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A Hídünnepen új testvérvárossal gazdagodtunk
Hatodik alkalommal kerültek megrendezésre a Párkányi Őszi Vá- csoportjának vérbő cigánytáncaiban gyönyörködhetett a szépszámú körosnapok szeptember 28-29-én. A programok nagy része a sétálóutcán, zönség. A műsorban felléptek még óbarsi, csolnoki, sárisápi, rédei, bailletve a sörsátorban zajlott. Pénteken délelőtt a városháza tanácstermében konysárkányi, kisgyarmati csoportok. Este a programsátorban nosztalgiakoncertek sora szórakoztatta
került aláírásra a lengyelországi
a közönséget. A szombati programot
Klobuck és Párkány testvérvárosi
a váci Bartók Béla Zeneiskola fúszerződése, amelyet a két polgárvószenekara indította a sétálóutcán,
mester látott el kézjegyével. Ezzel vámajd ismét a hagyományőrző csorosunk partnerségi kapcsolatai importok léptek színpadra. A Párkámár hat városra terjednek ki. A Hídnyi Színkör slágeregyvelege ezúttal
ünnepen ezúttal is vendégül láthatis sikert aratott. Kora délután zajlott
tuk testvérvárosaink delegációit. Az
a hagyományos hídfutás, amely isünnepi ülésen Klobuck városát
mét sok résztvevőt vonzott. A késő
Krzysztof Nowak polgármester,
délutáni órákban a Vinum Ister-GraCastellarano küldöttségét Renato
num Regionis Borlovagrend, illetZini, a városi tanács tagja, Törökve a mintegy húsz további régió borbecse városát Michal Vrebalov pollovagrendjeinek pompás felvonulása
gármester, Bruntált Leoš Gregovský
és az új borlovagok avatási cerepolgármester, Barótot pedig DomKrzysztof Nowak és Ján Oravec
móniája kápráztatta el a közönséget.
bi Réka jegyző képviselte. A pénteki Dunamenti Folklórfesztiválon helyi és testvérvárosi együttesek vál- A városnapi rendezvénysorozatot tüzijáték zárta a Duna-parton.
A Hídünnep programjaiból nem maradhatott ki a nemes sportvetották egymást a színpadon. A hazai Szivárvány kórus, a Kisbojtár és a
Štúrovčatá mellett a klobucki (Lengyelország) Napsugár folklórcsoport télkedés sem, amelyen a csehországi Bruntál, a lengyelországi Glubczyüde színekben pompázó derűs néptáncösszeállításában, a baróti (Erdély) ce (Bruntál testvérvárosa), a Kappa obaly, Dunaszerdahely és Párkány
Tulipán gyermek néptánccsoport nemes veretű erdélyi táncaiban és da- öregfiú csapatai mérték össze erejüket. A tornán a hazai csapat diadallaiban, a törökbecsei (Vajdaság) Csalogató néptánccsoport szikár tyu- maskodott.
kodi táncaiban, valamint az esztergomi „Határtalan Szív Alapítvány”
-h-

Jesenné dni s novým partnerským mestom
Po šiestykrát sa konali Jesenné dni mesta
v dňoch 28-29. septembra. Väčšina programov sa uskutočnila na pešej zóne, resp. v programovom stane. V piatok predpoludní sa vo
veľkej zasadačke mestského úradu podpísala
ďalšia partnerská zmluva medzi poľským
mestom Klobuck a Štúrovom, ktorú signovali
primátori oboch miest. Týmto sme nadviazali družobné vzťahy už so šiestym zahraničným mestom. Na Slávnosti mosta sme aj
tento krát privítali delegácie našich partnerských miest. Delegáciu mesta Klobuck viedol
primátor Krzysztof Nowak, našich priateľov
z Castellarana Renato Zini, člen mestskej rady.
Skupina poslancov z Nového Bečeja (Srbsko)
zavítala pod vedením primátora Michala Vrebalova. Z Bruntálu prišiel primátor Leoš Gregovský, a delegáciu z Baraoltu (Rumunsko)
viedla notárka Dombi Réka. Na Podunajskom

folklórnom festivale v piatok sa na pódiu striedali miestne kultúrne telesá a folklórne skupiny partnerských miest. Naše mesto reprezentovali spevácky zbor Szivárvány, Kisbojtár és a Štúrovčatá. Z Klobucku sme mohli sledovať pestrofarebný tanečný program folklórnej skupiny „Solneczny Promiky”. Detský folklórny súbor Tulipán z Baraoltu nám
predviedol prekrásnu zostavu sedmohradských
tancov a piesní, a súbor ľudového tanca „Csalogató” z Nového Bečeja vystúpil s dolnozemskými tancami pred početným obecenstvom. Z Ostrihomu prišla tanečná skupina
„Nadácie Bezhraničné srdce” s temperamentnými cigánskymi tancami. Okrem spomenutých vystúpili ešte skupiny zo Starého
Tekova, Csolnoku, Sárisápu, z Rédi, Sikeničky
a obce Bakonysárkány. Sobotňajší program
na pešej zóne odštartovala dychovka Hu-

dobnej školy Bélu Bartóka z Vacova, po nich
opäť nasledovali folklórne skupiny. Domáci
divadelníci svojimi šlágrami aj tento krát zožali veľký úspech. Popoludní odštartovali v
Ostrihome tradičný Beh mosta, ktorého sa aj
v tomto roku zúčastnili stovky bežcov. V neskorých popoludňajších hodinách sa obecenstvo mohlo kochať v prekrásnom sprievode
Rádu vínnych rytierov Vinum Ister-Granum
Regionis, a ďalších asi dvadsiatich rádov z rôznych vinárskych regiónov, ďalej v pasovaní nových vínnych rytierov. Programy uzavrel
onňostroj na Dunaji. Z mestských dní nemohlo chýbať ani športové zápolenie, na ktorom si zmerali sily „Oldboys” Bruntálu,
poľského mesta Glubczyce, mužstiev Kappa
obaly, Dunajskej Stredy a Štúrova. Víťazom
turnaja sa stalo domáce mužstvo.
-h-

NADŠTANDARDNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
– SCHÜCO (5 komorový systém)
– kompletný servis (montáž, demontáž,
murárske práce a odvoz starých okien)

– parapety
– sklo k-1,1 + Argon
– žalúzie, rolety, siete proti hmyzu

Poľské
okná
neopravujeme!

Objednávky a informácie: GAMEX-Štúrovo Infotel.: 036/ 75 10 950, mob.: 0908 389 990
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Párkányban a szlovák teniszbajnoki cím
Szeptember közepén a Rózsahegyen (Ružomberok)
megrendezett szlovák felnőtt teniszbajnokságon bajnoki címet szerzett a párkányi Kollár Katalin. A döntőben a helybéli Zuzana Michaličovát, a szlovák női teniszsport egy másik nagy
reménységét utasította maga
mögé. A bajnokot faggattuk.
– Kicsi korod óta teniszezel. Mikor és milyen indíttatásra kezdted el és jelenleg
hol teniszezel?
Hatéves korom óta életem
szenvedélye a tenisz, s hogy elkezdtem, azt édesanyámnak köszönhetem, akivel együtt néztük a tévében a teniszmeccseket, s
aki nélkül most nem tartanék ott, ahol tartok. Eleven gyerek voltam, s valamivel le kellett kötni a felesleges energiámat. Valahogy
így kerültem el az első teniszedzésemre itt Párkányban, Vizi László irányítása alatt, aki mindmáig az edzőm. Hattól tíz éves koromig édesanyám is sokat gyakorolt velem. Idén nyáron volt szerencsém részt venni egy háromhetes tenisztáborban Budaörsön
és bekerültem az ottani csapatba is.
– Mikor könyvelted el az első sikereket?
– Első jelentősebb sikeremet 10 évesen értem el, amikor szlovákiai országos harmadik helyezést szereztem az egyéni fiatalkorúak
kategóriájában. Azóta 30 serleggel, 50 oklevéllel valamint 10 éremmel büszkélkedhetek.
– Mint minden sportembernek, bizonyára Neked is van példaképed, követendő példád.
– Sharapovát és Rafael Nadalt említeném, mert mindketten olyan
küzdőtípusok mint én. Talán azért is esett rájuk a választásom,
mert találtam bennük magamból is egy kicsit. Én sem adom fel
soha a küzdelmet.
– 18 éves vagy és itt állsz az érettségi előtt. Mik az álmaid?
– A teniszt illetően mindent megteszek annak érdekében, hogy
a legjobbat hozzam ki magamból. Sportiskolába sosem jártam, mert
úgy gondolom, hogy ott túlterhelik az embert, viszont ezen döntésemet soha nem bántam meg, hiszen azon a kortársaim sem jutottak feljebb a ranglétrán, akik iskolát hátrahagyva éjjel-nappal
csak a szenvedélyüknek élnek és külföldön – például Ausztriában
– edzenek. Ennek talán legékesebb bizonyítéka a nemrégiben megszerzett szlovák bajnoki címem. Egyelőre beteljesületlen álmom, hogy kijuthassak nemzetközi versenyekre is. Ugyan meg-

hívást már kaptam, de pénzügyi okoknál fogva egyiken sem vehettem részt, támogatókat pedig nagyon nehéz szerezni, de talán az országos bajnoki cím ebben is segít. Ami pedig az iskolát
illeti, én nem hagytam abba tanulmányaimat a karrierem miatt.
Úgy vélem sosem lehet tudni a sportban, mikor éri az embert baleset, bár eddig vigyáztak rám az őrangyalaim, és „bé tervként”
mindig jól jöhet valamilyen képesítés. Minden vágyam, hogy teniszedzőként folytathassam pályafutásomat, viszont jól jönne egy
testnevelési főiskola is.
– Ezek szerint most te vagy Szlovákia első számú teniszezőnője?
Mennyiben változott meg az életed az elért sikerek után?
– Nem, az még odébb van, de ezt az évet összesítésben tizenhatodikként zártam. Viszont, ha jobban belegondolok ez a helyezés
nem ad semmiféle kesergésre okot, ugyanis az összes előttem álló
versenyző részt vesz nemzetközi bajnokságokon. Az életem
semmiben sem változott meg, megmaradtam párkányi magyar gimnazistának, aki együtt bulizik a diáktársaival.
– Ha azt kérnénk tőled, hogy válassz az életedből öt fontos dolgot és helyezd őket fontossági sorrendbe, mik volnának azok?
– Az első helyre kétségtelenül anyukámat tenném, akinek mindenkori fáradozásaiért nem tudok eléggé hálás lenni. Megragadni
az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik édesanyámon kívül támogatták eddigi pályafutásomat, továbbá Vizi
Lászlónak, akinek szakmailag rengeteget köszönhetek. Második
helyre talán a sulit tenném és csak harmadikra a teniszt, mert mindig is úgy tartottam, hogy megfelelő képesítés nélkül elvesznénk
ebben a világban. A barátaimat sokkal inkább köszönhetem az iskolának, mintsem a tenisznek. Életre szóló barátságok köttetnek
az iskola falain belül, már csak ezért is megérte a tanulmányaimat folytatni és nem kimaradni a tenisz miatt. Így a barátaim lennének a negyedik helyen, míg az ötödik helyre az összes többi dolgot tenném, ami az életemmel kapcsolatos. És persze az egészség és az erőnlét. Minden reggel futással indul a napom és heti
kétszer kosárlabdázni is járok a gimibe.
– Mit üzennél a jövő bajnokainak?
– Kimondhatatlanul nagy öröm egy bajnokságot megnyerni, de
ahhoz, hogy bajnok legyen valaki kitartás, sok edzés és szerencse szükségeltetik, valamint döntő szerepe van annak is, hogy valaki minél több versenyre eljusson, hogy ott tapasztalatot szerezzen.
Azt hiszem a kitartás nem szorul magyarázatra, viszont a szerencse
alatt azt értem, hogy a sorsoláson áll vagy bukik sok minden.
– Kívánunk neked sok sikert a továbbiakban és reméljük, hogy
legközelebb már az első külföldi teniszversenyeid után adsz nekünk interjút. Kívánjuk, hogy a támogatóid se maradjanak el!
Fekete Krisztina, Izrael Erzsébet

Pamätná tabuľa na pamiatku deportovaných
1. septembra sa po štvrtýkrát uskutočnil Deň obce v Obide.
Ústrednou udalosťou pestrého programu bolo odhalenie pamätnej tabule venovanej obetiam deportácií a odovzdanie ceny Pro
Urbe. Program sa začal slávnostnou svätou omšou v kostole, v rámci toho bol odhalený spomínaný pamätník. Zástupca starostu, Mgr.
Szabó Zsolt v slávnostnom príhovore poukázal na neľudskosti spáchané na dedinčanoch pred 60-imi rokmi, ktorí boli deportovaní do Čiech iba preto, lebo boli Maďarmi. Zároveň upozornil prítomných na to, že sa musíme naučiť úlohu zadanú pred 2000 rokmi: vedieť sa ospravedlniť a vedieť odpustiť tým, ktorí nám ubližovali. Tabuľa bola zhotovená na podnet Zväzu obidských deportovaných a pozostalých (DÁLESZ). Deportáciami bolo postihnutých 36 obidských rodín. Deportovaný do dnešného dňa neboli odškodnení, aj preto na nich treba spomínať a upozorniť dnešnú generáciu, aby človek proti človeku už nikdy nevykonal takúto
ohavnú vec. Pamätnú tabuľu vysvätil obidský dekan, Mons.

László Burián.
Životná dráha umeleckého fotografa Istvána Könözsiho a
osvetového pracovníka Irén Rackóvej, jednej zo zakladateľov obidského Klubu dôchodcov dosvedčujú, že toto popredné vyznamenanie sa aj v tomto roku dostalo do patričných rúk. Mgr. Zsolt
Szabó, zástupca starostu vo svojom príhovore vyzdvihol zvláštne nadanie Istvána Könözsiho, ktoré vyjadruje s osobitným spôsobom nazerania vo svojich krajinkách. Bol spolupracovníkom týždenníka „Nő” a „Život”. Pripravil portrét pápeža Jána Pavla II.,
Dalajlámy, a viacerých hláv štátov.
Irén Ráckó je rozhodujúcou osobnosťou obidského kultúrneho
a spoločenského života viac ako 40 rokov. Mala značný podiel na
založení Klubu dôchodcov v Obide, ktorý v tomto roku oslavoval 30. výročie založenia. Aj momentálne je aktívnou organizátorkou. Ceny odovzdal starosta obce Tibor Nagy.
Koloman Burza (Preklad: gp)
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Bronz z Majstrovstiev Európy
Vizitka:
Peter Gelle
Narodený: 1984
Materská TJ:
TJ Dunaj Štúrovo, teraz člen strediska vrcholového športu
Dukla Trenčín
Zamestnanie: športový inštruktor – profesionálny vojak
Športové úspechy:
2003 – dorastenecké Majstrovstvá Európy – 6. miesto v A
finále dvojkajaku na 500 m.
2005 – ME seniorov – semifinále K-1 500 m
2006 – ME seniorov – U-23 – 8. miesto
2007 – MS seniorov – víťaz C-finále K-1 500 m
– ME U-23 3. miesto K-1/500 m; 5. miesto
K-4/1000 m
S radosťou a nadšením privítali štúrovskí kanoisti a priaznivci tohto športu krásny úspech odchovanca TJ Dunaj Petra Gelleho na ME U-23 v Belehrade, kde vybojoval v singlkajaku mužov na 500 metrov bronzovú medailu.
– Aká bola konkurencia v Belehrade?
– Samozrejme neboli to majstrovstvá sveta, kde sa mi až tak
nedarilo, ale naberám skúsenosti, V Európe sa zdržujú výborní vodáci – všetci vieme, že susedné Maďarsko patrí k špičke.
Víťazný mladý maďarský reprezentant len o stotiny prehral kvalifikačnú súťaž s Vereckeim, ktorý bol majstrom sveta v singlkajaku. Presadzuje sa mladá generácia, takže zastúpenie a konkurencia bola kvalitná. Mne sa išlo výborne, rozjazd som s prehľadom vyhral, ale tam sa ešte taktizuje, až výborný čas v semifinále naznačil, že sa môžem umiestniť vysoko. Tréner Rasťo ma presviedčal i o medaile. Vyšlo, ale faktom je, že medzi
2. a 6. miestom boli minimálne odstupy. Kanál je veľmi dob-

re postavený, s jazdou a výsledkom som maximálne spokojný.
Spokojný som i s celou sezónou – prvýkrát som vyhral i Majstrovstvá Slovenska v K-1/200 a 500; K-2/500 a v K-1/1000 som
skončil druhý.
– Čo sa týka budúcej sezóny, aké máš priania?
– V septembri mám voľno, potom nejaký časť vojenské povinnosti na Lešti, a potom začnem tvrdú prípravu po vytýčení výkonnostných cieľov. Snom každého športovca je účasť na
olympiáde. Na budúci rok bude dodatočná kvalifikácia, bude
to ťažké a miest je málo, za pokus to ale stojí. Spravím všetko, aby som sa tam prebojoval. Keď to nevyjde – tak si poviem,
spravil som všetko, čo bolo v mojich schopnostiach, boli lepší.
– Čo ťa na športe fascinuje, neľutuješ, že si prestúpil zo štúrovského gymnázia do Trenčína?
– To, že v začiatkoch len snívaš o úspechoch, pokračuješ dlhodobou tréningovou prácou, odriekaním, ktoré je síce nezriedka trpké, ale keď naraz príde moment, keď si môžeš vychutnať
radosť z úspechu – to odriekanie stojí za to. Do Trenčína som
išiel za kvalitnejšími sparingpartnermi a materiálnymi podmienkami. Nič neľutujem, najmä teraz po úspechu na medzinárodnom poli.
– Čo by si odkázal potencionálnym mladým adeptom, aby
si ich pritiahol k tomuto športu?
– To je zložitá otázka, lebo si myslím, že každého mladého
človeka, ktorý chce niečo dokázať a má rád šport, kanoistika
ihneď upúta, nakoľko je tvrdý, ale pestrý šport, najmä čo sa týka
zimnej prípravy. A hlavne, aby sa hneď prvými neúspechmi nedali odradiť.
Držíme palce a prajeme veľa úspechov v ďalšej športovej kariére.
J.K.

Úspechy na krátkych tratiach
Vrcholom kanoistickej sezóny boli Majstrovstvá Slovenska na krátkych tratiach na Zelenej vode. Pretekári TJ Dunaj
Štúrovo na nich vybojovali jedno druhé, tri tretie miesta, jedno piate a jedno šieste miesto. Striebornú medailu vybojovala Jutka Kecskemétiová v dvojkajaku na 500 m, a tak isto
získala bronz v K-1 a K-4. Tretiu bronzovú medailu získala
Žofia Vargová, ktorá s Jutkou sedela v K-4 ešte s dvoma Trenčankami. Dorastenka Veronika Takácsová získala 6. a 8. miesto. Hrdý sme na odchovancov – Tomáša Fischera – získal
titul a senior Peter Gelle získal tri tituly, K-1 200 m, K-1 500
m, a K-2 500 m, a skončil druhý na K-1 1000 m trati. Gratulujeme.
Mladší žiaci boli úspešní na Medzinárodných majstrovstvách Moravy v Ostrožskej Novej Vsi. Víťazstvo si vybojoval
v dvojkajaku Viktor Kecskeméti na 500 m trati, ktorý sa tak
stal medzinárodným majstrom Moravy.
Jozef Kužel

Výprava Štúrovčanov

Obnovená predajňa potravín v Obide

Felújított élelmiszerüzlet Ebeden

Dňa 25. septembra bola v Obide slávnostne odovzdaná do
prevádzky obnovená predajňa potravín Coop Jednota Nové Zámky SD. Riaditeľ spoločnosti, Ing. Štefan Mácsady vo svojom príhovore uviedol, že na predajnej ploche 150 metrov štvorcových
si kupujúci môžu vyberať z 2700 druhov tovaru. Rekonštrukcia stála 4,5 miliónov korún. Stavebné práce realizovali firmy:
Coop servis Nové Zámky, Pastorkalt a Energosys Nitra.

