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Aristokratická svadba

Fejedelmi menyegző

20. októbra sa konala mimoriadne veľkolepá aristokratická svadba v prekrásne
obnovených priestoroch kaštieľa v Belej. Mladou nevestou bola Yvonne von Krockow, dcéra grófa Matthiasa
von Krockowa a jeho manželky, rodenej Ilony
Ullmann, a ženíchom mladý
španielsky aristokrat Gonzalo Mahou Ussia. Ako je
známe, kaštieľ onoho času
vlastnila barónska rodina
Ullmannovcov, ktorí schátralú nehnuteľnosť pred niekoľkými rokmi získali späť.
Mladý pár
Sobášny ceremoniál, ktorý
celebroval László Lékai, niekdajší arcibiskup v nemeckom jazyku,
sa uskutočnil v ostrihomskej Bazilike. Udalosť sa nezaobišla bez patričných náležitostí jednej ozajstnej aristokratickej svadby. Obrovské
limuzíny, klobúkové zázraky dám, decentné fraky pánov, pompézne
kvetinové ozdoby, stolové náčinenie prezrádzajúce vycibrený vkus,
profesionálna organizácia, extra menu a nápoje, a polnočný ohňostroj
nenechali v pochybnostiach nikoho ohľadne toho, že do kaštieľa sa
vrátili všetky atribúty aristokratického prepychu. V krásne osvietenom kaštieli trvala zábava do skorých raných hodín, na ktorú boli
pozvaní mnohí vzácni hostia. Aj obec žila v duchu veľkolepej udalosti, o to viac, lebo majitelia kaštieľa na druhý deň pozvali početnú
delegáciu obce na prehliadku obnovených priestorov. Miestnych hostí grófsky pár prijal aj na recepcii.

Október 20-án fejedelmi menyegző zajlott a csodálatosan felújított bélai kastélyban. Az ifjú ara – Matthias von Krockow gróf és Krockow grófné, született Ullmann Ilona bárónő leánygyermeke – Yvonne von Krockow grófkisasszony volt, a vőlegény pedig egy ifjú spanyol arisztokrata, Gonzalo Mahou Ussia. Mint ismeretes a kastély
annakidején az Ullmann bárók tulajdonában volt, akiknek leszármazottai néhány évvel ezelőtt visszaszerezték a lepusztult ingatlant.
A házasságkötési szertartás az Esztergomi Bazilikában zajlott, a német nyelvű esküvőt Lékai László volt bíboros-érsek celebrálta. Az
esemény nem nélkülözte egy igazi arisztokrata menyegző egyetlen
kellékét sem. A méretes limuzinok, a hölgyek elegáns kalapdíszei,
az urak kifogástalan frakkjai, a pazar virágdíszek, a kifinomult ízlést dicsérő teríték, az étkek és italok felhozatala, a profi szervezés
és a színpompás éjféli tüzijáték nem hagytak kétséget afelől, hogy a bélai
kastélyba ismét visszatért az
egykori fényűző főúri élet
minden attribútuma. A
fényárban úszó kastélyban
kora reggelig tartott a vigadalom, amelyre szép számú vendégsereg volt hivatalos. A falu is együtt élt az
eseménnyel, annál is inAz örömszülők
kább, mivel a grófi pár
másnap bemutatta a megújult kastély termeit a falu küldötteinek, akik
egy fogadáson is élvezhették a kastély urainak vendégszeretetét.

-h-

-h-

Schengenské Vianoce

Schengeni karácsony

Vianočným darčekom Európskej únie pre stredoeurópske krajiny bude skorší vstup do schengenskej zóny. Podľa
vyjadrení kompetentných európskych lídrov naše krajiny
– teda i Slovensko a Maďarsko – splnili všetky podmienky, ktoré boli potrebné pre vstup do tejto zóny. Podľa toho
od 21. decembra budeme môcť prechádzať aj cez slovensko-maďarské hranice bez obmedzenia. Konečné rozhodnutie
padne na najbližšom zasadnutí rady ministrov vnútra a ministrov spravodlivosti, čo začiatkom decembra má schváliť aj Európsky parlament.

Az Európai Unió karácsonyi ajándéka, hogy a tervezettnél hamarabb kibővíthető a határellenőrzéstől mentes schengeni övezetet, és karácsonyra – pontosabban december 21-től – már akadálytalanul lehet átutazni az újonnan csatlakozott tagállamok belső, uniós határain, tehát Szlovákia és Magyarország határain is. Az
illetékes uniós vezetők nyilatkozatai szerint ugyanis az újonnan csatlakozott tagállamok maradéktalanul teljesítették a schengeni övezetbe való belépés feltételeit. A végső döntést az uniós belügy- és
igazságügy miniszterek tanácsa hozza meg, amit december elején
még szentesítenie kell az Európai Parlamentnek is.

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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Legújabb büszkeségünk

Közel kétmillió korona értékű – 40 x 20 méteres – műfüves futballpálya felavatására került sor az Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában október 15-én. Az iskola a korszerű focipályára
a „Miniihrisko 2007” pályázaton nyert pénzt, melyet az UEFA, a
Szlovák Labdarúgó Szövetség és az oktatási tárca támogatott. A földmunkákat a komáromi KOREKT Lft., a pályát pedig a sellyei
SPORTER cég kivitelezte. Az iskola további 250 ezer koronát gyűjtött össze a pályára támogatói jóvoltából.
A modern létesítmény felavatásán Fodor Zsuzsanna igazgatónő
üdvözölte a jelenlévőket, majd Ján Oravec polgármester szólt a gyerekekhez és vendégekhez. Felszólalásaikban elmondták, remélik, hogy
az új pályát sikerrel tudja majd használni valamennyi diák, és a pálya nagy lehetőség a sportélet fejlesztéséhez. Az átadási ünnepségen
azokat a vendégeket is köszöntötték, akik a legtöbbet tették a létesítmény létrehozásáért. A szalagvágást a mazsorettek fellépése után
a legkisebbek örömujjongása követte, akik 100 léggömböt engedtek a magasba. Az esemény fénypontja a tanár-diák futballmérkőzés volt, melynek kezdőrúgását Zahradnicsek Béla nyugalmazott tornatanár, illetve a polgármester végezték el. A mérkőzést a diákok

csapata nyerte 6:1 arányban. A „harmadik generációs műfüves pálya” alkalmas labdarúgásra, továbbá amerikai futball, baseball, softball játékok gyakorlására. Városunkban az ilyen létesítmény még
újdonságnak számít. A pálya alapja egy úgynevezett „gumi feltöltéses” rendszer, vagyis a műfű homokrétegen fekszik, melyet speciális gumi granulátummal fedtek be a fűszálak között. A sportpálya biztonsága érdekében mozgásérzékelő lámpákat és kamerát is
felszerelnek. A gyerekek igyekezetét, gólörömét látva mindenki azt
gondolhatta, hogy megérte a fáradtságot. „A mai nap nagy ünnep
a tornászok, sportolók számára, és az lenne jó, ha az országban minél több helyen lenne ilyen korszerű létesítmény.” – állították a jelenlevők. A fejlesztés itt nem áll meg, az iskola igazgatósága ugyanis tovább kívánja építeni az iskola sportlétesítményeit.
Az iskola igazgatósága ezúton mond köszönetet a következő támogatóknak:
KOREKT Kft., SPEED LINE Kft., NOFA TRANS SPED Kft.,
Csonka TRANS, Frühvald építőipari vállalat, CONSI –BŠ, TransCom Kft., BAUland-K Kft., AX Stavas Kft.
-zs-
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Naša najnovšia pýcha
15. októbra 2007 bolo slávnostne odovzdané miniihriska v areáli rozmerom maďarskej Základnej školy Endre Adyho. Finančné prostriedky, na výstavbu 40x20 m ihriska vo výške necelých dvoch miliónov korún získalo vedenie školy v rámci výzvy „Miniihrisko 2007”. Projekt
podporili UEFA, Slovenský futbalový zväz a Ministerstvo školstva SR.
Pozemné práce realizovala spoločnosť KOREKT, s. r.o., Komárno a
za realizáciu samotného miniihriska bola zodpovedná firma SPORTER,
s. r.o., Šaľa. Ďalšiu finančnú podporu vo výške 250 tisíc korún získala škola od sponzorov.
Na slávnostnom otvorení k prítomným žiakom a hosťom prehovorili riaditeľka školy, Zuzana Fodorová a primátor mesta, Ján Oravec.
Obidvaja vyzdvihli význam nového ihriska a vyslovili svoje presvedčenie,
že nové ihrisko významne prispeje k rozvoju športového života. Na slávnostnom akte pozdravili aj tých, ktorí v najväčšej miere priložili ruku
k dielu.

Po prestrihnutí pásky a vystúpení skupiny mažoretiek nasledovalo plesanie najmenších, ktorí vypustili do výšky sto balónov. „Zlatým klincom” dňa bol futbalový zápas pedagógov a žiakov školy. Úvodné kopnutie vykonal bývalý pedagóg telocviku, Béla Zahradnicsek a primátor mesta, Ján Oravec. Na „minizápase” zvíťazili žiaci v pomere 6:1.
„Ihrisko tretej generácie” slúži v budúcnosti pre futbal, ale je vhodný aj na precvičovanie rugby, basebalu a softbalu. Zariadenie takéhoto typu je pre naše mesto ešte veľké nóvum. Základ ihriska tvorí systém realizovaný gumovou výplňou, čo znamená, že umelú trávu, ktorá leží na piesku, pokryli špeciálnym gumovým granulátom. Kvôli bezpečnosti nového ihriska sa nainštalujú aj terénne senzory a kamerový
monitorovací systém. Vidiac snaženie a potešenie detí, každý si mohol
právom pomyslieť, že to skutočne stálo za to! „Dnešný deň sa stal významným pre našich telocvikárov, športovcov a radi by sme uvítali viac
takýchto zariadení aj inde na Slovensku” – skonštatovali prítomní. Proces rozvoja športového areálu školy sa týmto nekončí, pretože vedenia
školy plánuje realizáciu ďalších projektov.
Riaditeľstvo školy aj touto cestou vyslovuje poďakovanie nasledovným sponzorom:
KOREKT s.r.o., SPEED LINE s.r.o., NOFA TRANS SPED s.r.o., Csonka TRANS, Stavebná firma Frühvald, CONSI –BŠ, TransCom s.r.o., BAUland-K s.r.o., AX Stavas s.r.o.,

- zs- (Preklad: csi)
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Jarmok Šimona – Júdu – 461 ?
Tohoročný jarmok Šimona – Júdu bol 461. v poradí. Podľa toho
prvý by sa mal uskutočniť tri roky po obsadení Ostrihomu a Parkanu (presnejšie Kakathu) Turkami, t. j. v roku 1546. Vieme však,
že naše mesto nadobudlo výsady usporiadania jarmokov od Karla
III. Habsburského až 6. augusta 1724, a to právo na usporiadanie
štyroch zemských jarmokov. To znamená, že 461. je možný len ako
parkanský (štúrovský). Podľa všetkého sa stalo to, že v 18. a 19. storočí usporadúvali všetky štyri jarmoky, no neskôr – vývojom výmenného obchodu – už nemalo zmysel usporiadanie toľkých jarmokov, a po čase sa zachovala iba tradícia jarmoku Šimona-Júdu,
i keď už nejaký čas sa jarmoky uskutočnia skôr, než je deň apoštolov
Šimona a Júdu (28. október.). Známy maďarský spisovateľ, Zsigmond Sebők, ktorý sa narodil v našom meste, vo svojich poviedkach zvečnil jarmoky na prelome 19/20. storočia, ktoré trvali vtedy aj celý ťýždeň, a boli jedným z najväčších jesenných jarmokov
Uhorska, na ktoré prichádzali ľudia aj z okolitých krajín. Aj to sa
stalo, že jarmoky končili až v deň odpusti (5. novembra), t.j. na ďeň
Svätého Imricha, patróna nášho kostola.
Tradícia tunajších jarmokov však predsa len siaha do raných tureckých čias, o čom svedčí aj list ostrihomský bega Memyho (Szokolovicsa) z 20. marca 1589, ktorý adresoval komárňanskému a bratislavskému kapitánovi Mikulášovi Pálffymu, (Pálffy sa stal 29. augusta 1589 aj hlavným kapitánom Nových Zámkov – pozn. autora). Turecký hodnostár odvolávajúc sa na dobré susedské vzťahy (!)
podnecoval usporiadanie týždenných jarmokov v Kakathe: „... Verte mi vaše veličenstvo, kým ma boh drží vo vašom susedstve, snažím sa o to, aby som bol na úžitok tejto zeme, aby sme žili v dobrom susedstve a priateľstve, a keď opustíme naše susedstvo, aby aj
potom o nás mohli hovoriť veľa dobrého...a preto sme pomysleli,
že rastu tejto zeme prospeje, keď tu v Kakate budeme usporadúvať
týždenné jarmoky, aby zo všetkých strán mohli chodiť sem s dôverou,

predávať a kupovať každý to, z čoho mu môže prameniť peňažný
osoh. Z toho dôvodu sme napísali viacerým cteným pánom, a píšeme aj Vám, aby ste premýšľali, ktoré dni roka by boli najvhodnejšie, a týždenné jarmoky v ktorých dňoch by mali byť. Premýšľajte
nad tým a napíšte nám, my prijmeme vaše rozhodnutie, a sľubujeme na svoju vieru, česť, ľudskosť, že na jarmok v Kakate môže chodiť každý, nikomu nikto neublíži, ani po ceste, ani na jarmoku, či
prídu z okupovaného, či z neokupovaného územia, či prídu z Levíc, Nových Zámkov, Komárna, Trnavy, Bratislavy, Viedne, Prahy, odkiaľkoľvek prídu, nemusia sa báť, bezpečne môžu prichádzať
a odchádzať so svojim dobytkom, a nech predávajú, ako sú zvyklí,... sľubujeme na svoju vieru, že komu iba len jeden dobytok ...niekto mocou vezme desať dostane na miesto toho. Na vážnosť našich
sľubov a posilnenia viery vám posielame tento list potvrdený našou pečaťou”...
(preklad: gh)

Šimon a Judáš
Kalendár symbolov Marcella Jankovicsa hovorí o apoštoloch nasledovné: „Do tretej dekády októbra, zároveň prvej dekády mesiaca Škorpióna pripadajú aj dvaja apoštoli. Šimon a Judáš Tadeáš, iným
menom Júda. Z 12 apoštolov Ježišových vieme o nich najmenej (...).
Šimon po Ježišovom nanebovstúpení spolu s Tadeášom hlásali evanjelium v Sýrii a Mezopotámii, a mučeníckej smrti sa podvolili v Perzii. Šimona rozpoltili pílou (podľa inej verzie ho ukrižovali). Preto
sa jeho atribútom stala píla (alebo kríž). Známejší je podľa píly, preto ho uctievajú ako svojho patróna drevorubači (...). Jeho nerozlučný
priateľ, ktorého Mark – na rozlíšenie od zradcu Judáša Iskariotského
– pomenúva ako Thaddeus (hebrejsky „statočné srdce”, „odvážny”,
„smelý”) je patrónom stratených záležitostí. Jeho atribútom je Marsov kyj, bard alebo kopija, podľa legendy o jeho smrti.”

Simon – Júda – 461 ?
Az idei Simon-Júda napi vásár volt a 461-ik. Eszerint az elsőt három
évvel Esztergom és Párkány (azaz Kakath) török általi elfoglalása után
1546-ban kellett, hogy megtartsák. Tudjuk viszont, hogy városunk csupán 1724. augusztus 6-án kapott vásártartási jogot III. Habsburg Károlytól, mégpedig évi négy országos vásár megtartására. A 461-ik tehát
csak mint párkányi vásár lehetséges. Minden bizonnyal az történt, hogy
a 18.-19. században még mind a négyet megtartották, később azonban
a kereskedelem fejlődésével már nem volt értelme ennyi vásárt tartani
a régióban, így egy idő után csak a Simon-Júda napi maradt meg. Csak
a pontosság kedvéért jegyezzük meg, hogy ez a vásár nem „Simon-Júda
vásár”, hanem Simon-Júda-napi vásár, mégha egy ideje már nem is Simon és Júda napján (október 28) tartjuk. Sebők Zsigmond, a kiváló párkányi születésű író elbeszéléseiben (Bajcsányi de eadem) megörökítette a 19-20. század fordulóján akár egy hétig is tartó vásárokat, amelyek
akkor az ország egyik legnagyobb őszi terményvásárának számítottak.
Arra is volt példa, hogy a rendezvény beletorkollott a november 5-i párkányi búcsúba (Szent Imre napja).
A párkányi vásárok hagyománya azonban valóban a korai török időkre nyúlik vissza. Erről tanúskodik Memy (Szokolovics) esztergomi bég
1589. március 20-án kelt levele, amelyet Pálffy Miklósnak, Komárom
és Pozsony kapitányának küldött (1589.8.29-én lett Érsekújvár főkapitánya- a szerző megjegyzése). Ebben a jószomszédi (!) viszonyra hivatkozva párkányi heti vásárok megtartását szorgalmazta. Az alábbiakban
e levélből közlünk részletet:
:...„Meghigyje penig te nagyságod, hogy míg az isten itt az Kgltek szomszédságában tart, azon igyekezönk, hogy az földnek épületére legyönk
és… jó szomszédságos barátsággal élhessönk, hogy mikor az szomszédságból kimegyünk, annakutánna is mindönök jót mondhassanak
utánonk…
„Mindazáltal im mi ezt gondoltuk, hogy az földnek épületére így leszen jobb, hogy itt Kakaton minden hétön vásár legyen, és ismét főso-

kadalmak is legyenek, kire mindönfelől bizvást jühessenek és mehessenek, és az miből pénzt terömthetne, mindönöket árúljanak és vegyenek.
Annakokáért im az több magos uraknak is irtonk az dolog felől; és ti
Nagtok gondolja el, az sokadalmak mily alkalmatos napokon legyenek
esztendő által, és az heti vásárok is mely napokon legyenek. Ezt ti Nagtok elgondolván és minekönk megírván, im mi ezt fogadjuk az mi hitönkre, tisztességünkre, emberségünkre, hogy az sokadalmakra és az vásárokra ide Kakatra mind hódólt és hódolatlanok bizvást jühetnek és
mehetnek, senkitűl semmi bántások nem leszen, sem utukban, sem az
vásár helyen akár Lévából, Ujvárból, Komáromból, Szombatból, Posonból,
Bécsből, Prágából akár honnét jüjjenek, semmit ne féljenek, hanem bizvást jühetnek és mehetnek minden marhájukkal és árúljanak, az mint
sokadalmakban szoktanak, az ki mit akar,.. fogadjuk az mi hitönkre, hogy
az kinek csak egy marháját….valaki elveszi...hatalommal, tizet adonk
helyében. Mely mi fogadásunknak és hitönknek megerősétésére adtuk
az mi pecsétünkkel megerősíttetett levelönket bizonyságúl”...

