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V dohľadnom čase nový most a diaľnica?
V rekordnom čase sa dostal do štátneho územného plánu
dvakrát dvojprúdový nový most medzi Štúrovom a Ostrihomom, ako aj diaľnica M11 vychádzajúca od kotliny pri Zsámbéku. Podľa vedúceho Agentúry regionálneho rozvoja Euroregiónu Ister-Granum, Gyula Ocskayho, ak okolo roku 2010
budú realizačné plány hotové, v rokoch 2014 až 2020 môže
byť most i diaľnica postavená.
Európska únia vyznačila v roku 1993 na Kréte a následne
v roku 1997 v Helsinkách najdôležitejšie železničné, cestné a
vodné trasy, ktoré majú kľúčovú úlohu pri vytváraní jednotného európskeho hospodárskeho priestoru. Tieto trasy EÚ považuje za prioritné rozvojové oblasti, a v tomto zmysle aj podporuje ich výstavbu. Cez Maďarsko prechádzajú štyri takéto
významné cestno-železničné, resp. jeden riečny koridor. Koridor označený ako V/C, smerom na juh beží na ťahu diaľnice M6. Jeho predĺžením smerom na sever by sa Budapešť dostala do priesečníka dvoch východno-západných a jednej severo-južnej osy, čím by sa stala najdôležitejším hospodárskoobchodným centrom strednej Európy. Súčasťou severo-južného koridoru by sa stala aj M11-ka, ktorá by smerovala od kotliny pri Zsámbéku do Štúrova a odtiaľ by pokračovala cez Levice a Kremnicu až do Krakova.
Nápad novej cesty sa zrodil v roku 1999: Tivadar Dobosi,
vtedajší vedúci župnej Správy ciest a László Molnár, riaditeľ projektantskej firmy Főmterv navrhli, aby oproti dovtedy platnej územno-plánovacej dokumentácie a sieťových rozvojových plánov sa odstúpilo od realizácie línie Vác-Parassapuszta (M6-M0-M2), resp. Šahy – Banská Bystrica -Ružomberok (R3), a aby nová severo-južná cesta viedla smerom cez
kotlinu pri Zsámbéku a Ostrihom, ďalej cez Pohronie smerom na Martin. S týmto návrhom navštívili v roku 2000 pri-

mátora Ostrihomu, Tamása Meggyesa, ktorý sa hneď postavil za vec. „Na prvej konferencii k danej téme 26. júna 2001
takmer všetci prítomní prednášatelia opatrne alebo jednoznačne zamietli navrhnutú myšlienku. Odvtedy uplynulo šesť
rokov a našlo sa čoraz viac priaznivcov nápadu, racionálne
argumenty viacerých presvedčili, a bez ohľadu na stranícku
príslušnosť pracovali na presadení nového koridoru“ – hovoril o začiatkoch Gyula Ocskay. Od tej chvíle Ostrihom a Euroregión Ister-Granum vynaložili obrovské úsilie v prospech
toho, aby sa zmenila platná právna úprava. Vďaka tomu sa
diaľnica M11 dostala do celoštátneho územného rozvojového
plánu. Tým pádom je otázny už len termín začatia výstavby,
pravda na Slovensku sa ešte nezrodilo konečné rozhodnutie o
presnom smerovaní koridoru.
Most Márie Valérie nie je uspôsobený na kamiónovú a tranzitnú prepravu, preto je potrebné postaviť nový most medzi
Štúrovom a Ostrihomom. Euroregión a Koordinačné riaditeľstvo správy ciest v roku 2005 vypísalo konkurz na vizualizáciu mosta, na základe ktorého mohla byť vyhotovená aj štúdia realizovateľnosti. Presne ako bude vyzerať nový most ešte
nevieme, isté je, že bude dvakrát dvojprúdový a bude postavený západne od mesta pri vrchole Primasskeho ostrova (t. j.
pri celulózke). „Ak sa naplnia naše predstavy a stanú sa súčasťou aj ďalšieho národného rozvojového plánu, je šanca, aby
most spolu s diaľnicou bol postavený v rokoch 2014 až 2020.
Chceli by sme to riešiť zapojením nadnárodných firiem a rozsiahlym lobingom. Spolupracovali by sme s firmami, ktorých
by sa smer trasy dotýkal. Popri tom navrhujeme vypracovanie štúdie vplyvov za účasti Poľska, Slovenska a Chorvátska
– z finančného grantu programu INTERREG IVB“ – povedal
Gyula Ocskay.
Lenger Varga Péter, Hídlap (preklad: gp)

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

Objednávky a informácie: GAMEX-Štúrovo Infotel.: 036/ 75 10 950, mob.: 0908 389 990
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Belátható időn belül elkészülhet az átkelő és az autópálya?
Rekordgyorsasággal került be a magyar
országos rendezési tervbe az Esztergomot
és Párkányt összekötő új, kétszer kétsávos
híd, valamint a Zsámbéki-medencéből induló M11-es autópálya is. Ocskay Gyula, az
Ister-Granum Eurorégió fejlesztési ügynökségének ügyvezetője szerint, ha 2010 körül
elkészülnek a kiviteli tervek, akkor 2014 és
2020 között akár meg is épülhet az átkelő és
a gyorsforgalmi út.
Az Európai Unió 1993-ban Krétán, majd
1997-ben Helsinkiben jelölte ki azokat a legfontosabb vasúti, vízi és szárazföldi útvonalakat, amelyek az egységes európai gazdasági térség kialakításában kulcsszerepet játszanak. Ezeket a vonalakat az EU kiemelt fejlesztési területként kezeli, ennek megfelelően a megvalósításukat támogatja. Magyarországot négy ilyen jelentős közúti-vasúti és
egy vízi folyosó érinti. Az V/C jelű, déli irányban az M6-os nyomvonalán haladó korridor
északi meghosszabbítása révén Budapest két
kelet–nyugati és egy észak–déli tengely metszéspontjába kerülhetne, így a közép-európai térség legfontosabb kereskedelmi-üzleti
centrumává válhatna. Az észak-déli tengelyhez tartozna az M1-es út, mely a Zsámbékimedencéből indulna Párkányig, ahonnan tovább Léván, Körmöcbányán keresztül vezetne Krakkó felé. Az új út ötlete 1999-ben szü-

letett meg: Dobosi Tivadar, a megyei közútkezelő Kht. akkori ügyvezetője és Molnár
László, a FŐMTERV Rt. elnök-igazgatója javasolták, hogy az akkor hatályban lévő magyar és szlovák területrendezési és hálózatfejlesztési jogszabályokban lefektetettekkel szemben ne a Vác-Parassapuszta (M6M0-M2), illetve Ipolyság-BesztercebányaRózsahegy (R3) vonal valósuljon meg, hanem a Zsámbéki-medencén és Esztergomon
át, a Garam völgyében Turócszentmárton irányába vezessen az új, észak-déli út. Ezzel a javaslattal keresték meg 2000-ben Meggyes Tamás polgármestert, aki azonnal az ügy mellé állt. „2001. június 26-án, amikor a témában az első konferencia zajlott, az ott megjelent előadók szinte kivétel nélkül, óvatosan
vagy egyértelműen, elvetették az ötletet. Ám
az azóta eltelt hat év során egyre több támogatóra talált az ügy, a racionális érvek sokakat meggyőztek, és párthovatartozás nélkül
dolgoztak az új folyosó sikerén” – számolt be
a kezdetekről Ocskay Gyula. Az ötletet követően pedig Esztergom és az Ister-Granum
Eurorégió gyakran erején felüli erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a korábban
hatályos, a fejlesztéseket meghatározó jogszabályok megváltozzanak, ennek köszönhetően hat év kemény munka után bekerült
az országos területrendezési tervbe az M11-

es gyorsforgalmi út. Így az autópálya megépítésének csupán a dátuma kérdéses, igaz egyelőre Szlovákiában még nem született meg a
végső nyomvonalról szóló döntés.
A Mária Valéria híd azonban kamion– és
komoly tranzitforgalomra nem alkalmas,
így egy új hidat is kell építeni Esztergom és
Párkány között. Az eurorégió és az Útgazdálkodási Koordinációs Igazgatóság 2005-ben
a hídra látványtervpályázatot írt ki, mely
alapján elkészülhetett a megvalósíthatósági tanulmány is. Hogy pontosan miként fog
kinézni a híd, még nem tudni, ám az biztos,
hogy kétszer kétsávos lesz, és a várostól nyugatra, a Prímás-sziget csúcsánál épül meg.
„Ha megvalósul elképzelésünk, és utána a
következő nemzeti fejlesztési tervnek is a részévé válik, akkor van rá esély, hogy 2014 és
2020 között ez a híd megépüljön az autópályával együtt. Ezt multinacionális cégek bevonásával, kiterjedt lobbi tevékenységgel is
meg szeretnénk erősíteni. Azokkal a cégekkel folytatnánk együttműködést, amelyek
érintettek a nyomvonalon. Emellett egy hatástanulmány elkészítését is javasolni fogjuk,
melyet lengyel, szlovák, horvát részvétellel
dolgoztatnánk ki az INTERREG IVB program pénzügyi hozzájárulásával” – mondta
Ocskay Gyula.
Lenger Varga Péter (Hídlap)

Csúszhat a bérlakások
építése

Výstavba nájomných bytov
sa môže oddialiť

Ismét bebizonyosodott, hogy nincs olyan önkormányzati döntés,
amely mindenkinél osztatlan sikert aratna. Vannak, akik nem örülnek
a 2x12 bérlakás megépülésének a Rákóczi utcában (a rossz nyelvek szerint tulajdonképpen csak egy családról van szó). Ezért petíciót nyújtottak be a tervezett beruházás ellen. Így az ügy elbírálása a kerületi építésügyi hivatalba került, amely januárban a petícióban foglalt ellenvetéseket indokolatlannak tartotta, és azokat elvetette. Az építkezés előkészítésének ily módon való hátráltatása azonban a a városi hivatalnak
komoly időveszteséget okozott az állami támogatás intézése terén, ráadásul az ellenzőknek még mindig van rá módjuk, hogy az építkezési
engedély kiadását megfellebbezzék. Emiatt veszélybe kerülhet az építkezés idei elkezdése. Abban az esetben, ha a városi hivatalnak február
15-ig nem sikerül benyújtania az állami támogatás megpályázásához
szükséges iratokat a bérlakások építése 2009-re tolódik.
Január végén, a képviselő-testületi ülésen Ján Oravec polgármester
egy interpellációra válaszolva megerősítette a fent említetteket. Ennek
dacára reméli, hogy a városi hivatal időben benyújtja a dotáció elnyeréséhez szükséges kérelmet. Mindemellett csupán 15 százaléknyi esélyt
lát arra, hogy idén elkezdődhessen az építkezés. Jövőre azonban nagyobb eséllyel pályázhatnánk az állami támogatás elnyeréséért, és az
euro-ra való átállás sem bonyolítaná az elszámolást.

Znovu sa potvrdilo, že neexistuje rozhodnutie samosprávy,
ktoré by zožalo jednoznačný úspech. Sú takí, ktorí sa netešia výstavbe bytoviek (2x12 bytov) na Rákócziho ulici (podľa zlých jazykov sa jedná vlastne len o jednu rodinu). Preto podali petíciu proti spomínanej výstavbe. Celá vec sa tým
dostala na posúdenie pred krajský stavebný úrad, ktorý v januári zamietol ich námietky. Napadnutie stavby však z pohľadu štátnej dotácie spôsobilo mestskému úradu vážnu časovú stratu, a tí, ktorí sú proti, majú stále možnosť odvolať
sa voči vydaniu stavebného povolenia. Preto sa môže stať, že
v tomto roku z investície nič nebude. V prípade, že mestský
úrad do 15. februára nestihne termín na podanie dokladov
potrebných pre získanie štátnej dotácie, výstavba sa presunie na rok 2009.
Na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva primátor Ján Oravec v odpovedi na jednu interpeláciu potvrdil
horeuvedené skutočnosti, no napriek tomu verí, že sa podarí
včas podať žiadosť na získanie dotácie. Vidí však iba 15%-nú
nádej, že sa výstavba začne toho roku. Na budúci rok ale budeme mať väčšiu šancu na získanie dotácie, pričom prechod
na euro by nám zjednodušilo vyúčtovanie.

A beruházás finanszírozásának módja

Míg az építkezés költsége 29,6 millió, a lakások felszereltsége 7,6 millió
koronába kerül. Az összköltség 70 százalékára az önkormányzat hosszú
lejáratú, 30 éves futamidejű hitelt vesz fel 20,7 millió korona értékben a
Lakásfejlesztési Alaptól. Az összköltség 30 százalékát, vagyis csaknem 8,9
millió koronát az építésügyi és regiófejlesztési tárca vissza nem térítendő
kölcsön formájában állja. Emellett a városi hivatal ugyanettől a tárcától
1,5 millió korona vissza nem térítendő kölcsönt kér a lakások felszereltségére. A beruházás kivitelezéséhez hiányzó 6,1 millió koronát a hivatal
banki hitelből biztosítja, amelynek megtérítését az önkormányzat garantálja. Míg a kölcsön visszafizetése az első évben a városi költségvetést, a
következő években már a leendő lakástulajdonosokat terheli.