Szeptember 25-én ünnepélyesen átadták a Coop Jednota Nové
Zámky fogyasztási szövetkezet felújított üzletét. A vállalat igazgatója Ing. Štefan Mácsady beszédében tájékoztatott arról, hogy
a 150 négyzetméternyi alapterületen a vásárlók 2700 féle termékből választhatnak. A felújítás 4,5 millió koronába került.
Az építkezési munkákat a Coop servis Nové Zámky, a Pastorkalt
és a Energosys Nitra végezték el.

Koloman Burza

Burza Kálmán
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Plavecké leto
Koniec jarnej časti plaveckej sezóny zakončili pretekári plaveckého oddielu Delphinus Štúrovo účasťou na Letných
majstrovstvách SR a pretekmi v Ostrihome. Ako prvý sa Majstrovstiev SR zúčastnil Ladislav Németh, ktorý na štart vo svojej vekovej kategórii nastúpil v Žiline, a dvakrát sa umiestnil v najlepšej desiatke, keď obsadil jedno 5. miesto a jedno
6. miesto. Po ňom svoje výkony predviedli v Spišskej Novej
Vsi naši najmladší účastníci: Peter Koreň a Martin Koreň. Práve oni dvaja sa postarali o to, že oddiel sa po mnohých rokoch opäť zaradil medzi tie, ktoré si z tohoto vrcholného podujatia odniesli ocenenia. Peter Koreň získal dve 3. a jedno
10. miesto, a Martin Koreň jedno 3. a dve 6. miesta. Poslednú
dvojicu účastníkov tvorili Klára Vevurková a Richard Tóth,
ktorí si svoje preteky odplávali na Medzinárodných Majstrovstiev SR seniorov a juniorov v Bratislave. V súťažiach, ktorých sa zúčstnili aj zahraniční pretekári snažiaci sa o splnenie limitov na Olympijské hry v Pekingu sa nestratili. Klára
Vevurková sa 2x prebojovala do B-finále a jej najlepším umiestnením bolo 6. miesto medzi juniorkami. Dobre si počínal aj
Richard Tóth, ktorý tiež plával v B-finále a jeho najlepším
umiestnením bolo 9. miesto v kategórii juniorov.
Po úspešných majstrovstvách sa v strede júla konali preteky Szent István Kupa v Ostrihome, ktorých sa zúčastnila štvorica našich pretekárov. Aj na týchto pretekoch sa zaradili medzi najlepších. Klára Vevurková obsadila jedno 1., jedno 3.
ajedno 5. miesto, Paulína Stašková obsadila jedno 7., jedno
8. a jedno 10. miesto. Zahanbiť sa nedali ani chlapci, veď Martin Koreň obsadil jedno 1., jedno 2. a jedno 3. miesto. Peter
Koreň získal jedno 2., jedno 3. a jedno 4. miesto. Po pretekoch v Ostrihome dostali plavci zaslúžené voľno, čo však neplatilo pre rodičov a výbor oddielu, ktorí sa pustili do príprav
13. ročníka NON STOP plávania, Memoriálu Fridricha Berkeša, ktoré sa uskutočnil v dňoch 3 – 4. augusta. Za premenlivého počasia sa na ňom zúčastnilo 285 plavcov, ktorí
preplávali vzdialenosť 56 075 m. Medzi účastníkmi bolo aj
23 telesne postihnutých plavcov z celého Slovenska. Aj keď
toto podujatie je založené na dobrovoľnosti, je smutné, že sa
ho zúčastňuje z roka na rok menej obyvateľov nášho mesta
a jeho úspech zachraňujú dovolenkujúci a členovia plaveckého
oddielu, no zaznamenali sme aj účasť pre nás exotických účastníkov z Peru a Bolívie.
1. septembra sme vstúpili do zimnej časti plaveckej sezóny a to usporiadaním najväčších plaveckých pretekov v otvorenom bazéne – XXIX. ročníka medzinárodných pretekov „Štúrovské stovky”. V plaveckom bazéne rekreačného komplexu
Vadaš sme privítali 289 pretekárov všetkých vekových kategórií z 32 oddielov z Českej republiky, Maďarska a Slovenska. K organizačnému úspechu sa svojimi výkonmi pridali aj
naši plavci Klára Vevurková, Paulína Stašková, Vivien Baňárová, Monika Árendásova, Antonio Mejia, Richard Tóth, Ladislav Németh, Peter Koreň, Martin Koreň, Denis Capko, Viktor Csányi a Igor Menyhárt.
Najúspešnejšími boli Martin Koreň, ktorý obsadil dvakrát
2. a jedno 4. miesto, Peter Koreň a Richard Tóth, obsadili jedno 3., jedno 4. a jedno 6. miesto. Umiestnenia medzi najlepšími
piatimi pretekármi získali ešte Klára Vevurková, Antonio Mejia, Ladislav Németh a Denis Capko. Do desiateho miesta sa
umiestnili Paulína Stašková, Monika Árendásová a náš najmladší pretekár Igor Menyhárt, ktorý absolvoval svoj debut
v takejto konkurencii. Viktor Csányi podával výkony na úrovni svojho maxima, ale bolo vidieť dlhší tréningový výpadok.
Víťazmi finálových disciplín 100 m prsia, Memoriálu Juraja
Junga sa stali Dominika Vacová zo Senice a Ľuboš Grznár z
Nitry.
Usporiadanie pretekov svojimi príspevkami umožnili: Rekreačný komplex Vadaš, Mestská samospráva, Smurfit Kap-

Naši plavci s medailami

pa, Elektro Demar, Bystrina, Clean plus, Allianz Slovenská
poisťovňa, MOREZ security systems, Slovfenstherm, Slovpap,
Balu, Danubia reality, Tip Mix Bar, Bufet Fodfer, Agro hobby, Dufrex s.r.o., Linda kvety, Asuncion kožená galantéria,
VS Obal, ESPÉ s.r.o., Bufet RIMINI za čo im v mene vedenia plaveckého oddielu zo srdca ďakujem a verím, že nám budú
nápomocní aj pri usporiadaní jubilejného XXX. ročníka v roku
2009.
Presne týždeň po Štúrovských stovkách boli naši plavci účastníkmi XXII. ročníka plaveckých pretekov Harkány Sprint v
Maďarskej republike, kde v silnej konkurencii spôsobili svojimi výkonmi obrovské prekvapenie. Z týchto pretekov sa vrátili so ziskom 12 medailí. Ich umiestnenia boli nasledujúce:
Viktória Tóthová: dvakrát 5. miesto, Klára Vevurková: dvakrát 2., dvakrát 4. miesto, Paulína Stašková: jedno 1., jedno 3., jedno 4. miesto, Vivien Baňárová: jedno 3., dvakrát 5.
miesto, Monika Árendásová: jedno 4., jedno 5., jedno 6. miesto, Antonio Mejia jedno 2., jedno 5.; jedno 6. miesto, Richard
Tóth: jedno 1., jedno 3.; dvakrát 4. miesto, Ladislav Németh:
jedno 7., jedno 10., jedno 14. miesto, Peter Koreň: jedno 2.,
jedno 4., jedno 7. miesto, Martin Koreň: jedno 2., jedno 3.,
jedno 4. miesto, Denis Capko: dvakrát 6., jedno 10. miesto,
Viktor Csányi: jedno 9., jedno 14., jedno 16. miesto a Igor
Menyhárt: dvakrát 17. miesto. Úspešne si počínali aj v štafetových pretekoch, keď I. družstvo chlapcov v zložení: Antonio Mejia, Richard Tóth, Ladislav Németh posilnení o nášho bývalého pretekára Bálinta Notharta z Komárna obsadilo 3. miesto, II. družstvo chlapcov v zložení: Peter Koreň,
Martin Koreň, Denis Capko, Viktor Csányi obsadilo 8. miesto. Zahanbiť sa nedali ani dievčatá. V zložení Viktória Tóthová, Klára Vevurková, Paulína Stašková, doplnené našou odchovaňkyňou Zuzanou Szabóovou z družstva Trenčína skončili na 2. mieste. Všetkým treba poďakovať za ich snahu a dobrú reprezentáciu oddielu, TJ Dunaj a mesta. Veríme, že ich
úspech nebol náhodou, ale že ho potvrdia aj na ďalších pretekoch, ktoré ich v tomto roku ešte čakajú. Dosiahnuté výsledky nie sú dielom náhody. Treba za nimi vidieť prácu trénerov Gabriely Vevurkovej, Gabriely Tóthovej, Petra Synaka, Miroslava Fránika a Zdeny Paksiovej, ktorí bez nároku na
honorár venujú deťom svoj voľný čas. Poďakovanie patrí aj
rodičom detí, ktorí sa aktívne podieľajú na chode oddielu, a
bez ich pomoci by súťažné plávanie v Štúrove bolo už asi minulosťou.
Miloslav Szabó, predseda plaveckého oddielu
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Riaditeľ oponuje, výsledky polikliniky sú dobré
Septembrové zasadnutie zasadnutie Zastupiteľstva Nitrianskeho
samosprávneho kraja vyostrilo protiklady medzi SMK a slovenskou koalíciou. Z dôvodu, že poslanci neschválili odmenu riaditeľovi
štúrovskej Polikliniky, Ondrejovi Czékusovi, poslanci SMK bojkotovali ďalší priebeh zasadnutia. Vzápätí vo viacerých novinách
sa objavili články, ktoré sa zaoberali prerušeným zasadnutím, a
objavili sa zmätočné komentáre o hospodárskych výsledkoch štúrovskej polikliniky. O pravdivosti komentárov sme sa pýtali riaditeľa Polikliniky, Ondreja Czékusa.
– Uverejnené tlačové informácie nakoľko zodpovedajú skutočnosti?
– Podľa môjho názoru je absurdné vyvodzovať nejaké ďalekosiahle
konzekvencie iba zo účtovných štatistických údajov, bez toho, aby
niekto poznal ďalšie informácie súvisiace s fungovaním danej ustanovizne. Tak vlaňajší, ako aj posledný polrok sme uzavreli s dobrými výsledkami. Poliklinika nemá ani halier dlžoby, naše príjmy
stále narastajú, a stále viac financií vieme preinvestovať do rozvoja. Iná otázka je, že podľa predpísaného účtovníctva je výsledné číslo hospodárenia negatívne. Má to však svoje príčiny.
Po prvé, po viacerých neúspešných pokusoch sa nám podarilo predať mužliansku nehnuteľnosť (vec sa ťahá od roku 1991), čím sme
pre nitriansky samosprávny kraj získali 700 tisíc korún. Avšak zostatkovú odpisovú hodnotu nehnuteľnosti sme museli zaúčtovať ako
stratu. Nemôžeme nechať bez povšimnutia ani to, že odpisy z uskutočnených investícií nám tiež „kazia” účtovníctvo. Skutočnosť je taká,
že vlaňajší rok sme uzavreli so ziskom jedného milióna korún, a posledný polrok s polmiliónovým ziskom. Z týchto peňazí sme financovali sonograf, biochemické laboratórium a prístroje rehabilitačného centra. V júni toho roku sme získali osvedčenie ISO 9001
na všetky zdravotné činnosti. Zo všetkých zdravotných ustanovizní nášho okolia sa nám to podarilo získať medzi prvými. Zaviedli
sme aj normu ISO 17025 v biochemickom laboratóriu. Naše zariadenie prechádza veľkými zmenami – zvonka prostredníctvom 20
miliónovej investície zo zdrojov únie, ďalej zaobstaraním nových
prístrojov z vlastných ziskov. Získavaním medzinárodných certifi-

kátov pritom zabezpečujeme základné podmienky úspešného ďalšieho fungovania polikliniky.
– Aký je stav prác financovaných z dvadsaťmiliónového balíka?
– Podľa plánov by práce mali byť dokončené v polovici novembra,
ale v dôsledku rôznych technických problémov sa termín posunul
na marec roku 2008. Plán vlastného vykurovacieho systému padol,
ale nový plán umožní položenie priameho potrubia k CTZ, ktorý
sa nachádza v bezprostrednom susedstve Polikliniky. Vďaka týmto plánom a vybudovaniu novej výmenníkovej stanice dostaneme
teplo od dodávateľa fakticky bez strát. Doteraz sú obnovené podlahy na chodbách, ordinácie na poschodí, uskutočnila sa výmena
okien bočnej steny a na viacerých miestach výmena radiátorov. V
týchto dňoch odovzdáme úplne obnovené sociálne zariadenia, ktoré bez problémov môžu používať aj telesne postihnutí. Pred ukončením je aj zatesnenie a vymaľovanie zadnej časti budovy. Na pohotovostnej bočnej strane prebieha výmena okien a tesnenia, onedlho pokračujeme čelnou stranou.
– A čo budúcnosť?
– Našim hlavným cieľom na rok 2008 je vymeniť zostávajúce okná
a vyriešiť tepelnú izoláciu z finančných zdrojov VÚC. Okrem toho
rozvíjame rehabilitačné oddelenie (zaviedli sme magnetickú terapiu a obnovili sme prostriedky na parafínové obklady), biologické
laboratórium (chceli by sme vytvoriť podmienky na možnosti takých vyšetrení, aké teraz robia v Nových Zámkoch), ďalej našim snom
je vytvorenie tzv. jednodňovej chirurgie zo zdrojov EÚ.
– Čo ešte nám chýba v oblasti zdravotníckych služieb?
– Ak sa nám podarí dohodnúť sa v blízkej budúcnosti s poisťovňami, znovu bude raz týždenne fungovať onkologická ordinácia.
– Záverom?
– Iba toľko, že štúrovská Poliklinika funguje dobre, dosahujeme
stále lepšie výsledky, dlžoby nemáme, dané sú podmienky k rozvoju
a rozšíreniu služieb. Verím, že aj v budúcnosti budeme môcť ďalej
rozvíjať naše služby ku spokojnosti pacientov.
František Oravetz (preklad: gp)

Az idei beruházások teljesítve
A városi képviselőtestület szeptemberi ülésén tudomásul vette a
2007-re tervezett beruházások teljesítéséről szóló jelentést. Az MKP
tavalyi választási kampányában választóinak évente egy városi utca
felújítását ígérte, s ezt a célkitűzést a polgármester is támogatta. A
teljesítés 200 százalékra sikerült, hiszen 6,3 millió korona ráfordítással felújításra került a Petőfi utca, valamint 8 millió korona értékű új aszfaltburkolatot kapott a Rákóczi utca is. Az utóbbi felújítás
járulékos beruházásaként megvalósult a Štefánik utcai parkoló bővítése is, amelynek értéke 850 000 korona. Augusztus 20-án adták
át rendeltetésüknek a városi hivatal előtti és a Billa áruház melletti új buszmegállókat, amelyek mintegy fél millió korona értéket képviselnek. (Néhány nap múlva az egyiket máris összefirkálták.)

Mintegy másfél millió koronát tesz ki a vasútállomáshoz vezető
út menti járda és közvilágítás rendbetétele, ami folyamatban van.
Az úttestre lehulló csapadék elvezetése akadályba ütközött, ezért a
víz alámosta az út menti járdát és a beton világítóoszlopokat. Biztonsági megfontolásból születtet önkormányzati döntés alapján valósul meg a felújítás.
Ami a jövőt illeti rossz hír, hogy a Nánai út teljes felújítása a megye jövő évi tervében sem szerepel. Viszont a mintegy 70 millió korona értékű árvízvédelmi gát 2008. június végéig megépülhet. A környezetvédelmi tárca végre jóváhagyta a kivitelezéshez szükséges önrészt.
-O-

Tohoročné investície realizované
Na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa hodnotilo plnenie plánovaných tohoročných investícií. SMK počas vlaňajšej predvolebnej kampane svojim voličom sľúbila každoročne
opravu jednej mestskej komunikácie, a toto predsavzatie podporil aj primátor. Podarilo sa to splniť na 200%, nakoľko s nákladom 6,3 miliónov Sk dostala nový asfaltový koberec nielen Petőfiho ulica, ale aj Rákócziho, hodnota čoho je 8 miliónov Sk. Priebežne sa realizovalo aj rozšírenie parkoviska na Štefánikovej ulici v hodnote 850 000 Sk.
20. augusta odovzdali dve nové autobusové zastávky pred mestským úradom, resp. pred obchodným domom Billa v hodnote pol

milióna Sk. (Niekoľko dní po odovzdaní jeden z nich už naši „uliční umelci” stihli „vydekorovať.”) Jeden a pol milióna Sk bude stáť
rekonštrukcia chodníka a osvetlenia smerom k železničnej stanici. Rekonštrukcia bola nutná z bezpečnostných dôvodov, nakoľko dažďová voda podmývala chodník.
Čo sa týka budúcnosti, je zlá správa, že celková rekonštrukcia
Nánanskej cesty nefiguruje ani v budúcoročnom pláne samosprávneho kraja. Avšak nová protipovodňová hrádza v hodnote 70
miliónov korún môže byť do konca júna 2008 hotová. Rezort ochrany životného prostredia konečne schválil potrebnú samoúčasť.
Oravetz (preklad: gp)
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Az igazgató cáfol, a poliklinika eredményei jók
A szeptember elején zajlott nyitrai megyegyűlés több kérdésben éles ellentéteket hozott az MKP és a szlovák koalíció között.
Mivel a képviselőtestület nem szavazta meg a párkányi Poliklinika igazgatójának, Czékus Andrásnak javasolt jutalmat, az MKP
képviselők tiltakozásul bojkottálták az ülés további lefolyását.
Ennek kapcsán több sajtótermék is foglalkozott a félbeszakadt
tanácskozással és hitelrontó kommentárok jelentek meg a párkányi rendelőintézet gazdasági eredményeiről. E cikkekben közölt tények hitelességéről kérdeztük Czékus Andrást.
– Az újságokban közölt írások mennyiben fedik a valóságot?
Megfelelő háttérinformációk, a kedvező eredményeket alátámasztó tények nélkül, pusztán könyvelési statisztikai adatok alapján messzemenő következtetéseket levonni egy intézmény működéséről szerintem abszurdum. Mind a tavalyi évet, mind az idei
első félévet jó eredménnyel zártuk. A Poliklinikának egy fillér adóssága sincs, egyre több a bevételünk, és egyre több pénzösszeget
tudunk visszaforgatni a fejlesztésbe. Más kérdés, hogy az előírt
könyvelés alapján az első félév gazdasági eredményét tükröző szám
negatív előjelű. Ennek különböző okai vannak:
Először is többszöri sikertelen kísérlet után (az ügy 1991-től húzódik) végre sikerült értékesíteni a muzslai ingatlanunkat, és ezzel 700 ezer korona bevételhez juttattuk a megyét. A muzslai ingatlan eddig le nem íródott értékét viszont veszteségként kellett
elkönyvelnünk. Továbbá figyelembe kell venni, hogy az intézményünkben megvalósult különböző beruházásokból eredő leírások könyvelésileg szintén „rontanak” a gazdasági mutatókon.
A valóságban viszont tavaly több mint egymillió korona, az idei
első félévben pedig közel félmillió korona többletbevételhez jutottunk.
A bevételeinkből finanszíroztuk a szonográfot, a biokémiai laboratórium és a rehabilitációs részleg új műszereit. Idén júniusban intézményünk ISO 9001-es tanúsítványt kapott az összes egészségügyi tevékenységünkre. A környék egészségügyi intézményei
közül az elsők között sikerült ezt megszereznünk. Tulajdonképpen az ISO 17025 nemzetközi szabványt is bevezettük a biokémiai laboratóriumban. Intézményünk az utóbbi időben nagy átalakuláson megy át – külsőleg a 20 millió koronás uniós beruházás
által, továbbá új műszerek és berendezések beszerzésével a saját

többletbevételeinkből. A nemzetközi normák bevezetésével pedig további sikeres működésünk alapfeltételeit biztosítjuk.
– Mi a helyzet a 20 milliós csomagból finanszírozott munkák
kivitelezésével?
– Idén november közepén kellene befejezni, de a felmerült műszaki problémák miatt a jövő év márciusáig tolódott el a határidő. A központi gázkazán terve kútba esett, de az új terv közvetlen
vezeték lefektetését teszi majd lehetővé a tőszomszédságunkban
lévő hőszolgáltatóhoz. Ennek és a jelenlegi állapotokra tervezett
új hőcserélőnek köszönhetően a lakáskezelő vállalattól szinte veszteség nélkül fogjuk majd kapni a hőt. Mostanáig felújítottuk a folyosók talaját, az emeleti rendelőhelyiségeket, megtörtént az oldalsó rész ablakcseréje és több helyen a fűtőtestek cseréje. A napokban adjuk át a teljesen felújított mellékhelyiségeket, amelyeket
mozgássérültek is gond nélkül használhatnak. Befejezés előtt áll
az épület hátsó részének hőszigetelése és átfestése. Az ügyeleti oldalsó rész ablakcseréje, hőszigetelése most zajlik, nemsokára a bejárati oldal kerül sorra.
– Mi várható a jövőben?
– Fő célunk 2008-ban megoldani megyei pénzből a fennmaradó ablakcseréket, hőszigeteléseket. Emellett fejlesztjük a rehabilitációs részleget (bevezettük a mágneses terápiát, felújítjuk
a parafinos pakoláshoz használt eszközeinket), a biológiai labort
(olyan vizsgálatok elvégzésére szeretnénk megteremteni a feltételeket, amelyeket jelenleg Érsekújvárban végeznek) és dédelgetett álmunk uniós támogatással életre hívni az úgynevezett egynapos sebészetet.
– Az egészségügyi szolgáltatások terén van-e rés, amit be kellene tömni?
– Abban az esetben, ha a biztosítókkal sikerül megegyezni, a
közeljövőben hetente egyszer ismét lesz onkológiai rendelés.
– Végezetül?
– A párkányi rendelőintézet jól működik, egyre jobb eredményeket érünk el, tartozásaink nincsenek és adottak a feltételek az
új fejlesztésekhez, a szolgáltatások bővítésekhez. Bízom benne,
hogy a jövőben is tudunk majd újabb és újabb fejlesztéseket kivitelezni a pácienseink megelégedésére.
Oravetz Ferenc

