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Minister zahraničných vecí SR, Ján Kubiš a šéfka maďarskej 
diplomacie Kinga Göncz 16. novembra rokovali o bilaterálnych 
vzťahoch dvoch krajín v Štúrove. Od schválenia uznesenia slo-
venského parlamentu týkajúceho sa nedotknuteľnosti Benešo-
vých dekrétov, ktoré poriadne rozrušilo slovensko-maďarské 
vzťahy, bolo to prvé stretnutie slovenských a maďarských poli-
tikov na vysokej úrovni.

Kinga Göncz, predtým, než sa stretla so svojim slovenským kole-
gom, rokovala s vedením SMK v hoteli Thermal. Pred rokovaním Pál 
Csáky, predseda SMK, Iván Farkas, predseda republikovej rady SMK 
a József Berényi, tajomník SMK pre zahraničnú politiku informovali 
o tom, že maďarskej ministerke predostrú problematické kroky vlá-
dy, napríklad aj to, že vláda doposiaľ nepredisponovala pre Univer-
zitu J. Selyeho ani tie finančné prostriedky, ktoré jej prináležia pod-
ľa zákona. Z dohovoru Gyurcsánya a Fica, ktorý pozostáva z 12-tych 
bodov sa realizoval iba jeden, a to záležitosť Ipeľských mostov – pove-
dal Csáky. Podľa predsedu SMK zlepšenie vzájomných vzťahov v sku-
točnosti nenapreduje, a SMK by mohla v tomto ohľade zohrať akúsi 
poradensko-sprostredkujúcu rolu. Iván Farkas informoval maďar-
skú ministerku o projektoch Euroregiónu Ister-Granum týkajúcich sa 
Ipeľských mostov, s dôrazom na vybudovanie mostov medzi obcami 
Chľaba-Ipolydamásd a Pastovce-Vámosmikola. József Berényi nad-
hodil, že základnú zmluvu, ktorá bola podpísaná Mečiarom a Hor-
nom v roku 1995 v Paríži by bolo potrebné novelizovať v dvoch ohľa-
doch. Jednak by mala byť zabudovaná do zmluvy poschengenská eu-
rópska spolupráca, jednak – keď už záležitosť Benešových dekrétov a 
zmierenia na parlamentnej úrovni uviazla – tie by bolo potrebné do-
riešiť na medzivládnej úrovni formou spoločného prehlásenia vlád, 
a toto by malo byť tiež pripojené k základnej zmluve.

Dvaja politici sa stretli na gymnáziu, kde sa zúčastnili otvorenia 
putovnej výstavy Anny Frank. Hostí privítala Ildikó Mezeiová, ria-

diteľka školy, po výstave ich sprevádzali študentky gymnázia. Vý-
stava prišla na školu pričinením Nadácie Milana Šimečku a amster-
damského Anne Frank Huis. Otvorenie výstavy poctil aj bratislavský 
veľvyslanec Holandského kráľovstva Rob Swartbol, bratislavský veľ-
vyslanec MR, Lajos Váradi a Juraj Migaš, budapeštiansky veľvysla-
nec SR, ďalej Peter Kaščák, riaditeľ Nadácie Milana Šimečku a René 
Kubašiak, zástupca výkonného riaditeľa Višegrádskeho fondu. Mi-
nistri neprišli do školy prázdnymi rukami. Ján Kubiš daroval škole 
tri počítačové zostavy aj s tlačiarňami a knihy, Kinga Göncz didak-
tické softvéry a knihy. Hostia následne sa zúčastnili na neformálnej 
besede so študentmi gymnázia, kde sa hovorilo o aktuálnych politic-
kých témach. 

Program ministrov pokračoval na mestskom úrade, kde ich privítal 
primátor Ján Oravec. Na oficiálnych rokovaniach sa hovorilo o ak-
tuálnych otázkach medzištátnych vzťahov. Najdôležitejším prínosom 
piatkového stretnutia ministrov bolo podpísanie medzištátnej zmlu-
vy o výstavbe dvoch Ipeľských mostov, ktoré budú spájať obyvateľov 
Poiplia medzi osadlosťami Szécsény a Pető-Pösténypuszta, resp. me-
dzi obcami Rároš a Ráróspuszta. Onoho času slúžilo na udržiavanie 
stykov tohto regiónu 47 mostov, dnes sú v prevádzke len štyri. V blíz-
kej budúcnosti sa plánuje obnova ďalších šiestich mostov. Po podpí-
saní dokumentov nasledovala tlačová beseda.

Kinga Göncz zdôraznila, že Slovensko a Maďarsko sú odsúdené na 
spoluprácu. Nie je iná možnosť, ako povzniesť sa nad historické kriv-
dy a ďalej rozvíjať vzťahy medzi oboma štátmi. Existuje viac pozitív-
nych príkladov na spoluprácu, ale na tomto poli môžeme napredovať 
iba vtedy, keď budeme otvorene hovoriť aj o problémoch. Spomenu-
la nasledovné: V poslednom čase sa ťažko interpretujú nejednoznač-
né posolstvá prichádzajúce od slovenskej strany. Jednak sa objavu-
jú protimaďarské poznámky, a na druhej strane slovenská politická 
elita nalieha na obojstranné rokovania na vysokej úrovni. Po svojom 
vzniku slovenská vláda garantovala zachovanie status quo v oblasti 
menšinových práv. Napriek tomu sú znaky, ktoré naznačujú ich po-
rušenie. V prípade, že sa menšinové práva naštrbia, maďarská stra-
na to ani v budúcnosti nenechá bez povšimnutia. SMK je síce opozič-
nou stranou, ale zároveň legitímnou reprezentantkou Maďarov ži-
júcich na Slovensku. Maďarská strana by privítala, keby Bratislava 
nespochybňovala dobré úmysly politikov SMK. Dôležité je, aby sme 
sa vedeli povzniesť nad dejinami. Svojská interpretácia dejín môže 
generovať emócie, čo politici môžu zneužiť. Ministerka sa domnie-
va, že je potrebné splniť tých 12 bodov, na ktorých sa počas svojej let-
nej návštevy Ferenc Gyurcsány a jeho slovenský kolega dohodli. „Vte-
dy je skutočne udržateľná spoluprácu, ak sú posolstvá jednoznačné. 
Prežívame napínavú dobu, máme jedinečnú príležitosť na doriešenie 
problémov” – povedala vedúca maďarskej diplomacie. 

Ján Kubiš vyjadril svoje potešenie nad tým, že mohol rokovať so 
svojim maďarským kolegom. Zo Štúrova si zoberie so sebou posolstvo 
gymnazistov, ktorí žiadajú politikov, aby historickými krivdami ne-
zaťažovali zbytočne slovensko-maďarské vzťahy. Slovenský minister 
zahraničných vecí nezakrýval, že existujú nevyriešené problémy sú-
visiace s menšinami. Tieto však neovplyvňujú vážnejšie mimoriadne 

Pokračovanie na 2. strane

Ministri podpisujú dohodu
Foto: Himmler



2007. november 32 november 2007 Párkány és Vidéke Štúrovo a okolieŠtúrovo a okolie Párkány és Vidéke 2007. november 32 november 2007 Párkány és Vidéke Štúrovo a okolieŠtúrovo a okolie Párkány és Vidéke

dobré vzťahy v iných oblastiach (hospodárstvo, vnútorná politika, 
národná obrana, atď.) Podľa jeho názoru medzi Slovenskom a Ma-
ďarskom sú veľmi dobré susedské vzťahy. Problémy súvisiace s men-
šinami musia v budúcnosti doriešiť oba štáty. Slovenská vláda odsu-
dzuje všetky prejavy rasizmu, garantuje dodržiavanie menšinových 
práv, a na tom trvá. Čo sa týka dvojtvárnej politiky, ktorú nadhodi-
la Kinga Göncz, to nie je politika slovenskej vlády. 

Na tlačovej besede prítomní novinári nedostali náležitý priestor pre 
svoje otázky. Bol vyhradený priestor len pre dve-dve otázky pre slo-
venskú, resp. maďarskú stranu. Ákos Buzó (Maďarská tlačová agen-
túra) v súvislosti s uznesením slovenského parlamentu týkajúceho 
sa nedotknuteľnosti Benešových dekrétov sa pýtal na príčiny absen-
cie pozitívnych giest zo strany Bratislavy. Ján Kubiš v odpovedi po-
ukázal na to, že slovenská vláda sa nesústredí na gestá, ale na kon-
krétne činy, viď práve podpísanú zmluvu o obnove dvoch Ipeľských 
mostov. Spomenul aj to, že slovenská vláda schválila 40 miliónov ko-
rún na maďarské rozhlasové vysielanie. Poukázal aj na parlament-
né uznesenie prijaté z príležitosti výročia černovskej tragédie, ktoré 
je sformulované v európskom duchu. 

Kinga Göncz v súvislosti s tým poznamenala, že uznesenie bratislav-
ského parlamentu je síce sformulované v európskom duchu, no pre-
jav Jána Slotu, ktorý odznel na spomienkovom zhromaždení v Čer-
novej z príležitosti výročia tragédie sa nezrodil v tomto duchu. Pou-
kázala na to, že treba vidieť rozdiel medzi vyjadreniami vládnych, 
resp. opozičných politikov. Ministerka nadhodila aj otázku písania 
zemepisných názvov, a odstránenie dvojjazyčných informačných ta-
búl na Obvodnom úrade v Štúrove v októbri. (Počas návštevy minis-

trov sa dvojjazyčné informačné tabule dostali späť na chodby. Podľa 
odznelých informácií minister zahraničných vecí požiadal vedúceho 
rezortu vnútra, aby zakročil v záujme doriešenia problému – pozn. 
autora). Zemepisné názvy podľa Jána Kubiša môžu figurovať v učeb-
niciach písaných v maďarskom jazyku tak v štátnom, ako i maďar-
skom jazyku. Popritom by bolo dôležité ujednotiť sa v ponímaní de-
jín. Marta Janečková (STV) bola zvedavá na to, ako mienia politici v 
budúcnosti napraviť nesprávne interpretácie niektorých prehlásení. 
Obaja sa zhodli na tom, že na interpretácii veľa záleží. József Kassai 
(Maďarská televízia) sa pýtal slovenského ministra, prečo prichádza 
v blízkej budúcnosti delegácia únie informovať sa na Slovensko, keď 
je v krajine všetko v poriadku. Ján Kubiš na to reagoval tak, že náv-
števa delegácie súvisí so zastavením členstva Smeru, a nie so sloven-
sko-maďarskými vzťahmi. 

Slovenská novinárka z TA3, odvolávajúc sa na Annu Belousovovú 
sa informovala, aký majú názor ministri na to, že predstaviteľka SNS 
práve v čase ich stretnutia dostala podozrivý mail, v ktorom odosiela-
teľ nadhodil možnosť vytvorenia autonómie na Slovensku. Slovenský 
minister zahraničných vecí nepovažoval za potrebné „správu” obzvlášť 
komentovať – takýto mail podľa neho nemôže narušiť dialóg. Kinga 
Göncz by nevidela nič negatívneho v tom, keby si vymenili názory aj 
o autonómii. Autonómia sa dá chápať rôznym spôsobom.

Po tlačovke sa politici zúčastnili neformálneho stretnutia s miest-
nym vedením Spoločnosti slovensko-maďarského priateľstva a Cse-
madok-u. Ján Kubiš sa stretol aj s predstaviteľmi miestneho odboru 
Matice slovenskej.

-b,h,o- (preklad: gp)

 Göncz Kinga, a magyar diplomácia vezetője és Ján Kubiš 
szlovák külügyminiszter Párkányban tárgyalt a kétoldalú 
kapcsolatokról november 16-án. A magyar-szlovák viszonyt 
alaposan felkavaró Beneš-dekrétumokat bebetonozó szlo-
vák parlamenti határozat óta ez volt az első magas szintű 
találkozó magyar és szlovák politikusok között. 

Mielőtt pozsonyi kollégájával találkozott volna, Göncz Kin-
ga az MKP vezérkarával tárgyalt a Thermal Szállóban. A talál-
kozó előtt Csáky Pál, az MKP elnöke, Farkas Iván, az Országos 
Tanács elnöke és Berényi József, az MKP külügyi titkára arról 
tájékoztattak, hogy a magyar külügyminiszternek felvetik az 
utóbbi időben tapasztalható problematikus kormánylépése-
ket, például azt is, hogy a kormány mindeddig még azt a pénz-
ügyi támogatást sem utalta át a Selye János Egyetemnek, amit 
törvényből kifolyólag is adnia kellene. Csáky Pál elmondta: a 
Gyurcsány-Fico megállapodás 12 pontjából csak egy, az Ipoly-
hidak ügye valósult meg. Az MKP elnöke szerint nincs igazi elő-
relépés a kapcsolatok javításában, s az MKP egyfajta tanácsadói-
közvetítői szerepet tudna ebben betölteni. Farkas Iván tájékoz-
tatta a magyar külügyminisztert az Ister-Granum Eurorégió híd-
projektjeiről is, külön kiemelve az Ipolydamásd-Helemba és az 
Ipolypásztó-Vámosmikola közti hidak ügyét. 

Berényi József azt szorgalmazta, hogy az 1995-ös párizsi – 
Mečiar-Horn – alapszerződést két szempontból is módosítani 
kellene. Egyrészt a Schengen utáni uniós együttműködést be 
kellene emelni az alapszerződésbe, másrészt pedig – ha már a 
Beneš-dekrétumok és a megbékélés ügye parlamenti szinten 
megrekedt – ezeket kormányközi szinten, közös kormánynyi-
latkozat formájában kellene rendezni, s ezt szintén csatolni az 
alapszerződéshez.

A két politikus a gimnáziumban találkozott, ahol részt vet-
tek az Anna Frank vándorkiállítás megnyitóján. A vendégeket 
Mezei Ildikó, a gimnázium igazgatója fogadta, majd az iskola 
diákjai kalauzolták őket a kiállításon, amely a Milan Šimečka 
Alapítvány, valamint az amszterdami Anne Frank Huis jóvol-
tából érkezett a tanintézménybe. A megnyitón tiszteletét tette 
Rob Swartbol, a Holland Királyság pozsonyi nagykövete, Váradi 
Lajos Magyarország pozsonyi nagykövete és Juraj Migaš, Szlo-
vákia budapesti nagykövete, továbbá Peter Kaščák, a Milan 
Šimečka Alapítvány igazgatója, valamint René Kubašiak a Vi-
segrádi Alap igazgatóhelyettese. A külügyminiszterek nem jöt-
tek üres kézzel. Ján Kubiš három számítógépet és nyomtatókat, 
valamint könyveket, Göncz Kinga pedig számítógépes oktató-

programokat és könyveket ajándékozott az iskolának. A vendé-
gek ezután egy jó hangulatú beszélgetésen vettek részt az iskola 
diákjaival, ahol aktuális politikai témák kerültek terítékre.

A külügyminiszterek további programja a városházán foly-
tatódott, ahol Ján Oravec polgármester fogadta őket. A két de-
legáció hivatalos tárgyaláson találkozott, amelyen a két or-
szágot érintő témák kerültek megbeszélésre. A találkozó leg-
főbb hozadéka, hogy Ján Kubiš és Göncz Kinga államközi szer-
ződést írt alá két Ipoly-híd újjáépítéséről. Az egyik Szécsényt 
és Pető-Pösténypusztát köti majd össze, a másik pedig Rárós 
és Ráróspuszta között fogja segíteni az Ipoly-menti régióban 
élő embereket. Egykor 47 híd szolgálta az Ipoly-mente kapcso-
lattartását, ezek közül ma már csupán négy működik. A köz-
eljövőben az említett kettőn kívül további hat Ipoly-híd felújí-
tása szerepel a tervekben. A dokumentum aláírását sajtótájé-
koztató követte. Göncz Kinga hangsúlyozta: Magyarország és 
Szlovákia együttműködésre vannak ítélve. Nincs más lehető-
ség, mint túllépni a történelmi sérelmeken és fejleszteni a két 
ország közötti kapcsolatokat. Bár számos pozitív példa van az 
együttműködésre, e téren csak úgy lehet előrelépni, ha nyíltan 
beszélünk a problémákról is. Ezek közül a következőket emel-
te ki: Az utóbbi időben nehéz viszonyulni a szlovák féltől érke-
ző nem egyértelmű üzenetekhez. Egyrészt magyarellenes meg-
jegyzések látnak napvilágot, másrészt a szlovák politikai elit 
a magas szintű kétoldalú tárgyalásokat sürgeti. A szlovák kor-
mány megalakulása után garantálta a kisebbségi jogok status 
quo-ját. Ennek ellenére vannak olyan jelek, amelyek ezek sérü-
lésére utalnak. Amennyiben a kisebbségi jogok csorbulnának, a 
magyar fél a jövőben is szóvá fogja tenni ezt. Az MKP ellenzéki 
párt, de a szlovákiai magyarság legitim képviselője. A magyar 
fél azt szeretné, ha Pozsony nem vonná kétségbe az MKP poli-
tikusainak jó szándékát. Fontos a történelem meghaladása. A 
történelem sajátos értelmezése indulatokat gerjeszthet, amivel 
a politikusok visszaélhetnek. Göncz Kinga úgy véli, hogy telje-
síteni kell azt a 12 pontot, amelyekben idén nyáron Gyurcsány 
Ferenc pozsonyi látogatása kapcsán megegyezett szlovák kol-
légájával. „Igazán akkor fenntartható az együttműködés, ha az 
üzenetek egyértelműek. Izgalmas időszakot élünk, egyedülál-
ló lehetőségünk van most a problémák megoldására” – fogal-
mazott a magyar diplomácia vezetője. 

Ján Kubiš örömének adott hangot, hogy magyar kollégájá-
val tárgyalhatott. Magával viszi a párkányi gimnazisták üze-
netét, akik arra kérik a politikusokat, hogy a történelmi sérel-

Párkányban tárgyaltak a külügyminiszterek
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mekkel ne terheljék fölöslegesen a magyar-szlovák viszonyt. A 
szlovák külügyminiszter nem rejtette véka alá, hogy vannak 
megoldatlan kérdések, amelyek a kisebbségekkel kapcsolato-
sak. Ezek azonban érdemben nem befolyásolják a más területe-
ken (gazdaság, belügy, hadügy, stb.) tetten érhető figyelemre-
méltó kapcsolatokat. Véleménye szerint Szlovákia és Magyar-
ország között nagyon jó a szomszédi viszony. A kisebbségeket 
érintő problémákat a jövőben mindkét államnak meg kell ol-
dania. A szlovák kormány elítéli a rasszizmus minden megnyil-
vánulását, garantálja a kisebbségi jogok tiszteletben tartását és 
ehhez ragaszkodik. Ami a Göncz Kinga által felvetett kétarcú-
ságot illeti, ez nem a szlovák kormány politikája.

A sajtótájékoztatón megjelent újságírók nem kaptak elég teret 
kérdéseik megfogalmazására. Mindössze két-két kérdést tehet-
tek fel magyar, ill. szlovák részről. Buzó Ákos (MTI) a Beneš – 
dekrétumok sérthetetlenségéről elfogadott szlovák parlamenti 
határozattal kapcsolatosan a Pozsony irányából érkező pozitív 
gesztusok hiányának miértjére kérdezett rá. Ján Kubiš válaszá-
ban kifejtette, hogy a szlovák kormányzat nem gesztusokra, ha-
nem konkrét tettekre fókuszál, lásd a két Ipoly-híd felújításáról 
aláírt szerződéseket. Emellett megemlítette, hogy a szlovák kor-
mány 40 millió koronát hagyott jóvá a szlovákiai magyar rádió 
műsorainak sugárzására. Rámutatott továbbá arra az európai 
szellemű parlamenti határozatra, amelyet a csernovai tragédia 
évfordulója kapcsán fogadott el a szlovák törvényhozás. 