-O-

Spôsob financovania investície

Kým cena stavebných prác je 29,6 milióna Sk, vybavenie bytov
stojí 7,6 milióna korún. Na 70% celkovej sumy by samospráva zobrala dlhodobú pôžičku s dobou splatnosti na 30 rokov, v hodnote 20,7 mil. korún od Štátneho fondu rozvoja bývania. Ostatných
30%, t.j. necelých 8,9 mil. korún by vo forme nenávratnej pôžičky
hradil rezort výstavby a regionálneho rozvoja. Mesto od ministerstva ešte požiada 1,5 miliónovú nenávratnú pôžičku na vybavenie
bytov. Chýbajúcich 6,1 milióna korún by bolo pokrytých z bankového úveru, ktorého splácanie by garantovala samospráva. Splácanie
pôžičky by v prvom roku zaťažilo mestský rozpočet, no v nasledujúcich rokoch by to už vyrovnávali budúci nájomcovia bytov.
-O- (preklad: gp)
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Elkészül az emlékmű az évfordulóra
Ez év októberében lesz a 325. évfordulója a győztes párkányi valósítását. Megérkezett továbbá Dušan Čaplovič, a szlovák korcsatának , amelyről az utóbbi időben egyre többet lehet hallani, mány miniszterelnök-helyettesének támogatása is félmillió koolvasni. A Limes–Anavum Regionális Kulturális Társulás ötö- rona értékben. Magyarországi pályázatokon 3,5 millió forintot
sikerült nyerni. Magyarországi települések
dik éve foglalkozik e történelmi esemén�is bekapcsolódtak az adományozásba. Igen
nyel, azóta szervezi regionális szintű törtépozitívan értékelendő, hogy a városi önkornelmi konferenciáit. Az eddig megtartott öt
mányzat félmillió korona támogatást hakonferenciából három alkalommal elemezgyott jóvá, de jelentős összegű támogatást
ték neves történészek a magyar történelem
adtak Szigeti László és Farkas Iván parlaeme jelentős eseményét, melynek kiemelkementi képviselőink is, valamint Farkas Tidő történelmi hőse volt III. Sobieski János
bor megyei képviselő. A helyi vállalkozók
lengyel király. Ez volt az apropója, s persze
közül eddig sajnos kevés ember tartotta fona lengyelek nagystílű felajánlása, hogy az
tosnak támogatni a várost szebbé, s turiszemlékmű bizottság jóváhagyja a lengyel kitikai szempontból bizonyára vonzóbbá tevő
rály lovasszobrának tervezetét. A kőből és
emlékmű megvalósítását. Köszönet RNDr.
bronzból készült emlékmű természetesen
Révész Jánosnak és a CONVERTIS cégnek
mindazon nemzetek jelképeit megjeleníti,
a jelentős pénzösszeg átutalásáért. Bízunk
amelyek a csata résztvevői voltak. Ezért is
benne, hogy a hiányzó 1,5 millió korona
nőtte ki e tervezet megvalósításának ügye
minél hamarabb összejön és a lokálpatrióa várost, ill. a régiót. Ezt a gondolatot támota párkányiak neve is felkerül majd erre az
gatva vállaltak védnökséget, és adtak jelenemlékműre. Minden kis adományt megkötős támogatást az MKP európai képviselői:
szönünk, és természetesen tudósítunk róla.
Bauer Edit és Duka–Zólyomi Árpád. Ezért fiAz emlékmű tervezete februártól újra meggyeltek fel Brüsszelben is a tervünkre és értekinthető a városi múzeumban.
deklődtek a városi vezetés hozzáállásáról,
Felhívjuk a város lakóinak figyelmét, a
segítségnyújtás céljával. A sok-sok megszóIII. Sobieski János
helyi vállalkozókat, hogy adományaikkal
lító levél és a kapcsolatok, személyes találkozások révén ez év januárjában már több jelentős értékű pénz- segítsék a hiányzó pénzösszeg összegyűjtését. Pénzesutalvány
adomány érkezett az erre a célra nyitott számlára. A városban beszerezhető a Csemadok házban. Közös ügyünket a következő
zajlott őszi magyar–szlovák külügyminiszteri találkozó eredmé- bankszámlán keresztül is lehet segíteni:
OTP Banka Slovensko – Štúrovo: 8851520/5200
nyeként – amikor az emlékműről is beszéltünk – a Magyar Külügyminisztérium 10 000 Euro-val támogatta az emlékmű megDániel Erzsébet

Na výročie bude pamätník hotový
V tomto roku bude 325. výročie víťaznej parkanskej bitky, o
ktorej v poslednom čase stále viac počujeme, čítame. Regionálne kultúrne združenie LIMES – ANAVUM sa už piaty rok zaoberá touto historickou udalosťou, odvtedy usporiada svoje regionálne historické konferencie. Z piatich doteraz usporiadaných konferencií trikrát rozoberali známi historici túto dôležitú historickú udalosť uhorských dejín, ktorej významným historickým hrdinom bol poľský kráľ, Ján Sobieski III. Vychádzajúc z toho, a z
veľkolepej pomoci Poliakov, komisia zriadená pre realizáciu pamätníka odsúhlasila projekt jazdeckej sochy poľského kráľa. Pamätník zhotovený z kameňa a bronzu samozrejme bude obsahovať symboly všetkých národov, ktoré boli účastníkmi bitky. Záležitosť realizácie projektu prerástla rámec mesta, resp. regiónu.
Myšlienku podporili morálne i finančne európski poslanci SMK:
Edit Bauer a Árpád Duka-Zólyomi. Preto sa upriamila pozornosť
na náš projekt aj v Bruseli, a preto sa zaujímali o postoji vedenia
mesta, s cieľom poskytnutia pomoci. Vďaka rozsiahlej korešpondencii, kontaktov a osobných stretnutí, v januári tohto roku už
prišlo na náš účet otvorený na tento účel viac peňažných darov
so značnou hodnotou. V dôsledku vlaňajšieho stretnutia ministrov zahraničných vecí Maďarska a Slovenska – kde sme hovorili aj o pamätníku – aj Ministerstvo zahraničných vecí MR pod-

porilo realizáciu pamätníka sumou 10 000 eur, ale došla aj podpora Dušana Čaploviča, námestníka predsedu Vlády SR v hodnote 500 000 Sk. Z maďarských nadačných zdrojov sa podarilo
získať 3,5 milióna forintov. Finančnými darmi prispeli aj mnohé obce z Maďarska. Veľmi pozitívne sa dá hodnotiť, že mestská
samospráva Štúrova odsúhlasila podporu vo výške 500 000 Sk.
Značnou sumou prispeli aj parlamentní poslanci László Szigeti a
Iván Farkas, a poslanec VÚC, Tibor Farkas. Z miestnych podnikateľov žiaľ iba málokto považoval za dôležité podporiť realizáciu pamätníka, ktorý učiní naše mesto krajším, a z turistického
hľadiska príťažlivejším. Poďakovanie patrí RNDr. Jánosovi Révészovi a firme Convertis za poukázanú značnú finančnú čiastku.
Veríme, že chýbajúcich 1,5 milióna korún sa čoskoro pozbiera, a
na pamätník sa dostanú aj mená miestnych lokálpatriotov. Každý, čo i najmenší príspevok vďačne prijmeme, a samozrejme uverejníme. Projekt pamätníka bude od februára znovu sprístupnený
v mestskom múzeu. Vyzývame občanov, miestnych podnikateľov
aby svojimi darmi pomohli zozbierať chýbajúcu finančnú čiastku. Peňažné poukážky sú k dispozícii v Dome Csemadoku. Našu
spoločnú vec môžete podporiť aj cez bankový účet:
OTP Banka Slovensko, Štúrovo, číslo účtu: 8851520/5200.

Okmányiroda Párkányban

Pasy, vodičáky už aj v Štúrove

Február 11-étől az állami rendőrség épületében, a városháza
szomszédságában egy új okmányiroda kezdi el működését, azaz
ettől a naptól fogva itt lehet folyamodni személyazonossági igazolvány, útlevél, illetve vezetői jogosítvány kiállításáért. Az okmányok átvétele is helyben történik, tehát nem kell a járási székhelyre utazni értük. Az iroda természetesen az egész Déli Régió
lakosságát kiszolgálja, ami nagy könnyebbség a környező falvak
lakóinak. Az okmányiroda hétfőn és szerdán 8,00-tól 15,00 óráig,
illetve pénteken 10,00-től 18,00 óráig fogadja az ügyfeleket.

Od 11. februára v budove polície pri mestskom úrade funguje
detašované pracovisko Okresného riaditeľstva policajného zboru,
kde si občania môžu podávať žiadosti o občiansky preukaz, pas a
vodičský preukaz. Prevzatie dokladov je tiež možné na mieste, t.j.
už netreba cestovať do Nových Zámkov. Nová pobočka slúži obyvateľom všetkých obcí Južného regiónu, čo je dobrá správa aj pre
naše okolie. Stránkové dni na pracovisku sú v pondelok a stredu
od 8,00 do 15,00, a v piatok od 10,00 do 18,00.

Dániel Erzsébet (preklad: gé)
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Hogyan tovább párkányi fürdő?
Válaszol: Hogenbuch Endre, a Vadas Kft. igazgatója
– A külső szemlélő úgy látja, hogy az utóbbi időben a fürdőben
a fejlesztéseket visszafogták, a versenytársak viszont figyelemreméltó beruházásokon dolgoznak. Nem tart attól, hogy ez néhány év múlva megbosszulhatja magát?
– A versenytársakkal most nem szeretném magunkat összehasonlítani két okból sem. Az egyik az, hogy nem ismerjük a versenytársak gazdasági helyzetét, a másik pedig, hogy a versenytársak többsége magántulajdonban lévő fürdőket, illetve aquaparkokat üzemeltet, amelyekben – mint tudjuk – a célok általában egyértelműbbek,
mint egy önkormányzati tulajdonban lévő fürdőben, az anyagi háttér pedig lényegesen erősebb, mint a mi esetünkben, illetve a fontos döntések meghozatala is gyorsabb és kiszámíthatóbb. Ennek ellenére egyetértek azzal a véleménnyel, hogy minden elvesztegetett
év rossz a Vadasnak és rossz a városnak is. Ennek a véleményemnek
hangot is adok minden lehetséges fórumon, viszont azt is látni kell,
hogy nem vagyok döntéshozó szerv. A fürdő fejlesztési irányára, tempójára, módjára javaslatokat tehetek és teszek is, amelyeket viszont
csak akkor tudok megvalósítani, ha azokat jóváhagyják. Látni kell
azt is, hogy milyen gazdasági helyzetben vettem át a fürdő irányítását. 2006 novemberében, mikor elfoglaltam pozíciómat, a Vadas egy
rossz felfogásban irányított cég volt, amely figyelmen kívül hagyta
az alapvető közgazdasági alapelveket. 2006 végén a cég kb. 800 ezer
korona (!) készpénzzel rendelkezett (ez az összeg a havi fizetések töredéke), kétmilliós gyorssegélyre kényszerült a városi kasszából, és
türelmi időt kellett kérnie partnereitől, hogy tartozásait rendezhesse
a következő év elején. Tetézte a gondokat, hogy a 2006-ban átadott
szauna építési költségeinek csak egyharmadát tudta a Vadas az adott
évben kifizetni. A további törlesztés (kb. ötmillió korona) már az általam irányított Vadast terhelte. Tehát ahelyett, hogy további fejlesztésben gondolkozhatnánk, az előzőeket kell először kifinanszírozni.
Ezzel szemben a Vadas ma egy stabil pénzügyi háttérrel rendelkező cég, amely partnereinek időben fizet, s amely nem igényel pénzügyi injekciót a városi kassza terhére (az előző évben igényelt kétmillió korona 2007. áprilisáig vissza lett fizetve). Képes fizetni az előző
vezetés hagyatékát, ráadásul teszi ezt úgy, hogy 2007-ben hatmillió
korona bérleti díjat fizetett a városnak (csak összehasonlításképpen
2006-ig ez az összeg kétmillió korona volt évente, 2008-ban pedig
ez az összeg tízmillió korona lesz) és történelme során messze a legjobb gazdasági eredményt érte el.
Való igaz viszont, hogy a fejlődés üteme megtört, de már 2006-ban,
azaz még igazgatóvá válásom előtt. Meggyőződésem, hogy a Vadas
csak egy komplex átépítéssel tud olyan piaci előnyt szerezni versenytársaival szemben, amely hosszú távon biztosítaná helyzeti előnyét.
Az átépítésnek érintenie kell a delfin, csillag, úszó- és pezsgőmedencéket, az elavult szociális helyiségeket, öltözőket, kölcsönzőt, főbejáratot, tobogánokat, illetve a közöttük elterülő betonozott és füves
területeteket. Igazgatóvá válásom óta erről próbálom a Vadas tulajdonosát (azaz a város vezetését) kisebb-nagyobb sikerrel meggyőzni. A múlt év végén lezárult egy versenytárgyalás az említett átépítés tervezőjének kiválasztása céljával (a tervek kb. hétmillió koronába kerülnének), a szerződést viszont még nem írhattam alá. Ha ezt az
engedélyt megkapom, úgy vélem, ez év végére rendelkezni fogunk a
továbblépéshez szükséges építkezési engedéllyel. Ha ez így lesz, bizalommal tekintek a jövőbe, ha nem, akkor el kell gondolkoznunk azon,
hogyan tovább... Ahhoz, hogy a fentebb említett engedélyt megkaphassam, alternatívaként elő kell terjesztenem, mennyibe kerülne csak
az említett medencék teljes felújítása, illetve a vízforgató technológia beszerzése. Szerintem hatalmas összegekről fogunk beszélni ennek az alternatívának az esetében is, viszont lesz egy óriási hátránya
– mivel nem teljes átépítést jelentene, véleményem szerint csökken az
esélyünk az uniós források merítésére. Én személy szerint ezt az alternatívát nem támogatom. (Időközben döntés született arról, hogy
azon alternatíva lett elfogadva, amely csak a medencék felújítását illetve vízforgató technológiával való ellátását tartalmazza).
– Milyen fejlesztéseket sikerült eddig előkészíteni?
– Mint már említettem, a fürdő szinte teljes átépítése a cél, amelyet
véleményem szerint lehetőleg egyszerre, esetleg két szakaszra bontva kell megvalósítani. E terv elkészítésének rendelünk alá mindent.
Meggyőződésem, hogy helyesen cselekszünk, mivel a fürdővendég
nem elsősorban a szállás és az éttermek minősége és mennyisége mi-