Prenajímate alebo budete prenajímať byt alebo nebytový
priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku ?
Daňové riaditeľstvo SR v Banskej Bystrici oznamuje fyzickým osobám, že zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov bol novelizovaný zákonom č. 215/2007
Z.z. účinným od 1.9.2007 a zákonom č. 358/2007 Z.z. účinným
od 1.10.2007, ktoré zmenili § 31 týkajúci sa registračnej a oznamovacej povinnosti fyzických osôb voči daňovému úradu v prípade,
ak prenajímajú alebo budú prenajímať byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku.
Fyzická osoba, ktorá prenajíma alebo bude prenajímať byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku má od
1.9.2007 tieto povinnosti voči daňovému úradu:
• ak FO na území SR pred 1.9.2007 prenajímala a naďalej prenajíma byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku a nemala registračnú povinnosť, najneskôr do 31.12.2007
požiadať o registráciu na miestne príslušnom daňovom úrade,
• ak FO je registrovaná na miestne príslušnom daňovom úrade a po 1.9.2007 začne na území SR prenajímať byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku, do 30 dní po
uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR prenajala byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku oznámiť túto
skutočnosť miestne príslušnému daňovému úradu,

• ak FO nie je registrovaná na miestne príslušnom daňovom úrade a po 1.9.2007 začne na území SR prenajímať byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku, do 30 dní po
uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR prenajala byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku požiadať o registráciu na miestne príslušnom daňovom úrade,
• ak FO je registrovaná na miestne príslušnom daňovom úrade a na území SR už pred 1.9.2007 prenajímala a naďalej prenajíma byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku nemá povinnosť túto skutočnosť oznámiť miestne príslušnému daňovému úradu.
Miestna príslušnosť pri prenajímaní bytu alebo nebytového priestoru, alebo nehnuteľnosti okrem pozemku (ďalej len „nehnuteľnosť”) sa riadi u fyzickej osoby, ktorá nehnuteľnosť prenajíma, jej
trvalým pobytom bez ohľadu na skutočnosť, kde na území Slovenskej
republiky sa prenajatá nehnuteľnosť nachádza.
Registračné tlačivo Prihláška k registrácii – fyzická osoba je k dispozícii na každom daňovom úrade, alebo ho možno získať aj na
internetovej stránke Daňového riaditeľstvo SR: www.drsr.sk v ponuke Daňové tlačivá/Daňové priznania, hlásenia a ostatné tlačivá – Vzor prihlášky k registrácii – fyzická osoba.
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A Párkányi Színkör jubileuma (IV.)
Sorozatunk befejező részében az utolsó öt bemutató történetét ismertetném. A zenés vígjáték után ismét egy zenés kabaréval jelentkeztünk:
XVI. Mi nincs?! (Összeállítás Gábor Andor és Örkény István írásaiból)
Bemutató: 1996. június 3. Rendező: Nagy Imre
Szövegkísérő: Boócz Mária, szereplők: Juhász Gyula, Rakovský Róbert, Nagy Imre, Mihályiné Nagy Magdi, Csipakné Pintér Szilvia, Bugyács Sándor, Keszeg Pál, Stugel Tibor, Sotkovszky Lajos, Szekérné Golán Tímea, Pathóné Paulovics Veronika, Pathó Béla, Paulovics János,
Rakovskýné Henczi Gabi, Šókyné Soós Bea, Molnárné Szeleczky Valéria.
Díszlet: Proszonits László, ügyelő: Nagy Zsuzsanna, kellékes: Barak
Lászlóné. Zenekar: Janošovičné Csomor Erika, Dagmar Uhrinčaťová,
Horváth Tibor, Király Ferenc, műszak: Mihályi Attila, Rakovský Róbert, Molnár József, Mácsai Ferenc, Melaj László, Németh Miklós, Kukola Zsolt, Juhász Gyuláné. További előadások: Léva, Muzsla, Bátorkeszi,
Szőgyén, Párkány.
Változatlanul darabszerzési problémákkal küzdöttünk, de végül is
sikerült előbányászni Rejtő Jenő egyetlen színpadi művét.
XVII. Rejtő Jenő-Sándor Jenő: Aki mer, az nyer (zenés játék két felvonásban)
Bemutató: 1997. június 2. Rendező: Nagy Imre
Szövegkísérő: Boócz Mária, szereplők: Proszonits László, Stugel Tibor, Hendrikné Németh Anna, Kukola Géza, Szekérné Golán Tímea,
Potfay Éva, Csipakné Pintér Szilvia, Bugyács Sándor, Paulovics János,
Šókyné Soós Bea, Balesz Tamás, Juhász Gyula, Mihályiné Nagy Magdi, Szebellainé Csomor Erika, Paulovicsné Brigan Anna, Rakovskýné
Hencz Gabi, Seifertné Gara Andrea, Rakovský Róbert. Díszlet: Proszonits László, koreográfus: Šóky Patrik, ügyelő: Nagy Zsuzsanna, kellékes: Barak Lászlóné. Zenekar: Janošovičné Csomor Erika, Dagmar
Uhrinčaťová, Horváth Tibor, Király Ferenc. Hang- és fénytechnika:
Pathó Béla, Melaj László, műszak: Mihályi Attila, Rakovský Róbert,
Mácsai Ferenc, Molnár József, Kukola Zsolt, Boócz Tibor. További
előadások: Párkány, Bátorkeszi, Léva, Muzsla.

„A padlás” szereplőgárdája

A VMK átépítése miatt a következő darab próbái és a bemutató a
Szabadidőközpontban zajlottak.
XVIII. Á la karte (zenés kabaré)
Bemutató: 1999. április 26. Rendező: Nagy Imre
Szövegkísérő: Boócz Mária, szereplők: Mihályiné Nagy Magdi, Rakovskýné Hencz Gabi, Šókyné Soós Bea, Pathóné Paulovics Veronika, Seifertné Gara Andrea, Potfay Éva, Paulovics János, Bugyács Sándor, Juhász Gyula, Proszonits László, Mácsai Ferenc, Nagy Imre, Balesz Tamás, Rakovský Róbert, ügyelő: Nagy Zsuzsanna, kellékes: Barak Lászlóné, műszak: Mihályi Attila, Rakovský Róbert, Mácsai Ferenc, Proszonits László, Melaj László, Pathó Béla. További előadások:
Párkány, Kőhidgyarmat, Kisgyarmat, Garamkövesd, Szőgyén, Bátorkeszi.
Újabb két év után egy klasszikus prózai vígjátékkal jelentkeztünk:
XIX. Gulio Scarmacci – Renzo Tarabusi: Kaviár és lencse (vígjáték
három felvonásban).
Bemutató: 2001. március 26. Rendező: Nagy Imre
Szövegkísérő: Boócz Mária, szereplők: Juhász Gyula, Mihályiné Nagy
Magdi, Rakovskýné Henczi Gabi, Pathóné Paulovics Veronika, Ondró György, Kohút Mihály, Paulovics János, Nagy Imre, Šókyné Soós
Bea, Želinsky Miroslav, Mácsai Ferenc, Gajdošechné Ádám Judit, Valent Zsuzsa, Rakovský Róbert, Mihályi Attila, Bugyács Sánor. Díszlet:
Proszonits László, ügyelő: Paulovics János, Nagy Zsuzsa, kellékes: Barak Lászlóné, hangtechnika: Melaj László, fénytechnika: Pathó Béla,
műszak: Mácsai Ferenc, Mihályi Attila, Rakovský Róbert, Melaj László.
További előadások: Párkány (még háromszor), Muzsla, Bátorkeszi,
Komárom.
Komáromban a 38. Jókai Napokon a zsűri előadásunkat nívódíjjal
jutalmazta!
Négy(!)éves szünet után merőben új műfajjal – musicallal – léptünk
a közönség elé és nem vallottunk szégyent. A produkció érdekessége,
hogy az eredeti zene CD-ről ment, az énekesek viszont élőben énekeltek.
XX. Presser Gábor – Sztevanovity Dusán – Horváth Péter: A padlás (mese musical két részben)
Bemutató: 2005. június 27. Rendező: Nagy Imre
Szövegkísérő: Boócz Mária, díszlet: Proszonits László, ügyelő: Nagy
Zsuzsanna, Paulovics János, kellékes: Nagy Márta, Barak Lászlóné. Szereplők: Kohút Mihály, Mihályiné Nagy Magdi, Šókyné Soós Bea, Ondró György, Juhász Gyula, Rakovskýné Henczi Gabi, Izsák Ferenc, Mácsai Ferenc, Bugyács Sándor, Paulovics János, Kuklis Dénes, Gajdošechné
Ádám Judit. Hangtechnika: Áron Arnold, ifj. Mácsai Ferenc, fénytechnika: Melaj László. A dalokat betanították: Czímer Karla, Janošovičné Csomor Erika és Dagmar Uhrinčaťová. További előadások: Párkány (még négyszer), Nagykér, Zsitvabesenyő, Pered, Ógyalla.
2006-ban meghívást kaptunk a 40. Jókai Napokra, de az egyik szereplő betegsége miatt le kellett mondanunk a szereplést. 2006. augusztus
20-án a zsámbéki XV. Határon túli magyar amatőr színjátszók találkozóján kellett volna szerepelnünk. Sajnos az előadás kezdete előtt negyed órával kitört hatalmas vihar lehetetlenné tette az előadás megtartását.
Paulovics János

Jó magyar borok és pálinkák háza
Hunyadi Tamást korábban több televíziós produkcióban, illetve
rádiós műsorban láthattuk, hallhattuk, az egyéni humoráról híres esztergomi tréfamester azonban most úgy tűnik, nem viccel, inkább vállalkozik. A médiaszereplés helyett nemes italok hangulatosan kivitelezett kereskedését vezeti a Mária Valéri híd lábánál. Belső funkcióját tekintve alaposan megváltozott a hídfőnél lévő épület, itt alakította ki ugyanis exkluzív üzletét Hunyadi Tamás, és így lett az egykori vámház egy ízlésesen és ötletesen berendezett „pálinka- és borpatika”. Az épület két oldalról, a nagy Duna-part felől és a hídról is
megközelíthető, a két bejárat pedig jelzi az épületben otthonra találó vállalkozás sokszínű jellegét. A felső szinten pénzváltó működik,
de vásárolhatunk itt friss gyümölcsöt és üdítőitalt is, az alsó szinten

pedig számos magyarországi nemes borféleségből és a Panyolai pálinkákból válogathatunk. A portékák többsége nem veretes árú, de
a királyok borait, mint mindenhol, természetesen itt is komolyabb
összegért mérik. A hosszúnyakú üvegekben pihenő pálinkák eredeti gyümölcsökből, ősi eljárással készített hungaricumok, ennek megfelelően többféle íz, piros és fekete ribizli, szatmári szilva, barack, bodza, meggy, szamóca és alma várja a kóstolókat, valamint a kitartóbb
fogyasztókat. A szőlőlevek esetében a történelmi borvidékek legjelentősebb borászainak flaskái találhatók meg a polcokon. Aki pedig
csak egy friss feketére vágyik, azt is megkapja egy hangulatos teraszon.
(Forrás: Hídlap)

2007. szeptember
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Thália helyi papjai a múzeumban
A mintegy egy évtizednyi szünet után 1977-ben újjáalakult párkányi színjátszó csoport alapításának 30. évfordulója alkalmából
szeptember 26-án rendhagyó tárlat nyílt a Városi Múzeumban „A
párkányi felnőtt színjátszás története” címmel.
Színházi kellékek, számos fénykép, köztük háború előttiek is,
bemutatókra invitáló szórólapok és egy vaskos kötetbe rótt krónika emlékeztet a gazdag hagyományokkal bíró párkányi színjátszás
117 évére. 1890-ben zajlott ugyanis az első műkedvelő előadás
városunkban, amelyet azóta számtalan sikeres produkció követett. A 30 éve megújult Párkányi Színkör napjainkig 20 bemutatót és összesen 140 előadást, köztük zenés darabokat tudhat maga

Boócz Mária, Juhász Gyula, Paulovics János

mögött. A Csemadok helyi alapszervezete mellett működő társulat 1980 óta saját zenekarral rendelkezik, ami lehetővé tette zenés darabok betanulását is. Az ünnepélyes megnyitón a Párkányi
Színkör tagjai zenés darabokból adtak ízelítőt, a szép számú érdeklődőnek. A tárlatot Boócz Mária, a Csemadok helyi alapszervezetének elnöke nyitotta meg. Juhász Gyula, a Városi Múzeum igazgatója Petőfi Sándor az alkalomhoz illő „Színészdal” c.
versével üdvözölte a kerek évfordulót, Paulovics János, a színkör
krónikása frappáns történetekkel fűszerezve vázolta a párkányi
műkedvelő színjátszás történetének egyes fejezeteit és sikereit.
-O-, Foto: Himmler

Šókyné Soós Bea, Mácsai Ferenc, Izsák Ferenc,
Mihályiné Nagy Magdi, Nagy Imre

Plusz bácsi
Hasenauer Andor tanár úr emlékére
A harmicnyolcas esztendő nagy változásokat hozott az itteni emberek életében. Sok kisdiák számára, akik eddig az érsekújvári gimnáziumba jártak naponta vonattal, egyszerűbb lett az iskolába járás.
November végén már reggelenként ballagtunk szépen gyalog Esztergomba, ki-ki a maga újonnan választott iskolájába. Jómagam az
esztergomi Szent Imre Gimnáziumba kerültem. Az első napokban
órakezdésnél mindig felálltunk és bemutatkoztunk a tanár uraknak.
Talán a harmadik napon egy magas szikár idősebb tanár úr jött be.
A szomszédom odasúgta, hogy ez a „PLUSZ bácsi”, nagyon jó, de
kicsit furcsa tanár. Bemutatkozásunk után körülnézett aztán azt mondta: „Kijön a táblához felelni a Ravasz Róka”. Nagy csend lett az osztályban, majd egy kis idő után felállt a mögöttem lévő padból az egyik
fiú és tiltakozva mondta, hogy a Fehérváry szerint én vagyok a ravasz róka, pedig ő az. Erre nagy nevetés lett, de neki kellett kimenni
felelni. Ahogy később megtudtuk a tanár úr mindenkit átkeresztelt,
én például Fatima Lőrinc lettem. Az órán az összeadást és a kivonást tanultuk, azaz a plusz-mínuszt. A katedra elé a padlóra lerajzolt egy kört, majd az ablak felé lépésenként egy nagy plusz jelet,
az ajtó felé pedig mínusz jeleket rajzolt, aztán kezdődött a begyakorlás. A kihívott tanuló beállt a kör közepébe és a „plusz háromra” elment az ablak felé három lépést a „mínusz ötre” megfordult
és elment az ajtó felé öt lépést utána megfordult és visszament a körbe hangosan mondva lépésenként az eredményt. Állítólag innen kapta a tanár úr a nevét. Két héttel később hozta a dolgozatfüzeteket.
Kiosztatta aztán odaállt a katedra elé felemelte a jobb térdét rátette a könyökét és a markával alátámasztotta az ajkát majd fél lábon
állva elkezdett diktálni: Kinyitom, harmadik dolgozat, dátum mai
nap, pár sor kimarad, arab egyes! Kis szünet után pedig diktálta a
feladatokat. A megfogalmazásai mindig egyedülállóak voltak. Például: „Két erős ember ásóval kiment a kertbe földet ásni. Az egyik
egy óra alatt három négyzetmétert ásott fel, a másik három és felet. Mennyi idő alatt ásták fel az erős emberek a tizenkét négyzetméteres kertet.” Aztán diktálta a következőket. Így a térdére kö-