Göncz Kinga ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy bár az 
említett pozsonyi parlamenti határozat valóban európai szelle-
mű, a csernovai sortűz kapcsán tartott megemlékezésen elhang-
zott Ján Slota beszéd viszont nem ebben a szellemben fogant. 
Rámutatott: különbséget kell tenni a kormánypárti és ellenzéki 
politikusok kijelentései között. A miniszter asszony felvetette a 
településnevek írásának kérdését és a párkányi körzeti hivatal-
ban októberben leszedett kétnyelvű tájékoztató táblák ügyét is. 
(A külügyminiszterek párkányi találkozójára a kétnyelvű tájé-
koztató táblák visszakerültek a körzeti hivatal folyosóinak fa-
lára. Az elhangzottak szerint a szlovák külügyminiszter meg-
kérte a belügyi tárca vezetőjét, hogy lépjen közbe és orvosolja 
a problémát – a szerző megj.) Ján Kubiš szerint a földrajzi ne-
vek mind államnyelven, mind magyarul megjelenhetnek majd 
a magyar nyelvű tankönyvekben. Emellett szerinte fontos len-
ne közös nevezőre hozni a történelem értelmezését.

Marta Janečková (STV) arra volt kíváncsi, hogy a politiku-
sok egy-egy nyilatkozat esetleges félremagyarázását a jövőben 

miképpen óhajtják orvosolni. Mindkét politikus egyetértett ab-
ban, hogy az interpretáción sok múlik. Kassai József, az MTV 
riportere azt kérdezte a szlovák külügyminisztertől, hogy ha 
minden rendben van az országban, akkor a közeljövőben miért 
jön egy uniós delegáció tájékozódni Szlovákiába. Ján Kubiš erre 
úgy reagált, hogy a delegáció látogatása nem a magyar-szlovák 
viszonnyal, hanem a Smer tagságának felfüggesztésével kap-
csolatos. A TA3 szlovák televízió tudósítója Anna Belousovára 
hivatkozva kérdezte, hogyan vélekednek a politikusok arról, 
hogy az SNS politikusa éppen találkozásuk időpontjában ka-
pott egy olyan e-mailt, amelyben annak feladója autonómia 
létrehozását helyezte kilátásba Szlovákiában. A szlovák kül-
ügyminiszter a „hírt” nem tartotta érdemesnek kommentál-
ni – ilyen e-mail szerinte nem befolyásolhatja a párbeszédet. 
Göncz Kinga nem látna abban semmi kivetnivalót, ha az auto-
nómiáról is véleményt cserélnének. Az autonómia sokfélekép-
pen értelmezhető.

A sajtótájékoztató után a két politikus a Szlovák-Magyar Ba-
ráti Társaság, ill. a Csemadok helyi vezetőivel folytatott kötet-
len beszélgetést. Ján Kubiš a Matica slovenská helyi szerveze-
ténél is látogatást tett. 

-b,h,o-, foto: Himmler

Együtt tanácskozott november 19-én az esztergomi és párkányi 
önkormányzat kulturális bizottsága a Balassa Múzeum könyvtá-
rában. A találkozó alapvetően az önkormányzati kapcsolatépítést 
szolgálta, de egyeztették a jövő évi közös kulturális és sportren-
dezvényeket is. A bizottságok azt szeretnék, ha a jövő évtől rend-
szeresen megvalósulnának a két város közös rendezvényei, ame-
lyek között kiemelt helyen szerepelne az őszi hídünnep, amelynek 
jövőre része lehetne a párkányi csata és Esztergom török megszál-
lás alóli visszafoglalásának 320. évfordulója. Az évfordulóra terve-
zett közös rendezvények kapcsán szó esett egy iskolásoknak meg-
hirdetett rajzpályázatról, történelmi konferenciáról és Cucor Ro-
land, párkányi tanár-zeneszerző párkányi csatáról szóló rock-ope-
rájának várszínházi ősbemutatójáról. A másik közös rendezvény 
a Párkány és Vidéke Kulturális Társulás szervezésében megvaló-
suló Hídőr-projekt, illetve az Aquaphone program köré csoporto-
sulhatna. Esztergom fogadókésznek mutatkozik, hogy bekapcso-
lódjon a négy éve tartó párkányi Hídőr projektbe. Esztergomban a 
tervek között szerepel a Babits–villa irodalmi alkotóházként való 
hasznosítása, amely az elképzelések szerint összekapcsolható lesz 
a párkányi Hídőr projekttel. Az Aquaphon – Dunán való átbeszé-
lés – programban jövőre esztergomi és párkányi kórusok is szere-
pelnek majd. A találkozón felmerült a két város vagy a régió di-
ákjai számára rendezett tavaszi sportolimpia ötlete, valamint egy 
Esztergom-Párkány regatta gondolata is. 

-h-

19. novembra sa uskutočnilo spoločné zasadnutie komisií 
kultúry dvoch samospráv v Múzeu Bálinta Balassiho v Ostri-
home. Prvoradým zmyslom stretnutia bolo budovanie spolu-
práce medzi samosprávami, ale členovia komisií hovorili aj o 
spoločných kultúrnych a športových programoch nastávajú-
ceho roka. Komisie by chceli, keby od budúceho roka sa spo-
radicky uskutočnili spoločné podujatia dvoch miest, v prvom 
rade jesenná slávnosť mosta, v rámci ktorej by sa budúcom 
roku mohli uskutočniť slávnosti usporiadané z príležitosti 
320. výročia parkanskej bitky. V súvislosti s tým sa hovorilo 
o spoločnej výtvarnej súťaži pre školákov, o historickej konfe-
rencii a o predstavení rockovej opery „Parkanská bitka” uči-
teľa-skladateľa Rolanda Cucora, v ostrihomskom hradnom 
divadle. Ďalšie spoločné podujatie by sa malo uskutočniť v 
rámci projektu „Strážca mosta”, resp. projektu Aquaphone, 
ktoré organizuje Kultúrne združenie Štúrovo a okolie. Ostri-
hom privítalo zapojenie sa do tohto projektu, ktorý prebieha 
už štvrtý rok v Štúrove. V Ostrihome plánujú využitie Babit-
sovej vily, ako tvorivej dielne, čo by podľa predstáv mohlo byť 
spojené s projektom „Strážca mosta”. V projekte Aquaphon v 
budúcom roku budú účinkovať aj spevácke zbory. Na stretnutí 
sa hovorilo aj o jarnej olympiáde pre študujúcu mládež dvoch 
miest, resp. regiónu, ďalej o organizovaní regaty medzi Štú-
rovom a Ostrihomom.

-h-

Kultúrny most medzi Štúrovom 
a Ostrihomom

Kulturális híd Esztergom  
és Párkány között

A gimnáziumban
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V polovici novembra naše mesto navštívili ministri zahranič-
ných vecí Maďarska a Slovenska. Tento fakt v každom prípade 
prospelo imidžu nášho mesta, i keď televízne noviny sa tejto uda-
losti venovali len v krátkosti. V prvom rade prišli preto, aby pod-
písali dokumenty obnovenia dvoch Ipeľských mostov. Mosty síce 
nie sú v našom regióne, ale predsa je to dobrá správa, ktorá one-
dlho môže mať pokračovanie v Chľabe a Pastovciach. To teda by 
mohla byť ešte lepšia správa pre náš región. Celodenný program 
stretnutia bol síce zabalený do svojského erárneho optimizmu, no 
šéfka maďarskej diplomacie – odpovedajúc na otázky novinárov 
– nikoho nenechala v pochybnostiach ohľadne toho, že maďarská 
strana ani v budúcnosti nenechá bez povšimnutia prípadné obme-
dzenia práv menšín, ktoré by narušili prisľúbené zachovanie da-
ného stavu. Nešetrila kritikou vo veci „odmaďarčovania” Obvod-
ného úradu v Štúrove, aspoň čo sa týka odstránenia maďarských 
informačných tabúl (na úrovni kádrovej politiky už vec mala svo-
ju predohru). Podľa správ tabule sa počas ministerskej návštevy 
vrátili na svoje miesta (bývalí pracovníci už asi ťažko). Len veriť 
môžeme, že tieto tabuľové reflexy v budúcnosti zmiznú z metód 
vedúcich činovníkov miestnej štátnej správy. Teraz by sme mohli 
meditovať o tom, že na čo a pre koho sú tu štátna správa a úrady, 
ale tento krát radšej odhliadneme od toho. No, myslíme si svoje! 

Na popoludnajšej tlačovke síce Ján Kubiš akceptoval argumen-
táciu Kingy Göncz, zakladajúcu sa na princípoch a normách únie, 
podľa ktorých menšinové otázky nemôžu byť exkluzívnou vnú-
tornou záležitosťou žiadneho členského štátu, ale poznamenal, 
že problém treba doriešiť na domácej pôde. V súvislosti s kauzou 
Hedvigy Malinovej nech jen nám ale dovolené, aby sme nemali prí-
liš v láske niektoré svojské „domáce riešenia”. Treba poznamenať, 
že Ján Kubiš elegantne ukľudnil reportéra Maďarskej televízie, 
ktorý sa dotazoval vo veci národnostného status quo. Šéf sloven-
skej diplomacie podčiarkol, že slovenská vláda výslovne trvá na 
zachovaní daného stavu. To zrejme znamená, že o autonómii ne-

môže byť ani len reči! Čo sa týka používania zemepisných názvov 
Ján Kubiš považuje za prípustné, aby v dejepisných učebniciach 
písaných v maďarčine popri slovenských názvoch mohli figuro-
vať aj maďarské označenia (v zátvorke). Nech je teda jasné kaž-
dému – kto sa učí v inom ako štátnom jazyku – už v útlom veku, 
do akej zátvorky je tu zastrčený! Na besede s gymnazistami sa 
obom politikom veľmi pozdávalo, že stredoškolská mládež si ne-
prosí z konfliktov, ktoré často generujú politici, radšej sa snažia 
vyvodiť patričné ponaučenia z osudu Anny Frankovej, prostred-
níctvom putovnej výstavy, ktorá sa otvárala práve v deň ich náv-
števy na škole. 

Ďalšou dobrou správou je, že sa začala výstavba protipovodňo-
vého múru a korza pri Dunaji, vďaka čomu sa mesto môže zno-
vu primknúť ku svojej prirodzenej osi. Podľa našich očakávaní sa 
týmto opäť prepoja oba brehy do organického architektonického 
celku, od ktorého ich v posledných desaťročiach snažili nevraživo 
odvrátiť, napríklad po nebo siahajúcim radom topoľov, ktorý sa 
poriadne prieči s touto osou, a snaží sa vyšplhnúť vyššie ako Ba-
zilika. Márna snaha. Toto nie je akési romantické zahľbenie z 19. 
storočia do hrdinskej národnej minulosti, len uvedomenie si fak-
tu, že urbanistickým a krajinotvorným archimedovským bodom 
tohto miesta je hradný vrch s Bazilikou. Nie je to však len archi-
tektonické dedičstvo, ale podstatne viac: je to duchovné a sakrálne 
spojivo, ktoré nás cez stáročia spája. Náš spoločný poklad!

Najlepšou správou posledných týždňov – nielen v slovenskom a 
maďarskom ohľade, ale evidentne aj v európskom kontexte – je 
bezpochyby schengenské odbúranie hraníc od 21. decembra. Vte-
dy bude skutočne postavený tento most! Potom môžeme prejsť cez 
neho s takou prirodzenosťou, akou to len dokážeme. My, Parkan-
čania v súvislosti s tým môžeme aj slávnostne prisľúbiť, že ani po 
21. decembri nespochybníme suverenitu žiadneho štátu. Nám sta-
čí suverenita prechodu.

Juraj Himmler

November közepén városunkban járt a szlovák és a magyar 
külügyminiszter. Ez mindenképpen jót tett városunk imázsának, 
még akkor is, ha a híradók éppen hogy megemlítették az ese-
ményt. Elsősorban azért jöttek, hogy aláírják két új Ipoly-híd új-
jáépítésének nemzetközi dokumentumait. A két híd ugyan nem 
térségünkben épül, de ettől ez még jó hír, aminek remélhetőleg 
folytatása lesz hamarosan Helembán és Ipolypásztón, ami még 
jobb hír lenne régiónk számára. Bár a találkozó egész napi prog-
ramját egyfajta kincstári optimizmus ragyogta be, azért a ma-
gyar diplomácia vezetője – az újságírók kérdéseire válaszolva – 
nem hagyott kétséget afelől, hogy a magyar fél ezentúl sem fog 
elmenni szó nélkül a szlovákiai magyar kisebbséget érő jogkor-
látozások, megszorítások mellett, amelyek a beígért status quo-t 
sértenék. Kritikával illette többek között a párkányi körzeti hi-
vatal „magyartalanítását”, legalábbis ami a magyar nyelvű fel-
iratok eltávolítását illeti (személyi szinten is voltak már előzmé-
nyei a dolognak). Híradások szerint a táblák a miniszteri látoga-
tás idejére visszakerültek (az egykori munkatársak persze alig-
ha fognak). Csak reménykedhetünk, hogy a táblaszaggató ösz-
tön a jövőben kiveszik az államigazgatás helyi csinovnyikainak 
kelléktárából. Most elmélkedhetnénk, hogy mire és kiért is van 
az államigazgatás meg a hivatalok, de ettől inkább eltekintünk. 
Azért gondoljuk a magunkét!

Ján Kubiš a délutáni sajtótájékoztatón ugyan elfogadta Göncz 
Kinga azon uniós elvekre és normákra alapozott érvelését, mi-
szerint a kisebbségi kérdés nem lehet egyetlen tagállam kizáró-
lagos belügye sem, de azért leszögezte, hogy a problémát orszá-
gon belül kell megoldani. A Malina Hedvig ügy kapcsán azért 
engedtessék meg nekünk, hogy ne nagyon szeressünk bizonyos 
fajta „hazai megoldásokat”, bár ezeket nem áll szándékunkban 
a külügyminiszter nyakába varrni. Meg kell jegyezni, hogy Ján 
Kubiš remek oldalvágással nyugtatta meg az MTV riporterét a 
nemzetiségi status quo miatti aggodalmaskodó kérdésére rea-
gálva, amikor elmondta, hogy a szlovák kormány kimondottan 
ragaszkodik a jelenlegi nemzetiségi status quo-hoz. Tehát nyil-

ván semmiféle autonómiáról szó nem lehet! 
A településnevek használatáról szólva Ján Kubiš elképzelhető-

nek tartja a történelemkönyvekben a magyar helységnevek fel-
tüntetését is az államnyelvi megnevezések mellett (zárójelben). 
Hadd lássa a nem államnyelven tanuló nebuló már zsenge korá-
ban, hogy milyen zárójelbe is szorult itt bele! A gimnazistákkal 
való beszélgetésen a két külügyminiszter díjazta, hogy a diákok 
köszönték szépen, de nem kértek a politikusok által gyakran ger-
jesztett konfliktusokból, inkább Anna Frank sorsából próbáltak 
tanulságokat leszűrni az épp aznap az intézményben megnyílt 
vándorkiállítás révén.

További jó hír, hogy megkezdődött az árvízvédelmi gát és a 
Duna-parti korzó építése, amely által a város újfent természetes 
tengelyére simulhat. Reményeink szerint ezáltal újra szerves ar-
chitektonikai egységbe fonódik a két part, amelyeket az elmúlt 
évtizedekben igyekeztek sandán elfordítani ettől a szerves egy-
ségtől, például égig érő nyárfasor-függönnyel, amely jócskán ke-
resztezi ezt a természetes tengelyt és még a Bazilikánál is maga-
sabbra igyekszik törni. Meddő igyekezet. Ez nem holmi nemzeti 
romantikától fűtött 19. századi révedezés a dicső nemzeti múlt-
ba, csupán tudomásul vétele annak a ténynek, hogy ezen hely-
nek tájépítészetileg, urbanisztikailag a Várhegy és vele a Bazili-
ka az archimédeszi pontja. Nemcsak táji, építészeti örökségünk, 
de sokkal több annál: szellemi és szakrális kapocs, amely évszá-
zadok óta összeköt bennünket. Közös kincsünk!

Az utóbbi hetek kétségtelenül legjobb híre – nemcsak szlovák 
és magyar viszonylatban, de evidensen európai összefüggései-
ben is – a december 21-től bekövetkező schengeni határtalanítás. 
Ekkor épül meg csak igazán ez a híd! Ezután olyan magától ér-
tetődő természetességgel kelhetünk át rajta, amilyen csak kite-
lik tőlünk. Mi, párkányiak ennek kapcsán akár ünnepélyesen 
meg is ígérhetjük, hogy december 21-e után se fogjuk megkér-
dőjelezni semelyik állam szuverenitását. Nekünk elég az átke-
lés szuverenitása. 

Himmler György

Schengen, Dunajské nábrežie a diskrétne čaro diplomacie

Schengen, Duna-part és a diplomácia diszkrét bája 
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„Rovesníci učia rovesníkov” – táto myšlienka sa uplatňuje na 
putovnej výstave Anny Frankovej, ktorá bola otvorená na Gym-
náziu v Štúrove 16. novembra. Bolo vybraných šestnásť študen-
tiek z nášho gymnázia na úlohu sprievodcu, medzi nimi aj ja. 
Dva dni pred oficiálnym otvorením výstavy prišli spolupracovní-
ci Nadácie Milana Šimečku a Nadácie Anny Frankovej, aby nás 
vyučili za sprievodkyne. Naučili sme sa mnoho faktov o druhej 
svetovej vojne a o rodine Frankových. To najdôležitejšie, čo sme 
si z výcviku zobrali bolo však zistenie, že predsudky, diskrimi-
nácia a nenávisť môžu byť nebezpečné. Výstava nám touto ces-
tou pomohla zbaviť sa mnohých predsudkov, a odvtedy sa naše 
myslenie stalo dospelejším a hlavne racionálnejším. Som vďač-
ná Anne Frankovej za to, že bola taká silná, a že svojím denní-
kom dokázala pozmeniť svet.

Výstava je otvorená do 14. decembra aj pre verejnosť.
Katarína Kovanová

„Diákok tanítják a diákokat”- ez a gondolat valósul meg az Anna 
Frank vándorkiállításon, amely november 16-án nyílt meg a Párká-
nyi Gimnáziumban. Tizenhat diáklány lett kiválasztva a kiállítás 
kalauzainak feladatára, köztük én is. Két nappal a hivatalos meg-
nyitó előtt eljöttek a Milan Šimečka Alapítvány és az Anna Frank 
Alapítvány munkatársai, hogy betanítsanak bennünket. Sok tényt 
sajátítottunk el a második világháború éveiről és a Frank család-
ról. De a legfontosabb, amit megtanultunk az volt, hogy az előíté-
letek, a diszkrimináció és a gyűlölet veszélyesek lehetnek. Így se-
gített nekünk a kiállítás megszabadulni az előitéletektől, ami által 
a gondolkodásunk felnőttebbé, de főleg racionálisabbá vált.

Hálás vagyok Anna Franknak azért, hogy volt ereje és, hogy a 
naplójával meg tudta változtatni a világot.

A kiállítás nyitott, bárki megtekintheti december 14-ig előze-
tes bejelentkezés nyomán.

Katarína Kovanová

Dňa 16. novembra privítali členovia výboru Spoločnosti sloven-
sko-maďarského priateľstva vzácnu návštevu – ministra zahra-
ničných vecí SR Jána Kubiša a ministerku zahraničných vecí MR 
Kingu Göncz. Stretnutie sa konalo v hoteli St. Florian. Pani mi-
nisterka a pán minister sa zaujímali o našu prácu a jej výsledky v 
každodennom živote. Stručne sme sa teda prezentovali a načrtli 
sme činnosť spoločnosti od založenia v roku 1995 až dodnes. Roz-
právanie o činnosti a dosiahnutých výsledkoch sme spestrili foto-
dokumentáciou o jednotlivých aktivitách a podujatiach. Mimo-
riadne ich zaujala informácia o dopise od Hillary Rodham Clin-
ton, v ktorom spoločnosti vyjadruje poďakovanie za úsilie vynalo-
žené pre obnovu mosta Márie Valérie. Ubezpečili sme našich hos-
tí, že my nechceme politizovať a ani podliehať negatívnym nála-
dám, ktoré sa nám niekedy politici snažia podsúvať. Chceme svo-
ju činnosť zamerať na spoločenské, kultúrne, prípadne športové 
aktivity. Našim cieľom je, aby si človek vážil človeka, bez ohľadu 
na národnosť. Stretnutie prebiehalo vo veľmi priateľskej, príjem-
nej a neformálnej atmosfére. Pani ministerka a pán minister boli 
veľmi bezprostrední, úsmev na tvári nezmizol ani na okamih. Po-
ďakovali sa nám za našu prácu, zablahoželali k dosiahnutým vý-
sledkom a zaželali veľa úspechov do budúcnosti. Ministerské oce-

nenie práce SSMP je pre nás veľkou cťou a zároveň záväzkom k 
tomu, aby sme v našej činnosti pokračovali – ktorá je podľa nich 
veľmi potrebná a prospešná.

