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Határtalanul!

Bezhranične!

Esztergom és Párkány nagyszabású ünnepségsorozattal tette
emlékezetessé a decemberi határnyitást. A rendezvények 2007.
december 20-án délelőtt 10,00 órakor kezdődtek az Esztergomi
Királyi Vár lovagtermében, ahol ünnepélyes keretek között elbúcsúztatták a határőröket. Szlovák részről František Parkanský alezredes, a szlovákiai határőrség párkányi kirendeltségének igazgatója, magyar részről pedig Kiss Sándor őrnagy búcsúztatta kollégáit. Mindketten megköszönték a munkatársaiknak, az önkormányzatoknak, a rendőrségnek, a civil szervezeteknek és a lakosságnak az eddigi együttműködést. Meggyes Tamás, Esztergom polgármestere beszédében a schengeni csatlakozás régiónkra gyakorolt
hatásait ecsetelte. Szerinte
a jelenleg még tetten érhető piaci kiszolgáltatottság
néhány év múlva felszámolható és felzárkózhatunk a
fejlett nyugati államokhoz.
Úgy véli, hogy az EU nagyon
jó Magyarországnak, Szlovákiának és a 100 településen mintegy 200 ezer embert tömörítő Ister Granum
Eurégiónak. Együttműködésre vagyunk ítélve a munkahelyteremtés, a művelődés, az egészségügyi ellátás, stb. terén. Jó együttmű- Foto: Himmler
ködés esetén a két városvezetés az eddiginél sokkal jobb eredményeket érhet el a jövőben –
mondta Esztergom polgármestere, aki szerint a határőrök mindkét oldalon helytálltak, jól látták el feladataikat. A rendszerválásig azonban hibás politikai megfontolásból fogant helytelen utasításokat kaptak. Az 1990-es évektől már tapasztalható volt egyfajta szemléletváltás. A határőrök emberségesebb magatartást
tanúsítottak embertársaikkal szemben és tevékenységük egyre
inkább a bűnözők kiszűrésére összpontosult. Végezetül megköszönte emberséges munkájukat. Az ünnepségen felléptek a párkányi Szlovák Alapiskola mellett működő Štúrovčatá, valamint
a kéméndi Vasvirág együttes.
A történelmi határnyitás kapcsán került sor a párkányi és az
esztergomi képviselőtestületek együttes ülésére, amelynek egyetlen napirendi pontja egy közös nyilatkozat elfogadása volt. Az ünnepi aktuson jelen volt Farkas Iván, az MKP parlamenti képviselője és Jozef Líška, a szlovák belügyi tárca főosztályvezetője. Ján
Oravec polgármester szerint ez alkalommal pontot tehetünk egy
lezárult korszak végére, ami kiváló alkalom a közös nyilatkozatot elfogadására. Farkas Iván azt kívánta a két testületnek, hogy
kapcsolataikat szorosabbra fűzve az együttműködésük még ha-

Štúrovo a Ostrihom veľkolepými oslavami oslávili decembrové otvorenie hraníc. Oslavy sa začali 20. decembra 2007
o 10.00 hodine v Rytierskej sále ostrihomského kráľovského hradu, kde sa slávnostne rozlúčili s príslušníkmi hraničnej polície. Zo slovenskej strany sa so svojimi kolegami lúčil
podplukovník František Parkanský, riaditeľ štúrovského oddelenia hraničnej polície, a z maďarskej strany major Sándor Kiss. Obaja sa poďakovali kolegom, samosprávam, polícii, civilným organizáciám a obyvateľstvu za doterajšiu spoluprácu. Primátor Ostrihomu, Tamás Meggyes vo
svojom prejave hovoril o
význame nášho pripojenia sa k schengenskému
priestoru z pohľadu nášho
regiónu. Podľa neho náš
terajší trhový hendikep o
pár rokov zanikne, a môžeme sa priblížiť k vyspelým západným krajinám.
Je presvedčený, že EÚ je
veľmi dobrá pre Maďarsko, Slovensko, ako i pre
100 obcí a pre 200 tisíc
obyvateľov Euroregiónu Ister-Granum. Sme odsúdení na spoluprácu v oblasti vytvárania pracovných
miest, kultúre, zdravotníctve, atď. V prípade dobrej
spolupráce – v porovnaní
s dneškom – môžu vedenia oboch miest dosiahnuť oveľa lepšie
výsledky v budúcnosti – povedal primátor Ostrihomu, podľa
ktorého pohraničná stráž obstála na oboch stranách, svoje a
svoje úlohy plnila výborne. Až do zmeny režimu – v dôsledku
chybných politických rozhodnutí – však dostávala nesprávne nariadenia. Od roku 1990 ale už bolo cítiť jednoznačnú
zmenu kurzu. Pohraničníci prejavovali ľudskejší postoj voči
spoluobčanom a ich činnosť sa čoraz viac sústreďovala na boj
proti kriminalite. Nakoniec sa im poďakoval za ich ľudské
postoje. Na slávnosti vystúpili Štúrovčatá – folklórny súbor
Základnej škole v Štúrove, a Vasvirág z Kamenína.
V rámci historického otvorenia hraníc sa konalo i prvé spoločné zasadnutie zastupiteľstiev Štúrova a Ostrihomu. Jediným bodom zasadnutia bolo prijatie spoločného memoranda. Na slávnostnom akte boli prítomní Iván Farkas, poslanec parlamentu za SMK a Jozef Líška, vedúci odboru Ministerstva vnútra SR. Podľa primátora Jána Oravca môžeme dať bodku za jedným obdobím, čo je vynikajúca príležitosť na prijatie spoločného vyhlásenia. Iván Farkas zaželal
zastupiteľstvám oboch miest, aby užším prepojením svojich

Folytatás a 2. oldalon

Pokračovanie na 2. strane

N A D Š T A N D ARDNÉ P LASTO VÉ O K NÁ
– SCHÜCO (5 komorový systém)
– kompletný servis (montá, demontá,
murárske práce a odvoz starých okien)

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

Poľské
okná
neopravujeme!

Objednávky a informácie: GAMEX-Štúrovo Infotel.: 036/ 75 10 950, mob.: 0908 389 990
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tékonyabbá váljék. Meggyes Tamás, Esztergom polgármestere elképzelhetőnek tartja, hogy a két város pár év múlva közösen működtessen egy-egy sportegyesületet, szimfonikus zenekart, vagy
akár egy sportcsarnokot. Úgy véli, hogy Esztergom és Párkány a
jövőben egy 45 ezres városi közösség képességeivel rendelkezhet. Jozef Líška, a közös igyekezet nagyszerű eredményének nevezte az eseményt és úgy véli, hogy a december 20-i határnyitás nem csupán a két régió, hanem a Szlovákia és Magyarország
közötti együttműködésben is új távlatokat teremt. A két testület
által egyhangúlag elfogadott közös nyilatkozatot Ján Oravec és
Meggyes Tamás polgármesterek látták el kézjegyükkel.
Kora délután az eurorégió magyar és szlovák vállalkozóinak
üzleti vacsorája zajlott az esztergomi élményfürdőben, majd egy
változatos kulturális program vette kezdetét. Az esemény történelmi súlyát az Aquaszigetnél lévő parkolóban felállított színpadon elsőként Csáky Pál, az MKP elnöke taglalta, aki többek között arról szólt, hogy még 1997-ben sokan merész gondolatnak
vélték, hogy a Dunából kiálló csonkokon esetleg új híd épülhet.
Hangsúlyozta, hogy „mostantól a kapcsolatok egy új minőségével kell számolni a schengeni térség adta lehetőségek révén. Orbán Viktor azzal a régi szólással kezdte, hogy holnaptól e helyen
is igaz lesz, hogy „összenő, ami összetartozik”. Abbéli örömének
is hangot adott, hogy akkor lehet Esztergomban, amikor Magyarország egy valóságos történelmi pillanathoz érkezett. Rámutatott, hogy már számtalanszor bebizonyosodott, hogy a történelem nehézségei ellenére mindig az élet az erősebb, és mindig az
élet győz. A kulturális programban Demjén Ferenc, a Ghymes
együttes, valamint a Republic együttes koncertezett. A hídon a
hídőrök performance-a vonta magára az emberek és a média figyelmét. Az esti órákban a vajdasági magyarokkal vállalt szolidaritás jegyében mécsesúsztatás zajlott a híd két lábától. Éjfél
előtt még mindenki pecsételtethetett egy utolsót az útlevelébe,
majd éjfélkor ünnepélyes keretek között levonták a nemzeti lobogókat, majd az új korszak nyitányát tűzijátékkal ünnepelte a
két part. Az eseményhez számos egyéb látványosság is társult:
2000 „határnyitási” bögrébe mérték a forralt bort és teát, ingyenes képeslapokra lehetett „első napi bélyegzőt” kapni „Svejktől”,
Párkány több kocsmájában pedig Becherovka és sörakció került
meghirdetésre. A tüzijátékot követően kisvonatokon lehetett bérmentve körbeutazni a két belvárost, immár határőrök nélkül! A
rendezvény helyszínére több országos média is kivonult mindkét oldalról.

stykov ich spolupráca stala ešte účinnejšou. Tamás Meggyes
považuje za celkom reálne, aby za pár rokov dve mestá mohli
spoločne prevádzkovať napr. športové kluby, symfonický orchester alebo športovú halu. Myslí si, že v budúcnosti Ostrihom a Štúrovo by mohli disponovať danosťami jedného 45-tisícového mestského spoločenstva.
Jozef Líška označil udalosť za skvelý výsledok spoločného
snaženia, a domnieva sa, že otvorenie hraníc znamená nové
perspektívy nielen pre región, ale aj vo vzťahoch Slovenska
a Maďarska. Jednohlasne prijaté spoločné vyhlásenie oboch
samospráv potvrdili svojimi podpismi primátori Tamás Megygyes a Ján Oravec.
Poobede prebiehala obchodná večera maďarských a slovenských podnikateľov euroregiónu v ostrihomských kúpeľoch,
potom sa začal pestrý kultúrny program.
Historickú váhu otvorenia hraníc – na javisku postavenom pri Aquaparku – zdôraznil Pál Csáky, predseda SMK,
ktorý pripomenul, že v roku 1997 sa zdalo pre mnohých odvážnou myšlienkou aj to, že na osamelých pilieroch onedlho
bude stáť most. Podčiarkol, že odteraz musíme rátať s novou kvalitou vzťahov, daných možnosťami, ktoré nám poskytuje schengenský priestor”. Viktor Orbán začal so starým príslovím, že od zajtra aj na tomto mieste bude pravdou: „čo patrí k sebe, to aj zrastie”. Vyslovil svoje potešenie
nad tým, že môže byť v Ostrihome vtedy, keď Maďarsko prichádza k ozajstnej historickej udalosti. Poukázal na to, že
aj napriek historickým ťažkostiam sa znovu potvrdí, že život je vždy silnejší a život vždy zvíťazí. V kultúrnom programe vystúpili Demjén Ferenc, skupina Ghymes a skupina Republic. Na moste pozornosť ľudí a médií upútal performance strážcov mosta. Vo večerných hodinách prebiehalo splavovanie kahancov v znamení solidarity voči Maďarom žijúcim
v Juhoslávii z oboch brehov.
Pred polnocou ešte každý mohol dostať poslednú pečiatku
do pasu, a o polnoci sa stiahli národné vlajky. Začiatok novej
éry oba brehy oslavovali ohňostrojom. K podujatiu sa pripojili
početné atrakcie: varené víno a čaj merali do 2000 „hrnčekov
odhraničenia” , od „Švejka” mohol dostať každý príležitostnú pečiatku na bezplatnú pohľadnicu, vo viacerých krčmách
Štúrova bola akciová Becherovka a pivo. Po ohňostroji mohli
bezplatne cestovať záujemcovia na malom vláčiku hore-dole.
Z miesta osláv vysielali živé vstupy mnohé médiá.

-OH-

-OH- (preklad: gp)

– Milyen változások lesznek a határőrségnél? – kérdeztük
František Parkanskýt, a párkányi határrendészet igazgatóját.
– Tevékenységünk jellege január elseje után sem változik. Szúrópróbaszerűen naponta végzünk majd ellenőrzéseket40 kilométeres körzetben. Újdonság lesz a magyar féllel folytatott közös járőrözés, körülbelül tíz kilométeres körzetben mind a magyar, mind szlovák oldalon.
– 2008-ban nem lesz
karcsúsítás?
– Nem, marad a jelenlegi állomány.
– Mit emelne ki a határőrségnél eltöltött
időszakból?
– 32 évet töltöttem le
a határőrség kötelékében. 1994-ben abban a
szerencsés helyzetben
voltam, hogy megnyithattam a Szalka-Letkés,
2001-ben pedig a Párkány-Esztergom határátkelőhelyet. Ezt követően hozzánk „csatolták”
a vasútállomást, majd
Helembát és Szalkát. Végezetül megéltem a belső határok lebontását.

Aké zmeny nastanú u pohraničiarov? – pýtali sme sa Františka
Parkanského, riaditeľa štúrovského oddelenia hraničnej polície.
– Povaha našej činnosti sa nemení ani po 1. januári. Formou námatkových kontrol denne vykonávame službu v 40 kilometrovom obvode.
Novinkou bude spoločné hliadkovanie s našimi maďarskými kolegami, uskutočnené v 10 kilometrovom obvode tak na maďarskej, ako i
na slovenskej strane.
– V roku 2008 sa neplánuje zníženie stavu?
– Nie, stav zostane nezmenený.
Čo by ste vyzdvihli z
obdobia, ktoré ste strávili u hraničnej polície?
– Vo zväzku hraničnej
polície som slúžil 32 rokov. V roku 1994 som bol
som mohol otvoriť hraničný priechod Salka-Letkés,
a v roku 2001 hraničný
priechod Štúrovo-Ostrihom. Potom k nám pričlenili aj železničnú stanicu, neskôr Chľabu a Salku. Na dôvažok som zažil zrušenie vnútorných
hraníc.

-of-

-of-
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Memorandum

Memorandum

Podpísaní, ako vedúci zvolení zástupcovia Štúrova a
Ostrihomu
– vzhľadom na rozhodnutie Rady európskej únie a Európskeho
parlamentu o zrušení vnútorných hraníc,
– berúc v úvahu dvoma susednými štátmi podpísanú Zmluvu
o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci, právne rámce
Európskej únie upravujúce cezhraničnú spoluprácu, ako i vnútorné
zákonné úpravy našich štátov,

Alulírottak, mint Párkány és Esztergom választott vezető
képviselői
– az Európai Unió Tanácsának és Parlamentjének
jóváhagyó döntésére és az e döntés nyomán megszűnő belső
határra tekintettel
– figyelembe véve a két szomszédos állam által a
jószomszédi viszonyról aláírt szerződését, az Európai Uniónak
a határon átnyúló együttműködésekre vonatkozó jogi kereteit,
valamint a két ország belső törvényeit

dohodli sme sa dnešným dňom na užšej spolupráci mestských
zastupiteľstiev.

a mai napon a két város képviselő-testületeinek szorosabb
együttműködését határoztuk el.
Ennek keretében kezdeményezzük

V rámci tohto iniciujeme
– pravidelné spoločné zasadanie oboch zastupiteľstiev,
– spoluprácu samosprávnych odborných komisií podľa
zosúladeného ročného plánu činnosti,
– zriadenie odbornej komisie za účelom posúdenia možností
realizácie spoločných mestských aktivít,
A podporujeme

– a két képviselő-testület együttes üléseinek
rendszeresítését
– a két önkormányzat szakbizottságainak egyeztetett éves
munkaterv szerinti együttműködését
– szakértői bizottság felállítását annak megvizsgálására,
hogy mely városi feladatokat tudjuk közösen működtetni
és támogatjuk

– vytváranie inštitucionálnych vzťahov medzi rôznymi
ustanovizňami, organizáciami, podnikmi a spolkami činných
v oboch mestách.

– a két városban működő különböző intézmények,
vállalkozások, szervezetek, egyesületek közötti intézményes
kapcsolatok kialakulását.

Zrušenie hraníc nás vedie k uplatňovaniu západoeurópskych
foriem spolupráce v záujme rozvoja našich miest a životnej úrovne
občanov.

A határok megszűnésével törekszünk a nyugat-európai
együttműködési formák alkalmazására a két város fejlődése,
polgárainak jóléte érdekében.

V Štúrove, 20. decembra 2007.

Mgr. Ján Oravec
primátor
Štúrovo

Párkány, 2007. december 20.
Meggyes Tamás
primátor
Esztergom

Ján Oravec
polgármester
Párkány

Meggyes Tamás
polgármester
Esztergom

Aranydukát lelet a 18.
század elejéről

Nález zlatých dukátov
zo začiatku 18. storočia

1942-ben elásott magyar aranydukátokat találtak Párkányban. A
lelet pontos helye ugyan ismeretlen, de tudható, hogy a lelet a múlt
század kilencvenes éveinek közepéig a megtaláló tulajdonában volt.
Csak halála után döntöttek úgy örökösei, hogy a lelet darabjait eladják. A Trencsénben zajlott numizmatikai árverésen az eladás nem sikerült, mivel a lelet magas kikiáltási ára a vevőket elriasztotta, ezért a
tulajdonosok elhatározták, hogy az összes érmét felkínálják a Szlovák
Nemzeti Múzeumnak. Mivel azonban a lelet rendkívül értékes érmékből állt, sem a nemzeti múzeum, sem más szlovák múzeum nem tudta azt megvásárolni, ezért visszaadták a tulajdonosoknak. A leletből
származó két darab dukát II. Rákóczi Ferenc nagybányai pénzverdéjében készült 1704-ben. Ezek 2000-ben a közismert Pannónia Terra Numizmatika magyar árverési listáról el lettek árverezve. A lelet további darabjai a következő magyar uralkodók pénzverdéjéből származtak: III. Ferdinánd (1639-1657) - Körmöcbánya; I. Lipót (1657-1705)
– Körmöcbánya. A párkányi aranypénz lelet az utolsó évtizedek legértékesebb numizmatikai lelete Szlovákiában, amely huszonhárom
aranypénzt tartalmazott. A párkányi aranypénzeket valószínűleg
1704-ben ásták el, amit a Rákóczi-dukátok kitűnően állapota tanúsít. A lelet készpénz értéke 25 dukátot, azaz 3000 krajcárt képezett,
ami abban az időben jelentős pénzösszegnek számított.

V roku 1942 sa v Štúrove našiel poklad uhorských zlatých dukátov. Bližšia lokalizácia miesta nálezu nie je známa. Poklad bol
až do polovice 90. rokov minulého storočia vo vlastníctve nálezcu.
Až po jeho smrti sa dedičia rozhodli daný mince odpredať. Po neúspechu na numizmatickej aukcii v Trenčíne, kde kupujúcich odradila vysoká výkričná cena, rozhodli sa ponúknuť mince Slovenskému národnému múzea. Nakoľko však nález pozostával z mimoriadne cenných mincí, ani národné múzeum, ani iné slovenské
múzeum nevedelo získať ponúknuté mince. Dve dukáty Františka
Rákócziho II., razené v roku 1704 v mincovni Baia Mare sa v roku
2000 dostali do ponukového zoznamu známej maďarskej numizmatickej aukčnej siene Pannonia Terra Numizmatika, kde boli aj
vydražené. Ďalšie mince nálezu pozostávali z mincovní nasledovných uhorských panovníkov: Ferdinand III. (1637-1657) - Kremnica; Leopold I. (1657-1705) – Kremnica. Štúrovský poklad – obsahujúci 25 zlatých mincí - mohol byť jedným z najcennejším numizmatických nálezov posledných desaťročí na Slovensku. Štúrovský poklad zlatých mincí mohol byť ukrytý do zeme najpravdepodobnejšie v roku 1704. Naznačuje to výnimočne dobrá kvalita rákócziovských dukátov. Hotovostná hodnota nálezu činila 25 dukátov, čiže
3000 grajciarov, čo v tom období bola značná suma peňazí.

Podlupszky Mihály

Podlupszky Michal
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Hídőrbúcsú

Minden egy búcsúval kezdődik. Akkor az ember visszatekint és
enyhén melankólikus lesz, ahogy az elutazás napján halkan feküdt
a köd a tájon, vagy ahogy az emberek hangja halkabb, visszafogottabb lett, és ahogy a szlovák nyelv kicsit dióstortaként hangzott.
Most a vonatban himbálózva Párkány, Újvár, Pozsony, minden távolodik: a széles táj, gyárak, házak, állomások, emlékek. Emlékek
egy olyan időre, amely ki volt töltve párkányi élményekkel. Emlékeimből előjön a tájékoztató irodában dolgozó hölgy, aki mindig
nevet, ragyog. Néha csak úgy bementem, hogy lássam a nevetését
és az örömét. Eszembe jut a könyvtár, a hasát simogató anyával, a
trafik a hídon túl, ahol az elárusítók folyton cserélkeztek, a posta,
a zöldséges üzlet, a legszebb idős férfi Párkányban és a különlegesen sok szép idős ember. Hálás vagyok, történeteket ajándékoztatok nekem, például Blimel úr történetét.
Két évig érlelődtek a projektjeink, mint a bor, talán nem túl soká,
csak hogy élvezhető legyen, aztán óráról órára jutottunk előbbre,
mindig közelebb és közelebb, neveket hímezve, betűket kinyírogatva... aztán ott feküdt a költészet gyengéden, fehéren a hídkorláton. Aztán a zsebkendők függtek a hídon és dalolták a nevüket a
Dunába. Zsebkendők örömre és könnyekre, a Dunára, aki nekem
jó barátom. Vigyázz magadra öreg haver, szeretnélek újra látni.
Szép idő volt, olyan jól illatozó, jól eltöltött idő, amely költészetté
vált. A boldogágtól ordítani tudnék! Minden arctól, minden szempillantástól, minden házsaroktól, utcácskától, házacskától, illatoktól, a macskalét lehetőségétől, attól, hogy jelen lehettem, amikor a határ megszűnt, s a zászlókat csikorogva lehúzták, minden
ragyogó gyerekarctól, a finom ételektől ott a második emeleten, a
különlegességektől, amelyek a nyelv meg nem értéséből adódtak,
a paprikától és a fokhagymától. És újra megtelik az emlékezet benyomásokkal, képekkel, illatokkal. El akarom felejteni az átható
kutyaugatást, az autókat, a melegítőt viselő férfiak állandó jelenlétét, aminek csúcsa a katonanadrág. El akarom felejteni az unalmasan fölmelegített csokoládéba áztatott palacsintát. József Attila költeményének utolsó soraira akarok gondolni „... rendezni végre közös dolgainkat,...”. És most gördül a vonat az enyhén behavazott tájon, egy kis melankólia utazik vele és eme sorok írója élve-

Thomas Hauck és Sabina Kaeser

zettel elfogyasztja az útra kapott finom pogácsákat. Mindig hordok magamon valamit, hogyha távol is vagyok – az új szemüvegemet Párkányból. Mindannyiatoknak nagy köszönet, csodálatosan
boldog, illatos új évet!
Thomas J. Hauck (Ford: Uzsák Éva)

Blimel úr utazása Svájcból a Mária-Valéria
hídon át Párkányba és Esztergomba
Az időpont: 2007. december 20. A karácsony már a küszöbön állt.
Ebben az évben különösen jó csillagzat alatt teltek az ünnepek: Magyarország és Szlovákia csatlakozott a schengeni övezethez. Amikor ezen a napon áthaladtunk a hídon, különös érzés fogott el. A
határőrök nevetve szóltak: „Ide nézz, most pecsételünk utoljára
egy svájci útlevélbe!” Volt azonban még egy oka az örömünknek: a
csomagtartóban ott lapultak a Mária-Valéria híd csavarellenőréről szóló mese kötetei. A legutóbbi hídőr, Thomas Hauck tollából
származó történet, amely Párkány és Esztergom gyermekeinek van
szánva, megjelent egy kétnyelvű- szlovák-magyar és egy német kiadásban is. Thomas gyermekkönyv-író, így nem meglepő, hogy egy
olyan mesekönyv megírására szánta el magát, amelyben a MáriaValéria híd fontos szerephez jut. Külön öröm számunkra, hogy a kötetet december 20-án átnyújthattuk át a két város gyermekeinek.
A párkányi Bugyács Sándor rendkívüli érzékenységgel illusztrálta Thomas Hauck történetét. A berlini író és a párkányi művész közötti hídépítés rendkívül jól sikerült. A történet mesés módon ábrázolja a hídőr rezidencia motivációját: két ember – egy csavarellenőr és egy énekesnő – szenvedélyesen gyakorolják hivatásukat, s az
ebből származó öröm az, ami összehozza őket. Ennél jobb metaforát keresve sem találnánk a hídnyitás alkalmából: a Mária Valéria
híd, mint összekötő kapocs, a barátság és a nemzetközi kulturális
csere szimbóluma.
József Attila a hídon. December 20-án, napkeltekor a Mária-Valéria hídon egy olyan művészeti alkotási folyamat vette kezdetét,
ahol minden a helyén volt: az ötlet, a megvalósítás, a kivitelezés és
az időpont. A művészek a „nyomtatás” igencsak eredeti formáját választották, hogy rávilágítsanak Szlovákia és Magyarország Duna
általi összekapcsolódására. József Attila: A Dunánál című költeményének öt versszakát írták fel lisztből szórt betűkkel két nyelven

a híd korlátjára. Újra bebizonyosodott, hogy a projekt jó csillagzat
alatt áll: ezen a napon szélcsendes idő volt, így a szöveg sokáig olvasható volt. A művészeknek egy rendkívüli költői vallomást sikerült megvalósítaniuk.
Blimel úr. Este hat órakor két iskolai osztály találkozott Párkányból, illetve Esztergomból a nagy fa alatt a párkányi hídfőnél. Itt adta
át ugyanis Thomas Hauck: Blimel úr, a csavarellenőr című illatos
könyvének első példányait a gyerekeknek. Szerinte ugyanis „Semminek nincs olyan jó illata, mint egy új könyvnek!” A kedves ajándékot a határőrök is mosolyogva fogadták.
300 zsebkendő. A másik hídőr, Sabina Kaeser egy valódi kulturális hídépítést valósított meg december 21-én, amikor 300 zsebkendőre szlovák és magyar keresztneveket hímzett vörös fonallal. A művésznő számára a zsebkendőhímzés ötlete az esztergomi és párkányi családok Duna által történő elválasztását jelképezi. „Volt idő,
amikor csak a zsebkendőjükkel integethettek egymásnak.” A nevek
is az összetartozás jeleként értelmezhetőek, hiszen közös eredetűek. A művészek a hídkorlát acélszerkezetén helyezték el a 300 hímzett zsebkendőt. Néhány járókelő, aki délelőtt átsétált a hídon, kis
időre megállt és a jéghideg időjárás sem tántorította el őket attól,
hogy feltegyen a művészeknek és segítőiknek néhány kérdést a céljaikról. Ezután ők is elmesélték saját megindító történeteiket az „ő
hídjukról”. Estére a legtöbb zsebkendő eltűnt. Sabina Kaeser reméli, hogy Párkány és Esztergom lakói értékes emlékként fogják őrizni azokat, ezen kivételes nap emlékével együtt. A hídőrök munkájukkal mindig a két part kulturális összetartozását hangsúlyozták.
Nagy örömünkre szolgál, hogy 2008-ban ez az együttműködés az
esztergomi kulturális intézményekkel való közös programokban is
megvalósul majd.
Hanneke Frühauf (ford.: Soltész Éva)
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Rozlúčka strážcu mosta
Všetko sa začína rozlúčkou. Vtedy sa človek obhliadne a
stane sa mierne melancholickým, ako keď v deň odcestovania potichu leží hmla na krajine, alebo ako keď sa tíši hlas
ľudí, a akoby slovenský jazyk znel trošku ako orechová torta.
Teraz hojdajúc sa vo vlaku Štúrovo, Nové Zámky, Bratislava,
všetko sa vzďaľuje: široká krajina, továrne, domy, stanice,
spomienky. Spomienky na také obdobie, ktoré bolo vyplnené štúrovskými zážitkami. Zo spomienok sa mi vynára dáma
pracujúca v informačnej kancelárii, ktorá sa stále usmieva,
žiari. Niekedy som iba tak vošiel dnu, aby som videl jej úsmev
a radosť. Príde mi na um knižnica, s matkou pohladkajúcou
bruško, trafika cez most, kde sa predavačky stále striedali,
pošta, obchod so zeleninou, najkrajší starý muž v Štúrove a
výnimočne veľa pekných starých mužov. Som vďačný, darovali ste mi príbehy, napríklad príbeh pána Blimela.
Dva roky ako víno zreli naše projekty, asi nie moc dlho, len
aby boli požívateľné, potom sme z hodiny na hodinu viac napredovali dopredu, stále bližšie a bližšie, vyšívali sme mená,
vystrihovali sme písmená... a poézia zrazu nežne ležala v bielom na zábradlí mostu. Vreckovky viseli na moste a spievali
mená do Dunaja. Vreckovky na radosť a slzy, na Dunaj, ktorý je mojim dobrým priateľom. Dávaj si na seba pozor, sta-

rý kamarát, chcel by som ťa znovu vidieť. Bol to pekný čas,
tak dobre voňajúci, dobre strávený čas, ktorý sa zmenil na
poéziu. Vedel by som kričať od radosti. Od každej tváre, od
každého mihnutia, každého rohu domu, uličky, domčeku,
vôní, od možnosti mačacieho bytia, od toho, že som mohol
byť prítomný, keď sa zrušili hranice a škrípavo stiahli zástavy, od každej žiariacej detskej tváre, od dobrých jedál tam
na druhom poschodí, od pekných zvláštností, ktoré sa zrodili z nepochopenia jazyka, od papriky a cesnaku. Pamäť sa
znovu naplní dojmami, obrazmi, vôňami. Chcem zabudnúť
na prenikavé štekanie psov, na autá, na stálu prítomnosť mužov v teplákoch, vrcholom čoho sú vojenské nohavice. Chcem
zabudnúť na unavene zohriaté palacinky zadusené do čokolády. Chcem myslieť na posledné riadky básne Attilu Józsefa „... usporiadať konečne naše veci spoločné,...”. A teraz sa
vlak valí cez jemne zasneženú krajinu, cestuje s nim trochu
melanchólie, a autor týchto riadkov s pôžitkom prehltáva na
cestu balené výborné pagáče. Stále nosím na sebe niečo, aj
keď som ďaleko – nové okuliare zo Štúrova. Všetkým Vám
veľká vďaka, prajem vám šťastný, voňavý Nový rok!
Thomas J. Hauck
(Preklad: gé)