nyökölve egy lábon figyelte az osztályt, miközben mi oldottuk a példákat. Amikor észrevette, hogy egymásnak segítünk síri hangon megszólalt: „Súg búg az osztály, rossz szellemek járnak!” Mikor vége lett
az órának. kiadta az utasítást: „Felitatom, becsukom, jobbra adom,
padhátsó szedi.” Ha látta, hogy valaki még számol nevetve odaszólt:
„Kapd ki, Kapd ki!”
Az óraszünetekben mindig lestük, hogy melyik osztályban volt órája és két sorban felálltunk egészen a tanári szobáig „buzdításért” folyamodva. Vagy meghúzta a fülünket, hajunkat vagy adott egy nagyon kicsi pofont, amit vidáman köszöntünk meg. Eljött a félév vége,
ilyenkor a kémia–fizika teremben javító vizsgát szokott rendezni. Aki
úgy érezte, hogy szeretne jobb jegyet matematikából az elmehetett.
Mi kíváncsiságból is elmentünk. A teremben az első sortól soronként kellett ülni aszerint, hogy ki hányadikos volt. A segédeszközökből
felállított egy bábut, melynek voltak kezei, törzse meg feje. Bekészítette
a hősugárzót, meg az egyenáram fejlesztőt. Aztán elkezdődött a ceremónia. Díszlépésben jött be a szertárból, a jobb kezét a válla mellett tartva, mintha tisztelegni akarna – rajta egy katona sapkával. Odament a bábuhoz és rátette a sapkát a fejére. A legmagasabb osztályból
az egyik javítani akaró tanuló szintén díszlépésben odament a bábuhoz és jelentett: „Tábornok úr alázatosan jelentem megjelentünk
nyolcan, mert jobb jegyet szeretnénk.” Ezután kijött az első tanuló, odament a tábornok úrhoz, bemutatkozott és elmondta, hogy javítani szeretne. A tanár úr lediktált neki egy példát, s miután a diák
megoldotta, odament a bábuhoz és jelentette, hogy: „Tábornok úr
a példát sikeresen megoldottam, matematikából kettesem lesz. Ha
a tanár úr egyetértett ezzel akkor helyre mehetett, ha nem, kapott
még egy új példát. Ha nem sikerült javítani akkor jöttek a büntetések a hősugárzóval, meg az áramfejlesztővel. Csak úgy pattogtak a
szikrák a diák fülén vagy az orrán, míg a következő felelt. A bátrabbak,
ha tudtak, akkor a hármas helyett még jelest is jelentettek, s mi nagyon jól szórakoztunk ezeken a csibészségeken.
Fatter Imre, volt „szentimrés”
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Eurorégiós közgyűlés
2007. szeptember 26-án a párkányi Művelődési Ház nagytermében rendezték meg az Ister-Granum Eurorégió polgármesteri parlamentjének idei közgyűlését. Az ülést Ján Oravec,
Párkány város polgármestere vezette. Az ülés elején beszámolók hangzottak el az eurorégióban folyó fejlesztési tevékenységről.
Elsőként Martos György, a Szobi Többcélú Kistérségi Társulás
projektmenedzsere számolt be az eurorégió két Ipoly-hídjának
(Helemba-Ipolydamásd, Vámosmikola-Ipolypásztó) tervezési
munkáiról. Mindkét híd esetében a kocsipálya szélessége nyolc
méter, és a hidak mindkét oldalán 2,4 méter széles gyalogjárda, illetve kerékpárút lesz. Az INTERREG IIIA kiírás keretében
megvalósuló projekt a végéhez közeledik, a végleges tervdokumentációt a héten teszi le a tervező cég. Az engedélyezés még
folyamatban van.
Papanek László menedzser beszámolójából kiderült, hogy Ipolytölgyes-Kiskeszi térségében épült hallépcsőn mind a magyar, mind
a szlovák oldalon befejeződtek a munkálatok. A hallépcső ünnepélyes átadása október végén várható. Az Ipolyszakállos -Tésa
hallépcső műszaki átadása idén augusztusban megtörtént. A jövőben azt tervezik, hogy felmérik az Ipoly árvízvédelmi létesítményeit, amelynek az a célja, hogy megmentsék az Ipoly-mente természetvédelmi területeit.
Tóth Attila, a párkányi régiófejlesztési ügynökség igazgatója az eurorégió turisztikai projektjeinek, főként a borútnak az
előkészítéséről számolt be.
Ocskay Gyula egyrészt az Eurohíd Alapítvány igazgatójaként
a nonprofit szervezet tevékenységét ismertette. Külön kiemelte az alapítvány által negyedévente megjelentetett kétnyelvű civil magazint, valamint az újra kezdeményezett regionális civil
parlamentet. Az Ister-Granum Eurorégió fejlesztési ügynökségének ügyvezetőjeként az ügynökség munkájáról számolt be. Kiemelte a június elején megrendezett közlekedésfejlesztési konferenciát, amelyen megerősítést nyert, hogy a hat éve kezdeményezett, Budapestet nyugatról elkerülő új gyorsforgalmi út
nyomvonala bekerült az Országos Területrendezési Tervbe. Az
ügynökség látja el a Hét Határ Önkormányzati Szövetség titkárságának feladatait is.
Kovács Zoltán ezredes, a Határőrség rendészeti főigazgatóhelyettese a schengeni határnyitás után várható változásokról
beszélt. Mint elmondta, éppen az előző napon adták át Szlovákiának a schengeni bizottságot. 2008. január 1-től közúton,
vasúton és vizen feltehetően megszűnik a hagyományos határ-

ellenőrzés. A repülőtereken 2008. március 31-hez várható ilyen
jellegű változás. A határátlépéshez egyetlen feltételt kell majd
betartani: az átkelőknek személyi igazolvánnyal vagy más, azonosító okirattal kell rendelkezniük.
Esztergom egy eurorégiós szolidaritási alap létrehozását kezdeményezte a májusi ülésen. A szolidaritási alapba azok a magas iparűzésiadó-bevétellel rendelkező települések fizetnének be
önkéntesen meghatározott összeget, ahol a bevételek előállításában jelentős számban nem helyiek vesznek részt. Így ezek a
gazdagabb települések visszaadhatnak valamit a többieknek az
általuk náluk megtermelt bevételből. A szolidaritási alap a tervek szerint 2008-ban indul, de a szabályzatát előzetesen már most
jóváhagyta a közgyűlés.
Nagyobb vitát váltott ki a tervezett EGTC létrehozása. Az
EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation = Európai területi együttműködés csoportosulás) egy új jogi forma
az unióban, így a két országban is. Az EU-s jogi norma magyar
végrehajtási jogszabálya július 9-én kihirdetésre került. Az új uniós jogszabálynak köszönhetően az EGTC önálló jogi személyként működhet, saját intézményeket hozhat létre és tarthat fenn,
vagyonra tehet szert és bürokratikus útvesztők nélkül egyszerűbben pályázhat uniós pénzekért. Ezáltal a pályázati önrészek
befizetése, valamint a pályázatok megvalósítása is egyszerűbbé
válik. Amennyiben az EGTC megalapításához szükséges szlovák jogszabály is megszületik október közepén, az eurorégió önkormányzatai november 27-ig testületi döntést hoznak e régiófejlesztési intézménybe történő belépésről, és a november végi
közgyűlésen sor kerül az EGTC megalapítására.
A szünetet követő határozati javaslatokról már nem születhetett
érdemi döntés, mivel 12 polgármester elhagyta a közgyűlést, ami
ezáltal határozatképtelenné vált.
A közgyűlés második részében szó esett a benyújtandó pályázatokhoz kapcsolódó önerők finanszírozásáról, a Virágos Eurorégióért mozgalom elindításáról, valamint az „Eurorégió kiemelt rendezvénye” minősítésről.
A közgyűlésen több, az eurorégió és önkormányzatai szempontjából létfontosságú döntés előkészítésére került sor. A megfogalmazott határozatokról az önkormányzati képviselő-testületek őszi üléseiken fognak tárgyalni, az eurorégió november végi
közgyűlése pedig az önkormányzati döntések fényében önti majd
e határozatokat végső formába.
Oravetz Ferenc

Valné zhromaždenie euroregiónu
26. septembra 2007 sa vo veľkej sále MsKS uskutočnilo valné zhromaždenia parlamentu starostov Euroregiónu IsterGranum. Zasadnutie viedol Ján Oravec, primátor Štúrova. V úvode odzneli príspevky o rozvojových aktivitách prebiehajúcich v
euroregióne.
Ako prvý vystúpil György Martos, projektový manažér mikroregiónu v Szobe, ktorý referoval o postupe projektantských
prác dvoch Ipeľských mostov (Chľaba-Ipolydamásd, Vámosmikola-Pastovce). V prípade oboch mostov šírka vozovky bude
8m a na oboch stranách bude chodník a cesta pre cyklistov v
šírke 2,4 m. Realizácia projektu sa blíži ku koncu, a uskutoční sa v rámci výzvy INTERREG IIIA. Konečnú projektovú dokumentáciu odovzdala projektantská firma v čase konania valného zhromaždenia. Stavebné konanie prebieha priebežne.
Z referátu manažéra László Papáneka vysvitlo, že práce na
výstavbe rybochodu v oblasti Malé Kosihy – Ipolytölgyes sa ukončili tak na slovenskej, ako i na maďarskej strane. Slávnostné odovzdanie sa uskutoční koncom októbra. Kolaudácia rybochodu
Ipeľský Sokolec –Tésa sa uskutočnil v auguste. Plánuje sa pre-

šetrenie stavu protipovodňových zariadení na Ipli, cieľom
čoho je zachovanie chránených oblastí povodia Ipľa.
Attila Tóth, riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry v Štúrove informoval o pripravovaných projektoch cestovného ruchu,
hlavne o plánovanej vínnej ceste.
Gyula Ocskay oboznámil prítomných s činnosťou Nadácie Eurohíd. Vyzdvihol štvrťročne vychádzajúci dvojjazyčný civilný magazín nadácie, ako i oživenie regionálneho civilného parlamentu.
Ako vedúci Agentúry regionálneho rozvoja Euroregiónu IsterGranum oboznámil účastníkov s činnosťou ustanovizne. Vyzdvihol v júni uskutočnenú dopravnú konferenciu, kde sa potvrdilo, že návrh trasy diaľnice – predostrenej pred šiestimi rokmi –ktorá obchádza Budapešť zo západu bol zakotvený do celoštátneho územného plánu.
Plukovník Zoltán Kovács, zástupca hlavného riaditeľa poriadkovej polície pohraničnej stráže hovoril o možných zmenách
nastávajúcich po otvorení schengenských hraníc. Ako povedal,
práve deň predtým odovzdali Slovensku schengenskú komisiu.
Od 1. januára 2008 pravdepodobne zanikne klasická hranič-
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ná kontrola na cestách, železniciach a na vode. Na letiskách dojde k podobným zmenám pravdepodobne k 31. marcu 2008. K
prekročeniu hraníc treba dodržať jedinú podmienku: prechádzajúci musí mať pri sebe občiansky alebo iný preukaz totožnosti.
Ostrihom inicioval na májovom zasadnutí vznik euroregionálneho solidárneho fondu. Do fondu by prispievali – dobrovoľne určeným príspevkom – usadlosti disponujúce s vysokými príjmami z daní vyberaných za vykonávanie živnosti, v ktorých na tvorbe týchto daní sa vo veľkej miere podieľajú ľudia
z iných obcí. Takto by tieto usadlosti mohli vrátiť ostatným časť
nimi vyprodukovaných zdrojov. Fond solidarity sa podľa plánov rozbehne v roku 2008, ale jeho štatút predbežne schválilo valné zhromaždenie už teraz.
Väčšiu diskusiu vyvolalo vznik EGTC. Zoskupenie európskej
územnej spolupráce (European Grouping of Territorial Cooperation) je novou právnou formou v únii, tak aj v oboch štátoch. Maďarský vykonávací právny predpis tejto normy únie už
bol zverejnený. Vďaka tejto právnej normy EGTC môže fungovať
ako samostatná právnická osoba, môže vytvárať a udržiavať vlastné inštitúcie, môže nadobudnúť majetok a bez zložitých byro-
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kratických bludísk sa môže uchádzať o zdroje únie. Takto sa zjednoduší aj zaplatenie samoúčasti ako aj realizácia projektov. Pokiaľ sa v polovici októbra zrodí aj potrebný slovenský právny
predpis, samosprávy euroregiónu do 27. novembra spoločne rozhodnú o vstupe do tohto zoskupenia, a na valnom zhromaždení
koncom novembra založia EGTC.
O návrhoch ktoré odzneli po prestávke už nemohli padnúť zásadné rozhodnutia, pretože 12 starostov cez prestávku opustilo miestnosť a valné zhromaždenie už nebolo uznášaniachopné.
V druhej časti valného zhromaždenia sa hovorilo o financovaní samoúčasti podaných projektov, o projekte hnutia „Za rozkvitnutý euroregión”, a o kvalifikačných kritériách „Prioritného podujatia Euroregiónu”.
Na konferencii došlo k príprave viacerých mimoriadne dôležitých rozhodnutí, tak z hľadiska euroregiónu ako i z pohľadu
samospráv. Samosprávy tieto rozhodnutia prerokujú na svojich
jesenných zasadnutiach, a v zápätí valné zhromaždenie ich rozhodnutia pretaví do konečnej podoby na svojom novembrovom
stretnutí.
Oravetz František (preklad: gp)

Átalakulás után a lakáskezelőség
Válaszol: Folk Róbert, a lakáskezelőség igazgatója:
– Milyen problémák merültek fel a vállalat átalakítása kapcsán?
– A transzformáció rendhagyó módon nem a gazdasági év kezdetéhez, hanem az év közepéhez köthető. A lakáskezelő vállalat június 30-i hatállyal megszűnt, helyette Enerbyt Kft. néven alakult meg a cég jogutódja, amelynek tulajdonosa a város. A lakókkal kapcsolatos félelmeim szerencsére nem igazolódtak be. Partnereink (az áram-, gáz- és vízszolgáltatók, telefontársaságok, lakók) kivétel nélkül megértették, hogy a lényeget tekintve csupán a vállalat nevének megváltoztatásáról
van szó, és gond nélkül aláírták az új szerződéseket. A bankokkal
is sikerült megegyezi, maradtak az eredeti számlaszámok. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek ezt a fajta hozzáállást. A város és a lakáskezelőség viszonylatában is probléma nélkül megoldódott a cég átalakulása, amely a hő árára nem
volt kihatással.
– Az idén is volt vezetékcsere?
– Idén erre nem került sor. A karbantartásra és a teljes felújítás előkészítésére összpontosítottunk. Felkérésünkre egy pilzeni cég kidolgozta a hőszolgáltatásunk teljes felújításának tervét. E tervezet kivitelezéséhez érvényes építkezési engedély is
rendelkezésünkre áll, már csak a pénzt kell hozzá előteremteni. Arra számítunk, hogy a jövőben sor kerül a 2006-os norvég projektumhoz hasonló pályázat kiírására, és sikerrel szállhatunk ringbe uniós pénzek megszerzéséért. A felújítás időszerű,
hiszen a „papagáj” lakótelepen (1991) kívül a többi tömbházakat korábban adták át rendeltetésüknek. A harminc éves hőcserélő berendezéseink már igazán megérettek a cserére.
– Az öreg tömbházak felújítása is aktuális. E téren mit tanácsol a lakástulajdonosoknak?
– A lakóházak felújítását a tulajdonosoknak kell kezdeményezni. Először is szükség van egy tervezetre, amelynek kidolgozása 70 000-80 000 koronába kerül. E tervezet alapján
az építésügyi tárcánál meg lehet pályázni azt a fajta állami támogatást, amely a lakás úgynevezett rendszerhibáinak eltávolítását szolgálja. Előnyben részesülnek a környezetvédelmi szempontokat előtérbe helyező tervezetek, például a lakás hőszigetelésének megoldása. Abban az esetben, ha a felújítandó lakás megfelel az állami támogatás odaítéléséhez szükséges feltételeknek, a lakók a költségek felének fedezésére kaphatnak
dotációt. Ehhez tudni kell, hogy a különböző tételek megha-

tározott pontszámot jelentenek. Ezek közül sokat nyom a latban a karbantartásra, a javításokra, a tömbház üzemeltetésére havonta befizetett közös költség. Párkányban ez alacsony,
általában négyzetméterenként 2,50-3,00 korona. A Tulipán vendéglő mellett egy háromemeletes épület lakói a közelmúltban
tíz korona fölé emelték ezt a tételt. Nyilván felismerték, hogy
csak úgy pályázatnak sikerrel, ha a kiírás szerint megfelelő pontokat „gyűjtenek”.
Különben a pályázat feltételeiről a www.build.gov.sk Bytová politika Metodické pokyny 1/2007 Príloha 6 weboldalon
bővebb információkhoz lehet jutni. Érdeklődés esetén mi is szívesen adunk tanácsot a lakóknak.
– Mi a legnagyobb akadálya annak, hogy e téren elmozdulás történjen?
– Elsősorban szemléletváltásra lenne szükség. A lakástulajdonosok közül némelyek (még a közös képviselők is), mintha
nem igazi tulajdonosok fejével gondolkodnának. Nem érdekli őket a lakásgyűlés. Például, a közös képviselőket kultúrházba
invitáló fórumon többen nem jelentek meg, a tornateremben
tartott augusztusi tájékoztató összejövetelünkre is csupán alig
több mint egynegyedük jött el. Pedig az emberek ilyen lakóüléseken fontos információkhoz jutnak, amelyek később érdemben befolyásolhatják döntéseiket. Problémát jelent a pénz
előteremtése és a közös akarat kialakítása is. A felújítási munkákhoz nincs aki felvegye a hitelt. A közös szándék kialakítását pedig pénzhiányra hivatkozva egyetlen renitens lakó is megtorpedózhatja.
– A nyári karbantartási munkálatok nyilván a fűtési szezonra
történő felkészülést szolgálták…
– Igen. A szükséges karbantartási munkálatokat elvégeztük
és reméljük, hogy a legöregebb berendezéseink is folyamatosan működni fognak, s a fűtés terén nem okoznak majd fennakadást.
– Jövőre módosul-e a hőenergia ára?
– Jelenleg nehéz jóslatokba bocsátkozni. Én is csak a sajtóból értesültem arról, hogy 2008-ban a villanyszámláink valószínűleg módosulni fognak. A mi esetünkben minden azon múlik, hogy a földgáz árához hozzányúlnak-e. A második félév adatai alapján összkiadásunk 62 százalékát a gáz teszi ki. Eszerint
tízszázalékos gázáremelés esetén az összköltségünk hozzávetőleg
6,2 százalékkal emelkedne.
Oravetz Ferenc
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Bytové hospodárstvo po transformácii
Odpovedá: Róbert Folk, riaditeľ bytového hospodárstva
– Aké problémy sa vyskytli v súvislosti s transformáciou podniku?
– Transformácia sa neuskutočnila k začiatku hospodárskeho roka,
ale v polovici už rozbehnutého roka. Bytový podnik k 30. júnu prestal existovať, namiesto neho vznikla nástupnícka firma Enerbyt
s.r.o., ktorej majiteľom je mesto. Moje obavy spojené s obyvateľmi sa našťastie nenaplnili. Naši partneri (energetici, plynári, vodári, telefónne spoločnosti, obyvatelia) bez výnimky pochopili, že
v podstate sa zmenil iba názov podniku a bez problémov podpísali nové zmluvy. Podarilo sa dohodnúť aj s bankami, a naše čísla účtov zostali tie isté. Chcel by som sa touto cestou poďakovať
všetkým za tento prístup. Bez problémov sa vyriešil aj vzťah medzi mestom a bytovým podnikom, čo nemalo dopad na cenu dodávky tepla.
– Aj toho roku sa pokračovalo vo výmene teplovodného potrubia?
– Toho roku nie. Sústreďujeme sa na údržbu a na prípravu úplnej
rekonštrukcie teplovodného potrubia. Na našu žiadosť nám jedna plzenská firma vypracovala plán celkovej obnovy systému dodávky tepla. Máme už aj platné stavebné povolenie, potrebujeme
už iba zohnať financie. Počítame s tým, že aj v budúcnosti budú
k dispozícii podobné projekty ako boli nórske v r. 2006, a budeme môcť úspešne sa uchádzať o finančné zdroje únie. Rekonštrukcia
je aktuálna, veď okrem sídliska „papagáj” (1991) boli ostatné paneláky vybudované už dávnejšie. Tridsaťročné výmenníky tepla už
naozaj dozreli na výmenu.
– Aktuálna je aj obnova starých obytných blokov. V tomto smere čo odporúčate majiteľom bytov?
– Obnovu starých obytných domov musia iniciovať majitelia.
Najprv je potrebný projekt, ktorý stojí približne 70 000-80 000
Sk. Na základe tohto projektu sa môžu uchádzať o štátnu podporu u rezortu stavebníctva, ktorá slúži na odstránenie tzv. systémových
porúch bytov. Prednostne sa zaraďujú také projekty, ktoré sledujú zámer ochrany životného prostredia, ako napr. vyriešenie tepelnej
izolácie bytu. V prípade, keď byt na obnovenie vyhovuje požiadavkám, ktoré sú potrebné k priznaniu štátnej dotácie, obyvatelia môžu dostať dotáciu vo výške polovice nákladov potrebných

na obnovu. Treba vedieť, že veľa zaváži aj zaplatená mesačná splátka na spoločnú prevádzku a údržbu obytného bloku, ktorá je v Štúrove nízka, v priemere činí 2,50-3,00 Sk na m2. Obyvatelia jedného
trojposchodového obytného domu vedľa Tulipánu prednedávnom
zvýšili príspevok nad 10 Sk. Asi pochopili, že sa môžu úspešne uchádzať o podporu iba vtedy, keď podľa stanovených kritérií „nazbierajú”
dostatočné množstvo bodov. O podmienkach výzvy sú k dispozícii podrobné informácie na internetovej stránke: www.build.gov.sk
Bytová politika Metodické pokyny 1/2007 Príloha 6. V prípade záujmu ďalšie informácie obyvateľom radi poskytneme aj na
našej firme.
– Čo je najväčšou prekážkou toho, aby sa tieto veci pohli dopredu?
– V prvom rade by bola potrebná zmena pohľadu na vec. Zdá
sa, že niektorí majitelia (ale aj dôverníci) nerozmýšľajú hlavou vlastníkov. Nezaujímajú ich spoločné schôdze. Na stretnutí domových
dôverníkov v kultúrnom dome sa viacerí ani nezúčastnili, na augustové stretnutie v telocvični prišla z nich iba jedna štvrtina. Napriek tomu, že ľudia sa na týchto stretnutiach dostanú k dôležitým
informáciám, ktoré neskôr môžu zásadne ovplyvniť ich neskoršie
rozhodnutia. Problém znamená aj zaobstaranie peňazí a vytvorenie spoločnej vôle. Ťažko sa nájde, kto by zobral úver k rekonštrukcii.
Ku zmareniu spoločného zámeru stačí, ak to odmietne len jediný
obyvateľ s odvolaním sa na nedostatok financií.
– Letné údržbárske práce pravdepodobne boli prípravou na zimnú sezónu...
Áno. Všetky potrebné údržbárske práce sme vykonali a veríme,
že i najstaršie zariadenia budú fungovať a nespôsobia žiadne problémy vo vykurovaní.
– Na budúci rok sa bude meniť cena tepla?
– Teraz je ťažké púšťať sa do predpovedí. Aj ja som sa z tlače dozvedel, že ceny energie sa v roku 2008 budú meniť. V našom prípade sa jedná o to, či sa dotknú ceny zemného plynu. Podľa údajov z druhého polroku totiž najväčšiu časť výdavkov (62%) tvoria platby za plyn. V prípade 10%-ného zvýšenia ceny plynu by naše
spoločné výdavky narástli o 6,2 %.
Oravetz František (Preklad: gp)