att jön hozzánk, hanem a medencék, a termálvíz, illetve az ezekhez
kapcsolódó szórakozási lehetőségek miatt. Elképzelhetetlennek tartom, hogy hosszú távon versenyképesek lehetünk a hetvenes években épült „fapados” medencéinkkel. Egy ekkora volumenű beruházás előkészítése viszont időigényes.
A jövő szempontjából nem elhanyagolható, hogy nagyon jó úton
halad a tervezett beruházás tekintetében kulcsfontosságú ingatlanjaink és létesítményeinek jelzálog alóli felszabadítása. Igazgatóvá
történt kinevezésemkor a Vadas nem rendelkezett egy négyzetcentiméternyi ingatlannal sem, amely ne lett volna jelzáloggal leterhelve (sok esetben többszörösen). Hosszú tárgyalások eredményeként
az érintett banknál sikerült elérnünk, hogy a jövő érdekében ingatlanjaink nagy része felszabaduljon anélkül, hogy a cég vagy a város
egyéb vagyonát leterhelnénk. Ez hatalmas siker és a jövő szempontjából kulcsfontosságú momentum. Az érintett bank megértette, elfogadta és támogatja víziónkat. Viszont azt is feltételül szabta, hogy
a Vadasnak az adott terület fejlesztésére uniós támogatást kell szereznie, ellenkező esetben visszaáll a régi rend. Most már a labda a mi
térfelünkön pattog, rajtunk múlik, mit tudunk vele kezdeni.
– Mikor és miből fognak ezek a beruházások megvalósulni?
– A kezdetektől hangsúlyozom, hogy tisztán banki hitelekre, illetve saját tőkére alapozni a további fejlesztéseket csak álom. A meglévő hitelállományunk ezt egyszerűen nem teszi lehetővé. Ezért azt
vallom és azért dolgozok, hogy olyan jövőképpel és tervvel álljunk
elő, amely esélyt ad a Vadasnak az európai uniós források merítésére. Az ide vonatkozó uniós rendelkezések viszont nem teszik lehetővé apró, kis volumenű, nem komplex pályázatok támogatását. Ezért
hangsúlyozom minden fórumon, hogy egy-egy medence átépítése
nekünk nem megoldás, és ezért próbálom az egész medenceterületet egy pályázaton belül megvalósítani. Ami ebben a játékban számunkra a legfontosabb, s amiből a legkevesebb van, az idő. Ez év folyamán kiírják azt az uniós pályázati felhívást, amely keretén belül
a mi pályázatunkat is be szeretnénk nyújtani. Addigra viszont építkezési engedéllyel kell rendelkeznünk. Ha ezzel nem rendelkezünk,
az uniós források kapuja hosszú időre bezárul előttünk. Ha azonban
sikerül időre kidolgoznunk a terveket és benyújtanunk a pályázatunkat, és a minisztériumi elbírálás is folyamatos lesz, akkor 2009 őszén
talán megkezdhetjük a beruházást.
– Tavaly többen bírálták a Vadas szolgáltatásait. Főleg azt nehezményezték, hogy a hullámfürdőt csak aránylag hosszú szünetekkel üzemeltették…
– Ha konkrétan tudnám, mit bíráltak, könnyebben tudnék rá reagálni. Ami a hullámmedence üzemeltetését illeti, ott sajnos a jó szándék rosszul sült el. A 2006-os év üzemeltetési módjából indultam ki,
amely szerint az említett medence júliusban és augusztusban folyamatosan üzemelt, míg júniusban csak a hétvégeken. Úgy gondoltam,
jó jelzés lesz az emberek felé, ha már júniusban is átállunk a folyamatos üzemeltetésre, viszont a hullámverést továbbra is csak a hétvégeken indítjuk be. Be kell ismernem, hogy ez az elképzelés épp az
ellenkező hatást váltotta ki, ugyanis az emberek hét közben is követelték a hullámverést és valószínűleg sokan közülük csalódottak voltak ennek elmaradása miatt. Idén megpróbálunk még többet nyújtani, bízva abban, hogy az elképzelésünk pozitív fogadtatásra talál.
Lesz tehát hullámverés júniusban a hétköznapokon is, csak ritkábban mint júliusban vagy augusztusban.
– Milyen újdonságokra számíthat idén az idelátogató vendég,
s változik-e a belépő ára?
– A belépő ára nem változik annak ellenére, hogy sajnos a legtöbb
beszállítónk megemelte árait. Mi viszont nem szeretnénk ezt a kiadástöbbletet automatikusan átruházni a látogatóinkra. Emellett megpróbáljuk változatosabbá, érdekesebbé, színesebbé tenni vendégeink
medencékben eltöltött idejét. A csillag medencébe telepítünk kisebb–
nagyobb attrakciókat, amelyeket főleg a fiatalabb korosztály fog igazán értékelni. Nem szeretnék konkrétumokba bocsátkozni, legyen ez
meglepetés. Bizonyára értékelni fogják vendégeink a közbiztonság
fokozására tett erőfeszítéseinket, mivel a lopások már évek óta napirenden vannak. Kamerákat szereltünk fel a fürdő területén és ez véleményünk szerint jobban eltántorítja majd a tolvajokat. Természetesen a lopásokat megszüntetni nem tudja, de ha a számuk csökken,
már pozitívabb kép alakulhat ki a fürdőről.
Oravetz Ferenc