Cesta pána Blimela zo Švajčiarska do Štúrova
a Ostrihomu cez most Márie Valérie
Je 20. december 2007. Vianoce sú pred dverami. V tomto
roku prebiehali sviatky pod obzvlášť priaznivými hviezdami.
Maďarsko a Slovensko sa pripojili k schengenskému priestoru. Keď sme v tento deň prešli cez most, mala som zvláštny
pocit. Príslušníci pohraničnej polície s úsmevom poznamenali: „Pozri, teraz dávame pečiatku posledný raz do švajčiarskeho pasu.” Mali sme však ešte jeden dôvod na radosť.
V kufri auta ležali výtlačky knižky Thomasa Haucka: Pán
Blimel, kontrolór skrutiek. Príbeh bol vydaný v dvojjazyčnej
slovensko-maďarskej verzii, resp. V nemeckom jazyku. Thomas Hauck je autorom detských kníh, a tak nie je prekvapujúce, že sa odhodlal napísať takú rozprávkovú knižku, ktorá je venovaná štúrovským a ostrihomským deťom, a v ktorej most Márie Valérie zohráva dôležitú úlohu. Je pre nás
obzvlášť radostné, že sme tento príbeh mohli odovzdať deťom oboch miest práve 20. decembra. Štúrovský grafik, Alexander Bugyács ilustrovať príbeh Thomasa Haucka s mimoriadnou citlivosťou. Stavba mosta medzi berlínskym spisovateľom a štúrovským umelcom sa excelentne vydarila. Príbeh rozprávkovým štýlom vykresľuje motiváciu rezidencie
strážcu mosta. Dvaja ľudia – kontrolór skrutiek a speváčka
– vášnivo vykonávajú svoje povolanie, a práve radosť, ktorú im toto prináša ich spojí. Lepšiu a výstižnejšiu metaforu
by sme si ani nemohli priať pri príležitosti otvorenia hraníc: most Márie Valérie, ako symbol priateľstva a medzinárodnej kultúrnej výmeny.
József Attila na moste. 20. decembra, pri východe slnka
sa na moste Márie Valérie začal realizovať taký umelecký
proces, v ktorom bolo všetko na mieste: nápad, realizácia,
stvárnenie i čas. Umelci si zvolili originálnu formu „tlače”,
aby ozrejmili prepojenie Slovenska a Maďarska riekou Dunaj. Päť veršov z básne Józsefa Attilu: Pri Dunaji napísali
na zábradlie mosta v dvoch jazykoch pomocou múky. Opäť
sa potvrdilo, že projekt sa zrodil pod šťastnou hviezdou.
V tento deň totiž takmer nefúkal vietor, a text bol čitateľný
ešte hodne dlho. Umelcom sa podarilo vytvoriť pozoruhodnú poetickú spoveď.
Pán Blimel. Večer o šiestej hodine sa pri štúrovskom premostí, pod veľkým stromom stretli dve triedy školákov zo
Štúrova, resp. Ostrihomu. Thomas Hauck totiž tu odovzdal
deťom prvé výtlačky svojej voňavej knihy: Pán Blimel, kontrolór skrutiek. Podľa neho totiž „nič nemá takú dobrú vôňu,

ako nová kniha.” Tento milý darček prijali s úsmevom aj príslušníci pohraničnej stráže.
300 vreckoviek. Druhý strážca mosta, Sabina Kaeser zrealizovala 21. decembra skutočné kultúrne premostenie, keď
na 300 vreckoviek vyšila červenou niťou slovenské a maďarské krstné mená. Pre umelkyňu tento nápad symbolizuje rozdelenie štúrovských a ostrihomských rodín riekou
Dunaj. „Boli časy, keď ľudia si mohli zamávať len vreckovkami.” Aj mená sú symbolom spolupatričnosti, keďže majú
rovnaký pôvod. Umelci umiestnili vreckovky na zábradlie
mosta. Okoloidúci, ktorí doobeda prechádzali cez most, sa
na chvíľu zastavili, a ani chladné počasie ich neodradilo,
aby položili niekoľko otázok umelcom a ich pomocníkom.
Následne aj oni porozprávali svoje dojímavé príbehy „o svojich vlastných mostoch”.
V podvečer už väčšina vreckoviek zmizla. Sabine Kaeser
dúfa, že obyvatelia Štúrova a Ostrihomu ich budú uchovávať ako vzácne pamiatky so spomienkou na tento výnimočný
deň. Strážcovia mosta svojou prácou vždy zdôrazňovali kultúrnu spolupatričnosť oboch brehov. Je pre nás potešením, že
spolupráca v roku 2008 sa uskutoční aj formou spoločných
podujatí s ostrihomskými kultúrnymi ustanovizňami.
Hanneke Frühauf (Preklad: Renáta Bohuslavová), foto: Himmler
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Pohľad z kresla zástupcu primátora
Rudolf Szép je vo funkcii zástupcu primátora od februára
2007. O jeho predstavách a výsledkoch ročného pôsobenia sme
sa ho pýtali.
– Aké hlavné ciele ste si vytýčili vlani vo februári, a ktoré sa
Vám podarilo splniť od nástupu do funkcie?
– Mojim hlavným cieľom bolo odbúranie „vojnového stavu” z predchádzajúceho volebného cyklu. Presnejšie, v maximálnej miere som
chcel prispieť k vytvoreniu priateľskejšieho ovzdušia. Myslím si, že
v tomto ohľade aj došlo k posunu. Môžem konštatovať, že za pomoci oboch strán sa aj podarilo tento cieľ splniť. Vo veľkej miere k tomu
prispeli tak pán primátor, ako i novozvolené zastupiteľstvo. Zdôrazňujem, momentálny stav nevznikol len mojou zásluhou. Frakcia SMK
i primátor uznali, že preťahovanie lana nevedie nikam pritom problémy nevidia len v čiernobielom. Nedostali sme mandát od voličov na
preťahovanie lanom. Štúrovčania od nás očakávajú úspešnú prácu
a nie vojnové hry. Voči výmene názorov vedených v normálnych medziach nemôže byť námietka, pretože iba tá vedie k správnym riešeniam. Samozrejme ani vzájomné potľapkanie po pleci nie je riešením,
ak práca samosprávy neprináša hmatateľné výsledky. Myslím si, že
tá zlatá stredná cesta je schodná.
– Za posledný rok nebolo toľko ostrých názorových stretov
medzi primátorom a frakciou SMK. Čo je dôvodom priateľskejších postojov?
– Dotknuté strany podľa mňa si uvedomili, že je zbytočné vybíjať
si energiu na neplodné hádky. V priateľskej atmosfére je spolupráca
efektívnejšia, ľahšie vznikajú riešenia v sporných otázkach, aj keď za
cenu kompromisov. Pravda jedna vec je niečo vymyslieť, a zase druhá
– podľa mňa ťažšia – udržiavať to pri živote. Vo svojom novoročnom
prejave pre zamestnancov mestského úradu primátor zdôraznil, že sa
podarilo vytvoriť lepšiu, pokojnejšiu atmosféru, ale v záujme udržania
tohto stavu každý „v dome” musí svoju prácu vykonávať poctivo a na
čas. K eliminácii ostrých stretov prispelo aj to, že v odborných komisiách, v rade, vo frakcii, tak poslanci, ako i neposlanci s dostatočnou
dôkladnosťou analyzujú problémy, a problematickejšie záležitosti sa
dostávajú „na pretras” aj tri – štyrikrát pred tým, než o nich rozhodne zastupiteľstvo. Nie je vedľajšie ani to, že vzťahy sú konsolidované
aj nezávislými poslancami, a až na niektoré výnimky vo väčšine prípadov súhlasia s rozhodnutiami, ktoré vznikajú vo frakcii.
– Mnohí sa nazdávajú, že úspešná činnosť Euroregiónu IsterGranum závisí v prvom rade od Gyula Ocskayho. Samosprávy
ako keby sa sústredili iba na riešenie vlastných problémov.
– Ja by som to upresnil tak, že úspešná činnosť Euroregiónu IsterGranum závisí vo veľkej miere od tímu Rozvojovej agentúry Euroregiónu Ister-Granum, veď momentálne sú to oni, ktorí rozmýšľajú
v regionálnom kontexte plánujú aj ďalekú budúcnosť a snažia sa sústrediť na tie zdroje únie, ktoré môžeme získať s veľkou pravdepodobnosťou. Starosta obce, zastupiteľstvo nemá to ľahké. Jednak v záujme

budúcnosti z momentálnych možností má zabezpečiť samoúčasť projektov, na druhej strane musí zabezpečiť bezproblémový chod obce,
ktorú zastupuje. Pravda, riešenie každodenných starostí je pre obce
prvoradé, veď samosprávy musia z málo peňazí prevádzkovať školy, škôlky a často býva problémom aj vyplatiť mzdy zamestnancov.
O týchto problémoch vedia aj v rozvojovej agentúre. Na prekonanie
týchto problémov založili vlani fond solidarity, alebo napr. systém regionálnej subsidiarity.
Môžeme iba dúfať, že finančná situácia samospráv sa v budúcnosti zlepší.
– Ako hodnotíte terajšiu prácu samosprávy a v čom vidíte
možnosti pre úspešnejšiu spoluprácu medzi zastupiteľstvom a
vedením úradu?
– V tejto veci mojou funkciou je, že podľa možností už pred zasadnutiami sa snažím aspoň s predsedami komisií, resp. vedúcim frakcie
prekonzultovať sporné otázky a nájsť najvýhodnejšie dosiahnuteľné
riešenie. Pravda funguje to tak, že zároveň odborníci z príslušného
odboru a samozrejme i primátor prinášajú svoje návrhy a postrehy.
Vo všeobecnosti do zasadnutia pléna sa sformujú názory, vykryštalizujú sa jednoduchšie a lepšie riešenia. Zostávajú nám ešte problematickejšie veci, ako napr. otázky riešenia premávky, osud budovy školy na Terasách, atď., ktoré žiaľ tlačíme pred sebou, čo však neznamená, že nehľadáme riešenie. Celkom iného charakteru je problém výstavby nájomných bytov. Jednak v programe SMK silne rezonuje spomínaná otázka, pretože asi od 90-tych rokov sa v Štúrove nestavali
byty, no, na druhej strany sa poriadne zvýšil počet žiadostí o nájomné byty. Nakoniec vzniklo rozhodnutie a dnes sme tam, že príslušné
oddelenie MsÚ preteká s časom a plnou parou pracuje na veci. Podľa
mojich očakávaní úspešne.
Prácu v samospráve v každom prípade považujem za zaujímavú a
rozmanitú. Podmienkou úspešnej alebo úspešnejšej spolupráce medzi zastupiteľstvom a vedením úradu podľa môjho názoru je naďalej častá komunikácia, pravidelné udržiavanie stykov, a samozrejme
nie je od veci, keď máme v sebe trpezlivosť, dôveru, úprimnosť, vzájomnú úctu, atď. A neuškodia ani spoločne prežité pozitívne zážitky
a spoločne dosiahnuté výsledky.
– Čo by ste chceli ešte ako zástupca primátora dosiahnuť do
konca volebného obdobia?
– Dobrá otázka! A provokatívna. O tri roky by som vedel bez rozmýšľania odpovedať. Ale bokom s humorom! Bol by som rád, keby sa
do konca volebného cyklu podarilo vyriešiť rad nedoriešených otázok,
akými sú napríklad 16-triedna škola, otázka priemyselného parku,
rozvoj Technických služieb, Vadašu a Bytového podniku – síce o posledných dvoch rozhoduje valné zhromaždenie. Popritom v záujme toho,
aby sa uskutočnil program SMK – samozrejme spolu s ostatnými poslancami – urobiť čo najviac. Doterajšie skúsenosti a odozvy naznačujú, že pred rokom sa podarilo SMK vytvoriť dobrý program.
František Oravetz (preklad: gp)

Cez dvanásť miliónov na investície
11. decembra mestské zastupiteľstvo schválilo tohoročný rozpočet a investičný plán mesta. Podľa toho na investície v roku
2008 mesto mieni vynaložiť 12,3 milióna korún. Zo štyroch alternatívnych možností nakoniec zastupiteľstvo schválilo realizáciu nasledovných investícií v roku 2008:
– Rekonštrukcia Bartókovej ulice (s termínom dokončenia do
30.6. 2008) – 6,6 mil.
– Pešia zóna pri Dunaji (verejné osvetlenie, lavičky, smetné
koše) – 3,2 mil.
– Ďalšie dve autobusové zastávky – 0,5 mil.
– Vytvorenie bezpečnostného „ostrovčeka”, na križovatke pri
sporiteľni – 0,7 mil.
– Rekonštrukcia Trhovníckej ulice – 1,3 mil.
Na základe investičného plánu vytvorí sa možnosť aj na re-

konštrukciu Nánanskej cesty, možno aj Bocskaiho ulice v hodnote 7,5 miliónov korún v prípade, že rezort dopravy odsúhlasí
túto akciu (jedná sa totiž o štátnu cestu). Financovanie výstavby
chodníkov by samospráva realizovala z rezervného fondu. V prípade Bocskaiho ulice počíta mesto získaním peňazí zo zdrojov
únie. V tomto prípade by totiž samospráva musela zabezpečiť z
vlastných zdrojov len potrebnú samoúčasť. Do zoznamu investícií, ktoré sa môžu realizovať v nasledujúcich rokoch sa dostali aj
ďalšie investičné akcie, a to: rekonštrukcia verejného osvetlenia ulice Széchenyiho, rekonštrukcia verejného osvetlenia úseku medzi sporiteľňou a autobusovou zastávkou, rekonštrukcia
Balassiho ulice, výmena betónových prstencov používaných na
reklamné účely (počíta sa estetickejším riešením).
-O- (preklad: gp)

Riaditeľstvo ZŠ v Štúrove ďakuje všetkým svojim priaznivcom, rodičom
a podporovateľom za celoročnú spoluprácu a praje im úspešný nový rok!
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Az alpolgármesteri szék látószögéből
Szép Rudolf 2007. februárja óta tölti be Párkány alpolgármesteri posztját. Egyéves ténykedésének eredményeiről és elképzeléseiről faggattuk őt.
– Tavaly februárban milyen főbb célok, megvalósítását tűzte ki
maga elé és ezekből egy év alatt melyek valósultak meg?
– A legfőbb célom az előző választási ciklusban még tetten érhető „háborús viszonyok” felszámolása volt. Pontosabban, maximális
mértékben szerettem volna hozzájárulni egy békésebb légkör kialakításához. Úgy vélem, hogy ebben történt is elmozdulás. Sőt úgy is fogalmazhatnék, hogy az érintett felek segítségével ezt a célt sikerült is
megvalósítani. Ehhez nagymértékben hozzájárult a polgármester úr
és ugyanúgy a tavaly újonnan felállt testület is. Hangsúlyozom, a jelenlegi állapot nem kizárólag az én érdemem. Mind az MKP frakció,
mind pedig a polgármester úr felismerték, hogy a kötélhúzás nem vezet sehova, emellett nemcsak fekete-fehérben látják a problémákat. A
választóinktól nem kötélhúzásra kaptunk mandátumot. A párkányiak
eredményes munkát várnak tőlünk, nem pedig háborúsdit. A normális kerékvágásban folytatott vita ellen nem lehet kifogás, hiszen csak
ez vezethet jó megoldásokhoz. Persze az sem lenne megoldás, ha egymás vállát veregetnénk, és közben az önkormányzati munka mögött
nem lennének kézzelfogható eredmények. Úgy gondolom, hogy valahol a kettő között van a járható út.
– Az elmúlt évben mintha kevesebb pengeváltás lett volna a
polgármester és az MKP frakció között. Minek tulajdonítható ez
a fajta barátságosabb magatartás?
– Az érintett felek szerintem felismerték, hogy energiájukat nem
meddő vitákra kell elfecsérelni. Békésebb légkörben eredményesebb az együttműködés és könnyebben születhetnek – még ha kompromisszumok árán is – megoldások a vitás kérdésekben. Persze egy
dolog megszülni valamit, más dolog – és szerintem ez a nehezebb –
ugyanezt életben is tartani. A hivatal dolgozóinak tartott újévi beszédében a polgármester úr nyomatékosan utalt rá, hogy sikerült kialakítani egy jobb nyugodtabb légkört, de ennek fenntartása érdekében
tisztességesen és időre kell teljesítenie valamennyi alkalmazottnak a
„házban”. A kevesebb pengeváltáshoz továbbá az is hozzájárult, hogy
a szakbizottságokban, a tanácsban, a frakcióban a képviselők, valamint a „külsősök” – úgy látom – megfelelő alapossággal elemzik a
problémákat, az ún. húzós programpontok háromszor-négyszer is terítékre kerülnek mielőtt a testület döntene sorsukról. Az sem mellékes, hogy a független képviselőkkel is jó a viszony, és néhány kivételtől eltekintve, az esetek többségében egyetértenek a frakcióban született közös határozatokkal.
– Sokan úgy vélik, hogy az Ister-Granum eurégió eredményes
tevékenysége elsősorban Ocskay Gyulán múlik. Az önkormányzatok mintha csak a saját gondjaik megoldására összpontosítanának.
– Én úgy pontosítanék, hogy az eurorégió eredményes tevékenysége, sikere nagymértékben függ az Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési
Ügynökség Kht. csapatától, hiszen jelenleg ők azok, akik térségben,
régióban gondolkodva, a távolabbi jövőt is látva és tervezve próbálnak
olyan uniós forrásokra fókuszálni, amelyek nagy eséllyel hívhatók le.
Egy település vezetőjének, polgármesterének, testületének nincs egyszerű dolga. Egyrészt a távolabbi jövő érdekében az önrészek ügyét a

jelen lehetőségeiből támogatni kellene, másrészt biztosítani az általuk képviselt település zavartalan működését. Tény, hogy a napi gondok oldása számos településen elsődleges, hiszen az önkormányzatoknak kevés pénzből iskolát, óvodát kell működtetniük és pénzszűkében sokszor gondot jelent az alkalmazottak béreinek előteremtése is.
Ezekről a gondokról egyébként a fejlesztési ügynökségnél is tudnak.
Ezen problémák áthidalására hozták létre tavaly a szolidaritási alapot,
vagy pl. az eurorégió térségi érintettségi rendszerét.
Csak remélhetjük, hogy az önkormányzatok pénzügyi helyzete a
jövőben javulni fog.
– Hogyan értékeli a jelenlegi önkormányzati munkát, és hol lát
lehetőséget a testület és a hivatal vezetése közötti eredményesebb együttműködésre?
– E téren az én szerepem elsősorban abból áll, hogy lehetőleg már a
testületi ülések előtti időszakban próbálom legalább a bizottságok elnökeivel, ill. a frakcióvezetővel a problémásnak mutatkozó kérdéseket konzultálni, és kihozni az átvihető legjobbnak ígérkező megoldást.
Persze mindez úgy működik, hogy közben a szakma, az illető osztály
és persze a polgármester is hozza a javaslatát, meglátásait. Általában
az ülésekig kialakulnak az álláspontok, kikristályosodnak az egyszerűbb és jobb megoldások. Maradnak a problémás ügyek, mint például a közlekedés gondjai, a lakótelepi iskola épületének sorsa, stb., melyeket sajnos egyelőre még tolunk magunk előtt, de persze ez nem jelenti azt, hogy leálltunk a megoldások keresésével.
Egészen más jellegű probléma az évek óta húzódó bérlakások építésének kérdése. Egyrészt a helyi MKP programjában erősen rezonál
az említett kérdés, merthogy sajnos lakások nem épültek talán a 90-es
évek óta, másrészt igencsak megszaporodtak a bérlakást igénylő kérvények. Olyannyira, hogy végül is megszületett a döntés, és ma ott tartunk, hogy a hivatal illetékes osztálya – versenyben az idővel – teljes
gőzzel teszi a dolgát. Reményeim szerint sikeresen.
Az önkormányzati munkát mindenképpen érdekesnek és változatosnak találom.
A testület és a hivatal vezetése közötti eredményes, vagy eredményesebb együttműködésnek legfontosabb feltételei szerintem továbbra is a gyakori kommunikáció, a rendszeres kapcsolattartás, és persze
nem árt, ha mindezek mellett mindannyiunkban megvan a türelem,
bizalom, őszinteség, egymás tisztelete, stb.
Fontosak a közösen megélt pozitív élmények, közösen elért eredmények is.
– Mi az, amit Párkány alpolgármestereként a választási ciklus
végéig még el szeretne érni?
– Jó kérdés! Meg persze provokatív is. Három év múlva habozás nélkül tudnék rá válaszolni. No de félre a tréfát! Szeretném, ha a választási ciklus végéig, sikerülne egy sor, függőben maradt feladatot megoldani. Ilyen például a 16 osztályos iskola, az ipari park kérdése, a
Közterületfenntartó Vállalat, a Vadas és a lakáskezelőség fejlesztése –
bár e két utóbbiról a közgyűlés hivatott dönteni. Emellett annak érdekében, hogy az MKP választási programja megvalósuljon természetesen
képviselőtársaimmal együtt megteszünk a lehető legtöbbet. Az eddigi
tapasztalatok és visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy egy éve a helyi
Magyar Koalíció Pártjának jó programot sikerült megalkotnia.
Oravetz Ferenc

Több mint 12 millió beruházásokra
December 11-én a képviselőtestület jóváhagyta a város 2008. évi
költségvetését és a 2008. évi beruházások tervét. E szerint a város ebben az évben 12,3 millió koronát kíván beruházni. Négy beruházási variáns mérlegelésével végül úgy döntött az önkormányzat, hogy
2008-ban Párkányban a következő beruházások valósulnak meg:
– A Bartók utca felújítása (feltehetően június 30-ig megvalósul) –
6,6 millió
– Duna-parti sétány (közvilágítás, padok és szemétgyűjtők kihelyezése) – 3,2 millió
– Két további buszmegálló felújítása – 0,5 millió
– A takarékpénztár előtti kereszteződésben a közlekedés biztonságát szolgáló „sziget” kialakítása – 0,7 millió
– Vásár (Trhovnícka) utca felújítása – 1,3 millió
A beruházási terv alapján lehetőség nyílik a Nánai út, esetleg a

Bocskai utca mintegy 7,5 millió korona értékű felújítására is. Abban az esetben, ha a közlekedési tárca rábólintana a Nánai út felújítására (ugyanis állami útról van szó), a járdák felújításához szükséges pénzt az önkormányzat a 2008-as tartalékalapból merítené. A
Bocskai utca tekintetében a város uniós források lehívására számít,
amelyhez ily módon csak a szükséges önrészt kellene az önkormányzatnak előteremtenie.
A beruházások jegyzékébe további tételek is bekerültek, amelyek
megvalósítása a következő években realizálódhat. Ezek a következők: a Széchenyi utca közvilágítása, a takarékpénztár és a központi buszmegálló közötti szakasz közvilágítása, a Balassi utca felújítása, hirdetőoszlopok cseréje (a betongyűrűk helyett esztétikusabb
megoldás kivitelezése).
-O-