Új hidakat építünk
A Via Nova ICS párkányi alapszervezete és a Fidelitas esztergomi csoportja szeptember 29-én együttműködési szerződést írt
alá, amelyben közös kulturális, sport, karitatív és politikai feladatok
megvalósítását vállalták fel. Az együttműködés célja a határon túli
és magyarországi fiatalok nemzeti összetartozás tudatának erősítése, valamint közös rendezvények szervezése. A szerződést Heer
Ádám, az esztergomi Fidelitas elnöke, valamint Környi Zoltán,
a párkányi Via Nova ICS elnöke látta el kézjegyével. A szerződést szimbolikusan a hídünnep napján kötötték meg, majd aláírása után közösen vágtak neki a hídfutásnak. A megállapodás értelmében a két csoport rendszeresen meghívja egymást saját programjaira, amely alkalmak tapasztalatcserére is szolgálnak majd.
Évente két együttes vezetőségi ülést tartanának Esztergomban, illetve Párkányban. A karitatív feladatok között szerepelne magyar
nyelvű könyvek adományozása a határon túli magyaroknak, valamint ruhagyűjtést is. A két szervezet immár egy sikeres sportnapot is maga mögött tudhat, melyet október 6-án tartottak Párkányban, amelyen hat csapat vett részt, éspedig a Via Nova ICS
Palást, a Pázmány SC (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkarának csapata), a Kárpát Ifjuság Egyesület (Budapest), a
Fidelitas Esztergom, az MKP párkányi csapata, valamint a Via Nova
ICS Párkány. A tornát a palásti csapat nyerte. A sportrendezvény
után közösen gyújtottak gyertyát az Aradi vértanúk terén Esztergomban. Október 23-án közös koszorúzást szerveznek az 1956os forradalom évfordulóján. Novemberben Esztergomban ülésezik

a Fidelitas Országos Választmánya. Az ülés témái között szerepel a határon túli ifjúságpolitika is, ezért ezen meghívottként a
párkányi fél is részt vesz. December 5-én a kettős állampolgárságról tartott népszavazás évfordulóján megemlékezését tartanák,
egy fáklyás felvonulással a Mária Valéria hídon. Legfontosabb célkitűzésnek az tartják, hogy a magyar fiatalok újra érezzék az öszszetartozást a Duna mindkét oldalán.
-k-
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Végső búcsú Turczel Lajostól
Szülőfalujában, Ipolyszalkán helyezték örök nyugalomra október 2án Turczel Lajost, a szlovákiai magyar irodalom és művelődés nesztorát. A római katolikus gyászszertartás során, a neves irodalomtörténésztől
és a nagybetűs Tanár Úrtól a szlovákiai magyar közélet ismert személyiségei vettek utolsó búcsút. Az elhunytat a szlovákiai magyar írótársadalom nevében Dobos László búcsúztatta, a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Írószövetség nevében Görömbei András, a Comenius Egyetem magyar tanszéke nevébe pedig Mészáros András. Mindhárman kiemelték Turczel Lajos páratlan emberszeretetét, közvetlenségét,
pedagógiai érzékét, őszinteségét. A község polgármestere elmondta, hogy
a Turczel Lajos által a községre ruházott hagyatékát a közeljövőben mindenki számára közkinccsé szeretnék tenni, a sírját pedig szellemi zarándokhellyé. Szülőfalujához határtalan ragaszkodással viszonyult.
Turczel Lajos számos szakmai díj és állami kitüntetés, többek között a
Pro Probitate – Helytállásért díj birtokosa. Tudományos tevékenysége
során a magyar tudományos és kulturális élettel foglakozott. A hatvanas évektől elsősorban a két világháború közti időszakot kutatta. Turczel Lajos szeptember 2-án töltötte be 90. életévét. Ebből az alkalomból – többek között – Strba Sándor, érsekújvári helytörténész méltatta
a Tanár Urat. Ebből közlünk részleteket.
„Emberként, pedagógusként azzal jellemezném, hogyha az emberi tisztaságra és tisztességre példát akarnék magam elé állítani, akkor legtöbbször
ő jut az eszembe, aki lebilincselő, színes előadásokkal igyekezett bevezetni bennünket, akkori diákokat a magyar irodalom gazdag tárházába és rejtelmeibe. Számomra ő volt az a tanár, aki a diákot emberszámba
vette és egyéniségként, nem pedig tárgyként kezelte. Büszkeséggel tölt
el, hogy a tanítványa lehettem. Személyisége, szíves és barátságos patronálása jelentette számomra az igazi út megtalálását- máig ható követendő
példájával. Hát ez a Tanár Úr – csupa nagybetűvel – szeretet és tiszta
humánum, akinek élete, életműve megküzdött emberi, szellemi és erkölcsi magaslat, a jobbra, a szebbre való törekvés örökös igyekezetében.
Turczel Lajos tanár, irodalomszervező, irodalomkritikus és irodalomtörténész hatvan évtizede nemcsak cselekvő részese a szlovákiai magyar
kulturális és tudományos életnek, hanem alakítója és formálója is egyúttal.
1917. szeptember 2-án született Ipolyszalkán. Iskolai tanulmányait
szülőfalujában kezdte. 1933-tól 1938-ig az érsekújvári reálgimnázium
diákja volt. Az érsekújvári reálgimnázium fő jellegzetessége az volt, hogy
az 1925-1933 közt kibontakozó és csúcsosodó kisebbségi diákmozgalmak
itt találtak a legtermékenyebb talajra. A magyar gimnáziumi iskolák között az is rangot adó különbségnek számított, hogy melyikben voltak
többen az országos tanárok. Az érsekújvári reálgimnázium legkiemelkedőbb pedagógusa a nagyszerű módszerrel tanító és áhítatosan humanista
szellemiségű Krammer Jenő volt, kinek erős katalizátori szerepe volt
a diákmozgalmi aktivitás kialakulásában. Krammer mellett még a csehszlovákiai magyar cserkészet egyik vezető embere, Mrenna József, a történelmi tanulmányokat publikáló Noszkay Ödön és a lelkes néprajzos,
Thain János voltak a városon kívül is ismert nevek.”

Turczel lajos az érettségi után a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karára került, ahol 1942 őszén doktorált. Hároméves
katonáskodás és hadifogság után hivatalnokként dolgozott, majd
1951-ben Komáromba került, ahol előbb a magyar tannyelvű gimnázium, később az Óvóképző Pedagógiai Középiskola igazgatótanára lett.
1954-től 1982-ig, nyugdíjba vonulásáig a pozsonyi Komenský Egyetemen
tanított, 1962-ben lett itt tanszékvezető.
Az eltelt kilecven esztendő önmagában is tiszteletet parancsoló, ám
Turczel tanár urat elsősorban sokrétű, hallatlanul szívós következetességgel végzett alkotó munkája, folyamatos irodalomszervezői, népnevelői tevékenysége tette azzá, ami: mindannyiunk tanár urává. Az eltelt hatvan esztendő alatt azt csinálta, amit a neki ítélt Bethlen Gábordíj Alapítvány eszményi ösztönzésül meghirdetett: „... Feltárni és tudatosítani azokat az értékeket, amelyeket a magyarság határokon belül és határon kívül megteremtett térségünk népeink megbékéléséért...”
Turczel Lajos alkotó jelenléte nem csupán tudományos műveinek sorában, tanári generációk felnevelésében, hanem a korszerű és folyamatos
népszerűsítő, népnevelő tevékenység felvállalásában is realizálódott. Lelkes, áldozatos, precíz pedagógiai és gazdag tudományos és irodalmi munkássága mindannyiunk számára példaértékű. Szerencse és jó, hogy vannak, akik emberi tartásban, tisztaságban, tudásban példaképeink lehetnek,
személyiségek, akik nélkül nemcsak hitünk, hanem maga az élet is szegényebb lenne.”
Strba Sándor, foto: Himmler

Legfontosabb irodalomtörténeti és irodalomkritikai munkái: Írások
mérlegen, 1958, Írás és szolgálat, 1965, Két kor mezsgyéjén, 1967, A
magyar irodalom története 1772-ig, Portrék és fejlődésképek, 1977, Hiányzó fejezetek, 1982, Magyar sportélet Csehszlovákiában, 1992, Arcképek és emlékezések, 1997, Visszatekintések a szlovákiai magyar kisebbségi
lét első szakaszára, Lilium Aurum

Ostrihomský pivničný systém
Zo štátov únie bolo Maďarsko prvé, ktoré vyhlásilo rozvojový program a operatívne plány na nastávajúcich sedem rokov. V prvých dvoch
rokoch Národného rozvojového plánu II. rozdelia 500 miliárd forintov na realizáciu 271 prioritných projektov, medzi ktorými sa nachádza aj odkrytie pivničného systému „Sötétkapu” do roku 2010. Rozsiahli pivničný systém vybudovali v polovici 19. storočia počas výstavby
Baziliky, jednak preto, aby nemuseli vyplniť celé úbočie kopca a jednak preto, aby mali kde uskladniť chutné arcibiskupské vína. 3700 m2
zaberajúci veľký pivničný systém, ktorý sa ťahá po oboch stranách tunelu sa nachádzal v takom zlom stave, a bol tak presiaknutý vodou,
že už ohrozoval spodný kostol Baziliky. Úmysel obnovenia vznikol už
dávnejšie, ale plány boli vypracované len v poslednom polroku. Investícia
bude stáť približne jednu miliardu forintov. Počas renovácie sa neobnoví len tento stavebný skvost, ale v susedstve strediska Svätého Voj-

techa môže vzniknúť ďalšia atraktivita cudzineckého ruchu, v ktorej
bude turistické centrum, kaviareň, vináreň, výstavné miestnosti a obchody, ktoré prilákajú ďalších návštevníkov do Ostrihomu. V rámci investície sa tunel môže úplne obnoviť a môže sa stať ozajstnou pešou
zónou, kým v uzavretých priestoroch by uskladňovali vína nedávno
vzniknutého primasského vínneho rádu.
Ostihomsko-budapeštiansky arcibiskup, kardinál a primas Péter Erdő
v máji na tlačovej konferencii z príležitosti založenia primasského vínneho rádu Vinum Primatis povedal: „Dnes už diecéza neprodukuje víno,
ale najlepšie využitie pivničnej sústavy bude to, keď ju oživíme v duchu ostrihomských kultúrno-historických tradícií.” Arcibiskupstvo by
chcelo zisk Vinum Primatis a.s. investovať do rekonštrukcie pivničného systému, ako i využiť na realizáciu kultúrnych cieľov diecézy.
Gábor Éva (preklad: gp)
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Az önkormányzat hírei
Párkány város önkormányzata 2007. szeptember 11-i ülésén:
– tudomásul vette a város stratégiai tervének 2006., illetve 2007. első félévi teljesítéséről szóló előterjesztést
– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a 2/2006 sz. rendelete értelmében az alábbi kérelmezőknek:
Kérelmező
Kérelem tárgya
támogatási összeg
Ady Endre Alapisk.-Magyar Szülők Szöv.
franciaországi labdarúgó torna utiköltségére
50.000,Matica slovenská alapszervezet
számítógép vásárlására
25.000,Ister Granum Ifjusági Klub
Anyák Klubja gyermekjátékaira
5.000,TJ Dunaj
utiköltség, úszó versenyeszközök
20.000,Szlovák-Magyar Baráti Társaság
rendezvényekre
17.000,Mozgássérültek Szervezete
10-éves fennállása ünnepségére
10.000,Mozgássérültek Szervezete
karácsonyi összejövetelre
5.000,Összevont Középiskola szülői tanácsa
baráti sporttalálkozóra
5.000,Spektrum polgári társulás
kosárlabda eszközökre
10.000,Csemadok ASz
a színkör tevékenységére
12.000,Összesen:
159.000,– jóváhagyta az 5/07. sz. – az állami támogatással épülő bérlakások elosztásának feltételeit szabályozó – általánosan kötelező
érvényű rendeletét.
– jóváhagyta az 6/07. sz. – a gondozási szolgáltatás módját és
díjait szabályozó – általánosan kötelező érvényű rendeletét.
– jóváhagyta a Bartók utcai óvoda költségvetésének +353 000
koronával történő módosítását a bérkeret emelésére – a város
szabad forrásaiból.
– jóváhagyta az Ady Endre Alapiskola költségvetésének +270
000 koronával történő emelését az oktatási hivatal forrásaiból.
– jóváhagyta a Szlovák Alapiskola költségvetésének +1.343 000
koronával történő emelését az oktatási hivatal forrásaiból.
– tudomásul vette a városi oktatási és kulturális intézmények,
valamint a városi vállalatok első félévi gazdálkodásáról szóló előterjesztéseket
– tudomásul vette a város félévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést
– nyugtalanságát és egyet nem értését fejezte ki a kerületi és
körzeti hivatalokról szóló törvény módosítását célzó javaslat kapcsán, amelynek értelmében megszűnne a párkányi körzeti hivatal.
A testület a törvényjavaslatot az államigazgatás központosítása
felé tett újabb lépésként értékeli, amely szöges ellentétben áll városunk és régiónk polgárainak érdekével. A testület ezért felszólítja
az SZK Nemzeti Tanácsának valamennyi képviselőjét, hogy mérlegeljék a kérdéshez való hozzáállásukat, és ne támogassák szavazatukkal a párkányi körzeti hivatal megszüntetését célzó törvényjavaslatot. (Közben a parlament levette a napirendről a javaslat megtárgyalását – a szerk. megj.).

– tudomásul vette a városrendezési terv beszerzésének folyamatáról szóló jelentést
– tudomásul vette a beruházások első félévi megvalósításáról
szóló jelentést
– tudomásul vette a városi rendőrség első félévi tevékenységéről szóló jelentést
– jóváhagyta Dušan Juhász kérelmét a forgalomból kivont Renault Master gépkocsi 30.000,- koronáért való eladására
– jóváhagyta a Teraszok lakótelepen lévő 16-osztályos alapiskola besorolását az eladásra szánt ingatlanok jegyzékébe.
Egyben felfüggesztette az épület átépítését célzó határozatát, amíg
az eladás lehetősége nem tisztázódik.
– pénzügyi támogatásokat hagyott jóvá a városi kulturális, művelődési és sportalapból a következő kérelmezők részére:
– Szent Imre Egyházi Óvoda – Szent Imre születésének 1000.
évfordulós megemlékezésére 5.000,-Sk
– Stilla Pectus Kamarakórus polgári társulás – „XV. Jubileumi Zenei Napokra 25.000,– Csemadok alapszervezet – Kitelepítettek 60. évfordulós Barcsi Találkozójára 18.500,-Sk
– tudomásul vette a Goól vendéglőre kiírt június 21-i versenypályázat eredményének törlését, és felhatalmazta a városi
sportszervezetet, hogy kössön szerződést a versenypályázat
második helyezettjével.
– jóváhagyta a lengyelországi Klobuck és Párkány városai között kötendő partnerségi szerződést, amelynek aláírására az őszi
városnapok alkalmával kerül sor.

Augusztusban történt
2. – A Stonbridge BB és a Bonzo Boboš Blues (Somorja) együttesek koncertje a Zenei Nyár keretében.
5. – A Varjos és a Cécó (Magyarország) együttesek koncertje a
Zenei Nyár keretében.
8. – A „Földön alkotunk” címmel megnyílt Petra Rost (Németország), Ruben Caroso (Argentína), Tóth Béláné (Magyarország), Farkas Dávid (Magyarország), Tóth Kristóf
(Argentína) és Bernhard Kreuzer (Ausztria) alkotásaiból öszszeállított közös kiállítás a Városi Galériában.
9. – A Blues Tracks és az M-System együttesek koncertje a Zenei Nyár keretében.
11.– A Béresparton megkezdte négynapos vendégszereplését a Cirkusz Tornádo.
12.– ČFK Nitra – Štúrovo 5:2 (2:1) – a III. labdarúgó liga Nyugat csoportjának nyitófordulójában.
16.– A Mindless és a D Blues Band (Léva) zenekarok koncertje
a Zenei Nyár keretében.
18.–A Párkányi Színkör vendégszereplése a dunamocsi faluna-

pon.
19.– Štúrovo – Veľké Ludince 3:1 (1:1) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
– Keleti hastánc bemutató és a RIO együttes koncertje a Zenei Nyár keretében.
23.– Hajnali egy órakor egy a Sétáló utcán található szállodában
elfogta a rendőrség az Interpol által is régóta körözött Sz. Róbert (35) magyar állampolgárt. Az illető éppen aludt, amikor
a kommandó rajtaütött.
– A Bigman Band (Nagymegyer) zenekar koncertje a Zenei
Nyár keretében.
25.– Nové Zámky – Štúrovo 4:2 (1:1) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
– A Párkányi Színkör a magyarországi Barcson vendégszerepelt slágerösszeállításával.
29.– Štúrovo – Galanta 0:1 (1:1) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
(p.j.)
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Správy mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo v Štúrove na svojom zasadnutí, dňa 11. septembra 2007:
– zobralo na vedomie správu o plnení strategického plánu mesta za rok 2006 a za prvý polrok 2007
– schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2007 v zmysle VZN č. 2/2006 nasledovne:
Žiadateľ
predmet žiadosti
Združenie maď. roď. pri ZŠ maďarskej
cestovné na futbalovú súťaž – Francúzsko
MO Matice slovenskej
nákup počítačovej zostavy
Ister Granum Ifjusági Klub
nákup hračiek pre Klub mamičiek
TJ Dunaj
časomiera, cestovné, plavecké pomôcky
Spoločnosť Slov.-maď. priateľstva
na podujatia
ZO – Slovenský zväz telesne postihnutých
10. výročie založenia ZO-oslavy
ZO – Slovenský zväz telesne postihnutých
na vianočné posedenie
Združenie rodičov pri ZSŠ Štúrovo
na družobné športové popoludnie
Spektrum Štúrovo
nákup basketbal. pomôcok
Csemadok Štúrovo
na činnosť divadelného krúžku
Spolu:
– schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 5/07 o podmienkach prideľovania bytov postavených s podporou štátu, určených na nájom pre obyvateľov mesta.
– schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 6/07, o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu.
– schválilo úpravu rozpočtu MŠ na Bartókovej ul. vo výške
+353 tis. Sk z dočasne voľných zdrojov mesta na zvýšenie objemu mzdových prostriedkov.
– schválilo úpravu rozpočtu Základnej školy Endre Adyho s
vyuč. jazykom maďarským vo výške +270 tis. Sk zo zdrojov KŠÚ.
– schválilo úpravu rozpočtu ZŠ, Adyho 6, vo výške +1.343
tis. Sk zo zdrojov KŠÚ.
– zobralo na vedomie výsledky rozpočtového hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií, tj. školských a kultúrnych ustanovizní a mestských podnikov za I. polrok.
– zobralo na vedomie výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za I. polrok.
– vyjadrilo svoju nespokojnosť a nesúhlas s pripravovaným návrhom zmeny zákona o krajských úradoch a obvodných úradoch,
na základe ktorého by sa mal zrušiť Obvodný úrad v Štúrove.
Tento návrh zastupiteľstvo považuje za ďalší krok k centralizácii štátnej správy, ktorý je v evidentnom rozpore so záujmami
občanov nášho mesta a jeho regiónu. Vyzvalo preto všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby zvážili svoj prístup k posúdeniu tejto problematiky a svojim hlasom nepodporili
prijatie návrhu zákona na zrušenie Obvodného úradu v Štúrove! (medzitým parlament stiahol návrh SNS z rokovania–
pozn. red.).

dotácia v Sk
50.000,25.000,5.000,20.000,17.000,10.000,5.000,5.000,10.000,12.000,159.000,- Sk

– zobralo na vedomie materiál o stave obstarávania územného plánu mesta.
– zobralo na vedomie správu o plnení investičných akcií mesta za prvý polrok.
– zobralo na vedomie správu o činnosti mestskej polície za prvý
polrok.
– schválilo žiadosť Dušana Juhásza o priamy odpredaj odstaveného motorového vozidla Renault Master za 30.000,- Sk.
– schválilo zaradenie budovy 16-triednej základnej školy na
Terasách do zoznamu majetku určeného na predaj formou dražby. Zároveň pozastavilo výkon uznesenia o obstaraní projektovej
dokumentácie na prestavbu budovy do doby, kým sa nevyrieši
možnosť predaja.
– schválilo pridelenie finančného príspevku z fondu kultúry,
vzdelávania a športu pre nasledovných žiadateľov:
– Cirkevná materská škola Sv. Imricha – na „Oslávenie 1000.
výročia narodenia sv. Imricha” 5.000,-Sk
– Občianske združenie Stilla Pectus komorný zbor – na „XV.
Jubilejný ročník Hudobných dní” 25.000,– Miestna organizácia Csemadok-u – na projekt „Kitelepítettek 60. évfordulója – BARCS” 18.500,-Sk na prepravné služby.
– zobralo na vedomie anuláciu dražby konanej dňa 21. júna
na nehnuteľnosť Reštaurácie Goól, a splnomocnilo mestskú športovú organizáciu na uzatvorenie nájomnej zmluvy s 2. dražiteľom v poradí.
– schválilo zmluvu o spolupráci medzi mestami Štúrovo a Klobuck (Poľská republika), ktorá bude podpísaná na jesenných dňoch
mesta.