A névadók
Jankovics Marcell: Jelkép Kalendáriuma így mutatja be a vásár névadóit: „Október harmadik, Skorpió havának első dekádjába két apostol is jutott. Simon és Júdás Tádé, más néven Júda. Jézus 12 apostola közül róluk tudjuk a legkevesebbet (...). Simon Jézus mennybemenetele után Tádéval együtt Szíriában és Mezopotámiában terjesztette
az evangéliumot, és Perzsiában haltak vértanúhalált. Simont kettéfűrészelték (más változat szerint keresztre feszítették). Ennek megfelelően
fűrész (illetve kereszt) az attribútuma. Fűrészéről nevezetesebb,
ezért a favágók tisztelik védőszentjükként (...). Elválaszthatatlan társa, akit Márk, az áruló Júdás Iskariótéstől való megkülönböztetésül
nevez Thaddeusnak (héber „bátor szívű”, „elszánt”, „merész”), a veszett ügyek patrónusa. Attribútuma a Marshoz illő bunkó, alabárd vagy
lándzsa, a haláláról szóló legendaváltozatok szerint.”
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A párkányi műkedvelő színjátszás (1900-1944)
A 19. századbeli mûkedvelõ elõadásokról
már beszámoltam a Párkány és Vidéke hasábjain (2005/5, 2006/1). Ez az összefoglaló
a 20. század elsõ felének színházi eseményeit taglalja, bár a korabeli források alapján öszszegyûjtött adatok eléggé hiányosak. Ezért köszönettel fogadok mindennemû kiegészítést
– fénykép, mûsorlap, plakát – minden kedden 17 és 18 óra között a Csemadok-házban.
Az eddig ismert bemutatók az alábbi módon zajlottak:
1900. február 4. – Katolikus Legényegylet
(Nagyvendéglõ) – Géczy István: A gyimesi
vadvirág
Rendezõ: ismeretlen. Szereplõk: Kókay
Gizi, Homolovits Anna, Dénes Katinka,
Adorján Erzsike, Pósa Anna, Kovács Mariska.
1900. február 11. és 25. – Önkéntes
Tûzoltó Testület (Hungária szálloda díszterme) – Szigligeti Ede: A cigány. Rendezõ: ismeretlen. Szereplõk: Szalma Mariska, Pozsár
András, Bognár Vince, Dejczõ Ferenc, Lelóczki András.
1902. február 2. – Katolikus Legényegylet
(Tamanóci vendéglõ) ?
1903. augusztus 15. – Katolikus Legényegylet (Szalma Lajos vendéglõje) ?
1903. december 26. – Katolikus Legényegylet (Godó József vendéglõje) – Erdõsi Károly: A gyõzedelmes szeretet. Rendezõ: ismeretlen. Szereplõk: Drozdy Zoltán, Becker
János, Javorka Ferenc, Dejczõ Lajos, Bálint
János, Baka István, Brecska Imre, Skuta Linka, Pothorszky János.
1904. január 31. és február 14. – Katolikus
Legényegylet (Központi vendéglõ) – Lukácsy Sándor: Kósza Jutka. Rendezõ: Morvay László, káplán. Szereplõk: Sipka Erzsike,
Jávorka Mariska, Klész Mariska, Szántay Mariska, Szalma Annuska, Dejczõ Lajos, Mácsik
Lajos, Szklenár István, Brecska Imre, Bujna József, Drozdy Zoltán, Pothorszky János, Sipka Antal, Szabó József, Becker János.
1907. január 20. – Párkányi Ifjúsági Ipartestület (Godó József vendéglõje) ?
1907. november 24. – Katolikus Legényegylet (Szalma Lajos vendéglõje) – Éjjel az
erdõn
1909. február 7. – Párkányi Ifjúsági Ipartestület (Godó József vendéglõje) – Tóth Ede:
A falu rossza
1909. február 14. és 21. – Katolikus Legényegylet (Szalma Lajos vendéglõje) – Az
uzsai gyöngy
1911. február 5. és 12. – Önkéntes Tûzoltó Testület (Nagyvendéglõ) – Monostori
Károly: Az utolsó kenet. Rendezõ: László István. Szereplõk: Lelóczki Erzsike, Bognár Gábor, Lichner Erzsike, Németh Vince.
1911. február 19. – Katolikus Legényegylet (Nagyvendéglõ) – Géczy István: A Sárdy
ház
1912. február 18. – Katolikus Legényegylet (Nagyvendéglõ) – Szigligeti Ede: A szökött
katona
1913.január 12. – Önkéntes Tûzoltó Tes-

tület (Nagyvendéglõ) – Barabás István: A
tûzoltó
1920. – Párkányi Torna Egylet: Mûkedvelõ
elõadás.
1921. – Dalegylet. Mûkedvelõ elõadás.
1922. november 26. Dalegylet (Nagyvendéglõ) – Kazaliczky A.: A harang.
Rendezõ: Baráth Béla és Geyer Sándor. Szereplõk: Zahovay József, Laborczai Vince, Juhász Mariska, Ürge Ilonka, Geyer Sándor,
Ürge Nándor, Hofbauer Imre, Neumann János, Geyer Matild, Sipka Béla, Nemes Bözsike,
Zahovay Ferenc, Begovics Kálmán, Tomentsek Gyula, Turbács Annuska.
?. május 29. – Párkányi Torna Egylet
(Nagyvendéglõ) – Kabaré est keretében: Évforduló
Rendezõ: ismeretlen. Szereplõk: Ürge
Nándor, Geyer Matild, Hofbauer Imre, Pollák György.
A motor – Rendezõ: ismeretlen. Szereplõk: Zahovay Gyula, Pathó Mariska, Bartus Gyula, Starkbauer Jenõ, Ürge Rózsika,
Dejczõ Manci.
?. december 10. Párkányi Torna Egylet
(Községi Nagyvendéglõ) – Mûsoros est keretében: Pótvizsga – Rendezõ: Dr. Földes. Szereplõk: Bornstein Béla, Geyer Matild, Schiller György.
Rebeka néni – Rendezõ: Dr. Földes. Szereplõk: Sturm Teri, Bitter Lili, Händler
Manci, Geyer Matild, Dániel Lajos, Dr.
Mautner István.
1924. január 1. – Mûsoros est. Magántisztviselõk
1924. ? Önkéntes Tûzoltó Testület –
Mûkedvelõ elõadás (népszínmû)
1924. ? Párkányjárási Tanítók – Kabaré
1925. ? Önkéntes Tûzoltó Testület –
Mûkedvelõ elõadás
1925. április 13. Dalegylet. (Nagyvendéglõ) – Farkas Imre: Debrecenbe kéne
menni
Rendezõ: Kiss Sámuel. Koreográfus: Geyer
Oszkár. Szereplõk: Zahovay József, Tomentsek Ilonka, Ürge Nándor, Göntér Jenõ,
Kiss Lilike, ifj. Starkbauer Róbert, Geyer Matild, Hofbauer Imre, Ürge Rózsika.
1926. ? Dalegylet – Mikszáth Kálmán: A
Noszty fiú esete Tóth Marival.
Rendezõ: Stenger Gusztáv. Szereplõk: Sipka Béla, Ürge Nándor, Stenger Ilus, Stenger
Maca, Hofbauer Imre, Gutrai János, Bartusz
Gyula (további öt szereplõ neve nem ismert).
1927. február 20. Önkéntes Tûzoltó Testület – Mûkedvelõ elõadás (népszínmû)
1928. január ?. Katolikus Legényegylet –
Mûkedvelõ elõadás
1930. január ?. Katolikus Legényegylet –
Mûkedvelõ elõadás
1930. március 4. Dalegylet. (Nagyvendéglõ)
– Kabaré est keretében: Békecsók
Szereplõk: Dejczõ Bözsi, Péterváry István.
Béldi Izor: Az új mindenes. Szereplõk: Molnár Imre, Dejczõ Ilonka, Dejczõ Bözsi.
Kõváry Gyula: A kérvény. Szereplõk: Balc-

zó József, Dejczõ József. Feer E.: A vers. Szereplõk: Szlávik Sándor, Benke Jusztika, Németh Zoltán, Németh Margit, Urbán Ferenc.
Énekesek: Ürge Ilonka, Frank Iván, W. Sugár Gyula. Táncosok: Geyer Matild, Frank
Lujza, Tomentsek Ilus, Krizsán Bözsi, ifj. Starkbauer Róbert, Fried Aladár, Bólics Béla,
Frank Iván.
1931. ?. Katolikus Legényegylet – Zilahy
Lajos: Süt a nap
1931. március 28. Katolikus Legényegylet
– Az erdész mátkája
Rendezõ: ismeretlen. Szereplõk: Tomentsek Ilonka, Göntér Jenõ, Tölbezsán Magda,
Végh Rózsi, Sipka Béla, Ürge Nándor, Végh
Károly, Barics Béla, Bognár Flórián, Háromszéky Károly, Bartusz Tibor, (további négy
szereplõ neve nem ismert).
1932. ?. Katolikus Legényegylet – Arany
Kakas. Rendezõ: Stenger Gusztáv. Szereplõk: Sipka Béla, id. Paulovics János, Végh
Rózsi, Paulovics Teréz, Begovics Ferenc,
Németh Béla, Hoffmann Marianna, Pathó
Mariska, Kósa Magdi, Blezsák Emil, Bitter József (további három szereplõ neve nem ismert).
1932. szeptember 4. Katolikus Legényegylet
(Székházavatás) – Mûsoros est keretében: Ignác bácsi. Szereplõk: Tóth Imre, Spátai
Gyula, Egenhoffer Ferenc, id. Paulovics János, Dejczõ Gizi, Dejczõ Manci. Új vállalat
alakul. Szereplõk: Spátai Béla, Blezsák Emil,
Meng Ferenc. Márton gazda szerencséje. Szereplõk: Galgóczi Gyula, Kalmár Zoltán.
Tik-tak. Szereplõk: id. Paulovics János, Paulovics Teréz, Benke József.
? Önkéntes Tûzoltó Testület. Szuhay. Rendezõ: Hofbauer Imre. Szereplõk: Sipka Béla,
Hoffmann Marianna, Tóth Imre, Várady Ilonka, Végh Rózsi, Kósa Magdi, Németh László, Németh Béla, Tóth Béla, id. Paulovics János, Krizsán Ferenc, Ürge Imre, Meng Ferenc,
Barics Béla, Kuklis Béla (további öt szereplõ
neve nem ismert).
? Katolikus Legényegylet – Erdélyi M. –
Szántó M.: Mit susog a fehér akác. Rendezõ:
Suba Ernõ és Sipka Béla. Koreográfus: Geyer
Matild. Díszlet: Végh Károly, Németh László. Súgó: Tóth Béla. Szereplõk: Zahovay Magda, Tóth Imre, Egenhoffer Zsuzsi, Bartos Nelli, Bitter Lívia, Szekér Lili, Zahovay Gyula, Bitter József, Sipka Béla, Benke József, Pónya
Anni, Geyer Matild, Meng Ferenc, V. Spátai Manci, Bartusz Tibor, Pásztó László, Blezsák Emil, Koréh Jenõ, Spátai Béla, Szlávik
István, Roskos Béla, Godó József, Góra István, Bröstl Vilmos, Sipka Manyi, Skuta Ferenc, Bernát József, Szalma Géza.
? Katolikus Legényegylet – Az öreg tekintetes. Rendezõ: Suba Ernõ. Szereplõk: Sipka Béla, Németh László, Tóth Imre, Gulyás
Imre, Szlávik István, Végh Károly, Dejczõ
Manci, Barics Béla, Benke Ferenc, Bognár Flórián, Tóth Béla, Blezsák Emil (további két szereplõ neve nem ismert).
? Párkányi Torna Egylet – Csodarevû. Rendezõ: Fried Aladár. Koreográfus: Geyer Ma-
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tild. Szereplõk: Kiss Lili, Otoltics Manci, Geyer
Matild, Geyer Ernõ, Mauthner István, Büchler István, Schiller Mihály, Kajári Kató, Braun Sándor. Zenekar: Zahovay Ernõ, Kovács
Flórián, Szabados László, Kutak László, Spátai Gyula, Bajkai Béla.
? Katolikus Legényegylet – Farkas Imre:
Debrecenbe kéne menni. Rendezte: Sipka
Béla. Szereplõk: Tóth Imre, Sipka Béla,
Geyer Matild, id. Paulovics János, Szekér Lili,
Végh Rózsi, Meng Ferenc, Végh Károly, Hoffmann Marianna, Meng Rózsi, Szabadosné
Tóth Kati, Galgóczi Teréz, Piatró Ilona.
Zongorán kísért: Tóth Imréné.
1934. november 25. Katolikus Legényegylet
. Farkas Imre: Csodagyerek. Rendezõ: Bratkovics István. Koreográfus: Geyer Ernõ.
Díszlet: Németh László. Súgó: Hoffmann Marianna. Szereplõk: id. Paulovics János, Bratkovicsné Szlávik Manci, Sipka Béla, Tóth Imre,
Bellus Edit, Végh Károly, Végh Rózsi, Geyer
Matild, Meng Ferenc, Spátay Gyula, Piatró
Ilonka, Meng Rózsi, Tóth Kató, Galgóczi Teri,
Godó László. Zenekar: Tóth Imréné, Spitzer
Margó, Egenhoffer Ferenc.
1935. január 20. és 27. Önkéntes Tûzoltó Testület – Gárdonyi Géza: Ida regénye.
Rendezõ: Hofbauer Imre. Szereplõk: Németh
László, id. Paulovics János, Geyer Matild, Kajári Kató, Bartusz Nelli, Végh Károly, Pokorny
László, Kandráné, Péterváry Irén, Szabadosné Tóth Kati, Hugyecz Magda, Végh Rózsi,
Szekér Lili, Szabados Júlia, Kandra Béla, Németh Béla, Krizsán Ferenc, Spátay Gyula, Pásztó Károly, Kósa Magdi, Ürge Zsiga, Bartusz
Tibor, Háromszéky Károly, Barics Gyula.
1935. május 10. Katolikus Legényegylet –
Erdélyi Mihály: Csókos regiment. Rendezõ:
Bratkovics István. Koreográfia: Geyer Matild.
Szereplõk: Bitter Lívia, Bratkovicsné Szlávik
Manci, Hoffmann Marianna, Geyer Matild,
Sipka Béla, Tóth Imre, Meng Ferenc, id. Paulovics János, Gulyás Imre, Németh László,
Radasovszky János, Szlávik István, Gábor István, Németh Béla, Roskos Béla, Végh Károly,
Blezsák Emil.
1936. február ? Önkéntes Tûzoltó Testület – Viki (vígjáték)
1936. március 5. Párkányi Torna Egylet –
Kabaré est. Szereplõk: Büchler István, Drozdy
Aladár, Kinzli Gyula, Kutak Manci, Kiss Lili,
Wassermann Tibor, Fried Aladárné.
1936. május 17., 19. és 24. Katolikus Legényegylet – Erdélyi Mihály: Fehérvári huszárok. Rendezõ: Suba Ernõ. Koreográfia:
Geyer Matild és Sipka Béla. Szereplõk: Tóth
Imre, Rendás Manci, Dejczõ Manci, Geyer
Matild, id. Paulovics János, Hoffmann Marianna, Kinzli Gyula, Sipka Béla, Végh Károly,
Récsey Ferenc, Boda Ferenc, Szekér János,
Góra István, Benke József, Roskos Béla,
Dejczõ Imre, Godó József, Kalmár Zoltán,
Málik Lajos, Bartusz Nelli, Hoffmann Bözsi,
Szekér Lili, Szabadosné Tóth Kati, Suba Lili.
1936. augusztus ? Katolikus Legényegylet
– Farkas Imre: Iglói diákok. Rendezte: Bratkovics István. Szereplõk: Egenhoffer Zsuzsa,
Bratkovics István, Brosch László, Bitter István,
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Loczner László, Szklenár Ferenc, Roskos
János, Fatter Antal,
Bitter Károly, Romsauer Ferenc, Kugler Ferenc, Munka László,
Szklenár Pál, Still József, Bakonyi István,
Végh Károly, Benke
László. Zenei kíséret:
Zahovay Ernõ, Tóth
Imréné.
1936. november 29.
Katolikus Legényegylet – Szirmai Albert:
1935 – Ida regénye. Hátsó sor (balról): Hofbauer Imre, Kandra Béla,
Mágnás Miska
Németh Béla, Krizsán Ferenc, Spátay Gyula, Pásztó Károly, Kósa Magdi.
Rendezõk: Suba
Középső sor (balról): Barics Gyula, Péterváry Irén,
Ernõ és Sipka Béla.
Szabadosné Tóth Kati, Hugyecz Magda, Bartusz Nelli, Végh Rózsi,
Szereplõk: Bitter Lili,
Szekér Lili, Szabados Júlia, Végh Károly, Ürge Zsiga.
Tóth Imre, id. PauloÜlnek (balról): Pokorny László, Geyer Matild, Kandráné,
Németh László, Kajári Kató, id. Paulovics János,
vics János, Geyer MaBartusz Tibor, Háromszéky Károly.
tild, Sipka Béla, Roskos Béla, Góra István, Egenhoffer Zsuzsi, Sze1940. január 6. Szent Imre Cserkészcsapat
kér Lili, Bartusz Nelli, Hoffmann Bözsi, – Dr. Borka-Dr. Mihola: Maharadzsa. SzeHoffmann Marianna, Koréh Jenõ, Szabadi replõk: Végh Károly, Dejczõ Manci, Kollár
László, Végh Károly, Gulyás Imre, Bartusz Ti- Ferenc, Galgóczi János, Sztarovits Gyula, Tóth
bor, Meng Ferenc, Barics Béla, Benke József, Marianna, Kuklis Ferenc, Márkus Zoltán, SzeSzabados Júlia, Piatró Ilona, Szabadosné kér Ferenc, Szekér István, Szabados Károly,
Tóth Kati. Zenekar: Tóth Imréné, Németh Kuklis József, Koller Zoltán, Galgóczi Teréz,
László, Kovács Flórián, Spátay Gyula, Sza- Tóth Erzsébet, Koller Anna, Baráth Jolán,
bados László, Haász Adrás. További elõadá- Szklenár Pál, Velena Pál, Virga Károly, Nesok: Párkány, Kéménd. Egy évben öt bemu- mes István.
tató!!!
194? Tegnap még. Rendezõ: ismeretlen.
1937-ben felépült a Katolikus Legény- Szereplõk: Fatter Imre, Geyer Matild, Hoffegylet színházterme, innen kezdve minden el- mann Rózsi, Szalma Mária, Szalma Géza (toõadást ott játszottak.
vábbi öt szereplõ neve nem ismert).
1937. december 19. és 21. Katolikus Le1943. február 2. Katolikus Legényegylet –
gényegylet – Az abbé. Rendezõ: Bratkovics Hofbauer József – Zahovay Ernõ: Két maIstván. Szereplõk: Bíró Gyula, Bratkovicsné jális. Rendezõ: Németh László. Súgó: Szalma
Szlávik Manci, Pásztó László, Bratkovics Ist- Kató. Szereplõk: Fatter Antal, Egenhoffer Zsuván, Kósa Magda, Végh Károly, Dejczõ zsi, Németh Lajos, Albert László, Zahovay
Manci, Galgóczi Magdi, Roskos Béla, Bog- Manci, Zahovay Ilonka, Németh László,
nár Anci, Galgóczi Teréz, Bratkovics Lia, Buk- Németh Béla, Márkus Zoltán, Szekér Ferenc,
rovics Aranka, Tóth Béla, Szabadi László, Ba- Sipka István, Szalma Irma, Spátay Gyula, Koráti László, Blezsák Emil, Benke József, Góra vács László, Kuklis József.
István, Vörös Ferenc, Barics Imre, Tóth
1943. november 5. és 14. – Móricz ZsigLászló.
mond: Légy jó mindhalálig. Rendezõ: Kovács
1939 ? Katolikus Legényegylet – Az obsi- Ferenc. Szereplõk: Németh Gabi, Hofbauer
tos. Rendezõ: Bratkovics István. Szereplõk: József, Szlávik Lajos, Kolozsváry Tibor, Baid. Paulovics János, Bratkovicsné Szlávik bindai ?, Skuta Kálmán, Szekér Ferenc, SzláManci, Tóth Imre, Nemes Anna, Kandráné, vik ?, Szekér Erzsébet, Kugler Erzsi, Kovács
Kandra Béla, Bartusz Tibor, Hoffmann Ma- Mária, Spátay Magdi, Szalma Irma, Szalma
rianna, Gulyás Imre, Fülöp Ica, Bartusz Kató, Nagy István (további 11 szereplõ neve
Gyula (további 17 szereplõ neve nem ismert). nem ismert).
Zenekar: Spátay Gyula, Horváth Béla, Egen1943. augusztus 1. Katolikus Legényegyhoffer Ferenc (egy zenész neve nem ismert). let – Nemes Rózsa. Rendezõ: ismeretlen. Sze1939. ? Katolikus Legényegylet – Gárdo- replõk: Németh László, Sipka Béla, Hoffnyi Géza: A bor. Rendezte: Hofbauer Imre. mann Rózsi, Tóth Marianna, Fatter Imre,
1939. ? Párkányi Levente Egylet – Brosch Varga Bözsi, Magács János, Bajkai Béla, Tóth
László-Zahovay Ernõ: Mese. Rendezte: Bözsi, id. Paulovics János, Márkus Zoltán, NéSuba Ernõ. Szereplõk: Egenhoffer Zsuzsi, meth Béla, Nagy István, Kuklis Imre, KoLoczner László, Szalma Kató, Brosch László, lozsváry Tibor. Zenei kíséret: Kovács FlóriNagy István, Bitter Ferenc, Németh Lajos, án, Hofbauer József.
Dejczõ Manci, Godó László, Jung László,
1944-ben, mikor közeledett a front, a
Góra István, Zahovay Menca, Kovács Ica, múzsák elhallgattak. A mûkedvelõ színjátszás
Pásztó László, Kovács Tibor, Geyer Matild, csak 1949-ben folytatódott, immár a CseSzabadosné Tóth Kató, Bitter Kató, Gregor madok égisze alatt.
Maca, Suba Anci, Fifka Piri, Szekér Lili.
Paulovics János
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A párkányi színjátszás nagy sikere a hontalanság évei után