8

Štúrovo a okolie

Párkány és Vidéke

január 2008

Számomra a 25 év nem is tűnik ennyinek
A Kisbojtár népi gyermek táncegyüttes január 11-én ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból
készült interjúnk Hégli
Mariannával, a csoport
vezetőjével.
– Hogyan kezdődött
és hol tart ma a Kisbojtár?
– A gyermekcsoport
megalakulásának dátuma 1982. december tizedike, amikor is 16 negyedikes kisgyermek a csehszlovák – szovjet baráti
hónap alkalmából egy kanásztáncot mutatott be a nagyérdeműnek. Az akkori siker arra bíztatott bennünket, hogy egyfajta baráti közösségben, jó hangulatban őrizzük meg és adjuk tovább a magyar néptánc hagyományait. Az első nemzedék után – akik ma 36 évesek – folyamatosan jöttek a jelentkezők, akik meghallván az ifjúsági ház emeletéről kiszűrődő muzsikát, ott toporzékolnak szüleik kíséretében a bejáratnál, mondván: ők is kisbojtárosok szeretnének lenni. Tovább akarják vinni nagyanyáik, nagyapáik örökségét, sok szép vidéket bejárva barátságokat kötni, illatos viseletekben szerepelni, hogy a nyári táborokat ne is említsük. Az egykori 16 nebulóból ma 47-re duzzadt a gyermektáncosok száma. Ennyien még sosem voltak, minden pár csizma és cipő elkelt, kiüresedett a raktár.
– Mi tartja össze a csoportot ennyi éven át is?
– A Kisbojár a párkányi alapiskola kebelében alakult, viszont nem
volt iskolai csoport, sőt kiterjesztette kereteit, a gyerekek a környék
falvaiból is szép számban érkeznek. Mivel a közösség kiváló, családias hangulatú, aki ide bekerül, azt végigkíséri a néptánc szeretete. A csoportba kerüléskor nincs válogatás, az egész egy nagy családként funkcionál, a nagyobbak felkarolják a kisebbeket és együtt
élik meg gyermekkoruk meghatározó élményeit. Ahhoz, hogy enynyi ember együtt tudjon dolgozni szeretettel és megértéssel kell viseltetniük egymás iránt, különben a csoport felbomlana. Ez a veszély szerencsére nem áll fenn. Persze elsődleges cél a táncok hibátlan bemutatása, a szereplés, amivel a kisbojárosok annyi elismerést szereznek.
– Hogyan zajlik a hétköznapi munka a csoportban?
A működésben nagy segítségére van a csoportnak a tüneményes
szülői háttér, ami a viselet állandó rendben tartásán jóval túlmutat:
kitartásra, pontosságra neveli a kis táncosokat. A nyári tánctábor
pedig az egész éves munka jutalmaként fogható fel, mind a gyerekek, mind a szülők szempontjából. Viszont itt is megfeszítetten zajlik a munka délelőttönként, hogy aztán a szórakozásnak szentelhessék az időt a lurkók. És aki egyszer eljön, az visszavágyik az éjszakai kalandtúrák és gyermekcsínyek világába. Jelenleg a következő táncokból áll a repertoárunk: dunántúli, gömöri, bodrogközi, imregi, kalocsai, mátyusföldi, leánytáncok és gyermekjátékok.
Ehhez hat-hét rend viseletre van szükségünk. Sajnos az utóbbi öt
évben a csoportnak nincs saját zenekara, ezért a fellépéseken az
Ifjú Szívek zenekara segít bennünket. Mifelénk az a mondás járja:
„Ha fél öt, akkor Kisbojár.” – ez az aranyszabály. A próbák hétfőn
és pénteken zajlanak, de gyakran kell próbálni szerdán és szombat délelőttönként is. A csapat viszont lelkes, jó velük dolgozni és
az inspiráció kölcsönös. A sok lemondás gyümölcse a siker és a szeretet. A tánctanulás kisebb csoportokban zajlik, majd a próbák második felében a koreográfiákat gyakoroljuk. A Kisbojtár teremtette meg Párkányban a néptánckultúrát, és a város, az alapiskola, a
szabadidőközpont és a kultúrház támogatja a csoportot. Ennyi idő
alatt kisbojtárosként mintegy ötszáz gyerek fordult meg a próbateremben és a színpadokon.
– Legutóbb merre járt a Kisbojtár?
– A közelmúltban felléptünk Erdélyben – testvérvárosunkban
Baróton, ahol a Tulipán csoporttal már hat éve tart a kapcsolat. Májusban ismét bemutatjuk ott műsorunkat, szeptemberben pedig a

barótiak látogatnak el hozzánk a városnapokra. Továbbá a vajdasági Törökbecsén tölthettünk három napot. A schengeni határnyitáskor Esztergomban szerepeltünk, majd a túlparti pilisi falvakban,
de ott voltunk a Mária-Valéria híd avatásakor, továbbá regionális,
városi, falusi rendezvényeken is szívesen részt veszünk. Évente körülbelül harminc fellépést vállalunk bálokon, évzárókon, a Csemadok rendezvényein, falusi ünnepségeken, szüreti felvonulásokon,
stb. Tavaly Füleken a „Lánc Lánc Eszterlánc” minősítő versenyen
ezüstsávos minősítést kapott a csoport.
A minap Marianna nénit megszólította egy anyuka, aki szeretné
beíratni a gyermekét a Kisbojtárba. A válasz az volt, hogy: – Semmi
akadálya, mennyi idős a gyerek? – Még csak három hónapos kisbaba – hangzott a válasz. Marianna néni felsóhajtott: – Lesz még akkor Kisbojtár? Erre az anyuka: – Miért ne lenne? S a válasz: – Persze, lesz, lesz, csak kérdeztem… A gyerekek miatt nem lehet abbahagyni, menni kell előre. Az elkötelezettség viszi előre Hégli Mariannát is, s a kitartásban segíti őt férje, a gyerekek „Gyuszi bácsi”ja. A táncpedagógus és menedzser. Ez első 25 évhez gratulálunk és
kíváncsian várjuk a következő 25 évet.!
Baranyovics Borisz

A Kisbojtár akkor alakult, amikor a dél-szlovákiai magyar néptánc mozgalom a virágkorát élte. Rövid három esztendő elteltével a
Kisbojtár egyike lett a legsikeresebb csoportoknak. 1983 tavasza óta
nem volt az országban olyan verseny, fesztivál, melyen a Kisbojtár ne
szerepelt volna. Közismert, hogy a Csemadok által szervezett fesztiváloknak három alkalommal volt nagydíjasa. Híre eljutott Magyarországra és éveken keresztül a legjobb szlovákiai csoportok között
szerepelt Myjaván, Eperjesen, Východnán, mint a magyar nemzeti
kisebbség hazai képviselője. Működésének 10. évfordulóján elnyerte
a Csemadok országos választmányának arany plakettjét, valamint
a Kiváló Népművészeti Csoport címet. Ugyanekkor a csoport vezetője, Hégli Marianna a Csemadok kiváló népművésze lett. 1999-ben a
csoport és vezetője elnyerte városunk Pro Urbe díját. A Kisbojtárnak
húsz éven keresztül saját zenekara volt – a Tücsök. Az elmúlt 25 év
alatt az együttes 796-szor lépett közönség elé, az együttesben megközelítőleg 450 gyermek szerepelt, táncosok, zenészek, akik közül
sokan ma is hűen ápolják a népi hagyományokat.
Versenyeken és fesztiválokon díjazott koreográfiák:
1983 Kéméndi gyermekjátékok és táncok
1984 Kéméndi variációk
1987 Lakodalmas (Kéménd – Csallóköz)
1989 „Jaj de szépet álmodtam” (Gömör)
1991 Ipolymenti táncok
1993 „Kárpátmedencei hangulat”
(Felső – Tisza vidék, cigánytánc, szlovák táncok)
1995 „Dudatáncok”
(Zoboralja, Kéménd, Ipolymente)
1997 Gömöri táncok
1999 Bodrogközi táncok
2001 Kalocsai táncok
2005 Dél-alföldi táncok
2007 Mátyusföldi táncok
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mint a barátság, összetartozás, kötelességtudat. Emlékszem, ahogy
az első gombaszögi szereplésünkre készültünk. Két-három nappal a
fellépés előtt Dusant baleset érte és a combját össze kellett varrni. Sírtunk ijedtünkben, hogy fog így táncolni! De vasárnap kiállt a színpadra, és mi érte izgulva, de mindent beleadva táncoltuk végig a műsort. Még csak ötödikesek voltunk. Ez az akaraterő benne volt mindnyájunkban. Táncoltunk összetákolt színpadon, öregotthon folyosóján, hatalmas szabadtéri színpadon és a főváros legnagyobb színpadán egyaránt. Táncoltunk hidegben, melegben, esőben. Táncoltunk
gyerekeknek, fiataloknak, időseknek, zsűri tagoknak, „fontos embereknek“. Táncoltunk azért, hogy tessünk Marianna néninek, tanárainknak, szüleinknek, de főleg azért, mert szerettünk együtt ropni, magunknak és egymásnak örömet okozni.“

Hégli Dusan (koreográfus, az Ifjú Szivek művészeti vezetője):
„Visszatekintve gyermekkorom éveire, a Kisbojtár időm egy jelentős
részét töltötte ki. Azt, amit „kisbojtárosként” szórakozásnak és olykor kötelezettségnek, vagy nyűgként éltem meg, felnőtt fejjel meghatározóként értékelek. Szüleim, főként édesanyám elhivatottságának
és munkájának köszönhetően a szórakozás létformává alakult: hivatásommá vált. Ma is ennek a műfajnak élek. Köszönet mindezért!”

Holop Zsolt (az Ifjú Szivek és a Szőttes egykori táncosa):
„Hégli Marianna nem fogy el: félezer gyerek vitt magával belőle egy
darabkát az elmúlt 25 évben. Egy darabka nálam is van belőle. E nélkül másként rakódtak volna egymásra életem további dirib-darabjai,
s ez most nem panasz és nem dicsekvés. Csak másként alakult volna
sok minden, nem Pozsony és a Szőttes felé veszem az irányt, mások
lettek volna a szerelmeim és a barátaim. (Lehet, hogy még a barátaim szerelmei is. :-)) És hát a fiam is Szőttes-gyerek.”
Foto: archív, Valkó

Bitter Péter (Az Ifjú Szivek táncosa):
„Nekem most csak egy idézet jut eszembe Arnold Baxtól: „Mindent ki kell próbálni egyszer, kivéve a vérfertőzést és a népitáncot.“
Hát, én az utóbbit kipróbáltam – hála a Kisbojtárnak – és egy percig se bánom.”
Madocsai Imre (az Ifjú Szivek táncosa):
„A Kisbojtár alapokat adott ahhoz, hogy tudjunk társaságban, közösségben létezni és a szó pozitív értelmében fanatizálni tudott ahhoz, hogy a néptáncot hivatásszerűen művelhessem.”
Lelóczky Krisztina (z Ifjú Szivek énekkarának egykori tagja):
„Ha valaki megkérdezi, milyenek voltak az alapiskolás éveim, elsősorban a Kisbojtár jut eszembe. Minden más eltörpült a heti háromszori próbák, fellépések, összpontosítások mellett. A Kisbojtár nemcsak a népzene, néptánc szeretetét adta, hanem olyan értékeket is,

Gondolatok két jubileum alkalmából
Hála civil szervezeteink létének évről – évre egyre több jelentős
jubileumot ünnepelnek az általuk (olykor nagyon mostoha körülmények között) működtetett amatőr művészeti csoportok. Gondolok itt elsősorban a Csemadok szervezetek csoportjaira, hisz – tetszik nem tetszik egyeseknek – a Csemadok is a civil szervezetek
kategóriájába tartozik, s a mostoha körülmény is jellemző rá sok
esetben. Számtalan évfordulós ünnepségen veszek részt, s ezek elsősorban azért felemelő események, mert öntevékenyen működtetik ezeket a csoportokat a fenntartók és az alkotók. (ez megint csak
a csemadokosokra vonatkozik). Ez évben városunkban két amatőr
csoport ünnepli megalakulásának kerek évfordulóját.
A Párkányi Színjátszó Kör harminc éve folyamatosan dolgozik
a Csemadok égisze alatt.
Akik az ősz folyamán ott voltak a helyi múzeumban ez alkalomból nyílt kiállításon, azok rövid áttekintést kaphattak e csoport
múltjáról és a helyi színjátszás előzményeiről. Megtudhattuk, hogy
e kis városban nagy hagyománya van ennek a kedves műfajnak.
Nemzedékek sorozata tette a dolgát, esték százait eltöltve egy közösségben, hogy a közönség számára kellemes perceket, órákat szerezzen. Több száz fellépés, fotó és hála a dokumentumuk őrzőinek
– elsősorban Paulovics Jánosnak – ma már egy könyvre való anyag
gyűlt össze az eseményekről. Remélhetőleg ez meg is íródik majd
és kiadásra is kerül. Mert nekik, nekünk, s a jövendőnek csupán a
taps, az emlék, a dokumentum maradnak. Pedig megérdemelnék
a tiszteletet, akár egy városi díj vagy egyéb elismerés formában
is (pl. pénzbeli segítséggel). Gratulálunk és köszönjük a párkányi
színjátszó csoportok egykori és jelenlegi tagjainak, hogy voltak és

vannak nekünk !!!! Sok–sok jubileumot kívánunk nekik!!!
A másik jubiláló csoportunk a KISBOJTÁR, amely megalakulásának 25. évfordulójához ért. Őket a magyar alapiskola vezetősége hozta létre, amikor a városban már volt színjátszó csoport és
gyermekénekkar, de néptánccsoport nem. Nagy berobbanás volt
ez akkoriban, a sok-sok országos sikerről nem is beszélve. Működésük összeforrt a Csemadokkal. Minden rendezvényünkre meghívtuk őket, ahová csak műfajilag befértek. Sőt általunk jutottak
el 10-15 éve Debrecenbe egy nemzetközi néptánc fesztiválra, de
ez első erdélyi útjukra is általunk sikerült pénzt szerezni az akkor még létező HTMH budapesti hivatalától. A Hégli házaspár vidékünk gazdag néphagyományának egy fontos szeletét ismertette, szerettette meg a gyerekekkel. Munkájuk eredménye mindig
visszatükröződött a színpadról, a gyermekek mosolyáról és a soksok vastapsból, amit kaptak a közönségtől. Nemzedékek sokasága nőtt fel e csoportból, a jubileum az ő ünnepük is, meg az egykori TÜCSÖK zenekaré is, amely működése alatt jelentősen emelte a csoport színvonalát. Tisztelet és köszönet a Hégli házaspárnak
a 25 éves munkáért és a 25 év alatt közreműködő kisbojtárosoknak. Tevékenységükkel nemcsak a város, de régió kulturális értékeit gazdagítják, mindazon gyermekcsoportokkal együtt, amelyek
talán az ő példájuk nyomán jöttek létre, és ugyancsak egyre színvonalasabb programokkal képviselik régiónkat – a szőgyéni IGLICE, a kéméndi VASVIRÁG vagy a barti BÍBIC néptánccsoportok.
Gratulálunk a 25 éves KISBOJTÁR-nak és kívánunk nekik további eredményes 25 évet.
Dániel Erzsébet, a Csemadok TV elnöke
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Vianočné programy na gymnáziu
Cez predvianočný týždeň sa uskutočnilo množstvo programov na
gymnáziu, ktorými žiaci školy dokázali nielen svoje nadanie a šikovnosť, ale aj solidaritu voči ostatným tým, ktorí sú prípadne na tom sociálne horšie, ak mnohí z nich. 19. decembra sa uskutočnil vianočný
program, ktorý študenti pripravili pre svojich spolužiakov a rodičov.
V programe vystúpili malí i veľkí, a navodili ozajstnú vianočnú atmosféru. Program bol pripravený za réžie profesorky Evy Uzsákovej a za
pomoci profesoriek Renáty Bohuslavovej, Gabriely Piačekovej a Nikolety Lőrinczovej.
21. decembra – z iniciatívy riaditeľstva školy – sa uskutočnili „Vianočné trhy”, na ktorých žiaci ponúkali na predaj zákusky a darčekové
predmety vlastnej výroby. Na „trhu”, čiže v telocvični vládla celé predpoludnie dobrá nálada. Výsledok „kupčenia” žiaci venovali na podporu
jednej svojej spolužiačky, ktorá dosahuje mimoriadne dobré výsledky.
Vianočné podujatia sprevádzala zbierka, výsledkom ktorej bolo
množstvo ošatenia a potravín, ktoré škola venovala žiakom Špeciálnej základnej školy v Štúrove.
-v-

Karácsonyi műsorok a gimnáziumban
December utolsó tanítási hetében több karácsonyi rendezvény is
megvalósult a gimnáziumban, amelyeken az iskola diákjai nemcsak
tehetségükről tettek tanúbizonyságot, de azokkal érzett szolidaritásukról is, akik sokuknál nehezebb szociális helyzetben vannak.
19-én a diákok karácsonyi műsor keretében mutatták be tudásukat diáktársaiknak és a szülőknek, a „Diákcsillag születik” jegyében. A műsorban felléptek kicsik és nagyok, igazi karácsonyi hangulatot varázsolva maguk köré. A műsor Uzsák Éva tanárnő rendezésében, Renáta Bohuslavová, Gabriela Piačeková és Lőrincz Nikolett tanárnők segédletével valósult meg.
December 21-én – az iskola igazgatóságának kezdeményezésére – karácsonyi vásár zajlott az iskolában, ahol a diákok maguk által készített süteményeket, ajándéktárgyakat bocsátottak áruba. A
hangulatos „kupeckodás” eredményét egy kiváló előmenetelű diáktársuk megsegítésére, támogatására ajánlották fel. A karácsonyi
rendezvényeket gyűjtőakció kísérte, amelynek keretében ruhanemű és tartós élelmiszerek gyűltek össze, amivel az iskola a párkányi Speciális Alapiskola tanulóit támogatta.
-v-

Zabudnutá hlavná cesta
Hlavná cesta spájajúca Ostrihom s Budapešťou je už dlhý čas vracajúcim sa problémom okolitých usadlostí a cestujúcich. Bolo obdobie, keď boli hotové už aj potrebné plány na odklonenie cesty, dokonca aj peniaze by boli k dispozícii na „desiatku“. Zo všetkých nateraz
zostali len plány a sľuby. Keď im môžeme veriť, tak do 2013 môže byť
nová cesta hotová, a potom si konečne môžu vydýchnuť od výfukových plynov usadlosti cez ktoré terajšia cesta vedie. A potom možno
tých legendárnych 42 kilometrov zvládneme za jednu hodinu.
Zatiaľ sa zdá, že vybudovanie novej cesty je nekonečným príbehom. Automobilisti premávajúci na jednoprúdovej ceste, plného smogu stratili nádej vtedy, keď v septembri 2005 Súd hlavného
mesta vyhovel požiadavke zelených (Levegő Munkacsoport), ktorí napadli stavebné povolenie. Starostovia dotknutých obcí sa snažili presvedčiť súd ako aj zelených, aby nehľadeli len na prvý štvorkilometrový úsek vedený od Budapešti po Pilisvörösvár, ale brali do
úvahy celú takmer 30 km trasu, ktorá by úsek Budapešť-Dorog oslobodila od preťaženia, hluku a smogu, a v neposlednom rade na to,
že cestovanie by sa podstatne skrátilo. Ich požiadavky boli zamietnuté. Podľa pôvodných plánov by sa stavba rozdelila na etapy. Súd
stavebné povolenia vrátil s odvolaním sa na procesnú chybu. Smog
však zostal. Po akcii zelených dotknuté obce prešli do ofenzívy. Rad
radom organizovali občianske fóra, v Pilisvörösvári zorganizovali
aj protestnú akciu uzavretím polovice cesty. O riešenie sa pokúšala aj Komisia životného prostredia parlamentu, no bezvýsledne. Si-

tuácia sa navyše zhoršila z dôsledku rekonštrukcie ciest v hlavnom
meste: ráno môže trvať cesta z Ostrihomu autom alebo autobusom
aj dve hodiny. Situácia nie je oveľa lepšia ani v železničnej doprave,
ktorá ponúka alternatívne riešenie: aj cesta vlakom trvá minimálne jeden a pol hodiny.
V operatívnom programe rozvoja dopravy Maďarska sa nachádza
stavba obchôdzky č. 10 na trase Budapešť – Kesztölc. Začiatok výstavby je plánovaný na rok 2009 a vybuduje sa 2x dvojprúdová cesta alebo dve jednoprúdové cesty v dĺžke 28,9 km. Aj ministerstvo dopravy potvrdilo, že táto cesta má byť postavená do roku 2013. Priskorá je však radosť, nakoľko všetky stavebné povolenia narážajú na protesty zelených. To znamená, že plány boli aj budú, peniaze sú neisté, a keďže poznáme plány a možnosti zelených, záležitosť
je stále otázna.
Zelení sa stavajú proti výstavbe cesty preto, lebo podľa nich v pláne nefiguruje alternatívne riešenie, podľa nich by to mala byť železničná doprava. Podľa nich by nová cesta beztak nevyriešila dopravné problémy, hlavné mesto už nie je schopné prijať viac vozidiel. Zelení spomenuli aj iné alternatívne možnosti, medzi nimi aj spoplatnenie kamiónovej dopravy, alebo modernizovanie diaľkových autobusov. Prvá alternatíva už bola uskutočnená, ale očakávania sa nenaplnili, a výsledkom je, že kamióny zvýšili premávku na nespoplatnených vedľajších cestách.
Hídlap (preklad: gp)
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Mozgássérültek karácsonyi ünnepe
A párkányi mozgássérültek 99-es szervezetének vezetősége december 18-án rendezte hagyományos karácsonyi ünnepségét, amelyen a
tagok közül 115-en vettek részt. A „Mennyből az angyal...” most is jelezte, hogy újra eljött az év legszebb és legmeghittebb ünnepe. Az érző
emberi szívekbe beköltözik a békesség és a szeretet. Vezetőségünk tagjai nagy szeretettel készítették az ajándékokat, hogy tagjaink érezzék,
hogy egy szűkebb családon kívül még egy nagy családba is tartoznak.
Az ünnepséget Tácsik Katalin elnöknő nyitotta meg. A kultúrműsor keretében magyar nyelven – Melecske Etelka tanító néni vezetésével – a

Hársfa utcai óvodások karácsonyi énekekkel, szlovák nyelven az Ady utcai óvodások – Csányi Andrea igazgatónő vezetésével – versekkel kedveskedtek tagjainknak. Fazekas Zsuzsika és Molnár Magdolna egy-egy
verset adott elő és végül Borovics Manci néni karácsonyi énekekkel színesítette az ünnepséget. Ezután következett a tagok megvendégelése,
majd a karácsonyi csomagok kiosztása és végül a tombolahúzás.
Köszönetet mondunk minden támogatónknak, hogy ez a meghitt
ünnepség létrejöhetett.
Molnár Magdolna, vezetőségi tag

Posedenie pod jedličkou telesne postihnutých
Vedenie základnej organizácie SZTP č. 99 usporiadalo tradičné posedenie pod jedličkou 18. decembra na ktorom sa zúčastnilo 115 členov organizácie.
„Tichá noc...” aj v tomto roku naznačila príchod najkrajšieho sviatku
roka, keď sa do srdca každého cítiaceho človeka nasťahuje mier a láska,
keď chorí a osamelí ľudia túžia vo väčšej miere po láske a pochopení, ako
zdraví. Vedenie organizácie s veľkou oddanosťou pripravovalo darčeky,
občerstvenie a kultúrny program pre svojich členov, aby cítili, že okrem
svojich rodín patria aj do tejto veľkej rodiny. Slávnostný príhovor predniesla predsedníčka Katarína Tácsiková. V rámci kultúrneho programu
vystúpili deti MŠ z Adyho ulice a Lipovej ulice. Do programu prispeli z našich členov Zsuzsika Fazekasová a Magdaléna Molnárová. Vianočnými
koledami spestrila program Mancika Borovicsová. Potom prišiel rad na
pohostenie prítomných, a k rozdávaniu vianočných balíčkov, no a nakoniec losovanie tomboly.
Aby sa mohlo uskutočniť toto nezabudnuteľné posedenie, musíme sa poďakovať našim sponzorom, ktorí boli nasledovní: Mestské zastupiteľstvo,

Ján Oravec – primátor mesta, Smurfit Kappa Štúrovo, a.s., Smurfit Kappa Obaly, Real – k čerpacia stanica, Bicomp – Bitter Imrich, Demar Elektro, Pipo Stavebniny, Pneuservis Švajcer, Schöny Norbert, Bowling klub,
Remiš Anton – Benzinol, Csonka Trans, Farkas Attila, Csonka Gabriella,
Piváreň Sherwood, Spide Line s.r.o., Ing. Slabák Jozef ml., Csonka Attila,
Casablanca – Bogdány Ján, Reštaurácia El Camino, Pizzeria Caesar, Hotel Átrium – Jozef Borovics, Baka Erika, Kotoláči Zoltán, Miratti – Lengyel
Attila, Penzión St. Flórian – Ladislav Smatana, Aquamet – Tóth Szilvia,
Morvaiová Eva – kozmetický salón, Kalmár Karolina, Niszler Juraj, Ceron – Melajová, Linda – kvety, Krako kvetinárstvo, Cargo – Visnyei, Velena kvetinárstvo, DM drogéria, Klenoty – Zsákovicsová, Zatykó-drogéria,
Apollo ZP, Billa s.r.o., Optika Szabó, Optika Karin, Protex papiernictvo,
Cukráreň Vitko, Ing. Ivanics Ladislav, Cocher Elektro, Búcsi Elektro, Max
drogéria, Kniha Bestseller, Clean plus – Elzer R., Anna obuv – Mitták, Camélia – Zahorecová, Krizsán Annamária, Jednota Štúrovo, Borovičová
Margita, Juhász Iringó, Mäsiarstvo Tulipán. Srdečná vďaka!
Molnárová Magdaléna, člen výboru

Detský čin roka 2007
V roku 1999 iniciovala spoločnosť Whirlpool Slovakia projekt Detský
čin roka. Podstatou projektu je, že deti napíšu o svojom dobrom skutku. Odborná porota potom vyberie 30 príbehov, ktoré zadelí do kategórií: Záchrana ľudského života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode, Dobrý nápad. Nominované príbehy sa potom opäť dostanú na základné školy a žiaci môžu dať svoj hlas skutku,
ktorí považujú za najcennejší. Tento školský rok bol pre Základnú školu
v Štúrove veľmi úspešný, medzi nominovanými boli aj dva skutky našich
„hrdinov”. V kategórii Záchrana života vybrala odborná porota príbeh
Alexandra Pintéra, ktorý zachránil život svojmu spolužiakovi Richardovi Dolníkovi. V kategórii Pomoc v rodine bol opísaný príbeh Norberta
Valoviča, ktorý pomáha svojej ťažko chorej mamičke.
Koncom novembra sme sa dozvedeli, že Detská porota ukončila svoju
prácu. Takmer 100 000 detí z celého Slovenska hlasovalo a rozhodlo, že
Alexander Pintér zvíťazil v kategórii Záchrana života.
6. decembra 2007 sa v Primaciálnom paláci v Bratislave zišli víťazi

spolu so svojimi učiteľmi, kde zástupcovia spoločnosti Whirlpool Slovakia a Ministerstva školstva SR im odovzdali ocenenia. Pre deti bol pripravený zaujímavý program. Navštívili vianočné trhy, reštauráciu Mc
Donald´s, priestory televízie JOJ a porozprávali sa aj so známymi moderátormi.
Základná škola v Štúrove sa do projektu Detský čin roka zapája od roku
2001 a patrí k najúspešnejším, keďže v histórii projektu sme jedinou školou, ktorej sa podarilo zvíťaziť až dvakrát. Ojedinelé bolo aj to, že v roku
2007 boli nominované na titul Detský čin roka až dva príbehy našich žiakov. Je dobré, že sú na svete deti, ktoré dobro konajú. Je dobré, že takéto
deti žijú aj v Štúrove. Je dobré, že sú firmy, ktoré dobro podporujú, veď
každý hlas Detskej poroty znamená symbolickú korunu v podobe domácich spotrebičov pre znevýhodnené deti v detských domovoch. Detský čin
ukazuje nám dospelým koľko pravdy, sily a hrdinstva je v deťoch a to je
pre nás dobrá správa. Z dobrých detí vyrastú dobrí ľudia...
PaedDr. Adriana Laczaová, ZŠ Štúrovo