Kornélia Slabáková, preds. SSMP

November 16-án a Szlovák-Magyar Baráti Társaság vezetőségé-
nek tagjai becses vendégeket fogadtak – Ján Kubiš szlovák, vala-
mint Göncz Kinga magyar külügyminisztert. A találkozó a Szent 
Flórian szállóban zajlott. A miniszterek a munkánk felől és annak 
eredményeiről érdeklődtek. A tevékenységünkről és eredménye-
inkről szóló beszámolót fényképekkel dokumentáltuk, melyek az 
egyes rendezvényeinken készültek. Különösképpen érdekelte őket 
a Hillary Rodham Clintontól kapott levéllel kapcsolatos informá-
ció, melyben a társaságnak köszönetét fejezte ki a Mária Valéria 
híd felújításával kapcsolatos fáradozásáért. 

Biztosítottuk vendégeinket, hogy mi nem akarunk politizálni, 
sem alávetni magunkat azon negatív hangulatoknak, amelyeket 
olykor a politikusok igyekeznek gerjeszteni. Tevékenységünket tár-

sadalmi, kulturális esetleg sporttevékenységi szinten szeretnénk 
megvalósítani. Célunk, hogy az ember tisztelje az embert nemzeti-
ségre való tekintet nélkül. A találkozó nagyon kellemes, baráti lég-
körben zajlott, formalitások nélkül. Mindkét miniszter nagyon köz-
vetlen volt, a mosoly az arcukról egy pillanatra sem tűnt el. Megkö-
szönték a munkánkat, gratuláltak eddigi eredményeinkhez és sok 
sikert kívántak a jövőben. 

A SZMBT munkájának miniszteri elismerése számunkra nagyon 
megtisztelő és egyben kötelezettség arra, hogy munkánkat – mely 
szerintük nagyon szükséges és hasznos – tovább folytassuk.

Kornélia Slabáková, a SZMBT elnöke 
(Ford: gé)

Az SZMBT fogadta a miniszteri látogatást

Odkaz minulosti dnešku

Putovná výstava Anny 
Frankovej na gymnáziu

A múlt üzenete a mának

Anna Frank vándorkiállítás  
a gimnáziumban

SSMP privítala ministerskú návštevu

A Harmonia Sacra Danubiana 2007 névre keresztelt rendez-
vénysorozat keretében került sor október 27-én a révkomáromi 
Szent András templomban arra az ünnepi rítusú szentmisére, ame-
lyen több neves hazai és budapesti kamara- illetve vegyeskórus 
mellett a Stilla Pectus női kamarakórus is fellépett. Az október 
7-től november 30-ig tartó rendezvénysorozatot immáron 15. al-
kalommal rendezte meg Komárom és Révkomárom önkormány-

zata. A fesztivál Szent Imre születésének 1000., Árpád-házi Szent 
Erzsébet születésének 800. és Kodály Zoltán születésének 125., ill. 
halálának 40. évfordulója alkalmából zajlott. A fellépő énekkar-
ok a szentmise előtt a Klapka téren bemutatkozó koncertet, majd 
ezt követően Fesztiválköszöntő hangversenyt adtak az újraszen-
telését ünneplő Szent András templomban. 

Mgr. Pereszlényi Anita, a Stilla Pectus kamarakórus tagja

A Stilla Pectus az Egyházművészeti és Egyházzenei Fesztiválon
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A párkányi egyházi óvoda megalakulásakor – tizenkét évvel 
ezelőtt – Szent Imre herceget választotta névadójául – Szent Ist-
ván király és Boldog Gizella királyné gyermekét, a legelső ma-
gyar ifjút, „ki volt királyok sarja, ki magát Isten gyermekének 
méltán vallja”.

November 8-án ünnepélyes keretek közt emlékezett meg az 
óvoda közössége az évfordulóról.

Szent Imre herceg énekével kezdődött az ünnepély, az óvoda cí-
meres zászlaja alatt. Az igeliturgiai részt Orosch János pozsony-
nagyszombati püspök szolgáltatta Paskai László bíboros, nyugalma-
zott esztergom – budapesti érsek és a helybéli lelki atyák közremű-
ködésével. Vízi Katalin, az óvoda igazgatónője köszöntő beszédében 
méltatta Szent Imre érdemeit „Kinek szívében a sok szép erény úgy 
tündöklött, mint a madárdalos határ, ha elönti az éltető napsugár”. 
Az igazgatónő elmondta, hogy az óvoda minden anyagi gondja elle-
nére számos kedvezményt, lehetőséget nyújt a szülőknek és gyerme-
keknek. Az újonnan beíratott gyermekek első iskolai éve tandíjmen-
tes, s a további évek tandíja is csupán 100 korona. Ingyenesek a szak-
körök, a gyermeknap pedig egy teljes hétig tart, a ballagó gyermekek 
tanszercsomagot kapnak ajándékba. Az igazgatónő beszámolt arról, 
hogy az óvoda életének mozgatórugója a szeretet és családiasság. A jól 
közvetített szeretet élő példájaként említette ezt az ünnepélyt, mely-
re az elballagott gyerekek és szüleik is örömmel jöttek el, hogy együtt 
ünnepelhessenek velünk. A folyosón kialakított történelmi kiállítás 
része volt az „emlékfal”, melyre volt óvodásaink írhatták fel óvodá-
jukkal kapcsolatos emlékeiket. Meghatódva olvastuk a kedves, szívet 
melengető szavakat, melyekkel volt óvodájukat illették.

Csupán néhány gondolatot idéznék: 
Szentes Noémi, 8. osztályos tanuló: Az egyházi óvodában min-

denki kedves mindenkivel. Ha felnőtt leszek, és nekem is lesz ilyen 
kis porontyom, amilyen én voltam, akkor az biztos, hogy én is ide fo-
gom őt beadni.

Soóky Viktória, 8. osztályos tanuló: A tanító nénik kedvességét 
soha el nem felejtem. Most is örömmel fogadtam el én és a családom 
az igazgatónő meghívását. Mottóm: Szerettem az ovimat, szeretem 
az ovimat, szeretni fogom az ovimat.

Pathó Krisztína, 4. osztályos gimnazista: Az oviban mindazt meg-
kaptam, amivel elindulhattam a nagybetűs ÉLET felé. Ahol csak tu-
dom, igyekszem majd a volt óvodám hírnevét öregbíteni.

Dudlák Edina, 6. osztályos gimnazista: A sok játék közben szinte 
észre sem vettük, hogy mennyi hasznos dolgot tanultunk meg. Szíve-
sen látogatok vissza volt óvodámba akár az ünnepek alatt, akár csak 
úgy a hétköznapokon is.

Az ünnepélyen ovisok és egykori növendékek köszöntötték Szent 
Imrét verseikkel. Magasztos érzés volt amikor az óvoda himnusza után 
(mert nekünk az is van!) felhangzott a magyar himnusz. Körünkben 
üdvözölhettük Ján Oravec polgármestert, valamint Szép Rudolf al-
polgármestert. Több képviselő is jelen volt a helyi és állami testüle-
tekből, így Szigeti László parlamenti képviselő is. Itt volt támogatónk 
Schniererné Dr. Wurster Ilona Pozsonyból, de eljöttek az iskolák, cé-
gek képviselői is. Az ünnepélyt megtisztelte jelenlétével számos ma-
gyarországi vendégünk. Kukorelli István alkotmánybíró, Pécsi L. Dá-
niel jelképtervező, Janovich István, a Sárisápi Keresztény Kulturá-
lis Egyesület elnöke és Simigh Péter Dorogról. Az igeliturgiát vidám 
kultúrműsor követte. Vendégművészünk Zoltáni Zsolt énekes gitár-
művész a Székelyföldről jött el közénk, hogy elkápráztassa a közön-
séget. Az ének, vers és hangszerjátékon túl volt mesedramatizálás és 
humoros jelenet is. A Szent Imre Év alkalmából 2008-as falinaptárt 
adtunk ki, mely attól különleges és személyes, hogy az egyházi óvo-
da jelenlegi és volt növendékeinek életképeivel van illusztrálva min-
den egyes hónap. Ezenkívül történelmi ismereteket nyújt Szent Imré-
ről, és dióhéjban ismerteti az egyházi óvodában folyó nevelőmunkát. 
Óvodánk igyekszik ápolni a kapcsolatokat volt óvodásaival is, külön-
féle alkalmakat keresve az összejövetelekre. Igen fontosnak tartjuk 
ezt napjaink elszürkült, sietős világában. Örömmel tölt el bennünket, 
hogy sok helyen foglal el majd előkelő helyet naptárunk ajándékként 
a karácsonyfa alatt. Mint az intézmény igazgatónője a Szent Imre év 
kapcsán a szülők bizalmát kértem, s hogy bátran és meggyőződéssel 
hozzák óvodánkba gyermekeiket azzal tudattal, hogy nálunk – mint 
a szeretet bölcsőjében – a legnagyobb odafigyelésben és a leggondo-
sabb nevelésben részesül majd gyermekük.

Az óvodát a Szent Imre év kapcsán támogatták: Kukorelli István 
alkotmánybíró, Szigeti László parlamenti képviselő, Schniererné 
Dr. Wurster Ilona, Párkány város képviselőtestülete, Smurfit Kappa 
Štúrovo Rt., Pécsi L. Dániel, Simigh Péter, Krako virágüzlet, az óvoda 
alkalmazottai és szülői munkaközössége. Köszönjük valamennyiük 
segítségét. Az ünnepélyt a késő esti órákig elhúzódó fogadás zárta. 
Jóleső érzés volt látni, hogy senki sem siet haza. A rendezvény sok 
örömet adott az óvoda alkalmazottainak, a legnagyobb öröm azon-
ban az volt, hogy mi is örömet szerezhettünk másoknak.

„Imre herceg! Égi szent vezérünk,
Csonka magyar ifjak példád nyomán élünk.
Könyörögj értünk, vezess minket jóra,
Hogy üdvöt nyerjen a hon minden lakója.”
(Cserjési Sándor)

Vízi Katalin, óvodaigazgató

Szent Imre évforduló az egyházi óvodában

Medzi digitalizovanými dokumentmi Rádayho zbierky (kniž-
nica a archív) som našiel zaujímavú správu o našom užšom re-
gióne z roku 1791. Prameň môžeme nájsť na internete  medzi 
starými maďarskými novinami a časopismi pod názvom: „Hadi 
és Más Nevezetes Történetek, 1789-1803”

 „V ostrihomskej župe je jedna malá usadlosť zvaná Csenke, ktorá 
patrí ku gazdovstvu arcibiskupa. Pretože spomínaná usadlosť leží 
blízko Dunaja, celkom v hrdle vetra: teda jeho väčšiu časť tvorili do-
dnes pieskové skaly, ba čím ďalej sa piesok neustále rozširoval. Sna-

žiac sa tomu zabrániť hlavný správca statku eminencie primasa, 
pán Kons. Ormosdi, chcel pieskom zasypanú zem premeniť na úrod-
nú, zasadil 500 tisíc plánt brezy. Prácu začal spomínaný pán vlani 
v novembri a behom štyroch týždňov, za pomoci 3000 pracovitých 
robotníkov úkol úspešne splnil. Od tohto skutku môžeme očakávať 
užitočné pokračovanie, môže totiž vzbudzovať aj iných zemepánov 
na jeho napodobnenie, ktorí na svoju neúrodnú a nezužitkovateľnú 
pôdu sa s radosťou sťažujú. 

Oravetz  (preklad: gp)

Čenkov v roku 1790



2007. november 76 november 2007 Párkány és Vidéke Štúrovo a okolieŠtúrovo a okolie Párkány és Vidéke 2007. november 76 november 2007 Párkány és Vidéke Štúrovo a okolieŠtúrovo a okolie Párkány és Vidéke

Az 50 évvel ezelőtt Győrött mártírhalált halt református lel-
készre, Gulyás Lajosra emlékeztek szülőfalujában Kisújfalun. Az 
1956-os magyar forradalom vérbe fojtása utáni perek egyik ál-
dozata volt. Lelkipásztorként és országgyűlési képviselőként is 
mindig kiállt és szót emelt az igazság mellett, ezért fontos, hogy 
élete és munkássága mindannyiunk számára ismert legyen.

Gulyás Lajos 1918-ban született Kisújfalun. Érsekújváron 
érettségizett, majd Losoncon kezdte el a teológiai főiskolát, me-
lyet az első bécsi döntést követően Pápán fejezett be. 1942-től a 
komárom-járásbeli Gelléren, majd Balatonszepezden volt lelkész. 
1944-ben a nyilas hatalomátvétel után a nácizmus elutasítása 
miatt letartóztatják és bebörtönzik. 1945-ben népbíróságra ci-
tálják mondvacsinált vádakkal, melyek alól felmentik és igazol-
ják. 1946-tól tagja a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgá-
ri Pártnak. 1947-től a zalai választókerület kisgazdapárti or-
szággyűlési képviselője lesz. Beszédeiben hitet tesz a magántulaj-
don és a keresztény valláserkölcs mellett, elkötelezett híve a pol-
gári demokráciának. A haldokló parlament láttán 1948 nyarán 
lemond országgyűlési képviselői megbízatásáról. 1948-tól Le-
vélen, majd Rajkán és Hegyeshalomban látja el a lelkészi teen-
dőket. 1956-ban kivándorló-útlevelet kapott Csehszlovákiába, 
de nem tudta magát rászánni Magyarország elhagyására, így 
az útlevelet visszaadja. 1956. október 25-én este érkezik vissza 
Csehszlovákiából.

1956. október 26-án parókiáján értesült a mosonmagyaróvári 
véres sortűzről. A lövéseik és kézigránátok 55 halálos áldozatot 
követeltek, 83-an megsebesültek. A felbőszült tömeg a laktanyá-
ra támadt. Gulyás Lajos a városba sietett a további vérontás meg-
akadályozására. Saját testi épségének kockáztatásával mentet-
te ki az egyik tisztet. Nyugtatta az embereket, hogy ők, minden 
fájdalom ellenére, semmiképpen nem válhatnak gyilkossá. 1957 
februárjában letartóztatják és koncepciós perben megvádolják 

a mosonmagyaróvári ügyben. Június 10-én a Győr megyei bíró-
ság koholt vádakkal illeti: a népi demokratikus államrend meg-
döntésére irányuló mozgalom vezetésének és két rendbeli gyil-
kosságra való felbujtás büntettében bűnösnek mondják ki és ha-
lálra ítélik. Decemberben az első fokú ítéletet szervezkedés veze-
tése és – gyilkosság helyett – hűtlenség vádjával jogerőre emelik. 
1957. december 31-én a kora reggeli órákban kivégzik. Holtteste 
a sopronkőhidai rabtemető jeltelen sírjába kerül. 

1990 márciusában a Győr-Sopron Megyei Bíróság mind az első, 
mind a másodfokú ítéletet semmisnek mondja ki. Gulyás Lajost 
rehabilitálták. Földi maradványait a sopronkőhidai rabtemető-
ből 1990 őszén exhumálták. Utolsó lelkipásztori helyén, Levélen 
helyezték örök nyugalomra.

Gulyás Lajos kisújfalusi szülőházában és a hozzá tartozó por-
tán 2001-ben létesített a község faluházat, melyben később em-
lékszobát alakítottak ki. Ez utóbbi az idei évforduló alkalmából 
nyerte el végső formáját. A község temetőjében 1989-től kopjafa 
őrzi a mártírhalált halt lelkész emlékét. (A református fejfa for-
májú, faragásai a helyi díszítőtradíciót követik.) 2007. október 
28-án hálaadó és megemlékező istentiszteletet tartottak a köz-
ség templomában, majd a budapesti Károli Gáspár Református 
Egyetem tanszékvezető professzora, Ladányi Sándor idézte fel 
a magyarországi történéseket. A faluházban emléktáblát leple-
zett le az ’56-os mártír tiszteletére Kiss Róbert polgármester és 
Tatár László, a község jelenlegi lelkésze. Az eseményt jelenlét-
ükkel megtisztelték és az emléktáblát megkoszorúzták egykori 
szolgálati helyének, Balatonszepezdnek képviselői, az MKP ne-
vében: Farkas Iván és Juhász György parlamenti képviselők, va-
lamint Hugyivár Imre megyei képviselő. A megemlékezésen je-
len voltak a Gulyás család tagjai – Győrben élő két lánya Anikó 
és Csilla – családjaikkal.

TT

Korunk keresztény emberét gyakran foglalkoztatja az a kérdés, 
hogyan lehet sikeres ebben a világban úgy, hogy megőrizze lel-
ki tisztaságát. Istentől ajándékba kaptuk a teremtett világot, éle-
tünket, tudásunkat, tehetségünket a fizikai erőnkkel együtt. Is-
ten hatalmat adott az ember kezébe. 

Ezeket a csodálatos kincseket akkor tudjuk megfelelően hasz-
nálni, ha Istent helyezzük az első helyre életünkben. Ám az ember, 
hatalmát érezve hamar a gőg bűnébe eshet, mely mint egy óriási 
szakadék, elválaszt bennünket a Teremtőtől. Ezért van szüksége 
a XXI. század emberének olyan példaképekre, kik a történelem-
be rejtőzve is felfedezhetők és üzenetük ezer év távlatából is ak-
tuális. Alázatosság, szerénység, tisztaság és áldozat.

Ezer évvel ezelőtt (1007-ben), Székesfehérváron megszületik 
Árpád-házi Szent Imre herceg. Szent István király és Boldog Gi-
zella királyné másodszülött fiú gyermeke a keresztségben anyai 
nagybátyjáról, II. Szent Henrik császárról (Henricus, Enricus, 
Emericus) nevezték el, amiből magyarosan az Emreh, Imreh lett, 
azaz Imre. A szent Árpád-házi herceg bátyja (Ottó) korai halála 
után, trónörökös lett. Tanítóról 1015-ben szülei Szent Gellért, Ve-
lencéből jövő bencés szerzetes személyében gondoskodtak, aki-
től a hét év szorgalmas tanulás alatt, nemcsak a középkori isko-
lafokozatokat sajátította el, de megtanult latinul és valószínűleg 
egy kicsit németül is. Szent Gellért az ifjú hercegnek lelki veze-
tője is volt. Isten, Imre imáit meghallgatva, a legkedvesebb áldo-
zatnak a szüzességet jelölte meg, amelyet neki adhat a herceg, s 
amelyet Imre boldogan ajánlott fel neki szíve oltárán. Szüzessé-
ge miatt századokon át valami nőies, finom, nem e világból való 
alaknak rajzolták. Pedig Imre kétségtelenül erőteljes, férfias je-
lenség volt.

A tanulás befejezése után a szülei a hercegi hitves után néztek, 
amely minden bizonnyal meg is történt, de sajnos pontos szemé-
lyét és nemzetiségét nem ismerjük. Feltételezhető, hogy bizánci 
hercegnő lehetett. Szent Imre a házassága után részt vett az or-
szág dolgaiban, ő lett a parancsnoka az ország nyugati részein 

letelepedett ruszoknak, akik a királyi testőrséget is alkották, va-
lamint aktívan részt vett apja hadjárataiban. Egyes történészek 
azt is valószínűnek tartják, hogy ő nyerte meg II. Konrád ellen a 
győri csatát.