Mélyek a gyökerek
Az ötvenes években nem volt könnyű színdarabot választani. A
járási hivatalra le kellett adni a szövegkönyv egy példányát.
Előnyben részesültek a népi-vidéki darabok, mint a „Červené víno”,
a „Kozie mlieko” vagy a „Ženský zákon” – amelyek magyarra is
le voltak fordítva – és csak a jóváhagyott darabot lehetett lejátszani.
Így azután kis egyfelvonásosokból állítottunk össze kabaréműsorokat, amelyek az akkori viszonyokat figurázták ki, vagy helybeli
eseményeket állítottak pellengére. Dorna Sándor barátommal sok
kis jelenetet írtunk és adtunk elő „Sanyika Sándor” címmel. 1950
tavaszán megszereztük Gow Dugsseau amerikai író „Mélyek a gyökerek” c. nagysikerű darabját. A darab a háború utáni amerikai néger kérdéssel foglalkozott. Egy második világháborúban harcolt néger katonatiszt, aki egy kongresszusi fehér szenátor néger házvezetőnőjének a fia és a szenátor csinos fiatal lánya közötti viszonyról szólt. Ez engedélyezett darab volt. Sipka bácsi nagy lendülettel fogott neki a parádés szereposztással készült darab megrendezéséhez. A primadonna szerepét – a szenátor csinos lányát – Weiss (Holováč) Márta kapta. A szenátor Német László, a néger katonatiszt Dorna Sándor, a néger házvezetőnő Forgács Emilia, a lánya Angyal Panni (Podlupszkyné), az intrikus házi barát Fatter Imre
volt. Játszottak még Hofbauer Jozsef, aki származására nézve lord
és a szenátor kijelölt veje, Szabó Katalin (Marčekné), a szenátor kisebbik csinos szőke lánya és Bartusz Tibor. A súgó Szalóné volt.
A darab nagyszerű sikereket élt meg. Párkányban telt ház mellett
háromszor is előadtuk. Aztán beneveztünk a járási versenyre, ahol
a legjobb minősítést kaptuk. Ősszel a nyitrai kerületi versenyen szintén elsők lettünk. Itt felfigyelt ránk a Matica slovenská martini mű-

Álló sor: Sipka Béla (rendező), Bartusz Tibor, Szabó Katalin,
Dorna Sándor, Forgács Emília, Weisz Márta.
Ülő sor: Hofbauer József, Angyal Anna, Fatter Imre,
Szalóné (súgó), Németh László

kedvelő részlege és felajánlották, hogy eljönnének megnézni és segíteni, hogy az országos versenyen is helytálljunk. Örömmel vettük a megkeresést és egy délután – nézők nélkül – lejátszottuk nekik a darabot. Nagyon kedvesek voltak és több hasznos javaslatot
és utasítást adtak. Nemsokára megjött a meghívó az országos versenyre, amely 1951 nyarán a besztercebányai Nemzeti Színházban
került megrendezésre. Nagy volt az örömünk, de kissé félve gondoltunk arra, hogy tulajdonképpen kinek is fogunk játszani? Vajon a bíráló bizottságon kívül még mások is lesznek a nézőtéren?
Üres nézőtérnek ugyanis nagyon nehéz jól játszani. Közben megtudtuk, hogy a járási hivatal vállalt védnökséget a darab felett és
hogy a „predseda” beszédet fog mondani a darab előtt. Eljött a várva várt nap. Kora délután bepakoltuk a kellékeket egy buszba és
elindultunk. Besztercebányán szívesen fogadtak és elvezettek a szálásunkra, ami a főtéren egy turistaszállóban volt nem messze a színháztól. Alighogy lepakoltunk kezdtek szállingózni a helybeli emberek és érdeklődtek, hogy nem tudnánk e részükre jegyet szerezni,
mert már több mint egy hete nem lehetett jegyet kapni az előadásunkra. Sajnos mi nem tudtuk a kéréseiket teljesíteni, de felvillant
a remény, hogy talán telt ház előtt fogunk játszani. Így is volt. Jöttek és jöttek a nézők. A színház alkalmazottai nagy előzékenységet tanúsítottak. A színpadi berendezéssel minden a legnagyobb rendben volt, az apró részletekre is ügyeltek, hogy egy szépen berendezett szenátori szobában folyjon az előadás, mégpedig olyannyira hogy a színpad még nyíltszíni tapsot is kapott. A világítás szintén precízen zajlott. Tíz perccel a kezdés előtt nem volt szabad hely
a nagy színházteremben. A függönyön lévő „lesőlyukon” kilesve
örömmel tapasztaltuk, hogy – ahogy mondani szokás – egy gombostűt sem lehetett volna leejteni a nézőtéren. Megjött a járási főnök és egy szép beszédet mondott magyarul. Nagy tapsot kapott.
Majd felment a függöny és egy néma jelenettel elkezdődött az előadás. A néger szobalány a házvezetőnő szobájában fiának katona
képét tisztogatta kis porseprűvel. Belépett a házvezetőnő, nézte a
takarítást, majd megszólalt: „– Te mit csinálsz ott!” Erre az első magyar szóra hatalmas taps tört ki a nézőtéren és ez így ismétlődött
még számtalanszor. Ha valamelyik szereplő bejött vagy kiment, minden alkalommal megtapsolták. Élvezet volt így játszani. A felvonás szünetében a nézők közül sokan feljöttek megköszönni hogy
elhoztuk a magyar szót és sok sikert kívántak. Ennél szebb estét el
se tudtunk volna képzelni.
Másnap meg kellet jelennünk a bírálóbizottság ülésén. Nagyon
meg voltak elégedve velünk és ők is sok további siker kívántak. Kiemelték az egyes szereplők alakítását és a rendező nagyszerű munkáját. Az eredményhirdetésen valamennyien egy elismerő oklevelet vehettünk át és megkaptuk a közönség díját.
Fatter Imre

Díjazták a régió legjobb borait
Immár hetedszer díjazta a régió legjobb borait a Vinum IsterGranum Regionis Borlovagrend a VII. Mária Valéria Borverseny
alkalmából, mégpedig a Balassa iskola közelmúltban felújított tanpincéjében. A munka meghozta gyümölcsét, amit jól mutat az is,
hogy a 119 nevezett bor közül 114-et díjazott a zsűri. Igaz, hogy
Esztergom környékén – talán Kesztölcöt kivéve – kevés a szőlőterület, mégis évről évre kiemelkedő minőségű nedűk érnek a pincékben. Erről tanúskodik a most benevezett 66 fehér, 46 vörös és
a 7 rosé bor is.
A 81 jobb parti bor mellett 38 bal parti nedű is megmérettetett. Nyergesi Rezső, a borlovagrend nagymestere beszédében kiemelte, hogy ez a verseny is kiváló alkalom arra, hogy a Duna két
partjának szőlészei találkozzanak, véleményt cseréljenek.
„A híd átadásával eggyé vált a térség, ezt erősítjük ezzel a bor-

versennyel is” – tette hozzá a nagymester. Ezután Gimeskövi Károly borbíró, a zsűri szakmai értékelését ismertette a borászokkal,
de csalódnia nemigen kellett senkinek, hiszen a 114 díjazott bor
közül 25 kapott aranyérmet, 59 ezüstöt, 30 bronzot, míg ötöt oklevéllel jutalmaztak. „A verseny lényege, hogy minden évben üljenek össze a borkészítők és ünnepeljük meg a sok-sok munkát és
annak eredményét. A mostani megmérettetésen egy bor sem akadt,
amit ki kellett volna zárni” – fűzte hozzá a borbíró. Ivanics László, a borlovagrend balparti tagja az újborral kapcsolatos munkákra
hívta fel a figyelmet. A szakértőket az Esztergomi Váralja Néptánc
Együttes előadása követte, majd a felvidéki Écsi Gyöngyi népdalokkal, humoros mesékkel, történetekkel szórakoztatta a jelenlévőket.
(Hídlap)
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V. Regionális Történelmi Konferencia

Esterházy János szellemi öröksége
A LIMES-ANAVUM Regionális Kulturális Társulás, a Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya és Párkányi Alapszervezete, valamint a
párkányi Városi Művelődési Központ „Esterházy János szellemi öröksége
a felvidéki magyarság körében” címmel október 20-án a helyi VMK nagytermében rendezte meg az V. Regionális Történelmi Konferenciát. Dániel Erzsébet, a Csemadok Érsekújvári Területi Választmányának elnöke köszöntötte a mintegy hatvan résztvevőt, köztük gróf Esterházy
Miczelszki Pétert, Esterházy János Mária húgának Lengyelországban élő
fiát, Farkas Ivánt, az MKP parlamenti képviselőjét, Buják Vince tardoskeddi fafaragót, a magyar kultúra lovagját és a többi jeles vendéget.
Az előadók közül elsőként Farkas Iván méltatta az Esterházyak galántai
(erdélyi) ágához tartozó Esterházy János (1901-1957) példaértékű
helytállását, a felvidéki magyarok érdekképviseletében kifejtett tevékenységét. Kitért a magyar-szlovák viszonyt mételyező, a Beneš-dekrétumokat bebetonozó szlovák parlamenti határozatra is. A Szlovák
Nemzeti Párt javaslatában, amely az említett nagy vihart kavart parlamenti
határozat alapját képezte, minden kitelepített magyart a fasisztákkal egy
sorba rangsorolt és cinikus módon az MKP képviselőitől még el is várta volna, hogy támogassák javaslatát – mondta Farkas Iván. Az MKP vezetése kidolgozott egy megbékélési nyilatkozatot, amelyet a szlovák és magyar parlamentnek egy időben kellett volna elfogadnia. Pozsony azonban félreértette az őszinte megbékélési szándékot – fogalmazott Farkas
Iván, aki reményének adott hangot, hogy az általuk kezdeményezett megbékélés előbb-utóbb be fog következni.
Popély Gyula szakavatott történészként szólt a hallgatósághoz. Hangsúlyozta: „ami elmúlt, nem hull a semmibe, egész múltunk bennünk él
és szenvedélyeket táplál”. Előadásán vörös fonalként húzódott végig Esterházy emberi nagysága, erkölcsi tartása, aki jogfosztott nemzettöredékünk legnagyobb mártírja volt. Popély Gyula rámutatott azokra a történelmi összefüggésekre, amelyek befolyásolták „Esterházy hóhérainak”
döntéseit, a szlovákiai magyarokkal szemben alkalmazott kettős mércét.
Míg a kollektív jogok megítélésétől Pozsony mindig is elzárkózott, a kollektív büntetés jóváhagyása nem okozott neki gondot – mondta a történész, aki nemcsak Szlovákia, hanem az EU szégyenének nevezte a Benešdekrétumok megmásíthatatlanságáról hozott parlamenti határozatot. Popély Gyula úgy véli, hogy amíg Pozsony 1945-48 megítélésében nem módosítja álláspontját, addig Esterházy János rehabilitációjára sem kerülhet
sor. A mártír felvidéki politikus rehabilitációja tudniillik egyenlő lenne
a szlovák politikai elit beismerő vallomásával. Azzal, hogy mind Esterházy János, mind a szlovákiai magyarok ellen bűnt követtek el.
A történész előadása a továbbiakban érdekes adalékokkal szolgált. Elmondta például, hogy két felvidéki magyar párt fúziója után (az Egyesült Magyar Párt az érsekújvári magyar pártok kongresszusán, 1936. június 21-én alakult – a szerző megj.) Beneš – hogy elnyerje a magyarok
támogatását – felajánlott Esterházy Jánosnak egy tárca nélküli miniszteri posztot. A magyar párt ügyvezető elnöke azonban a nemzeti kisebbségi jogok tiszteletben tartásával kapcsolatos feltételekhez kötötte a tisztség elfogadását, így a „frigy” nem jött létre. Esterházy Jánost tisztességes
magatartása révén mind barátai, mind ellenfelei tisztelték és nagyra becsülték. Nemcsak a magyar, hanem a Szlovákiában élő összes kisebbség
érdekeiért síkra szállt. Figyelemre méltó a bécsi döntést követő kassai be-

széde, amelyben Horthy Miklós kormányzót arra kérte, hogy a magyar
kormány a visszacsatolt területeken adja meg a szlovákoknak azokat a
jogokat, amelyekért ők – felvidéki politikusok – 20 éven át harcoltak. Nyitraújlaki (Veľké Zálužie) otthonából Esterházy áttelepülhetett volna Magyarországra, hogy a Főrendi Házban képviselje a visszacsatolt területek
választóit. Helyette felvállalta a Szlovákiában rekedt mintegy 70 ezer magyar érdekképviseletét. Esterházy János Szibériában raboskodott, amikor
a szlovák bíróság – távollétében 1947. szeptember 16-án egyetlen tárgyaláson – Pozsonyban kötél általi halálra ítélte, azzal az igaztalan indoklással, hogy kiszolgálta a fasisztákat és részt vett Csehszlovákia szétverésében. Azt az Esterházyt, aki 1942. május 12-én a szlovák parlamentben
– egyetlen honatyaként – nem szavazza meg a zsidótörvényt. Ezzel szemben a tótmegyeri Alexander Mach, aki szlovák belügyminiszterként 70
ezer szlovákiai zsidó deportálásáért felelős, csupán 30 évig tartó börtönbüntetést kapott (annak is csak egy részét töltötte le). Esterházy János elítélésével, Pozsony mind rajta, mind a felvidéki magyarokon akart
bosszút állni – fejezte be fejtegetését Popély Gyula.
A felvidéki gyökerekkel bíró, Budapesten élő történész, Molnár Imre
előadásában Esterházy János mártíromságát méltatta. A bécsi döntés után
adott volt a lehetőség, de ő nem települt át Magyarországra. A szovjetek bejövetele előtt nem távozik külföldre és a csehországi börtönben sem
fogadja el az angolok által felajánlott segítséget. A börtönéből ugyanis egy
alkalommal angol közreműködéssel megszökhetett volna. Esterházy az
említett vádpontokban soha sem érezte magát bűnösnek. Úgy vélte, hogy
politizálásával pusztán magyar választóinak érdekeit képviselte. Molnár
Imre szerint jogilag nem helytálló az a szlovák álláspont, miszerint 1948
előtti pereket nem lehet felülvizsgálni. Esterházy Jánost a szovjet hatóság 1949-ben adta ki, és az 1947-ben hozott halálos ítélet végrehajtását
1948 utáni kegyelmi kérvénye alapján függesztették fel.
Esterházy Miczelszki Péter gyermekfejjel élte meg a szovjetek újlaki bevonulását, az Esterházy kastély feldúlását. Az egykori szemtanú szólt édesanyjának János bátyja kiszabadítása érdekében kifejtett emberfeletti harcáról. Másokkal együtt (többek között zsidó szervezetek is tiltakoztak Esterházy felakasztása ellen – a szerző megj.) csupán annyit sikerült elérnie, hogy Klement Gottwald a halálos ítéletet életfogytiglanira változtatta.
Esterházy-Malfatti Alice, Esterházy János lánya, a szlovákiai magyar kisebbség képviselői, a Magyarok Világszövetsége (a magyar kormány támogatásával) 1989 novembere óta szorgalmazza Esterházy János rehabilitációját. Bár Moszkva részéről ez 1993-ban megtörtént, Pozsony makacsul elzárkózik a rehabilitáció elől.
Esterházy János 1957. március 8-án hunyt el a mírovi börtönben, holttestét az olomouci krematóriumban hamvasztották el. A cseh hatóságok
máig nem adták ki a hamvait családjának.
A konferencia következő előadója, Batta György publicista „Esterházy
János útja a Szent Korona eszméig” címmel mondta el gondolatait, Boráros Imre színművész pedig egy Esterházy Jánosról készült monodrámát (passiót) adott elő a hallgatóságnak. A Juhász Gyula által vezetett történelmi konferencia zárszavában Dániel Erzsébet megköszönte az előadóknak és vendégeknek a közreműködést. Reményének adott hangot,
hogy Esterházy János szellemének megidézése a résztvevők szívében, lelkében maradandó nyomot hagyott.
Oravetz Ferenc