Újabb díjak Szepsiből Nánára
A 2007-es megmérettetésre Juhász Mária rendezésében George Bernard Shaw: Pygmalionja került színre. Az eredetihez képest
rövidített változatban, két felvonásban játszott darab főszerepére
a párkányi zenetanárnőt, Danis Alicát sikerült megnyerni, aki parádés alakításával elhozta a legígéretesebb tehetségnek járó díjat.
Maga az előadás a nívódíjat és a színjátszók lapjának sajtódíját is
elnyerte az amatőr színjátszók felvidéki seregszemléjén.
Az új darab hazai premierjére december 2-án került sor a nánai
kultúrház zsúfolásig megtelt nézőtere előtt. A nemzedékek közötti együttműködés szép jeleként először a helyi nyugdíjas csoport
adott elő egy aratási műsort, melyben nemcsak a régi népdalokat, nótákat elevenítették fel harmonikaszó kíséretében, hanem
az egykor az aratáshoz használt eszközöket is láthatta a közönség
fiatalabb része. A jó hangulatú hagyományőrző műsort követően
Nagyfalusi Tibor, az esztergomi amatőr színjátszás doyenje, a regionálissá bővült ”Vár a színhely!” elnevezésű seregszemle kezdeményezője szólt néhány szót a darabról, annak antik előzményeiről, valamint a kiemelkedően tehetséges nánai színjátszó csoport-

ról. Ezt követően adták elő nánai, ebedi, kőhidgyarmati és kicsindi
fiatalok a nagy műgonddal összeállított darabot, amely fergeteges sikert aratott. A Juhász Máriától megszokott módon, igen magas színvonalú rendezést, professzionális módon megalkotott és
továbbgondolt dramaturgiát láthattunk, meglepően jól felkészült
amatőr színjátszók előadásában. Kéhli Bálint (Mr. Higgins) a tőle
megszokott könnyedséggel, Góra Róbert (Pickering), Piski Erik
(Doolitle) és Verbók Zsuzsanna (Pearcné) remek karakterformáló
egyéniségükkel tűntek ki. A jelenlévők meggyőződhettek arról is,
hogy Danis Alica nem érdemtelenül nyerte el a szepsi szakmai zsűri rokonszenvét. A főszereplőt alakító tanárnő nagy átéléssel játszott, érett színésznőként mozgott a színpadon, és tökéletesen teljesítette a bonyolult feladatot, Elizának Doolitle kisasszonnyá alakulásának bemutatását.
Matuska Zsuzsanna, a község polgármestere köszöntőjében „a
régió színjátszó csoportjának” nevezte a nánait. Reméljük, a darabot mielőbb megismerhetik régiószerte!
Ister/Granum
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Átadták az új bérlakásokat
2007. december 18-án ünnepélyes keretek közt adták át azt a két
háromszintes lakótömbből álló épületegyüttest Kőhidgyarmaton,
amely egyenként hat bérlakást foglal magába. Ezzel beépítésre
került egy olyan terület, amely hosszú éveken keresztül kihasználatlanul állt a falu főutcája mentén. Az egykori „kövecses” a
múltban geológiai lelőhelynek számított, melyet a Schafarzikkatalógusban a 463-as bányaszámon tartottak nyilván. Az
1895-ben megnyitott kavicsbányát 1904-től Renner Gáspár párkányi téglagyáros birtokolta. Az itt felépített lakóházak tervezője az érsekújvári Profis tervezőiroda – vezetője Szegheő Zsigmond mérnök -, amely 2005-ben elnyerte „Az év lakóháza” díjat. A projekt kivitelezője, az érsekújvári Prospect cég másfél év
alatt készült el a munkálatokkal. Mint ahogy azt Magát László
polgármestertől megtudtuk, az beruházás összértéke meghaladta a 21,1 millió koronát, melyből 5,6 millió volt a közvetlen állami támogatás, a község pedig 2,5 millió koronával járult hozzá

az építkezéshez (parkoló, emésztőgödör megépítése, tereprendezési munkálatok, stb.). A lakásfejlesztési célpályázat értelmében
az Állami Lakásfejlesztési Alap egy hosszú lejáratú – 30 éves futamidejű – kölcsönt nyújtott e jelentős beruházáshoz, melynek
összege meghaladta a 13 millió koronát. Az első lakók már be is
költöztek az új – 81 m2 alapterületű -összkomfortos lakásokba,
melyek várják a fiatal családokat. Nagy Gábor plébános házszentelője alkalmával a jó Isten áldását kérte az új házakra és a benne fészket rakó családokra. Az átadáson részt vett Daniš Zoltán
mérnök, a nyitrai Kerületi Építésügyi Hivatal elöljárója, továbbá Ľudovít Chropovský, az Állami Lakásfejlesztési Alap igazgatóhelyettese, Szigeti László parlamenti képviselő és más meghívott vendégek. A ceremónia ünnepi ebéddel zárult, ahol kötetlen formában kerültek megvitatásra az elkövetkezendő évekre
szóló kőhidgyarmati építkezési tervek.
-juhász-

Télen a Dunán
A huszonkilences év sok meglepetést rejtett az időjárás terén. Az
év elején sok hó esett, még márciusban is annyi volt belőle, hogy
nem láttunk a fő utca másik oldalára. A nyár nagyon meleg volt, az
iskolai szünetben minden nap mentünk a Dunára fürödni, s nem
kellett félni , hogy a mama megtudja, mert egyhamar megszáradt
a fekete glottnadrág. Ez volt az egy szál nyári öltözetünk, se trikó,
se cipő. Az egyik délután a Stefi néni házánál ücsörögtünk a nagy
melegben és be-be mentünk derékig a langyos Dunába. Mikor kijött és látta, hogy csak úgy mosakodunk megkérdezte: – Ti még
nem tudtok úszni? Mondtuk, hogy még nem. Erre egyenként bedobált bennünket a méteres vízbe. – No, most lubickoljatok mint a
kiskutyák. Kilubickoltunk, majd újra bedobott. Estefelé már nyugodtan úszkáltunk. No, de nem is erről akartam mesélni, hanem
arról hogy decemberben nagyon hideg lett. Azt mondták az akkori öregek, hogy kemény és hosszú tél lesz, még a Duna is be fog
fagyni. Hát be is fagyott. Érdekes látvány volt, hogy hajók helyett
a túloldalon lovas szánok jártak. Az egyik nap Dorna Sanyival és
Kolozsváry Tibivel elhatároztuk, hogy lemegyünk megnézni a befagyott Dunát. Lehetett úgy tíz óra rajtunk kívül senki nem volt
lent. A Duna-part be volt fagyva egészen a Gurgyalig, mégpedig
úgy, hogy befelé lejtett mindig lejjebb és lejjebb. Nagyszerűen lehetett csúszkálni, s neki is szaladtunk egymás után és csúsztunk
egészen le odáig, ahol már lapos volt a jég. Láttuk, hogy a jég alatt
úszkálnak a halak. Még egy kicsit csúszkáltunk, azután kezdtünk

felfelé kapaszkodni, de ahogy kezdett meredekebb lenni a jeges
part mindig nehezebb volt felfelé haladni. Végül már a fenekünkre ülve, hátrafelé toltuk magunkat a lábunkkal, de bizony úgy sem
mentünk sokra, mert mindig visszacsúsztunk. Négykézláb is próbálkoztunk meg egymást tologattuk felfelé, de mindhiába. Lementünk egészen a Gurgyalhoz. Kiabáltunk, fütyültünk, jajgattunk,
de semmi eredménye nem volt. A toronyóra fél tizenkettőt mutatott, mi pedig félig agyonfázva vártuk a segítséget, hátha valaki
meghallotta a kiabálásunkat a közeli gurgyali házakban. Kezdett
havazni, így még reménytelenebb lett egy kicsit is feljebb kerülnünk. Kezdett a félelem erőt venni rajtunk. – Itt fogunk megfagyni. Lehetett úgy mínusz 15 fok. Végre észrevettük, hogy egy ember a Stefi nénitől nem messze kijött a bokrok közül és jön lefelé a
Dunához. Kiabálva, csúszkálva mentünk feléje. Az egyik pék volt
a Cédliéktől, aki halat fogni jött le a Dunához. Egy vödörből hamut szórt a jégre és azon lejött egészen a sima jégre, majd baltával léket ütött, és kis hálójával szedte ki a halakat. Mikor mellé értünk, ránk kiáltott: -No, mi van ti fagyott csibészek!? Ekkora félig fagyott halakat még nem láttam vergődni a jégen. Elmondtuk,
hogyan jártunk és persze azonnal megígértük, hogy jó gyerekek
leszünk. Felvezetett bennünket a hamuval megszórt jégen, mi pedig nagyon szépen megköszöntünk neki és a Jó Istennek, hogy lejött a Dunára halat fogni.
Fatter

V zime na Dunaji
Rok 1929 ukrýval v sebe z veľa prekvapení, čo sa týka počasia. Začiatkom roka napadlo veľa snehu, ešte aj v marci ho bolo toľko, že sme nevideli na druhú stranu hlavnej ulice. Leto bolo veľmi horúce, počas školských prázdnin sme sa každý deň chodili kúpať na Dunaj, nemuseli sme
sa báť, že sa o tom dozvie mama, čierne glotky sa rýchlo usušili. To bolo
naše letné oblečenie, ani tričko, ani topánky. V jedno horúce poobede sme
sedeli pri dome tety Štefi a z času na čas sme sa ponorili do vlažnej čistej vody Dunaja. Keď vyšla a videla ako sa umývame, opýtala sa: – Ešte
neviete plávať? Odpovedali sme, že ešte nie. – No, hneď budete vedieť. –
odpovedala a po jednom nás vhodila do metrovej vody. A teraz plávajte
ako šteniatka. Keď sme sa vytrepali znovu nás hodila. Podvečer sme už
bez problému plávali. Vlastne ani nie o tom som chcel hovoriť, ale o tom,
že v decembri prišla tuhá zima. Vtedajší starí ľudia hovorili, bude tvrdá
a dlhá zima, ešte aj Dunaj zamrzne. Veru aj zamrzol. Bol to veľmi zaujímavý pohľad, keď namiesto lodí premávali na druhej strane konské záprahy so saňami. V jeden deň sme sa rozhodli so Sanyim Dornom a Tiborom Kolozsvárym, že sa pozrieme na zamrznutý Dunaj. Mohlo byť tak 10
hodín, okrem nás tam nebol nikto iný. Breh Dunaja bol zamrznutý až po
Gurgyal, a to tak, že od brehu klesal asi desať metrov a potom už bol ľad
rovný. Vynikajúco sa dalo kĺzať a v rade za sebou sme sa kĺzali dolu, až

kým bol ľad rovný. Videli sme pod ľadom plávať ryby. Párkrát sme ešte
kĺzli a potom sme sa začali šplhať hore, ale ako začal ľadový breh stúpať,
stále ťažšie sme sa šplhali hore. Snažili sme sa všelijako dostať von, ale
vždy sme skĺzli nazad. Skúšali sme po štvornožky, tlačiac jeden druhého, no bezvýsledne. Zišli sme až ku Gurgyalu. Kričali sme, pískali, bedákali, žiadna odozva. Hodiny na veži ukazovali pol dvanástu a my sme
premočený stále čakali na pomoc, že nás niekto začuje v blízkom Gurgyali. Začalo snežiť a to bolo ešte horšie – nie a nie sa dostať vyššie. Začal
sme sa poriadne strachovať. Asi tu zamrzneme. Mohlo byť asi 15 stupňov pod bodom mrazu. Konečne sme uvideli človeka vychádzať spomedzi kríkov neďaleko od tety Štefi, ktorý prichádzal dole k Dunaju. Veľkým krikom sme sa blížili k nemu. Bol to pekár od Cédliovcov, ktorý prišiel chytať ryby. Doniesol vo vedre popol a posypal ním ľad aby sa nekĺzal, prišiel až po rovný ľad, sekerou urobil dieru a sieťkou chytal ryby.
Priši sme k nemu a on na nás skríkol: – No čo je, vymrznutí darebáci!?”
Také veľké ryby som ešte nevidel skákať na ľade. Vyrozprávali sme mu,
čo sa nám stalo a samozrejme hneď sľúbili, že budeme poslušní chlapci.
Vyviedol nás po popolom posypanom ľade. My sme sa mu veľmi pekne
poďakovali – ako i pánu Bohu -, že prišiel na Dunaj ryby chytať.
Fatter (preklad: gp)
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Nové nájomné byty odovzdané
18. decembra 2007 boli slávnostne odovzdané dve dvojposchodové obytné domy s 12-imi bytovými jednotkami v Kamennom Moste.
Týmto bola zastavaná pomerne rozsiahla plocha, ktorá dlhé roky
stála bez využitia pri hlavnej ceste. Niekdajší kameňolom bol v minulosti geologickým náleziskom, ktorý v katalógu „Schafarzik” bol
registrovaný pod číslom 463. Kameňolom, ktorý bol otvorený v roku
1895, od roku 1904 bol vo vlastníctve Gáspára Rennera, majiteľa
parkanskej tehelne. Projektantom obytných domov bola firma Profis
Nové Zámky, ktorá pracuje pod vedením Ing. Žigmunda Szegheőa,
a ktorá v roku 2005 získala ocenenie „Bytový dom roka”. Stavebná
firma Prospect Nové Zámky realizovala stavebné práce za poldruha roka. Ako sme sa dozvedeli od starostu obce Ladislava Magáta,
celková hodnota investície presiahla 21,1 milióna korún, z ktorej
priama štátna dotácia od ministerstva výstavby činila 5,6 milióna.
Samoúčasť obce činila 2,5 milión korún, čo bolo použité na terénne
úpravy, na vybudovanie parkoviska, žumpy apod. Štátny fond rozvoja bývania poskytol k tejto významnej investícii dlhodobú tridsaťročnú pôžičku vo výše 13 035 000 Sk. Prví obyvatelia sa už nasťahovali do nových komfortných bytov s rozlohou 81 m2. Ďalšie byty
čakajú mladé rodiny túžiace po novom bývaní. Miestny farár Gábor
Nagy z príležitosti vysvätenia nových bytov prosil požehnanie Pána
Boha na rodiny a ich obydlia. Na slávnostnom odovzdaní bytoviek sa
zúčastnil Ing. Zoltán Daniš, prednosta Krajského stavebného úradu

v Nitre, Ľudovít Chropovský, zástupca riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania, László Szigeti, poslanec NR SR a ďalší pozvaní hostia.
Ceremónia sa skončila slávnostným obedom, kde sa už voľne diskutovalo o investičných plánoch nasledujúcich rokov.
-juhász-

Emlékkonferencia Kéménden a kitelepített magyar papok emlékére
December 27-én a kéméndi római katolikus plébánia és
Kéménd község önkormányzata emlékkonferenciát rendezett
az Esztergomi Főegyházmegye szolgálatában működött és a második világháború után Magyarországra kitelepített magyar katolikus papok emlékére. A rendezvény szentmisével kezdődött
a kéméndi római katolikus templomban, majd a konferencia a
községi hivatalban folytatódott. Benefi László polgármester köszöntője után Bankházy Károly gondnok mondott megnyitó be-

szédet, majd Sztyahula László: Megemlékezés a második világháború után kitelepített magyar katolikus papokról c. előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Gaucsik István: FischerColbrie Ágost, az utolsó szlovákiai magyar püspök életét mutatta be, Kucerka Zsuzsanna pedig a 2007. évi kéméndi missziós napokról tartott bemutatót. A konferenciát Csáky Károly: Szentek
szabadtéri szobrai településeinken című előadása zárt.

Múzejný predmet mesiaca:

A hónap múzeumi tárgya:

Kolíska

Bölcső

Druh detského nábytku slúžiaci na spanie a odpočinok dojčaťa.
Medzi najstaršie typy patrí izbová závesná kolíska. Na Slovensku sa
zachovala v niekoľkých variantoch: štvorcové plátno s dlhými tkanicami v rohoch; obdĺžnikový rám z dreva, na ktorom je napnuté plátno; drevená debnička, korýtko alebo prútený ovál. Boli zavesené nad
posteľou v kovových krúžkoch upevnených do hrady na strope alebo
priviazané na žŕdku, ktorá visela pod stropom. Plátenná izbová kolíska visela na žŕdke upevnenej na zvláštnych prízemných podstavcoch. Bežným typom poľnej plátennej kolísky bola plachta zavesená
na drevenú trojnohu alebo na konáre stromu. Izbová závesná kolíska sa v ľudovom
prostredí používala do začiatku 20. storočia. Konštrukčne náročnejšia a typovo
novšia je izbová stojacia kolíska nazývaná „belčov”. Do Európy sa v stredoveku rozšírila z Byzantskej ríše. Má dva typy. Podstavcová mala stabilný podstavec a na ňom
sa kolísala debnička zavesená na kovových
hákoch. Podnožová kolíska mala oblúkové
podnože, ktoré sa kolísali, pričom vlastná
kolíska zostávala stabilná. Najrozšírenejšia
bola podnožová kolíska rámovej, stĺpikovej
konštrukcie, ktorá mala čelo lôžka oddelené od podnože. Kolísky vyrábali miestni stolári z mäkkého i tvrdého dreva približne do 1. štvrtiny 20. storočia.
Ústup kolísok nastal po 1. svetovej vojne, keď ich začali vytláčať kočíky a detské postieľky. Tu prezentovaná podnožová kolíska pochádza z polovice 19. storočia.

A gyermekágyat kivéve mindennemű csecsemőfekhely neve. Általában ide sorolják a csecsemőhordozó alkalmatosságokat is. A lakásbeli bölcsőt vagy a földre állították, vagy a mennyezetre függesztették
(függő- vagy hintabölcső). A lap alakú bölcső sajátos formája a függő bölcső, mely általában nem volt más, mint keretbe foglalt vászonlap. A teknő v. láda formájú bölcső típusai a fából kivájt teknőbölcső,
a hosszanti lécekből és félkörös végdeszkákból összeállított félhengeres bölcső, a fakéregből varrt kéregbölcső és a kosárbölcső. Magyarországon a 18-19. századig volt használatos a teknőbölcső, amit a palócok hat hetes korig használtak. A talpas v.
ringó bölcső az antik csecsemőágyból fejlődött a késő római vagy kora bizánci időkben
úgy, hogy két-két lábát ívelt talppal hidalták
át. Eleinte magas, függőleges lábú volt; stabilabb, alacsony, gyakran láb nélküli változatai
a 13-15. század folyamán alakultak ki, ezek
oldalfala kifelé dőlt. Az állványos bölcsőnél a
fekvőhely faállványon függ. A lakásbeli példányoknál az állvány szilárdan megépített, a
fekhely pedig láda alakú. A házon kívül használt mezei bölcső állványa összecsukható, a
fekhely könnyű rácsszerkezet, vagy lepelből
kialakított alkalmatosság. A bölcső minden
formájánál előfordul díszítés, leggyakrabban
a talpas bölcsőn, ritkán mértanias vagy szabad rajzú faragás, általános
a festett virágozás. A bölcső hanyatlása az 1. világháború után indult,
amikor kezdtek divatba jönni a babakocsik és a gyerekágyak. A képen
látható talpas bölcső a 19. század közepéről származik.

-juhász-

-juhász-

-ma-
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Hálát adtunk egy papi életért
„Aztán majd gyere! Tudod, hogy szeretettel látlak.” Mindig így mondta. A karácsonyt megelőző
pénteken is, amikor utoljára találkoztunk. Visszanéztem az ajtóból, s valahol legbelül éreztem, hogy
ez a tekintet már nem „az a tekintet”. Pedig tervezte az ünnepi programot, a nánai szentmiséket. Még
aznap kórházba került. Az angyalok glóriáját a betegszoba csendjében hallgatta, s a pásztorokhoz hasonlóan lassan
ő is elindult… December 29-én érkezett meg az örök Betlehembe…
Találkozott Jézussal, akit egész életében hirdetett!
Csudai Sándor atya 1924. november 2-án született Lekéren.
1949. június 16-án szentelték pappá Pozsonyban. Káplánként
Nemcsényben (Nemčiňany), majd Nagysallóban működött. 1952-től
Komáromban, 1955-től Deménden plébános. 1999-től nyugdíjas
kisegítő lelkészként Párkányban élt, s elsősorban Nánán teljesített
szolgálatot. Ravatala mellett – 2008. január 2-án a párkányi templomban – Mécs László papköltő Meteor című versének utolsó versszaka kívánkozott az ajkamra: „Egy ismeretlen, ősi fényű / Örök

titokról elszakadtan / küldöncnek jöttem, s eltűnök majd, / ha üzenetem általadtam.” Igen, mindannyian küldöncök vagyunk, s üzenetet hordozunk. Sándor atya a valaha hallott legszebb üzenetet,
az Evangéliumot, Jézus örömhírét közvetítette 58 és fél éves papi
élete alatt, utolsó leheletéig. Petőfivel élve: „a harc mezején” esett
el… Ezt köszöntük meg neki, ezért adtunk hálát. Mert búcsúztatása, temetése igazi hálaadás volt. Hálaadás egy papi életért. Hiszem,
hogy az öreg Simeonnal együtt ő is elmondhatta: „Bocsásd el most,
Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben, hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az Üdvözítőt.” (Lk 2, 29-30)
A Nagyszombati Érseki Hivatal nevében Mons. Tóth Domonkos
nyugalmazott püspök, 30 paptestvére, a gyászoló rokonok és a hívők sokasága a feltámadás és a viszontlátás reményében kísérte őt
utolsó útján nyugvóhelyére, – drága szülei mellé – a deméndi temetőbe.
Nyugodjon békében!
Vanda Károly

Dali sme vďaku za život kňaza
„A potom príď! Vieš, že ťa vítam s láskou.” Stále tak hovoril. Aj v ten piatok pred Vianocami, kedy sme sa naposledy stretli. Z dverí som sa pozrel
nazad, a niekde celkom vnútri som cítil, že ten pohľad už nie je „ten pohľad”. Napriek tomu plánoval vianočný program, omše v Náne. Ešte v ten
deň sa dostal do nemocnice. Glóriu anjelov počúval na nemocničnom lôžku, a podobne ako pastieri, aj on sa pomaly vydal na cestu... Do večného
Betlehemu došiel 29. decembra... Stretol sa s Ježišom, ktorého celý svoj život hlásal!
Otec Sándor Csudai sa narodil 2. novembra 1924 v Hronovciach. Za
kňaza ho vysvätili 16. júna 1949 v Bratislave. Ako kaplán pôsobil v Nemčiňanoch, neskôr v Tekovských Lužanoch.
Ako farár pôsobil od roku 1952 v Komárne, od roku 1955 v Demandiciach. Od roku 1999 ako výpomocný duchovný žil v Štúrove, službu vykonával hlavne v Náne.
Pri jeho katafalku – 2. januára 2008 v štúrovskom kostole – sa mi na
pery tlačila posledná sloha básne „Meteor” kňaza – básnika László Mécsa:

„Odlúčil som sa od jednej neznámej tajnosti s prastarým svetlom/ prišiel
som s posolstvom, a odídem,/ keď som svoj odkaz odovzdal.” Áno, všetci
máme svoje poslanie a nosíme odkazy. Otec Sándor odovzdával najkrajší
odkaz, Evanjelium, radostnú správu Ježiša, ktorú sprostredkoval 58 a pol
roka svojho kňazského života, až do posledného dychu. Petőfiho slovami:
padol „na bojovom poli”... Toto sme mu ďakovali, preto sme mu boli vďační. Rozlúčka s nim, jeho pohreb bol ozajstným vďakyvzdaním. Vďakyvzdanie za život kňaza. Verím, že spolu so starým Simeonom aj on mohol povedať: „Prepusti teraz Pane, svojho starého služobníka – podľa tvojich slov –
v pokoji, veď moje oči uvideli, koho si poslal, Spasiteľa.... ” (Lk. 2, 29-30)
Na večný odpočinok – vedľa svojich drahých rodičov – do cintorína v Demandiciach ho odprevadili na poslednej ceste Mons. Dominik Tóth, emeritný biskup, v mene trnavského Arcibiskupského úradu, tridsať oltárnych
bratov, množstvo smútiacich príbuzných a veriacich, v nádeji na vzkriesenie. Nech odpočíva v pokoji!
Vanda Károly (preklad: gé)

Örök tisztelet emlékének
Lelki atyánkat, Csudai Sándort január 2-án kísértük utolsó útjára. Méltóságteljes búcsút vehettünk tőle ravatalánál a párkányi
templomban és a búcsúztatására végzett szentmise keretében. A
szertartást végző Tóth Domonkos nagyszombati püspök és paptársai Isten kegyelmébe ajánlották az elhunyt lelkét, s mi együtt
adtunk velük hálát elhunyt plébánosunkért és imádkoztunk lelki üdvéért. Nekünk, nánai hívőknek különösen hiányozni fog a
mi szeretett lelki atyánk. Hihetetlen erővel, szeretettel, hetente
két alkalommal – de ha kellett többször is – erősített bennünket
hitünkben a szentmiséken. Számára a nánai hitközösség volt az
otthon, ahol küldetését élete végéig végezte. Szeretetre, jóaka-

ratra, megbékélésre, türelemre intő szavai cselekedeteivel párosultak. Köztünk volt nemcsak az egyházi ünnepeken, de a kulturális rendezvényeinken is. Pénzbeli adományokkal segítette egyegy egyházi jellegű kezdeményezésünket. Minden vasárnap számos újsággal, kis emlékkel kedveskedett híveinek, a gyerekeknek.
Nagyon szerettük őt, s mindig aggódtunk érte. Most bekövetkezett a végső búcsúzás tőle. Utolsó útjára szülőfalujába Deméndre
is elkísértük őt. Legyen a föld könnyű számára. Mi nánaiak örökre megőrizzük emlékét. Köszönjünk a jó Istennek, hogy nekünk
adta őt kilenc évre.
Dániel Erzsébet

Karácsonyi koncertek Prágában
December 7-9. között a párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola diákjai és pedagógusai karácsonyi hangversenyeket adtak Prágában. Az első koncert a prágai Taussig utcai Művészeti Alapiskola koncerttermében került megrendezésre, a második pedig a prágai Zeneakadémia Bohuslav Martinů dísztermében zajlott. Iskolánk ifjú tehetségei a prágai közönségnek színes és megnyerő zenei műsorszámokkal kedveskedtek. A hallgatóság körében még nagyobb hatást váltott ki a zeneművek
színvonalas előadásmódja. A párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskolából a karácsonyi hangversenyeken a következő diákok léptek fel: Toldy Erna – alt furulya, Baranyai Éva – hegedű, Záhoreczová Dominika – zongora, Varga Anna – gitár, Var-

ga Viktória – fuvola, Halasi Natália – zongora, Janík Martin –
gitár, Čuba András – zongora és Kubík Tamás –orgona. Korrepetáltak: Járková Dagmar, Cucor Roland – zongora és Zsibrita
Miloš – gitár. A Stilla Pectus női kamarakórus Papp Katalin vezényletével karácsonyi énekeket adott elő, gazdagítva a zenés
műsort. Természetesen a „ művészeti kötelezettségek” mellett
időt szakítottunk Prága történelmi központjának megtekintésére is. A karácsonyi hangversenyeket jelenlétével megtisztelte
Ján Oravec, Párkány polgármestere, aki a szereplőknek megköszönte a város méltó képviseletét. A szép prágai élmények áthatották az egész karácsonyi ünnepeket.
(c)
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Novemberben történt

Stalo sa v novembri

4. – Dubnica „B” – Párkány 4:1 (1:1) – bajnoki labdarúgó mérkőzés.
6. – A gépek beszállításával megkezdődött az árvízvédelmi fal építése a kikötőben.
8. – Egy személyautó elsodort egy iskolába igyekvő kisiskolást a Petőfi és a Szt. István utcák kereszteződésében. A kisiskolás szerencsére csak zúzódásokat szenvedett.
9. – Az esztergomi Duna Múzeumban megnyílt az Esztergomi Képzőművészek Céhe tagjainak munkáiból összeállított kiállítása, köztük Bugyács Sándor, Gerstner István és Lábik János munkái.
10. – A Párkányi Színkör Libádon vendégszerepelt sláger-összeállításával a nyugdíjas találkozón.
11. – Déltől sűrű havazás, a hó azonban másnapra elolvadt.
– Párkány – Negyed 0:2 (0:0) – a III. labdarúgó liga nyugati csoportjának őszi zárófordulójában. Csapatunk a 14. helyről várja a
tavaszi folytatást.
13. – A Szlovák-Magyar Baráti Társaság évzáró közgyűlése a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskolában. Közreműködött a Stilla Pectus.
16. – Városunkban tárgyalt Szlovákia és Magyarország külügyminisztere Ján Kubiš és Göncz Kinga. Látogatásuk során közösen meglátogatták a gimnáziumot és találkoztak a Szlovák-Magyar Baráti
Társaság, valamint a Csemadok helyi képviselőivel. Ján Kubiš a
Matica slovenská képviselőivel is találkozott.
17. – Karva község díszpolgára címmel tüntették ki Burián László esperest.
18. – A Szepsiben és Buzitán megtartott IX. Egressy Béni Színjátszó
Fesztiválon a Nánai Színkört G. B. Shaw: Pygmalion című színművének előadásáért nívódíjjal jutalmazták. A legígéretesebb tehetség díját Danis Alica kapta.
21. – Az Ady Endre Alapiskolában megkezdődtek a XV. Ady Napok.
23. – A Kisbojtár a vajdasági Törökbecsén szerepelt egy Népművészeti
Találkozón.
– A Városi Galériában megnyílt az 5 KOR Képzőművészeti Csoport
tagjainak munkáiból összeállított kiállítás.
– Különvélemény – Ondró Gyuri műsora a VMK nagytermében.
25. – Kodály Zoltán emlékhangverseny a VMK nagytermében – a Csemadok érsekújvári Területi Választmányának rendezvénye. Közreműködtek a váci Canzonetta női kar, az esztergomi Temesvári
Pelbárt Ferences Gimnázium énekkara, valamint a párkányi Szivárvány és a Stilla Pectus.