2008. február
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Ako ďalej štúrovské kúpalisko?
Odpovedá: Ing. Endre Hogenbuch, riaditeľ Vadaš s.r.o.
– Vonkajší pozorovateľ môže vidieť, že v poslednej dobe sa rozvoj termálneho kúpaliska sa zastavil, pričom konkurencia pracuje na pozoruhodných investíciách. Neobávate sa, že za pár rokov
sa to môže vypomstiť?
– S konkurenciou by som sa nechcel porovnávať z dvoch dôvodov. Po
prvé, nepoznáme hospodársku situáciu konkurencie a po druhé, sú to väčšinou kúpaliská, aquaparky v súkromnom vlastníctve, v ktorých sú ciele
väčšinou jednoznačnejšie ako na kúpalisku, ktorú spravuje samospráve,
ich finančné kondície sú podstatne lepšie ako v našom prípade, no a dôležité rozhodnutia vznikajú rýchlejšie a vypočítateľnejšie. I napriek tomu
súhlasím s názorom, že všetky premrhané roky sú stratou tak pre Vadaš,
ako i pre mesto. Tento názor zdôrazňujem na všetkých možných fórach,
ale treba vidieť aj to, že nie som rozhodovacím orgánom. Na smerovanie,
tempo a spôsob rozvoja kúpaliska môžem, a aj dávam návrhy, ktoré však
môžem realizovať iba v prípade, že sa odsúhlasia. Treba vidieť aj to, že v
akom hospodárskom stave som prevzal riadenie kúpaliska. V novembri
2006, keď som preberal funkciu, firma bola riadená v zlom ponímaní,
ktorý nebral do úvahy základné ekonomické pravidlá, a disponovala sumou 800 000 (!) korún na účtoch (zlomok sumy mesačných miezd), a bola
odkázaná na rýchlu dvojmiliónovú finančnú výpomoc od mesta. Pritom
musela požiadať svojich partnerov o trpezlivosť, aby svoje dlhy mohla vyrovnať do začiatku ďalšieho roka. Naše problémy sťažilo aj to, že Vadaš
bol schopný vyfinancovať v danom roku len jednu tretinu stavebných prác
sauny, uskutočnených v roku 2006. Ďalšie platby (cca 5 mil. Sk) vyrovnal
už mnou riadený Vadaš. Teda namiesto toho, aby sme mohli uvažovať o
ďalšom rozvoji, musíme najprv vyplácať nahromadené dlhy.
V porovnaní s terajším stavom dnes disponuje Vadaš so stabilným finančným zázemím, ktorý včas uhrádza svoje záväzky, a nepotrebuje finančné injekcie od mesta (dva milióny z predošlého roka sme vrátili do
konca apríla 2007). Sme schopní splácať pozostatky predošlého vedenia,
pričom v roku 2007 sme zaplatili mestu šesť miliónov korún nájomného (pre porovnanie do roku 2006 to činilo iba 2 mil. Sk ročne, a v roku
2008 to bude 10 mil. Sk), a firma dosiahla pritom najlepší hospodársky
výsledok svojej histórie.
Pravdou je, že tempo rozvoja sa zlomilo, ale už v roku 2006, čiže predtým, než som sa stal riaditeľom. Som presvedčený, že Vadaš môže dosiahnuť náskok na trhu pred konkurentmi len komplexnou prestavbou, ktorá
by zabezpečila pre nás dlhodobo dobré pozície. Prestavba musí obsiahnuť
bazény delfín, hviezda, plavecký i vírivý, zastaralé sociálne zariadenia,
prezliekárne, požičovňu, hlavný vchod, tobogány, resp. betónové a trávnaté plochy. Od ustanovenia do svojej funkcie sa o tom snažím presvedčiť majiteľa, t.j. vedenie mesta s premenlivým úspechom. Koncom minulého roka sme ukončili výberové konanie s cieľom výberu projektanta na
túto rekonštrukciu (plány stoja približne 7 mil. Sk), ale zmluvu som ešte
nemohol podpísať. Ak na to dostanem povolenie, myslím si, že do konca roka budeme mať potrebné stavebné povolenia. Ak to tak bude, hľadím optimisticky do budúcna, ak nie, tak sa musíme porozmýšľať, ako
ďalej... K tomu, aby som horeuvedené povolenie dostal, ako alternatívu
musím predložiť približnú finančnú kalkuláciu, koľko by stála len úplná obnova bazénov, resp. zaobstaranie technológie na recirkuláciu vody.
Podľa mňa budeme hovoriť aj v prípade tejto alternatívy o obrovských sumách, bude to však mať jednu veľkú nevýhodu. Nakoľko by nešlo o celú
prestavbu, podľa môjho názoru poklesne šanca na čerpanie eurofondov.
Ja osobne túto alternatívu nepodporujem. (Medzičasom padlo rozhodnutie pre tú alternatívu, ktorá počíta len s obnovou bazénov a nákupom
technológie na recirkuláciu).
– Aké rozvojové plány sa Vám podarilo doposiaľ pripraviť?
– Ako som už spomenul, cieľom je prestavba celého kúpaliska, čo podľa môjho názoru treba realizovať naraz, prípadne rozdeliť na dve etapy.
Príprave tohto plánu podriaďujeme všetko. Som presvedčený, že konáme správne, pretože hostia neprichádzajú kvôli ubytovaniu, resp. kvôli množstvu a kvalite reštaurácií, ale hlavne kvôli bazénom, termálnej
vode, a atrakciám, ktoré sa k tomu pripájajú. Neviem si predstaviť, že by
sme mohli byť dlhodobo konkurencieschopný s našimi zastaralými bazénmi zo sedemdesiatych rokov. Príprava takejto investície je však časovo náročná. Z hľadiska budúcnosti nie je zanedbateľné, že je na dobrej
ceste hypotekárne odbremenenie našich najdôležitejších nehnuteľností a objektov, ktoré sú z hľadiska plánovanej investícií kľúčové. V čase,
keď som bol vymenovaný za riaditeľa, Vadaš nemal ani jeden centimeter štvorcový pozemku či inú nehnuteľnosť, ktorý by nebol založený v pro-
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spech bánk na zabezpečenie úverov (v mnohých prípadoch viacnásobne).
Po dlhých rokovaniach s príslušnou bankou sa nám podarilo dosiahnuť,
aby v prospech budúcnosti bola značná časť našich nehnuteľností odbremenená bez toho, aby sme zaťažili iný majetok firmy alebo mesta. Je
to veľký úspech a z hľadiska budúcnosti veľmi dôležitý moment. Dotyčná banka to pochopila, prijala a podporila našu víziu. Avšak podmienila to tým, že Vadaš na rozvoj danej oblasti musí získať podporu zo zdrojov únie, inak sa vrátime k starému poriadku. Lopta je už na našej strane, je na nás, ako ju zahráme.
– Kedy a z čoho sa budú realizovať tieto investície?
– Od počiatku zdôrazňujem, že spoliehať sa na bankové úvery a vlastné
zdroje v ohľade ďalších investícií je sen. Naša úverová zaťaženosť to jednoducho neumožňuje. Preto tvrdím a preto pracujem, aby sme vyrukovali takými plánmi a predstavami o budúcnosti, ktoré dajú Vadašu šancu na čerpanie zo zdrojov únie. Príslušné opatrenia únie však neumožňujú podporu drobných, nekomplexných investícií. Preto zdôrazňujem na
každom fóre, že pre nás nie je riešením obnoviť jeden alebo dva bazény,
a preto sa snažím vec obnovy celého bazénového komplexu riešiť v rámci
jedného projektu. Čo je pre nás v tejto hre najdôležitejšie, a čoho je najmenej, to je čas. Behom tohto roku bude zverejnená príslušná výzva na predkladanie projektov, v rámci ktorého by sme chceli aj my zaslať náš projekt. Dovtedy ale musíme mať stavebné povolenie. Ak to nebudeme mať,
zdroje únie sa pre nás uzavrú na dlhú dobu. No, ak sa nám podarí vypracovať plány a zaslať projekt na posúdenie včas, a zároveň aj vyhodnotenie na pôde ministerstva bude plynulé, snáď na jeseň roku 2009 môžeme začať s realizáciou investície.
– V minulom roku mnohí kritizovali kvalitu služieb kúpaliska.
Hlavne to, že bazén s vlnobitím bol v prevádzke len s dlhými prestávkami...
– Keby som konkrétne vedel, čo bolo predmetom kritiky, vedel by som
ľahšie reagovať. Čo sa týka prevádzky bazénu s vlnobitím, dobrý úmysel
vyšiel s opačným efektom. Vychádzal som zo spôsobu prevádzky v roku
2006, keď v júli a auguste sa prevádzkoval bazén každý deň a v júni iba
cez víkendy. Nazdával som sa, že pre ľudí bude dobrým signálom, keď už
v júni bude prevádzka celomesačná, ale vlnobitie bude iba počas víkendov.
Musím uznať, že moja predstava vyvolala opačnú reakciu, pretože ľudia
požadovali vlnobitie aj cez týždeň a mnohí z nich boli z toho sklamaní, že
to tak nefungovalo. Toho roku sa pokúsime ponúknuť ešte viac, a veríme,
že naše predsavzatia nájdu pozitívnu odozvu. Vlnobitie teda bude fungovať cez týždeň aj v júni, no nie tak často ako v júli a auguste.
– Aké novinky očakávajú návštevníkov v tomto roku? Zmení sa
cena vstupného?
– Cena vstupného sa nemení napriek tomu, že skoro všetci naši dodávatelia zvýšili ceny. My to však nechceme automaticky preniesť na našich
návštevníkov. Čo sa týka noviniek, pokúsime sa spestriť čas strávený v bazénoch. Do bazénu „hviezda“ umiestnime rôzne atrakcie, ktoré ocení hlavne mladšia generácia. Nechcem zatiaľ hovoriť o konkrétnostiach, nech je
to prekvapenie. Naši návštevníci určite ocenia našu snahu smerujúcu k
zvyšovaniu bezpečnosti, nakoľko krádeže sú už roky na dennom poriadku. Namontovali sme kamery na území kúpaliska, čo podľa nášho názoru bude mať odstrašujúci efekt pre zlodejov. Samozrejme krádežiam nemôže absolútne zabrániť, ale keď sa ich počet zníži, aj to bude mať vplyv
pre pozitívnejší imidž kúpaliska.
F. Oravetz (preklad: gp)
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Ipoly-hidak: egy térség fejlesztéséért
2008. február 1-jén Ipolyságon tartotta soron következő konferenciáját a Hét Határ Önkormányzati Szövetség. A „Hiányzó kapcsolatok” címet viselő konferenciasorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a XX. században megszakadt Kárpát-medencei közlekedési kapcsolatokra, és szakemberek segítségével megoldási lehetőségeket mutasson fel ezen hiányosságok pótlására.
Az elmúlt évszázad viharai által elszakított határ menti térségek
szempontjából a hálózati kapcsolatok újjáépítésénél többről van
szó: ezek az utak, hidak, vasútvonalak mindig gazdasági és területfejlesztési jelentőségűek. A 2007-ben alapított Hét Határ Önkormányzati Szövetség egyik legfőbb célkitűzése, hogy a kettős perifériának számító határ menti térségek felzárkózásához szakmai és
politikai segítséget nyújtson. Ennek megfelelően kerlüt megrendezésre február 1-jén az Ipoly-hidak, valamint az Ipoly-völgyi vasút
újjáépítése tárgyában szervezett konferencia. Az ipolysági konferencián jelen volt és előadást tartott Alejandro Checchi Lang, az
Európai Bizottság Regionális Főigazgatóságának a magyar nemzeti fejlesztési tervért is felelős igazgatója, valamint Colin Wolfe,
ugyanezen igazgatóság területi együttműködésekért felelős osztályvezetője. Checchi Lang felhívta a figyelmet arra, hogy a hídépítés önmagában nem lehet cél: minden európai forrásból megvalósított infrastruktúrafejlesztés esetén bizonyítani kell a gazdasági, térségfejlesztési hatásokat. Ezért a legfontosabb feladat az
elmaradott térség egészét érintő, átfogó fejlesztési stratégiai dokumentum összeállítása. Ebben a stratégiában kell kijelölni a hiányzó hidak szerepét. Colin Wolfe előadásában a lehetséges forrásokról beszélt. E tekintetben az Európai Területi Együttműködési
Operatív Program magyar–szlovák alapjának 2.4-es prioritása jöhet szóba, ahol a határfolyókon történő átkelési lehetőségek javítására lehet pályázni. Ugyancsak javasolta az EGTC-rendelet alkalmazását, amely éppen az ilyen fejlesztési projektek megvalósítását
segíti. Ugyanezekre a megoldásokra hívta fel a figyelmet Hámory
Jenő, a Miniszterelnöki Hivatal kormány-főtanácsadója is, aki a
konkrét hídépítések financiális hátteréről, azon belül is a májusra
várható ETEOP-kiírásról tartott előadást. Az EGTC-k megalapítá-

Ipolyvarbói átkelés

sával kapcsolatban Bauer Edit szlovákiai európai parlamenti képviselő asszony is felhívta a figyelmet a március 1-jével kínálkozó
lehetőségekre, hiszen a magyar után a napokban a szlovák parlament is elfogadja a vonatkozó törvényt.
A konferenciára meghívást kapott a két ország közlekedési minisztere is, ők azonban csak szakértőik útján képviseltették magukat. Ajtay Szilárd (GKM) bejelentését taps kísérte, miszerint
a Szécsény melletti pösténypusztai híd újjáépítéséhez szükséges
idei összeget a 2008-as magyar költségvetésbe sikerült beépíteni.
Elkezdődhet tehát az egyik olyan híd megépítése, amelyet éppen
a tavaly ősszel Párkányban aláírt szerződés tartalmaz. Elgondolkodtató viszont, hogy a szlovák közlekedési minisztérium szakértője, Marian Viazanko a helyszínen adott interjújában egyértelművé tette, hogy a szlovák kormány a térségben 2010-ig semmiféle fejlesztést nem tervez.
Az mindenesetre nagy eredménynek számít, hogy a 90-es évek
közepén indult lobbitevékenység eredményeként két híd újjáépítésére legalább az esély megvan. A konferencián Kiss Károly ismertette a Főmterv által 2003–2004-ben elkészített vizsgálat eredményeit. A Hajós Bence hídmérnök által feltárt 47 egykori Ipoly-híd
közül a tanulmány 29-et talált visszaállíthatónak, és konkrétan
11 híd (egészen pontosan 10 híd és a Visk–Tésa közötti közút) újjáépítésére tett javaslatot. Mint a jelenlévő tervező cégek, intézmények képviselőitől megtudhattuk, a 11 projekt közül szinte mindegyikhez elkészült a tervdokumentáció, több ezek közül az engedélyezési szakaszba jutott. Becsey Zsolt európai parlamenti képviselő, az önkormányzati szövetség elnöke zárszavában felhívta a figyelmet, hogy számos igen nagy költségvetésű projekthez képest
az Ipoly-völgy újjáélesztése ezen hidak újjáépítésével töredék ös�szegből megoldható volna, miközben ezen beruházások gazdasági, turisztikai és főként lélektani hatása jóval nagyobb, mint több
megaprojekté.
A rendezvény záró szekciójában az Ipoly-völgyi vasút sorsa került
szóba. Az egykori Párkány–Losonc vonalból mindössze 6,3 km hiányzik. Checchi Lang úr a konferenciát követő állófogadáson érthetetlennek mondta, miért nem épül meg a kérdéses szakasz, és
arra bíztatta a jelenlévőket, hogy tegyenek lépéseket a nyúlfarknyi
vasútvonal újjáépítésére. A konferencia utolsó előadását Fodor Illés, a Kisvasutak Baráti körének alelnöke tartotta a nagybörzsönyi
kisvasútról, amelynek fejlesztése napirenden van. Tavasztól Nagybörzsöny és Nagyirtáspuszta, valamint Szob és Márianosztra között lehet utazni a vonalon. A két szakasz összekötésén túl tervezik a Nagybörzsöny és a szlovákiai Ipolypásztó közötti egykori vasúti szakasz újjáépítését is, ami a térség különleges turisztikai látványossága lehetne. Becsey Zsolt zárszavában kiemelte: az Ipolyvölgyi hidak újjáépítéséhez megvan a szakértői háttér, megvan a
civil oldali kezdeményezés ereje is, volna ambíció a hidak újjáépítésére, amihez most az anyagi források is részben biztosíthatóak.
A politikai szándék nem elég erős. Ezért a szövetség kezdeményezi a két ország közlekedési tárcáinál és az Európai Bizottságnál az
Ipoly-hidak közös projektcsomagként történő kezelését, valamint
egy átfogó térségfejlesztési stratégiai program elkészítését.
-IGEA konferencia előadásai elérhetőek a www.istergranum.hu oldalon.

Tragikus közlekedési baleset
Február 17-én kora reggel súlyos közlekedési baleset történt a Jednota áruház közelében, ahol egy személyautó halálra gázolt egy kerékpárost. A balesetben súlyos koponyasérüléseket szenvedett Ján A. a helyszínen meghalt. A balesetet okozó gépkocsi vezetője cserbenhagyta az áldozatot.
A rendőrség még aznap megtalálta a kocsit az egyik párkányi garázsban, nemkülönben az autó vezetőjét is. A balesetet okozásával vádolt Ivan P. a rendőröknek először azt állította, hogy az autóját ellopták, s csak reggel találta meg. A
fiatalember vérében még az eset után hat órával is több mint
egy ezrelék alkoholt találtak, és minden jel arra mutat, hogy

a baleset bekövetkeztekor messze túllépte a megengedett sebességet. A gépkocsivezető útitársa a baleset idején, Tomáš
K. volt, aki a tragédia után hazaérve lezuhanyozott és vis�szatért a baleset helyszínére, majd végignézte a helyszínelést és hazaballagott. A sofőr halált okozó közlekedési baleset bűntette miatt öt éves börtönbüntetésre ítélhetik, utastársát pedig segítségnyújtás elmulasztása miatt két év börtönre. Az eset a tragédián túl újra felveti sok fiatal és persze
mások felelősségét és hozzáállását a felelőtlen gyorshajtás és
az alkoholfogyasztás kérdését illetően.