Kapocs Ifjusági Tábor Kovácspatakon
Szeptember 14-16 között Kovácspatakon szervezte meg 4. Kapocs
Táborát a Via Nova Ifjusági Csoport, a Magyar Koalíció Pártjának ifjúsági szervezete. A táborozáson magyarországi, erdélyi és vajdasági fiatalok is részt vettek. A tapasztalatcsere fő témája a civil és politikai kampányok bemutatása volt. Jelen voltak a hazai magyar ifjúsági szervezetek képviselői is, hiszen Kovácspatakon tartotta ülését az Ifjúsági Civil
Fórum, amely immár egy közös tábor tervét fontolgatja. A táborban aktuális politikai, gazdasági és közéleti kérdéseket boncolgattak a résztvevők. Miklós László a bioüzemanyag-gyártás és a megújuló energiaforrások, valamint az energia lobbi témájáról tartott érdekfeszítő előadást. Téma volt a magyar tannyelvű oktatás és a beíratási program. A

sajtó képviselői arról beszélgettek, kiszorítja-e az elektronikus sajtó a nyomtatott médiát. A tábor lakói környezetüket is óvták, hiszen kitisztították a Kovácspataki dombok tanösvényét, valamint fát ültettek Garamkövesden és a tábor helyszínén. A Kapocs vendégei voltak Csáky
Pál, Bárdos Gyula, Bíró Ágnes, Farkas Iván, Szigeti László és Hamerlik Richárd, akikkel a táborozók aktuális politikai kérdésekről beszélgettek. A könnyedebb témákat kedvelő táborozók meghallgathatták Dr.
Szabó András alkotmányjogász pozitív élményeit szakmai gyakorlatáról, megnézhették a lévai Bárka Színház: A Látszat Dzsal című előadását és Rigó Antal hegedűvirtuózt. Sotkovszky Lajos és Hamerlik Richárd
élő zenével szórakoztatta a táborozókat.
Neszméri Tünde
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V. Regionálna historická konferencia

Duchovná pozostalosť Jánosa Esterházyho
Regionálne kultúrne združenie Limes-Anavum, novozámocký oblastný výbor a štúrovská miestna organizácia Csemadoku a Mestské kultúrne stredisko usporiadali 20. októbra 2007 vo veľkej sále MsKS V. Regionálnu historickú konferenciu pod názvom „János Esterházy a jeho duchovná
pozostalosť v kruhu hornozemských Maďarov”. Predsedkyňa novozámockého oblastného výboru Csemadoku, Erzsébet Dániel v úvode pozdravila
asi šestdesiatich účastníkov konferencie, medzi nimi grófa Petra MiczelszkiEsterházyho – syna sestry Jánosa Esterházyho – žijúceho v Poľsku, ďalej
Ivána Farkasa, poslanca NR SR za SMK, Vince Bujáka, drevorezbára z Tvrdošoviec, rytiera maďarskej kultúry a ostatných vzácnych hostí.
Iván Farkas, ako prvý z prednášajúcich ocenil príkladnú statočnosť Jánosa Esterházyho (1901-1957), pochádzajúceho z rodu galantských (sedmohradských) Esterházyovcov, ktorú preukázal ako reprezentant záujmov
hornozemských Maďarov. Spomenul aj maďarsko-slovenské vzťahy podrývajúce uznesenie slovenského parlamentu, ktoré zabetónovalo Benešove
dekréty. Návrh Slovenskej národnej strany – ktorý tvoril základ spomínaného uznesenia parlamentu – stotožnil všetkých vysťahovaných Maďarov
s fašistami, a k tomu cinickým spôsobom očakával od poslancov SMK,
aby jej návrh podporili – povedal Iván Farkas. Vedenie SMK vypracovalo vyhlásenie zmierenia, ktoré mali prijať v slovenskom i maďarskom parlamente v tom istom čase. Bratislava však zle porozumela iniciatívu – sformuloval Iván Farkas, ktorý verí, že nimi začaté zmierenie sa skôr či neskôr naplní.
Gyula Popély prihovoril k prítomným ako podkutý historik. Zdôraznil, že „čo uplynulo, nepadá do ničoty, celá naša minulosť žije v nás a živí
vášne”. Hlavným motívom jeho prednášky bola ľudská veľkosť a morálna neochvejnosť Esterházyho, ktorý bol najväčším martýrom našej – do
bezprávia zvrhnutej – národnej pospolitosti. Gyula Popély poukázal na
tie historické súvislosti, ktoré ovplyvnili rozhodnutia „katov Esterházyho”, dvojité merítko používané voči Maďarom žijúcim na Slovensku. Kým
posúdeniu kolektívnych práv sa Bratislava vždy stránila, schválenie kolektívneho trestu jej nerobilo problémy – povedal historik, ktorý parlamentné
uznesenie o nezmeniteľnosti Benešových dekrétov nazval nielen hanbou
Slovenska, ale aj hanbou Európskej únie. Gyula Popély sa domnieva, že
kým Bratislava v posúdení rokov 1945-48 nezmení svoje stanovisko, dovtedy nemôže nastať ani rehabilitácia Jánosa Esterházyho. Rehabilitácia
martýrskeho hornozemského politika by sa totiž rovnala s priznaním slovenskej politickej elity. Tým by sa totiž priznala tomu, že sa previnila tak
voči Esterházymu, aki i voči Maďarom žijúcim na Slovensku. Prednáška
historika poslúžila i niekoľkými „perličkami”. Hovoril napríklad o tom,
že po fúzii dvoch hornozemských maďarských strán (Zjednotená maďarská
strana sa zrodila 21. júna 1936 na kongrese maďarských strán v Nových
Zámkoch – pozn. autora) Beneš – aby získal podporu Maďarov – ponúkol Jánosovi Esterházymu post ministra bez kresla. Výkonný predseda maďarskej strany však podmienil prijatie funkcie rešpektovaním práv národných
menšín, a preto k „svadbe” nedošlo. Jánosa Esterházyho si vážili za jeho
statočnosť tak jeho priatelia, ako i jeho protivníci. Zasadil sa pre záujmy
nielen maďarskej menšiny, ale aj za všetky na Slovensku žijúce menšiny.
Pozoruhodná je jeho reč prednesená v Košiciach po viedenskej arbitráži,

v ktorej žiadal guvernéra Miklósa Horthyho, aby maďarská vláda na prinavrátených územiach poskytla Slovákom tie práva, za ktoré oni – hornozemskí politici – bojovali dvadsať rokov. Zo svojho sídla vo Veľkom Záluží by sa Esterházy mohol presídliť do Maďarska, aby v hornej komore
maďarského parlamentu zastupoval voličov z prinavrátených území. Namiesto toho však zobral na seba zastúpenie záujmov cca 70 tisíc Maďarov, ktorí museli zostať na Slovensku. János Esterházy bol väznený v Sibíri, keď slovenský súd – za jeho neprítomnosti, dňa 16. septembra 1947
na jedinom pojednaní – ho v Bratislave odsúdil na smrť obesením, s tým
nepravdivým odôvodnením, že posluhoval fašistov a zúčastnil sa na rozbití Československa. Toho Esterházyho, ktorý 12. mája 1942 v slovenskom parlamente ako jediný poslanec nehlasoval za židovský zákon. Oproti tomu Alexander Mach z Palárikova, ktorý ako minister vnútra Slovenska
bol zodpovedný za deportáciu 70 000 slovenských Židov, bol odsúdený
iba na 30 rokov väzenia (aj z toho bola vykonaná iba časť trestu). Odsúdením Esterházyho sa Bratislava pomstila jemu i všetkým hornozemským Maďarom – povedal Gyula Popély.
V Budapešti žijúci historik s hornozemskými koreňmi, Imre Molnár vo
svojej prednáške líčil martýrstvo Jánosa Esterházyho. Po viedenskej arbitráži
bola daná možnosť, ale on sa nepresídlil do Maďarska. Pred príchodom
sovietov neodchádza do zahraničia, a ani v českom väzení neprijíma pomoc ponúknutú Angličanmi. Z väzenia by totiž mohol utiecť s anglickou
pomocou. Esterházy totiž spomínané obvinenia nikdy neuznal. Domnieval
sa iba, že svojím politizovaním zastupoval iba záujmy svojich maďarských
voličov. Podľa Imre Molnára z právneho hľadiska neobstojí slovenské stanovisko, podľa ktorého sa súdne spory spred roku 1948 nemôžu znovu
prešetriť. Jánosa Esterházyho sovietske úrady vydali v roku 1949, a vykonanie trestu smrti z roku 1947 – na základe žiadosti o omilostenie –
pozastavili v roku 1948.
Peter Miczelszki Esterházy ako dieťa prežil príchod sovietov do Veľkého Zálužia a rozvrátenie kaštieľa Esterházyovcov. Niekdajší očitý svedok
hovoril aj o nadľudskom zápase svojej matky Márie za vyslobodenie jej
brata. Spolu s ďalšími (medzi inými aj židovské organizácie protestovali
proti obeseniu Esterházyho – pozn. autora) sa jej podarilo dosiahnuť iba
toľko, aby Klement Gottwald zmenil rozsudok smrti na doživotné väzenie. Alice Malfatti-Esterházy, dcéra Jánosa Esterházyho, ďalej predstavitelia maďarskej menšiny na Slovensku, Svetový zväz Maďarov (za podpory maďarskej vlády) od novembra 1989 naliehajú vo veci rehabilitácie Jánosa Esterházyho. Síce zo strany Moskvy sa to udialo v roku 1993,
Bratislava sa zatiaľ spurne dištancuje od rehabilitácie. János Esterházy zomrel 8. marca 1957 vo väzení v Mírove a bol spopolnený v krematóriu
v Olomouci. České úrady dodnes nevydali jeho pozostatky rodine.
Ďalší referát konferencie predniesol publicista György Batta pod názvom
„Cesta Jánosa Esterházyho k idey Svätej koruny”, potom herec, Imre Boráros predniesol obecenstvu monodrámu o Jánosovi Eszterházym. Na záver historickej konferencie, ktorú moderoval Július Juhász, sa poďakovala prednášajúcim a hosťom za účinkovanie Erzsébet Dániel, ktorá vyslovila svoju nádej, že spomienka na Esterházyho zanechala v srdciach a dušiach prítomných trvalú stopu.
František Oravetz (preklad: gp)

Ocenili najlepšie vína regiónu
Rád rytierov Vinum Ister-Granum Regionis už po siedmy krát oceňovala najlepšie vína regiónu z príležitosti VII. ročníka Vínnej súťaže Mária-Valéria v obnovenej učebnej pivnici odbornej školy Balassa. Dobrá
práca priniesla svoje ovocie – z prihlásených 119 vín porota ocenila 114.
Je síce pravdou, že v okolí Ostrihomu – snáď okrem Kesztölcu – sa pestuje pomenej hrozna, no z roka na rok dozrieva viac kvalitných vín v
pivniciach – dosvedčuje to aj prihlásených 66 bielych, 46 červených, 7
rose vín. Zápolenia sa zúčastnili súťažiaci z oboch strán Dunaja, prihlásených bolo 81 vín z pravého a 38 z ľavého brehu. Rezső Nyergesi,
veľmajster rytierskeho rádu vo svojom príhovore vyzdvihol, že podujatie je výbornou možnosťou pre stretnutia a výmeny názorov vinárov z
oboch brehov Dunaja.
„Otvorením mosta sa región zjednotil, a súťažou vín tomu napomá-

hame” – dodal veľmajster. Potom vinársky richtár Károly Gimeskövi oboznámil vinárov s rozhodnutím a vyhodnotením odbornej poroty. Sklamaný
nemusel byť nikto, veď zo 114 ocenených mokov 25 získalo zlatú medailu, 59 striebornú, 30 bronzovú a 5 bolo ocenených diplomom. „Zmyslom súťaže je, aby si vinári rok čo rok spolu sadli a oslávili množstvo práce a jej výsledok. Na dnešnom podujatí sa nenašlo ani jedno víno, ktoré by muselo byť vylúčené” – dodal richtár. Člen rádu z ľavého brehu,
Ladislav Ivanics poukázal na práce spojené s mladým vínom.
Po odborníkoch nasledoval kultúrny program v podaní Folklórneho
súboru Váralja Néptánc Együttes, potom Écsi Gyöngyi zabávala prítomných s ľudovými pesničkami, humornými rozprávkami a príhodami.
Hídlap (preklad: gp)
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Jubilejný ročník hudobných dní
V dňoch 5. až 7. októbra naše mesto opäť ožilo hudbou a tancom.
ZUŠ F. Liszta pripravila pre milovníkov umenia pestrú paletu kultúrnych programov. Úvodným podujatím 15.ročníka Hudobných dní bol
otvárací koncert, ktorý sa už tradične konal v rímsko-katolíckom kostole Sv. Imricha. Účinkujúcich privítal Attila Farkas, predseda Komisie
kultúry, vzdelávania a športu MZ. Hudobný večer patril zborovej a symfonickej tvorbe. Ženský komorný spevácky zbor Stilla Pectus pod vedením Kataríny Pappovej sa predstavil skladbami Bartóka a Erkela. Prvým hosťom koncertu bol vokálny zbor Enthea z Nových Zámkov, ktorý dirigovala bývalá žiačka našej školy Miroslava Valovičová. V jeho repertoári zazneli diela skladateľov A. Moyzesa, C. Saint-Saënsa, G.F. Händela, ale aj úryvky zo známych muzikálov West side story či Cats. Jednou z kľúčových osobností, ktorá stála pri zrode Hudobných dní bol aj
známy ostrihomský dirigent Károly Reményi. V tomto ročníku pod jeho
taktovkou – v podaní Ostrihomského symfonického orchestra a Zmiešaného zboru Bálinta Balassa – zazneli skladby Magnificat F. Schuberta a Ave verum corpus W. A. Mozarta.
V sobotu dopoludnia program Hudobných dní pokračoval na pešej
zóne vystúpením orchestra Brass Monkey Big Band. Vedúcim hudobného telesa je Szabolcs Regős. Zábavné swingové skladby nám zahrali
študenti Hudobnej školy Antala Molnára z Budapešti. Vystúpenie poctil svojou návštevou aj Kristóf Forrai, riaditeľ International Visegrad Found.
Večer patril slávnostnému galakoncertu, ktorý sa uskutočnil v MsKS.
Na galakoncerte sa predstavili účastníci projektu s názvom „Vyzývame
hudbu do tanca”, ktorý podporil International Visegrad Found. Vďaka tomu sme mohli na domácom javisku privítať tanečníkov z Krakovskej
akadémie tanca „L`art de la Danse”, Tanečného divadla v Budapešti
a Tanečného konzervatória E. Jaczovej v Bratislave. Autorom spomínaného projektu bol Attila Szomolányi, riaditeľ nadácie Línum z Nagykovácsi. Hostí srdečne privítal Ing. Rudolf Szép, zástupca primátora
mesta.
Popri tanečníkoch obecenstvo zaujalo aj sláčikový orchester z Prahy,
ktorý dirigoval David Nečas, ako aj mladí hudobníci zo ZUŠ v Nagykovácsi, a v neposlednom rade zbor Stilla Pectus a žiaci našej ZUŠ. Vzácnymi hosťami galakoncertu boli tenorista európskeho formátu Otokar
Klein a klavírny virtuóz – bývalý žiak našej školy – Pál Farkas. Otokar
Klein všetkých očaril prekrásnymi áriami od Verdiho a Donizettiho, kým

Pál Farkas zapôsobil na poslucháčov náročnou Druhou rapsódiou od
F. Liszta. Obecenstvo s radosťou privítalo ako prídavok Petrarcov sonet z cyklu Roky putovania. Počas koncertu bola vyhodnotená výtvarná
súťaž s názvom Tanec. Víťazi súťaže obdržali hodnotné ceny.
Jubilejné Hudobné dni v Štúrove ukončila slávnostná nedeľná svätá omša v rímsko-katolíckom kostole v Mužli. Svojím vystúpením ju
spestrili žiaci zo ZUŠ Praha a taktiež Pražský sláčikový orchester. Veríme, že milovníci umenia odchádzali z našich podujatí obohatení o nové
umelecké zážitky a už teraz sa tešia na ďalší ročník hudobných dní. Vrelá vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili o ich úspešný priebeh.
Hudobné dni podporili nasledovní sponzori:
Mesto Štúrovo, International Visegrad Found, Szigeti László, poslanec NR SR, Mestské kultúrne stredisko Štúrovo, Rímsko-katolícky farský úrad Štúrovo, Rímsko-katolícky farský úrad Mužla, Obecný úrad
Mužla, Rada rodičov pri ZUŠ F. Liszta, Zamestnanci ZUŠ F. Liszta, Školská jedáleň – A. Prokopcová, STINET, Štúrovská televízia, Flipp Foto,
Kormos László, Ruda Gábor, Ján Brenišin, SOU Svodín, Pálinkás A.umelecká keramička, Termálne kúpalisko Vadaš, reštaurácie Casablanca
a Miratti, Saint Paula kvetinárstvo – Ing. J. Vargová, Quick Taxi – Benyó T., Žaky Tour, Speed Line s.r.o.
Gabriela Viziová