4. – Dubnica „B” – Štúrovo 4:1 (1:1) – majstrovský futbalový zápas.
6. – Prísunom mechanizmov sa začala výstavba protipovodňového
múru v prístave.
8. – Osobné auto strhlo malú školáčku na križovatke ulíc Petőfiho a
Sv. Štefana. Školáčka našťastie utrpela len menšie zranenia.
9. – V ostrihomskom múzeu Dunaja bola otvorená výstava z diel členov Ostrihomského cehu výtvarníkov, medzi nimi diel Alexandra
Bugyácsa, Štefana Gerstnera a Jána Lábika.
10. – Divadelníci Csemadok-u účinkovali v Ľubej s pásmom populárnych melódií na stretnutí dôchodcov.
11. – Na poludnie začalo husto snežiť, sneh sa ale na druhý deň roztopil.
– Štúrovo – Neded 0:2 (0:0) – v záverečnom jesennom kole III. futbalovej ligy, skupiny Západ. Naše mužstvo čaká na jarné pokračovanie na 14. mieste.
13. – Výročná členská schôdza Spoločnosti slovensko-maďarského
priateľstva v ZUŠ F. Liszta. Účinkoval Stilla Pectus.
16. – v našom meste rokovali ministri zahraničných vecí Slovenska
a Maďarska – Ján Kubiš a Kinga Göncz. Počas návštevy spoločne
navštívili gymnázium a stretli sa zo zástupcami Spoločnosti slovensko-maďarského priateľstva a Csemadoku. Ján Kubiš sa stretol aj s predstaviteľmi Matice slovenskej.
17. – Titulom Čestný občan obce Kravany bol vyznamenaný dekan
László Burián.
18. – V Moldave nad Bodvou a Buzici sa konal IX. Divadelný festival
amatérskych divadelníkov, kde divadelníci z Nány získali osobitnú cenu poroty za predvedenie hry G. B. Shawa: Pygmalion. Cenu
najperspektívnejšieho talentu dostala Alica Danisová.
21. – V ZŠ Endre Adyho sa začali XV. Adyho dni.
23. – DFS Kisbojtár účinkoval v Novom Bečeji (Srbsko) na trojdňovom
folklórnom stretnutí.
– V mestskej galérii bola otvorená výstava z diel členov výtvarnej
skupiny 5 KOR.
–Program Gyuri Ondróa vo veľkej sále MsKS.
25. – Pamätný koncert Zoltána Kodálya vo veľkej sále MsKS – podujatie novozámockého oblastného výboru Csemadok-u. Účinkovali:
Ženský zbor Canzonetta z Vácu, spevokol františkánskeho gymnázia z Ostrihomu, ďalej miestne spevokoly Szivárvány a Stilla
Pectus.

(p.j.)

(p.j.)

Decemberben történt
7. – A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola növendékei és a Stilla Pectus
női kamarakórus Prágában karácsonyi hangversenyen szerepelt.
10. – Egy BMW személygépkocsi elgázolt egy kerékpárost a Billa mellett, a kerékpáros belehalt sérüléseibe.
14. – „Felföldi levelek” – az Ifjú Szivek Táncegyüttes fellépése a VMK
nagytermében.
16. – A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola és a Stilla Pectus női kamarakórus hagyományos karácsonyi koncertje a VMK nagytermében.
17. – A szlovák alapiskola karácsonyi műsora a VMK nagytermében.
19. – A gimnázium karácsonyi műsora a VMK nagytermében.
– A Kisbojtár gyermek néptánccsoport fellépése a Vörösmarty téri
karácsonyi műsorban Budapesten,
– A Városi Galériában megnyílt Albert István: Madonnáit és válogatott alkotásait bemutató kiállítás.
20. – A schengeni határnyitás kísérő ünnepségek keretében együttes
ünnepi ülést tartottak a párkányi és az esztergomi képviselőtestületek és a határnyitás kapcsán közös memorandumot fogadtak el.
Esztergomban, az ünnepi műsorban fellépett a Kisbojtár. Éjfélkor
tűzijáték zárta az ünnepséget.
21. – Sabina Kaeser és Thomas J. Hauck hídőrök performance-a a Mária Valéria hídon. Élőlánc a hídon esztergomi és párkányi középiskolások részvételével.
30. – December utolsó két hetében borús, ködös, hideg idő volt, a hőmérséklet nappal is fagypont alatt volt, hó sajnos nem esett.
31. – Szállingózott a hó. Három „jegesmedve”: Jolcsík Péter, Pathó Béla
és Hajtman Marian megmártózott a Dunában. Utóbbi immár huszadszor.
(p.j.)

Stalo sa v decembri
7.
10.
14.
16.
17.
19.

20.

21.
30.
31.

– Žiaci ZUŠ Ferenca Liszta a Ženský komorný zbor Stilla Pectus účinkovali v Prahe na vianočnom koncerte.
– Osobný automobil BMW zrazil pred obchodným domom Billa cyklistu, ktorý podľahol zraneniam.
– Vystúpenie Maďarského umeleckého súboru Mladé srdcia vo veľkej
sále MsKS.
– Tradičný vianočný koncert žiakov ZUŠ Ferenca Liszta a Ženského
komorného zboru Stilla Pectus vo veľkej sále MsKS.
– Vianočný program žiakov Základnej školy slovenskej vo veľkej sále
MsKS.
– Vianočný program žiakov gymnázia vo veľkej sále MsKS.
– DFS Kisbojtár vystupoval v Budapešti na námestí Vörösmartyho
v tradičnom vianočnom programe.
– v mestskej galérii bola otvorená výstava pod názvom: Madony a výber z tvorby Štefana Alberta.
– v rámci schengenských osláv sa konalo spoločné zasadnutie zastupiteľstiev Štúrova a Ostrihomu, kde z príležitosti otvorenia hraníc
prijali spoločné memorandum. V slávnostnom programe v Ostrihome vystúpil DFS Kisbojtár. Slávnostný deň sa skončil polnočným ohňostrojom.
– Performance strážcov mosta Márie Valérie: Sabiny Kaeser a Thomasa J. Haucka na moste. Živá reťaz štúrovských a ostrihomských
stredoškolákov na moste.
– V druhej polovici decembra bolo hmlisté, zamračené, studené počasie, teplota aj cez deň bola pod bodom mrazu. Sneh nepadol.
– Slabo snežilo. „Ľadové medvede”: Peter Jolcsík, Béla Pathó a Marian
Hajtman sa osviežili v Dunaji. Posledný z nich už po dvadsiaty raz.
(p.j.)
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Správy mestského zastupiteľstva

Az önkormányzat hírei

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 11. decembra 2007:
– schválilo VZN mesta č. 8/2007, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
– schválilo VZN č. 7/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o dani
za ubytovanie
– schválilo VZN mesta č. 9/2007 o dani z nehnuteľností na rok
2008
– schválilo VZN mesta č. 10/2007 o dani za psa
Novelizované nariadenia sú dostupné na webovej stránke www.
sturovo.sk alebo na mestskom úrade.
– schválilo zásady poskytovania jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa. Podľa zásad výška príspevku činí
2.000,- Sk.
– schválilo návrh rozpočtu mesta Štúrovo, mestských príspevkových a rozpočtových organizácií na roky 2008 – 2010
– schválilo podrobný rozpis rozpočtu mesta na rok 2008. Mestský
rozpočet v tomto roku ráta s príjmami v sume 190 179 000 korún,
z čoho necelých 70 miliónov tvoria prostriedky na školstvo.
– schválilo sadzbu poplatku za tuhý komunálny odpad pre poplatníkov na rok 2008 v nezmenenej výške 404 Sk/osobu/rok.
– schválilo zmenu uznesenia zo dňa 3.7.2003, ktorým bola schválená výška odmeny poslancom a členom stálych komisií MZ tak, že
odmeny sa zvýšia o 4%.
– schválilo zaradenie nových investičných zámerov do zoznamu
investičných akcií mesta, ďalej zoznam investičných akcií na rok
2008 (viď náš príspevok na str. 6.)
– podporilo realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia Nánanskej cesty”, investorom ktorej bude Slovenská správa ciest.
– schválilo rozpočet kultúrnych ustanovizní mesta, ďalej Technických služieb mesta a Mestskej športovej organizácie, ďalej škôl
a školských zariadení na rok 2008.
– zobralo na vedomie finančný plán spoločnosti Enerbyt s.r.o. na
rok 2008 bez plánu investícií, t.j. bez finančných dopadov plánovanej rekonštrukcie tepelných rozvodov vo výške 30 mil. Sk.
– zobralo na vedomie pridelenie finančného príspevku z fondu
kultúry, vzdelávania a športu pre nasledovných žiadateľov:
– Rodičovské združenie pri Združenej strednej škole – na ceny
„Memoriálu Juraja Junga – futbalový turnaj žiakov” 3.000,- Sk
– Rodičovské združenie pri Združenej strednej škole – na ceny
„Mikulášskeho turnaja mladších žiakov”
3.000,- Sk
– Rodičovské združenie pri Združenej strednej škole – na ceny
„Vianočného turnaja prípraviek”
3.000,- Sk
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 20. decembra 2007:
– schválilo výšku nájomného na 12 miliónov korún pre rok 2007
za prenájom nebytových priestorov v správe Vadaš s.r.o.

Párkány város képviselőtestülete 2007. december 11-i ülésén:
– jóváhagyta a városi támogatások metodikáját szabályozó 8/2007 sz.
kötelező érvényű rendeletét.
– jóváhagyta az elszállásolási adót szabályozó 7/2007 sz. kötelező érvényű rendeletét.
– jóváhagyta a 2008. évi ingatlanadót szabályozó 9/2007 sz. kötelező érvényű rendeletét
– jóváhagyta az ebadót szabályozó 10/2007 sz. kötelező érvényű rendeletét
A módosított rendeletek hozzáférhetők a www.sturovo.sk honlapon
vagy a városi hivatalban.
– jóváhagyta az újszülötteknek járó egyszeri pénzjáradék folyósítását
szabályozó alapelveket. Eszerint a pénzjáradék összege 2000.- korona.
– jóváhagyta a város, valamint a város járulékos és költségvetési intézményeinek 2008 – 2010. évi költségvetési előirányzatát
– jóváhagyta a város 2008. évi részletes költségvetését. A költségvetés ebben az évben 190 179 000 korona bevétellel számol, ebből mintegy 70 millió korona az iskolák fenntartási költsége.
– jóváhagyta a szilárd kommunális hulladék begyűjtésének 2008. évi
díjait. A díjtétel a tavalyi évhez képest változatlan, azaz 404 Sk/fő/év.
– jóváhagyta azon 2003. július 3-i határozatának módosítását, amely
a képviselők és külsős bizottsági tagok jutalmazását szabályozza. Eszerint a juttatások 4 %-kal emelkednek.
– jóváhagyta új beruházási akciók besorolását a beruházási tervek
jegyzékébe, valamint jóváhagyta a 2008. évi beruházási tervet (lásd
anyagunkat a 7. oldalon).
– támogatja a Nánai út felújítását célzó beruházás megvalósítását,
melynek beruházója az állami közútkezelő vállalat lesz.
– jóváhagyta a városi kulturális, oktatási és nevelési intézmények, továbbá a műszaki szolgáltató vállalat és a városi sportszervezet 2008.
évi költségvetését
– tudomásul vette az Enerbyt Kft. 2008. évi pénzügyi tervét a beruházási terv nélkül, azaz a hőelosztó rendszer tervezett felújításának figyelembe vétele nélkül. A felújítás mintegy 30 millió koronát tesz majd ki.
– tudomásul vette pénzügyi támogatások folyósítását a városi kulturális, művelődési és sportalapból az alábbi kérelmezők számára:
– Összevont Középiskola szülői tanácsa – diákcsapatok „Jung György
Emléktornájának” díjaira
3.000,- Sk
– Összevont Középiskola szülői tanácsa – kölyökcsapatok Mikulás-napi tornájának díjaira
3.000,- Sk
– Összevont Középiskola szülői tanácsa – előkészületi csapatok karácsonyi futball-tornájának díjaira
3.000,- Sk
Párkány város képviselőtestülete 2007. december 20-i ülésén:
– jóváhagyta a Vadas Kft. kezelésében lévő nem lakás célú városi ingatlanok 2007. évi bérleti díjának 12 millió koronában való meghatározását.

Indul az Ister-Granum Eurorégió KOMP-projektje
A KOMP-projekt, azaz a kulturális, oktatási és multietnikus
program keretében a napokban indult be az Ister-Granum
Eurorégió multietnikus portálja, amelyen egyre több
interetnikus kapcsolatokat vizsgáló anyag, tanulmány és kutatási eredmény olvasható. E hónap végén 30 szakember számára szervez továbbképzést az eurorégió, akik a továbbiakban folyamatosan töltik fel a portált. Mint azt Ocskay Gyula, az eurorégió ügyvezetője elmondta: a továbbképzésre elsősorban iskolák, könyvtárak, polgári társulások, civil szervezetek és teleházak képviselőit várják, a szlovákiai oldalról
is. A portálon jelenhetnek meg az egyes szervezetek, intézmények által szervezett programok. A települési adatbázis
a wikipédiához hasonló folyamatosan bővülő leírásokra ad
lehetőséget. A kutatók munkáját a Selye János Egyetem által kidolgozott tematikus térképi adatbázis, valamint a már
most is használható bibliográfia segíti. A portálon külön opcióként saját tematikus térképek is készíthetők. A képzés kétfordulós, az esztergomi kurzusra január 28. és 30. között kerül sor, melyre az eurorégió fejlesztési ügynökségén jelent-

kezhetnek az érdeklődők. A KOMP-projektre az Magyar Tudományos Akadémia, a Selye János Egyetem kutatóintézete
és az Ister-Granum Eurorégió Eurohíd Alapítványa pályázott
közösen és sikeresen, a 2006-os INTERREG III/A programban. A projekt az eurorégióban élő nemzeti kisebbségek (elsősorban magyarok, szlovákok és romák) közötti közeledést,
egymás jobb megismerését szorgalmazza, valamint a nemzetiségek által működtetett intézmények, civil szervezetek
közötti kapcsolatokat erősíti. A program résztvevői felmérték az eurorégió magyarországi és szlovákiai településeinek
etnikai viszonyait. Erről tanulmányok készültek. Kétnyelvű
elektronikus tankönyvet állítottak össze az interetnikus kapcsolatok fejlesztése érdekében, továbbá a KOMP térképi, informatikai szolgáltatásait az Ister-Granum Eurorégió és az
Eurohíd Alapítvány portálján működő kétnyelvű honlapon
jelenítették meg. A kutatási eredményeket kötetben foglalják össze. A multietnikus portál a www.istergranum.hu honlapról érhető el.
Forrás: Új Szó
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Magyarok a határok nélküli Európában
Az Európai Unión kívül élő határon túli magyarokkal szolidaritást
vállaló politikai nyilatkozatot fogadott el a Hét Határ Határokon Átnyúló Önkormányzatok Szövetsége az Esztergomban december 5-én
megtartott ünnepi közgyűlésén. A dokumentum értelmében a szövetség kezdeményezi a magyarországi jogszabályok módosítását annak
érdekében, hogy az unión kívül élő délvidéki, vajdasági és kárpátaljai magyarok letelepedés nélkül is állampolgárrá válhassanak, de
a jelenlévők egy határozatot is elfogadtak a magyarországi kisebbségek parlamenti képviseletének támogatására. A Hét Határ Határokon Átnyúló Önkormányzatok Szövetségét 2005. december 5-én
– az egy évvel korábbi kettős állampolgárságról szóló eredménytelen népszavazás évfordulóján – tizenegy határ menti magyar település alapította meg jelképesen. Az egyesület – melynek létrehozásával új alapokra kívánták helyezni a határon átnyúló magyar-magyar együttműködést – elnökévé a jelenlevők akkor egyhangúlag, az
interregionális, határ menti együttműködések szakértőjét, az Európai Parlament képviselőjét, – az azóta elhunyt néppárti képviselőt –
Pálfi Istvánt választották. Pálfi István tragikus halála után 2007 áprilisában hivatalosan is bejegyezték a szövetséget, melynek elnöke
Becsey Zsolt európai parlamenti képviselő, társelnöke pedig Meggyes

Tamás, Esztergom polgármestere lett. A szövetség megalakulása óta
több határ menti önkormányzat is csatlakozott hozzá: a szervezetnek
jelenleg hatvanegy tagja van, s az esztergomi találkozó alkalmával
pedig további tizennégy önkormányzat felvételéről döntöttek. Szlovákiából Nagycsalomja, Ipolybalog, Apátújfalu, Lévárt, Ipolyvarbó
és Nagyudvarnok lettek az új tagok. Becsey Zsolt, a magyarországi
kisebbségek parlamenti képviseletével kapcsolatos felszólalásában
hangsúlyozta, hogy az egyesület ereje abban rejlik, hogy nemcsak a
határon túli magyarok számára, hanem a magyarországi kisebbségek számára is megfelelő jogokat kíván biztosítani. Az elnök szerint
az magyarországi kisebbségek parlamenti képviselete a mai napig
nincs megoldva, miközben a magyar kisebbségek által lakott szomszédos országok egy részében a kisebbségek számára már biztosítják a parlamenti jelenlétet. A Hét Határ Önkormányzati Szövetség
ezért levélben fordul Szili Katalin házelnökhöz, hogy az Országgyűlés minél előbb tűzze napirendre a magyarországi kisebbségek parlamenti képviseletére vonatkozó törvény módosítását. A szlovákiai
Magyar Kolalíció Pártjának elnöke, Csáky Pál szerint Esztergom tiszteletet érdemel a regionális gondolkodásáért.
Muzslai Ágnes (Hídlap)

Mobilné telefóny naše každodenné
Tak si tu starostujem v malej obci na brehu Ipľa, 15 km od Štúrova, a
ako sa patrí na silvestrovský čas, bilancujem uplynulé obdobie a premýšľam o novoročných želaniach.
Zažili sme vstup do EU a okrem veľkých pozitív nám to prinieslo napríklad aj inštalovanie počítačov a zriadenie internetovej miestnosti na
Obecnom úrade. Teším sa zo Schengenu a z toho plynúceho zjednodušenia styku s rodinami a známymi na druhej strane Ipľa. Spomínam na
časy, keď sme sa mohli (pod dozorom bdelého oka zákona) stretávať len
v strede rieky, kade prechádza štátna hranica. Bolo celkom milé posedieť
v lete vo vode s fľaškou dobrého vína a utužovať vzťahy. Ale mimo krátkeho leta nám ostali len pasy a kompa v Štúrove, hoci z okien našich domov dovidieť na okná našich blízkych „za vodou”. Potom prišiel rekonštruovaný most Márie Valérie a otvorenie mostu v Salke, no a teraz padli
hranice. Obrovské pozitíva z pohľadu rádového občana. Konečne situácia, keď riadenie našich životov je už plne v našich rukách, a všetky možnosti a kontakty sú otvorené. Stačí vyťukať číslo na mobile a ... A práve
to ostáva už dlhodobo neriešený problém. Otázka pokrytia telefónneho signálu, presnejšie otázka problematického pokrytia. Rýchly internet – zabudnite! Ani v sieti T-Mobile ani v Orange. Slabý signál. Užívam
sieť Orange, ale keď chcem spoľahlivo telefonovať, musím vyjsť z budovy Obecného úradu a „úradovať” na ulici. Písali sme žiadosti, petície –

bez úspechu. Poznám slávnu úvahu vojaka Švejka: „když nejde vo život,
jde vo h...”. Iste. Ale je mnoho lokalít v obci, kde sa jednoducho nedovoláte ani len na 112, takže v kritickej situácii môže ísť prípadne aj o život.
Je mi jasné, že zlepšiť príjem signálu mobilného operátora vyžaduje investovať prostriedky do príslušných zariadení. A samozrejme operátor si
prísne stráži bilanciu výdavkov a príjmov. Neviem posúdiť výšku nákladov na zlepšenie signálu v našom regióne. Rovnako neviem posúdiť zvýšenie z toho plynúcich príjmov operátora, ale celkom iste viem, že by výrazne zvýšil životný i pracovný komfort nás, ktorí tu žijeme. Len to neviem, či komfort užívateľa je pozoruhodná položka v aktívach operátora. Jedna vec je milá a inteligentná reklama voči potenciálnemu klientovi, a žiaľ, mierne iná vec je realita. Pobehovať po dome, dvore, či v záhrade, alebo motať sa po ulici, kým nájdete miesto, kde váš telefón ožije
a vy sa konečne dohovoríte, je akosi nepatričné. Operátor, pochopiteľne
sa nezmieňuje o podivných rituáloch podmieňujúcich spojenie a nekompromisne si účtuje poplatky za perfektný servis. Že ten servis perfektný
nie je už asi nikoho nezaujíma. Teraz je čas na novoročné priania. Mám
ich viacero. Ale spoľahlivý telefónny signál v našej obci je na poprednom
mieste. Splní sa mi to prianie v roku 2008?
Molnárová Anna,
starostka obce Malé Kosihy

Felhívás
A VINUM ISTER-GRANUM REGIONIS BORLOVAGREND 2008.
február 2-án rendezi
II. BORLOVAGI FARSANGI BÁL-ját

A BORKIRÁLYNŐ személyéről és UDVARHÖLGYEI-ről a
BORLOVAGREND tagjaiból álló zsűri a helyszíni tapasztalatok
alapján dönt.

A bál helyszíne: PÁRKÁNYI KULTÚRHÁZ

Tisztelt Vállalkozó Szellemű Hölgyek!
LEHET, HOGY ÖNÖKRE VÁR A 2008. ÉVI BORKIRÁLYNŐI CÍM!

A „BORKIRÁLYNŐ” és két „UDVARHÖLGY” választásra várjuk a
régióban elő 18-25 éves hölgyek jelentkezését.
A jelentkezőknek – a helyszínen – borászattal kapcsolatos
elméleti ismeretekből kell számot adni és gyakorlati feladatot kell
megoldani.
Az elméleti rész rövid bemutatkozásból és tesztlap kitöltéséből áll.
A bemutatkozás a jelentkező és családja szőlőhöz és borhoz való
kötődését foglalja össze. A 20 kérdést tartalmazó tesztlapot a
jelentkezők előre megkapják.
– Gyakorlati feladat: hordóból – lopóval – történő borszívás és
pohárba töltés.
Öt főnél több jelentkezés esetén előzsürizést tartunk 2008. január
26-án a Párkányi Kultúrházban.