Stalo sa v auguste
2. – Koncert HS Stonbridge BB a Bonzo Boboš Blues (Šamorín)
v rámci Hudobného leta.
5. – Koncert HS Varjos a Cécó (MR) v rámci Hudobného leta.
8. – Pod názvom „Tvoríme na zemi” bola otvorená v mestskej
galérii spoločná výstava z tvorby Petry Rast (Nemecko), Rubena Carosa (Argentína), Tóth Béláné (MR), Dávida Farkasa (MR), Kristófa Tótha (Argentína) a Bernharda Kreuzera (Rakúsko).
9. – Koncert HS Blues Tracks a M-System v rámci Hudobného
leta.
11. – Na Želiarskom svahu zahájil štvordňové vystúpenie Cirkus
Tornádo.
12. – ČFK Nitra – Štúrovo 5:2 (2:1) – v zahajovacom kole III.
futbalovej ligy, skupiny Západ.
16. – Koncert HS Mindless a D Blues Band (Levice) v rámci Hudobného leta.
18. – Na Dni obce v Moči účinkoval súbor Párkányi Színkör s pás-

mom populárnych melódií.
19. – Štúrovo – Veľké Ludince 3:1 (1:1) – majstrovský futbalový zápas.
– Ukážka orientálnych brušných tancov a koncert HS RIO.
v rámci Hudobného leta.
23. – V noci o jednej hodine polícia v jednom hoteli na Pešej zóne
zadržala maďarského štátneho príslušníka Róberta Sz. (35),
na ktorého vydal zatykač aj Interpol.
– Koncert HS Bigman Band (Veľký Meder) v rámci Hudobného leta.
25. – Nové Zámky – Štúrovo 4:2 (1:1) – majstrovský futbalový
zápas.
– Súbor Párkányi Színkör účinkoval s pásmom populárnych
melódií v Barcsi (Maďarsko).
29. – Štúrovo – Galanta 0:1 (0:0) – majstrovský futbalový zápas.
(p.j.)
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Előrelépés emlékmű ügyben
Immár négy éve, hogy megszületett az a
Memorandum, amelyben az I. történelmi
konferencia résztvevői kinyilvánították
abbéli óhajukat, hogy állíttassék egy történelmi emlékmű a párkányi csata tiszteletére. Azóta sok oldalnyi anyagban sorolható az események folyamata, de a
szoborbizottság kitartó munkájának több
tekintetben is jelentős eredménye van.
Pozitívan értékelendő, hogy a város polgármesterével megszületett a kompromisszum az emlékmű elhelyezésével kapcsolatban. Az is igen nagy eredmény, hogy
az önkormányzat többsége 500 000 koronát hagyott jóvá az emlékműre, amelyet
majd 2008-ban folyósít. Az intenzív lengyel
kapcsolatok eredményeképpen augusztusban megkaptuk az örömteli hírt a po-

zsonyi Lengyel Nagykövetségtől, hogy
100 000 lengyel zlotyval (közel egymillió
korona) járul hozzá a Lengyel Nemzetvédelmi Minisztérium az emlékmű elkészítéséhez. A napokban kaptunk levelet az
egyik lengyel városban működő szlovák-lengyel baráti társaságtól, akik szintén támogatást ígértek. Első alkalommal adjuk közre azok névsorát, akik ez idáig pénzbeli adományokkal járultak hozzá az emlékmű elkészítéséhez: Párkány Város Önkormányzata, Szigeti László, Farkas Iván, Berényi
József parlamenti képviselők, CONVERTIS Kft., RNDr. Révész János, Id. Mitták
László, Horváth Tamás, Molnár Jenő, továbbá Köbölkút, Bart és Bajta községek.
Mindannyiuknak köszönet az adományokért !!!!

Bízunk benne, hogy mind többen csatlakoznak az adományozókhoz, ezzel segítve
munkánkat, s hogy együtt örülhetünk
majd a 2008-ra tervezett – kulturális szempontból is jelentős – emlékmű felavatásakor. Bármilyen kis összeg is közelebb visz
tervünk megvalósításához. Várjuk adományaikat!! Mi pedig további országok, intézmények, vállalatok, városok, falvak,
civil szervezetek, magánszemélyek, vállalkozók segítségét kérve folytatjuk munkánkat.
Pénzbeli támogatáshoz pénzesutalványt
a Csemadok székházban lehet kérni !!!!!
Bankszámlaszámunk a következő :
OTP banka 8851520/5200
IČO: 36111988
Dániel Erzsébet

Napredovanie vo veci pamätníka
Už sú to štyri roky, keď vzniklo Memorandum, v ktorom účastníci I. Historickej konferencie vyslovili svoje želanie, aby bol postavený pamätník na počesť štúrovskej bitky. Udalosti, ktoré sa odvtedy udiali, by sme
mohli uviesť na množstve stránok. Práca komisie má významné výsledky v mnohých
ohľadoch. Pozitívne hodnotíme kompromis
s primátorom mesta ohľadne umiestnenia pamätníka. Veľkým úspechom je aj to, že väčšina mestského zastupiteľstva schválila príspevok vo výške 500 tisíc Sk, čo nám poskytne
v roku 2008. Výsledkom intenzívnych poľských kontaktov sme dostali radostnú správu od Veľvyslanectva Poľskej republiky,
podľa ktorej Ministerstvo národnej obrany
Poľska prispeje na vyhotovenie pomníka
sumou 100 tisíc poľských zlotých (cca jeden
milión Sk). V týchto dňoch sme dostali dopis aj od Spolku slovensko-poľského priateľ-

stva z jedného poľského mesta, v ktorom tiež
prisľúbili pomoc pri realizácii pamätníka.
Prvýkrát uverejňujeme zoznam tých, ktorí už prispeli finančným darom: Mesto Štúrovo, parlamentný poslanci László Szigeti,
Iván Farkas, József Berényi, ďalej Convertis
s.r.o., RNDr. Ján Révész, Ladislav Mitták st.,
Tomáš Horváth, Eugen Molnár, ďalej obecné úrady Gbelce, Bruty a Bajtava. Všetkým
patrí úprimná vďaka. Veríme, že viacerí sa pripojíte k darcom, čím našu prácu podporíte,
a v roku 2008 sa môžeme spoločne radovať
pri odhalení tohto – i z kultúrneho hľadiska
– dôležitého pomníka. Aj menšie čiastky nás
priblížia k uskutočneniu našich plánov. Čakáme na Vaše príspevky! Naďalej pokračujeme v začatej práci a očakávame príspevky
okolitých krajín, úradov, podnikov, miest,
obcí, civilných organizácií, súkromných
osôb, podnikateľov.

Múzejný predmet mesiaca

Poštové poukážky na peňažné dary poskytneme v dome Csemadok-u!
Číslo bankového účtu: OTP Banka
8851520/5200.
IČO: 36111988.
Dániel Erzsébet (preklad: gp)

A hónap múzeumi tárgya

Mlynček na hrozno

Szőlődaráló

V sedliackej vínnej kultúre rozlišujeme dva spôsoby získavania
muštu: 1. dlávenie, t.j. vytláčanie, resp. lámanie strapcov nohami priamo ľudskou silou, 2. lysovanie (prešovanie), t.j. získavanie šťavy pomocou mechanického nástroja. Drvenie hrozna má
z hľadiska histórie techniky a nástrojov dva
spôsoby a obdobia. 1. Do konca 19. storočia hrozno drvili väčšinou drevenými kľackami alebo kolíkmi s odrezanými vetvami
rôznych veľkostí. 2. Na odľahčenie drvenia
hrozna sa začal rozširovať začiatkom 19.
storočia ručne poháňaný mlyn na hrozno
(mlynček, šrotovník), ktorý od prelomu storočia začali priebežne používať sedliaci.
Mlyn na hrozno bol zo začiatku nástroj s
dreveným valčekom a osovou konštrukciou, až od začiatku 20. storočia zhotovovali
v závodoch mlynčeky so železným valčekom a širokým hrdlom.
Tu prezentovaný mlynček na hrozno je je 120-ročným nástrojom
s dreveným valčekom. Podľa nápisu ho vyhotovil Pál Könözsi z
Obidu v roku 1887.
-juhász-

A mustnyerés két módját különböztetjük meg a paraszti borkultúrában: 1. a fürtök közvetlen emberi erővel történő kinyomását, lábbal törését, a taposást, 2. mechanikai eszköz segítségével végzett lényerést, a sajtolást (sutulás, préselés). Eszköz- és
technikatörténeti szempontból a szőlőzúzásnak két egymást váltó módja és korszaka
van. 1. A 19. század végéig a szőlőt általában fabunkók vagy 3–5 csonkolt ágban
végződő karók különböző méretű változataival törték össze. 2. A 19. sz. elején kezdett terjedni a szőlőzúzást könnyítő kézzel
hajtott szőlőmalom (daráló, őrlő, morzsoló), mely a századfordulótól fokozatosan került paraszti használatba. A szőlőmalom először fahengeres és tengelyes szerkezetű eszköz volt, majd a 20. sz. század
elejétől készültek a vashengeres, széles garatú gyári darálók. Az
itt bemutatásra kerülő szőlődaráló egy 120 éves fahengeres szerkezet, melyet a belevésett felirat tanúsága szerint az ebedi Könözsi
Pál készített 1887-ben.
-juhász-
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Matičiarske leto
Slováci existujúci v štúrovsko-ostrihomskej oblasti si po znovuotvorení MO MS k sebe rýchlo našli cestu. Kultúrno-spoločenské
podujatia, v spolupráci so Slovákmi žijúcimi v Maďarsku si rýchlo našli cestu k vzájomnej pomoci a spolupráci. Sú oživením, spestrením, ale hlavne preukázaním kvalitnej spoločenskej guráže.
Okrem ľudových tradícií sme mali blízko so Slovákmi v Pilišskej
Čabe aj v cirkevných a náboženských stretnutiach. Začiatkom júla
sa tam v kostole uskutočnila slávnostná svätá omša z príležitosti osláv príchodu slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda
na naše územie. Omšu celebroval apoštolský nuncius Maďarskej
republiky. Omša sa realizovala v spolupráci s MO MS Štúrovo,
Veľký Lapáš, Pilišská Čaba. Zo Štúrova prišlo na omšu 45 matičiarov. Svoj program predviedol Mariánsky spevokol doplnený členmi MO MS, ktorý zabezpečoval cirkevné piesne počas celej omše.
Po skončení osláv sme pozvali Pilišských Slovákov do Štúrova na
Deň zvrchovanosti.
Ten patril medzi prioritné podujatia matičiarov v letnom období. Štúrovskí prívrženci slovenskej kultúry si počas sparného leta
pripomenuli odkaz kultúrneho dedičstva Slovákov na slovenskom
juhu – 17. júl v tomto odkaze patril im. Na námestí o piatej vystúpila folklórna skupina pod vedením Vojtecha Porubského z Dolného Ohaja, ktorá nám predviedla hodinový kultúrny program zameraný na odkaz slovenského národného povedomia cez to najkomplexnejšie, kultúrne dedičstvo. Sprievodným programom
boli hrabačky, pijanské piesne, slovenské národné piesne. Po asi
hodinovom programe sa matičiari vybrali oslavovať do priestorov MsKS Štúrove, kde okrem pohostenia (fantastického gulášu
Janko báčiho) na nich čakala príjemná hudba v spoločnosti najbližších. Harmonika počas prestávok hrala do neskorého večera.

Samozrejme k dobrej kultúre sa pripojilo množstvo turistov a ľudí chtivých po slovenskej zábave. Skrátka,
bolo nás ako šafranu. K zdarnému podujatiu nám dopomohol aj kolektív
pracovníkov mestského kultúrneho
strediska, ktorý maximálne vyšiel v
ústrety našim náročným požiadavkám.
Ako každý rok aj tohto roku sme mali namierené do „slovenského raja”. Tým našim bol znova výlet do nepoznaných končín
Horehronia. Eminentný záujem štúrovskej verejnosti nás núti stále odriekať pre nedostatok kapacít. Trasa viedla cez poznanie Bystrianskej jaskyne po Čiernohronskú železnicu, Lesnícky skanzen,
Banskú Bystricu, so šťastným návratom domov. Okrem poznávania
Horehronia sme mali možnosť ochutnať špecialitu tamojšieho kraja. Byť na takom mieste a neochutnať bryndzové halušky by bolo
hriechom.
Bez podpory miestnej organizácie Matice slovenskej a nám naklonených sponzorov by sme tento zájazd určite nevedeli zorganizovať. Tradične veľmi kvalitné podujatie obohatené o nové skúsenostné hodnoty poznania slovenského „zrnka” malo svoje opodstatnenie prevažne vo formujúcej sa mladej matičiarskej generácie podporovanej stálicami z radov matičiarov.
Ako sme zhodnotili leto? Bolo až nad očakávanie úspešné, aj
keď krátke. Kvalita dostala absolutórium zo strany Štúrovčanov
čo nás zaväzuje a motivuje k tvorivosti. V novembri vás už teraz
pozývame na zhliadnutie rodinného striebra slovenskej klasiky –
Statky Zmätky, do nitrianskeho divadla.
Mgr. Miroslav Chalmovský

Pán učiteľ Plus
Na pamiatku pána učiteľa Andora Hasenauera
Rok 1938 priniesol veľké zmeny v živote tunajších ľudí. Aj pre
nás mladých žiakov, ktorí sme denne chodili vlakom do novozámockého gymnázia, návšteva školy sa stala jednoduchšou. Koncom novembra sme už každé ráno šlapali do Ostrihomu do zvolenej školy. Ja som sa dostal do Gymnázia Svätého Imricha. V prvých dňoch sme sa každé ráno predstavili pánom učiteľom. Na
tretí deň vošiel do triedy vysoký, tenký starší učiteľ. Môj sused
z lavice mi pošepkal, že je to „Ujo PLUS”, veľmi dobrý, ale trochu zvláštny učiteľ. Po predstavovaní sa poobzeral po triede a povedal: „Odpovedať k tabuli príde Prefíkaná Líška”. V triede nastalo nezvyčajné ticho, o chvíľu povstal za mnou sediaci chlapec
a urazene oznámil, že podľa Fehérváryho som práve ja tou prefíkanou líškou, napriek tomu, že je to on. Nastal hurónsky smiech,
ale odpovedať aj tak musel on. Ako neskoršie sme sa dozvedeli,
pán učiteľ každého premenoval, ja som dostal meno Fatima Lőrinc. Na hodine sme sa učili sčítanie a odčítanie, teda plus a mínus. Pred katedrou na dlažbu nakreslil kruh, smerom k oknu na
každý krok jedno veľké znamienko plus, to isté smerom ku dverám so znamienkom mínus, a začalo sa precvičovanie. Odpovedajúci žiak sa postavil do kruhu a na „plus tri” urobil tri kroky
smerom k oknu, na „mínus päť” sa otočil a urobil päť krokov smerom k dverám, otočil sa a vrátil do kruhu a nahlas hovoril výsledok.
Údajne podľa toho dostal pán učiteľ prezývku „Ujo Plus”.
O dva týždne prišiel do triedy a doniesol zošity, do ktorých sme
písali písomky. Rozdal nám ich, postavil sa za katedru, zdvihol
pravé koleno, položil naň lakeť, s hrsťou podprel bradu a v tejto pozícii na jednej nohe začal diktovať: „Otvorím, tretia písomka,
dátum dnešný deň, pár riadkov vynecháme, arabská jednotka!”
Po kratučkej prestávke diktoval príklady, ktoré vždy boli zaujímavo štylizované. „Dvaja silní muži vyšli do záhrady rýľovať zem.
Jeden za hodinu zrýľoval 3 m2, druhý 3,5 m2. Za koľko hodín dvaja silní muži zrýľovali záhradu veľkú 12 m2?” Potom diktoval ďal-