Pod hviezdnym nebom
Na jar tohto roku sa ako na bežiacom páse rozbehol medzinárodný projekt „Legends of stars” (Legendy hviezd), ktorého som sa zúčastnila
aj ja. Na konferencii vo Viedni sa stretli reprezentanti troch škôl z troch
európskych krajín, aby sa dohodli na programe a téme. Ich návratom
sa v školách spustil hon za poznatkami o hviezdach, planétach a ich mieste v mytológii slovenského, maďarského a slovinského národa. Po dňoch
príprav vyrazil spred budovy Gymnázia v Štúrove autobus plný očakávaní, ale i úzkostlivosti z nepoznaného, a vydal sa na cestu do slovinskej Rogašskej Slatiny. Pobyt u našich slovinských bratoch a sestrách
skutočne stál za to. Príjemné privítanie a zadelenie slovenských a maďarských študentov do rodín prelomilo bariéry, oprášila sa angličtina
a cestovnú únavu napokon pokoril spánok. Nový deň nás hneď z rána
privítal prácou. Vymenili sme si poznatky a naučili sme sa čosi nové.
Po práci nás čakala prechádzka po zaujímavostiach tohto malého mesta s veľkým srdcom, v ktorého erbe rozprestiera svoje krídla bájny Pegas. Mesto je známe liečivými kúpeľmi a svojimi sklárskymi výrobkami a tak sme si neodpustili dúšok pramenitej vody ani prehliadku sklárne a pár krehkých suvenírov.
Večer nás ešte čakalo pozorovanie hviezd na kopci nad „Rogaškou”,
ako ju volajú jej obyvatelia, a potom už len pokojný večer v rodine. Na
druhý deň sme sa vydali za hlasom mora. Krátke, len 49 kilometrov
dlhé slovinské pobrežie nás privítalo slnečným počasím a azúrovo modrým Jadranských morom. Pri návšteve solivarov mi vôňa slanej vody
pripomenula rozprávku „Soľ nad zlato”. Na pláži si niektorí otužilci
odskúšali teplotu vody, iní len páľavu slnka. Na ďalší deň nás čakala

práca vo „workshopoch”, či praktických cvičeniach a popoludní návšteva malebného vidieckeho okolia. V miestnej čokoládovni sme si trochu osladili deň a potom už len naplnili brušká v drevenej reštaurácii,
kde bol pre nás pripravený kvíz a záverečná party. Pred nami bol deň
odchodu a tak sme si už len zaspievali, odprezentovali čo sme mali pripravené a rozlúčili sme sa s našimi hostiteľmi. Ale to sa ešte nič zďaleka ani len nezačalo. Po polroku odlúčenia nám hviezdy opäť skrížili cesty. Po celodňovom čakaní pred bránami školy k nám dorazili naši slovinskí priatelia s batožinami a zvedavosťou na tvári. Prvé dva dni sme
ich mali na starosti my, a daľšie dva študenti z Dorogu. Prvý deň sme
ich povodili po meste a jeho okolí. Navštívili sme celulózku, štúrovské múzeum, ale nevynechali sme ani pozoruhodnosti nášho regiónu.
Ďalším bodom nášho programu bol výlet do Banskej Štiavnice, kde si
prezreli baňu v autentických plášťoch a s prilbou na hlave. V kremnickej
minciarni si vyskúšali ako sa razia mince. Program dorogských študentov
spočíval z návštevy Budapešti, jej veľkého planetária a individuálnou
prehliadkou historického mesta Szentendre. Posledný deň nášho
projektu sme strávili v Dorogu a Ostrihome, kde sme navrhli a spoločnými silami aj nakreslili plagáty s tematikou nášho projektu. Projekt sme napokon ukončili recepciou a spoločným spevom. Ráno s odchodom našich hostí síce odišiel aj projekt, ale spomienky a nádherná skúsenosť tu zostávajú a vďaka dnešnej technológii priateľstvá naďalej pretrvávajú. Veď sme predsa všetci pod tým istým tajomným a nemenným hviezdnym nebom.
Kováčová Katarína
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Jubiláló Zenei Napok
Október 5 – 7. között került sor a Párkányi Zenei Napok 15.
jubileumi évfolyamának megrendezésére. A párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola vezetősége a komolyzene és a klaszszikus tánc iránt érdeklődők számára ismét színes és sokrétű
műsorsorozatot állított össze.
A nyitóhangverseny már hagyományosan a helyi Szent Imre
plébániatemplomban zajlott. A koncert művészeit Farkas Attila, az önkormányzat kulturális, művelődési és sport bizottságának elnöke köszöntötte. A hangversenyen szimfonikus szerzemények és kórusművek hangzottak el. A Papp Katalin vezette
Stilla Pectus női kamarakórusnak köszönhetően Bartók Béla és
Erkel Ferenc remek kórusművei teremtették meg a kellő hangulatot. A koncert első vendége az érsekújvári Enthea női kar
volt, melynek karigazgatója iskolánk egykori diákja, Miroslava Valovičová volt. A kórus gazdag repertoárjából többek között Händel, Saint –Saëns és Moyzes kórusművei hangzottak
el. A közönség még ízelítőt kapott még ismert musicalekből is,
mint pl. a West Side Story vagy a Macskák. Az est egyik vendége az ismert esztergomi karmester Reményi Károly volt, aki
15 évvel ezelőtt a Párkányi Zenei Napok felett bábáskodott.
Az ő vezénylete mellett csendültek fel az Esztergomi Szimfonikus Zenekar és a Balassa Bálint vegyeskar előadásában
Schubert: Magnificat és Mozart: Ave verum corpus c. műveinek dallamai. A Párkányi Zenei Napok szombaton délelőtt a
sétálóutca színpadán folytatódtak. A Budapesti Molnár Antal
Zeneiskola diákjaiból összeállt Brass Monkey Big Band zenekar fülbemászó, ritmikus swing szerzeményekkel szórakoztatta a járókelőket. A zenekar művészeti vezetője, a szimpatikus
Regős Szabolcs rögtön belopta magát a hallgatóság szívébe. Az
előadást jelenlétével megtisztelte Forrai Kristóf, a Nemzetközi Visegrádi Alap igazgatója is. A programsorozat ünnepi hangversennyel folytatódott a művelődési házban. A közönség végre megismerkedett a Nemzetközi Visegrádi Alap által támogatott
„Táncba hívjuk a zenét” c. projekt szereplőivel. A krakkói Táncakadémia, a budapesti Táncszínház és a pozsonyi Eva Jaczová Tánckonzervatórium növendékei színvonalas és igényes tánckoreográfiákkal kápráztatták el a jelenlévőket. A táncprojekt
ötletgazdája Szomolányi Attila, a nagykovácsi Linum Alapítvány
igazgatója volt. Az est vendégeit Szép Rudolf, városunk al-

polgármestere köszöntötte. A színpadon a tánc mellett teret kapott a szimfonikus zene is. A prágai Tansigova utcai zeneiskola
vonószenekarát David Nečas vezényelte. A továbbiakban bemutatkoztak a nagykovácsi zeneiskola diákjai és nem utolsó sorban a Stilla Pectus női kamarakórus. Kétségkívül kellemes meglepetésként hatott Klein Otokar európai hírű ismert tenorista
fellépése, akit zongorán Farkas Pál zongoraművész, iskolánk
volt diákja kísért. Klein Otokar Verdi és Donizetti gyönyörű
áriáival bűvölte el a közönséget. Ráadásként (közkívánatra) Erkel Ferenc: Bánk bán c. operájából a „Hazám, hazám” c. közismert betétdalt adta elő, amit a közönség szűnni nem akaró
tapssal jutalmazott.
Farkas Pál Liszt Ferenc mind zeneileg, mind technikailag igényes II. rapszódiáját könnyed virtuozitással interpretálta. A második zongoramű Liszt Ferenc: Petrarca szonettje is rendkívül
üdítően hatott. A gálahangverseny keretében került sor a „Tánc”
elnevezésű rajzverseny kiértékelésére is. A győztesek értékes díjakat kaptak. A hangversenysorozat utolsó állomása Muzslán
volt. Az ottani római katolikus templom vasárnapi ünnepi miséjét tették a prágai vonósok még magasztosabbá. Reméljük,
hogy a zene és a tánc iránt érdeklődő közönség a jubileumi Párkányi Zenei Napok rendezvényeiről új élményekkel távozott
és várakozással tekint a jövő évi rendezvénysorozat elé.
Végezetül köszönetünket fejezzük ki ezúton is mindazoknak,
akik segítették és támogatták az idei Párkányi Zenei Napok megvalósítását. A rendezvényt a következő szponzorok támogatták: Párkány város önkormányzata, Nemzetközi Visegrádi Alap,
Szigeti László, parlamenti képviselő, a párkányi Városi Művelődési Központ, a párkányi és muzslai római katolikus plébániahivatal, Muzsla község, a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola Szülői Tanácsa és alkalmazottai, az Ady utca diákétkezde
– A. Prokopcová igazgatónő, STINET, a Párkányi Televízió,
Flipp foto, Kormos László, Ruda Gábor – a Muravidék Kulturális Társaság elnöke, Ján Brenišin, a szőgyéni szaktanintézet, Pálinkás Angelika kerámiaművész, Vadas termálfürdő, Casablanca és Miratti éttermek, Saint Paula virágüzlet – J. Vargová, Quick taxi – Benyó Tamás, Žaky Tour, Speed Line Kft.

Párkányi sikerek
a karate bajnokságon

Úspechy domácich
v kyokushin karate

A Szlovák Kyokushin Karate Szövetség október 6-án a muzslai sportcsarnokban rendezte 10. jubileumi nemzetközi bajnokságát. A versenyre 120 versenyző nevezett Ausztriából, Csehországból, Lengyelországból, Magyarországról és Szlovákiából. A bajnokság formagyakorlatokkal kezdődött, amit három küzdőtéren mutattak be a versenyzők. A délután folyamán színvonalas küzdelmeket láthattak
a nézők. A párkányi klubot hat versenyző képviselte. Éder Oliver formagyakorlatban a barna
öves felnőtt kategóriában szlovák bajnok, Krištofčíková Diana formagyakorlatban a barna öves
felnőtt kategóriában ezüstérmes, Matus Patrik
formagyakorlatban a kék öves (1995-1997) kategóriában ezüstérmes, Tóth Maroš küzdelemben a junior nehézsúlyban bronzérmes,
Rybár Miroslav küzdelemben felnőtt könnyűsúlyban pedig bronzérmes lett. Csapatunk legfiatalabb tagja, a hatéves
Marcsa Arnold – második versenyén -a negyedik helyen végzett.

Slovenský zväz Kyokushin karate usporiadal 6. októbra v športovej hale v Mužli jubilejný 10. ročník Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v
kyokushin karate. Súťaže sa zúčastnilo 120
pretekárov z Rakúska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Slovenska.
Na začiatku súťažiaci predviedli súborné cvičenia
a poobede nasledovali športové zápasy.
Štúrovský klub reprezentovali šiesti pretekári.
Oliver Éder v kategórii súborných cvičení dospelých (hnedý pás) získal majstrovský titul,
Diana Krištofčíková v kategórii súborných
cvičení žien (hnedý pás) získala striebornú
medailu, Patrik Matus v kategórii súborných
cvičení (modrý pás – ročník 1995-1997) získal striebornú medailu. Maroš Tóth a Miroslav Rybár v športovom zápase sa umiestnili na 3. mieste a náš najmladší pretekár – šesťročný Arnold Marcsa – skončil na 4. mieste.

Rácz Norbert, edző

Norbert Rácz, tréner

Gabriela Viziová
Ford: (c)

12
Új hídőrök Párkányban

Štúrovo a okolie

Párkány és Vidéke

október 2007

Zsebkendő és harmonika

Októbertől új hídőrök – a svájci Sabine Kaeser és a német Thomas J. Hauck lettek a Hídőr-ház új lakói, akik elődeikhez híven szeretettel várják az érdeklődőket.
Sabine Kaeser Svájcban született, Baselben és Zürichben tanult a
Képzőművészeti Főiskolán művészetet és kézművességet. Különböző
színházakban dolgozott mint díszlettervező és projektvezető. Sabine évek óta zenei téren is sikeres. A balafon nevű afrikai hangszeren (a xilofon egyik fajtája) és tangóharmonikán játszik.
Thomas J. Hauck Németországban született. A mannheimi főiskolán tanult grafikát és formatervezést, majd színészetet Heidelbergben. Számos színházban tevékenykedik, mint színész, rendező,
díszlettervező (Zürich, Speyer, Lipcse, Wilhelmshaven, Baden).
Tizenöt éve íróként is tevékenykedik. Elsősorban színdarabokat
és gyerekkönyveket ír.
2000-ben együtt alapították meg „Az Archiv” nevű Installációs
és Performance Műhelyt. Művészeti tevékenységük vezérmotívuma a „vörös vonal” médiumával való kísérletezés. Számos kiállítást
és performance-ot valósítottak meg otthon és külföldön (Heidelbergi Művészegyesület, MAK Bécs, Wintherturi Művészcsarnok, Bellerive Múzeum – Zürich, Querbeck Társaság – Lübeck). Ösztöndíjasokként a Kremsi Műcsarnok, a Frankfurt an der Oder-i Művészegyesület, és a Svájci-Finn Baráti Társaság projektjein is sikeresen
szerepeltek.
Egy bőrönd zsebkendővel érkeztünk. Intenzíven dolgozunk a vörös fonallal, mint összekötő médiummal és azon törjük a fejünket,
hogy mi van még, ami összeköt. Gondolják csak meg, hogy vajon
mi van közelebb hozzánk, mint a zsebkendő!? Használjuk orrtörlésre, gyász- és örömkönnyeink letörlésére, ezzel integetünk búcsúzáskor és érkezéskor, ezzel kötözzük be sebeinket. De használjuk emlékeztetőként (csomó a zsebkendőn), ismerkedéskor (leejtett

zsebkendő), zászlócskaként, vagy letakarunk vele ezt-azt, avagy rátelepszünk, ha le akarunk ülni egy padra a parkban. A következő
projekt ötlete érlelődik bennünk. Formailag úgy fog kinézni a dolog, hogy magyar és szlovák férfi és női keresztneveket írunk pecsétnyomóval a zsebkendőkre. A lepecsételt zsebkendőket Párkányból
átvisszük a Mária Valéria hídon Esztergomba és mindenütt kiakasztjuk. Talán kissé bizarr ötletünk révén egy bensőséges, sőt intim tárgy közvetíti majd a kapcsolatot. A nevek pedig mindenütt használatosak a világon! Az ember kezet nyújt és megmondja a nevét.
A nevek nem ismernek határokat, útleveleket, ellenőrzést. Van, hogy
még ma is belevarrják a zsebkendőkbe a nevek kezdőbetűit. Egy csendes, finom, gondolkodásra és kuncogásra ösztönző installációt szeretnénk így létrehozni. „Zsebkendőzés” közben persze muzsikálunk
is, hogy a dolog még derűsebb legyen.
Egy másik – hasonlóan derűs – projektötletünk a sablonszöveg.
Egy költői szöveg szavait kinyírjuk, a földre helyezzük és megszórjuk
liszttel. A szél majd magával viszi a szöveget, és belefújja a Dunába. Víz és liszt, víz és kenyér. Ezek mind profán metaforák, de tartalmuk sokatmondó lehet.
Egy új gyerekkönyv szövege is készül Blimel úrról, a csavarbehúzóról szóló történet. Jó lenne, ha három nyelven készülne el a szöveg és valaki Párkányból illusztrálná, esetleg ki is tudná nyomtatni. Mily szép is lenne!
Nem gondoltuk volna, hogy Párkány és Esztergom ilyen jó illatú. Mindenütt friss kenyér, kolbász, nehéz parfüm, olcsó rossz illatú arcszesz illatozik. S azt sem gondoltuk, hogy a híd ilyen szép
ívű, és hogy a Dunának olyan sok mesélnivalója van, amiből megint új – gyerektörténetek születhetnek. S hogy ilyen finom édességek vannak itt! Örül a szívünk.
Sabine és Thomas (www.dasarchiv.ch)