Éjjelente gyakran kilesték, hogy amikor mindenki lefeküdt, ak-
kor ő még fennmarad és odaadóan zsoltárokat énekelt az Úrhoz, 
vagy sokáig a feszület előtt térdepelve áhítatosan imádkozott. 
Apja egyetlen szeretett fiának, örökösének írta a híres Intelme-
ket, melyben a nyugati mintájú királytükröket követve uralkodá-
si tanácsokkal látja el az ifjú Szent Imre herceget. Szent István az 
itt írottak szerint is, benne látta életművének legjobb folytatóját, 
amit az is biztosít, hogy 1031-ben királlyá akarta koronáztatni 
őt. A koronázási előkészületek közben jött a fájdalmas hír: Szent 
Imre herceget vadászat közben egy vadkan halálra sebezte. Imre 
a „liliomos szent herceg” Veszprém közelében, 1031. szeptember 
2-án Teremtőjéhez költözött. 

A liliom a tisztaság jelképe és a cserkészek jelvénye, mely mu-
tatja számunkra a helyes utat Isten felé. Az igazi siker az, ha rá-
találsz erre az útra. Ne térj le róla!

Imréről valószínűleg még apja életében elhíresült szentsége, 
amelyet a következő évtizedek csak egyre erősebben tápláltak, így 
1083-ban Szent László király Szent Imrét atyjával, Istvánnal, és 
nevelőjével, Gellért püspökkel az ország főpapjai és világi nagy-
jai jelenlétében oltárra emeltette (ez felelt meg akkor a szentté 
avatásnak). Tisztelete a mai napig töretlen, örök példaképe a ma-
gyarságnak, kiváltképp a magyar ifjúságnak. Prohászka Ottokár-
nak igaza volt, amikor azt írta: ,,Szent Imre hivatása az, hogy esz-
ményt hirdet, példája kihat századokra, s nemzetének nagyobb 
szolgálatot tesz, ha az erény uralmát benne biztosítja, mint ha az 
országot arasznyi uralmával boldogítja.”

Istenünk, ki Szent Imre herceget viruló ifjúságában magasztal-
tad föl szentjeid közé, kérünk add, hogy ő, aki egészen neked szen-
telhette magát, mindörökké segítsen minket színed előtt!

Farkas Zsolt, garamkövesdi plébános

Gulyás Lajos-emlékünnepség Kisújfalun

Imre, az ember
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Dňa 13. novembra sa v koncertnej sále ZUŠ F. Liszta uskutočnila vý-
ročná schôdza Spoločnosti slovensko-maďarského priateľstva. Pred schô-
dzou členovia spoločnosti navštívili Filozofickú fakultu Katolíckej uni-
verzity Pétera Pázmánya v Pilišskej Čabe (KUPP), kde ich srdečne pri-
vítal prof. István Käfer. Po tomto stretnutí spolupredsedovia spoločnos-
ti a Ivan Hubinský, starosta obce Krušovce v ostrihomskej Bazilike uloži-
li ku krypte ostrihomského prímasa Alexandra Rudnaya vence. Návšte-
vu v Maďarsku ukončila slávnostná svätá omša, ktorú v kaplnke Centra 
Svätého Vojtecha celebroval László Burián, pápežský kaplán. Medzi pri-
ority SSMP patrí uctenie si pamiatky Alexandra Rudnaya a starostlivosť 
o jeho duchovnú pozostalosť. 

„Alexander Rudnay sa narodil v roku 1760 v Považanoch. Od roku 1787 
pôsobil na ostrihomskom arcibiskupskom miestodržiteľstve ako pisár, ne-
skôr sa stal tajomníkom na trnavskom úrade. Medzi rokmi 1789 a 1805 
bol farárom v Krušovciach. V roku 1805 ho uviedli do funkcie ostrihom-
ského kanonika. Od roku 1808 bol opátom i členom miestodržiteľskej rady 
a zároveň ho vymenovali za ostrihomského arcibiskupa. V roku 1828 je 
povýšený za najdôstojnejšieho kardinála. Zomrel 13. septembra 1831 v 
Ostrihome. Napísal množstvo cirkevných diel v latinčine.”

Výročnú členskú schôdzu otvorili tóny pútavých skladieb v podaní žen-
ského komorného zboru Stilla Pectus pod taktovkou Kataríny Pappovej. 
PaedDr. Kornélia Slabáková a Juraj Gajdošik, spolupredsedovia SSMP 
podali ročnú správu o činnosti spoločnosti. Referát prvého prednášate-
ľa Istvána Käfera, profesora KUPP bol o svedectve Alexandra Rudnaya. 
Zmienil sa aj o výsledkoch svojich vedeckých výskumov, ktoré boli zame-
rané na stáročné slovensko-maďarské spolužitie. Poukázal na skutočnosť, 

že sa neustále vzájomne obviňujeme stáročiami pretrpenými krivdami, 
a tie dokonca neustále živíme, avšak popritom zabúdame na tie početné 
spoločne prežité pozitíva, ktoré by mohli oba národy znova zblížiť. 

Ivan Hubinský, starosta Krušoviec prítomných oboznámil so zriadením 
pamätnej izby Alexandra Rudnaya v Krušovciach, ktorá bola pre verej-
nosť otvorená v roku 2005. Vďaka vystaveným archívnym materiálom 
môžu návštevníci nahliadnuť do života niekdajšieho krušovského fará-
ra, neskôr ostrihomského prímasa. Ivan Hubinský sa poďakoval vedeniu 
SSMP za poskytnutú pomoc pri zaobstarávaní materiálov. 

András Hegedűs, riaditeľ Primaciálneho archívu v Ostrihome sa zmie-
nil o možnostiach spracovania dokumentov Alexandra Rudnaya. Vo svo-
jom referáte sa zmienil o okolnostiach návratu arcibiskupstva z Trnavy do 
Ostrihomu, čo sa uskutočnilo práva za Alexandra Rudnaya v roku 1820. 
Základný kameň Baziliky položil tiež Alexander Rudnay v roku 1822.

László Burián, obidský dekan, pápežský kaplán začal svoju kňazskú 
činnosť práve v Krušovciach, kde Rudnay kedysi 15 rokov pôsobil ako fa-
rár. Kaplán Burián maďarskej národnosti v rýdzo slovenskom prostredí 
obstál, dokonca v tejto obci si osvojil slovenčinu. Vďaka počiatočným ja-
zykovým obťažnostiam vznikali medzi veriacimi a mladým kaplánom 
mnohé úsmevné až komické situácie, z ktorých na radosť prítomných 
„Laci bácsi” niekoľko pripomenul. 

Dezső Kápolnai, predseda Kultúrneho a ochranárskeho spolku A. Rud-
naya v Ostrihome sa poďakoval vedeniu SSMP za prejavený zvýšený zá-
ujem o osobnosť A. Rudnaya. Spolu s Tiborom Žilkom, profesorom KUPP 
boli nápomocní pri hľadaní a zabezpečení pamiatkových materiálov, kto-
ré sa v súčasnosti nachádzajú v pamätnej izbe v Krušovciach. Dezső Ká-
polnai daroval spolupredsedom SSMP pamätnú plaketu Rudnaya ako 
uznanie ich činnosti. 

Roland Cucor, učiteľ hudby sa zmienil o zaujímavých okolnostiach, kto-
ré ho primali k napísaniu 130 minútového historického hudobného die-
la – rockovej opery s názvom „Parkanská bitka”. Pri jej realizácii sa au-
tor stretáva s mnohými – hlavne finančnými – ťažkosťami. Svoju pred-
nášku ilustroval hudobnými ukážkami. 

V závere výročnej schôdze spolupredsedovia spoločnosti členom načrtli 
plány a ciele na rok 2008. Sem patria: rozšírenie zbierky materiálov pa-
mätnej izby A. Rudnaya v Krušovciach, finančná podpora inštrumentá-
cie rockovej opery Rolanda Cucora, hľadanie sponzorov, podpora žiakov 
základných škôl z Dorogu, Ostrihomu a Štúrova, ktorí sa zúčastnia sú-
ťaže zameranej na ochranu prírody a životného prostredia, zabezpečenie 
lístkov pre členov spoločnosti na koncerty a podujatia, ktoré organizuje 
ZUŠ F. Liszta a vytvorenie webovej stránky spoločnosti. Vedenie SSMP sr-
dečne očakáva všetkých záujemcov do svojich radov. 

(c) 

Výročná členská schôdza

Spomíname na 17. november (?)

Ponovembrová slovesná múdrosť vo 
výkladoch Štúrova v dňoch 13-17.12.1989

1. Hop-šup tralala KSČ to spískala. 
2. STRANA – živ sa SAMA.
3. Súdruhovia, striedame!
4. Magyar, Szlovák egyet akar. SZABADSÁGOT – de azt hamar. 
5. Sedeli pri koryte, žili si jak prasa v žite a my máme holé ... 
6. Toľko sme prehlbovali, až sme na dne. 
7. Naše heslo: „Pusťte veslo!”
8. K-valitná S-palovňa S-pisov
10.  Všetky divadlá už štrajkujú, len ÚV KSČ ešte hraje. 
11.  40 let jsme se nechali vést stranou, teď chceme jít rovně!
12.  Dělejte jakoby nic. – Jde o všechno. 
13.  Autósok vigyázat a ködre! Párolognak a kommunisták. 
14.  Villák proletárjai, mi lesz veletek? 
15.  Každá vec sa stáva čistou bez účasti komunistov!
16.  Mutassunk a bűnösre és tegyük őt hüvösre!
17.  Nech žije KSČ, ale zo svojich KČS.
18.  20 rokov nás normalizovali a predsa sme normálni.
19.  Prezidentem volte Vaška, ne komunistu šaška!
20.  Sľúbili sme si lásku, Sľúbili sme si pravdu, Sľúbili sme si vydržať.

Zo zbierky Ing. Jozefa Slabáka, st.

A Csemadok helyi szervezetének vezetősége 
tisztelettel meghívja Önt és kedves barátait  

a 40. Magyar bálra,  
melyre 2008. január 12-én (szombaton)  

19.30 órai kezdettel kerül sor  
a párkányi VMK nagytermében. 

Zene:  
Acoustic, valamint Pepes Sándor és népi zenekara

Belépő vacsorával: 500 Sk/fő
Műsor: „40 évvel ezelőtt” – Csemadok Színkör

Jegyelővétel munkanapokon 8.00 – 15.00  
az alábbi helyszíneken: 

- Párkányi kultúrház, tel.: 7511108
- Információs iroda, tel.: 752 40 09

- Poliklinika – büfé, tel.: 0905 325 096

Jöjjön és szórakozzon velünk a 40. Magyar bálon! 
Szeretettel várjuk.

Ivan Hubinský a  István Käfer
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Évzáró közgyűlés

V rámci Festivalu cirkevného umenia a cirkevnej hudby, ktorý 
nesie názov Harmonia Sacra Danubiana sa 27. októbra uskutoč-
nila v komárňanskom kostole Sv. Ondreja sviatočná omša, kde 
okrem zboru Stilla Pectus vystúpili aj mnohé domáce i zahranič-
né vokálne i zmiešané zbory. Sériu podujatí, ktoré trvali od 7. ok-
tóbra do 30. novembra usporiadali už pätnásty krát samosprávy 
Komáromu a Komárna. Festival sa uskutočnil v znamení 1000. vý-
ročia narodenia Sv. Imricha, 800. výročia narodenia Sv. Alžbe-
ty a 125. výročia narodenia, resp. 40. výročia úmrtia skladateľa 
Zoltána Kodálya. Zúčastnené zbory sa pred omšou predstavili aj 
na Klapkovom námestí a následne na otváracom koncerte v no-
vovysvätenom kostole sv. Ondreja. 

Mgr. Anita Pereszlényi, členka zboru Stilla Pectus

Stilla Pectus na festivale 
Harmonia Sacra Danubiana

November 13-án került sor a párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alap-
iskola koncerttermében a Szlovák-Magyar Baráti Társaság (SZMBT) 
évzáró gyűlésére. Az összejövetel előtt a társaság tagjai ellátogattak 
a piliscsabai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi 
Karára, ahol Käfer István professzor vendégszeretetét élvezhették. 
Ezt követően a társaság elnöksége és Ivan Hubinský, Nitrakoros pol-
gármestere koszorút helyeztek el az esztergomi Bazilikában Rudnay 
Sándor esztergomi prímás síremlékénél. A magyarországi látogatás 
ünnepi szentmisével zárult, melyet Burián László, pápai káplán ce-
lebrált az esztergomi Szent Adalbert Központ kápolnájában. 

A SZMBT célkitűzései közé tartozik Rudnay Sándor esztergomi 
prímás kultuszának és szellemi örökségének ápolása. 

„Rudnay Sándor 1760-ban született Považanyban. 1784-ben az 
esztergomi érseki helynökségnél írnok volt, később a nagyszombati 
helynökség titkára lett. 1789-1805 között Nyitrakoroson plébános. 
1805-ben iktatták be esztergomi kanonoknak, 1808-ban címzetes 
apát, majd címzetes püspök, a helytartótanács tagja, s egyúttal esz-
tergomi érsekké nevezték ki. 1828-ban bíbornoki méltóságra emel-
kedett. Esztergomban halt meg 1831. szeptember 13-án. Számos la-
tin nyelvű egyházi művet írt.”

Az évzáró gyűlést a Papp Katalin vezette Stilla Pectus női kamara-
kórus frappáns dalcsokorral nyitotta meg. Majd Kornélia Slabáková 
és Gajdošik György társelnökök a Szlovák-Magyar Baráti Társaság 
ezévi tevékenységéről számoltak be. Az est első előadója Käfer Ist-
ván, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora Rudnay Sán-
dor munkásságát méltatta. Emellett említést tett a hosszú évszáza-
dos szlovák-magyar együttélés tudományos kutatásainak eredmé-
nyeiről. Rámutatott arra a tényre, hogy miközben folytonosan egy-
más szemére vetjük a múltban elszenvedett sérelmeket, sőt azokat 
tovább tápláljuk, elfeledkezünk arról a közösen átélt sok pozitívum-
ról, ami újra egymáshoz közelebb hozhatná a két nemzetet. 

Ivan Hubinský, Nitrakoros polgármestere a községben 2005-ben 
átadott Rudnay Sándor emlékszoba életre hívásáról számolt be. Az 
emlékszobában kiállított archív anyagoknak köszönhetően az oda-
látogatók bepillantást nyerhetnek az egykori korosi plébános, a ké-
sőbbiekben esztergomi prímás életébe. Ivan Hubinský köszönetet 

mondott a SzMBT vezetőségének az emlékszoba kiállítási anyagá-
nak összegyűjtése során nyújtott segítségért. 

Hegedűs András, az esztergomi Prímási Levéltár igazgatója a le-
véltárban található Rudnay-dokumentumok feldolgozásának lehe-
tőségeit vázolta fel. Előadásában felvázolta az érsekség 1820-ban – 
Nagyszombatból Esztergomba – való visszatérésének körülményeit. 
Az érsekség ekkor látott hozzá a székesegyház építéséhez, amelynek 
alapkövét 1822-ben éppen Rudnay Sándor tette le. 

Burián László, ebedi esperes, pápai káplán papi pályáját éppen 
Nyitrakoroson kezdte, ahol anno Rudnay Sándor 15 évig plébános-
ként működött. László atya magyarként e tiszta szlovák környezet-
ben helytállt és ezen a településen sajátította el a szlovák nyelvet. A 
hívek és a káplán közti kezdeti nyelvi nehézségekből a különféle ko-
mikus helyzetek is adódtak, melyek közül Laci bácsi többet is felidé-
zett, amivel derültségre fakasztotta a jelenlévőket. 

Kápolnai Dezső, az esztergomi Rudnay Sándor Kulturális és Vá-
rosvédő Egyesület elnöke örömét fejezte ki afelett, hogy a SZMBT 
Rudnay Sándor személyisége iránt fokozott érdeklődést tanúsít. Ká-
polnai Dezső és Žilka Tibor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem pro-
fesszora nagyban hozzájárultak a nyitrakorosi emlékszoba anyagá-
nak felkutatásához és annak rendszerezéséhez. Kápolnai Dezső a 
SZMBT vezetőségének Rudnay Sándor emlékérmet adományozott. 

Cucor Roland, zenetanár a „Párkányi csata” című készülő rock-
operájának előzményeiről és a mintegy 130 perces zenemű megva-
lósítása körüli – főként anyagi – nehézségekről számolt be. Előadá-
sát zenés részletekkel illusztrálta. 

Az évzáró gyűlés végén a társaság társelnökei a tagokkal ismer-
tették a következő év megvalósítandó céljait. Ezek közé tartozik a 
Rudnay Sándor emlékszoba anyagának további bővítése, Cucor Ro-
land rockoperájának hangszereléssel kapcsolatos anyagi támogatása, 
szponzorok keresése, az esztergomi, dorogi és párkányi alapiskolák 
tanulói számára szervezett természet- és környezetvédelemi verseny 
támogatása, a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola által szervezett kon-
certek propagálása és a társaság honlapjának kialakítása. A társaság 
vezetősége minden új jelentkezőt szeretettel vár tagjai között. 

(c) 

Zene és történelem 

Kastélyok és Katedrálisok Kórusfesztivál
2007. október 22–26–án a Stilla Pectus női kamarakórus részt 

vett az V. Zene és történelem – Kastélyok és Katedrálisok című kó-
rusfesztiválon. A rendezvény célja megismertetni Magyarország 
gyönyörű városait és történelmi nevezetességeit a résztvevőkkel 
és a közönséggel. A koncertekre Magyarország legrégebbi város-
ainak katedrálisaiban és kastélyaiban került sor. A fesztivál védnö-
ke Dr. Beer Miklós, Vác megyéspüspöke. Ezeket a csodálatos talál-
kozókat Strausz Kálmán művészeti igazgató szervezi minden má-
sodik évben. A Stilla Pectus kamarakórus már másodízben vehe-
tett részt ezen a nemzetközi rendezvényen, amelynek keretében 
lehetőségünk volt énekelni a váci Bazilikában és a rendezvény zá-
róhangversenyén, a Parlament épületében Budapesten. A fesztivá-
lon olasz, magyar és szlovák kórusok vettek részt. 

Czímer Karla, a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola igazgatóhelyettese 

Hudba a história 

Zborový festival – Kaštiele a katedrály 
22–26. októbra 2007 sa ženský komorný zbor Stilla Pectus zú-

častnil V. ročníka Zborového festivalu Hudba a história – Kaštie-
le a katedrály. Festival približuje účastníkom a obecenstvu krásy 
miest a historické pamiatky Maďarska. Koncerty sa odohrávajú 
v katedrálach a kaštieľoch najstarších miest Maďarska. Festival 
sa uskutočnil pod záštitou vacovského biskupa Dr. Miklósa Bee-
ra. Tieto fantastické stretnutia každý druhý rok usporadúva Kál-
mán Strausz, umelecký riaditeľ festivalu. Ženský komorný zbor 
Stilla Pectus sa už po druhýkrát mohol zúčastniť tohto medziná-
rodného zborového festivalu, v rámci ktorého sme vystúpili v ba-
zilike vo Váci, a na záverečnom koncerte v budove budapeštian-
skeho parlamentu. Na festivale sa prezentovali zbory z Talianska, 
Maďarska a Slovenska. 