ší príklad. Takto s podopretou bradou na jednej nohe sledoval
triedu, pokiaľ sme sa mi snažili vypočítať príklady. Keď sme sa
snažili vzájomne pomôcť, ozval sa strašidelným hlasom: „Šušká,
húka celá trieda, chodia zlí duchovia!” Po skončení hodiny vydal príkazy: „Zavriem, položím vpravo, posledný pozbiera.” Keď
videl, že niekto ešte píše, s úsmevom povedal: „Vytrhni, vytrhni!”
Cez prestávky sme vždy sledovali, z ktorej triedy vychádza a
v dvoch radoch sme sa postavili až k zborovni čakajúc na „povzbudenie”. Potiahol nás za ucho vlasy, alebo dal maličkú facku,
za ktorú sme sa s úsmevom poďakovali.
Keď prišiel koniec polroka, zvykol usporiadať v učebni chémie
a fyziky opravné skúšky. Kto chcel mať lepšiu známku z matematiky, mohol sa zúčastniť. My sme tam išli zo zvedavosti. Do
lavíc sa sadalo podľa poradia, kto do ktorej triedy chodil. Z učebných pomôcok postavil bábku, ktorá mala ruku, trup a hlavu. Pripravil ohrievač a generátor jednosmerného prúdu. Začala sa ceremónia. Slávnostným krokom vyšiel z kabinetu a pravú ruku držal
vedľa ramena, akoby chcel salutovať, na ruke mal vojenskú čiapku. Pristúpil k bábke a položil naň čiapku. Jeden žiak z najvyššej triedy, ktorý sa uchádzal o lepšiu známku, tiež slávnostným
krokom napochodoval k bábke a hlásil: „Pán generál, poslušne
hlásim, prišli sme ôsmy, chceli by sme lepšiu známku.” Prišiel prvý
žiak, pristúpil ku generálovi, predstavil sa a povedal, že by chcel
opraviť známku. Pán učiteľ mu nadiktoval príklad. Keď vyriešil
príklad, prišiel k bábke a hlásil: „Pán generál, príklad som úspešne vyriešil, z matematiky budem mať dvojku. Keď s tým pán učiteľ súhlasil, žiak si mohol sadnúť, keď nie, dostal ďalší príklad.
Keď príklady nevyriešili, na rad prišli tresty s ohrievačom a generátorom, len tak skákali iskry na nose alebo uchu žiaka, kým
druhý odpovedal. Tí odvážnejší keď vedeli, namiesto trojky hlásili aj výbornú, na čom sme sa veľmi dobre zabávali.
Fatter Imrich (preklad: gp)
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Hulladékgazdálkodás és közterület fenntartás
A műszaki szolgáltató vállalat tevékenységével és munkájának eredményeivel szinte minden lépésünkben találkozunk. Tevékenysége nem
annyira feltűnő, ennek hiánya azonban annál láthatóbb lenne.
Ugyanis természetesnek vesszük a közvilágítást, a háztartási hulladék
elszállítását, a fűkaszálást, a tiszta utcákat és közterületeket. Egy ideje pedig egyre nagyobb jelentősége van az osztályozott hulladékgyűjtésnek. Mindezekről és a vállalat kilátásban levő magánosításáról kérdeztem Nagy Imrét, a vállalat igazgatóját.
- Milyen újdonságok várhatók az osztályozott hulladékgyűjtés terén?
- Idén a képviselőtestület kibővítette alapító okiratunkat az osztályozott
hulladékkal kapcsolatos rendelkezéssel. Így a hulladékgazdálkodásnak
ez a része is fő tevékenységi körünkbe tartozik. Ebben az évben szerződéseket írtunk alá az elektromos és az elektronikus hulladék elszállítására. Eddig 7,1 tonna elektromos és elektronikus hulladékot szállítottak el tőlünk. Ezen kívül előkészületben van egy szerződés a használt gépkocsi abroncsok gyűjtésére, elszállítására és átvételére. Immár
szerződéssel van alátámasztva a PET és más műanyaghulladékok gyűjtése is, ezekre is állandó szállítónk és átvevőnk van, nemkülönben az
akkumulátorokra és az olajokra. Ebben az évben meg is történtek az
első szállítások. Városunkban 2006-ban összesen 4686 tonna hulladékot
gyűjtöttünk össze. Ebből a kommunális hulladék 4061 tonnát, az utcák tisztításánál keletkezett hulladék 306 tonnát, a műanyagok 21 tonnát, papír és kartondobozok 156 tonnát, akkumulátorok és elemek 1,6
tonnát, olajok és zsírok pedig egy tonnát tettek ki. Természetesen a szál-

lításokról bizonylatot kapunk és jelentéseket teszünk a járási környezetvédelmi hivatal és a reciklációs alap felé. Az osztályozott hulladékgyűjtéssel kapcsolatban szeretnénk az idei év végéig elkészíteni egy olyan
projektet, amely az osztályozó berendezés megvételét segítené elő, s
ha minden jól halad, jövő nyárra vagy őszre rendelkezhetnénk vele.
Ez azért jelentene előrelépést, mert jelenleg az osztályozott hulladék
feldolgozásához még nem rendelkezünk kellő kapacitással.
- A műszaki szolgáltató vállalat iránt külföldi befektető érdeklődik.
Hogy van erre a vállat felkészülve és milyenek az elvárások?
- Tudomásom szerint jelenleg két társaság érdeklődik irántunk befektetési szándékkal. Vállalatunk így Kft-vé vagy részvénytársasággá alakulna át. A város szempontjából a jobb átláthatóság miatt a részvénytársasági forma volna ajánlatos. Az érdeklődők Az AVE osztrák csoport, amelynek tevékenysége Csehországra, Magyarországra, Ukrajnára, valamint Romániára terjed ki. A másik a Marius Pedersen nevű
dán társaság. Ez szintén a hulladékgazdálkodásban tevékenykedik. Szlovákiában már jelen vannak a piacon, főleg országunk északi területein biztosítják a hulladékgazdálkodást. Hogy vállalatunknak mi lesz a
sorsa, a polgármesteren és a képviselőtestületen múlik. Tudnunk kell
azonban, hogy egy város életében nem a hulladékgazdálkodás a legégetőbb probléma. Ezt megfelelő műszaki és technológiai háttérrel meg
lehet oldani. Ennél jelentősebb kihívást jelent a közterületek, a közvilágítás, a temetők karbantartása. Ez a munka pedig már nem olyan
látványos.
Burza Kálmán

Technické služby v prúde zmien
S činnosťou a výsledkami práce technických služieb mesta sa stretávame takmer na každom kroku. Hoci navonok je ich činnosť nenápadná, o to viditeľnejšia by bola jej absencia, či nedostatky. Za samozrejmosť totiž považujeme verejné osvetlenie, odvoz komunálneho odpadu,
kosenie trávy, čisté ulice a verejné priestranstvá. Čoraz väčší význam
nadobúda aj separovaný zber odpadu. O tom, resp. o vyhliadkach privatizácie podniku sme sa pýtali riaditeľa Imre Nagya.
- Aké novinky môžeme očakávať v oblasti separovaného zberu odpadu?
Mestské zastupiteľstvo v tomto roku rozšírilo zakladateľskú listinu nášho podniku o nakladanie so separovaným odpadom. Tým sa aj uvedená
oblasť odpadového hospodárstva stala predmetom našej hlavnej činnosti. V priebehu tohto roka sme podpísali zmluvy o odvoze elektronického
a elektrotechnického odpadu, a realizovali sme aj prvé dodávky. Doteraz
sme odovzdali 7,1 ton elektronického a elektrotechnického odpadu. Máme
pripravenú aj zmluvu o zbere, preberaní a odvoze ojazdených pneumatík. Taktiež použité fľaše PET a iný odpad z umelej hmoty zbierame na
základe zmluvy. Aj na tieto komodity máme stáleho prepravcu a odberateľa, ako i na akumulátory a použité oleje. V roku 2006 sme v našom
meste zozbierali spolu 4686 ton odpadu. Z toho predstavoval komunálny odpad 4061 ton, odpad z čistenia ulíc 306 ton, plasty 21 ton, papier
a lepenka 156 ton, batérie a akumulátory 1,6 ton, oleje a tuky 1 tonu.
O odovzdaní týchto odpadov samozrejme dostaneme certifikát a podávame hlásenia obvodnému úradu životného prostredia, resp. recyklačnému
fondu. V súvislosti so separovaným zberom odpadu by sme chceli do kon-

ca tohto roka vypracovať projekt, ktorého zámerom je nákup triediaceho zariadenia, a keď veci pôjdu po poriadku, v lete, prípadne na jeseň budúceho roka by sme mohli disponovať s takouto technológiou. Bolo by
to krokom vpred aj preto, lebo spracovanie separovaného odpadu v súčasnosti – z dôvodu nedostatku voľných kapacít – neprebieha podľa našich predstáv.
- O technické služby majú záujem aj zahraniční investori. Ako je na
to podnik pripravený a aké sú očakávania ?
- Podľa mojich vedomostí majú o nás investorské záujmy dve firmy. Náš
podnik by sa pretransformoval na spoločnosť s ručením obmedzeným alebo na akciovú spoločnosť. Z hľadiska mesta by bola – z dôvodu väčšej transparentnosti – vhodnejšia forma akciovej spoločnosti. Záujemcovia sú firma AVE z Rakúska, ktorej aktivity siahajú do Českej republiky, Maďarska, na Ukrajinu a do Rumunska. Druhým záujemcom je dánska spoločnosť Marius Pedersen, ktorá sa taktiež podniká v oblasti odpadového hospodárstva a pôsobí už na slovenskom trhu, predovšetkým v severných oblastiach Slovenska. Ďalší osud Technických služieb závisí od primátora,
resp. od mestského zastupiteľstva. Mali by sme mať však na zreteli, že v
živote mesta nehrá najdôležitejšiu rolu odpadové hospodárstvo, ktoré sa
dá realizovať vhodnou technikou a technológiou. Väčšou výzvou je čistenie a údržba verejných priestranstiev, udržiavanie verejného osvetlenia,
cintorínov o ktoré sa treba pravidelne starať. Táto práca však už nie je taká
atraktívna.
Koloman Burza

Dom maďarskej pálenky a vína
Pri ostrihomskom predmostí mostu Márie Valérie, v budove
niekdajšieho mýtneho domu bol nedávno otvorený exkluzívny
obchodík, akási „apotéka vína a pálenky”. Obchod je dostupný z oboch strán, teda aj od mostu, ako i od brehu Dunaja, dva
vchody naznačujú pestrosť obchodných služieb. Na poschodí je
zmenáreň, ale môžeme tu kúpiť aj čerstvé ovocie alebo osviežujúce
nápoje, kým na prízemí množstvo akostných maďarských vín a
vybrané druhy páleniek zn. „Panyolai”. Väčšina tovaru má ľudovú cenu, no kráľovské tokajské víno, aj tu sa predáva za ná-

ležitú sumu. V dlhých fľašiach oddychujú pálenky z pôvodného ovocia, sú to „hungariká” vyrobené technológiou našich predkov. Na ochutnávačov, či vytrvalých konzumentov čaká tu množstvo chutí: červené a čierne ríbezle, slivka zo Szatmáru, broskyňa,
višňa, baza a jablko. Čo sa týka vína, na policiach sa nachádzajú fľaše najznámejších vinárov mnohých historických vinárskych
oblastí. Kto má chuť iba na dobrú kávu, môže ju vychutnať na
malebnej terase.
Hídlap (preklad: gp)
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Libádi faluünnep
Szeptember 8-án a település első írásos említésének 760. évfordulóját gazdag kultúrműsorral ünnepelte a bélai dombok északi oldalán megbúvó, 443 lelket számláló Libád község.
Délután ünnepi szentmisével indult a falunap, majd a meghívott vendégek állófogadáson vehettek részt a felvidéki magyar
báloknak is helyet adó kultúrház hatalmas termében. A megemlékezést megtisztelték jelenlétükkel többek között: Ágh
András, a Magyar Köztársaság Nagykövetségének főtanácsosa,
az MKP részéről Farkas Iván és Szigeti László parlamenti képviselők, valamint Hugyivár Imre és Farkas Tibor megyei képviselők.
Gőz Imre libádi polgármester ünnepi beszédében megemlékezett a település 760 évének néhány fontosabb eseményéről,
Szigeti László pedig a hagyományőrzés, az ősök által ránk hagyott örökség fontosságát hangsúlyozta. Megkapó volt a 87 éves

gödöllői Báti Tibornak – a háború előtt Libádon tevékenykedő kántortanítónak – libádiakhoz írt levele.
A tartalmas kultúrműsorban a helyi mazsorett-, ének- és tánccsoportokon kívül felléptek a párkányi Kisbojtár, a kéméndi
Gyöngyösbokréta, az ebedi citerazenekar valamint a libádi gyökerekkel rendelkező Juhász Michaela, illetve Magyar Nándor
és Béres Jarmila magyarnóta-énekesek.
Említésre méltók voltak a falunap kísérőprogramjai: a libádi születésű Benkovicsné-Szőnyi Ilona képeinek kiállítása, a falusi élet kellékeiből készült néprajzi tárlat és a vadásztrófeákat
bemutató kiállítás. Az ünnepség méltó tisztelegés volt az ősök
emléke előtt. A libádi önkormányzat a falunap megszervezésével jelesre vizsgázott, s a faluközösség összetartó erejét is sikerült tovább erősíteni.
-O-

Sviatok obce v Ľubej
Obec Ľubá, nachádzajúca sa v kotline na severnej strane Belianskych kopcov 8. septembra oslávila 760. výročie prvej písomnej
zmienky obce bohatým kultúrnym programom.
Slávnosť sa začala poobede sviatočnou omšou, potom nasledovala recepcia pre pozvaných hostí vo veľkej sále kultúrneho
domu. Slávnosť poctili svojou účasťou András Ágh, hlavný poradca Maďarského veľvyslanectva, parlamentný poslanci SMK,
László Szigeti a Iván Farkas, poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja, Imre Hugyivár a Tibor Farkas.
V slávnostnom príhovore starosta obce Imricha Gőz líčil dôležitejšie udalosti 760-ročnej histórii obce. László Szigeti zdôraznil
význam odkazu našich predkov o zachovávania tradícií. Na slávnosti bol prečítaný aj dojímavý list 87-ročného Tibora Bátiho z

Gödöllő, ktorý v Ľubej pôsobil pred vojnou ako učiteľ.
V bohatom kultúrnom programe okrem domácich mažoretiek
a tanečných skupín) vystúpili folklórne súbory Kisbojtár, Gyöngyösbokréta z Kamenína a citarový súbor z Obidu, ďalej speváčka Michaela Juhászová, pochádzajúca z Ľubej. Záživné boli
aj ďalšie programy: výstava obrazov maliarky Benkovicsné-Szőnyi Ilona rodáčky z Ľubej, národopisná expozícia zostavená z úžitkových predmetov dedinského života a výstava loveckých trofejí. Obec touto slávnosťou poctila pamiatku predkov ako sa patrí. Samospráva obce za organizáciu si zaslúži výbornú, veď podujatie významne prispelo aj k posilneniu súdržnosti obyvateľov
obce.

Hiába szállnak el az évek, szívünkben őrizzük drága emléked. Bánatot
idéz fel minden kedves emlék, gondoljanak rá, akik szerették.

Egy fájdalmas év múlt el a szomorú nap óta,
mikor a sors úgy döntött, nem jössz többé vissza.

Mély fájdalommal emlékezünk szeptember
18-án, halálának második évfordulóján
TÓTH ISTVÁNRA (Párkány)
Emlékét szívükben őrzik gyászoló szerettei

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, megpihent a kéz,
mely értünk dolgozott.”
Fájdalmas gyászunkban köszönetünket fejezzük ki a
kedves rokonoknak, barátoknak, munkatársaknak,
képviselőknek, ismerősöknek, szomszédoknak és
mindazoknak, akik 2007. szeptember 11-én
elkísérték a párkányi temetőben drága szerettünket,
PALKOVICS ISTVÁNT
akit a kegyetlen halál 58 éves korában ragadott ki
közülünk. Elvesztése mély nyomot hagyott
mindannyiunk szívében. Köszönet a sok virágért, a
vigasztaló szavakért, melyekkel igyekeztek
enyhíteni soha el nem múló fájdalmunkat.
A gyászoló család

-O- (preklad: gp)

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk 2007. október 16-án, halálának
első évfordulóján a drága férjre, apára,
nagyapára
KISS SÁNDORRA
Emlékét és szeretetét szívünkben örökké
megőrizzük.
A gyászoló család

„Már nincs holnap, csak ennyi volt az élet.
Sirassatok csendben, mert a szívetekben élek.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett fiú,
testvér, édesapa,
ZSÁKOVICS ANDRÁS
életének 45. évében 2007. augusztus 21-én örökre
eltávozott közülünk. Drága halottunk földi
maradványait 2007. augusztus 31-én helyeztük
örök nyugalomra a garamkövesdi temetőben.
Nyugodjék békében!
A gyászoló család

Mély megrendüléssel vettünk búcsút 2007. szeptember 11-én képviselőtársunktól, Palkovics Istvántól,
akit a sors kegyetlen sietséggel ragadott ki közösségünkből. A város megbecsült és értékes embert veszített személyében.
Önkormányzati képviselőként 2002-től 2006-ig a Magyar Koalíció Pártja jelöltjeként képviselte a város fejlődésének ügyét.
A testület vállalkozói, idegenforgalmi, vagyongazdálkodási és régiófejlesztési bizottságában végzett hasznos munkát.
Emlékét megőrizzük!
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Pozvánka do kina DANUBIUS na októbrové hity strieborného plátna
Príbeh agenta bez minulosti pokraèuje
BOURNEOVO ULTIMÁTUM (USA 2007)
Réžia: Paul Greengrass, hrajú: Matt Damon, Julia Stiles
Vynikajúci režisér Paul Greengrass (Let èíslo 93) prináša najlepšiu verziu napínavých dobrodružstiev agenta Jasona Bourna,
ktorý trpí poruchami pamäte. Jason opäť putuje po celom svete,
ťahá z rukáva jeden fíge¾ za druhým a zúèastòuje sa na šialených
adrenalínových naháòaèkách. Svojský štýl režiséra dodáva štandardným akèným scénam úplne neštandardnú podobu, ktorá
nás až do poslednej chvíle nenechá vydýchnuť. Premyslený dej
šliape ako hodinky, jedna precízne zorganizovaná akcia strieda
druhú, až èlovek chví¾ami zabudne, že sa pozerá iba na film.
Jesenná zábava so surfujúcimi tuèniakmi
DIVOKÉ VLNY (USA 2007)
Réžia: Ash Brannon, Chris Buck
Dej originálneho „tuèniackeho” príbehu nás na prvý poh¾ad
nièím neprekvapí: zbrklý nováèik Cody túži vyhrať dôležité preteky, podriadi tomu celý svoj život, aby nakoniec pochopil, že
víťazstvo nie je všetko. Unikátnosť tejto animovanej rozprávky
však spoèíva v tom, že je natoèená ako fiktívny dokument. Mladého tuèniaka Codyho na jeho ceste za vytúženým cie¾om totiž
neustále sprevádza kompletný filmový štáb. Príjemnú zábavu
poskytnú nielen vtipné „hlášky na kameru” èlenov rodiny tuèniakov, ale aj dokonalá, presvedèivo realistická animácia.
Komediálny príbeh s tajuplnou atmosférou
HORŠIE TO UŽ NEBUDE (USA 2006)
Réžia: Marc Forster, hrajú: Will Ferrell, Dustin Hoffman
Režisér vynikajúceho filmu Ples príšer Marc Forster sa vo svojom najnovšom diele vydáva až do sveta, kde slová majú moc
vziať život, a realita s fikciou sa znepokojujúco prelínajú.
Hlavný hrdina tejto pozoruhodnej komédie, daòový úradník

K i n o

–

Harold Crick jedného dòa zistí, že je postavou príbehu, ktorý
práve ktosi píše. Jeho predvídate¾ný, šedivý svet prestáva byť
bezpeèný, jeho ïalší osud je v rukách neznámeho autora. S pomocou literárneho vedca (skvelý Dustin Hoffman) sa snaží záhadného spisovate¾a vypátrať a vziať svoj osud opäť do vlastných
rúk.
Láska i humor v magickej rozprávke
HVIEZDNY PRACH (VB, USA 2007)
Réžia: Matthew Vaughn, hrajú: Charlie Cox, Claire Danes
Na zaèiatku sa chudobný Tristan bezhlavo za¾úbi, ale jeho
vyvolená Victoria vrelé city neopätuje. A tak ju mladík „podplatí” s¾ubom, že jej prinesie spadnutú hviezdu, po ktorú sa ihneï
vydá do èarovnej ríše za kamennou Stenou. To ešte netuší, že
hviezdy nie sú studené kamene, ale pekné dievèatá, a že po ich
stopách sa vydali aj temné sily – tri èarodejnice, túžiace získať
srdce hviezdy, ako i princovia, lebo len hviezda im môže dopomôcť k trónu. A odveký boj dobra a zla sa môže zaèať...
Romantika v kuchyni
IBA NA OBJEDNÁVKU (USA 2007)
Réžia: Scott Hicks, hrajú: Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart
Talentovanej šéfkuchárke Kate si život zúžil iba na nablýskanú kuchyòu prvotriednej reštaurácie. Žije, aby varila, pre
dobrodružstvo a lásku miesto nemá. Keï sa ale musí postarať o
osirelú deväťroènú neter a vedenie do „jej” kuchyne medzitým
najme posilu v podobe bezprostredného obdivovate¾a talianskej
gastronómie Nicka, všetko okolo nej sa zrazu zaène meniť.
Vzniknuté „pohromy” ju donútia postupovať pod¾a úplne nového doposia¾ neodskúšaného receptu.
Preh¾ad zaujímavých titulov pre vás pripravila: Eva Sadloòová

M o z i

Danubius
Október 2007 Október

Začiatok predstavení (ak nie je uvedené inak) – 19 00 – Az előadások kezdete (a kijelölt filmeken kívül)
9.-10.