Noví strážcovia mosta v Štúrove

Vreckovka a akordeón
Od októbra sú novými obyvateľmi Domu strážcu mosta Sabine Kaeser (CH) a Thomas J. Hauck (D), ktorí – ako aj ich predchodcovia – srdečne očakávajú záujemcov.
Sabine Kaeser sa narodila vo Švajčiarsku, študovala v Basileji
a Zürichu, kde na Vysokej škole výtvarných umení študovala umelecké remeslá. Pracovala v rôznych divadlách ako divadelná výtvarníčka a vedúca projektov. Už dlhší čas dosahuje úspechy aj na
poli hudobnom. Hrá na africkom nástroji balafón (druh xylofónu) a akordeóne.
Thomas J. Hauck sa narodil v Nemecku. Na vysokej škole v
Mannheimu sa učil grafiku a dizajn, neskôr herectvo v Heidelbergu.
Pôsobí v početných divadlách ako herec, režisér, divadelný výtvarník
(Zürich, Speyer, Lipsko, Wilhelmshaven, Baden). Pätnásty rok pôsobí aj ako spisovateľ, v prvom rade sa venuje divadelnej hre a detskej literatúre.
V roku 2000 spolu založili Dielňu inštalácie a performance s názvom „Das Archiv”. Hlavným motívom ich umeleckej činnosti je
médium „červenej nite”. Realizovali početné výstavy a performance
doma i v zahraničí (Heidelberský umelecký spolok, MAK Viedeň,
Winherthurská umelecká sieň, Múzeum Bellerive v Zürichu,
Spoločnosť Querbeck v Lübecku). Úspešne pôsobili aj ako štipendisti
Kremskej umeleckej siene, Umeleckého spolku vo Frankfurt an der
Oder alebo Spoločnosti švajčiarsko-fínskeho priateľstva.
Prišli sme s kufrom vreckoviek. Intenzívne pracujeme s červenou niťou, ako spájajúcim médiom a uvažujeme nad tým, čo nás
ešte môže spájať. Uvážte, čo je k nám bližšie, ako vreckovka!? Používame ju na vyfúkanie nosa, na utretie sĺz smútku i radosti, kývame ňou pri rozlúčke a príchode, používame ju na obviazanie rán,
na pripomenutie čohosi (uzol na vreckovke), pri oboznamovaní
sa (spadnutá vreckovka), ako vlajočku, na zakrytie rôznych pred-

metov alebo v parku, keď si chceme sadnúť na špinavú ľavicu. Dozrieva v nás myšlienka nasledovného projektu. Formálne to vyzerá tak, že s pečatidlom napíšeme na vreckovky slovenské a maďarské mužské a ženské mená. Opečatené vreckovky zoberieme
zo Štúrova cez most Márie Valérie do Ostrihomu a všade ich vyvesíme. Prostredníctvom, tohto – možno bizarného – nápadu bude
sprostredkovať kontakt jeden dôverný, ba čo viac jeden intímny
predmet. No, a mená sa používajú všade na celom svete! Človek
podá ruku a povie svoje meno. Mená nepoznajú hranice, pasy, kontrolu. Aj dnes sa stane, že monogramy sa zašijú do vreckovky. Chceli by sme takto vytvoriť jednu tichú, jemnú, na rozmýšľanie a na
usmiatie povzbudzujúcu inštaláciu. Pri „vreckovkovaní” samozrejme
si aj zahráme nejakú muziku, aby vec bola ešte lepšie naladená.
Ďalší náš projektový nápad je šablónový text. Slová jedného poetického textu vystrihneme do šablóny a posypeme ju múkou. Vietor následne rozfúkne text, sfúkne ho do Dunaja. Voda a múka,
voda a chlieb. Sú to profánne metafory, ale obsahovo môžu byť
veľavravné.
Chystá sa aj text novej detskej knihy o pánovi skrutkovačovi Blimelovi. Bolo by dobré, keby sa text pripravil v troch jazykoch a
niekto zo Štúrova by ho ilustroval, poprípade vytlačil tento príbeh. Aké pekné by to bolo!
Nemysleli sme, že Štúrovo a Ostrihom sú tak dobre voňavé. Všade čerstvý chlieb, klobása, ťažký parfum, lacný after shave zlej vône.
A nemysleli sme ani to, že most má taký krehký oblúk, a že Dunaj unáša toľko príbehov, z čoho sa môžu zrodiť nové námety pre
deti.
A aké chutné sladkosti sú tu! Naše srdce sa teší.
Sabine a Thomas (www.dasarchiv.ch)
(preklad: gé)
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Rekord részvétel a hetedik Hídfutáson
Újra rekord született a Hídfutáson, az immár hetedszer megrendezett sportrendezvényen idén, a tavalyi indulóknál is jóval
többen, 1687-en futottak át Esztergomból Párkányba a Mária Valéria hídon. A mezőny az esztergomi sportcsarnoktól futott a párkányi Vadas fürdőig. A táv 4300 méter volt, melyen az abszolút
győztes, Emmer Attila lett 13 perc 20 másodperces idővel. A célban végül öt korcsoportban hirdettek egyéni győztest. A résztvevők
a futás után ingyen használhatták a fürdő szolgáltatásait, a rajtszám ugyanis belépőül, sőt tombolaként is szolgált, az értékes ajándékokat az eredményhirdetés után sorsolták ki. Így amellett, hogy
a korcsoportok helyezettjeit éremmel, és csak erre az alkalomra
készített, egyedi zománcozott kupával jutalmazták, a szerencsésebbek sem távoztak üres kézzel. Fortuna kiszemeltjei az UniCredit ajándékcsomagját, két kerékpárt, mobiltelefont, egy hosszú
hétvégét nyertek, az egyéb ajándékokon kívül, mint a squash-, vagy
teniszbérlet. Az iskolák között pedig a Szent István Gimnázium
nyert, a versenyen az intézmény létszámának 82 százaléka vett
részt. Nyereményként egy 150 ezer forintos sportszervásárlási utalványt kaptak az „istvánosok”. A második helyen a Dobó Kata-

lin Gimnázium végzett, ők 60 ezer forintos utalványt nyertek, míg
a harmadik helyen 30 ezer forint értékű sportszervásárlással gazdagodott a Szent Erzsébet Gimnázium.
Lenger Varga Péter (Hídlap)

Rekordný počet účastníkov na Behu mosta
Nový rekord sa zrodil na tohoročnom siedmom ročníku Behu mosta, tento krát to bolo 1687 bežcov, ktorí absolvovali trasu z Ostrihomu do Štúrova cez most Márie Valérie.
Pelotón bežal od ostrihomskej športovej haly po kúpalisko Vadaš v Štúrove. Dĺžka trasy bola 4300 m, absolútnym víťazom sa
stal Attila Emmer s časom 13 minút 20 sekúnd. V cieli vyhlasovali víťazov v piatich vekových kategóriách. Medzi školami zvíťa-

zilo Gymnázium Sv. Štefana, na behu sa zúčastnilo 82% z celkového počtu jeho študentov. Cena pre nich bola nákupná poukážka športových potrieb v hodnote 150 tisíc forintov. Na druhom mieste skončilo Gymnázium Dobó Katalin, ktoré získalo nákupnú poukážku v hodnote 60 tisíc forintov, a na tretom mieste skončilo Gymnázium Szent Erzsébet (poukaz v hodnote 30 tisíc forintov).

A hónap múzeumi tárgya:

Múzejný predmet mesiaca:

Hídlap (preklad: gp)

Borsajtó

Vinohradnícky lis

Három alaptípusa ismeretes: 1. Az egykarú emelő elve alapján, gerendával és csavarral működő bálványos prés (prős, pörös, peres). 2. A csavar elve alapján működő középorsós sajtó.
Táji elnevezései: sató, sotó, sotu, sutu, sutyu. A középorsós borsajtók vázát egy hasáb forma talpba ácsolt két függőleges oldalgerenda alkotja, amelyeket fent
egy vastag kötőgerenda, bálvány
kapcsol össze. Ebbe illeszkedik az
orsó vagy csavar, amelyet a csavarfejen keresztüldugott rúd segítségével lehet lejjebb vagy feljebb csavarni. A talpon helyezkedik el a lécekből összeállított,
négyszögletes kosár. A tetejére
helyezett papra nehezedik a csavar szorító ereje. Későbbi fejlődés eredményének tekinthetők a
középorsós borsajtók ún. felülhajtós változata. Lényege, hogy
a hajtókar a csavarnak a keresztgerenda fölé kinyúló végébe illeszkedik. Ily módon 360 fokos fordulat végezhető vele, tehát nagyobb erő fejthető ki, míg az eredeti (ún. alulhajtós) változatoknál csak 180 fokos fordulat érhető el. 3. A harmadik alaptípust a kevésbé elterjedt állóorsós sajtók képviselik. A modernizáció következtében, a 19–20 sz. fordulóján a fából készült orsót felváltotta a vasorsó, majd a gyári prések mintájára a törkölytartó láda is kerek kosárrá alakult (a képen).

Všetky jeho formy známe na Slovensku sú konštrukčne i
funkčne zhodné s nástrojmi rozšírenými v stredoeurópskych pestovateľských pásmach. Na našom území ich výskyt potvrdzujú archívne údaje už od 16. storočia. Tradičné drevené lisy, všeobecne označované názvom preš, pres alebo šajtov sa vyskytovali v troch
základných typoch: 1. Kladové skrutkové, ktoré vyvíjali
tlak pomocou páky (klady)
priťahovanej drevenou skrutkou (vretenom). Vo väčších
prevádzkach sa používali rozmerné kladové preše zaťažované navyše kamenným závažím. U menších typov dolná
časť drevenej skrutky bola pevne zasadená do spodnej klady
(mordár, šotov). Najmenšie
boli skrutkové preše s kladou
priťahovanou dvoma skrutkami na koncoch. 2. Vretenové
preše vyvíjali tlak priamo vretenom prebiehajúcim stredom
hornej klady, ktoré sa uťahovalo na jeho dolnom alebo hornom konci. 3. Túto skupinu predstavujú drevené preše so stojacím vretenom, ich výskyt však na
Slovensku zatiaľ nepotvrdili. V procese modernizácie výroby sa drevené vreteno nahrádzalo železným a rozmer prešov sa zmenšoval
(na obrázku). Tradičné preše začali ustupovať na prelome 19–20.
storočia.

Juhász Gyula

Július Juhász
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Na návšteve u kanoistov
Kanoistický oddiel TJ Dunaj Štúrovo
už dlhé roky dosahuje výborné výsledky
nielen v rámci domácich majstrovstiev,
ale jeho odchovanci dosahujú významné
úspechy i na medzinárodnom poli – na
MS, ME i olympiáde. V seniorských kategóriách sú to konkrétne: dva tituly
Majstra Európy, jeden titul z majstrovstiev sveta, tri tretie miesta z ME, 1.
miesto na predolympijskej regate, semifinále na OH a teraz tretie miesto z ME.
V juniorských kategóriách máme jeden
titul majstra sveta, dve prvé miesta zo svetového pohára a viacero finálových
umiestnení z ME a MS. Slovensko reprezentovali naši odchovanci Ján Šušor,
Rasťo Kužel, Miloš Šušor, Linda Medveová, Viktor Medve, Miro Grežo a Peter Gelle v juniorských kategóriách, a v
seniorských kategóriách to boli Ján Šušor, Rasťo Kužel, Miloš Šušor a v súčasnosti je to Peter Gelle a Tomáš Stano. U
juniorov je v súčasnosti v reprezentácii
Radim Kráľ a veríme, že na budúci rok
bude i Tomáš Fischer a Jutka Kecskemétiová.
Pre naše malé mestečko sú tieto výsledky fantastické a tak sme položili pár
otázok strojcovi týchto úspechov Jozefovi
Kuželovi, ktorý je trénerom a zároveň
predsedom oddielu.
– Mali ste viac talentov, ale väčšina
to nedotiahla tak ďaleko, ako Rasťo a teraz Peter. Čo môže spôsobiť, že športovec prestane napredovať?
– To je dosť zložitá otázka. Jednak v začiatkoch som nemal také skúsenosti,
ani podmienky. Mladý športovec vo
svojom vývine prejde viacerými etapami,
v každej naňho číha nebezpečenstvo.
Prvé ťažké obdobie nastáva, keď prijíma
údel tvrdého tréningu. Ďalším je obdobie okolo 15-ych rokov, keď potrebuje
nájsť vlastnú identitu. Práve v tomto období odpadáva veľa talentov, nakoľko ešte

nemajú pevný vzťah k športu. Kritickým
obdobím je aj dosiahnutie prvého veľkého
úspechu, keď sa začnú okolo neho všetci krútiť a chváliť aký je dobrý. Z toho
sa mu zakrúti hlava a po rokoch odriekania si chce dopriať všetkého nadmieru, no nie každému sa to podarí zvládnuť. Za dôležité pokladám budovanie
vzťahu k športu a pohybu vôbec. V prvom
rade rodičia by mali mať záujem dať svoje dieťa na športový krúžok, aj keď nemusia mať hneď cieľ, aby sa stalo majstrom sveta. Nemôžu totiž ešte vedieť, či
má také schopnosti. Ich cieľ by mal byť,
aby sa dieťa intenzívne pohybovalo, čo
je životne dôležité. Ak sú rodičia športovci, poťažne prívrženci športu prenesie
sa to i na deti, dbajú, aby na tréningy chodili pravidelne, atď. Konkrétne Gelleho
otec – plavecký tréner, alebo teraz Jutkiny
rodičia. Na druhom mieste je to škola,
ktorá by mala budovať vzťah k športu
všeobecne a všestranne.
Až potom v konkrétnom športe je to
tréner.
– Čo je vašim trénerským krédom?
Keď dieťa príde ku mne do oddielu, nežiadam od neho, aby lámalo rekordy.
Dbám o pravidelnosť, aby si zlepšoval
všestrannú telesnú pripravenosť. Až neskôr ho zaťažujem, keď vidím, že má predpoklady na dosiahnutie výborných výsledkov a výkonov. Mojim cieľom a krédom je, aby čo najviac detí športovalo a
že šport je pre zdravý vývoj nenahraditeľný. Keď už naučíš adepta obsedieť v kajaku či kanoe, naučíš ho správne pádlovať, máš hotového pretekára, ktorého môžeš posunúť? Musím ho presvedčiť, aby
mne dôveroval, že čo mu naordinujem
má svoj účel a aby to plnil. Do tréningu a najmä počas pretekov musím priniesť
pohodu. Väčšie preteky trvajú dva i tri dni
– rozjazdy, opravné jazdy, semifinále, finále, a často sa im prestane dariť (napr.

chytí na kormidlo trávu). Vtedy tréner
musí vedieť preklenúť situáciu.
– Aký bol Peter a ako ste spokojný s
Jutkou?
– Peter prišiel ku mne z oddielu plávania, zo začiatku to nevyzeralo na výborného pretekára, ale bol cieľavedomý
a vytrvalý – chcel v športe niečo dosiahnuť, a tak sa postupne vypracoval a
jeho výkonnosť stúpala, jeho vytrvalosť
sa mu vyplatila. Mal podporu aj v rodičoch.
Jutka – už prešla druhým obdobím –
identitu si našla, už má i úspechy, je cieľavedomá, vie čo chce. Jej cieľom je športová škola. Tiež má veľkú podporu v rodičoch. Podporu cítim i ja, keď jej otec
mi pomáha pri oprave lodí sa pri doprave.
Musím pripomenúť, že i v minulosti som
cítil podporu od rodičov, či už to boli
Medveovci, Šušor, Groma, teraz Miki Takács, atď., za čo im ďakujem i touto cestou.
Takácsová – Šándorová

Megújul a Szent István fürdő
A fürdőtörténeti műemlékként jegyzett esztergomi Szent István Artézi Fürdő hamarosan megújul. Esztergom pályázata sikeres volt, így a nyolcszázmillió forint értékű munkálatokhoz a
város elnyerte a kivitelezéshez szükséges összeg felét. Testvérvárosunk júniusban nyújtott be pályázatot az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium által kiírt, a „Műemlékfürdők fejlesztésének támogatása” tárgyú felhívásra. A támogatásban
mindössze négy magyarországi pályázó részesült, éspedig a budapesti Gellért, ill. Széchenyi fürdők, a székesfehérvári Árpád
fürdő és az esztergomi Szent István fürdő. A Szent István Fürdőtelep egykori gőz- és kádfürdő épületének, valamint a fedett
uszoda meglévő épületének műemléki helyreállítására a pályázaton kívül szükséges önrészt az önkormányzat biztosítja. A tervek szerint rekonstruálják a klasszicista stílusban épült gőzfürdőt, meghagyják az 1912-ben szecessziós stílusban épült, ma is
működő 8 x 20 méteres fedett tanuszodát. A mostani öltözőket

a föld alá süllyesztik és megnövelik számukat, helyükön pedig
visszaállítják a 19. század utolsó éveiben épült medencét, amely
az ország első női fedett medencéje volt. A rekonstrukció során
felújítják továbbá az ötvenméteres medencét és ellátják vízforgatóval, új bejárati részt kap a fürdőház épülete. A kétszintes épület földszintjén wellness kezeléseket vehetnek majd igénybe a vendégek, míg az alsó szinten vizes gyógyászati kezelésekkel gazdagodik a kínálat. Új burkolatot kap az 1927-ben épült védett
kabinsor teteje, így kisebb rendezvények lebonyolítására is alkalmassá válik. A Szent István strandfürdő jelenleg használaton
kívül levő kabinsorán egy, a fürdő történetét bemutató állandó
kiállítást alakítanak ki. Helyreállítják az épület kedvenc motívumát,
a jellegzetes vízköpő Neptun-fejet is. A felújításnak köszönhetően a fürdő bekapcsolódhat a turizmus vérkeringésébe, jelentősen színesítve Esztergom és a régió kínálatát.
Gál Kata (Hídlap)
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Majstrovský titul do Štúrova
Na septembrových tenisových Majstrovstvách Slovenska dospelých v Ružomberku získala majstrovský titul Katarína Kollárová zo
Štúrova. Vo finále zdolala miestnu pretekárku
Zuzanu Michaličovú, ďalšiu nádejnú tenistku
Slovenska. Katke sme položili niekoľko otázok.
– Tenis hráš od detstva. Kedy a na aký podnet si tým začala, a momentálne kde hráš?
– Tenis sa stal mojou záľubou od šiestich rokov, za čo môžem ďakovať hlavne svojej mame,
bez ktorej by som nebola tam, kde som teraz.
Spolu sme sledovali tenisové zápasy v televízii,
a ako malé dieťa musela som niekde si vybiť energiu. Takto som sa dostala prvýkrát na tenisový tréning pod taktovku Ladislava Viziho, ktorý zostal mojim trénerom dodnes, pričom od 6
do 10 rokov som často precvičovala aj s mamou.
Počas tohto leta som mala možnosť zúčastniť
sa trojtýždňového tábora v Budaőrsi, odvtedy
súťažím aj v ich tenisovom klube.
– Kedy sa dostavili prvé úspechy?
– K prvým významných úspechom radím 3.
miesto na Majstrovstvách Slovenska v kategórii
mladistvých, ktoré som dosiahla ako desaťročná.
Okrem toho sa pýšim 30 pohármi, 50 diplomami a 10 medailami.
– Ako každý športovec, zrejme aj ty máš svoje ideály a vzory?
– K mojim vzorom patria Sharapova a Nadal, pretože obidvaja sú bojovné typy ako ja.
Preto som si vybrala vlastne ich, lebo som v nich
našla kúsok zo seba. Ani ja by som to nikdy v
živote nevzdala.
– Máš 18 rokov a stojíš pred maturitou. Aké
sú tvoje sny a plány?
– V tenise urobím všetko, aby som zo čo najlepšie obstála. Do športovej školy som nikdy
nechodila, pretože si myslím, že sú tam športovci preťažení, ale nikdy som to neoľutovala.
Ani tí moji rovesníci nepostúpili vyššie na re-