Mgr. Karla Czímerová, zástupkyňa riaditeľky ZUŠ F. Liszta

A Stilla Pectus a Parlamentben
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Azda nie je beznádejné...
Na celom svete žijú ľudia a rodiny, ktoré žijú dvojakým životom. Na 

jednej strane sa snažia byť platnými členmi spoločnosti, no na druhej 
strane sú hendikepovaní v dôsledku svojho postihnutia, z čoho sa rodí 
množstvo nežiadaných problémov a ťažkostí. My sme aktívnymi člen-
mi Spoločnosti williamsovho syndómu. Naše deti sú postihnuté, medzi 
inými aj rodenou srdcovou vadou, zostávajú deťmi počas celého živo-
ta a potrebujú celoživotnú starostlivosť. Šťastné sú tie postihnuté deti, 
ktoré žijú v rodine medzi svojimi blízkymi. Naše ročné stretnutie sme 
už druhýkrát organizovali v Kováčov pri Štúrove. V krásne obnovenom 
hoteli Panoráma sme boli príjemne prekvapení nielen kvalitným ubyto-
vaním ale aj chutnou stravou a slušnou obsluhou, vďaka vedúcemu Ju-
rajovi Pethőovi, ktorý pre nás zabezpečil za to všetko naozaj prijateľnú 
cenu. Pani Henrieta Kosznovszká, starostka obce Chľaba nám odpusti-
la poplatok za ubytovanie, za čo jej patrí poďakovanie. Druhou dôleži-
tou požiadavkou je kvalitná a bezpečná preprava osôb. Túto službu pre 
nás zabezpečila firma pána Júliusa Vodičku, ktorému tiež musím tlmo-
čiť spokojnosť a poďakovanie – aj za poskytnutú zľava.

Počas týždenného pobytu sme sa stretli len s ľuďmi plnými ochotou, 
ktorí bez váhania ponúkli pomocnú ruku. Niektorí sa priamo zapojili do 
programu, iní nám poskytli rôzne zľavy. Pri návšteve kráľovského mes-
ta Visegrád sme mohli bezplatne navštíviť múzeum na kráľovskom hra-
de. Okrem hodnotných tematických exponátov nás očarila prekrásna 
panoráma. Členovia našej spoločnosti sú zväčša slovenskej národnos-
ti, ktorých milo prekvapila skutočnosť, že aj v slovenskom jazyku mali 
možnosť získať informácie v jednotlivých výstavných miestnostiach. 
Rád by som videl podobné riešenie aj na Slovensku, samozrejme v jazy-
ku našich susedov. V rámci týždenného pobytu sme využili aj prirodze-
né danosti kúpeľného mesta. Mgr. Ján Oravec, primátor Štúrova, a Ing. 
Endre Hogenbuch, riaditeľ termálneho kúpaliska nám umožnili voľný 
vstup do areálu kúpaliska Vadaš.

Ing. Miroslav Petrech v pivnici exkluzívneho kaštieľa v Belej pre nás 
pripravil nezabudnuteľnú ochutnávku vín, pričom sme s obdivom po-

čúvali výklad ozajstného odborníka. Pre naše deti spôsobili najväčšiu 
radosť policajti, pod vedením Ing. Juraja Szóráda, ktorý priblížili prá-
cu policajtov rôznymi ukážkami. Nie v menšej miere zaujali kamióny. 
Vďaka podnikateľovi Zoránovi Ivanicsovi mohli naše deti nasadnúť do 
ozajstného kamiónu. Otázok bolo neúrekom. Medzi typickými ponu-
kami bola plavba na „ozajstnej” rieke, ktorú sme absolvovali za tiež vý-
hodnú cenu. Bol to neobyčajný zážitok, všetci sme mali z toho radosť. 
Naše deti netrpezlivo čakali na návštevu športovej haly v Mužli. Tak ako 
pred štyrmi rokmi  aj teraz sme absolvovali rôzne súťaže. Všetci obdr-
žali zaujímavé darčeky, sladkosti a iné pozornosti. Po úspešnom zvlád-
nutí náročných disciplín rodina Drapákových pozvala celú skupinu na 
obed do miestneho kultúrneho domu. Typické maďarské jedlo „papri-
káskrumpli” a múčnik „vargabéles” zožali veľký úspech. Mgr. Katarí-
na Szórádová a Alica Lászlóová boli skvelými pomocníkmi pri zabez-
pečení tohto podujatia.

Ako som už spomínal, každý má svoje problémy. Postihnutí ľudia tých 
problémov majú ešte viac. Vieme, že by si zaslúžili viac pozorností nie-
len od spoločnosti, ale aj od nás všetkých. Samotní postihnutí, ale pre-
dovšetkým ich najbližší, ktorí sa o nich starajú vedia čo by potrebovali, 
aby neboli diskriminovaní.

Počas organizovania tohto týždenného pobytu som sa stretol s úžas-
ným pochopením. Koho som oslovil v mene našej spoločnosti bez vá-
hania prejavil ochotu a pomohol. Malá pozornosť, pochopenie a klad-
ný postoj má často väčšiu hodnotu než z povinnosti a zo zákona poskyt-
nutá materiálna alebo finančná pomoc. Členovia našej spoločnosti boli 
nadmieru spokojní. Bol som veľmi pyšný a hrdý na náš kraj a na tunaj-
ších ľudí, ktorí spríjemnili náš pobyt na južnom Slovensku. Ďakujem 
všetkým v mene našej spoločnosti.

Vianoce pomaly kopú na dvere. Náš svet potrebuje veľa takých ľudí, 
ktorí dokážu pomôcť, nezištne sa obetovať. Vianoce nech sú nevyčer-
pateľným zdrojom lásky, pochopenia a mieru!

Károly Drapák 

V tridsiatych rokoch skoro v každom roku vystúpil z riečiska Dunaj 
aj Hron, a zaplavil nižšie ležiace časti mesta. Takýmto priestorom bol 
aj „Füvellő”, terajší Vadaš, ktorý onoho času bol pasienkom pre kra-
vy. Letná povodeň bola pre nás dobrou príležitosťou pre člnkovanie. 
Priniesli sme korytá na pranie, z dosiek sme zhotovili veslá, a veselo 
sme veslovali. Často sme usporiadali aj „námorné bitky”, počas kto-
rých sme sa snažili prevrátiť jeden druhého. V zime sme veľkú vodu 
využili na korčuľovanie. „Bruslili” sme až k železničnému násypu, 
tam sme si rozopli kabáty a „vetrilovali sme” až domov. Jednu takú 
zimu sa voda vyšplhala až po našu záhradu. V polovici decembra sme 
už dostali zimné prázdniny, napadalo aj trocha snehu, ale nemrzlo 
natoľko, aby ľad bol dostatočne hrubý. Rozhodol som sa, že pôjdem 
dole a vyskúšam to. Vyhľadal som korčule a hrubo zaoblečený som sa 
vydal cez dvor. Mamička ma zbadala a zavolala naspäť, s tým že ne-
smiem ísť dole, lebo ľad je tenký a preborí sa. Vrátil som sa a čakal, 
kým mamička vojde do domu, potom som rýchlo odbehol, namonto-
val som korčule a išiel na ľad. Na okraji  bola voda dobre zamrznu-
tá, ale ako som sa pohol dovnútra, už som bol po pás vo vode. Hlavou 
mi prebehlo, že takto nemôžem ísť domov, preto som sa vybral k suse-
dom - k Bélovi Horváthovi - a poprosil som tetu, aby mi dovolila usušiť 
si šaty. Vyzliekol som sa, a pri peci som začal sušiť nohavice. Už bolo 

dávno po obede, ale veru som mal ešte skoro všetko mokré. Vtedy som 
si pomyslel, že to takto nebude dobré, lebo doma zbadajú, že ani ja, 
ani korčule nie sú nikde, a určite ma budú hľadať. Keď ma nenájdu, 
bude z toho veľké haló, chudera mama si bude myslieť, že chlapec sa 
preboril a utopil sa v ľadovej vode. Obliekol som si mokré šaty a v ru-
kách s korčuľami som išiel cez záhradu domov. Už sa mi skoro poda-
rilo prekĺznuť do kuchyne, keď ma mama zbadala. Bola veľká pani-
ka, keď ma uvidela mokrého s korčuľami v rukách. Rýchlo ma zavie-
dla do izby a nariekala: „Milý môj synček, predsa si odišiel, veď som 
ti povedala, že ľad ešte nie je dobrý. Určite si prechladol a na Vianoce 
budeš chorý.” Donesiem ti nočnú košeľu a rýchlo šup do postele. No, 
mama doniesla nielen nočnú košeľu, ale aj korbáč, zdvihla perinu aj 
nočnú košeľu, a začala ma „naprávať”. Brat, ktorý oproti na gauči 
čítal román vyskočil a začal spolu so mnou plakať a kričať. Ja preto, 
lebo mi to poriadne bolelo, on preto, že mu brata zabijú. Asi po dvad-
siatej piatej rane prestalo bičovanie, čo pre mňa sa zdalo byť večnos-
ťou. Neskoršie sa mama vrátila, doniesla horúci čaj, a keď som sľúbil, 
že už sa to nikdy nestane, pohladkala mi hlavu a dostal som ozajstnú 
materinskú pusu. Chudera určite ma ľutovala, že ma natoľko zbila. 
Na túto príhodu sa pamätám tak, ako keby sa to stalo dnes. 

Fatter (preklad: gé)

Zimná historka

A Ráday Gyűjtemény (könyvtár és levéltár) digitalizált do-
kumentumai között találtam az alábbi, szűkebb régiónkra vo-
natkozó érdekes hírt 1791-ből. A szakállas hírt a világhálón, a 
régi magyar lapok, folyóiratok közé sorolt „Hadi és Más Neve-
zetes Történetek, 1789-1803” tétel alatt lehet megtalálni: 

„Esztergom vármegyében van egy Csenke nevezetű puszta, 
amely a prímási jószághoz tartozik. Mivel az említett puszta 
közel fekszik a Dunához, s egészen szél torkában volt: tehát 
annak nagyobb részét homok-sziklák borították volt eddig, 
sőt hovatovább mind messzebb terjedt a homok. Kívánván en-
nek eleit venni a prímás őeminenciája jószágainak főgondvi-

selője Kons. Ormosdi úr,  s egyszersmind magát a homok lepte 
földet is termőfölddé általváltoztatni, beplántáltatta azt 500 
000 fűzfákkal, amely munkához a múlt novemberben foga-
tott az említett úr, midőn a mezei majorságot űző ember kü-
lönben is semmi rendes foglalatosságát nem szokta múlatni, 
négy hetek alatt 3000 dolgosokkal szerencsésen végrehajtat-
ta. - Ezen cselekedetnek csalhatatlanul remélhető hasznos kö-
vetkezése méltán felindíthat más uraságokat is annak követé-
sére, kik terméketlen, s haszna nem vehető homokos földjeik-
ről örömest panaszkodnak”.  

Oravetz Ferenc

Csenke-puszta 1790-ben



2007. november 1110 november 2007 Párkány és Vidéke Štúrovo a okolieŠtúrovo a okolie Párkány és Vidéke 2007. november 1110 november 2007 Párkány és Vidéke Štúrovo a okolieŠtúrovo a okolie Párkány és Vidéke

A Jövő 2000 Alapítvány, a Fórum Információs Központ és 
a párkányi Régiófejlesztési Ügynökség Déli Régió közösen 
rendezte meg a párkányi művelődési házban, november 21-
én, a harmadik civil börzét. A rendezvény, az eurorégió ci-

vil szervezeteinek bemutatkozását szolgálta, azok „kirako-
dóvásáraként” nyújtott ismét alkalmat a nagyközönség szá-
mára, hogy megismerkedjen azok tevékenységével. A börzét 
Tóth Attila, a Régiófejlesztési Ügynökség igazgatója nyitotta 
meg. A hallgatóság ezután Góra Saroltától, a Jövő 2000 Ala-
pítvány pályázati munkatársától kaphatott tájékoztatót a „2 
százalékként” ismert támogatási rendszerről, annak törvé-
nyi háttéréről és az eddigi tapasztalatokról. Bereznai Csaba, 
az Nemzeti Civil Alapprogram Közép-Dunántúli Regionális 
Kollégiumának elnöke a program felépítését ismertette és 
tájékoztatást adott a jelenlegi helyzetről. A börzén megjele-
nő és kiállító szervezetek kötetlen bemutatkozása követke-
zett, majd a szóbeli bemutatkozások hosszas sorát megtör-
ve a szobi Danubius Néptáncegyüttes szórakoztatta a meg-
jelenteket. A börzén több, mintegy 20 szervezet mutatkozott 
be és állította ki a szervezet tagjai által készített különbö-
ző kézműves termékeket és információs anyagot. A börzét a 
délután folyamán több mint 100 egyéb civil szervezet veze-
tője és önkéntese látogatta meg, akiknek lehetőségük nyílt 
kapcsolatteremtésre, beszélgetésre a bemutatkozó szerve-
zetek képviselőivel.

Góra Sarolta

A párkányi mozgássérültek 99-es alapszervezete november 
9-én ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját a Thermal szál-
lóban, amelyen 98 tagunk vett részt. Tácsik Katalin elnöknő kö-
szöntötte a tagokat és a vendégeket, akik között ott volt Mgr. Ján 
Oravec, városunk polgármestere, Eva Kočiová, a mozgássérül-
tek szervezetének járási elnöke, Ing. Ingrid Tarrová, a városi hi-
vatal szociális osztályának új vezetője, Ing. Irena Sütőová, a kör-
zeti hivatal szociális osztályának munkatársa, Farkas Attila kép-
viselő, a kulturális és sportbizottság elnöke, Magyar Erika, a vá-
rosi hivatal szociális osztályának munkatársa és Klemász Magdol-
na, az Új Évszázad Nyugdíjas Klub elnöke. A köszöntés után az 
elnöknő beszámolt a tíz év munkájáról. Tíz évvel ezelőtt szerve-
zetünket Kőrösi Boženka alapította, aki sajnos már nincs közöt-
tünk. Vannak olyan rendezvényeink, amelyek már hagyomány-
nyá váltak, ilyen a minden évben megszervezett orvosi ellátással 
egybekötött rehabilitációs üdülés és a jubilánsok köszöntése. Eva 
Kočiová elismeréssel szólt a szervezet munkájáról és vándorserle-
get adott át Tácsik Katalinnak. A kitüntetést az a szervezet kapja 
minden évben, amelyik a legeredményesebben dolgozik. Remél-
jük, hogy nem csak egy évig marad nálunk a serleg. Elismerő ok-
levelet adott át Molnár Magdolnának, szervezetünk pénztárosá-

nak sokéves odaadó munkájáért. Ezután Ján Oravec polgármes-
ter köszöntötte az egybegyűlteket, és köszönetet mondott a ve-
zetőségnek, hogy törődnek és segítenek a rászorult beteg embe-
reken annak ellenére, hogy sokszor ők is betegségekkel küzde-
nek. Klemász Magdolna az Új Évszázad Nyugdíjas Klub elnöke is 
köszöntötte tagjainkat és a vezetőségnek további kitartó munkát 
kívánt. Az alkalmat a jubilánsok köszöntésére is felhasználtuk, 
akiket nemcsak elnöknőnk, hanem a polgármester nevében Ing-
rid Tarrová is köszöntött. Végül, de nem utolsó sorban elismerés-
ben részesültek a régi és az alapító tagok: Molnár Magdolna, Mol-
nár Ilona, Izsák Terézia és Izsák József, akiknek a polgármester 
is gratulált. Az ünnepelteket egy-egy nótával a Juhász házaspár, 
és egy-egy verssel Fazekas Zsuzsika és Molnár Magdolna köszön-
tötte. A pohárköszöntő után következett az ebéd, majd harmoni-
kaszó mellett a szórakozás. Reméljük, mindenki jól érezte magát 
ezen a szép ünnepségen és a továbbiakban is nagy szeretettel vár-
juk tagjainkat rendezvényeinkre. Köszönjük a polgármester úr-
nak, a képviselő testületnek és az összes támogatónak, akik segí-
tették szervezetünket, hogy egész évben ilyen és ehhez hasonló 
rendezvényeket tudunk biztosítani tagjainknak. 

Molnár Magdolna, vezetőségi tag

Základná organizácia telesne postihnutých špecifická č. 99 osla-
vovala 10. výročie založenia v hoteli Thermal dňa 9. novembra. 
Na podujatí sa zúčastnilo 98 členov organizácie. Pozvaných hos-
tí a členov pozdravila Katarína Tácsiková, predsedníčka ZO. Na-
šimi hosťami boli Mgr. Ján Oravec, primátor mesta, Eva Kočiová, 
predsekyňa OV SZTP, Ing. Ingrid Tarrová, vedúca odboru sociál-
nych vecí MsÚ, Ing. Irena Sütőová, pracovníčka sociálneho odbo-
ru ObÚ, Attila Farkas, poslanec MZ, predseda komisie kultúry, 
vzdelávania a športu MZ, Erika Magyarová, pracovníčka odbo-
ru sociálnych vecí MsÚ a Magdaléna Klemászová, predsedníčka 
Klubu dôchodcov Nového storočia. Správu o činnosti uplynulé-
ho desaťročia predniesla predsedníčka ZO, v ktorej nezabudla na 
zakladateľku tejto organizácie Boženku Kőrösiovú, ktorá žiaľ už 
nie je medzi nami. Ďalej vyzdvihla podujatia, ktoré sa už tradič-
ne usporadúvajú, ako športový deň, rekreačno-rehabilitačné po-
byty a každoročné pozdravenie jubilantov. Predsedkyňa OV vy-
zdvihla úspešnú prácu ZO, čo potvrdila aj odovzdaním putovné-
ho pohára, ktorý je ocenením pre najlepšie fungujúcu organizá-
ciu v každom roku. Takisto vyzdvihla obetavú prácu pokladníčky 

M. Molnárovej, ktorá obdržala diplom. Slávnostné posedenie po-
zdravil aj primátor mesta, ktorý sa poďakoval vedeniu, za odda-
nosť v pomoci chorým ľuďom napriek tomu, že často sami potre-
bujú opateru. Našich členov pozdravila aj Magdaléna Klemászo-
vá, ktorá zaželala vedeniu ďalšiu úspešnú prácu. 

Jubilantov oslavujúcich okrúhle výročie okrem predsedníčky – 
v mene primátora mesta – pozdravila aj Ing. Ingrid Tarrová. Dl-
horočným a zakladajúcim členom – Magdaléne Molnárovej, He-
lene Molnárovej, Terézii Izsákovej a Jozefovi Izsákovi zagratulo-
val primátor mesta. Oslávencov pozdravili pesničkami manže-
lia Juhászovci, a recitáciou Zsuzsika Fazekasová a Magdaléna 
Molnárová. Po slávnostnom prípitku nasledoval obed a posede-
nie pri živej hudbe. Dúfame, že účastníci sa cítili dobre na tomto 
slávnostnom posedení, a že sa aj v budúcnosti zúčastnia na ďal-
ších podujatiach. Zároveň ďakujeme primátorovi mesta, mest-
skému zastupiteľstvu a všetkým sponzorom za poskytnutú po-
moc, aby sme aj v budúcnosti mohli zabezpečovať podobné pose-
denia pre našich členov. 

Magdaléna Molnárová, členka výboru

Kerek évforduló

Okrúhle výročie

III. Párkányi Civil Börze

A szobi Danubius táncegyüttes
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Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých 
a Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v Štúrove zabezpe-
čila v októbri rekondične – rehabilitačný pobyt v Dudinciach. Bolo 
tam všetko, čo patrí k pohode a k nabratiu síl pre naše zdravie. Po 
vyšetrení nám lekár naordinoval rôzne liečebné procedúry, ktoré 
sme absolvovali každý deň. Okrem toho sme mali možnosť využí-
vať bazén a saunu kedykoľvek. Tento štvordňový pobyt nám pomo-
hol lepšie znášať naše ochorenie. Súdržnosť, zábava, dobrá nálada 
nechýbali ani tento krát. Príjemné spomienky nám všetkým osta-
nú a budeme sa snažiť aj v budúcnosti získať finančné prostriedky 
na takéto ozdravné podujatie. Ani tento krát by to nebolo možné 
bez pomoci sponzorov. Touto cestou ďakujeme zástupcom Mest-
ského úradu v Štúrove, Smurfit Kappa Štúrovo, a.s. a konateľovi p. 
Slobodníkovi a p. Kaničkovi za finančnú pomoc.