Jelentkezni lehet: Nyergesi Rezső úrnál, a borlovagrend
nagymesterénél.
Levélcím: 2536 Nyergesújfalu, Kölcsey u. 17.
Tel: 33/355-258 v. 20/55-111-39 Fax: 33/455-508
Email: titkarsag@nyergesujfalu.hu
Csak írásos jelentkezést fogadunk el, melynek tartalmazni kell a
jelentkező nevét, címét, életkorát, telefonszámát és e-mail címét,
hogy meg tudjuk küldeni a versenyhez szükséges anyagokat.
A Borkirálynő és udvarhölgyei 2008-ban részt vesznek a
Borlovagrend rendezvényein és a Magyarországi Borrendek
Országos Szövetségének Borkirálynői találkozóján.
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Táncoló nemzetek – Nemzeti táncok
Dancing cultures – ez a neve annak az uniós GRUNDTVIG projektnek, amelybe a párkányi VMK is bekapcsolódott. A projektnek három ország egy-egy városa kapcsolódott be, éspedig. Ordu
városa Törökországból, Sant´Angelo in Vado Olaszországból valamint Párkány. A projekt arra irányul, hogyan lehet fejleszteni
– főleg a felnőtt társadalomban – a nemzeti hovatartozás tudatát
és annak hatását érvényesíteni a kultúra fejlesztésében. A projekt
további küldetése megismerni az egyes európai nemzetek hagyományait nyelvi akadályok nélkül. A projekt koordinátora a török
partner az angolt használja közös európai közvetítő nyelvként.
Ezért a nyelvi akadályok leküzdésében fontos szerepet kap a zene
és a tánc. Így az egyes nemzetek képviselői örömüket lelhetik ebben a tevékenységben egymás nyelvének ismerete nélkül is, mert
elsősorban a néphagyomány nyelvén fognak egymással kommunikálni. A projekt lényege tehát megtanulni egymás kultúráját.
Az elmúlt években előtérbe került a nemzeti kulturális örökségek
megőrzése és megtartása Párkányban és annak vonzáskörzetében
is. A régió folyamatosan kezdte létrehozni a tájházakat és múzeumokat, ahol bemutathatja a helyi népi hagyományokat, népviseleteket és táncokat, amelyekre nemcsak helyi szinten, de Európa-szerte büszkék lehetünk. A projekt résztvevőinek feladata te-

hát olyan legkevesebb négy főből álló tánccsoportok létrehozása
a ˝TANULÓ FELNŐTTEK˝ köréből, akik képesek megtanulni saját népi táncaikat, ill. a másik két partner nemzeti táncát. A koreográfia a lehető legeredetibb és legegyszerűbb kell hogy legyen,
a könnyebb megtanulhatóság miatt. A tánc és a zene így válik az
egyes partnerek kölcsönös tananyagává. A projekt eredményként
így létrejön egy olyan EURÓPAI TÁNCCSOPORT, amely mindhárom résztvevő ország nemzeti (nemzetiségi) táncát egyesíti egy
közös koreográfiában. A közös munkáról folyamatosan készülnek fényképek és videofelvételek, amelyek a projekt közös honlapján mindenki számára elérhetőek és nyomon követhetőek lesznek. A résztvevő városok képviselői 2007. november 28-30-án az
olasz partnervárosban találkoztak, és megbeszélték a 2008 és
2009 évre szóló munkatervet. Ennek alapján a résztvevő országok táncosai április első hetében Párkányban és a kurtaszoknyás
falvakat képviselő Bényben találkoznak és teszik meg az első közös ,,tánclépéseket”.
A projekt további fejlődéséről és folyamatáról a lapunkban, ill.
a http://groups.yahoo.com/group/dancing_cultures honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.
Mgr. Halasi Tibor, a VMK igazgatója

Tancujúce národy – národné tance
„DANCING CULTURES” – takto sa nazýva projekt Európskej únie
v rámci Programu celoživotného vzdelávania Gruntvig – Učiace sa
partnerstvá, do ktorej sa zapojilo Mestské kultúrne stredisko v Štúrove spolu s partnermi z Turecka: Ordu Halk Egitim Merkezi ve Aksam
Sanat Okulu (Verejné vzdelávacie centrum a večerná škola umenia
v Ordu) a Talianska: Comune di Sant’Angelo in Vado (Mestský úrad
v Sant’Angelo in Vado). Celkovým zámerom a cieľom tohto projektu
je rozvíjať u učiacich sa lepšie pochopenie národnej identity cez folklór a jeho vplyv na kultúrny rast a vývoj. Tento projekt sa zrodil zo
snahy naučiť sa viac o európskom tradičnom umení takým spôsobom, ktorý sa zaobíde bez jazykových bariér (koordinátorom projektu je partner z Turecka, angličtina sa používa ako jazyk pre dorozumenie sa). Každá krajina má mocnú, kreatívnu tradíciu, ktorá
sa komunikuje cez hudbu, pieseň, tanec a ľudové umenie. Aby sme
pochopili tieto formy umenia, naučili sa, kto odkiaľ pochádza, koľko sú ľudia schopní porozumieť kultúrnym odlišnostiam. Je to spôsob, ako sa učiť o ľuďoch, a o mieste, kde žijú, pochopiť odlišných ľudí
a takto sa vyvarovať predsudkom. Učenie sa umeniu umožní taký
spôsob komunikácie, ktorý premôže jazyk. Prekážky sú odstránené hudbou a tancom. Dospelí ľudia rôznych schopností a skúseností budú mať radosť z učenia sa... V poslednom desaťročí zachovanie
národných kultúrnych hodnôt sa dostávalo do popredia pozornosti
aj v Štúrove a na okolí. Okolité obce rad-radom zriaďujú folklórne
zbierky, pripraviť výstavy o miestnych zvykoch a tradíciách, aby sa
zviditeľnili hodnoty nášho dedičstva. Máme unikátne zvyky a miestne folklórne tanečné skupiny, na ktoré môžeme byť hrdí nielen v rámci regiónu. Aktívnou účasťou v projekte sa snažíme oboznámiť záujemcov z celej Európy aj s históriou nášho regiónu. Úlohou každého
partnera je vytvoriť skupinu najmenej štyroch tanečníkov a naučiť

sa vlastný ľudový tanec. Choreografia nebude náročná na adaptáciu. Partneri budú zaznamenávať tieto činnosti a zašlú si nahrávky navzájom. Pritom sa pripraví história folklóru, tanca, ktorou sa
tiež navzájom oboznámia. Hudba a tanec bude tiež predmetom štúdie. Každý partner si týmto spôsobom s kultúrou partnerských národov. V závere sa vytvorí skupina tanečníkov z radov učiacich sa z
každej partnerskej krajiny, a založí sa nová skupina EURÓPSKYCH
TANEČNÍKOV a vytvorí sa spoločná choreografia. Všetky nahrávky
budú zverejnené a dostupné na webovej stránke.
Učastníci získajú hlbšie pochopenie kultúrnej identity vlastnej
a iných národov, zvýši sa ich sebahodnotenie, sebaistota a motivácia, eliminujú sa stereotypy, zvýši sa uvedomenie si potreby kultúrneho rozvoja, zvýši sa motivácia naučiť sa jazyk komunikácie, využijú sa platformy komunikačných možností cez internet, vyvíjajú
sa interpersonálne a komunikačné zručnosti, zabezpečia sa kultúrne aktivity a výstavy, ukotvia sa poznatky o histórii vlastnej krajiny a o krajinách partnerov, vybudujú sa nové priateľstvá na medzinárodnej úrovni cez stretnutia a cez komunikáciu webovými stránkami. Radi by sme Vás privítali v klube našich fanúšikov, preto prosím, aby ste prezreli prvé dokumenty o úvodnom stretnutí koordinátorov projektu v Taliansku, ktoré sa konalo v dňoch 28 – 30. novembra 2007 v Taliansku. Web: http://groups.yahoo.com/group/
dancing_cultures. Prvé stretnutie tanečníkov sa plánuje na začiatok apríla 2008 práve tu v Štúrove. Radi by sme rozšírili náš kultúrny most medzi Štúrovom a Ostrihomom na celú Európu... Mestské kultúrne stredisko v Štúrove a aj partneri sú pripravení pre túto
novú výzvu, a členovia tímov chcú získať európske skúsenosti spolu
s profesionálmi i dobrovoľníkmi.
Ildikó Pathóová, koordinátorka projektu

Vianočný koncert v Prahe
V dňoch 7-9.decembra sa zúčastnili žiaci a pedagógovia ZUŠ Ferenca Liszta na vianočných koncertoch v Prahe. Prvý koncert sa uskutočnil v koncertnej sále pražskej ZUŠ na Taussigovej ulici. Druhé hudobné podujatie prebiehalo v prekrásnej sále Bohuslava Martinů Hudobnej akadémie muzických umění. Naši mladí umelci pripravili pre pražské obecenstvo pestrý a pútavý hudobný program, ktorý bol na dôstojnej úrovni. Na vianočných koncertoch účinkovali nasledovní žiaci
s nástrojovým obsadením : Erna Toldyová – altová flauta, Eva Baranyai – husle, Dominika Záhoreczová – klavír, Anna Vargová – gitara,
Viktória Vargová – priečna flauta, Natália Halasiová – klavír, Martin

Janík – gitara, Andrej Čuba – klavír a Tamás Kubík – organ. Korepetovali : Dagmar Járková , Roland Cucor – klavír a Miloš Zsibrita – gitara.
Ženský komorný spevácky zbor Stilla Pectus pod taktovkou Kataríny
Pappovej obohatil program vianočnými piesňami a koledami. Samozrejme popri „ umeleckých povinnostiach” sa našiel čas aj na krátku
prehliadku historického centra Prahy. Na koncertoch bol prítomný aj
Mgr. Ján Oravec, primátor Štúrova, ktorý sa účinkujúcim poďakoval
za reprezentáciu mesta. S Prahou sa nám lúčilo ťažko, avšak pekné zážitky v nás rezonovali počas vianočných sviatkov.

Az Ady Endre Magyar Tannyelvű Alapiskola sok sikert kíván az új esztendőben
minden tanulójának és az iskola valamennyi támogatójának!

(c)
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Keď stromy po nebo dočahujú ...
(K článku: „Schengen, Dunajské nábrežie, a diskrétne čaro diplomacie” – ŠaO, 11/2007)
Vo veci Dunajského nábrežia je viac než dobrou správa o výstavbe
protipovodňovej bariéry a na to nadväzujúceho korza. Veď dolná časť
mesta bude chránená pred záplavami až na tisícročnú vodu a konečne bude umožnené nám a tisíckam návštevníkov mesta pokochať sa
jedinečnou panorámou z miesta dôstojne upraveného.
Čudujem sa však myšlienkovej eskamotáži týchto viet: (text mnou
očíslovaný)
„(1) Ďalšou dobrou správou je, že sa začala výstavba protipovodňového múru a korza pri Dunaji, vďaka čomu sa mesto môže znovu
primknúť ku svojej prirodzenej osi.
(2) Podľa našich očakávaní, sa týmto opäť prepoja oba brehy do
organického
architektonického celku, (3) od ktorého ich v posledných desaťročiach snažili nevraživo odvrátiť, (4) napríklad po nebo siahajúcim
radom topoľov, ktorý sa poriadne prieči s touto osou, (5) a snaží sa
vyšplhnúť vyššie ako Bazilika. (6) Márna snaha.”
Mám zato, že by sa žiadalo objasniť napísané :
(1) Čo sa myslí pod prirodzenou osou, ku ktorej sa mesto nie a nie
primknúť? Je to niečo miestom reálne dané, či niečo pomyselné. Hádam, ani obrazne sa pod osou nemyslí nejaká svojská obmena tých
politických, ideologických, hospodárskych, či vojenských osí, ktorými sme boli v uplynulom storočí „dobromyseľne” a prebohato obdarovávaní.
(2) „Podľa našich očakávaní...”. Znamená, že sa dáva na známosť
kolektívny názor, založený na presvedčení o nevyhnutnosti odstránenia inkriminovaných prístavisko-topoľových vlastností cestou vykántrenia, pretože len tak je možné opätovné prepojenie oboch brehov! Nebolo by od veci spoznať o iniciatívu akého kolektívu ide. Je to
mienka redakčnej rady mesačníka, kultúrnej komisie MZ, spolku,
nebodaj politickej strany?
(3) Kto sú tí, čo sa v posledných desaťročiach snažili, a k tomu ešte
nevraživo, odvrátiť opätovné prepojenie oboch brehov do organického architektonického celku?
Sú to jednotliví, snáď i organizovaní nespratníci, Cigáni, Slováci,
či Maďari, vláda, boháči, plebs, inteligenti, zločinci, mafiáni, partajníci (ale akí?), Marťania, Ufoňáci? Treba ich označiť konkrétne a bez
pardonu. Veď museli to byť rozvratníci vysokého rangu, keď už cca
pred 70-timi rokmi podujali sa vo svetovom merítku ako prví, naprosto neodhaliteľným spôsobom kamuflovať svoju diverzantskú činnosť
pod rúškom bohumilého vysádzania stromov! Odhaliť by sa patrilo
aj tých, čo v nevraživej sabotáži verne ich nasledovali!
(4) Áno vysoko, až po nebo rastú topole vo všeobecnosti. Zvlášť však
tieto topole čierne-Italica, známe aj pod menom maďarská palma pre

ich majestátnosť. Že by však ony mali pre túto výnimočnú a chvályhodnú vlastnosť vzbudzovať závisť a mali by byť zodpovedné za znemožňovanie fungovania „prirodzenej osi” a všetkého čo s ňou súvisí?
(5) Prečo to biblické: „Kto sa povyšuje bude ponížený”, musí byť
uplatnené aj na naše stromy, a k tomu ešte dôslednejšie? Pre dupľované bohorúhačstvo k nebesám smerujúceho rastu a šplhania sa nad
Baziliku? Zdá sa však, že trestná zodpovednosť stromov nie vždy a
všade je rovnaká. Kým tieto naše sú odsudzované k absolútnemu trestu, tie na druhom brehu nie sú obviňované zo žiadneho narúšania,
znemožňovania, siahania po nebo, z priečenia sa, ani zo šplhania.
Žeby Ostrihomčania ešte nepochopili požiadavky doby? Alebo, je to i
so stromami ako s ľuďmi; sú si rovné, niektoré však rovnejšie vzhľadom k tomu, kedy, kde a kto ich vysadil?
(6) „Márna snaha.” – Komu je určená v tejto obyčajnej vete zaobalená vyhrážka neobyčajného zrna? Stromom pre prípad, že by trvali na svojej existencii? To snáď nie, lebo komunikácia s hluchonemou prírodou písmom a verejne, je zvyčajnou len vo veršoch, a už vôbec nie, keď sa tej nešťastnej prírode adresuje varovanie aj s rozsudkom. Nuž komu?
Tým, ktorí hlboko v minulom storočí topole zasadili – veď už zomreli, snáď tým, ktorí ich potajomky futrovali, nebodaj snáď zaklínali, a orodovali aby len rástli, rástli, rýchle rástli – veď tí hádam nie
sú z ríše pozemskej!
Z naznačeného v týchto riadkoch mohlo by vyplynúť, že ide mi len
o malichernosti, o pár topoľov a kúsok prístavného nábrežia. Ale
nie, ide mi o veľa stromov, o prírodu, o postoje človeka k nej. Veď, ak
niekomu dnes vadí zopár stromov preto, že rastú po nebo,... atď., čo
možno očakávať na zajtra! Takýchto neposlušne zavadzajúcich stromov máme habadej. Stačí sa obzrieť do mestského parku, prejsť sa
po nábreží od celulózky po Gurgyal. A čo platany na pešej zóne, ktoré ani zápis do chránených stromov Slovenska nemusí zachrániť pred
zlovôľou! Nuž a pagaštany na predmostí ? Všetky tieto, ale i mnohé
iné stromy, spĺňajú dôvody skántrenia uvedené v naznačenom článku 11-tého čísla ŠaO.
V prístavišti sú už niektoré stromy schátralé, ktoré je načim odstrániť z viacerých pádnych dôvodov. Snáď i zdravé topole sú blízko vekového maxima a nemuselo by byť rozumné na pár rokov ich
ponechať. Teda, sú tu vo všeobecnosti opodstatnené dôvody odstránenia niektorých, ale nie skrze dôvody vykonštruované na báze abstraktných fikcií.
Snáď nebolo by od veci, v článku spomínaný „archimedovský bod...”
doplniť archimedovskou múdrosťou. Napríklad : Váha slov aj do ŠaO
vložených sa rovná váhe pravdivých argumentov v nich obsiahnutých.
Škoda, že hodnota rovnice tých niekoľkých viet článku je hlboko pod
nulou, akoby naznačujúc istú sortu fóbiománie.
Jozef Slabák

Fóbiománia a iné nezmysly
Nemienim diskutovať s obsahom vyššie uverejneného článku. Nemyslím si totiž, že čitateľov až tak veľmi zaujímajú osobné sympatie alebo averzie našich prispievateľov, ale slobodu názoru akceptujem. Neplodné, zlomyseľné štúrania už ale nie, preto som nútený na článok v krátkosti reagovať. Vôbec mi nevadí, ak niekto diskutuje s mojimi myšlienkami. Aj by som prijal, že postrehy autora
článku sú také, moje zas onaké, a nech sa čitatelia rozhodnú, ktoré
sú im sympatickejšie, veľavravnejšie alebo pravdivejšie. Autor však
z mojich myšlienok účelovo vyvodzuje také konzekvencie a podsúva také nezmysly, ktoré nemajú s nimi vonkoncom nič spoločného. Žiadne biblické odkazy, žiadna vyhrážka v nich totiž nie je obsiahnutá, také niečo existuje len v hlave autora článku. Nevedno
odkiaľ ich bral, je to jeho vec. Takýmto spôsobom sa jeho „objasnenie” snaží ma postaviť do akejsi roly úhlavného nepriateľa prírody, ktorý by dal vyrúbať hádam aj platany na Hlavnej ulici, atď.
atď. No, a pochopiteľne „z toho vyplýva”, že taký grázel je schopný
aj iného darebáctva. Akceptujem, ak niekto diskutuje, nesúhlasí,
proste má iný názor. Jeho slová sú ale vykonštruovaným útokom,
čo si neviem inak vysvetliť, ako ďalšie dejstvo jeho ťaženia vede-

ného proti mojej osobe, ako šéfredaktorovi. Nedávno na zasadnutí
jednej komisie mestského zastupiteľstva dokonca sám priznal svoje averzie. Na tomto zasadnutí už raz predstúpil s množstvom podobne vykonštruovaných výhrad voči redakčnej praxi mestských
novín a mojej osobe, takže nič nového pod slnkom. Nemyslím si,
že mestské noviny sa musia každému páčiť také aké sú, ale k prípadnému zlepšeniu určite neprispejú osobné útoky. Síce, kto vie!?
Nemám tušenia z akých pohnútok to autor článku robí. Je ale celkom jednoducho možné, že je to výsledkom akejsi frustrácie, proste potrebuje niečo, do čoho sa môže sústavne štúrať, v zmysle známej goebbelsovskej tézy, podľa ktorej neustále opakované nezmysly sa raz stanú „pravdou”. Treba ich len dovtedy opakovať, kým to
nezaberá. V jeho článku sformulované podsúvania mi pripomínajú
„argumentáciu” smutne preslávených sudcov z päťdesiatich rokov,
ktorí sa vyznamenali v hľadaní triedneho nepriateľa. Zdá sa, že tu
ležia aj korene mentálnej výbavy autora článku. Význam slova „fóbiománia” sa mi nepodarilo nájsť v psychologickej literatúre, takže
stále neviem čím trpím. Asi len nemám tentokrát čiapku.
Juraj Himmler
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Drozdy Győző politikai pályaképe

Elvett illúziók
A közelmúltban „Elvett illúziók” címen jelentek meg
Drozdy Győző emlékiratai. Ki volt Drozdy Győző?
Stumpf István politológus
így fogalmaz: ”...a tanító, újságíró, író, sikeres vállalkozó, laptulajdonos, szónok és
mindenekelőtt egész nemzetét képviselő politikus meggyőződéses demokrataként
egyforma vehemenciával és
következetes, kivételes bátorsággal szállt szembe minden politikai szélsőséggel,
a fehér terrorral ugyanúgy,
mint a vörössel.”
Drozdy Győző 1885. október 1-jén született Bajtán.
Apja, Drozdy Gyula a község
kántortanítója volt. Anyja, Nagy Anna férje korai halála után öt
kisgyermekével visszatért Párkányba és nem törődve a kor társadalmi szokásaival óvónőnek tanult, megalapította városunk
első óvodáját és gyermekeit egyedül nevelte fel. Drozdy Győző
elemi iskolai tanulmányait, majd utána a tanítóképzőt is Esztergomban végezte. 1905-től 1919-ig tanítóként dolgozott különböző Budapest környéki falvakban. Munkája mellett újságírással foglalkozott, első írásai Prohászka Ottokár lapjában, az Esztergomban jelentek meg. Az első világháború kitörésekor azon
kevesek közé tartozott, akik a közhangulattal szemben nyíltan
bírálták a magyar katonákat halálba küldő Habsburg-udvart. A
frontról való hazatérése után a Budai újság felelős szerkesztője lett. A politikai életbe 1918-ban kapcsolódott be a Függetlenségi és 48-as párt titkáraként. Az őszirózsás forradalom azonban új szerepet hozott számára, a polgári demokratikus hatalom legfőbb szervének, a Nemzeti Tanácsnak lett a jegyzője. A
világháború után a Kisgazdapárt főtitkára, e minőségében járja az országot és népszerűsíti, szervezi a pártot. Az 1920 januári nemzetgyűlési választásokon Zala megyében váratlan fölényes győzelmet aratott (Bosnyák Géza földbirtokos, korábbi főispánnal szemben!) és képviselő lett. A demokratikus jogokért –
pl. az általános és titkos választójogért – folytatott harc mellett
Drozdy politikai-közéleti tevékenységének legfontosabb elemét
a paraszti társadalom felemeléséért folytatott küzdelem alkotta. Parlamenti beszédeiben élesen bírálta a Horthy-féle nemzeti hadsereg katonai különítményeinek terrorakcióit. Egyike annak a kilenc képviselőnek, akik Horthy kormányzóvá választása ellen mertek szavazni. Mandátumát a kormánypárti többség
jogellenesen megsemmisíti, de az 1921 júniusában megrendezett pótválasztást is fölényesen megnyeri és visszakerül a nemzetgyűlésbe. A húszas évek elején, amikor parlamenti képviselőként a szélsőjobboldallal szemben gyakran megnyilvánult, a
tömörülés szimpatizánsai meg akarták gyilkolni. Drozdy azonban hírét vette, hogy robbantásos merényletet akarnak elkövetni
ellene. Ekkor eladta a lakását és beköltözött abba a házba, ahol
Gömbös Gyula lakott, aki ekkor a szélsőjobb egyik vezéralakja
volt, majd a Parlamentben közölte, ha ő meghal, akkor a vezér
is. Szilárd demokrata meggyőződésével kivívta a kormányzat ellenszenvét, aminek következtében az 1926. évi választáson hatósági nyomásgyakorlással és beavatkozással sikerült meggátolni újraválasztását. A választási vereség anyagilag tönkretette
őt, elvesztette budapesti nyomdáját és családja megélhetése került veszélybe. Ezért 1927-ben az Amerikai Egyesült Államokba
emigrált. Chicago-ban telepedett le, ahol az Amerikai Magyar
Revíziós Liga ügyvezető alelnöke lett és a Szabadság c. lap főmunkatársa. Később saját újságot alapított, Az Írás-t, amerikai
szenátorokat és politikusokat igyekezett megnyerni Magyarországnak. 1933-ban már ismét jómódú polgárként tér haza, s a

Falu c. lap főszerkesztője lesz. Az 1935 áprilisában megrendezett választásokon újból mandátumot szerez. Mérhetetlenül felháborította a szélsőséges politikai erők tevékenysége, ezek ellen
gyakran testi épségét kockáztatva is szót emelt. A zsidótörvények idején sem a hallgatást választotta, hanem törvényjavaslatokkal igyekszik azoknak legalább élét venni. Miután 1939-ben
nem jutott be a Parlamentbe, mert választási csalással megfosztották mandátumától, az ország legnagyobb lapkiadó vállalata,
az Esti Kurír vezérigazgatója lett. Drozdyra jellemző lépés volt,
hogy a közhangulattal dacolva 1944 februárjában, az Esti Kurírban hirdetést jelentetett meg, amelyben kifejezetten egy zsidó fiú részére kínált állást. Az ország német megszállásakor a
nácik körözési listáján Drozdy a második helyen szerepelt, de a
letartóztatás elől sajátos megoldással menekült meg: jelentkezett katonának és kérte a frontra való kivezénylését. Háborúellenes agitációja miatt azonban menekülnie kellett, az illegalitásban németellenes fegyveres alakulatot próbált megszervezni, amelybe Bajcsy-Zsilinszky Endre is bekapcsolódott.
1945-47 között kisgazdapárti parlamenti képviselőként többszöri felszólalásaival igyekezett megállítani a kommunista párt
előretörését. Reménytelenül. Az MKP nyomására a kisgazdák a
pártból való kilépésre szólítják fel húsz, következetes demokrata társával együtt. A kizárt képviselők egy része Sulyok Dezső és Drozdy Győző vezetésével megalapítják a Magyar Szabadság Pártot. Koncepciós perek sora után (Drozdy iratokkal,
többek között Bajcsy-Zsilinszky Endre özvegyének vallomásával bizonyította az ellene szóló vád tarthatatlanságát) a párt feloszlott, a vezetők közül többen emigráltak. Drozdyt a jugoszláv
határon fogták el, az államvédelmi hatóság őrizetéből csak öngyilkossági kísérlete után, kapcsolatai révén sikerült szabadulnia. Ezután állandó szigorú megfigyelés alatt tartották, a közéletből kirekesztették. 1947 nyarán visszavonult a politikától;
1947-től 1950-ig Baracskán élt. 1951-től 1953-ig a budapesti vásárcsarnokban betanított segédmunkás, 1953-tól 1954-ig
az Autokernél könyvelő. Később különböző alkalmi munkákból tartotta fenn magát. 1965-től politikai munkássága elismeréséül kivételes nyugdíj ellátásban részesült. 85 évesen, 1970.
november 2-án hunyt el Budapesten. A hatvanas évek végén az
MTA Történettudományi Intézetének felkérésére írta meg emlékiratait, amelyek a Kossuth Könyvkiadó gondozásában jelentek meg 2007-ben.
További művei: - F. m. Pán halála (mítoszdráma, Bp., 1919); A
földszerzés módja (Bp., 1920); Amerika (útleírás, Bp., 1924); Auróra borealis. Államregény, de nem utópia (Bp., 1937); A demokrácia (politikai tanulmány, Bp., 1946).
Vonatkozó irodalom: Jakab Miklós: Társadalmi változás és a
magyar értelmiség 1944-48 (Bp., 1979); Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok Magyarországon, 1945-47 (Bp., 1975); Balogh Sándor-Izsák Lajos: Pártok és pártprogramok Magyarországon 1944-48 (Bp., 1977).
Az Elvett illúziók c. könyv alapján összeállította: Filakovsky Gábor

„Az vagyok, akinek megismertetek: dacos, igazságokért vérző, szókimondó, aki sohasem lesz hozzátok hűtelen. Ma is az a
célom, hogy a mezők népe ne lehessen a tervtelen gazdaság prédája. Ma is az a jelszavam, ami a múltban: szabadság, jog, munka, föld, kenyér!” Drozdy Győző ars politicája ez. Vajon ma melyik pártnak lenne, lehetne a tagja „ez az örök bajkeverő”, „aki
mindig csak viaskodott”, és több mint nyolcvanéves élete során „tíz-húsz párt biztosan kiszunnyadt” mellőle? Drozdy Győző könyve 1918 és 1921, illetve 1944 és 1946 közötti politikatörténetünk nélkülözhetetlen forrása. De a hullámzó tükörkép
csalóka: a gazdag nyelv, a sugárzó szellem, az intellektuális és
politikai bátorság mégiscsak egy sírhalomba süppedő nép végóráit színezi, láttatja. Politikusok, olvassátok, és tanuljatok tőle,
merítsetek erőt belőle! Polgárok, olvassátok, és kérjétek számon
a ma politikusain, mit tanultak Drozdy Győzőtől!
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Az elfelejtett főútvonal
Az Esztergomot Budapesttel összekötő főút régóta visszatérő problémája a környék településeinek és az ingázóknak, így sok párkányinak és a környéken lakóknak is. Pedig volt idő, amikor már a szükséges tervek, az engedélyek egy része, sőt a pénz is meglett volna, mégsem épült meg az új „tízes”. Mindebből mostanra csupán a tervek, no
meg az igény maradt meg, és persze az ígéretek. Ha ez utóbbiaknak
hihetünk, 2013-ig akár el is készülhet az elkerülő útszakasz, és akkor
végre fellélegezhetnének a kipufogógáztól fuldokló falvak Pest felé.
És talán egy óra alatt meg lehetne tenni azt a legendás 42 kilométert.
Egyelőre végtelen történetnek tűnik a 10-es elkerülő út megépítése.
Az egysávos úton szmogban araszoló autósok reménye akkor szállt el,
amikor 2005 szeptemberében a Fővárosi Bíróság helyben hagyta a Levegő Munkacsoport keresetét, amelyben a zöld szervezet megtámadta
az út első szakaszának környezetvédelmi engedélyét. Bár az út menti
települések vezetői próbálták megértetni a bírósággal és a zöldekkel,
hogy ne pusztán az Óbudától Pilisvörösvárig terjedő négy kilométeres
szakaszt vegyék figyelembe, hanem az egész, közel harminc kilométeres utat, amely teher-, szmog- és zajmentesítené a Budapesttől Dorogig
húzódó út menti települések életét, valamint nem utolsó sorban sokkal rövidebb utazási időt jelentene az ingázók számára lakhelyük és
a főváros között. Süket fülekre találtak. Az építkezés és az engedélyezés az akkori elképzelések szerint szakaszosan történt volna, elsőként
egy négy kilométeres etap készült volna el Óbudától Pilisvörösvárig,
majd újabb 19 kilométert adtak volna át Pilisvörösvártól kiindulva.
Építkezni csak akkor lehetett volna, ha meglettek volna a környezetvédelmi szakhatósági engedélyek, de a zöldek már az első négy kilométeres szakasznál megtámadtak minden vonatkozó dokumentumot, így végül a Környezetvédelmi Főfelügyelőség hatástanulmányát
- eljárási hibára hivatkozva - a fővárosi bíróság visszadobta. A Levegő
Munkacsoport állítása szerint ugyanis a környezetvédelemi hatástanulmány elkészítése során a civileket - többek között a őket - kifelejtette a felügyelőség a folyamatból.