bríčku, ktorí zanechali školu kvôli úspechu, venovali sa vo dne i v noci len tenisu, a trénujú
pritom povedzme v Rakúsku. Snáď najlepším
dôkazom toho je môj nedávno získaný titul majsterky Slovenska. Mojim, zatiaľ nenaplneným
snom je dostať sa na medzinárodné súťaže. Pozvanie som už dostala, ale žiaľ z finančných dôvodov som to musela odmietnuť, nájsť sponzorov je veľmi ťažké. Čo sa týka štúdia, ja som
nikdy neprestala študovať kvôli kariére. Človek v športe nikdy nevie, kedy ho postihne nejaká nehoda, no ja pevne verím, že mne sa to
nestane, a neopustia ma moji strážni anjeli. Ako
„plán B” je vždy dobré mať nejaké vzdelanie
po ruke. Mojou túžbou je pokračovať ako tenisová trénerka, no k tomu by prišla vhod vysoká škola telovýchovného zamerania.
– Podľa toho teraz si na Slovensku tenistka číslo jedna? Ako sa ti zmenil život po dosiahnutých úspechoch?
– Nie, je to ešte trochu ďalej, celkovo som rok
uzavrela na 16. mieste v slovenskom rebríčku.
Keď sa lepšie zamyslím, toto umiestnenie mi
nedáva dôvod na žiadny smútok, veď všetci, ktorý sú vyššie, už sa vyskúšali na medzinárodných
súťažiach. Život sa mi v ničom nezmenil, zostala som jednoduché dievča z lavice gymnázia,
ktorá ťahá spolu so svojimi priateľmi, ako predtým.
– Keby sme teraz chceli od teba, aby si vybrala zo svojho života päť najdôležitejších vecí,
a aby si ich dala do poradia podľa dôležitosti, ktoré by to boli?
– Na prvé miesto by som dala bezpochyby
svoju mamičku, ktorej neviem byť dostatočne
vďačná za tú starostlivosť. Chcela by som sa touto cestou poďakovať aj všetkým tým, ktorí pomáhali v mojom napredovaní, predovšetkým
Ladislavovi Vízimu, ktorý ma odborne usmerňoval. Na druhé miesto dávam školu a až na

tretie tenis, podľa môjho názoru totiž bez vhodnej kvalifikácie by sme sa stratili vo svete. Svojich priateľov môžem ďakovať skôr škole, než
tenisu. V školských laviciach vznikajú celoživotné priateľstvá, už aj preto sa oplatilo nezanechať štúdium kvôli tenisu. Podľa toho priateľov by som dala na štvrté miesto, a na piate
všetko ostatné, čo je späté s mojim životom. Pochopiteľne dôležité je aj zdravie a kondícia. Každé ráno začínam behom a dvakrát do týždňa
hrám basketbal na škole.
– Čo by si odkázala budúcim majstrom?
– Vyhrať majstrovstvá je neopísateľná radosť,
ale k tomu je potrebná vytrvalosť, veľa tréningov, a je potrebné aj šťastie. Rozhodujúcu
úlohu má aj účasť na čo najväčšom počte súťaží, kde získate skúsenosti. Vytrvalosť asi netreba vysvetľovať, pod šťastím som myslela to,
že veľa závisí od losovania, na ktorom veci často padajú.
– Prajeme Ti veľa úspechov, a veríme, že budúce interview nám dáš už po tvojej prvej medzinárodnej súťaži. Prajeme ti, aby sa objavili aj tvoji sponzori.
Fekete Krisztina, Izrael Erzsébet (preklad: gp)

Športový profil: Jutka Kecskemétiová
Už druhý rok je najúspešnejšia štúrovská
kajakárka, žiačka 9. ročníka maďarskej Základnej školy Endre Adyho. V rýchlostnej kanoistike reprezentuje TJ Dunaj Štúrovo.
Športové úspechy:
– 2006 – majsterka Slovenska v K-1 maratón
– 2007 – majsterka Slovenska v K-1 a K-2,
– na kanoistickom maratóne (krátke trate)
1 x 2. miesto a 2 x 3. miesto v kajaku, dvojkajaku a štvorkajaku na majstrovstvách republiky.
Jutka je príjemné, skromné a sympatické dievča, hovorí, že v športe
má výborné zázemie u rodičov, jej matka hrávala hádzanú v Štúrove.
– Ako sa cítiš v koži dvojnásobnej majsterky republiky?
– Bola to veľká radosť pre rodičov, ktorí boli prítomní, ako i pre mňa,
obhájila som vlaňajší titul v kajaku a potvrdila ho i v dvojkajaku. Eufória však po niekoľkých dňoch prešla a začala sa príprava na krátke
trate.
– Prečo „len” druhé a tretie miesto?
– Aj tréner bol sklamaný najmä v singlkajaku, že som skončila len
na tretej priečke, najhorší očakávateľný výsledok malo byť v kajaku jed-

notlivcov druhé miesto. Viem, že ostatné finalistky sú fyzicky silnejšie,
majú lepší štart, a chvíľu trvá, pokiaľ rozbehnem loď. Mala som aj trému, nešlo mi v tých pretekoch veľmi dobre, trochu som bola stuhnutá. Podľa trénera sa ešte musím „vypretekať” v ťažších a náročnejších
pretekoch, najlepšie by bolo v Maďarsku, ale závisí to od financií.
– Ako chceš odstrániť trému?
– Musím si zlepšiť štart, potom budem pokojnejšia. Tréner vraví, že
keď je na pretekoch prítomná mama, tak som uvoľnenejšia – prináša
mi šťastie – ale na krátkych tratiach nebola.
– Máš tréningový alebo športový rituál?
– Nie, len sa dobre rozcvičiť.
– Čo je v kanoistike najdôležitejšie?
– Cieľavedomý, pravidelný tréning, sebavedomie a odhodlanie.
– Neľutuješ hodiny tréningov?
– V žiadnom prípade, ani vtedy by som neľutovala, keby som nebola taká úspešná. Vďaka tréningom som získala húževnatosť, vytrvalosť,
cieľavedomosť, vlastnosti ktoré ma podržia aj v živote mimo športu.
– Tvoja životná túžba?
– Neustále sa zlepšovať, aby mi slúžilo zdravie a verím, že to najlepšie
v kanoistike ma ešte len čaká.
– K dosiahnutým výsledkom a úspechom blahoželáme!
JK
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Stalo sa v septembri Szeptemberben történt
1. – Konferencia „Malej maďarskej stálej konferencie” v hoteli Thermal.
– 29. Plavecké preteky „Štúrovské stovky” na termálnom kúpalisku. Na podujatí pretekali členovia 34 plaveckých klubov z domova i zo zahraničia.
– Medzinárodný detský folklórny festival na amfiteátri v Gbelciach.
– Na obecnom dni v Obide účinkoval divadelný súbor Párkányi
Színkör.
– Jubilejný koncert hudobnej skupiny M-System na pešej zóne.
2. – Lednické Rovne – Štúrovo 5:4 (3:0) – majstrovský futbalový zápas.
7. – Prudko stúpa hladina Dunaja.
9. – Štúrovo – Myjava 3:1 (2:1) – majstrovský futbalový zápas.
11. – Dunaj kulminoval na 610 cm, chýbalo 10 cm, aby zaplavil prístav.
12. – V mestskej galérii bola otvorená výstava z tapisérií a emailu Evy
Jurásovej.
14. – V Kováčove bol zahájený trojdňový letný tábor mládežníckej skupiny Via Nova pod názvom „Kapocs”. Okrem politiky prioritu
dostala téma ochrany životného prostredia.
16. – Tragicky sa skončila rodinná hádka medzi otcom a synom (35)
v paneláku na Jesenského ulici. Syn udrel do hlavy s fľašou od piva
svojho otca, ktorý následkom zranenia podľahol.
– Partizánske – Štúrovo 0:0 – majstrovský futbalový zápas.
21. – John Steibeck: Myši a ľudia – vystúpenie divadla Forrás Színház
z Győru vo veľkej sále MsKS.
22. – Oberačková slávnosť v Kameníne.
26. – V mestskom múzeu bola otvorená výstava o histórii ochotníckeho divadelníctva v našom meste. Výstava potrvá do konca decembra.
– V MsKS zasadal parlament starostov Euroregiónu Ister-Granum.
28. – V rámci VI. Jesenných dní mesta sa na pešej zóne konal VI. Podunajský folklórny festival, kde vystúpili súbory Euroregiónu Ister-Granum a družobných miest. V programovom stane vystúpili Non 3. J, nostalgický koncert „Fonográf” v podaní HS FG4, ukážka orientálneho tanca, nostalgický koncert „Beatles” v podaní HS
Black Birds a skupina Trapéz.
29. – V rámci VI. Jesenných dní mesta na pešej zóne účinkovali: Dychový orchester hudobnej školy Bélu Bartóka z Vácu, DDS Plamienok, folklórne súbory z Nového Bečeja, Párkányi Színkör, Nándor Magyar, mažoretky Sissy, a dychovka Veselá kapela. Následne
sa konal slávnostný sprievod rytierov vína Vinum Ister-Granum
regionis a slávnostný ceremoniál pasovania rytierov vína. V programovom stane vystúpili: country skupina MUJČASS, Lajos Sotkovszky, skupina K-3, Martin Bies Flamenco Clan a skupina Acoustic. Dvojdňové podujatie spestril ohňostroj.
30. – Gabčíkovo – Štúrovo 9:0 (4:0) – majstrovský futbalový zápas.

1. – Kis-MÁÉRT konferencia a Thermál szállóban.
– A 29. „Párkányi százasok” úszóverseny a Vadas fürdőben. A versenyen 34 hazai és külföldi egyesület indította versenyzőit.
– Nemzetközi Gyermeknéptánc Fesztivál a köbölkúti szabadtéri színpadon.
– A Párkányi Színkör az ebedi falunapon szerepelt sláger összeállításával.
– Az M-System jubileumi koncertje a Sétálóutcán.
2. – Lednické Rovne – Štúrovo 5:4 (3:0) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
7. – Árhullám vonult le a Dunán.
9. – Štúrovo – Myjava 3:1 (2:1) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
11. – A Duna 610 cm-rel tetőzött, 10 cm hiányzott, hogy elöntse a rakpartot.
12. – A városi galériában megnyílt Eva Jurásová faliszőnyeg és tűzzománc
munkáiból összeállított kiállítás.
14. – Kovácspatakon megnyílt a háromnapos Kapocs Nyári Ifjúsági Tábor a Via Nova ifjúsági csoport szervezésében. A táborban a politikán kívül a környezetvédelem kapott domináns szerepet.
16. – Tragédiával végződött egy családi veszekedés a Jesenský utca egyik
tömbházában egy apa és fia (35) között. A fiú egy sörösüveggel leütötte apját, aki belehalt sérüléseibe.
– Partizánske – Štúrovo 0:0 – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
21. – John Steibeck: Egerek és emberek – a győri Forrás Színház előadása a VMK nagytermében.
22. – Szüreti vidámságok és felvonulás Kéménden.
26. – „A párkányi felnőtt műkedvelő színjátszás története” címmel nyílt
kiállítás a városi múzeumban. A kiállítás december 31-ig látogatható.
– Városunkban ülésezett az Ister-Granum Eurorégió polgármestereinek parlamentje.
28. – VI. Dunamenti Folklórfesztivál a sétálóutcán a Párkányi Őszi Városnapok keretében. Felléptek az Ister-Granum Eurorégió és a testvérvárosok folklórcsoportjai. A kikötőben felállított programsátorban
szórakoztató zenei koncertek zajlottak (NON 3.J, FG4, „Fonográf” nosztalgiabuli, hastáncbemutató, BLACK BIRDS zenekar „Beatles” nosztalgia koncertje, Trapéz buli).
29. – A VI. Párkányi Őszi Városnapok keretében a sétálóutcán felléptek a Váci Bartók Béla Zeneiskola Fúvószenekara, a Plamienok gyermekszínjátszó csoport, a törökbecsei hagyományőrző csoportok, a
Párkányi Színkör, Magyar Nándor nótaénekes, a Sissy mazsorettek
és a Vidám Fiúk Fúvószenekar. Ezt követően a Vinum Ister-Granum
Regionis Borlovagrend felvonulása és avatási ceremóniája zajlott. A
programsátorban a MUJČASS country zenekar, Sotkovszky Lajos,
a K-3 zenekar, Martin Bies Flamenco Clan koncert, valamint a megújult Acoustic zenekar szórakoztatta a résztvevőket. A kétnapos rendezvényt este tüzijáték színesítette.
30. – Gabčíkovo – Štúrovo 9:0 (4:0) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.

(p.j.)

(p.j.)

Ostrihom získal 400 miliónov na rekonštrukciu kúpeľov
Artézsky kúpeľový komplex Svätého Štefana, ktorý je historickokultúrnou pamiatkou bude zrekonštruovaný. Ostrihom na súťaži uspelo, výsledkom čoho je polovica 800-miliónovej sumy potrebnej na
realizačné práce. Finančnú čiastku poskytne nášmu družobnému mestu Ministerstvo samospráv a územného rozvoja v rámci projektu „Podpora rozvoja kúpeľných pamiatok”. Podpora bola udelená len štyrom uchádzačom, ktorými sú budapeštianske kúpele Gellért, resp.
Széchenyi (po 550 miliónov), , kúpele Árpád v Székesfehérvári (300
miliónov) a ostrihomské kúpele Sv. Štefana (400 miliónov). Zvyšnú časť financií na obnovu budovy bývalých parných a vaňových kúpeľov a terajšej budovy krytej plavárne zastupiteľstvo zabezpečí z vlastných zdrojov vo forme samoúčasti. Podľa plánov zrekonštruujú parný kúpeľ postavený v klasicistickom štýle, ponechajú aj dnes fungujúcu
8x20 metrovú krytú plaváreň postavenú v roku 1912 v secesnom
štýle. Terajšie prezliekárne uložia pod úrovňou terénu a zvýšia ich

kapacitu, a na ich mieste vrátia do pôvodného stavu bazén postavený v posledných rokoch 19. storočia, ktorý bol prvým krytým ženským bazénom v Maďarsku. V rámci rekonštrukcie obnovia 50-metrový bazén, ktorý bude vybavený zariadením na otáčanie vody, budova kúpeľného domu dostane novú vstupnú časť. Na prízemí dvojpodlažnej budovy budú umiestnené welnes služby, a v spodnej časti bude obohatená ponuka rôznymi formami vodoliečby. Chránený rad kabíniek, postavený v roku 1927 dostane dostane novú strechu, ktorá bude uspôsobená pre menšie podujatia. V súčasnosti nepoužívanej rade kabínok vytvoria stálu výstavu, ktorá bude prezentovať
históriou kúpeľov Svätého Štefana. Bude zrekonštruovaný aj obľúbený motív budovy, charakteristická hlava Neptuna. Vďaka rekonštrukcii sa kúpele zapoja do obehu turizmu, a v značnej miere obohatia ponuku cestovného ruchu Ostrihomu i regiónu.
Gál Kata – Hídlap (preklad: gp)
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Magyarországi székhelyű vállalat,
ügyfélirányító berendezések
telepítéséhez
és szervizeléséhez keres munkatársakat.
(Szlovákia területére)
Követelmények:
– szlovák és magyar, vagy szlovák és
angol nyelvtudás
– elektroműszerészi vagy hasonló
szakmai végzettség

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

Spoločnosť so sídlom v Maďarsku, hľadá
spolupracovníkov na montáž
a údržbu zákazníckych terminálov na
území SR.
Požiadavky:
– znalosť slovenského a maďarského,
alebo slovenského a anglického jazyka
– výučný list, alebo podobné
stredoškolské vzdelanie v odbore elektro
Információk/Informácie:
+421 915 607800

Kamenárstvo – Szemők
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.

Ten koho milujeme, neumiera, ale žije stále v našich srdciach aj tam,
kde sa všetko javí ako stratené, niečo tíško vyrastá. Dobro nezanikne nikdy...

S hlbokým zármutkom a bolesťou v srdci ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym, ktorí dňa 3. septembra 2007
odprevadili na poslednej ceste nášho nezabudnuteľného
NORBERTA ÓNODYHO
ktorý nás navždy opustil 27. augusta 2007 vo veku 38 rokov
svojho života. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti
Smútiace rodiny

Elfeledni Téged nem lehet,
mert te voltál a jóság és a szeretet.
Emlékezzünk együtt november 3-án,
halálának 2. évfordulóján
MARKÓ ERIKÁRA
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét őrző szerettei

Amikor eljön a pillanat, a fájdalom belopakodik a szívünkbe és eltompítja érzéseinket.
Itt az idő gyászolni azt, aki üres helyet hagyott a szívünkben és nem jön vissza többé...