-v-
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Ipeľské mosty: za rozvoj regiónu
Dňa 1. februára 2008 sa uskutočnila v Šahách konferencia Samosprávneho zväzu Sedem hraníc. Konferencia sa niesla pod názvom „Chýbajúce kontakty“, a jej cieľom je poukázať na prerušené dopravné spojenia v Karpatskej kotline a za pomoci odborníkov hľadať riešenia na odstránenie týchto nedostatkov.
V prípade týchto pohraničných regiónov – rozdelených búrlivými dejinami minulého storočia – ide o viac, ako len o vybudovanie sieťových
spojení: tieto cesty, mosty, železnice majú vážny hospodársky a rozvojový efekt. Jedným z hlavných cieľov zväzu, ktorý vznikol v minulom roku,
je poskytnúť odbornú a politickú pomoc regiónom, ktoré sú v dvojnásobnom periférnom postavení, aby sa dostali z tejto izolácie. V znamení tejto snahy sa uskutočnila aj konferencia, zaoberajúca sa otázkou rekonštrukcie Ipeľských mostov a železníc Poiplia.
Na konferencii v Šahách vystúpil s prednáškou Alejandro Checchi Lang,
zodpovedný riaditeľ Regionálneho hlavného riaditeľstva Európskej komisie, zodpovedný aj za maďarský národný rozvojový plán, ďalej Colin
Wolfe, vedúci odboru toho istého riaditeľstva, zodpovedný za územnú
spoluprácu. Checchi Lang upozornil na to, že samotná výstavba mostov
nemôže byť cieľom: v prípade všetkých uskutočnených infraštrukturálnych investícií – čerpaných z európskych zdrojov – totiž treba dokladovať hospodársky a rozvojový efekt pre daný región. Preto je najdôležitejšou úlohou zostaviť strategický rozvojový dokument celého zaostalého
regiónu. V tejto stratégii treba označiť aj úlohu chýbajúcich mostov. Colin Wolfe v prvom rade hovoril o možných zdrojoch financovania. V danom prípade prichádza do úvahy priorita č. 2.4 maďarsko-slovenského
fondu Operatívneho programu Európskej územnej spolupráce, z ktorého je možné získať financie na obnovu prechodov na pohraničných riekach. Tak isto navrhol aj využitie nariadenia EGTC, ktoré napomáha
realizácii práve takýchto rozvojových projektov. Tie isté riešenia označil aj Jenő Hámory, hlavný poradca Úradu maďarskej vlády, ktorý hovoril o pozadí financovania konkrétnych mostov, a v rámci toho upozornil na výzvu ETEOP, ktorá bude vypísaná pravdepodobne v máji. Vo veci
fungovania systému EGTC upozornila vo svojej prednáške na núkajúce
sa možnosti aj poslankyňa Európskeho parlamentu Edit Bauer, nakoľko po maďarskom parlamente v týchto dňoch schváli podobný zákon aj
slovenský parlament.
Na konferenciu dostali pozvanie aj ministri dopravy oboch štátov, ktorí však boli zastúpení iba svojimi odborníkmi. Potlesk zožal Szilárd Ajtay
za prehlásenie, podľa ktorého financie potrebné na rekonštrukciu mostu v Peťov-Pőstyénpuszta sa podarilo zabudovať do maďarského roz-

počtu na rok 2008. Môže sa teda začať výstavba tohto mostu, zakotveného v zmluve, ktorú podpísali vlani v novembri ministri zahraničných
vecí práve v Štúrove. Je však na zamyslenie, že prítomný odborník Ministerstva dopravy SR, Marián Viazanko vo svojom interview vyhlásil,
že slovenská vláda v danom regióne do roku 2010 neplánuje žiadny rozvoj. I napriek tomu sa považuje za dobrý výsledok, že vďaka lobovaniu
začatého v polovici 90-tych rokov je aspoň šanca na obnovu dvoch mostov. Výsledkami skúmania projektantov Főmterv-u vyhotoveného v rokoch 2003-2004 oboznámil účastníkov Károly Kiss. Zo 47 bývalých ipeľských mostov označuje štúdia 29 objektov vhodných na obnovenie, a navrhuje obnoviť konkrétne 11 mostov (presnejšie 10 mostov a cestný priechod Tésa – Vyškovce). Na všetkých 11 mostov je už pripravená projektová dokumentácia, a mnohé z nich sú v povoľovacom štádiu. Zsolt Becsey, poslanec Európskeho parlamentu, predseda samosprávneho zväzu
na záver pripomenul, že oproti iným – podstatne náročnejším finančným – projektom je revitalizácia Poiplia, pomocou vybudovania týchto
mostov, realizovateľná zo zlomku peňazí, pričom hospodársky, turistický a hlavne psychologický efekt týchto investícií je oveľa väčší, ako efekt
mnohých megaprojektov. V záverečnej sekcii konferencie sa predostrela téma osudu železnice Poiplia. Z bývalej trasy Štúrovo – Lučenec chýba iba 6,3 km dlhá trasa. Na recepcii konanej po konferencii Lang Checchi označil za nepochopiteľné, prečo ešte nie je daný úsek vybudovaný,
a prítomných pobádal, aby v záujme toho urobili ďalšie kroky. Posledný referát predniesol Illés Fodor, predseda Kruhu priateľov horskej železnice, o rozvoji horskej železnici v Nagybörzsönyi, ktorá sa pváve buduje. Od jari bude možné cestovať na trasách Nagybörzsöny – Nagyirtáspuszta, resp. Szob – Márianosztra. Mimo spojenia dvoch úsekov plánujú aj výstavbu bývalého železničného úseku medzi Nagybörzsöny-om
a Pastovcami na slovenskej strane, čo môže byť zaujímavou turistickou
atrakciou regiónu. Zsolt Becsey v záverečnom príhovore povedal: k výstavbe mostov Poiplia je k dispozícii odborné pozadie, aj snaha civilnej
sféry, sú jasné ambície smerujúce k vybudovaniu mostov, k čomu je teraz možné zabezpečiť čiastočne aj finančné zdroje. Politická vôľa však
nie je dosť silná. Preto samosprávny zväz bude iniciovať u rezortov dopravy oboch krajín, ako i u Európskej komisii, aby obnovu mostov Poiplia ponímali, ako jeden projektový balík, ako aj vytvorenie strategického rozvojového plánu regiónu.
Prednášky konferencie sú dostupné na webovej stránke:
www.istergranum.hu.
-IGE- (Preklad: gp)

Ples vinárov
2. februára sa organizoval druhý ples vinárov Rytierskeho
rádu Vinum Ister-Granum Regionis v Mestskom kultúrnom stredisku v Štúrove, kde do tanca hrala skupina Parti Koktél z Tátu.
Najatraktívnejším momentom plesu bola voľba Kráľovnej plesu
a jej dvorných dám. Súťaž pozostávala z troch častí. V prvej sa
adeptky predstavili, v druhej museli odpovedať na otázky týkajúce sa rytierskeho rádu, a v treťom kole museli predviesť svoje

praktické zručnosti z oblasti narábania s vínom. Päťčlenná porota pozostávala zo starostov, vinárov a predošlých krásiek. Tohoročnou kráľovnou vína sa stala Annamária Góra z Obidu, a
jej dvornými dámami Angelika Góra, resp. Meszes Bernadett z
Ostrihomu. Novozvolená kráľovná bude reprezentovať rád našich vinárov na rôznych tohoročných podujatiach.
Burza K. (Preklad: -v-)

Borászok bálja

A Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend február 2-án tartotta a régió borászainak második bálját a párkányi kultúrházban,
amelyen több mint száznegyvenen vettek részt. A zenét a táti Parti
Koktél Zenekar szolgáltatta. A bál legérdekesebb mozzanata a borkirálynő és udvarhölgyei megválasztása volt. A szépségverseny három fordulóból állt. Az elsőben a versenyzőknek be kellett mutatkozniuk. A második körben a borlovagrenddel kapcsolatos tesztkérdésekre kellett válaszolniuk. Végül bort kellet szívni lopó segítségével
egy hordóból. No, és persze nagyon csinosaknak kellett lenniük. Az
öttagú zsüriben Pallagi Tibor – Bajna polgármestere, Török János –
Bajót nyugalmazott polgármestere, Ivanics László és Tornyosi István – párkányi borászok, valamint a tavalyi borkirálynő Prantner
Yvett foglaltak helyet. Az idei év borkirálynője az ebedi Góra Annamária lett, udvarhölgyei pedig Góra Angelika, és az esztergomi Meszes Bernadett lettek. Az új borkirálynő idén több rendezvényen is
képviselni fogja a borlovagokat.

Burza Kálmán (Foto: Révész Gábor)

A borkirálynő és udvarhölgyei
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A vadregényes Garam folyó
„Akik rendszeres látogatói a kiállításoknak, megszokhatták,
hogy a bemutatott témák, témakörök anyaga általában művészeti vagy ismeretterjesztő szándékkal áll össze. Ritkaság,
ha egyszerre mind a kettő érvényesül. Ilyen kivétel ez a mai.”
PaedDr. Csicsay Alajos nyugalmazott tanár megnyitójának bevezető szövege találóan közelítette meg a városi múzeum január 30-án megnyitott kiállításának lényegét. A kissé romantikus
címet viselő, gazdagon illusztrált anyag a Garam folyót mutatja be a forrástól egész a Dunával való találkozásáig. A látogató
megcsodálhatja a folyót szegélyező növénytársulások gazdagságát és változatosságát, a legértékesebb és legismertebb védett területeket, amelyek a folyó környékén találhatók. Továbbá a folyó mentén előforduló állatvilág egyedi példányait, a természeti képződmények szín- és alaktani formagazdagságát, az ember
alkotta építészeti örökség máig fennmaradt nyomait. Sajnos, az
itt bemutatott állat- és növényfajok nem egy példányát – veszélyeztetettségüknél fogva – mára a kihalás fenyegeti. Megóvásuk

mindnyájunk kötelessége, hogy ne szaporítsuk tovább a Vörös
Könyv „lakóinak” listáját. A tárlókban elhelyezett térképek, fotók
és korabeli iratok nagyszerűen egészítik ki a bemutatott anyagot. Ez a kiállítás nemcsak az érzelmekre, de az értelemre is kíván hatni. Temérdek közölnivalója van, épp ezért érdemes elolvasni az itt látható szöveget és megtekinteni a bemutatott képeket. Csicsay Alajos szakmai szintű megnyitója, amely egy jól
előkészített kiselőadással is felért, felhívta a szép számú jelenlévő figyelmét arra, hogy „engedjék befolyásolni érzelmeiket a
látvány-keltette élmény által. Ismerjenek rá közvetlen környezetükre, hiszen mi is a Garam-mente lakói vagyunk… Természeti és kulturális értékei tekintetében Szlovákiának egyik leggazdagabb szögletének a birtokosai vagyunk, csak nehogy a bitorlók pózában tetszelegve, tönkretevőivé váljunk örökségünknek.” Ez a legfontosabb üzenete ennek a tárlatnak, mely március 30-ig áll az érdeklődők rendelkezésére.
Juhász

Divotvorná rieka Hron
„Kto pravidelne navštevuje výstavy, už si mohol zvyknúť, že predmet prezentovaných tematických okruhov je zostavovaný zväčša
buď umeleckým, alebo populárno-vedeckým zameraním. Kuriozitou je, keď sa uplatňujú obidva. Takouto výnimkou je aj dnešná
výstava.“ PaedDr. Alajos Csicsay, pedagóg na dôchodku vo svojom otváracom prejave výstižne priblížil podstatu výstavy, otvorenej 30. januára v mestskom múzeu. Výstava s mierne romantickým názvom predstavuje rieku Hron od prameňa až po sútok s Dunajom, druhovú bohatosť spoločenstiev, ktoré ju lemujú, najcennejšie a najznámejšie chránené územia, ktoré sa nachádzajú na
jej okolí. Návštevník môže obdivovať jedinečné druhy živočíchov,
bohatú škálu farieb a foriem geologických útvarov, kultúrne dedičstvo Pohronia. Bohužiaľ, nie jeden prezentovaný druh fauny a
flóry – práve z dôvodu vysokého stupňa ohrozenia – je na ceste k
vyhynutiu. Ich ochrana musí byť povinnosťou nás všetkých, aby

sa nezvyšoval ďalej počet „obyvateľov“ Červenej knihy. Prezentovaný materiál výborne dopĺňajú dobové mapy, fotografie a verejné spisy dokumentujúce reguláciu Hrona zo začiatku 19. storočia.
Táto výstava sa snaží vplývať nielen na myseľ, ale aj na city návštevníkov. Keby bolo cieľom priblíženie ľudskej mysle s populárno-vedeckým zámerom, počet predvedených živočíchov by sa ukázal ako malý. Záverečné slová Alajosa Csicsayho adresované k záujemcom, ktorí sa zišli v hojnom počte zneli nasledovne: ... prečítajte si texty a prezrite si obrázky. Nechajte, aby na vás zapôsobili. Rozpoznajte svoje bezprostredné okolie, veď aj my sme obyvatelia Pohronia…Sme „majiteľmi” najkrajších prírodných a kultúrnych hodnôt jedného z najbohatších kútov Slovenska. Máme teda
množstvo dôvodov, aby sme toto dedičstvo chránili... Toto je odkaz výstavy, ktorá bude otvorená do 30. marca.
Juhász

A hónap múzeumi tárgya:

Múzejný predmet mesiaca:

Petróleumlámpa

Lampa na petrolej

Széles körű elterjedése a falusi élet polgárosodásának egyik legjellegzetesebb
bizonyítéka volt. A 19. század utolsó évtizedeitől a petróleumlámpáknak több típusa alakult ki. Voltak asztalra állíthatók,
mennyezetre függeszthetők, ezekhez különféle lámpaernyőket (búra) is használtak. A legelterjedtebbek nálunk a fémlemez fényvetős, falra akasztható petróleumlámpák voltak. A villanyvilágítás elterjedésével szerepüket vesztették.