A szmog itt maradt
A zöldek akcióját követően az érintett települések indítottak offenzívát – sokkal kevesebb sikerrel. Sorban rendezték a lakossági fórumokat a tizes út mentén, Pilisvörösváron még félpályás tiltakozó akciót is
tartottak, de az országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága is megpróbálta átvágni a gordiuszi csomót - eredménytelenül, hiszen azóta sem
történt változás. A Budapestre ingázók, a diákok és az út mentén élők
közösen szenvednek az óriási forgalomtól és a gyilkos szmog-felhőtől.
A helyzet ráadásul a fővárosi útfelújításokkal tovább romlott: reggelente akár két órába is beletelhet, ha valaki busszal vagy autóval szeretne Esztergomból Budapestre jutni, a kocsisor gyakran a solymári bevásárlóközponttól az Árpád-hídig araszol. Nem sokkal jobb a helyzet
az egyébként racionális alternatívát felvonultató vasúti közlekedésben
sem: a sínek továbbra sem alkalmasak a nagyobb sebességre, a járatok
zsúfoltak, a menetidő pedig itt is minimum másfél óra.

Épül az út – elvileg
A 2000 milliárdos fejlesztések között, konkrétan a Közlekedésfejlesztési Operatív Program (KözOP) projektlistáján megtalálható a BudapestKesztölc között építendő új tizes elkerülő út. A kivitelezés kezdete
2009-re van datálva és addigra elvileg megépül egy kétszer kétsávos,
vagy kétszer egysávos 28,9 kilométer hosszú út. A gazdasági tárca tájékoztatása szerint a tervezett fejlesztésekben valóban szerepel az említett
út 2013-ig történő megépítése. A beruházás „három építési szakaszra
bomlik, az építési engedélyek kiadása azonban mindegyik esetben civil
szervezetek tiltakozásába ütközik. Amíg pedig a műszaki, engedélyezési
ügyek nem zárulnak le, addig a finanszírozási kérdések nem nyithatóak
meg” – tájékoztatott a minisztérium.Vagyis tervek voltak és vannak, a
pénz bizonytalan és ismerve a zöldek érveit valamint lehetőségeit, szinte biztos, hogy ismét támadásba lendülnek a környezet védelme érdekében. Ez pedig újra akadályokat gördíthet az „új tízes” elé.

A zöldek érvei
A Levegő Munkacsoport és hat civil szervezet támadta meg a tizes
út engedélyeit. Sérelmezték, hogy a tanulmányban nincs felvázolva
alternatív megoldás, szerintük ugyanis a vasútfejlesztést kellene inkább támogatni. Lukács András, a Levegő Munkacsoport vezetője szerint az elkerülő út amúgy sem oldaná meg a közlekedési gondokat, hiszen Budapest több járművet nem képes elviselni, de azt ő is elismeri,
hogy az egyes településeket elkerülő utakat szükséges lenne megépíteni. Más vélemények szerint a Levegő Munkacsoport által szorgalmazott vasútfejlesztést nem elég a tizes út kritikus szakaszán megtenni,
hanem ezzel párhuzamosan, a budapesti tömegközlekedés színvonalát és infrastrukturális ellátottságát is fejleszteni kell, mert e nélkül
nem lehet rábírni az embereket, hogy a kocsi helyett a vonatot válaszszák. A munkacsoport egyébként alternatív megoldásokat is felvázolt,
ezek között találjuk a kamionok útdíjjal történő adóztatását, a távolsági buszok korszerűsítését, valamint a vasútfejlesztést. Ezekből az első
már megvalósult, de nem váltotta be a reményeket, mindössze anynyi haszna volt, hogy a teherautók, kamionok egy része a még keskenyebb, kis településeket összekötő utak forgalmát növeli.
(Hídlap)

Miniszteri ígérgetés
A történet két éve tehát félbe szakadt, az ígérgetések azonban folytatódtak: Kóka János gazdasági miniszter egy, a Suzuki gyárban tett
látogatása során saját bőrén tapasztalhatta meg, pontosan mennyi is
„az az ötven kilométer Esztergomig”. A tárca vezetője akkor ígéretet
tett arra, hogy segít az áldatlan állapot megszüntetésében.

Borászati adatbázis készül
Két nyertes pályázatot ismertetett Tóth Attila, a Párkányi Régiófejlesztési Ügynökség igazgatója az Ister-Granum Eurorégió legutóbbi közgyűlésén. Az építésügyi és régiófejlesztési minisztérium célalapjából a Déli Régió Falvak Társulása 186 000 koronát kapott egy
eurorégiós borászati adatbázis kialakítására; a Szülőföld Alaptól pedig az ügynökség nyert 700 000 forintot. Ebből a pénzből viszont az
Ister-Granum Eurorégió kerékpárútjaira és a falusi turizmus népszerűsítésére dolgoznak ki terveket. A borászok adatait több forrásból gyűjtik: a települési önkormányzatokon keresztül – kérdőívek szétküldésével –, továbbá megszólítják az ismert borászokat, az egyes településeken működő hegyközségek és más, szőlővel és borral foglalkozó
szervezetek vezetőit. Ugyanakkor csak a hivatalosan bort értékesítő

gazdák kerülhetnek be a készülő adatbázisba. A feldolgozott adatokat természetesen az interneten is közzéteszik. Egy nagyméretű térképet is készítenek majd, amelyen bejelölik az eurorégió szlovákiai
és magyarországi oldalának, tehát Párkány és Esztergom vonzáskörzetének ismert borvidékeit, s ennek az interaktív térképnek a segítségével is tájékozódhatunk majd egy-egy bortúráról, s az útvonalakról.
Az Ister-Granum Eurorégió kerékpárútjaira és a falusi turizmus népszerűsítésére szintén készül egy-egy projekttervezet. Az ügynökség
egy és többnapos turisztikai programcsomagokat is összeállít majd,
több turisztikai célt, látványosságot, nevezetességet ajánlva, s figyelembe véve a jelenleg is rendelkezésre álló kínálatot.
(buch)
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Fürdő Szálló – megkésett újjászületés

Hosszú évek, évtizedek után lassan megkezdődhet a napjait egykor
patinás szállóként, ma inkább Esztergom belvárosának romos szégyenfoltjaként tengető Fürdő Szálló rekonstrukciója. A hányatott sorsú szálloda körül nemrégiben megkezdték a talajmechanikai vizsgálatokat,
ezek kiértékelését követően elvileg elkezdődhet a felújítás.
A századelőn, vagy éppen a két háború között valószínűleg kevesen
gondolták volna, hogy a belváros egykori éke, a társasági élet egyik
legfontosabb színtere lesz az, amely egyszer korántsem hízelgő módon
határozza majd meg Esztergom látképét. A második világégést követően, majd a rendszerváltás után szintén gazda nélkül maradt – vagy
éppenséggel túl sok tulajdonos kezén fordult meg. A később hozzáépített vasbeton szárny látványa előtt pedig a városban lakók értetlenül
álltak, az idelátogatók pedig megrökönyödve kérdezgették, hogy mi az
oka az elegáns szálló pusztulásának. Az önkormányzat évek óta szeretett volna pontot tenni a kusza ügy végére, és ez úgy tűnik, nemsokára sikerülhet.
A szándék már korábban is megvolt, és másfél évvel ezelőtt végre a
város tulajdonába került az épület. Az új épületszárny bontása 2006
szeptemberében megtörtént, és ekkor több elképzelés is volt a „hogyan
továbbról?”. Az egyik verzió szerint a Fürdő Szálló régi, megmaradt

Redakčné oznámenie
Decembrové číslo našich novín sme
z finančných dôvodov zlúčili
s januárovým. Za omeškanie
decembrového čísla sa čitateľom
ospravedlňujeme.

Szerkesztőségi közlemény
Decemberi számunkat pénzügyi okokból összevontuk a januári számmal.
A decemberi szám késedelme miatt
olvasóink szíves elnézését kérjük.

szárnya, valamint a Bajor Ágost Művelődési Ház egybeépül, és a Szent
István fürdővel, valamint az Aquaszigettel kiegészülve egy konferencia és szállodakomplexumot alkot majd. A másik – mint mára kiderült,
életképesebb – elgondolás a Zöldház elbontása (erre várhatóan ebben
az évben kerülhet sor), és a helyére történő új épület felhúzása volt. Ebben egy közel kétszáz szobás szállodarész, többek mellett üzletsor, éttermek és cukrászda lesz, a Zöldház mögötti jelenlegi parkoló helyére
pedig egy háromszintes mélygarázst terveztek a mérnökök. Mindezt a
beruházó Öresund Holding-gal közösen kívánja végrehajtani a város.
Azedeti tervek szerint már tavaly tavasszal megkezdődtek volna a munkálatok, de a szerződések elkészítése, a hivatalos engedélyek megszerzése még sokáig elnyúlhat, az azonban valószínűsíthető, hogy 2010-ig
látványosan megváltozik majd a belváros képe.
A Fürdő Szálló története szorosan összefügg a Szent István fürdő sorsával. Horváth István, esztergomi történész, múzeumigazgató írása szerint „a fürdő mellett az esztergomi főkáptalan nagyszabású építkezésbe kezdett az 1840-es években: a Hévíz-tó medrét akkor feltöltötték és
az egykori mederbe - 1600 vörösfenyő cölöpre - felépítették a klasszicista stílusú Fürdő Szállodát, Gramling Ignác és Zofahl Lőrinc tervei szerint. Ugyancsak ott létesítették azt a 473 méter hosszúságú földalatti
alagútrendszert is, amellyel a Szent Tamás-hegy lábánál, és az egykori
tófenéken fakadó fenékforrások vizét összegyűjtötték az újonnan épített fürdő és a tó keleti végén létesített vízimalom számára. Az új fürdő a helyi lakosság igényei mellett a Fürdő Szálloda vendégeit is kiszolgálta, akik közül az 1848-ban itt megszállt gróf Széchenyi Istvánt és
Kossuth Lajost mindenképpen érdemes megemlíteni. Az I. világháború
megakasztotta a fejlődést, amely csak 1924-től vett újabb lendületet,
amikor az Esztergomi Takarékpénztár megvette a Fürdő Szállodát is
és jelentős bővítésbe kezdett: 1927-ben megépítették az 50 méter hoszszú medencét, amely országos versenyek rendezésére is alkalmas volt. A
fürdőzőket korszerű kabinok, homokfürdő, szép parkok, kerti pavilon
fogadták, a távolból jött vendégeket pedig a Fürdő Szálloda kényelmes
szobái, jó hírű étterme (kerthelyiséggel a strand mellett), színház- és
bálterem szolgálták. Esztergomot a Takarékpénztár igazi fürdővárossá akarta fejleszteni - Budapest Bádenjének kezdték nevezni”. A tervekből azután a második világháborút követően semmi sem valósult meg:
a háttérbe szorított város patinás szállodája és fürdője a rendszer sülylyesztőjébe került, ahonnan csak most lábadozik kifelé.
Bukovics Krisztián (Hídlap)
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Világbajnokság – Tokió 2007
Négy év után újra lehetőséget kaptam, hogy részt vegyek a
kyokushin karate világbajnokságon. Mivel már második alkalommal készültem erre a megmérettetésre, teljesen másképpen fogtam
hozzá a felkészüléshez. Az egész nyarat kemény edzésekkel töltöttem, hogy nyugodt szívvel indulhassak a nagy útra, azzal a tudattal,
hogy minden tőlem telhetőt megtettem. November 13-án végre útra
kelhettem. A 15 órás fárasztó repülőút után (Budapest – Párizs – Tokió) végre a helyszínen voltam. Másnap következett a világbajnokságokat megelőző szokásos program: versenyzői megbeszélés, orvosi vizsgálat, sajtótájékoztatók. A versenyek november 16-18. között
zajlottak, 66 ország 192 versenyzőjének részvételével. A kyokushin
karatéban full kontakt szabályrendszerben zajlanak a mérkőzések,
ami azt jelenti, hogy védőfelszerelés nélkül teljes erővel lehet támadni. Az ellenfelem egy 24-éves brazil versenyző volt („csak” 17 évvel
fiatalabb nálam), akinek csak másfél percig bírtam ellenállni. Szerencsére sikerült komolyabb sérülés nélkül megúsznom a meccset.
A brazil a következő ellenfelét is – egy többszörös Európa bajnokot –
gond nélkül legyőzte. Némelyik versenyző azonban „nem úszta meg
szárazon” és hordágyon vitték le a küzdőtérről. Tudni kell, hogy a brazilok a sportág legjobbjai közé tartoznak világviszonylatban.
Oroszországból 18, Japánból 14, Brazíliából 12, a többi országból
pedig 1-2 karatéka vett részt a világversenyen. Így várható volt, hogy
a legjobb nyolc közé mely országokból kerülnek be versenyzők. Ők a
következők voltak: 1. Ewerton Teixeira (brazil), 2. Jan Soukup (cseh),
3. Artur Hovhannisian (örmény), 4. Darmen Sadvokasov (orosz), 5.
Andrej Stepin (orosz), 6. Alejandro Navarro (spanyol), 7.Eduardo
Tanaka (brazil), 8. Tatsuya Murata (japán). Ennek fényében érthető, hogy miért voltak olyan csendben a búcsúpartin a japánok.
A VB-ről az érdeklődők a www.europeankyokushin.org honlapon
tájékézódhatnak. Ott tartózkodásom alatt részt vettem még egy három napos magaslati edzőtáborozáson is a Mitsumine hegyen. A környezet kiválóan alkalmas volt arra, hogy csak a karatéra összpontosítsunk, annál inkább, hogy az edzéseket a világszövetség legmagasabb

övfokozatú mesterei tartották. Az utolsó napon – a hagyományokhoz
híven – a jéghideg vízesés alatti edzést is kipróbálhattuk.
A tíznapos, élményekben gazdag útról összegzésképpen elmondhatom, hogy diplomáciai szempontból, valamint a tapasztalatszerzés terén sokat jelentett, mert hiszen újra megmutathattuk magunkat a világnak. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik hozzájárultak ahhoz, hogy a kiküldetésem megvalósulhasson:
Városi hivatal – külön köszönet Ján Oravec polgármester úrnak, Jövő
2000 Alapítvány, SBS Eurosecurity, Hevestherm, Rubi – šperky, Szabó bútorüzlet, Cykloservis Kóréh, Mihálko kerékpárbolt, Flipp foto –
Valkó, Krako virágüzlet, Konkol Štefan, Folk András, Bernet Gábor.
Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a feleségemnek, hogy a VB előtti féléves felkészülést kibírta mellettem.
Rácz Norbert, a párkányi Kyokushin Karate Klub edzője

Majstrovstvá sveta – Tokio 2007
Uplynuli štyri roky a dostal som znovu šancu zúčastniť sa Majstrovstiev sveta v Kyokushin karate. Nakoľko som sa už po druhýkrát chystal
na toto súperenie, úplne inak som sa pripravoval. Počas celého leta som
tvrdo trénoval, aby som sa mohol s kľudným svedomím vydať na cestu.
13. novembra som sa konečne vydal na cestu. Po dlhom a unavujúcom
lete (Budapešť – Paríž – Tokio cca 15 hod.) som dorazil na miesto činu.
Druhý deň nasledoval zvyčajný program: porada súťažiacich, lekárske
prehliadky, tlačovky. MS trvali od 16. do 18. novembra za účasti 192 pretekárov zo 66 krajín sveta. V Kyokushin karate prebiehajú zápasy podľa
pravidiel full kontaktu, čo znamená, že sa útočí z plnej sily bez ochranného oblečenia. Mojim súperom bol 24-ročný Brazílčan („len” o 17 rokov mladší ako ja), ktorému som vydržal vzdorovať len poldruha minúty. Našťastie sa mi to podarilo absolvovať bez vážnych zranení. Brazílčan
„odrovnal” aj ďalšieho súpera – viacnásobného majstra Európy. Niektorí však nemali také šťastie a ring opúšťali na nosidlách. Treba vedieť, že
Brazilčania patria medzi svetovú špičku. Z Ruska sa kvalifikovalo 18 súťažiacich, z Japonska 14, z Brazílie 12 a z ostatných krajín 1-2 súťažiaci. Z toho bolo zrejmé, z ktorých krajín budú pretekári v prvej osmičke.
Boli to nasledovní: 1. Ewerton Teixeira (Brazília), 2. Jan Soukup (Česko), 3. Artur Hovhannisian (Arménsko), 4. Darmen Sadvokasov (Rusko),
5. Andrej Stepin (Rusko), 6. Alejandro Navarro (Španielsko), 7. Eduar-

do Tanaka (Brazília), 8. Tatsuya Murata (Japonsko). Z horeuvedeného
je jasné, prečo boli Japonci takí smutní na rozlúčkovej párty. Viac informácií o MS sú prístupné na webovej stránke: www.europeankyokushin.
org. Počas pobytu som sa zúčastnil trojdňového výškového tréningového tábora na hore Mitsumine. Prostredie bolo vynikajúce na to, aby sme
sa sústredili iba na karate. Tréningy viedli majstri svetovej organizácie
karate s najvyššou kvalifikáciou. Posledný deň sme vyskúšali aj tradičný tréning pod mrazivými vodopádmi.
O desaťdňovej ceste, ktorá bola mimoriadne bohatá na zážitky môžem
povedať, že zo stránky diplomatickej a z pohľadu nadobudnutia skúseností bola úspešná, veď znovu sme sa mohli ukázali svetu.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli, aby
som sa vedel zúčastniť japonskej cesty. Boli to: Mestský úrad – zvláštna
vďaka pánovi primátorovi Jánovi Oravcovi,
Nadácia Budúcnosť 2000, SBS Eurosecurity, Hevestherm, Rubi-šperky, Nábytok Szabó, Cykloservis Kóréh, Predajňa byciklov Mihálko, Flipp
foto Valkó, Kvetinárstvo Krako, Folk Ondrej a Bernet Gabriel. Nakoniec,
no v neposlednom rade sa chcem poďakovať manželke, ktorá polročné
obdobie prípravy vydržala so mnou.
Norbert Rácz, tréner Klubu Kyokushin karate Štúrovo
(Preklad: gp)

,,Nyissátok meg a szíveteket”
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a városi hivatal szociális osztálya vezetőjének, Ing. Ingrid Tarrovának, akinek ötletéből valósult
meg a jótékonysági rendezvény. Párkány városa első alkalommal szervezte meg a sétalóutcán 2007. december 17-19. között a ,,Nyissátok meg
a szíveteket, a miénk nyitva van” jelszó jegyében azt a jótékonysági
rendezvényt, amelynek gyűjtéséből a rászorultak és hátrányos helyzetűek tudtak válogatni és szeretteiket meglepni. Ezúton szeretnénk

köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek a jótékonysági
rendezvény megszervezésében, minden támogatónak, magánvállalkozónak, akik hozzájárultak és pénzadománnyal támogatták a rendezvényt, hogy meghittebbé tegyék a szeretet ünnepét.
Köszönet az adományokért a mentálisan sérült emberek megsegítésére létrehozott társulás nevében.
Szűcs Terez
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Drogy ničia našu budúcnosť
Drogy patria v súčasnosti k najzávažnejším sociálno-patologickým
javom vo svete. Otváranie hraníc umožnilo nielen väčšiu distribúciu
drog cez Slovensko, ale aj rozšírenie trhu s drogami u nás. Pracovná
vyťaženosť a existenčné problémy spôsobujú, že rodičia nemajú čas
na svoje deti a tie v snahe upútať pozornosť siahajú aj po drogách. Aj
samotní distribútori vyhľadávajú záujemcov práve v tejto vekovej kategórii, pretože deti a mladiství sú najlepšie ovládateľní a manipulovateľní. Práve preto škola, ako druhý najsilnejší činiteľ, musí taktiež
vykonávať preventívne činnosti.
Základná škola v Štúrove nebezpečenstvo drog nepodceňuje. Už
tradične pripravili učitelia pre žiakov rad podujatí v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám, ktorý sa konal v dňoch 19-23. novembra. Žiačky 9.C triedy sa predstavili rozhlasovým pásmom zameraným
na drogovú problematiku. Našu školu navštívil riaditeľ Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch MUDr. V. Karvaj,
ktorý so žiakmi 8. a 9. ročníka besedoval o škodlivosti drog. Žiaci 6.

a 7. ročníka si v kine pozreli filmový dokument Pavla Barabáša – TEPUY – Cesta do hlbín zeme. Film propaguje nadšenie jaskyniarov pri
odhaľovaní strateného sveta, ich pozitívne postoje k životu. Pre žiakov 4. ročníka sme pripravili zápas vo vybíjanej v duchu hesla „Športom za zdravím”. Pozvanie na besedu prijal aj člen Policajného zboru
v Štúrove, podpráporčík M. Parkanský, ktorý žiakom 3. ročníka priblížil pravidlá správania sa na cestách. Na hodinách etickej výchovy učitelia sa žiakmi diskutovali o škodlivosti drog a o správnom využívaní
voľného času. Na hodinách informatiky žiaci 9.B triedy predvádzali
svoje prezentácie venované tejto problematike. Priestory chodby krášlili výtvarné práce detí, ktorými vyjadrili svoj postoj k drogám:
„Drogy ničia našu spoločnosť, plodia kriminalitu, rozširujú choroby, zabíjajú mladých a ničia našu budúcnosť”. Dúfajme, že s týmto názorom sa bude stotožňovať stále viac mladých, ktorým záleží na kvalite ich života a zdraví.
Mgr. Jana Baťalíková

Úspešné pokračovanie
Po úspešnom začiatku zimnej plaveckej sezóny – na prelome augusta a
septembra – sa pretekári plaveckého oddielu Delphinus Štúrovo zúčastnili ďalších šiestich pretekov, kde pokračovali vo svojich sľubných výkonoch a dosiahli v nich nasledujúce umiestnenia:
29. 9. 2007 Csongrád (MR)
Klára VEVURKOVÁ – 4 x 1.; 1 x 2. miesto, Paulína STAŠKOVÁ – 1 x 5.;
2 x 6.; 1 x 7.; 1 x 9. miesto, Monika ÁRENDÁSOVÁ – 1x 6. ; 2 x 7. miesto,
Richard TÓTH – 1x 1.; 2 x 2.; 2 x 3. miesto, Ladislav NÉMETH – 4 x 1.; 1
x 2. miesto, Martin KOREŇ – 4 x 2. miesto, Peter KOREŇ – 1 x 1.; 1 x 4.;
2 x 5. miesto, Denis CAPKO – 1 x 1.; 2 x 3.; 1 x 8. miesto.
6 – 7. 10. 2007 Púchov – Veľká cena mesta Púchov
Klára VEVURKOVÁ – 1 x 1.; 1 x 3.; 2 x 4.; 1 x 5.; 1 x 9.; 1 x 10. miesto,
Richard TÓTH – 1 x 2.; 1 x 3.; 2 x 4.; 2 x 5. miesto, Ladislav NÉMETH –
1 x 5.; 1 x 7. miesto, Martin KOREŇ – 3 x 3.; 1 x 4. miesto, Peter KOREŇ
– 2 x 2.; 1 x 5.; 1 x 6. miesto.
13. 10. 2007 Nové Zámky – Majstrovstvá regiónu VI. kolo
Klára VEVURKOVÁ – 3 x 1. miesto; Paulína STAŠKOVÁ – 3 x 1.; 1 x
2. miesto, Monika ÁRENDÁSOVÁ – 4 x 1. miesto, Richard TÓTH – 5 x
1. miesto, Ladislav NÉMETH – 1 x 1.; 3 x 2. miesto, Martin KOREŇ – 4
x 1. miesto, Peter KOREŇ – 3 x 2.; 1 x 3. miesto, Denis CAPKO – 1 x 1.;
2 x 2.; 1 x 4. miesto.
27. – 28. 10. 2007 Nové Zámky – O pohár Delfína
Paulína STAŠKOVÁ – 1 x 6.; 1 x 8. miesto, Monika ÁRENDÁSOVÁ – 1
x 3.; 1 x 4.; 1 x 5.; 3 x 7. miesto, Ladislav NÉMETH 2 x 4.; 1 x 5. miesto,
Martin KOREŇ – 1 x 2.; 1 x 3.; 1 x4.; 2 x 5. miesto, Peter KOREŇ – 2 x 3.;
2 x 6.; 1 x 7. miesto, Denis CAPKO – 1 x 6.; 1 x 7.; 1 x 8. miesto, Igor MENYHÁRT – 2 x 5.; 1 x 8. miesto.
10. 11. 2007 Nitra – Majstrovstvá regiónu VII. kolo
Klára VEVURKOVÁ – 2 x 1.; 4 x 2. miesto, Paulína STAŠKOVÁ – 4 x
1.; 1 x 3. miesto, Vivien BAŇÁROVÁ – 2 x 2.; 1 x 3.; 1 x 4. miesto, Monika ÁRENDÁSOVÁ – 1 x 2.; 2 x 3.; 1 x4.; 1 x 7. miesto, Richard TÓTH –
2 x 1.; 2 x 2.; 3 x 3. miesto, Ladislav TÓTH – 1 x 1.; 1 x 2.; 3 x 3. miesto,