Vydáš sa a basta! (Diane Keaton, Mandy Moore)

11-12.

Bounovo ultimátum (Matt Damon, Julia Stiles, David Strathairn)

13-14.

Dobrú chuť (detské predstavenie – od 18.00 !!!)

16-17.

Čierna kniha (Carice van Houten, Sebastian Koch, Christian Berkel)

18-19.

Keď si Chuck bral Larryho (Adam Sandler, Kevin James, Jessica Biel, Steve Buscemi)

20-21.

Divoké vlny – detské predstavenie (od 17.00 !!!)
Horšie to už nebude (Will Ferrell, Maggie Gyllenhaal, Dustin Hoffman)

23-24.

Miss Potter (Renée Zellweger, Ewan McGregor, Emily Watson, Barbara Flynn)

25-26.

Návrat bocianov (Katharina Lorenz, Florian Stetter, Radek Brzobohatý)

27-28.

Iba na objednávku (Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart, Abigail Breslin)

30-31.

Hviezdny prach (Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Claire Danes, Charlie Cox)
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Testvérlapunk/Partnerské noviny: Esztergom és Vidéke
Főszerkesztő/Šéfredaktor: Bencze Cs. Attila

2007. szeptember
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Kamenárstvo – Szemők
Szeretne egy jó könyvet?
Ne tegyen mást hívjon minket ,vagy nézzen be
web-áruházunkba és válasszon kedvére! A
nálunk kapható könyvek garantáltan a legolcsóbbak Szlovákiában! Nem hiszi?
Tegyen egy próbát , meglátja MEGÉRI!!!

info: 0905 168 337
www.ezokincs.com

Városi Művelődési Központ
2007. november 16. (péntek)
18.00 óra

BÓDI GUSZTI és a nagyecsedi
FEKETESZEMEK koncert
a párkányi kultúrházban
Belépőjegy: 200.-Sk

M iM i parfum

Vyhotovenie pomníkov
Sírkövek készítése
Kancelária: Ing. Ondrej Szemők,
Komenského 4, Štúrovo, Tel.:0905/436 253.
(Bývalý areál mliekární – Az egykori tejgyár épületében)
Felveszek megrendeléseket a 2008-as évre
garantált 2007-es árakon.
Prijímam objednávky na rok 2008
za garantované ceny z roku 2007.
Možnosť platby na splátky. Részletfizetés is lehetséges.

PRIJMEME ČAŠNÍČKU
(aj nevyučenú, môže byť
aj brigádnička) info:
Kormošová – 0905 513 732
Nyitási akció!!!
Ajándékutalvány, ajándék küldőszolgálat,
tanácsadás – 0905/238 034

Gondot jelent az ajándékvásárlás?
Meglepetést szeretne kedvesének vagy
önmagának?
Látogasson el újonnan megnyílt
parfümszalonunkba, ahol több száz közép- és
felsőkategóriás eredeti illat, és számos márkás
dekor-kozmetikum közül válogathat és
vásárolhat – nagykereskedelmi árakon!
Címünk: Párkány, Bem József utca 15 (a Caroline fodrászstúdióban)
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Kúpele Patince a Wellnesspark
Pobyty pri termálnom prameni Hevíz
Kúpele s 2000 ronou tradíciou
Rezervácie a kontakt: recepcia Hotela**** Wellness Patince

Tel: 035/790 85 00

wellnesspatince@wellnesspatince.sk

www.wellnesspatince.sk

v období:

Senior

Relax

Wellness

Beauty

Víkend

2.9.-22.12.2007

5 dní a 4 noci

8 dní a 7 nocí

8 dní a 7 nocí

8 dní a 7 nocí

4 dni a 3 noci

Vila**+ Alexandra

2.700,-

4.880,-

5.240,-

8.210,-

2.480,-

Vila** Korzika

2.700,-

4.880,-

5.240,-

8.210,-

2.480,-

Penzión** Bonaparte

2.700,-

4.880,-

5.240,-

8.210,-

2.480,-

Šport Penzión*** Klasik

3.100,-

5.510,-

5.870,-

8.996,-

3.140,-

Šport Penzión***+ Lux

3.660,-

6.420,-

6.780,-

9.990,-

3.530,-

Vila** Adriana Klasik

3.100,-

5.650,-

5.996,-

9.220,-

2.810,-

Vila*** Adriana Lux

3.780,-

6.770,-

7.130,-

10.340,-

3.290,-

Vila***Lux Patio

3.780,-

6.770,-

7.130,-

10.340,-

3.680,-

Apartmány***Lux Hawai

4.900,-

8.730,-

8.999,-

12.300,-

4.130,-

•

Ubytovanie s polpenziou (raajky a veere s možnosou zámeny za obed)

•

Vstup do bazénového sveta v hoteli**** Wellness Patince, balneologické procedúry: veký
relaxaný bazén (vodné masážne delá, perlikové kúpele, vodné masážne postele, vodný
hríb, jaskya, protiprúd...), detský bazén s tobogánom, sedací kudový bazén,10-miestna
vírivka...– denne Fitnesscentrum v hoteli**** Wellness Patince

•

1x lekárska prehliadka a procedúry (1 na pracovný de) poda odporúania lekára
v hoteli**** Wellness Patince (masáže, zábaly, vodné procedúry, kozmetické procedúry....)

•

Pri pobytoch Beauty v cene: Anticelulitídová medová masáž, Zoštíhujúca premena, Bahenný
soný celotelový zábal s telovým povzdudzujúcim peelingom, Kleopatrin kúpe a Pleová kúra

•

Saunový svet s Kneippovým kúpeom v hoteli**** Wellness – pri pobytoch Wellness každý de!

•

1x veer tanca a zábavy s karafou vína a pagáikmi pre každého+navyše: Akcia na bowling:
5,-Sk/min a jeden miešaný nápoj Cuba libre pri každej odohratej hodine poas celého pobytu

•

1 hod. biliardu, cestných bicyklov, tenisu, minigolfu a vodných bicyklov – GRÁTIS!

•

20%-né zavy na dokupované procedúry z ponuky Relax Centra hotela**** Wellness Patince

•

50%-ná zava na rybolov Kaprov v Patinskom jazere a rybolov Sumcov v Rímskom jazere

•

Mimoriadna cena pre Vás 100,-Sk na hodinovú plavbu loou po Dunaji

•

Delegátske služby Vašej CK Wellness Travel - ....... cí sa skvele, cí sa well .......

2007. szeptember
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Wellness Travel v TATRÁCH
Pobyty v našich vehorách!!!
Rezervácie a kontakt: Tel: 035/790 85 00

wellnesspatince@wellnesspatince.sk

www.wellnesspatince.sk

v období:

Senior

Wellness-Relax

Víkend

2.9.-22.12.2007

5 dní a 4 noci

8 dní a 7 nocí

4 dni a 3 noci

Hotel** Morava

2.300,- Sk

4.520,- Sk

1.460,- Sk

Clubhotel*** Nezábudka

3.500,- Sk

7.990,- Sk

2.600,- Sk

Relaxhotel***+ Eufória

4.740,- Sk

8.730,- Sk

2.800,- Sk

Hotel** Morava – hotel pre pamätníkov s Andelom na horách!
Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica pri lanovke na Skalnaté Pleso a Lomnický štít
•

Ubytovanie s polpenziou (raajky a veere s možnosou zámeny za obed)

•

1x vstupná prehliadka a procedúry (masáže, zábaly, vodné procedúry.......)

•

1x veer tanca a zábavy s karafou vína a pagáikmi pre každého

•

1x Fínska SAUNA a 1hod. biliardu – GRÁTIS!

•

20%-né zavy na dokupované procedúry z ponuky Relax Centra hotela

Clubhotel*** Nezábudka s krbmi,poovníckymi trofejami a malou ZOO
Vysoké Tatry – Tatranská Štrba, v klimatickej oblasti nealeko klimatických kúpeov
Štrbské Pleso
•

Ubytovanie s polpenziou (raajky a veere s možnosou zámeny za obed)

•

1x vstupná prehliadka a procedúry (masáže, zábaly, vodné procedúry.......)

•

Vstup do Vitálneho sveta (tatranská, bylinková sauna a parná aukalyptová sauna, vírivý
bazén, vodný sprchový dáž, tepidárium...)

•

1x veera v Zbojníckej Kolibe s grilovanými špecialitami priamo v hoteli

•

pre odvážlivcov 1hod. jazdy na koni, 1hod. tenisu, biliardu a cestných bicyklov – GRÁTIS!

•

1x veer tanca a zábavy s karafou vína a pagáikmi pre každého

•

20%-né zavy na dokupované procedúry z ponuky Relax Centra hotela a na Solárium

•

50%-ná zava na rybaku Pstruhov a Kaprov v hotelových jazierkach v lesoparku hotela

Relaxhotel***+ Eufória – relax priamo v srdci Tatier
Vysoké Tatry – Nová Lesná, v klimatickej oblasti nealeko Starého Smokovca
•

Ubytovanie s polpenziou (raajky a veere s možnosou zámeny za obed)

•

1x vstupná prehliadka a procedúry (masáže,zábaly,vodné procedúry...)+Fitnesscetrum denne

•

Vstup do Wellness Centra (Fínska Sauna, vírivý bazén, ratanové oddychové centrum...)

•

Profesionálne Fitnesscentrum – GRÁTIS!

•

1x veer tanca a zábavy s karafou vína a pagáikmi pre každého

•

20%-né zavy na dokupované procedúry z ponuky Relax Centra hotela a Solárium

Wellness Travel - ……. Cí sa skvele, cí sa well…….
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Otváracie hodiny – Nyitvatartás:
Pondelok – Piatok:
Hétfő – Péntek:
7,30 – 16,00
tel.: 036/7512 540
Novootvorená lekáreň Cityfarma na
Poliklinike (v priestoroch pri bufete)
ponúka nasledovné služby:

A Poliklinikán újonnan megnyílt Cityfarma
gyógyszertár (a büfé melletti helységben)
kínálata:

– lieky na predpis
– individuálna príprava liekov
– liečebná kozmetika
– odborné poradenstvo

– gyógyszerek receptre
– egyedi készítésű gyógyszerek
– gyógykozmetikumok
– szaktanácsadás

aj s možnosťou založenia ZÁKAZNÍCKEJ
KARTY. Za body získané cez zákaznícku
kartu môžete získať vitamíny,
voľnopredajné lieky a ľubovoľný darček
z našej ponuky..

A nálunk kiváltható ÜGYFÉLKÁRTYA
révén szerzett pontokért vitaminokat,
szabad forgalmazású gyógyszereket,
illetve tetszése szerinti ajándékot
választhat kínálatunkból.

RicsiPress 2 - Junglebook
Štúrovo, Hlavná 31

AKCIÓKKK!!!
Könyvek-Knihy
Játék-Hraky
Ajándék-Dareky
- 50 % árengedmények!!!

2007. szeptember

Párkány és Vidéke

DUNAPLAST
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
– 3 a 6-komorové profily – za rovnakú cenu!
– parapety – vonkajšie, vnútorné
– sieťky proti hmyzu, zhrnovacie dvere
– cenová ponuka, zameriavanie, dodávka a odvoz starých
okien zdarma

Vchodové dvere od 9000.- Sk
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– három– és hatkamrás műanyag nyílászárók – egyazon áron!
– külső és belső ablakpárkányok
– szúnyoghálók, harmonikaajtók
– árajánlat, bemérés, szállítás ingyen!

Bejárati ajtók 9000.- Sk-tól
Széchenyiho 10, Štúrovo
Tel: 7511-058, 0905/664198
Otvorené: Po-Pia: 900 – 1200 1300 – 1700

TWISTER
Kínálatunk:

– Téli horgászruházat
– 2008-as SHIMANO modellek
– Őszi-téli horgászkellékek
Rybárske, chovateľské, umelecko-kreatívne potreby
Horgász, kisállattenyésztési,
kreatív-kézműves kellékek boltja

Elő csalik – Živé návnady

ÚJ! – NOVÉ!

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, penziónu. Tel. a SMS: 0907/836 205.
• Predám develóperovi alebo stavebnej firme stavebný pozemok v Štúrove
pri kúpalisku Vadaš na stavbu 5 radových rodinných domov. Tel. a SMS:
0907/836 205.
• TELJES INGATLAN KÍNÁLATUNK www.bluechipreality.sk
• Fürdőkádzománc felújítás. 0905/983 602.
• Nemzetközi gyártó cég ipari termékek értékesítésére esztergomi irodájába
munkatársat keres. Feltételek: tárgyalóképes angol nyelvtudás, felhasználói
szintű számítógépes ismeretek, jogosítvány, középfokú végzettség.
Cégünkről: www.thermacut.com Tel.: 003670/3917977 E-mail:
j.kiss@thermacut.hu
• Šanca. Stavme sa, že zavoláš! Káva? 0918/547 872.
• Lehetőség. Fogadjunk, hogy felhívsz! Kávé? 0918/547 872.
• Eladom PC 256 MB számítógépemet (processzor, monitor, billentyűzet),
MINERVA varrógépet, MORA 4-platnyis villanysporheltet, 220 V. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 036/752 33 56.
• Kiadó kétszobás lakás a Billa mellett. 0910/196293.
• Kúpim garáž v lokalite sídliska Dunaj. Tel.: 752 3063, 0915/105 133,
0915/739 038.
• Eladó kényelmes, megkímélt ülőgarnitúra. 2.000 Sk. Sürgős. 036/752
2338 (18.30-20.00 óra között).
• Eladó teljesen felújított nagy háromszobás lakás. Ár megegyezés szerint.
0910/941 256.
• Predám úplne prerobený veľký trojizbový byt. Cena dohodou. 0910/941
256.

MIHÁLKO bicykle kerékpárok
Hasičská 4, Štúrovo – Párkány,
Tel: 036/7511225, 0905/352295

Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy boltunk
átköltözött az eddigi üzletünkkel szemben
épített új épületbe.
Új boltunkban októberben minden kerékpár
jelentős árengedménnyel vásárolható meg!
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GAMEX – Štúrovo
kompletná tieniaca technika
informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 a 0908/389 990
ROLETY

SIEŤKY
PROTI HMYZU

UZAMYKACIE
SYSTÉMY

ŽALÚZIE

Vonkajšie plastové ROLETY, ŽALÚZIE – medziokenné,
vertikálne, látkové, LAMELOVÉ DVERE, ČALÚNENIE
DVERÍ, MARKÍZY, SIEŤKY PROTI HMYZU

Q U I C K
• aj maďarský aj český príjem
• aj so záložným právom na
nehnuteľnosti bez skúmania príjmu

NON STOP

T A X I0908 759 166
Személyszállítás mikrobusszal is – 8 főig
Repterek akciós áron! – Letiská za akciové ceny!

0905/44 99 16
Hľadáme spolupracovníkov

Generálna agentúra
Mária Herdová

www.profireal.sk
UNIQA poisovòa, a.s.,
Vám oznamuje, že sme pre Vás
otvorili novú generálnu agentúru
na adrese:
Sv. Štefana 10
943 01 Štúrovo
Tel.: 036/ 749 46 31
Fax: 036/ 749 46 31
mobil: 0905 284 703
Email: gasturovo@uniqa.sk

POISTENIE:

z životné, dôchodkové, úrazové,
cestovné poistenie
z majetku v osobnom vlastníctve
z majetku podnikate¾ských
subjektov
z motorových vozidiel
z zodpovednosti za škodu
z právnej ochrany,
priemyselných rizík
z po¾nohospodárskych rizík

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

AKCIA MESIACA!

Titánový riad ETA
Titán edények AKCIÓS ÁRON!
PANVICE Z LIATEHO SILUMINU
S NÁNOSOM 3 ANTIADHÉZNYCH
VRSTIEV s použitím častíc titánu a
keramiky. Zachováva vysoký podiel
minerálov v pripravovaných
pokrmoch. Použité materiály a
výrobná technológia dávajú možnosť
pripravovať pokrmy spôsobom, ktorý
plne zodpovedá súčasným nárokom
moderného a zdravého spôsobu
varenia.

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

- úspora energie (vysoká teplotná zásoba)
- všestranné použitie (varenie, grilovanie, smaženie)
- jednoduchá údržba (pomocou tepelného šoku)
- úspora saponátov na umývanie riadu
- úspora oleja a tukov
- dlhá životnosť
- rôzne veľkosti

Ceny od

1899.- Sk

KS REALITY

Máte už kde bývať? Postaráme sa o Vás!
KS REALITY, realitná kancelária, Nánanská č. 22, Štúrovo
Tel: 036 753 4180, 0949 416 496 0908 772 508

Z našej ponuky:
RD – Kamenín, z tehly, v suteréne sú 4 miestnosti. Na posch. 3
izby, kúpeľňa, špajza, všetky IS. Cena: 850 00.-Sk
RD – Mužla, z bloku celkom obnovený, poschodový dom, 3 izby,
kuchyňa, kúpeľňa, kúrenie na plyn. Cena: 900 000.-Sk
RD – Nána, z tehly, 2 izby, kuchyňa, kúpeľňa, veranda, záhrada,
kúrenie na plyn.
Cena: 1. 050 000.-Sk
RD – Strekov, nedokončený poschodový dom: 4 izby, hala,
jedáleň, 2 kuchyne, 2 kúpeľne, garáž, všetky IS. Cena: 800 000.Sk
RD – Ľubá, 3 izby, kuchyňa, kúpeľňa, komora, letná kuchyňa,
garáž, hosp. budovy, pivnica, záhrada, kúrenie na plyn. Cena:
900 000.-Sk
RD – Štúrovo, veľký, nedokončený, poschodový dom: „4 izby”viac miestností v centre mesta, všetky IS. Cena dohodou.
Penzión – Kamenica Nad Hronom, je to kompletne
zrekonštruovaný dom, 4 izby, 2 kuchyne, 3 kúpeľne, všetky IS, na
dvore je terasa s posedom a záhradným grilom, atď., záhrada.
Cena: 3. 900 000
Pre našich klientov hľadáme domy, byty, pozemky, atď.

Ostatné ponuky na www.ksreality.sk

Hlavná ulica 47 (vedľa Agrovarie)
Fő utca 47 (Az Agrovaria mellett)
Tel.: 0905/557 128

PRE FIRMY!
Nakúpte všetko čo potrebujete
pod jednou strechou!
Nájdete u nás:
– kancelárske potreby
– čistiace prostriedky
– hygienický papier (toaletné papiere, kuchynské a
kozmetické utierky...)
– priemyselný papier a zásobníky, dávkovače
(utierky ZZ, toaletný papier JUMBO...)
– obalový materiál (mikroténové a PE tašky, sáčky,
vrecia do koša, termoboxy, alobaly...)
– plastový riad (jednorázové taniere, poháre...)

Spravte si objednávku telefonicky, my vám
objednaný tovar dodáme priamo do vašej
spoločnosti – zdarma!
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COCHER

ELEKTRO

AKCIA !!!

sic
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NOKIA
8990.- Sk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Podporuje 3G a videohovory
Smartphone a OS S60
Najrýchlejšie dátové prenosy HSDPA
Displej s QVGA rozlíšením a 16
miliónmi farieb
2Mpix fotoaparát s bleskom
Pamäť až 35 MB pre užívateľské dáta
Slot pre pamäťové karty microSD (až
2GB)
Pamäť pre tisíce kontaktov, záznamov
kalendára a správ
Pripojenie a synchronizácia s PC
Bluetooth s podporou A2DP, podpora
USB pripojenia
Dátové prenosy GPRS, EDGE, 3G a
rýchlejšie dátové prenosy HSDPA
(sťahovanie dát rýchlosťou až 3,6
Mb/s)
Hudobný prehrávač
Druhá kamera pre videohovory

Hlavná 19, tel.: 036/7511 191
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