Koncom novembra sme pripravili menšiu Katarínsku zábavu, 
kde nám prišli zahrať naše dlhoročné členky sestry Ivaničové. Na 
zábave sme si aj zasúťažili, zatancovali, zaspievali a nakoniec bola 
tombola. Bolo nám veselo a aspoň na tú chvíľu sme zvíťazili nad 
našim postihnutím.

Touto cestou oznamujeme všetkým členom našej organizácie, že 
tradičné VIANOČNÉ POSEDENIE bude v klube dôchodcov dňa 19. 
decembra 2007 o 14°° hod., kde si spoločne pripomenieme a priblí-
žime vianočnú atmosféru s kultúrnym programom. Zagratulujeme 
všetkým jubilantom, ktorí v tomto roku dovŕšili okrúhle výročie.

Výbor ZO SZTP a ZPCCH srdečne pozýva všetkých členov orga-
nizácie. Tešíme sa na spoločne strávené chvíle na tomto sviatoč-
nom vianočnom posedení.

V mene členov výboru: Vörösová Agneša, tajomníčka ZO 

 S organizáciou SZTP ZO Nové Zámky sa zúčastnilo 16 členov zo 
SZTP ZO špecifická č. 99 Štúrovo na dvojtýždňovom zájazde v Gréc-
ku na Olympic Beach – Paralia. Po dlhej ceste na ktorú sme sa vyda-

li 17. septembra nám dobre padla osviežujúca voda Egejského mora. 
Počasie nám prialo a tak sme si mohli využiť dar, ktorý nám poskyt-
lo tzv. babie leto. 

V spolupráci s vedúcou zájazdu Evou Kočiovou, predsedkyňou zvä-
zu z Nových Zámkov sme počas pobytu zorganizovali niekoľko výle-
tov. Prehliadka „Meteory” – krásy vytvorenej prírodou a človekom 
poskytla nezabudnuteľné zážitky. Vydarený zájazd sme absolvova-
li aj do Atén. Prístav Pireus, Akropola, olympijský štadión, výmena 
stráže pred parlamentom – ponúkli nezabudnuteľné chvíle strávené 
v tomto veľkomeste. Úspešný bol aj výlet s loďou na ostrov Skiatos a 
grécky večer v Paralii. Domnienka, že dvojtýždňový zájazd bude veľ-
mi dlhý, sa nakoniec nepotvrdila, ale predsa sme sa tešili už na ces-
tu domov. Po príchode do Štúrova sme konštatovali, že sme strávili 
skutočne príjemné dni pri mori. Zároveň zo strany členov padol ná-
vrh usporiadať takýto zájazd len pre Štúrovčanov, nakoľko záujem 
bol už aj tento rok, ale z kapacitných dôvodov sa mohlo zúčastniť len 
16 členov. Či sa odhodláme na budúci rok vydať sa na takú dlhú ces-
tu, ukáže čas. 

Magdaléna Molnárová, členka výboru 

A párkányi mozgássérültek 99-es szervezetének 16 tagja az érsek-
újvári mozgássérültek szervezetével közösen két hetes üdülésen vett 
részt Görögországban a paraliai „Olympic Beach”-en. Szeptember 17-
én indultunk. A hosszú fárasztó út után bizony jól esett a fürdés az 
Égei-tengerben. Az égiek is kegyesek voltak hozzánk, így kiélvezhet-
tük a nyárutó minden percét a gyönyörű időben. Eva Kočiová járási el-
nöknőnkkel külön utakat is szerveztünk tagjainknak, amelyekre szép 
számban jelentkeztek. Aki látta a „Meteórákat”, a természet és az em-
beri lelemény ezen csodáit, azt az élményt, gyönyörűséget nem felejti 
el soha. Nem kisebb élményben volt része azoknak sem, akik Athénbe 
látogattak velünk. A pireuszi kikötő, az Akropolisz, a parlament és az 

előtte zajló óránkénti őrségváltás szintén életre szóló élményt nyúj-
tott számunkra. Részt vettünk még egy szkiatoszi hajókiránduláson 
és egy görög esten, ami szintén nagy tetszést aratott tagjaink köré-
ben. Azt gondoltuk, hogy hosszú lesz az a két hét számunkra, de bi-
zony nagyon gyorsan elszaladt, amit igencsak sajnáltunk. Mindenki 
elmondhatja, hogy kellemes két hetet töltöttünk a görög tengerpar-
ton. A csoportból többen kérték, hogy jövőre is szervezzünk ilyen ki-
rándulást külön a párkányiak részére, mivel az idén is lett volna any-
nyi jelentkező, hogy egy külön busszal el tudtunk volna menni. Hogy 
ez a hosszú utazás megvalósul-e, majd a jövő dönti el. 

Molnár Magdolna, vezetőségi tag 

A hónap múzeumi tárgya

Citera
Legegyszerűbb változatában téglalap alakú, hasáb for-

májú húros pengetőhangszer, mely játék közben asztal-
ra fektethető. Három alaptípusát különböztetjük meg: 
vályúcitera, kisfejes citera, hasas citera. Az általunk be-
mutatott hangszer az első csoportba tartozik, ahol a „vá-
lyú” két végén levő „fej”-ek egyikében a húrrögzítő sze-
gek, másikában a hangoló szegek vannak. Ezek között fe-
szülnek a citera acélhúrjai, eredetileg 16 szál. A citeratest 
alja a legtöbb esetben fedetlen, ennél a citeránál viszont 
fedett. A citerának a magyar nép körében való általános 
elterjedéséről először Herman Ottó tudósított a 19. század 
végén. Ma, a moldvai csángókat kivéve, az egész magyar 
nyelvterületen ismerik és használják e hangszert.

-juhász-

Múzejný predmet mesiaca 

Citara
Strunový hudobný nástroj, ktorý sa skladá z rezonanč-

nej skrinky štvorhranného alebo zaokrúhleného tvaru s 
otvoreným alebo uzatvoreným dnom. Nad rezonančnou 
skrinkou je obyčajne napnutých 10–16 strún, z nich asi 
tretinu tvoria melodické struny, pod ktorými je pražca-
mi rozdelený hmatník. Ostatné struny sú sprievodné. Na 
vodorovne položenej citare hráč brnká brnkadlom pravou 
rukou po všetkých strunách, ľavou rukou pritláča melo-
dické struny pomocou malej rovnej doštičky o hmatník s 
pražcami. K starším typom jednoduchých citár pribudli 
v 19. storočí dokonalejšie stredoeurópske typy s hmatník-
mi a pražcami. Tu prezentovaná citara má (pôvodne) 16 
strún, je štvorhranného typu s uzatvoreným dnom.

-juhász-

Správy SZTP a ZPCCH

Boli sme v Grécku

Görögországban jártunk
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Mindenütt a világon vannak emberek, családok akik kettős éle-
tet élnek. Az egyik életük arról szól, hogy mindenben megfelelje-
nek a társadalom elvárásainak. A másik életük a sors által rájuk osz-
tott, fogyatékosságukból származó hátrányos helyzetek és egy élet-
re szóló megkülönböztetettség elleni küzdelemről szól. Mi a Szlo-
vák Williams Szindrómások Társaságának aktív tagjai vagyunk. A 
betegségről csak annyit, hogy az ebben szenvedő gyerekek életük 
végéig gyerekek maradnak és ellátásra szorulnak. Azok a sérültek 
a szerencsések akikről a család gondoskodik! Az évente megrende-
zett országos találkozónkat második alkalommal tartottuk Kovács-
patakon. Az egyhetes tábor gazdag programot kínált gyermekeink-
nek, de a kíséretünkben lévő rokonaiknak is. A tábor résztvevőinek 
a gyönyörűen felújított Panoráma szálló biztosította a színvonalas 
ellátást. Köszönjük a szálloda vezetőjének, Pethő Györgynek a ked-
vezményes árak mellett az ízletes ételeket és a személyzet gondos-
kodását. Helemba polgármesterasszonya, Kosznovszki Henrietta, az 
első kérésre igent mondott és úgy nyújtott segítséget, hogy eltekin-
tett a szállásért fizetendő illeték befizetésétől. Egész héten Vodička 
Gyula vállalkozó biztosította a csoport szállítását a program külön-
böző helyszíneire. A kedvező viteldíj, a biztonságos utazás, a kedves 
kiszolgálás és a rugalmas hozzáállás mindannyiunk elismerését és 
köszönetét váltotta ki.

Az egész csapat ingyen belépőt kapott a személyzet jóvoltából a 
Visegrádi Vármúzeumba is. A gyermekeink a látványtól, a felnőt-
tek pedig a kiállítások színvonalától voltak elragadtatva, nemkü-
lönben attól, hogy szlovák nyelven is meghallgathatták a kiállítás 
kísérőszövegét.

Lehetséges, hogy ez egy jó kezdeményezés kezdete? Lehetséges, 
hogy a világnyelvű tájékoztatók mellett a szomszédos országok nyel-
vén is hozzájutunk az információkhoz? Ez is kellemesen meglepetés 
volt. Köszönjük. A kifogástalan időjárásnak köszönhetően két alka-
lommal élvezhettük a párkányi termálfürdő nyújtotta szolgáltatáso-
kat. Párkány város polgármestere Mgr. Ján Oravec és a Vadas igaz-
gatója, Ing. Hógenbuch Endre díjmentes belépővel szereztek örö-
met a nem kis létszámú csapatnak. Mindannyiunk nevében köszön-
jük ezt a támogatást. Vidékünk nemcsak a Vadasról híres, hanem az 
itt készített borokról is. Szeretném megköszönni a Rivel Kft. vezető-
inek, Ing. Miroslav Petrechnek és Szabó Attilának, hogy ismét meg-
kóstolhattuk a tájjellegű borokat. A felújítás alatt álló bélai kastély 
borospincéjében a „kismérnök” – aki egyben a kastély borásza is – 
varázsolt el bennünket szakértelmével. A hajókázás sem maradha-
tott ki a programból. Szintén kedvezményes áron egy órán át szelte 
a szelíd hullámokat az a sétahajó, amellyel a táti szigettől a Garam 

torkolatáig tekinthettük meg a Duna két oldalán lévő látnivalókat. 
A gyerekeknél az Ing. Szórád György által szervezett rendőrségi be-
mutató aratta a legnagyobb sikert. Kipróbálhatták a golyóálló mel-
lényt, megismerkedhettek a rendőrautókkal, a bilincsekkel, megte-
kinthették a fegyvereket. A két gyönyörű kutya bemutatóját ámul-
va szemlélték. Köszönjük a színvonalas bemutatót. Az élmények so-
rát gazdagította a kamionok megtekintése. Ivanics Zorán tette lehe-
tővé, hogy a csoport a cég párkányi telephelyén beülhessen egy iga-
zi kamionba. A cég munkatársai apró ajándékokkal kedveskedtek 
a gyerekeknek. Köszönöm mindannyiunk nevében. Muzsla lözség 
önkormányzata sem maradt ki a sorból. A muzslai sportcsarnokban 
sportvetélkedőt szerveztünk a gyerekek számára, Mgr. Szórád Ka-
talin és László Alica tanítónők szakszerű segítségével, majd a vetél-
kedő kiértékelése után átadtuk az apró ajándékokat, nyereménye-
ket és az elmaradhatatlan édességeket. A sportvetélkedőt követően 
a Drapák család látta vendégül az egész csapatot. Talán nem árulok 
el titkot, ha elmondom, hogy az itteni találkozót érintettségünknél 
fogva mi szerveztük. Köszönet azoknak a muzslaiaknak, akik a meg-
valósításban aktív szerepet vállaltak. Lehet, hogy kötelességszerű-
nek tűnik az ilyen fajta köszönetnyilvánítás, ennél azonban sokkal 
többről van szó. A cikkben említett személyek, mint mi mindannyi-
an, a rohanó világ sodrásában élik életüket. A fogyatékkal élők és a 
róluk gondoskodók ezen felül egyéb akadályokkal is szemben talál-
ják magukat. A terhek cipeléséhez és az ezzel járó gondok elviselé-
séhez és megoldásához olyan energiára van szüksége az embernek, 
amelyeket pusztán anyagi segítséggel nem lehet megoldani. A min-
dennapok apró örömei, az esélyegyenlőség megteremtésére való tö-
rekvés, az emberek pozitív hozzáállása, a segítő szándék és a segí-
tő kéz azok a tényezők, amelyek lehetőséget teremtenek a társada-
lomba való beilleszkedéshez.

A tábor szervezése során azt tapasztaltam, hogy mindenki a leg-
messzebbmenőkig nyitott volt és feltétel nélkül, a lehetőségeihez 
mérten ajánlotta fel segítségét. Büszke voltam térségünkre és az itt 
elő emberekre, mert Szlovákia egész területéről érkeztek – többsé-
gében szlovák – családok valamint két csehországi család is, akik a 
legnagyobb elismeréssel beszéltek friss élményeikről, a vendégsze-
retetünkről és az önzetlen támogatók iránti tiszteletről. A karácsony 
már kopogtat az ajtón, a szívek ajtaján. Azt kívánom, hogy legyen 
számunkra példamutató a segítőkész emberek magatartása és ne fe-
ledjük, hogy mindig az erősnek kell segítenie a gyengét, a bátornak 
a csüggedőt, a módosnak a rászorulót. A karácsony legyen mindany-
nyiunk ünnepe, az önzetlen szeretet ünnepe.

Drapák Károly

Talán mégsem reménytelen...

A harmincas években szinte minden évben kijött a medréből a 
Duna és a Garam. Ilyenkor a víz elöntötte a város alacsonyabban 
fekvő részeit. Az egyik ilyen ártér a „Füvellő” volt, azaz a mostani 
Vadas, ami akkoriban tehénlegelő volt. A nyári áradások kellemes 
csónakázási lehetőséget jelentettek a magamfajta gyerekeknek. Ki-
hoztuk a mosóteknőket, deszkadarabokból evezőket készítettünk 
és vidáman csónakáztunk. Néha még tengeri csatát is rendeztünk, 
amelyben igyekeztünk egymást kiborítani. A téli áradásokat a kor-
csolyázásnak adtak teret. ”Elbogniztunk” egészen a vasúti töltésig, 
ahol kigomboltuk a télikabátot és a szélben hazáig „vitorláztunk”. 
Az egyik télen kijött a víz egészen a kertünk aljáig. December kö-
zepén már „kikaptuk” a karácsonyi szünetet és egy kis hó is esett, 
de nem volt még elég hideg ahhoz, hogy a jég jó vastagra fagyjon. 
Mindazonáltal elhatároztam, hogy lemegyek és kipróbálom. Előke-
restem a korcsolyákat és jól beöltözve elindultam lefelé az udvaron a 
Füvellőre. Édesanyám észrevette és visszahívott, mondván, nem sza-
bad még lemenni, mert a jég még vékony és be fogok szakadni. Visz-
szajöttem és megvártam míg a mama bemegy a házba, ekkor gyor-
san leszaladtam, felcsavaroztam a korcsolyákat és rácsúsztam a jég-
re. A széle jól be volt fagyva, de ahogy egyet jobbra, majd egyet bal-
ra „bogniztam” már benne is voltam derékig a vízben. Hamar át-
futott az agyamon, hogy én így nem mehetek haza, mert lesz akkor 
szorulnék, elmentem hát a szomszédba Horváth Béláékhoz és meg-
kérem a nénit, hogy engedje megszárítani a ruháimat. Levetkőz-
tem és a kályhánál elkezdtem szárítani a nadrágomat. Már elmúlt 

dél is, de bizony még mindig mindenem vizes volt. Arra gondoltam, 
otthon észreveszik, hogy se én se a korcsolya nincs sehol, ezért ke-
resni fognak, s ha nem találnak, abból nagy ijedelem lesz. Szegény 
mama azt fogja gondolni, hogy a gyerek beszakadt és belefulladt 
a jeges vízbe. Felvettem hát a még mindig vizes ruhámat és kezem-
ben a korcsolyákkal elindultam hazafelé a kerten keresztül. Már 
majdnem sikerült a konyhába suttyomban bemennem, mikor ész-
revett a mama. Nagy volt a riadalma, mikor meglátott vizesen, ke-
zemben a korcsolyákkal. Gyorsan bevitt a szobába és dorgálni kez-
dett: „Édes kis fiam, hát mégis lementél, ugye mondtam, hogy még 
nem jó a jég! Biztosan megfáztál és beteg leszel karácsonyra. Ho-
zom a hálóingedet és gyorsan befekszel az ágyba.” A mama azonban 
nemcsak a hálóinget hozta, de egy négyszárú korbácsot is és ami-
kor lefeküdtem felhúzta rólam a dunyhát és a hálóinget, és ameny-
nyi csak rám fért, annyit kaptam a meztelen fenekemre. A bátyám, 
aki a szemben levő díványon regényt olvasott felugrott és elkezdett 
velem együtt sírni és kiabálni. Én azért mert vertek és nagyon fájt, 
ő meg azt kiabálva, hogy agyonverik a testvéremet. Talán a huszon-
ötödik után abbamaradt a korbácsolás, de számomra egy örökké-
valóságig tartott. Később vissza jött a mama, hozott egy forró teát 
és miután megfogadtam, hogy ezentúl szót fogadok, megsimogat-
ta a fejemet és kaptam egy igazi anyai puszit. Biztosan megsajnált 
szegény anyai szíve, hogy annyira megvert.

Erre a kis téli történetre úgy emlékszem, mintha ma történt volna.
Fatter Imre

Téli história
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 Az Ady Endre Alapiskolában ebben a tanévben is megrendezték 
a hagyományos Ady-napokat. Fodor Zsuzsanna igazgatónő köszön-
tőjében hangsúlyozta, hogy az idei rendezvény fő feladataként az 
egészségvédelmet jelölték meg. Ez egy hosszú folyamat, ami akkor 
hatékony, ha már kisiskolás korban elkezdődik, és nem korlátozódik 
csupán egy-egy órára, hanem áthatja az oktatási-nevelési folyamat 
egészét. Kérdőívek, felmérések összegzését figyelembe véve van mit 
tenni ezen a téren is. A háromnapos rendezvény minden korosztály 
számára tartogatott érdekes mozzanatokat. Az iskola folyosóján volt 
rajz- és könyvkiállítás, diákjaink megismerkedhettek a régi mester-
ségekkel, népviselettel, lenfeldolgozással. Az idei regionális irodal-
mi vetélkedő témája Mátyás és a reneszánsz volt. Nem hiányoztak 
most sem a szlovák, német, angol nyelvű játékos feladatok, melyek 
megoldásába a környék iskolái is bekapcsolódtak.

A rendezvény folyamán sor ügyességi játékok, kézműves foglal-

kozások valósultak meg, volt könyvtárbuli, rendhagyó zene- és tör-
ténelemóra, előadás a mikrovilágról, a II. világháború fegyverei-
ről, hazaszeretetről és szülőföldről, horgászatról, bűnmegelőzés-
ről, tűzvédelemről, munkabiztonságról, biztonságos közlekedés-
ről, elsősegélynyújtásról. 

A diákok szakemberek segítségével beszélhették meg serdülő-
kori problémáikat. Ismét sikeres volt a tanár-diák foci, melyet a di-
ákok 9:3 arányban nyertek meg. Ezúttal is meglátogatták az isko-
lát a környék szaktanintézetei, akik pályaválasztási börzén mutat-
koztak be a szülőknek.

A legkisebbek Zsuzsi és Orsi produkcióját láthatták, akik Ba-
lassagyarmatról érkeztek és csodálatos gyermekdalokat énekel-
tek az alsó tagozatnak. A rendezvénysorozat ezúttal is tartalmas, 
élménydús és tanulságos volt.

-zs- 

Mestské zastupiteľstvo v Štúrove na svojom zasadnutí dňa 20. 
novembra 2007:

– nezaujalo stanovisko k cene tepla na rok 2008, ktorej kalkuláciu pre-
dložil konateľ spoločnosti Enerbyt s.r.o mestskému zastupiteľstvu ako 
informáciu. Rozhodnutie vo veci prináleží primátorovi mesta, ktorý 
vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti.