Martin KOREŇ – 1 x 1.; 4 x 2. miesto, Peter KOREŇ – 1 x 1.; 1 x 2.; 3 x 3.
miesto, Denis CAPKO – 3 x 1.; 2 x 2. miesto.
24. – 25. 11 2007 Prešov – Memoriál Jozefa Baláža ( neoficiálne Majstrovstvá SR mladých pretekárov )
Paulína STAŠKOVÁ – 3 x 11. miesto, Vivien BAŇÁROVÁ – 1 x 14.
miesto, Denis CAPKO – 1 x 2.; 1 x 4.; 1 x 7. miesto. Ďalšie umiestnenia
našich plavcov boli v strede výsledkovej listiny.
Po týchto pretekoch, ktoré všetky slúžili aj ako nominačné na Zimné
majstrovstvá Slovenska jednotlivých vekových kategórií. Je potešiteľné, že
naši plavci sa ani v jednej kategórii v konfrontácii s najlepšími plavcami
Slovenska nestratili. Tu sú ich výsledky podľa jednotlivých ročníkov.
31. 11. – 2. 12. 2007 Dolný Kubín – ZMSR starších žiakov
Ladislav NÉMETH – 1 x 5.; 1 x 7. miesto.
7. – 9. 12. 2007 Humenné – ZMSR mladších žiakov
Martin KOREŇ – 2 x 4; 2 x 5.; 1 x 7.; 1 x 8. miesto, Peter KOREŇ – 1 x
4.; 1 x 8.; 1 x 9. miesto.
14. – 16. 12. 2007 Trenčín – ZMSR juniorov a seniorov
Klára VEVURKOVÁ – 1 x 4.; 1 x 6.; 1 x 7.; 1 x 8. miesto, Richard TÓTH
– 1 x 3.; 1 x 5.; 1x 8.; 1 x 9. miesto.
Za dosiahnuté výsledky ďakujem nielen samotným pretekárom, ale aj
trénerom, ktorí ich pripravovali. Okrem spomenutých pretekov absolvovali všetci plavci plaveckého oddielu Delphinus ešte Mikulášske preteky
v krytej plavárni rekreačného komplexu VADAŠ, kde mohli prezentovať to, čo natrénovali alebo sa naučili. Za dosiahnuté výsledky boli odmenení pohárikmi, čokoládovými Mikulášmi a medovníkmi, ktoré pre
nich nachystali ich tety Gabiky, ktoré toto plávanie aj zorganizovali, za
čo im ďakujem. Na záver ďakujem všetkým plavcom, ich trénerom ako
aj rodičom za ich prácu a pomoc pri organizovaní plaveckých podujatí
v roku 2007 a do roku 2008 im prajem všetko najlepšie v osobnom i plaveckom živote.
Miloslav Szabó, preseda PO Delphinus Štúrovo

Billa Party
7. decembra 2007 usporiadal obchodný dom BILLA v Štúrove veľké BILLA PARTY na
svojom parkovisku. Bol to príchod Mikuláša s programom a zbierkou pre postihnuté deti. Začalo sa to v novembri, keď ma oslovila Andrea Bajkaiova, vedúca obchodu, ktorá vytypovala naše združenie,
pre ktoré s príchodom krásnych sviatkov by urobili zbierku pre znevýhodnenú skupinu detí. Bola som dojatá jej slovami, a veľmi dobre
mi padlo, že existujú ešte dobrí ľudia s veľkým srdcom.
Na akciu sa horúčkovito pripravoval celý personál obchodného
domu, aby to dobre dopadlo. Keď už bolo všetko pripravené fandili sme
preto, aby už len počasie vyšlo. Bol to pekný slnečný deň. Na parkovisku stál vyzdobený vianočný stromček, a bola tu aj výstava prác našich
detí. Farebné stánky upútali pozornosť, kde rozprávkové bytosti (preoblečené predavačky) predávali za symbolickú cenu hračky, plyšiaky,
kľúčenky, tričká, šiltovky, atď. Podával sa teplý čaj a kakao, pri čom sa

každý mohol zohriať. V jednom stánku rozvoniavala pečená klobása
s horčicou a cigánska pečienka s chlebom – tiež za symbolickú cenu.
Každé dieťa dostalo odmenu od čerta alebo od anjela. V programe vystúpili deti zo základnej školy s veľkým úspechom, ako i malí škôlkari
s vianočnými koledami a tancom. Každý mohol zaspievať alebo zarecitovať Mikulášovi za čo dostal odmenu. Celý čas hrala hudba, a deti
si mohli zatančiť. Podvečerom, keď sa party
chýlila ku koncu, začal sa parádny ohňostroj. To už bola naozaj čerešnička na torte, a ani to nám nevadilo, že začalo pršať. Nakoniec sa
uskutočnilo slávnostné odovzdanie symbolického šeku pre choré znevýhodnené deti.
Členovia ZPMP v Štúrove vyslovujú poďakovanie celému kolektívu obchodného domu za túto myšlienku, a za tú prácu, ktorú pre nás
vykonali, a ktorou pozlátili naše sviatky.
Terézia Szűcsová, predsedníčka združenia

2008. január
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Senki se legyen szomorú, nem kell nekem se sír, se koszorú.
Csak az emlékemet vigyázzátok, szálljon az Úrhoz őszinte imátok!
Megtört szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak, barátnak, munkatársnak, ismerősnek és mindazoknak, akik 2007. december 10-én
elkísérték utolsó útjára
a párkányi temetőbe drága szerettünket
DÉKÁNY FERENCET
akit a kegyetlen halál 43 éves korában búcsúszó
nélkül szólított el szerettei köréből.
Köszönjük a sok koszorút, virágot és a vigasztaló szavakat, amelyekkel igyekeztek enyhíteni soha el nem múló fájdalmunkat.
Akik ismerték és szerették őt, gondoljanak rá szeretettel.
A gyászoló család
Szomorú az út, mely sírodig vezet, neked már megpihent elfáradt szíved.
Virágot viszünk néha sírodra, de ezzel nem hozhatunk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Nehéz az életet élni nélküled, feledni téged soha nem lehet.

Megtört szívvel emlékeztünk 2007. december
17-én, halálának második évfordulóján
NÉMETH FLÓRIÁNNÉ,
SZÜL. NYITRAI ROZÁLIÁRA
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot e szomorú évfordulón.
A gyászoló család

Elfelejteni Téged nem lehet, Mert Te voltál a jóság és a szeretet.
Emlékezzünk együtt január 1-én
halálának második évfordulóján
SINDÁR OSZKÁRRA
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét és szeretetét örökké őrző családja
Évről évre az idő repül tova, De mi Téged nem feledünk soha. Siratunk
keserűn, szótlanul, fájón. Hiányzol nekünk nagyon, de nagyon.

Szomorú szívvel emlékezünk január 6-án,
halálának első évfordulóján
IZSMÁN ERZSÉBETRE
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá
ezen a szomorú évfordulón.
Örökké gyászoló férje és lányai családjukkal
Összetört lelkünk, megsebzett a szívünk, most van két éve, hogy elmentél
tőlünk. Pedig voltak álmaid, vágyaid és reméltél, de életed egy váratlan
percben örökre véget ért.

Mély fájdalommal és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk február 18-án tragikus
halálának 2. évfordulóján drága lányunkra
HATALA IVETTKÁRA
Szerető szülei és testvére
Fájdalmas gyászunkban köszönetünket fejezzük
ki minden rokonnak, barátnak, munkatársnak,
ismerősnek és mindazoknak, akik 2007. december
14-én elkísérték utolsó útjára a drága jó férjet és apát
MIKLE JÓZSEFET
aki életének 44. évében tragikusan távozott
közülünk. Köszönjük a sok virágot, az együttérzést
és a vigasztaló szavakat.
A gyászoló család
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„Az élet bármily nehéz, bármily mostoha, szenvedni megtanít,
de feledni soha.”

Ezúton mondunk köszönetet minden kedves rokonnak, barátnak, szomszédnak és ismerősnek,
akik 2007. november 29-én elkísérték utolsó
útjára a párkányi új temetőbe drága férjemet,
KÁNYA BÉLÁT
akit a halál életének 77. évében ragadott ki
szerettei köréből.
Köszönjük a részvétnyilvánítást, a koszorúkat és virágokat,
melyekkel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.
Felesége, lánya Judit, veje és unokái
Smutná pravda života vraví, že nič netrvá večne,
a i život každého z nás sa raz skončí. Túto pravdu si zvlášť
uvedomujeme v dni, keď sa lúčime s milovaným.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
kolegom a známym, že dňa 28. decembra 2007
prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho
manžela, otca a deda
IVANA STAŠKA
ktorý nás navždy opustil vo veku 67. rokov
svojho života. Ďakujeme za kvetinové dary a
prejavy sústrasti.
Manželka a celá smútiaca rodina
„Ten, kto stratil, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ.”
V týchto dňoch si pripomíname
prvé výročie úmrtia
JOZEFA HORVÁTHA (JOJO)
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina
Köszönetet mondunk mindenkinek, testvéreknek, rokonoknak,
szomszédoknak, barátoknak, a volt munkatársaknak, ismerősöknek,
akik 2007. október 25-én elkísérték utolsó útjára a párkányi
temetőbe drága halottunkat, a szerető férjet, édesapát, nagyapát
LÁSZLÓ VINCZÉT
Köszönjük a koszorúkat, virágokat.
A jó Isten áldása kísérjen mindenkit.
A gyászoló család
Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves
rokonnak, barátnak, ismerősnek és mindazoknak,
akik 2007. december 31-én elkísérték utolsó útjára a
párkányi temetőbe drága szerettünket,
NYITRAI KÁROLYT
Köszönjük a sok szép koszorút, virágot és a vigasztaló szavakat, amelyekkel igyekeztek enyhíteni mély
fájdalmunkat.
A gyászoló család

Oznam

Farský úrad evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania
Gbelce oznamuje, že evanjelické služby božie sa konajú v Štúrove
v modlitebni kresťanskej reformovanej cirkvi, ul. Sv. Štefana č. 6.
(pri cintoríne ruských vojakov), každú druhú nedeľu o 12.30 hod.
Najbližšie služby božie budú: 13. a 20. januára, 3. a 17. februára,
2. a 16. marca 2008.
Mgr. Vlasta Uhrinová, ev. a. v. kňaz
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Pozvánka do kina DANUBIUS na horúce hity strieborného plátna
Sci-fi o poslednom človeku na zemi
SOM LEGENDA (USA 2007)
Réžia: Francis Lawrence, hrajú: Will Smith, Alice Braga
Svet sa zmenil. New York už nie je taký rušný ako býval.
Ľudoprázdnymi ulicami kráča Robert Neville sám len v spoločnosti
vlčiaka. Ako jediný človek v zdraví prežil vírusovú pandémiu, o
vznik ktorej sa, ako významný bakteriológ v službách armády,
aj sám pričinil. Po zotmení zapĺňajú opustené kúty mesta jeho
desiví nakazení spoluobčania, agresívni zabijaci, pripomínajúci
upírov. Nepoľavujúce výčitky svedomia umocnené nekončenou
samotou pripravujú bezmocného vedca postupne o rozum.
Sprej, škola a hip-hop
GYMPL (ČR 2007)
Réžia: Tomáš Vorel, hrajú: Jiří Mádl, Eva Holubová
Pre stredoškoláka Petra znamená sprejovanie únik z
nefungujúceho sveta konformných dospelých. Jeho kamarát
Michal po materiálnej stránke rozhodne núdzou netrpí, jeho
najväčšou túžbou však ale je byť práve takým rebelom, akým je
Peter. Škola je pre oboch mínové pole, na ktorom sa stretávajú
s pedagógmi, ktorých zložité zákutia študentských duší príliš
nezaujímajú. Film je pozoruhodnou ukážkou tínedžerskej komédie
s vážnejšími podtónmi, ktorá má čo povedať aj dospelým.
Búrlivé 60. roky v rytme Beatles
ACROSS THE UNIVERSE (USA 2007)
Réžia: Julie Taymor, hrajú: Jim Sturgess, Joe Anderson
Hlavný hrdina muzikálu Jude je britský prisťahovalec, idealistický
mladík prichádzajúci do veľkého sveta, v ktorom sa stretáva s
bezstarostnou atmosférou hnutia hippies a prežíva osudovú lásku.
On i jeho priatelia vyjadrujú svoje pocity a túžby prostredníctvom

Kino



piesní, ktoré si „požičali“ od slávnych Beatles. Pôsobivá mozaika
úprimnej lásky, hrôz vietnamskej vojny a kvetinovej éry hippies,
podfarbená chytľavými melódiami tejto nezabudnuteľnej kapely,
zaručene nesklame.

V marci pripravujeme
Mrazivý horor
NOC DLHÁ 30 DNÍ (USA, Nový Zéland 2007)
Réžia: David Slade, hrajú: Josh Hartnett, Ben Foster
V zamrznutej Aljaške už za niekoľko hodín zapadne slnko a
znovu vyjde až za 30 dní. Časť obyvateľov, ako každý rok v tejto
dobe, odchádza. Všetko sa zdá byť v poriadku, ľudia riešia svoje
každodenné problémy. Odkiaľsi z temnoty sa však práve začína
plaziť netušené zlo. Najprv prestanú fungovať telefóny, stratia
sa všetky mobily, vypadne elektrina... dlhá noc upírov sa práve
začína.
O láske, vojne a jednom fatálnom omyle
POKÁNIE (Veľká Británia, Francúzsko 2007)
Réžia: Joe Wright, hrajú: Keira Knightley, James Mc Avoy
Ľúbostný príbeh zámožnej, dosť komplikovanej Cecílie a
neurodzeného, ale ambiciózneho Robbieho, by sa odvíjal ako
ktorýkoľvek iný, nebyť druhej svetovej vojny a jedného nešťastného
incidentu. Bujná fantázia jej mladšej sestry Briony, ktorá mladého
muža krivo obviní zo znásilnenia ich sesternice, dramaticky
zamáva mnohými osudmi. Režisér Joe Wright (Pýcha a predsudok)
nám ponúka fascinujúci, napínavý a dojímavý príbeh o tom, akú
silu má slovo, aká premenlivá je pravda a ako veľmi môže ublížiť.
Prehľad zaujímavých titulov pre vás pripravila: Eva Sadloňová

Mozi

Da n u b i u s
D
Január-február 2008 Január-február

Začiatok predstavení (ak nie je uvedené inak) – 1900 – Az előadások kezdete (a kijelölt filmeken kívül)
22-23.
24-25.
26-27.
29-30.
31.1.

Diablova dielňa (Karl Markovics, August Diehl, Devid Streisow)
Niet návratu (Jodie Foster, Terrence Howard)
Zlatý kompas (Dakota Blue Richards, Nicole Kidman) od 18.00
Votrelec a predátor 2 (Reiko Aylesworth, Steve Pasquale, John Ortiz)
Sila srdca (Angelina Jolie, Dan Futterman)

2-3.
5-6.
7-8.
9-10.
12-13.
14.
15-17.
19-20.
21.
22-24.
26-27.
28-29.

Alvin a Chipmunkovia (detské predstavenie) od 18.00
Nabúchaná (Katherine Heigl, Seth Rogen, Paul Rudd)
Americký gangster (Russell Crowe, Denzel Washington, Josh Brolin)
Vášeň a cit (Anne Hathaway, James McAvoy, Julie Walt)
Irina Palm (Marianne Faithfull, Miki Manojlovic, Jenny Agutter, Kevin Bishop)
Invázia (Nicol Kidman)
Som legenda (Will Smith, Salli Richardson, Alice Braga)
V ten večer (Claire Danes, Glenn Close, Vanessa Redgrave, Meryl Streep)
Edith Piaf (Marion Cotillard, Gerard Depardieu)
Gympl (Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Houbová, Tomáš Matonoha)
SAW 4 (Sobin Bell, Costas Mandylor, Scott Patterson, Betsy Russell, Justin Louis)
Across the Universe (Jim Sturgess, Evan Rachel Wood, Joe Anderson)
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A városi művelődési
központ műsorai

Tel: 036/ 7511368, Fax: 036/7523501,
E-mail: skola@soupst.sk, Web: www.soupst.sk

V školskom roku 2008/2009 otvárame
nasledujúce odbory:
A 2008/2009-as tanévben iskolánkon
a következő szakokat nyitjuk az első évfolyamban:
Štvorročné odbory (maturitná skúška):
Négyéves tanulmányi szak (érettségi vizsgával):
mechanik strojov a zariadení / gépész
mechanik elektrotechnik / műszerész
obchod a podnikanie / üzlet és vállalkozás

slov., magy.
slov., magy.
slov.

Trojročné odbory (záverečná skúška):
Hároméves tanulmányi szak (záróvizsgával):
obrábač kovov / esztergályos
slov., magy.
mechanik opravár – stroje a zariadenia / géplakatos
slov., magy.
elektromechanik – stroje a zariadenia / villanyszerelő slov., magy.
strojník – výroba papiera / gépész – papírgyártás
slov. magy.
strechár / tetőfedő
slov., magy.
predavač / elárusító
slov.
technickoadministratívny pracovník / adminisztr.dolgozó
slov.

A diákokat az alapiskolán elért eredmények alapján
vesszük fel (felvételi vizsga nélkül).
Žiakov prijímame na základe ich študijných výsledkov zo ZŠ
(bez prijímacej skúšky).

2008. február 24-én (vasárnap) 18.00 órakor
Az ÉRSEKÚJVÁRI ROCKSZÍNPAD
bemutatja
Andrew Lloyd Webber & Tim Rice:
József és a színes szélesvásznú álomkabát
c. 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 képességeire irigy testvérek, előbb kútba taszítják Józsefet, majd eladják rabszolgaként. Később a dúsgazdag Putifárhoz
kerül, kinek felvirágoztatja birtokát. Vesztére azonban szemet vet
rá a tulaj kéjsóvár felesége, de az ostor mégis Józsefen csattan, s hamarosan egy börtöncella mélyén találja magát. A csoda és saját
borotvaéles esze onnan is kisegíti, hogy mindjárt a fáraó főtanácsadójává emelkedjék. Az időközben éhkoppra jutott és Egyiptomban
kenyérért házaló fivéreit hatalmánál fogva megbüntethetné. József
azonban előbb próbára teszi őket, majd megkegyelmezve testvéreinek a rosszért jóval fizet. Megmenti családját az éhségtől, majd
ismét találkozik szeretett apjával.
Főbb szerepekben: Vadkerti Imre (a Társulat tagja), Sotkovszky
Lajos.

Belépőjegy: 130,-Sk, nyugdíjasoknak: 100,-Sk.
2008. március 8. (szombat), 18°° óra
a SZŐTTES Kamara Néptáncegyüttes fellépése
Vystúpenie Komorného folklórneho súboru SZŐTTES
Belépő/Vstupné: 100,-Sk
Nyugdíjasoknak/Dôchodcovia: 80,-Sk

Köszöntő
Szellők szárnyán szálló idő e szép naphoz
vezetett, a mi szívünk imádságát suttogja
a szeretet. Kérjük a jó Istent, óvjon, védjen
Tégedet, adjon neked egészséget, hosszú
boldog éveket.
E szavakkal köszönti
SZŰCS JÓZSEFET
60. születésnapja alkalmából és szívből gratulál,
erőt, egészséget és békés boldog éveket kíván:
Szerető felesége Teréz és gyermekei családjukkal

Városi Múzeum, Párkány
Vámház köz 2.
A VADREGÉNYES GARAM FOLYÓ
Megnyitó: 2008. január 30, 16.00 óra
Időszaki kiállítás 2008. március 30-ig
Mestské múzeum Štúrovo
Pri colnici 2
DIVOTVORNÁ RIEKA HRON
Otvorenie: 30. 1. 2008, 16.00 hod.
Dočasná výstava do 30. 3. 2008
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Otváracie hodiny – Nyitvatartás:
Pondelok – Piatok:
Hétfő – Péntek:
7,30 – 16,00
tel.: 036/7512 540
Novootvorená lekáreň Cityfarma na
Poliklinike (v priestoroch pri bufete)
ponúka nasledovné sluby:

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

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

– gyógyszerek receptre
– egyedi készítésű gyógyszerek
– gyógykozmetikumok
– szaktanácsadás

aj s monosťou zaloenia ZÁKAZNÍCKEJ
KARTY. Za body získané cez zákaznícku
kartu môete získať vitamíny,
voľnopredajné lieky a ľubovoľný darček
z našej ponuky..

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

RicsiPress 2 - Junglebook
Štúrovo, Hlavná 31

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

A párkányi Ady Endre Alapiskola mellett működő
Gyermekeinkért Iskolánkért Polgári Társulás
szeretettel meghívja Önöket
a Szülők-Pedagógusok Báljára.
A bál időpontja: 2008. február 9. 19:00 óra
Helyszín: Városi Művelődési Központ Párkány
Zene: RIO
Belépődíj: 450.- Sk
Jegyrendelés: 2008. január 31-ig az Ady Endre
Alapiskolában
Hétfő-Péntek: 8:00-14:00
Tel.: 036/752 0730
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– három- és hatkamrás műanyag nyílászárók – egyazon áron!
– külső és belső ablakpárkányok
– szúnyoghálók, harmonikaajtók

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

Vchodové dvere od 9000.- Sk

Q U I C K

NON STOP

TAXI0908 759 166

Személyszállítás mikrobusszal is – 8 főig
Repterek akciós áron! – Letiská za akciové ceny!

– árajánlat, bemérés, szállítás ingyen!

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

TWISTER

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

JANUÁRBAN IS LEGYEN KARÁCSONY!
AZ AKCIÓVÁSÁR FOLYTATÓDIK!
Kínálatunk:
Rybárske, chovateľské, umelecko-kreatívne potreby
Horgász, kisállattenyésztési,
kreatív-kézmőves kellékek boltja
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GAMEX – Štúrovo

kompletná tieniaca technika
informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 a 0908/389 990
ROLETY

SIEŤKY
PROTI HMYZU

UZAMYKACIE
SYSTÉMY

ALÚZIE

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

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

0905/44 99 16
Hľadáme spolupracovníkov
www.profireal.sk
– Fürdőkádzománc felújítás. 0905/983 602.
– TELJES INGATLAN KÍNÁLATUNK www.bluechipreality.sk
– Eladó magántulajdonban levő kétszobás lakás Párkányban. 752-3508
(16.00-20.00).
– Dám do prenájmu malý trojizbový byt. 0915/740 408.
– Predám 5-izbový rodinný dom podpivničený, na rozlohe 16 árov v Obide,
7 km od Štúrova. Cena dohodou. Tel.: 0918/859 440, 0908/616 924.
– Eladó 5-szobás családi ház, alápincézett, 16 áras telken Ebeden, 7 km-re
Párkánytól. Ár megegyezéssel. Tel.: 0918/859 440, 0908/616 924.
– Predám čiastočne prerobený trojizbový byt 61 m2. Tel.: 0911/061 207.
– Bármilyen jellegű munkát vállalok. 00421 918 194 597.
– Eladó a bélai szőlőhegyen 10 ár magas vezetésű szőlő pincével, présházzal
és kis gyümölcsössel a szüret után. 0905/849 894.
– Predám v belianskom katastri vinicu s pivnicou, lisovňou a malým ovocným sadom po oberačke. 0905/849 894.
– 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.
– Dám do prenájmu trojizbový byt na Terasách II. Cena dohodou. Tel:
0905/228 354.
– Foto-bögre: belart.sk
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Hlavná 43
Fő utca 43
Tel.: 036 / 75 22 717, 0905 525 197, 0905 381 425
Havi kínálatunk – Ponuka mesiaca:

Sony LCD TV (82 cm)
KLV 32U 2530
– 2x HDMI
– 2 x SCART
– PC vstup/bemenet

21.990.Boldog új esztendőt kívánunk
minden kedves vásárlónknak!

Prajeme veľa šťastia
všetkým našim zákazníkom!

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
– 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 – prestavené v roku 1996, dom sa nachádza v tichej uličke. Materiál:
tehla a blok. Suterén: pivnica, kotolňa. 1 NP: hala, kuchyňa, terasa, špajza, kúpelňa.
2 NP: 3 izby, kúpelňa, 2 balkóny. Na dvore letná kuchyňa, veľká záhrada. Všetky IS,
podlahové kúrenie. Cena: 2.100 000,-Sk
– RD Kamenín – 4 miestnosti, kotolňa, 3 izby, kuchyňa, kúpeľňa, kúrenie ústredné,
všetky IS, záhrada. Cena: 850 000.- Sk
– RD Salka – 5 izieb, kuchyňa, kúpeľňa, predsieň, komora, garáž, dielňa, veľká
záhrada, kúrenie na elektriku. Nová cena: 1.150 000.- Sk
– RD Pavlová – garáž, kotolňa, práčovňa, dielňa, 3 izby, hala, kuchyňa, špajza, balkón,
alarm, žalúzie, pekná záhrada, kúrenie ústredné. Cena: 1.575 000.- Sk
– RD Obid – v dobrom stave, 3 izby, kuchyňa, kúpeľňa, špajza, veranda. Všetky IS
okrem kanalizácie. Kúrenie ústredné na plyn a na pevné palivo. Veľký pozemok,
pivnica, dielňa, hospodárske budovy. Cena: 1.290 000,-Sk
– RD – Ľubá, 3 izby, kuchyňa, komora, kúpeľňa, predsieň, letná kuchyňa, garáž, hosp.
budovy, pivnica, záhrada. Všetky IS, kúrenie plynové. Cena: 800 000.- Sk
Nájom: – 2 izbový luxusný byt po kompletnej rekonštrukcii s novým zariadením –
12.000,-Sk
– 3 izbový byt po kompletnej rekonštrukcii bez zariadenia – 9500,-Sk
– 3 izbový byt po obnovení – 9500,-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.
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ELEKTRO
Lipová 8 (vedľa Fitness centra)
Tel.: 0905/557 128
rolandelzer@mail.t-com.sk

– WiFi
– 2 megapix. kamera
– stereo Bluetooth
– bővíthető memória
– micro SD
– FM rádió

Nakúpte všetko čo potrebujete pod jednou
strechou! Navštívte naše
rozšírené priestory na Lipovej ulici!
Látogassa meg kibővített boltunkat a
Hársfa utcában!

– MP 3
– magyar menü

10

.99

0.-

Részletre is!
Hlavná 19, tel.: 036/7511 191, www.cocher.sk
.RPHQVNpKR

Veľko- maloobchod

Kis- és nagykereskedés
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Valentin-napi
ÁRZUHANÁS!
Lepje meg kedvesét!
Na deň Valentína
CENOVÁ BOMBA
plná prekvapení!
Párkány, Fő utca 28 (a volt szolgáltatások házában)
Štúrovo, Hlavná 28 (bývalý dom služieb)
tel.: 0905/238 034