Koncom 19. storočia bola v ľudovom
prostredí najpoužívanejšia jednoduchá
sklenená lampa s cylindrom na petrolej.
V bohatých gazdovských domácnostiach
mali už začiatkom 20. storočia lampy s
ozdobným tienidlom zo skla alebo porcelánu, s kovovou, často zlatou farbou natretou ozdobnou konštrukciou. Zásluhou
sériovej výroby prenikli aj na dediny rozličné druhy lámp, ktoré pretrvávali až do
zavedenia elektriny.
-j-

Tragická dopravná nehoda
17. februára v skorých raných hodinách sa pri obchodnom
dome Jednota stala tragická dopravná nehoda, keď jedno osobné
auto zrazilo a usmrtilo cyklistu. Ján A. utrpel pri nehode vážne
poranenia na hlave a zraneniam na mieste podľahol. Vodič, ktorý
zapríčinil nehodu, z miesta činu unikol a obeť nehody ponechal
svojmu osudu. Polícia ešte v ten deň našla auto v jednej garáži v
Štúrove a aj vodiča vozidla. Ivan P., ktorý je obvinený zo zapríčinenia nehody najprv policajtom tvrdil, že jeho auto ukradli,
a našiel ho až ráno. V jeho krvi ešte aj šesť hodín po nehode našli jedno promile alkoholu, a všetky okolnosti nasvedčujú tomu,

že v čase nehody ďaleko prekročil povolenú rýchlosť. Jeho spolujazdec, Tomáš K. sa po tragédii pobral domov, osprchoval sa,
a vrátil sa naspať na miesto tragédie, kde prezrel policajné úkony a vrátil sa domov. Šofér vozidla za trestný čin smrteľnej dopravnej nehody môže byť odsúdený na päť rokov vezenia, a jeho
spolujazdec za neposkytnutie pomoci na dva roky. Prípad popri
samotnej tragédii znovu otvára otázku zodpovednosti a postoja mladých ľudí, ale i ďalších k veci nezodpovednej rýchlej jazdy
a užívania alkoholu.
-v-
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Správy mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29. januára 2008:
– schválilo VZN č. 1/2008 o podmienkach určovania a vyberanie
dane za predajné automaty
– schválilo VZN č. 2/2008 o podmienkach určovania a vyberanie
dane za užívanie verejného priestranstva
– schválilo nový „Štatút fondu kultúry, vzdelávania, mládeže a
športu“. Štatút už nelimituje výšku možnej podpory na žiadnu oblasť a schvaľovanie všetkých grantov dáva do kompetencie mestského zastupiteľstva.
– schválilo začatie investičnej akcie výstavby 24 mestských nájomných bytov na Terasách. Zároveň schválilo, že mesto bude pri prenájme bytov postupovať v súlade s VZN mesta Štúrova č. 5/2007 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov mesta postavených s podporou štátu.
– schválilo Cenový výmer č. 1/2008, ktorým sa určujú tarifné podmienky na linkách mestskej hromadnej autobusovej dopravy s účinnosťou od 1. februára 2008. Výmer zaraďuje medzi zvýhodnené skupiny aj tehotné ženy, ktoré tým pádom môžu cestovať za 2.- Sk.
– schválilo zaradenie troch unimobuniek spoločnosti VADAŠ s.r.o.
do zoznamu majetku určeného na predaj – formou dražby s výkričnou cenou 5.000,- Sk/ks.
– schválilo zaradenie nasledovných mestských hnuteľností (dopravné prostriedky mestského športového klubu) do zoznamu majetku určeného na predaj, formou dražby:
P.č. Ev.č.
Názov dopr.prostr.
Hodnota Výkričná cena
1. NZ–001 BR
FORD TRANZIT 20
90 858,00 118 682,2. NZ-536 YF
Autopríves AK-7
3 530,00 9 719,3. NZ-116 BR
IKARUS 543
14 206,00 30 462,-

4.
5.
6.
7.
8.
9.

NZ-044 BR
KAROSA C 734.00
54 209,00 104 246,NZ-168 BR
KAROSA C 734,00
48 506,00 71 279,NZ-967 BM
ŠKODA FORMAN 135 LS 15 587,00 24 873,NZ-072 BR
AVIA A31.1 L+ZC 0801 10 380,00 23 154,NZ-745 YG
Traktorový príves P 93 S 4 490,00 10 990,Vysokozdvižný vozík DESTA DVHM 1622
53 851,00 66 463,Poradové číslo 1,3,4,5 sa budú dražiť ako celok s výkričnou cenou
vo výške 324 669,- Sk
Poradové číslo 2,6,7,8,9 sa budú dražiť ako celok s výkričnou cenou vo výške 135 199,- Sk.
– udelilo predbežný súhlas na priamy odpredaj pozemku s nehnuteľnosťami spoločnosti CONVERTIS, s.r.o. Jedná sa o pozemok v bezprostrednom susedstve firmy.
– delegovalo za členov rady škôl nasledovných poslancov MZ na
ďalšie funkčné obdobie:
ZŠ slovenská:
Jozef Slabák, Tibor Tóth
ZŠ Endre Adyho s VJM: František Oravetz, Bartolomej Magyar, Rudolf Szép
ZUŠ Ferenca Liszta:
Tünde Dávidová, Mária Boócz, Juraj Himmler
MŠ Bartókova:
Kornélia Slabáková, Zoltán Csepregi
MŠ Lipová:
Ladislav Proszonits
MŠ Družstevný rad:
Dionýz Kuklis
MŠ Adyho:
Attila Farkas
Združená stredná škola: Ádám Belák
Centrum voľného času: Ladislav Bréda
Gymnázium:
Mihály Dávid
Špeciálna ZŠ:
Ondrej Mokos
– schválilo finančnú dotáciu pre TJ DUNAJ, na montáž plastových
okien v sume 161.749,-Sk.

Mitől más Muzslán a farsangi bál
Február 2-án tizenkettedik alkalommal valósult meg a
muzslai szomszédoló bál. Évről-évre változatlanok a szereplők,
állandó a közönség és a zenekar, színvonalas a tombola, kiválóak a muzslai borok és így tovább. A legtöbbet mégis a bál neve
árulja el, amely teljes mértékben kifejezi az igazi szándékot. A
muzslai „Szomszédoló népviseleti batyubál” vendégei ugyanis
a szomszédos és baráti településekről érkeznek. A Párkányból,
Ebedről, Béláról, Köbölkútról Esztergomból, Nyergesújfaluról,
Pilisszentlászlóról, Sárisápról és Pásztóról érkezett vendégek
között ott voltak polgármesterek és önkormányzati képviselők
is. Kiváló alkalom ez számukra a kötetlen beszélgetésekre, a
meglévő kapcsolatok ápolására és elmélyítésére.
A részvételből látszik a nemzetközi jelleg. Ez a batyuban
hozott finomságokra és a tájjellegű borokra is vonatkozik. A
szomszédolás fogalmát és értelmét igazán a népviseletbe öltözött amatőr együttesek által bemutatott előadások teszik
egyedivé és felejthetetlenné.
Ez alkalommal is a Hégli Marianna által vezetett párkányi
Kisbojtár járta a nyitótáncot. Díszoklevéllel, egy hatalmas
szülinapi tortával és nagy-nagy tapssal köszöntöttük az együttest megalakulásának 25. évfordulója alkalmából. Az ebedi citerazenekar teljesen új műsorral kedveskedett. A muzslai nyugdíjas klub mellett működő nagy múltú vegyes kórus és a Csemadok mellett működő „dallos” fiatal lányokból és asszonyokból álló kiváló hangú éneklő csoport gyönyörű muzslai népviseletben szórakoztatta a közönséget. A bál meglepetés vendége a felvidéki Pinc község szülötte, Szvorák Katalin Liszt- és
Kodály-díjas előadóművész, aki Pilisszentlászlón lakik, s aki

mindannyiunk szívébe belopta magát.
A pásztói „Muzsla” néptáncegyüttes ezúttal is fergeteges sikert aratott. Ők is hasonló elismerésben részesültek, mint a
Kisbojtár, mivel ők is 25.évesek. Az est folyamán Rackó Tibor
nótaénekes szórakoztatta a vendégeket. Az állandó szereplőknek községünk díszoklevéllel köszönte meg az elmúlt években
előadott színvonalas programokat.
Egy sikeres rendezvényhez sok minden kell. A hagyományteremtéshez még ennél is több. A kiváló munkatársakon és a
személyzeten kívül szükség van egy igazi főtámogatóra is, aki
nem más mint Duka Zólyomi Árpád, az EU parlamenti képviselője. 12 éve tölti be bálunk fővédnöki szerepkörét, ami önmagában is kitüntetés számunkra, ő azonban az erkölcsi támogatáson túl komoly anyagi hozzájárulással is segíti a rendezvény sikeres lebonyolítását. Eddigi segítségét díszoklevéllel köszöntük meg.
A Csemadok részéről Dániel Erzsike volt az, aki 12 évvel ezelőtt Muzslára szervezte a járási népviseleti bált. Nagyon jól
tette, mert bár ez volt az utolsó járási népviseleti bál, a gondolat azonban szomszédolás formájában a mai napig él. Erzsike azóta is figyelemmel kíséri és a szívén viseli a bálunk
sorsát. A kürti Krízis zenekar is szerves tartozéka bálunknak
jövőre is ők fognak muzsikálni. Hogy milyen is volt igazából
a 12. muzslai bál, azt csak az a 220 vendég tudná elmondani, akik jövőre is kérik azt a bizonyos 12, 16, 30. számú asztalt. Ennél többet csak a bálon lehet megtudni. Szívesen látjuk majd Önt is!
D.K.

Fejlesztések a SUZUKI-ban
Újabb szerződést írt alá Esztergom és a Magyar Suzuki
Zrt., melynek értelmében az autógyár több mint 15 hektárnyi területet vásárolt meg, mintegy 700 millió forint értékben.
A Meggyes Tamás polgármester és Isao Ozawa, a gyár vezérigazgatója által aláírt megállapodás a cég termelési kapa-

citásainak bővítését célozza. A vállalat egy többéves fejlesztési program részeként vásárolta meg az újabb területet.
A szerződés aláírását követően bemutatták dr. Urbán Lászlót, a cég új vezérigazgató-helyettesét, majd a gyár és a város vezetői megbeszélést tartottak.

Lenger (Hídlap)
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Az önkormányzat hírei

Párkány város önkormányzata 2008. január 29-i rendes ülésén:
– jóváhagyta a vásárlási automaták utáni adózást szabályozó
1/2008. számú kötelező érvényű rendeletét
– jóváhagyta a közterület használati adót szabályozó 2/2008.
számú kötelező érvényű rendeletét
– jóváhagyta a kulturális, művelődési, ifjúsági és sportalap új
szabályzatát. Az új szabályzat már nem limitálja a megítélhető támogatások összegét semmilyen területen és valamennyi támogatás jóváhagyását a testület hatáskörébe utalja.
– jóváhagyta a 24 lakásegységet magába foglaló városi bérlakások beruházásának megkezdését célzó javaslatot. Egyúttal jóváhagyta, hogy az állami támogatással épült bérlakások kiutalását
szabályozó 5/2007. számú rendelete értelmében fog eljárni a lakások elosztása tekintetében.
– jóváhagyta az 1/2008 sz. helyi tömegközlekedési díjszabást,
amely 2008. február 1 hatállyal az eddigi kedvezményezettek körébe sorolja a terhes nőket is, akik ily módon 2.- koronás vonaljeg�gyel utazhatnak.
– jóváhagyta három – a Vadas tulajdonát képező – lakósejt besorolását az eladásra szánt ingóságok jegyzékébe – 5000.- Sk/db
kikiáltási áron.
– jóváhagyta az alábbi ingó vagyon (a városi sportszervezet járműparkja) besorolását az eladásra szánt ingóságok jegyzékébe,
amelyeket árverés útján kíván értékesíteni:
Sorsz. Rendszám Jármű
Érték
Kikiáltási ár
1.
NZ–001 BR FORD TRANZIT 20
90 858,00 118 682,2.
NZ-536 YF AK-7 utánfutó
3 530,00 9 719,3.
NZ-116 BR IKARUS 543
14 206,00 30 462,-

4.
NZ-044 BR KAROSA C 734.00
54 209,00 104 246,5.
NZ-168 BR KAROSA C 734,00
48 506,00 71 279,6.
NZ-967 BM ŠKODA FORMAN 135 LS 15 587,00 24 873,7.
NZ-072 BR AVIA A31.1 L+ZC 0801 10 380,00 23 154,8. NZ-745 YG Traktor pótkocsi P 93 S
4 490,00 10 990,9. DESTA DVHM 1622 Targonca
53 851,00 66 463,Az 1,3,4,5 sorszám alatti tételek egy csomagban kerülnek árverezésre 324 669,- Sk kikiáltási áron.
Az 2,6,7,8,9 sorszám alatti tételek egy csomagban kerülnek árverezésre 135 199,- Sk kikiáltási áron.
– előzetes jóváhagyását adta a CONVERTIS Kft. számára történő egyenes telekeladáshoz, a cég közvetlen szomszédságában lévő
telekre és épületekre vonatkozóan.
– az alábbi képviselőket delegálta az egyes iskolaszékekbe, a következő időszakra:
Szlovák Alapiskola:
Jozef Slabák, Tóth Tibor
Ady Endre Alapiskola:
Oravetz Ferenc, Magyar Bertalan, Szép Rudolf
Liszt Ferenc Művészeti AI: Boócz Mária, Dávid Tünde, Himmler György
Bartók utcai óvoda:
Kornélia Slabáková, Csepregi Zoltán
Hársfa utcai óvoda:
Proszonits László
Szövetkezeti sori óvoda: Kuklis Dénes
Ady utcai óvoda:
Farkas Attila
Összevont Középiskola: Belák Ádám
Szabadidőközpont:
Bréda László
Gimnázium:
Dávid Mihály
Speciális AI:
Ondrej Mokos
– 161.749,-Sk támogatást hagyott jóvá a DUNAJ Sportegyesület
számára az épület ablakcseréjének finanszírozására.