Mélységes gyászunkban köszönetünket fejezzük ki minden
rokonnak, barátnak, ismerősnek, akik 2007. szeptember 3-án
elkísérték utolsó útjára a felejthetetlen
ÓNODY NORBERTET
aki 2007. augusztus 27-én, életének 38. évében távozott
közülünk. Köszönjük a virágokat és az együttérzést.
A gyászoló családok
Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, Nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagytam emlékem örökre, Ha látni akartok, nézzetek fel az égre.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk halálának 5. évfordulóján
KRIZSÁN IMRÉRE (Párkány)
Akik ismerték és szerették gondoljanak rá ezen
a szomorú évfordulón.
Emlékét és szeretetét örökké őrző családja.
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Pozvánka do kina DANUBIUS na novembrové hity strieborného plátna
Intrigy, zrada a kung-fu v hlavnej úlohe
KLIATBA ZLATÉHO KVETU (Čína 2007)
Réžia: Zhang Yimou, hrajú: Chow Yun-Fat, Gong Li
Najnovší dobrodružný príbeh vynikajúceho režiséra Zhang Yimoua (Hrdina, Klan lietajúcich dýk) nás zavedie do okázalého
cisárskeho paláca, v ktorom sú vzťahy výrazne pretkané nespočetnými intrigami, aj keď navonok sa panovník, jeho žena a traja
synovia chovajú k sebe so vznešenou úctou. Atmosféra hustne,
napätie by sa dalo nielen krájať, ale i sekať a rezať a vy tušíte, že
väčšina postáv sa konca filmu v zdraví nedočká. A to všetko je
umocnené podmanivými esteticky dokonale zvládnutými
akčnými scénami.
Strhujúci dokument o hľadaní
TEPUY: CESTA DO HLBÍN ZEME (Slovensko 2007)
Scenár, kamera a réžia: Pavol Barabáš
Dejiskom pozoruhodného diela svetoznámeho, mnohými cenami ovenčeného Pavla Barabáša je tentoraz hlboký orinocký
prales vo Venezuele. Skupina slovenských a českých jaskyniarov
sa rozhodla vydať na nebezpečnú expedíciu na tajomné miesto
s indiánskym názvom Tepuy. Autor nám podáva jedinečné svedectvo o nevšednej ľudskej odvahe a posadnutosti pri hľadaní
neznáma, o tom, ako sa objavuje dovtedy neobjavená jaskyňa i
o problémoch, ktoré pri tom nastávajú. A konečne i o tých, ktorí
svojím poznaním posúvajú aj poznanie nás všetkých...
Rozprávka pre celú rodinu
ŠKAREDÉ KÁČATKO A JA (Dánsko 2006)
Réžia: Michael Hegner, Karsten Kiilerich
Autori tohto animovaného príbehu pre malých i veľkých sa
nechali inšpirovať známou Andersenovou rozprávkou. Trochu
sebecká, ale v jadre dobrá krysa Ratso sa proti svojej vôli stáva

K i n o

–

adoptívnym otcom nevzhľadného operenca, keď sa zhodou
náhod ocitne práve na mieste, kde sa vyliahol z vajíčka. A keďže
Škaredé káčatko vyzerá naozaj nezvyčajne, podnikavý „rodič”
sa rozhodne urobiť z neho pútavú atrakciu neďalekého lunaparku . . .
Napínavý triler zo zákulisia CIA
UNESENÝ (VB, USA 2007)
Réžia: Gavin Hood, hrajú: Reese Witherspoon, Jake Gyllenhaal
Americká kinematografia v poslednom období stále častejšie
spracováva problematiku všadeprítomného terorizmu a jeho
vplyve na „duch Ameriky”. Film Unesený upriamuje pozornosť
na tajné strediská zadržiavania v zahraničí, kde sú väznení a mučení podozriví z terorizmu, ďaleko od prísneho oka systému justície USA. Analytik CIA zainteresovaný na výsluchoch začne
postupne pochybovať o svojom povolaní, hľadajúc krehkú hranicu medzi správnym a nesprávnym. Odpovede, ktoré nachádza
však nie sú vôbec jednoduché.
Muzikál s príchuťou Pomády
HAIRSPRAY (USA 2007)
Réžia: Adam Shankman, hrajú: Nikki Blonsky, John Travolta
Ak máte radi slávny muzikál Pomáda, potom je pre vás titul
Hairspray to pravé. Keď sa nenecháte odradiť tým, že švihák
John Travolta hrá obéznu maminu, užijete si množstvo zábavy
i vydarených hudobných scén. Tento pestrofarebný muzikál je
taktiež zasadený do 60. rokov a nesie sa na vlne puberťáckej
bezstarostnosti. Hlavnou hrdinkou je ale vskutku netradične baculatá stredoškoláčka, ktorej veľkým životným snom je prebojovať sa do televíznej tanečnej show.
Prehľad zaujímavých titulov pre vás pripravila: Eva Sadloňová

M o z i

Danubius
November 2007 November

Začiatok predstavení (ak nie je uvedené inak) – 19 00 – Az előadások kezdete (a kijelölt filmeken kívül)
2-3-4.

Ninja korytnačky (detské predstavenie) od 18.00

6-7.

Kráľovstvo (Jamie Foxx, Jennifer Garner, Jason Bateman)

8-9.

Grind House – Death Proof (Kurt Russell, Rosario Dawson,Vanessa Ferlito)

10-11.

Roming (Bolek Polívka)

13-14.

Hair spray (John Travolta, Christopher Walken, Michelle Pfeiffer)

15-16.

Grind House – Planéta Teror (Rose McGowan, Feddy Rodrigez, Josh Brolin)

17-18.

Rušná hodina 3 (Jackie Chan, Chris Tucker, Vinnie Jones)

20-21.

Tepuy – Cesta do hlbín zeme – dokument Pavla Barabáša

22-23.

Edith Piaf (Marion Cotillard, Sylvie Testud, Clotilde Courau)

24-25.

Škaredé káčatko (detské predstavenie) od 17.00
Kliatba domu Slnečníc (Kristen Stewart, Dylan McDermot, Penelope Ann Miller)

27-28.

Kliatba Zlatého Kvetu (Chow Yun Fat , Li Gong, Jay Chou)

29-30.

Unesený (Reese Witherspoon, Jake Gyllenhaal, Meryl Streep, Alan Arkin)
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Posledná légia, Nabúchaná, Resident Evil 3, Démoni, Next, Izba 1408
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Programy MsKS – A VMK műsorai
2007. november 16. (péntek) – 18.00 óra
BÓDI GUSZTI és a FEKETESZEMEK koncert
Belépődíj: 200,-Sk
2007. november 23. (péntek) – 19.00 óra
HUMORSHOW
Különvélemény! – Ondró Gyuri műsora
Belépő: 60.-Sk
2007. december 9. (vasárnap) – 18.00 óra
Az ÉRSEKÚJVÁRI ROCKSZÍNPAD
bemutatja
Andrew Lloyd Webber & Tim Rice:
József és a színes szélesvásznú álomkabát
világhírű musicalét ismert slágerekkel
A történet az Ótestamentumban szereplő Jákobnak és tizenkét fiának, azok
közül is a legkedvesebb, Józsefnek kalandjait meséli el villanásnyi
jelenetekkel és jobbnál jobb dalokkal. A délcegségre és álmokat megfejtő

Cégünk a Tyco Electronics Hungary Kft. autóipari, elektronikai
alkatrészek fröccsöntésével, szerelésével foglalkozik.
Precíziós technológiánkkal, modern gépparkunkkal, szigorú autóipari
minőségügyi rendszereknek felelünk meg.
Bővülő fröccsüzemünkbe keresünk új munkatársakat, minőségi
munkavégzésre, folyamatos műszakrendbe:

Gépbeállító, Instruktor, Műszakvezető
munkakörbe
A jelentkezés feltétele:
Műszaki szakközépiskolai / technikusi végzettség
Műanyag feldolgozásban szerzett szakmai tapasztalat
Számítástechnikai alapismeret
Nagyfokú precizitás, önálló, pontos munkavégzés
Angol / Német nyelvtudás előny
Amit kínálunk:
Versenyképes jövedelem
Havi teljesítmény bónusz
13. havi bér
Melegétkeztetési támogatás
Munkaruha
Amennyiben felkeltettük érdeklődését,
küldje el hozzánk önéletrajzát a következő címre:
Tyco Electronics Termelő Kft., 2500 Esztergom, Amp út 2.
cv@tycoelectronics.com
További információért hívja a személyzeti osztályt, a
00/36/33/540–181-es telefonszámon.

A párkányi Ady Endre MTNYA igazgatósága szakácsnőt keres 2008. január 1-jei belépéssel. Feltételek: szakirányú végzettség, továbbá legalább 3
év szakmai gyakorlat. A kérvényt életrajzzal és a képesítést igazoló bizonylattal 2007. november 20-ig kérjük eljuttatni az iskola igazgatóságára.

képességeire irigy testvérek, előbb kútba taszítják Józsefet, majd eladják
rabszolgaként. Később a dúsgazdag Putifárhoz kerül, kinek felvirágoztatja
birtokát. Vesztére azonban szemet vet rá a tulaj kéjsóvár felesége, de az
ostor mégis Józsefen csattan, s hamarosan egy börtöncella mélyén találja
magát. A csoda és saját borotvaéles esze onnan is kisegíti, hogy mindjárt a
Fáraó főtanácsadójává emelkedjék. Az időközben éhkoppra jutott és
Egyiptomban kenyérért házaló fivéreit hatalmánál fogva megbüntethetné.
József azonban előbb próbára teszi őket, majd megkegyelmezve
testvéreinek a rosszért jóval fizet. Megmenti családját az éhségtől, majd
ismét találkozik szeretett apjával.

2007. december 14. (péntek) – 18.00 óra
IFJÚ SZIVEK : Felföldi levelek
MLADÉ SRDCIA – maďarský umelecký súbor
SILVESTER 2007 SZILVESZTER
Zábava – Bál
Hudba/Zene: (új)ACOUSTIC

Hľadáme najstaršie fotky
z termálneho kúpaliska!
Je najlepší čas, aby ste si prezreli staré šuflíky a ak nájdete fotku,
na ktorej vidno termálne kúpalisko v Štúrove, neváhajte a ozvite sa
nám! Môžete tak získať voľný vstup pre celú rodinu do rekreačného komplexu Vadaš Thermal*** v roku 2008!
Rekreačný komplex Vadaš Thermal*** oslavuje svoje 30. narodeniny
v roku 2008. Na počesť tejto radostnej udalosti vydávame brožúrku, ktorá by mala predstaviť 30 rokov kúpaliska. Editorom brožúrky
môžete byť aj Vy! Ak máte doma fotografie, ktoré boli vyrobené pred
rokom 2003 a vidno na nich aj nejakú časť kúpaliska (bazény, bufety či iné budovy), neváhajte a pošlite nám ich! Tí, ktorých fotografie sa ocitnú v brožúrke, získajú voľný vstup do rekreačného komplexu Vadaš Thermal*** a budú pozvaní aj na veľkolepú narodeninovú oslavu!
Fotografie iba naskenujeme, potom ich vrátime majiteľom!
Viac informácií: marketing@vadas.sk
Ďakujeme za spoluprácu!

Keressük a termálfürdő
legrégebbi fotóit!
Itt a megfelelő alkalom, hogy átnézze öreg fiókjai, és amennyiben olyan fényképekre bukkan, amelyeken szerepel a párkányi termálfürdő, ne habozzon, és küldje el nekünk! Az egész család számára nyerhet 2008-as belépőt!
A Vadas Thermal*** üdülőkomplexum 2008-ban ünnepli
fennállásának 30. évfordulóját. Ezen alkalomból egy kiadványt készítünk, amely felölelné az elmúlt 30 év történéseit. Ön is válhat
szerkesztővé! Amennyiben rendelkezik olyan fényképpel, amely
2003 előtt készült, és a fürdő valamely része (medence, büfésor,
más épületek) látható rajta, küldje el nekünk! Akiknek a fotói bekerülnek a kiadványba, azok ingyenes fürdőbelépőket nyernek és
részt vehetnek a nagyszabású szülinapi bulinkon!
A fényképeket digitalizáljuk és visszajuttatjuk tulajdonosaiknak!
Részletes információ: marketing@vadas.sk
Köszönjük az együttműködést!
ZŠ s VJM Endre Adyho prijme od 1.1.2008 do zamestnania kuchárky. Podmienky: stredné odborné vzdelanie + 3 roky praxe
v odbore. Žiadosť, doklad o vzdelaní a životopis žiadame doručiť
do 20.11.2007 na riaditeľstvo školy.

Adresa/ cím: ZŠ s VJM E. Adyho, Adyho 9., 943 01 Štúrovo
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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. október
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DUNAPLAST
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
– 3 a 6-komorové profily – za rovnakú cenu!
– parapety – vonkajšie, vnútorné
– sieťky proti hmyzu, zhrnovacie dvere
– cenová ponuka, zameriavanie, dodávka a odvoz starých
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

Projekt – nové zdroje príjmu
Novinka na finančnom trhu
Pravidelný príjem mesačne po dobu 13 rokov

Vhodné
– Pre oddĺženie rodín
– Pre rodičov k zaplateniu štúdia detí
– Pre dochodcov pre vylepšenie rozpočtu
– Pre neziskovky – spoločenské združenia,
športové kluby
– Pre živnostníkov, sročky
– Pre každého...
Viac informácií len na dohodnutej konzultácii.
Kontakt: edbusysturovo@zoznam.sk
Mobil: 0949/590115, 0908/813488, 0905/259541
• V Štúrove pri kúpalisku Vadaš predám stavebný pozemok na stavbu rodinného domu, penziónu, hotela. 0907/836 205.
• Develóperovi alebo stavebnej firme predám stavebný pozemok v Štúrove pri
kúpalisku Vadaš na stavbu 5 radových rodinných domov. 0907/836 205.
• Dlhodobo prenajmem prerobený zariadený 2-izbový byt v Štúrove. 0910/947
753.
• Hosszútávon bérbeadó kétszobás átépített és berendezett lakás Párkányban.
0910/947 753.

• Albérletet kínálok családi háznál (külön bejárat) 1-2 személynek. Info:
0908/80 42 74.
• Fürdőkádzománc felújítás. 0905/983 602.
• TELJES INGATLAN KÍNÁLATUNK www.bluechipreality.sk
• Jó minőségű szőlőoltvány eladó (többféle). 036/758 32 37.
• Vymením veľmi pekne a náročne prerobený veľký 4-izbový byt s prekrásnym
výhľadom na Baziliku, na sídlisku Terasy II za dva malé byty aj bez prerobenia.
Doplatok mám. Treba vidieť a chcieť sa dohodnúť. Tel: 0903/660 548.
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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
• pre zamestnancov, dôchodcov a
živnostníkov

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

NON STOP

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

2007. október

Párkány és Vidéke
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Hlavná 43
Fő utca 43
Tel.: 036 / 75 22 717, 0905 525 197, 0905 381 425

Novinka! – Újdonság!
Térjen be hozzánk egy kávéra!
Így sokkal kellemesebb lesz a karácsonyi bevásárlás
November 19 – 23 között a KRUPS cég kávéfőzőinek
árubemutatóját tartjuk villamossági boltunkban.
Egy kiváló KRUPS kávé mellett akár el is döntheti, hogy mit
vásároljon akciós karácsonyi kínálatunkból.

Zastavte sa u nás na jednu výbornú kávu!
V dňoch 19 – 23. novembra Vás očakávame
na predvádzanie kávovarov zn. KRUPS.

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

– čerpadlo 14 barov
– Thermoblock, exkluzívne
pre kapsuly NESCAFÉ
Dolce Gusto
– ultra rýchle nahrievanie
prístroja
– veľmi tichý chod
– jednoduchá a hygienická
obsluha

KS REALITY

Máte už kde bývať? Postaráme sa o Vás!
KS REALITY, realitná kancelária, Hlavná č. 70, Štúrovo
Tel: 036 753 4180, 0949 416 496 0908 772 508

Najnovšie ponuky:
RD – Štúrovo, mat. tehla a blok. Suterén: garáž, kotolňa, 1miestnosť,
sklad. 1 NP: kuchyňa, jedáleň, špajza, obývacia izba, WC, vonkajšia
terasa. 2 NP: 4 izby, 2 balkóny, kúpeľňa. Všetky IS, krásna, estetická
záhrada. Cena: 3.400 000.- Sk

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

RD – Čata, veľký dom pri hlavnej ceste. 1 NP: predsieň, kúpeľňa, WC,
kuchyňa, špajza, 3 izby. 2 NP: chodba, 3 izby, veľká terasa, dielňa,
kotolňa, garáž, hosp. budovy. Všetky IS, pekný dvor s pozemkom,
záhrada s ovocnými stromami. Cena: 4.400 000.- Sk

Navštívte našu predajňu
na Hlavnej ulici č. 47,
kde nájdete všetko
„pod jednou strechou”:

RD – Gbelce, 4 izby, kuchyňa, kúpeľňa, komora, dielňa, pivnica, veľká
záhrada. Cena: 810 000.- Sk
RD – Kamenín, mat. tehla a blok. Suterén: pivnica, kotolňa. 1 NP: hala,
kuchyňa, terasa, špajza, kúpeľňa. 2 NP: 3 izby, kúpeľňa, 2 balkóny, letná
kuchyňa, veľká záhrada. Všetky IS, podlahové kúrenie.
Cena: 2.100 000.-Sk
RD ¬– Pavlová, mat. tehla. Suterén: garáž, kotolňa, práčovňa, dielňa.
1 NP: 3 izby, hala, kuchyňa, špajza, balkón. V dome je alarm, vonkajšie
žalúzie, v izbách parkety. Cena: 1.575 000.- Sk
RD – Ľubá, 3 izby, kuchyňa, komora, kúpeľňa, predsieň, letná kuchyňa,
garáž, hosp. budovy, pivnica, záhrada. Všetky IS, kúrenie plynové.
Cena: 800 000.- Sk

OSTATNÉ PONUKY NA: www.ksreality.sk
Ak vlastníte nehnuteľnosť a chcete ju predať alebo chcete
nehnuteľnosť kúpiť, obráťte sa na nás.
Sme tu pre vás.
Nájdite si svoje nové bývanie s nami.

ČISTIACE PROSTRIEDKY,
KANCELÁRSKE POTREBY,
HYGIENICKÝ PAPIER, OBALOVÝ
MATERIÁL, rôzne doplnky
(sviečky, kahance...)
Tešíme sa na vás!
Pre firmy vývoz objednávok zdarma.
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COCHER

ELEKTRO

Újdonság! – Novinka!

3500 classic

5.000.- Sk
– Vstavaný fotoaparát –
2 Megapixel
– Bluetooth
– Externá pamäť
– Rádio
– Neblokovaný
– V dvoch farbách
– Dvojročná záruka
– Beépített fényképezőgép –
2 Megapixel
– Bluetooth
– Bővíthető memória
– Rádió
– Kártyafüggetlen
– Két színben
– Két év garancia
– Magyar menü

Részletre is! – Aj na splátky!
Hlavná 19, tel.: 036/7511 191

Párkány és Vidéke
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O2 Voľnosť Mini
25 minút len za
99.- Sk s DPH mesačne
Ku každému paušálu O2 Pre mňa teraz môžete
získať nový paušál O2 Voľnosť Mini s extra
výhodnými cenami za volania

O2 Voľnosť Mini
Mesačný poplatok
Voľné minúty
Kúpna cena

99 Sk (83,20 Sk bez DPH)
25 min.
300 Sk

Autorizovaná predajňa:
Hlavná 7, Štúrovo
(v predajni Záhradkárske potreby)
Tel: 0949/207791 tornosi@naex.sk
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A kivágott logo vásárláskor 100.- korona értéket képvisel!
Vystrihnuté logo pri nákupe má hodnotu 100.- Sk!

Parfüm világmárkák elérhető árakon!
Značkové parfumy za prijateľné ceny!

9L9LRQ

 GLHOQDVDGD QD~SUDYXYODVRY

35,1É.83(1$' 6.=Ì6.$7(= $98Y/ 6
7(;7,/6+23H QD+/$91(-XO Yä7Ô529(

Párkány, Fő utca 28 (a volt szolgáltatások házában)
Štúrovo, Hlavná 28 (bývalý Dom služieb)
Tel: 0905/238 034