– schválilo koncepciu bytovej výstavby a obnovy bytového fondu v 
meste Štúrovo do roku 2010 

– schválilo zadanie územného plánu mesta 
– schválilo zmenu štatútu mesta, z ktorého na základe rozhodnutia 

krajského správneho súdu vypustilo ustanovenie, podľa ktorého MZ 
bolo oprávnené „vykonávať pôsobnosť valného zhromaždenia v spo-
ločnostiach s ručením obmedzeným, v ktorých je mesto jediným spo-
ločníkom.” Podľa rozhodnutia súdu totiž táto právomoc prináleží pri-
mátorovi mesta.

– schválilo zaradenie nebytového priestoru sklad – garáž na Lipovej 
ulici do zoznamu majetku mesta určeného na prenájom, formou draž-
by za výkričnú cenu 850,-Sk/m2/rok.

– schválilo kofinancovanie vlastnej účasti na projektoch „Mosty na 
Ipli” a „Rybochody na Ipli” vo výške 99.894,- Sk, z voľných finančných 
zdrojov mesta.

– zamietlo žiadosť bývalej TJ Juhcelpap Štúrovo o odpustenie dlhu 

vo výške 703 900,- Sk.
– schválilo účelové finančné prostriedky pre ZŠ Endre Adyho vo vý-

ške 94.349,30 Sk na financovanie miniihriska.
– schválilo mimoriadnu dávku sociálnej pomoci 30 000,- Sk pre det-

ský domov na poskytnutie vianočných darčekov deťom – obyvateľom 
domova.

– schválilo poskytnutie finančných prostriedkov z fondu kultúry, vzde-
lávania a športu pre nasledovných žiadateľov:

– Špeciálna základná škola – na nákup oblečenia pre krúžok mažore-
tiek  4.000,-Sk

– ZRPŠ pri Združenej strednej škole – na projekt „Družobné stretnu-
tie”  3.000,-Sk

– Rodič. združenie pri ZŠ slovenskej – na stretnutie žiakov školy s uči-
teľmi partnerských škôl  9.000,-Sk

LIMES-ANAVUM regionálne kultúrne združenie – na projekt „Histo-
rická konferencia”  9.000,- Sk

– delegovalo Ing. Ladislava Proszonitsa, poslanca MZ za člena rady 
školy ZUŠ Ferenca Liszta.

– schválilo vyplatenie odmeny primátorovi mesta vo výške 110 000,-
Sk, ďalej zástupcovi primátora mesta vo výške 74 000,-Sk, ďalej hlav-
nému kontrolórovi mesta vo výške 33 200,-Sk za obdobie od 1.4. 2007 
do 30.9.2007.

Párkány város képviselőtestülete 2007. november 20-i rendes 
ülésén:

– nem foglalt állást a 2008. évi távfűtési árak kérdésében, amelynek 
kalkulációját a lakáskezelő Enerbyt Kft. ügyvezetője információ gyanánt 
terjesztette a testület elé. A döntés a társaság közgyűlésének jogkörét gya-
koroló polgármester hatáskörébe tartozik.

– jóváhagyta a város 2010-ig terjedő lakásépítési és lakásfelújítási 
koncepciójáról szóló előterjesztést

– jóváhagyta a városfejlesztési terv elkészítésének alaptéziseit
– jóváhagyta a város statútumának módosítására tett javaslatot. A 

kerületi közigazgatási bíróság döntése alapján törölte a statútum azon 
passzusát, amelynek értelmében a képviselőtestület „gyakorolja a köz-
gyűlés jogkörét azon korlátolt felelősségű társaságokban, amelyeknek 
a város az egyetlen üzlettársa.” A bírósági döntés értelmében ugyanis ez 
a polgármester jogköre.

– jóváhagyta egy Hársfa utcai raktár – garázs besorolását a bérbe 
adandó ingatlanok jegyzékébe. A bérbeadás árverés útján történik, ki-
kiáltási ár: 850,-Sk/m2/év.

– jóváhagyta a „Hidak az Ipolyon” és a „Hallépcsők az Ipolyon” c. pro-
jektek 99.894 korona összegű társfinanszírozását a város szabad forrá-
sainak terhére. 

– elutasította az egykori Juhcelpap Sportegyesület azon kérelmét, 
amelyben az 703 900,- koronás adósságának elengedését kéri.

– 94.349,30 korona céltámogatást hagyott jóvá az Ady Endre Alapis-
kola műfüves pályájának finanszírozására.

– 30.000 korona szociális segély folyósítását hagyta jóvá karácsonyi 
ajándékok vásárlására a Párkányi Gyermekotthon gondozottjai szá-
mára.

– pénzügyi támogatást hagyott jóvá a kulturális, művelődési és sport 
alapból az alábbi kérelmezők számára:

– Speciális Alapiskola – mazsorett-csoport ruházatára  4.000,-Sk
– Összevont Középiskola szülői tanácsa – baráti találkozóra  

 3.000,-Sk
– Szlovák Alapiskola szülői tanácsa – partneriskolai csereprogramra  

 9.000,-Sk
LIMES-ANAVUM Regionális Kulturális Társulás – „Történelmi konfe-

rencia” költségeire  9.000,- Sk
– Ing. Proszonits László képviselőt delegálta a Liszt Ferenc Művészeti 

Alapiskola iskolatanácsába.
– a polgármesternek 110 000 korona, az alpolgármesternek 74 000 

korona, a főellenőrnek pedig 33 200 korona jutalom kifizetését hagyta 
jóvá a 2007. április 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra.

Správy mestského zastupiteľstva

Az önkormányzat hírei

XV. Ady-napok

Helyreigazítás
Előző – októberi – számunk „Fejedelmi menyegző” című cikké-

ben sajnálatos elírás történt, ugyanis Paskai László neve helyett 
Lékai László neve szerepelt a cikkben. Az érintettektől és az ol-
vasóktól ezúton kérünk elnézést. 

A szerkesztőség

Oprava
V predchádzajúcom – októbrovom – čísle našich novín došlo k 

poľutovaniahodnej chybe v článku „Aristokratická svadba”, kde 
sme miesto László Paskaiho omylom uviedli meno László Lékaiho.  
Dotknutým a našim čitateľom sa touto cestou ospravedlňujeme. 

Redakcia 
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5. – A XV. Zenei Napok nyitóhangversenye a Szent Imre római 
katolikus templomban. Közreműködtek: a Stilla Pectus, az 
Esztergomi Szimfonikus Zenekar, a Balassi Bálint Vegyeskar, 
az érsekújvári Enthea kórus. 

6. – A XV. Zenei Napok keretében a budapesti Molnár Antal Ze-
neiskola Big-Band zenekarának koncertje a sétálóutcán. 

 – Kyokushin karate bajnokság a muzslai sportcsarnokban, 
amelyen öt ország 120 versenyzője lépett a tatamira. Az 
egyetlen párkányi győzelmet Éder Olivér szerezte a zöld-
barna öves kategóriában. 

 – Szüreti ünnepség és felvonulás Garamkövesden. 
 – A XV. Zenei Napok gálakoncertje a VMK nagytermében. 

A Stilla Pectus mellett közreműködtek: Klein Otokár opera-
énekes, a prágai Művészeti Alapiskola szimfonikus zeneka-
ra, a budapesti Molnár Antal Zeneiskola zenekara, a pozso-
nyi E. Jaczová Tánckonzervatórium, a budapesti Táncszín-
ház és a krakkói Ĺ Art de la Danse táncművészei. 

7. – A XV. Zenei Napok zárórendezvénye a muzslai római kato-
likus templomban. Közremüködtek: a Stilla Pectus és a prá-
gai Művészeti Zeneiskola szimfonikus zenekara.

 – Párkány – Jaslovské Bohunice 0:2 (0:0) – bajnoki labdarú-
gó mérkőzés. 

11. – Megkezdődött a 461. Simon-Júda-napi vásár. 
14. – Párkány – Somorja 2:0 (0:0) – bajnoki labdarúgó mérkő-

zés. 
16. – Az Ady Endre Alapiskolában felavatták az iskola 1,5 millió 

korona értékű műfüves labdarúgó pályáját. 
17. – A Városi Galériában „Utak” címmel megnyílt a 70 éves Ko-

csis Ernő jubileumi kiállítása. 
20. – V. Regionális történelmi konferencia a VMK nagytermé-

ben. 
 – Vadászbál a Bowling Clubban. 
21. – Domaniža – Párkány 1:2 (0:1) – bajnoki labdarúgó mérkő-

zés. 
24. – A Stilla Pectus női kamarakórus a váci bazilikában szere-

pelt egy nemzetközi kórusfesztiválon. 
26. – A Stilla Pectus női kamarakórus a budapesti Parlamentben 

szerepelt. 
27. – A Stilla Pectus női kamarakórus Rév-Komáromban szere-

pelt a 15. Egyházi Zene- és Énekfesztiválon. 
28. – Párkány – Dolné Vestenice 0:3 (0:0) – bajnoki labdarúgó 

mérkőzés. 
30. – Töklámpások kiállítása a sétálóutcán. A szabadidőközpont 

rendezvénye. 
31. – A Stilla Pectus női kamarakórus a református imaházban 

szerepelt. 
(p.j.)

5. – Otvárací koncert XV. Hudobných dní v rímsko-katolíckom 
kostole Svätého Imricha. Účinkovali: Stilla Pectus, Ostrihom-
ský symfonicky orchester, Zmiešaný zbor Bálinta Balassiho 
a vokálny zbor Enthéa z Nových Zámkov. 

6. – V rámci XV. Hudobných dní sa konal koncert Big-Band or-
chestra Hudobnej školy Antala Molnára z Budapešti. 

 – Medzinárodné majstrovstvá v Kyokushin karate v športo-
vej hale v Mužli, kde súťažilo 120 pretekárov z piatych kra-
jín. Jediné víťazstvo domácich získal Oliver Éder v kategórii 
so zeleno-hnedým pásom. 

 – Oberačková slávnosť v Kamenici nad Hronom.
 – Galakoncert XV. Hudobných dní vo veľkej sále MsKS. Okrem 

zboru Stilla Pectusu účinkovali: operný spevák Otokar Kle-
in, Symfonický orchester ZUŠ Praha, Hudobná škola Antala 
Molnára z Budapešti, Tanečné konzervatórium E. Jaczovej 
z Bratislavy, Tanečné divadlo Budapest a Ĺ Art de la Danse z 
Krakova. 

7. – Záverečné podujatie XV. Hudobných dní v rímsko-katolíc-
kom kostole v Mužli. Účinkovali Stilla Pectus a Symfonický 
orchester ZUŠ Praha. 

 – Štúrovo – Jaslovské Bohunice 0:2 (0:0) – majstrovský fut-
balový zápas. 

11. – Začal sa 461. jarmok Šimona-Júdu. 
14. – Štúrovo – Šamorín 2:0 (0:0) – majstrovský futbalový zá-

pas. 
16. – V ZŠ Endre Adyho odovzdali do užívania futbalové ihrisko 

s umelou trávou. Investícia stála 1,5 milióna korún. 
17. – V mestskej galérii pod názvom „Cesty” bola otvorená jubi-

lejná výstava 70-ročného Ernesta Kocsisa. 
20. – V. Regionálna historická konferencia vo veľkej sále MsKS. 
 – Ples poľovníkov v Bowling Clube. 
21. – Domaniža – Štúrovo 1:2 (0:1) – majstrovský futbalový zá-

pas. 
24. – Stilla Pectus účinkoval na Medzinárodnom festivale spe-

vokolov vo vacovskej Bazilike.
26. – Stilla Pectus účinkoval v budove Parlamentu v Budapešti. 
27. – Stilla Pectus účinkoval v Komárne na 15. Festivale cirkev-

nej hudby a spevu. 
28. – Štúrovo – Dolné Vestenice 0:3 (0:0) – majstrovský futbalo-

vý zápas. 
30.  – Výstava svetlonosov na pešej zóne. Podujatie CVČ. 
31. – Stilla Pectus účinkoval v modlitebni reformovanej cirkvi.

(p.j.) 

Stalo sa v októbri

Októberben történt

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk december 2-án, halálának második 

évfordulóján édesapánkra, 
CSuPORT SÁNDORRA

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá  
ezen a szomorú évfordulón. 

Emlékét	őrző	szerettei

S hlbokým zármutkom a bolesťou v srdci ďakujeme 
všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí 
dňa 2. novembra 2007 odprevadili na poslednej 

ceste nášho nezabudnuteľného 
VOjTEChA hAjDúA 

 ktorý nás navždy opustil vo veku 65. rokov svojho 
života. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. 

Manželka	a	celá	smútiaca	rodina

Sok szeretettel emlékezem december 11-én, 

halálának első évfordulóján  

OLÁh TIbORNÉ, SzüL. NÉMETh ILONÁRA 

Emlékedet örökké a szívemben őrzöm. 

Gyászoló	férjed:	Tibor

Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym,  
ktorí prišli dňa 13. septembra odprevadiť  

na poslednej ceste našu drahú a milovanú dcéru 
IVETKu SKLADANOVú 

ktorá nás náhle opustila vo veku 24 rokov svojho 
života. Ďakujeme im za prejavy sústrasti a 

kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš 
veľký žiaľ. 

Smútiaca	rodina „Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Remegő 
kézzel simogatjuk fejfádat, nem nyugszik a szívünk, hogy többé nem láthat.”

Ten, koho milujeme neumiera, ale žije stále v našich srdciach.„Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, boli chvíle s Tebou, na ktoré radi spomíname. 
Stíchlo srdce i Tvoj hlas, smútok v srdci zostal v každom z nás. 

Aj keď, Ivetka, hľadíš na nás z neba, slza nám steká po líci, zabudnúť sa nedá.”
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A tavalyi tanév a gimnázium számára a diákok felvételi vizsgákon 
való sikeres szereplése szempontjából rendkívül sikeres volt. Emellett 
a felvételi vizsgák eredményei a nyolcosztályos tagozaton lényegesen 
jobbak voltak, mint a négyosztályoson. 

Tavaly négy osztály összesen 105 diákja érettségizett, a szlovák ta-
gozaton 49, a magyar tagozaton pedig 56. Mindkét tagozaton egy-egy 
magyar, ill. szlovák osztály érettségizett.

Főiskolára 98 diák jelentkezett (93%) és felvételt nyert 89 diák, ami 
a jelentkezők 91%-a, ill. az összes diák 85%-a. A nyolcosztályos tagozat 
mindkét osztálya idegen nyelvi irányzatú volt és 100% felvételi ered-
ményt produkált. A négyosztályos gimnázium szlovák tagozata 67%-
ra, míg a magyar tagozat 96%-ra teljesített a felvételiken.

A főiskolai és egyetemi hálózat Szlovákiában jelenleg igen gazdag, 
így a diákoknak van miből választani. némelyek pedig külföldi főisko-
lát választottak – Csehországban 7, Magyarországon pedig 24 diák fog 
továbbtanulni. A műszaki irányzatú főiskolák iránt a diákok 16%-a mu-
tatott érdeklődést, ami ugyan nem domináns, de jó jel, hogy az utób-
bi években növekvő tendenciát mutat. A fiatalok kezdik érteni, hogy 
az ilyen irányú tanulmányokba érdemes belevágni és van jövőjük. A 
legnagyobb érdeklődés (20%) a kézgazdaságtan, menedzserképzés, 

vállalkozás, pénzügyek, bankszakma, könyvelés, közigazgatás iránt 
mutatkozott. Pedagógiai főiskolára – a tantárgyak különféle kombi-
nációjával – 17% jelentkezett, humán szakokra (filozófia, politológia, 
muzeológia, archeológia, szlavisztika) 8%, kommunikációra 10%, jog-
ra 8%, orvosira 4%, logisztikára 4%, 

Idegenforgalomra 2%, földrajzra 2%. A szociális munka, gyógysze-
részet, fizika, zene, légiforgalom, rendőrakadémia, katonai akadémia 
1- 1%-ot vonzott.

Egyes diákok több főiskolára is jelentkeztek, s közülük a legjobbak 
több főiskolára is bejutottak. A többi diák felépítményi iskolákon foly-
tatja tanulmányait, esetleg külföldre mentek tapasztalatot szerezni és 
tökéletesíteni idegen nyelvtudását. Minden bejutott diáknak szívből 
gratulálok. Azoknak pedig, akik ebben az évben nem kerültek be a ki-
választott főiskolára, kívánok sok türelmet a további felvételi vizsgák-
ra való felkészülésben. Az érvényesüléshez ugyanis a főiskola egyre in-
kább szükséges. A megfelelő főiskola kiválasztása az életben nagyon fe-
lelősségteljes lépés, éppen ezért mindent meg kell tenni, hogy ez sike-
rüljön. A konkurencia nagyon erős, így ebben a tanévben a lehető leg-
több időt kell a tanulásra fordítani. Sok erőt, egészséget hozzá!

PaedDr. K. Slabáková, nevelési tanácsadó  (ford.: -gé-)

Minulý školský rok bol pre gymnázium z hľadiska úspešnosti našich 
študentov na prijímacích skúškach mimoriadne úspešný. Výsledky prijí-
macích skúšok na osemročnom štúdiu boli tento krát výrazne lepšie ako 
na štvorročnom. 

V školskom roku 2006/2007 maturovali študenti štyroch tried – spolu 
105 študentov, z toho na slovenskom oddelení 49, a na maďarskom odde-
lení 56. Na oboch oddeleniach bola jedna trieda osemročného a aj štvor-
ročného štúdia. Na VŠ sa prihlásilo 98 študentov (93%) a prijatých bolo 
89 (91%) z prihlásených a 85 % zo všetkých. Osemročné štúdium na oboch 
oddeleniach malo zameranie na cudzie jazyky a ich úspešnosť na prijíma-
cích skúškach bola 100 %-ná. Na štvorročnom štúdiu slovenské oddelenie 
bolo úspešné na 67%, kým maďarské oddelenie na 96 %.

V súčasnosti je sieť VŠ a univerzít na Slovensku veľmi rôznorodá a štu-
denti si naozaj majú z čoho vyberať. Niektorí si vybrali aj zahraničné vy-
soké školy a to v Česku (7) a v Maďarsku (24). Záujem o VŠ technického 
zamerania (16%) nie je síce dominantný, ale je dobré, že v posledných ro-
koch nadobúda rastúcu tendenciu. Mladí ľudia začínajú chápať, že in-
vestovať do vzdelania tohto zamerania sa oplatí a zabezpečuje to dob-
rú budúcnosť. 

Najväčší záujem (20%) sa hlásilo na ekonómiu, manažment, podni-

kanie, finančníctvo, bankovníctvo, účtovníctvo, verejná správa a pod. 
Na pedagogické fakulty s rôznymi kombináciami predmetov sa hlásilo 
17 %, na humanitné smery (filozofia, politológia, muzeológia, archeo-
lógia, slavistika) 8 %, na masmediálnu komunikáciu 10 %, na právo 8 
%, na lekárstvo 4 %, na logistiku služieb 4 %, na turizmus 2 %, na soci-
álna geografiu 2 %. 

Po 1 % to bolo sociálna práca, farmácia, fyzika, hudba, letecká dopra-
va, akadémia policajného zboru, akadémia ozbrojených síl. Jednotliví štu-
denti sa hlásili na viac VŠ, a najlepší z nich boli prijatí aj na viac VŠ. Ostat-
ní študenti prejavili záujem o štúdium na nadstavbových školách, prípad-
ne išli na istý čas do zahraničia zbierať skúsenosti a zdokonaľovať sa v cu-
dzom jazyku. Všetkým prijatým študentom srdečne blahoželám.

No a tým, ktorí sa v tomto roku nedostali na vybratú VŠ, by som chcela 
popriať veľa trpezlivosti v príprave na ďalšie prijímacie skúšky. Pre dobré 
uplatnenie sa v praxi je totiž VŠ stále viac potrebná a nevyhnutná. Vybrať 
si tú správnu VŠ je veľmi zodpovedný krok do života a preto treba spraviť 
všetko preto, aby sa to podarilo. 