Januárban történt
1. – Az új év első napján 4-5 cm hó esett.
6. – Ónos eső, reggelre a város és környéke jégpályává változott.
8. – Meghalt Galgóczi Teréz (90), aki 1930 és 1960 között a
Katolikus Legényegylet és a Csemadok színjátszó csoportjainak számtalan produkciójában szerepelt, jellegzetes epizódszerepekben.
10. – Brünnben megnyílt a 17. Region Tour Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás, melyen a Vadas üdülőközpont is képviseltette magát.
– „Ez úgy igaz, ahogy hiszitek” – nagyotmondó mesék
Berecz András teltházas előadásában a VMK kistermében.
A Párkány és Vidéke Kultúrális Társulás Balassi Klubjának
rendezvénye.
11. – A megalakulásának 25. évfordulóját ünneplő Kisbojtár
gyermek folklórcsoport ünnepi műsora a VMK nagytermében.
12. – 40. Csemadok bál a VMK-ban. Közreműködtek: a kéméndi

Vasvirág néptáncegyüttes, a Párkányi Színkör és Szandi.
19. – VII. Esztergom – Párkányi polgári bál a Bowling klubban.
– Smurfit-Kappa bál a VMK nagytermében.
– Felvidéki magyar bál Libádon.
20. – Januári melegrekord: 15-17 ºC körüli hőmérséklettel.
25. – A városi galériában megnyílt a 7. Magyar Nemzetközi
Fotoművészeti Kiállítás.
26. – X. King Tours bál a VMK-ban.
– Borkóstoló bál Ebeden.
29. – Az érsekújvári járási rendőrkapitányság munkatársai Kovácspatakon egy hétvégi házban elfogták J. Károly (35) magyarországi vállalkozót, aki ellen hivatalos személy elleni
erőszak, orgazdaság és kábítószerrel való visszaélés miatt
nemzetközi elfogatóparancs volt kiadva.
–30. – A városi múzeumban megnyílt a „Vadregényes Garam folyó” című kiállítás.
(p.j.)

Stalo sa v januári
1. – V prvý deň roka snežilo. Napadlo asi 4-5 cm snehu.
6. – Poľadovica premenila mesto a okolie na klzisko.
8. – Zomrela Teréz Galgóczi (90), ktorá v rokoch 1930-1960 účinkovala v divadelných súboroch Katolíckeho mládežníckeho spolku a Csemadoku.
10. – V Brne bola otvorená Medzinárodná turistická výstava Region Tour, na ktorom sa prezentoval i Rekreačný komplex Vadaš.
– Vystúpenie ľudového rozprávkara Andrása Berecza v malej
sále MsKS. Podujatie Kultúrneho združenia Štúrovo a okolie.
11. – Galaprogram detského folklórneho súboru Kisbojtár vo veľkej sále MsKS, z príležitosti 25. výročia založenia súboru.
12. – 40. Ples Csemadoku v MsKS. Účinkovali: folklórny tanečný
súbor Vasvirág z Kamenína, divadelníci Párkányi Színkör a
speváčka Szandi.

19. VII. Ostrihomsko-štúrovský občiansky ples v Bowling klube.
– Firemný ples Smurfit-Kappa vo veľkej sále MsKS.
– Ples Maďarov v Ľubej.
20. – Januárový teplotný rekord: 15-17 ºC.
25. – V mestskej galérii bola otvorená 7. Medzinárodná výstava
maďarského medzinárodného fotografického umenia.
26. – X. ples King Tours vo veľkej sále MsKS.
– Ples s ochutnávkou vína v Obide.
29. – Príslušníci okresného policajného riaditeľstva zadržali maďarského podnikateľa Károlya J. (35) v Kováčove, proti ktorému bol vydaný medzinárodný zatykač pre násilnosť voči úradnej osobe, priekupníctvo a manipuláciu s drogami.
30. – V mestskom múzeu bola otvorená výstava „Divotvorná rieka
Hron“.
(p.j.)
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Mikor a fák égig törnek...

A PésV 2007/11 számában megjelent cikkhez: Schengen, Duna-part és a diplomácia
diszkrét bája”
A Duna-part esetében több mint jó hír, hogy
épül az árvízvédelmi gát és az ahhoz kapcsolódó
korzó. Hisz védeni fogja az alsó városrészt az árvizek ellen, és nekünk a sok ezer idelátogató vendégeivel együtt végre lehetőség nyílik, hogy méltóképpen kialakított helyről gyönyörködjünk az
egyedülálló panorámában. Azonban csodálkozom
az alábbi mondatokban kifejezésre jutott, csodálatra méltó eszmefuttatásokon: /általam megszámozott szövegrészek/
(1) További jó hír, hogy megkezdődött az árvízvédelmi gát és a Duna-parti korzó építése,
amely által a város újfent természetes tengelyére simulhat.
(2) Reményeink szerint ezáltal újra szerves architektonikai egységbe fonódik a két part,
(3) amelyeket az elmúlt évtizedekben igyekeztek sandán elfordítani ettől a szerves egységtől,
(4) például égig érő nyárfasor-függönnyel,
amely jócskán keresztezi ezt a természetes tengelyt
(5) és még a bazilikánál is magasabbra igyekszik törni.
(6) Meddő igyekezet. Úgy vélem, szükség volna a leírtakat tisztázni:
(1) Mi értendő a természetes tengely alatt,
amelyre a város nem és nem bír simulni? Ez valami, a hely által ténylegesen adott, vagy képzeletbeli. A tengely alatt a szerző talán csak nem politikai, ideológiai, gazdasági esetleg katonai tengelyek valamiféle sajátos módosítására gondol, amelyekből a múlt évszázad „jóakarattal” és gazdagon
ajándékozott meg bennünket.
(2) „Reményeink szerint …” azt jelenti, hogy
közhírré tétetik a kollektív nézet, amely alapját
az a meggyőződés képezi, hogy a szóban forgó kikötői nyárfákat ki kell irtani, mert a két part újbóli összekapcsolása csak így lehetséges! Szerencsés
volna ha tudhatnánk, miféle közösség kezdeményezéséről van szó. Ez talán a havilap szerkesztőségének, a városi képviselőtestület kulturális bizottságának, valamilyen egyesület vagy politikai

párt nézetét tükrözi?
(3) Az elmúlt évtizedekben kik igyekeztek,
munkálkodtak azon, mégpedig sandán, hogy a két
part újbóli szerves építészeti egységbe való összefonódását megakadályozzák? Egyénekről, vagy
tán szervezett duhajokról, Cigányokról, Szlovákokról esetleg Magyarokról, a kormányról, újgazdagokról, a plebszről, intelligenciáról, bűnözőkről,
maffiózókról, párttagokról /de melyik párt tagjairól?/, marslakókról, UFO-sokról van szó? Merthogy pardon nélkül konkrétan meg kéne őket nevezni. Hisz ha már kb. 70 évvel ezelőtt világméretben elsőként itt vállalkoztak arra, hogy felforgató
tevékenységüket istennek tetsző fatelepítés cselekedetének leple alatt ilyen felfedhetetlen módon
cselekedtek, magas rangú, jól képzett diverzánsokról van szó! Azokat is illő lenne megnevezni,
akik ebben a szabotázsban hűen követték őket!
(4) Igen, a nyárfák általában égig törekszenek.
Különösen az ilyen Italica fajtából, amelyek fenségességük miatt mint magyar pálma megnevezés
alatt ismerünk. De hogy ezen a kivételes és dicséretes tulajdonságuk miatt irigységet ébresztenének
és felelősek volnának a „természetes tengely” működésének megakadályozásában?
(5) Miért kell ezt a bibliai „Aki magát többre
tartja, megaláztatik”, a mi nyárfáinkra is vonatkoztatni, mégpedig következetesebben, vagyis
duplán? Egyszer azért mert égig érnek, másodszor mert a Bazilikánál magasabban? Úgy tűnik,
hogy a fák büntető felelőssége nem mindig és minden esetben azonos. Amíg a mi fáink abszolút büntetésre vannak itélve, addig a másik part fáit nem
vádolják semmilyen zavaró hatással, égig és Bazilika fölé törésével, tengely keresztezésével stb. Lehet, hogy az Esztergomiak még nem értették meg
a kor szavát? Esetleg a fákkal is úgy volna, mint
az emberekkel; egyenlőek, de vannak egyenlőbbek is, attól függően mikor, hol és ki ültette őket?
(6) „Meddő igyekezet” – Kinek szánták ebbe az
egyszerű mondatba csomagolt komoly fenyegetést? A fáknak arra az esetre, ha kitartanának létük mellett? Talán mégsem, mert a néma természetet írásban és nyilvánosan általában csak versekben szólítjuk és egyáltalán nem, ha a szeren-

csétlen természetnek a figyelmeztetést az ítélettel együtt címezzük. Tehát kinek? Azoknak, akik
a nyárfákat még mélyen a múlt században kiültették? Ők már meghaltak! Vagy azoknak, akik a fákat az évek során titokban gondozták, varázsigével átkozták, esetleg imádkoztak, hogy csak nőjenek, gyorsabban nőjenek – de hisz ők nem a földi
emberek birodalmának lakói!
Fenti sorok azt sugallhatnák, hogy szőrszálhasogató vagyok, csak egykét nyárfával és egy darabka kikötői rakparttal foglalkozom. De nem, számomra itt nagyon sok fáról, a természetről és az
emberek természethez való viszonyáról van szó.
Hiszen, ha ma néhány fa zavarni tud valakit csak
azért, mert égig és Bazilika fölé törnek stb., mire
lehet számítani holnap! Mert ilyen „szófogadatlanul” zavaró fánk számtalan van. Elég a városi
parkban körülnézni, sétálni egy jót a papírgyártól a Gurgyalig terjedő parton. Mit szóljunk a sétálóutcán lévő platánokhoz, amelyeket a rosszindulatú emberektől még a Szlovákiai védett fák
jegyzékébe való bejegyzés sem kell, hogy megmentsen. És a hídfő mellett terebélyesedő vadgesztenyék? A PésV 2007/11 számában megjelent cikk által sugallt indokok miatt, az előbbiekben felsorolt, de sok más fát is pusztításnak lehetne bocsájtani.
A kikötőben néhány fa már eléggé rozzant állapotban van, több nyomós érv szól az eltávolításuk mellett. Talán az egészséges nyárfák is közel
járnak életkoruk maximumához és nem biztos,
hogy meghagyásuk még egypár évre ésszerű. Tehát léteznek általánosságban indokolható érvek,
amelyek némelyik fa eltávolítása mellett szólnak, de ezek semmiképpen nem absztrakt fikciókon alapuló, hajuknál előrángatott okok miatt.
Talán nem válna fölöslegessé, ha a cikkben említett „archimédeszi pont”, archimédeszi bölcsességgel párosulna. Például azzal, hogy: a PésV cikkeiben leírt szavak súlya egyenlő a bennük foglalt valós érvek súlyával. Kár, hogy az érintett néhány mondatban foglalt szavak és érvek egyenlete mélyen a nulla alatt van, mintha jelezne egyfajta fóbiomániát.
Jozef Slabák

Olvasói vélemény

Čitateľský názor

Nem könnyű a kákán csomót lelni…Van akinek sikerül! Sőt nem egyet,
hanem hatot is talál…, és szépen számot kapnak, akár a börtönbe zárt rabok. Egyenlőre csak egytől hatig, de ha figyelembe vesszük, hogy az emberi találékonyság a végtelenbe nyúlhat, akkor jó az esélye, hogy a Párkány
és Vidéke idei januári számában megjelent „Mikor a fák égig érnek” című
cikk írója az egész kákát csomóként érzékeli. Akik olvasták a tavalyi novemberi számot, azoknak nyilván nem kell magyaráznom miért írom ezeket a sorokat. Nem tehetek róla, de ez az egész a régi jól bevált kommunista praktikákra emlékeztet. Először is konstruálni kell egy-két „csomót a kákán”, s hogy könnyebb legyen észben tartani, megszámozzuk a „csomóinkat”, majd egyenként megtámadjuk és ízekre szedjük azokat. Végül olyan
kérdéseket teszünk fel, amelyek az általunk várt választ – ha burkoltan is,
de magukban hordozzák. Bugyuta kérdést bárki megfogalmazhat…Vajon mire gondol a cikkíró, amikor szerinte „ezeréves” áradattól véd meg az
épülő gát bennünket? (lásd az írás szlovák változatát januári számunkban
– a szerk. megj.) Valahonnan ismerős nekem ez az „ezer év”… No, de hagyjuk a bugyuta kérdésekbe rejtett bugyuta válaszokat. Tárgyilagosan mondhatom, hogy a Párkány és Vidéke tavalyi novemberi számában megjelent
„Schengen, Duna-part és a diplomácia diszkrét bája” című cikkben az érzelmi elemek mellett több konkrét probléma fogalmazódott meg. Nyugodt lelkiismerettel írom, hogy az általam ismert emberek döntő többsége szerint
nem a mondvacsinált, hanem a konkrét problémákra kell mindenki számára elfogadható megoldást találni.