Konkurencia je veľmi silná a štúdiu sa treba venovať aj tento školský rok 
v maximálne možnej miere. Tak teda – veľa zdravia a síl!

PaedDr. K. Slabáková, výchovná poradkyňa

Charitatívna akcia
Mesto Štúrovo oznamuje všetkým občanom, že v dňoch 17-19. 
decembra 2007 sa uskutoční charitatívna akcia pod názvom: 

„Otvorte srdcia, my ich máme otvorené” 
Na základe toho sa uskutoční zbierka ošatenia, obuvi, hračiek a 

pod. v hoteli Zahovay (bývalý second hand) a to od 3.12.2007 do 
14.12.2007 a to nasledovne: 

- v pondelok v čase od 14. do 16 hod.
- v stredu v čase od 16. do 18 hod.
- v piatok v čase od 9. do 11 hod.

Charitatívna akcia sa bude konať na pešej zóne, zároveň bude 
prebiehať dobrovoľná finančná zbierka pre „Združenie na pomoc 

ľuďom s mentálnym postihnutím” pod vedením pani Terézie 
Szűcsovej. Počas charitatívnej akcie sa bude podávať malé 

občerstvenie. Prosíme všetkých občanov, ktorí chcú podporiť 
túto charitatívnu akciu, aby si osvojili túto myšlienku. Zároveň 

vyzývame všetkých Vás, ktorým touto charitou aspoň trochu 
pomôžeme, aby ste prišli medzi nás. Možno prispejete  

k naplneniu snov a túžob svojich detí.

Ďalšie informácie poskytne oddelenie sociálne, bytové, 
kultúry, zdravotníctva a školstva na tel. č. 7511 466.

Jótékonysági rendezvény
Párkány városa tudatja a polgárokkal, hogy 2007. decem-

ber 17-19 között jótékonysági rendezvényre kerül sor  
„Nyissátok ki szíveiteket, a miénk nyitva van” 
 címmel. A rendezvény során ruha, cipő, játék, stb. gyűjtésére 

kerül sor a Zahovay szállóban (egykori second hand), mégpedig 
2007. december 3-tól december 14-ig a következő időpontokban: 

- hétfőn 14.00 órától 16.00 óráig, 
- szerdán 16.00 órától 18.00 óráig, 
- pénteken 9.00 órától 11.00 óráig.

A jótékonysági rendezvényre a sétálóutcán kerül sor, ahol Szűcs 
Terézia vezetésével pénzgyűjtést szerveznek a Mentálisan sérült 
emberek megsegítésére létrejött társulás javára. A jótékonysági 

rendezvény ideje alatt kis frissítővel is szolgálnak. Kérünk  
minden polgárt, akik szeretnék támogatni ezt a jótékonysági 

rendezvényt, hogy tegyék magukévá az elképzelést. 
Egyúttal felhívjuk azok figyelmét, akiknek ezzel a rendezvé-
nnyel egy kicsit is segítünk, jöjjenek el közénk. Lehet, hogy 

hozzájárulnak gyermekeik álmainak és vágyainak teljesítéséhez. 

További információk a városi hivatal szociális osztályán.  
Tel: 7511 466. 

A gimnázium végzősei helytálltak a felvételiken

Maturanti gymnázia úspešní na prijímacích skúškach 
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Magyarországi székhelyű vállalat, 
ügyfélirányító berendezések telepítéséhez
és szervízeléséhez, keres munkatársakat. 

(Szlovákia területére)

Követelmények:

• szlovák és magyar nyelvtudás

• elektroműszerész, lakatos vagy hasonló 

szakmai végzettség

• lakhely Párkány és környéke max. 20 km-ig

Spoločnosť so sídlom v Maďarsku,  
hľadá spolupracovníkov na montáž a údržbu 

zákazníckych terminálov na území SR.

Požiadavky:

• znalosť slovenského a maďarského jazyka

• vzdelanie: elektrikár, príp. zámočník a pod.

• bydlisko Štúrovo a okolie do 20 km

Információk/Informácie: +421 915 607800

Pozývame Vás do novootverenej predajne 
s luxusnou značkovou spodnou bielizňou 

v Štúrove na Hlavnej ulici č. 45 (vo dvore). 

Využite 10% zľavu pri príležitosti
 otvorenia predajne!

Programy v kultúrnom dome

14. decembra 2007 (piatok) – 18.00 
MLADÉ SRDCIA – Maďarský umelecký súbor: Listy 

Vstupné: 120,-Sk
Dôchodcovia a deti: 100,-Sk

SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
Hudba: (nový) ACOUSTIC 
Vstupné s večerou: 700,-Sk

2007. december 14. (péntek) – 18.00 
IFJÚ SZIVEK Magyar Táncegyüttes: Felföldi levelek

Belépőjegy: 120,-Sk
Nyugdíjasoknak és gyermekeknek: 100,-Sk

SZILVESZTERI BÁL
Zene: (új) ACOUSTIC

Belépő vacsorával: 700,- Sk

Jövő évi előzetes:
FIGYELEM! : A december 9-re tervezett színházi 

előadás 2008. február 24-én (vasárnap) 18.00 órakor
lesz megtartva:

Az ÉRSEKÚJVÁRI ROCKSZÍNPAD  bemutatja
Andrew Lloyd Webber & Tim Rice:

József és a színes szélesvásznú álomkabát
Világhírű musical 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 délcegségére és álomfejtő ké-
pességeire irigy testvérek előbb kútba taszítják Józsefet, majd eladják 

rabszolgának. Később a dúsgazdag Putifárhoz kerül, kinek felvirá-
goztatja birtokát. Vesztére azonban szemet vet rá a tulaj kéjsóvár fele-
sége, de az ostor mégis Józsefen csattan, s hamarosan egy börtöncella 
mélyén találja magát. A csoda és saját borotvaéles esze onnan is kise-
gíti, hogy aztán 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.

Belépőjegy: 130,-Sk
Nyugdíjasoknak és gyermekeknek: 100,-Sk

Karácsonykor a szeretet s ajándékaink veszik körbe azokat, 
kik minket szeretnek. Kívánjuk, hogy töltsön el az ünnep 

őszinte szeretettel és boldogsággal!
Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és békés,  

boldog új esztendőt kívánnak mindenkinek 
a párkányi VMK munkatársai

Na Vianoce láska a darčeky obkopujú tých, ktorí nás mi-
lujú. Želáme, aby Vás sviatok naplnil  

úprimnou láskou a šťastím! 
MsKS Štúrovo praje všetkým milovníkom kultúry veselé 

Vianoce a šťastlivý Nový rok!
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Komorné príbehy s atmosférou Vianoc 
DÉMONI (Slovensko 2007)
Scenár a réžia: Róbert Šveda, hrajú: Eva Kerekes, 

Dagmar Duditšová
Ústrednými postavami celovečerného poviedko-

vého filmu debutujúceho slovenského režiséra je 
trojica žien, z ktorej každá sa ocitá v inej životnej si-
tuácii a duševnom rozpoložení. Film realisticky a bez 
sentimentu zachytáva ich konanie práve v čase Via-
noc, v okamihoch hľadania zmierenia so sebou a svo-
jim večne bdelým démonom – túžbou milovať. Každá 
ho nakoniec nachádza sebe vlastným spôsobom. 

Život medzi svištiacimi guľkami
POD PAĽBOU (USA 2007)
Scenár a réžia: Michael Davis, hrajú: Clive Owen, Mo-

nica Bellucci
Hrdina tohto akčného trileru pán Smith je nezhovor-

čivý samotár s nejasnou minulosťou, ktorý túži po jedi-
nom, aby mu už všetci dali pokoj. Namiesto toho sa však 
nečakane ocitne priamo uprostred prestrelky a hrou 
osudu sa stane ochrancom nemluvňaťa, ktorému idú po 
„krčku” zástupy dosť ostrých chlapíkov. To spustí neví-
daný strelecký ohňostroj s prepracovanou choreogra-
fiou prešpikovanou originálnymi vtipnými nápadmi, 
aké ste ešte doteraz určite nevideli.

Komédia o mladých pre mladých
ŠUP SEM, ŠUP TAM (Dánsko 2003)

Réžia: Aage Rais, hrajú: Jacob Krarup, Marie Bach 
Hansen 

V príbehu o priateľstve, dospievaní a o problémoch 
s rodičmi sa zoznámime s trojicou sympatických cha-
lanov z dánskeho zapadákova, ktorým sa práve nekon-
trolovateľne búria hormóny. Okrem bežných peripetií 
s prvými láskami však budú musieť čeliť aj serióznejším 
problémom a riešiť tiež krízu kamaráta, ktorý sa opo-
jený vidinou futbalovej slávy nezadržateľne dostáva na 
šikmú plochu. Dokážu si úspešne poradiť s nástrahami 
dospievania? 

Predsilvestrovské zimomriavky
IZBA 1048 (USA 2007)
Réžia: Mikael Hifström, hrajú: John Cusack, Samuel 

L. Jackson
Hororový film natočený podľa poviedky svetozná-

meho „majstra hrôzy” Stephena Kinga nám postupne 
naservíruje značnú dávku prízrakov a nefalšovaného 
desu s trochou psychológie a nezameniteľnej strašidel-
nej atmosféry. Hlavnou postavou je cynický spisovateľ 
brakovej literatúry, ktorému nedávno zomrela dcéra 
a ktorého manželstvo sa ocitá v troskách. V hotelovej 
izbe 1048, pred ktorou ho varoval neznámy anonym, 
sa rozhodne dopísať svoju najnovšiu knihu aj napriek 
tomu, že z nej už predtým vyniesli päťdesiatšesť hostí s 
nohami napred... 

Prehľad zaujímavých titulov pre vás pripravila: Eva Sadloňová

Pozvánka do kina DANUBIUS na novembrové hity strieborného plátna

D a n u b i u s
K i n o  �  M o z i

začiatok predstavení (ak nie je uvedené inak) – 1900 – Az előadások kezdete (a kijelölt filmeken kívül)

1-2.  Mr. Books (Robert De Niro)
4-5.  Posledná légia (Sir Ben Kingsley, Colin Firth, Aishwarya Rai)
6-7.  Nabúchaná (Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd)
8-9.  Resident Evil : Zánik (Milla Jovovich)
11-12.  Tajnosti (Iva Bittová, Karel Roden, Martha Issová, Anna Šišková)
13-14.  Superbad (Johan Hill, Michael Cera, Seth Rogen)
15-16.  Kráľovná Alžbeta : Zlatý vek (Kate Blanchett, Clive Owen, Geoffrey Rush) 
18-19.  Démoni (Eva Kerekešová, Beáta Dubielová, Dagmar Duditšová)
20-21.  Šup sem – šup tam (Jakob O. Krarup, Marie B. Hansen, Cyron Melville)
22-23.  Next (Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel)
24-26. Vianočné sviatky – nepremieta sa – nincs vetítés
27-28.  Izba 1408 (John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary McCormack)
29-30.  Shoot’s Em Up (Monica Belucci, Clive Owen, Paul Giamatti)

Avízo na január 2008 – Januári előzetes
Hrdinovia a zbabelci • Tesne vedľa • Polčas rozpadu • Sila srdca 

Vášeň a cit •Pán včielka • Votrelec a predátor 2

Štúrovo
és  Vidékea  o k o lie
Párkány

December 2007 December
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Projekt  
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, 
– Pre každého...

Viac informácií len na dohodnutej konzultácii.
Kontakt: edbusysturovo@zoznam.sk

Mobil: 0949/590115, 0908/813488, 0905/259541

V našej novootvorenej predajni 
na hlavnej ulici č. 40
Kontakt:	0949/207	791

E-mail:	O2.sturovo@gmail.com

Vianoce plné 
prekvapení  
s O2 Pre mňa
Každý druhý 
mesačný poplatok 
len za 1 korunu

už	od
	1.-	Sk

TWISTER
KAráCSOnyi	AKCióváSár!

VIANOčNÁ AKCIA!

Kínálatunk:
Rybárske, chovateľské, umelecko-kreatívne potreby

horgász, kisállattenyésztési, 
kreatív-kézmőves kellékek boltja

Hlavná	50,	Štúrovo	
Fő	u.	50,	Párkány
Tel:	036/752	3143,	
	 0911/880	858
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RicsiPress 2 - Junglebook 
Štúrovo, Hlavná 31 

Könyvek-Knihy 
Játék-Hra�ky 

Ajándék-Dar�eky

AKCIÓKKK!!!

- 50 % árengedmények!!! 

Novootvorená lekáreň Cityfarma na 
Poliklinike (v priestoroch pri bufete) 

ponúka nasledovné slu�by:

– lieky na predpis
– individuálna príprava liekov

– liečebná kozmetika
– odborné poradenstvo

aj s mo�nosťou zalo�enia ZÁKAZNÍCKEJ 
KARTY. Za body získané cez zákaznícku 

kartu mô�ete získať vitamíny, 
voľnopredajné lieky a ľubovoľný darček 

z našej ponuky..

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

kínálata:

– gyógyszerek receptre
– egyedi készítésű gyógyszerek

– gyógykozmetikumok
– szaktanácsadás

A nálunk kiváltható ÜGYFÉLKÁRTYA 
révén szerzett pontokért vitaminokat, 
szabad forgalmazású gyógyszereket, 

illetve tetszése szerinti ajándékot 
választhat kínálatunkból.

Otváracie hodiny – Nyitvatartás:
Pondelok – Piatok:

hétfő – Péntek: 
7,30 – 16,00

tel.: 036/7512 540
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DUNAPLAST
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

• Fürdőkádzománc felújítás. 0905/983 602.
• TELJES INGATLAN KÍNÁLATUNK www.bluechipreality.sk
• 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.
• Fa ASTOREX s.r.o., Bottova 19, 945 01 Komárno ponúka práce 
na realizáciu dodávok a montáž hydroizolácií plochých striech, za-
teplenia a doteplenia plochých striech. Kontakt: Tel.: 00421(0)35 
7740 488, mob.: 00421 (0) 905 643 414. e-mail: astorex@astorex.sk,  
www.astorex.sk
• Eladó emeletes családi ház Bényben. 036/75 99 285, 0918/611 631.
• Vennék nagyobb szobakonyhás lakást Párkányban. 0908/436 999.
• Bérbeadom a jelenlegi Sport-presszó helységeit a Fő utcán. 
0903/459 199

Agentúrna kancelária – Csenger Árpád

Slovenská poisťovňa

Tel: 036/7511 220, 0903/238 219
E-mail: arpad.csenger@allianzsp.sk 

Köszönjük tisztelt ügyfeleink bizalmát és
valamennyiüknek kívánunk sok szerencsét az

új esztendőben!

Ďakujeme za priazeň
všetkých našich

zákazníkov a prajeme
všetkým veľa šťastia v

novom roku!

TAXI
Q u I C K NON STOP

0908 759 166

Kellemes karácsonyt és boldog 
új esztendőt kívánunk!

Széchenyiho 10, �túrovo
Tel: 7511-058, 0905/664198

Otvorené: Po-Pia: 900 � 1200 1300 � 1700

Kellemes karácsonyt és boldog új esztendőt kíván a DUNAPLAST!

Príjemné Vianoce a veľa štastia v novom roku Vám praje firma DUNAPLAST!
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www.p ro f i r ea l . sk

•  aj maďarský aj český príjem
•  pre zamestnancov, dôchodcov a 

�ivnostníkov

0905/44 99 16
hľadáme spolupracovníkov

GAMEX – Štúrovo
kompletná tieniaca technika

informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 a 0908/389 990

ROLETY
SIEŤKY 

PROTI HMYZU
UZAMYKACIE 

SYSTÉMY �ALÚZIE

Vonkajšie plastové ROLETY, �ALÚZIE – medziokenné, 
vertikálne, látkové, LAMELOVÉ DVERE, 

ČALÚNENIE DVERÍ, MARKÍZY, SIEŤKY PROTI HMYZU
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Tel: 036 / 759 71 25
Fax: 036 / 753 28 41

e-mail: tlackollar@stonline.sk

Hlavná 43
Fő utca 43

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

Lipová 8 (vedľa Fitness centra)
Tel.: 0905/557 128

rolandelzer@mail.t-com.sk

NAVŠTÍVTE NAŠE 
ROZŠÍRENÉ PRIESTORY 

NA LIPOVEJ ULICI!

LÁTOGASSA MEG 
KIBŐVÍTETT BOLTUNKAT  

A HÁRSFA UTCÁBAN!

Veľko-maloobchod
Kis- és nagykereskedés

KS REALITY
Máte u� kde bývať? Postaráme sa o Vás!

KS REALITY, realitná kancelária, Hlavná č. 70, Štúrovo
Tel: 036 753 4180, 0949 416 496 0908 772 508

z našej ponuky:
Štúrovo: 3 izbový družstevný byt za 1.350 000.- Sk

3 izbový byt po kompletnej rekonštrukcii za 1.490 000.-Sk

RD – Štúrovo, garáž, kotolňa, sklad, kuchyňa, jedáleň, špajza, 
obývacia izba, terasa, 4 izby, 2 balkóny, kúpeľňa, všetky IS, 

krásna estetická záhrada. Cena: 3.400 000.- Sk

RD – Kamenín, 4 miestnosti, kotolňa, 3 izby, kuchyňa, kúpeľňa, 
kúrenie ústredné, všetky IS, záhrada. Cena: 850 000.- Sk

RD – Nána, 2 kuchyne, jedáleň, garáž, obývacia izba s krbom, 
terasa, 3 izby, kúpeľňa, práčovňa, špajza, kotolňa, dielňa, 

sklad, vínna pivnica, všetky IS, kúrenie na plyn, veľká trávnatá 
záhrada. Cena. 3.500 000.- Sk

RD – Salka, 5 izieb, kuchyňa, kúpeľňa, predsieň, komora, garáž, 
dielňa, veľká záhrada, kúrenie na elektriku. Cena: 1.260 000.- Sk

RD – Pavlová, garáž, kotolňa, práčovňa, dielňa, 3 izby, hala, 
kuchyňa, špajza, balkón, alarm, žalúzie, pekná záhrada, kúrenie 

ústredné. Cena: 1.575 000.- Sk

OSTATNÉ PONuKY: www.ksreality.sk
nájdite	si	svoje	nové	bývanie	s	nami.

Sprostredkujeme	kúpu,	predaj	a	prenájom	bytov,		
pozemkov,	rD,	atď.

Kompletne zabezpečujeme právny servis v spolupráci  
s partnerskou advokátskou kanceláriou.

A mosogatógép ma már nem luxus. 
A családi karácsonyfa alá pedig  

egyenesen fantasztikus!
WHIRLPOOL, CANDY, BEKO, INDESIT

45 és 60 cm szélességben 
fehér és antikór kivitelben

Umývačka riadu dnes už nie je luxus.
Pod rodinným vianočným stromčekom  

je ozaj fantastický!

13.990.-

WHIRLPOOL 
ADP 6836
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COCHER ELEKTRO

hlavná 19, tel.: 036/7511 191

Rozšírená 
ponuka!

Vzorková predajňa 
hodiniek CASIO

Bővített áruválaszték
CASIO márkájú órák mintaboltja
Azonnal megvásárolható több mint 150 típus
Részletre is!

Viac ako 150 typov – 
s možnosťou okamžitého nákupu

Aj na splátky!
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Cukráreň Venus 
praje veselé Vianoce 

a veľa šťastia 
v Novom roku všetkým 

svojim zákazníkom!

Kegyelemteljes 
karácsonyt és boldog 
új esztendőt kíván 

minden kedves vásárlójának 

a Venus cukrászda!

Prajeme príjemné vianoce a veľa 
úspechov v novom roku 

všetkým našim zákazníkom!

Kellemes karácsonyt és sikerekben 
gazdag új esztendőt kívánunk 
minden kedves vásárlónknak!

Párkány, Fő utca 28 (a volt szolgáltatások házában)
Štúrovo, Hlavná 28 (bývalý dom služieb)

tel.: 0905/238 034

Karácsonyi 
akcióvásár

Vianočná 
akcia