Nie je ľahké nájsť chybu tam, kde jej niet… Ale niekomu aj to sa podarí!
A to nie jednu, ale hneď šesť, a hneď ich aj pekne očísluje, ako väzňov vo
väznici. Zatiaľ je ich šesť, ale prihliadnuc na ľudskú vynaliezavosť obávam sa, že autor článku „Keď stromy po nebo dočahujú…” – uverejneného v januárovom čísle ŠaO, ešte nepovedal svoje posledné slovo.
Čitateľom ŠaO, ktorí mali v rukách aj vlaňajšie novembrové číslo, nemusím vysvetlovať prečo píšem týchto pár riadkov. Nemôžem si pomôcť,
ale toto celé mi pripomína staré, dobré komunistické praktiky. Najprv
poukážeme na vykonštruované nedostatky. Aby sme si ich lepšie zapamätali, tak ich očíslujeme a potom ich po jednom „rozdrvíme“. Nakoniec položíme otázku, ktorá nesie v sebe nami očakávanú odpoveď, hoci
aj v skrytej forme.
Hlúpučkú otázku vie naformulovať hocikto… Čo chce povedať napríklad autor článku svojou myšlienkovou eskamotážou, že bariéry nás budú
chrániť „pred záplavami až na tisícročnú vodu”? (viď slovenskú verziu
článku v januárovom čísle – pozn. red.). Výraz „tisícročná”, je mi povedomý… Ale nechajme hlúpučké otázky aj hlúpučké odpovede. Vecne môžem
povedať, že v článku „Schengen, Dunajské nábrežie a diskrétne čaro diplomacie”, uverejneného vo vlaňajšom novembrovom čísle ŠaO boli sformulované – popri emotívnych prvkoch – konkrétne problémy. S čistým
svedomím môžem prehlásiť, že prevažná väčšina ľudí, ktorých poznám
zastáva názor, že riešiť treba skutočné a nie vykonštruované problémy,
a to pre každého prijateľným spôsobom.

Mojzes József

Jozef Mojzes
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Felkészülve a jövő kihívásaira

Válaszol: Mgr. Mezei Ildikó, a Párkányi Gimnázium
igazgatója
Az érettségi után elvégezte a pozsonyi Egészségügyi
Középiskolát. 1995-ben diplomázott a Komenský Egyetem Természettudományi Karán, biológia-kémia szakon.
1996-ban kezdett tanítani a Párkányi Gimnáziumban.
2001-től az iskola igazgatóhelyettese volt, majd 2007-ben
kinevezték igazgatóvá. Férjezett, egy gyermek anyja.
– A nyolcvanas években Ön is a gimnázium diákja volt.
Ha összehasonlítja az akkor és a mostani oktatatást, melyek a legjelentősebb különbségek?
– A diákok ma már nem csupán passzív befogadói a tananyagnak, hanem aktívan bekapcsolódnak a tanítási folyamatba. Főként a nyelvoktatás terén jelentősek a különbségek.
Sokkal színvonalasabbak a tankönyvek, nőtt a heti óraszám,
a tanulók sokat társalognak idegen nyelven, így tanulmányaik végén a nyelvtudásuk nem marad el más országok diákjainak nyelvtudásától.
– A kétnyelvű gimnázium lehetőség a magyarok és szlovákok közti kapcsolatok elmélyítésére. Baráti kapcsolatokat ápolnak magyarországi iskolákkal is. Vannak kézzelfogható eredményei az együttműködésnek ?
– Évek óta együttműködünk esztergomi és budapesti iskolákkal. Minden évben találkozunk a tanáraikkal és diákjaikkal közös sportrendezvényeken és olyan ünnepi eseményeken,
mint a bálok, szalagavatók vagy a pedagógusnap. A diákok így
jobban megismerhetik egymást, új barátságokat köthetnek.
– Az európai integráció kérdéseiről az emberek általában kevéssé tájékozottak. Van érdeklődés e téma iránt a
diákok és a tanárok részéről? Milyen uniós pályázatokba
kapcsolódott be az iskola?
– Az európai integráció kérdéseivel főként a magasabb évfolyamok diákjai foglalkoznak – színvonalas viták folynak a
témáról, hiszen ekkorra a tanulók már elég ismeretet sajátítottak el az említett területről a tanórákon. Diákjaink tudását
nagyra értékelte a szlovák és a magyar külügyminiszter is, az
iskolánkon nemrégiben tett látogatásuk alkalmával. Iskolánk
kész bekapcsolódni az uniós pályázatokba, egy pályázat megvalósítása azonban nem mindig egyszerű. Tervezzük iskolánk
uniós forrásokból történő felújítását – jelenleg a nyitrai megyei önkormányzat jóváhagyását várjuk, hogy a pályázatba
bekapcsolódhassunk.
– Manapság széles a választék az oktatási intézmények
terén. Melyek azok az előnyök, amelyekért a diákoknak
épp a Párkányi Gimnáziumot kellene választaniuk ?
– Intézményünkben sok orvos, tanár, tudós szerzett megbízható alapokat további tanulmányaihoz. Ám a legjobb iskolán is elengedhetetlen a tanuláshoz való megfelelő hozzáállás. Diákjainkat főiskolai tanulmányaikra készítjük fel, ezért
a gimnáziumban elsősorban ilyen érdeklődésűeknek kellene
tanulniuk. A nyolcosztályos képzés az idegen nyelvekre és az

informatikára irányul, ennek megfelelően az említett tantárgyaknak magas az óraszámuk. Az alternatív tantervek alapján a végzős diákoknak csak azokból a tantárgyakból vannak
óráik, amelyekből érettségizni fognak. A tanulók így összpontosíthatnak az érettségi vizsgákra, s egyben széles tér nyílik
a főiskolai tanulmányaikra való felkészülésre.
Itt kell kiemelnünk, hogy az utóbbi években 95-100%-os volt
a diákjaink eredményessége a felvételi vizsgákon.
– Az oktatás során mely területekre fektetnek különös
hangsúlyt? Milyen tantárgyak kerülnek leginkább előtérbe? Képes az iskola biztosítani a fiatalok megfelelő nyelvi képzését?
– Ki kell alakítani az összhangot a tanár és a diákok között.
Fontos, hogy a tanulók érezzék, az oktató arra törekszik, hogy
a maximumot nyújtsa nekik az órán. Érezzék, hogy a kötelességeik mellett vannak jogaik is, melyeket az értékelés során a
pedagógus tiszteletben tart. Az oktatás során az idegen nyelvek és az informatika részesülnek leginkább előnyben, mivel
ismeretük az élet számos területén hasznosítható. Diákjaink
nyelvtudásukkal nem vallanak szégyent, s fakultatív társalgási órákon, illetve nyelvi szakkörökön tovább tökéletesíthetik azt. Természetesen a többi tantárgy sem kerül háttérbe.
Az oktatás során minden tantárgy jelentősége egyforma, csupán a heti óraszámban vannak köztük eltérések.
– Ön biológia-kémia szakos tanár. A sok nyelvóra mellett kapnak elég teret a természettudományi tantárgyak
is, melyek nélkül a tudományos-technikai haladás elképzelhetetlen ?
– Természetesen. A tanterveket a minisztérium úgy állítja
össze, hogy a gimnáziumokban minden tantárgy azonos mértékben legyen képviselve, hiszen a gimnáziumok feladata felkészíteni a tanulókat főiskolai tanulmányaikra. A diákok nemcsak tolmácsnak, informatikusnak, hanem különböző főiskolák egész sorára jelentkeznek. Ha a többi tantárgynak nem biztosítanánk az oktatás során megfelelő teret, a tanulóknak nem
lenne esélyük bekerülni az általuk választott szakokra.
– Képes az iskola minden tantárgy oktatására megfelelő szakembert biztosítani ? Van lehetőség a jó képességű
fiatal pedagógusok motiválására?
– Iskolánkon minden tantárgyat megfelelő szakképzettségű pedagógus tanít. Viszont tudjuk jól, hogy a tanárok megbecsülése korántsem olyan, mint amilyet megérdemelnének,
s itt nem csupán az anyagiakra gondolok, hanem a tanárok
társadalmi ranglétrán elfoglalt helyére is.
Mivel a térség nem nyújt olyan munkalehetőségeket, mint
a nagyvárosok, a pedagógusok nagy számban nem hagyják el
az iskolát. Sok lehetőség a fiatal pedagógusok motiválására
azonban nincs. Bár a törvényhozás tervez változásokat a pedagógusok értékelése terén, a magasabb bérek több munkával fognak együtt járni.
– Figyelmet fordítanak az összetartozás érzésének kialakítására a diákok közt, ahogy azt az amerikai középiskolák példájából ismerjük? Milyen lehetőségek nyílnak
az iskolán kívüli közös tevékenységekre? Milyen módon
tudják diákjaik befolyásolni az iskola életét?
– Azzal az elképzeléssel foglaltam el ezt a posztot, hogy az
iskolában jó légkört kell teremteni a munkához, ahová a tanulók szívesen járnak, tudván, ha gondjaik vannak, van kihez fordulniuk. Igyekszem ezt megvalósítani, de nem megy
varázsszóra, mindenhez idő kell.
Azon vagyunk, hogy a diákok is befolyásolják az iskola menetét. Talán furcsának tűnik, de sokszor noszogatni kell őket,
hogy együttműködjenek az iskola vezetésével. Iskolánkon működik diákönkormányzat, amely a diákokat képviseli a vezetéssel folytatott kommunikációban. Tevékenységükkel azonban nem lehetek elégedett – nem elég célratörőek.
Ami az iskolán kívüli tevékenységeket illeti, diákjaink részére sokrétű foglalkozásokat biztosítunk, érdeklődésük szerint. Lehetőségük van bekapcsolódni számos versenybe, pályázatba is.
Tóth R.
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Pripravená na výzvy budúcnosti
Odpovedá: Mgr. Ildikó Mezeiová, riaditeľka Gymnázia v Štúrove
– Po maturite vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Bratislave. V roku 1995 získala univerzitné vzdelanie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, s aprobáciou biológia – chémia. V roku
1996 nastúpila na Gymnázium v Štúrove ako stredoškolská učiteľka,
od roku 2001 pôsobila ako zástupkyňa riaditeľa. V roku 2007 bola vymenovaná za riaditeľku školy. Je vydatá, má jedného syna.
– V osemdesiatych rokoch ste boli študentkou gymnázia, ktoré dnes
riadite. Ktoré sú tie najvýraznejšie rozdiely, keď porovnáte spôsob vyučovania na škole vtedy a dnes ?
– Žiaci dnes nie sú iba pasívnymi prijímateľmi informácií, ale sú aktívne
zapojení do vyučovacieho procesu. Veľký rozdiel je hlavne vo výučbe jazykov.
Učebnice sú omnoho kvalitnejšie, je viac vyučovacích hodín za týždeň, žiaci
sú nútení veľa konverzovať, a tak na konci štúdia majú také jazykové znalosti, ktoré sú porovnateľné so znalosťami absolventov iných krajín.
– Ako dvojjazyčná škola ste ideálnym miestom na prehlbovanie
vzťahov medzi Maďarmi a Slovákmi. Udržiavate priateľské vzťahy
aj so školami z Maďarska. Prejavili sa už konkrétne výnosy takejto
spolupráce ?
– Už roky spolupracujeme so školami v Ostrihome a v Budapešti. Každoročne sa stretávame s kolegami a žiakmi týchto škôl na spoločných športových akciách a na slávnostných podujatiach, ako sú plesy, stužkové slávnosti, či deň učiteľov. Študenti takto majú možnosť vzájomne sa spoznávať a
nadväzovať nové priateľstvá.
– O otázkach európskej integrácie sú občania všeobecne málo informovaní. Je záujem o túto problematiku zo strany študentov a pedagógov ? Do akých projektov únie sa vaša škola zapojila ?
– Otázkam európskej integrácie sa žiaci venujú hlavne vo vyšších ročníkoch, kedy sa vedú kvalitné diskusie, lebo študenti už získali dosť vedomostí z tejto oblasti na vyučovacích hodinách. Znalosti našich žiakov boli vysoko hodnotené aj ministrami zahraničných vecí Slovenska a Maďarska, ktorí nás nedávno poctili svojou návštevou. Naša škola mala a má snahu sa zapojiť do projektov Európskej únie, realizácia takého projektu ale nie je vždy
jednoduchá. Pripravujeme projekt rekonštrukcie školy zo zdrojov únie – momentálne čakáme na súhlas Nitrianskeho samosprávneho kraja na zapojenie sa do tejto výzvy.
– Paleta škôl je dnes pestrá. Aké výhody má vaša škola, pre ktoré by sa
mali študenti rozhodnúť pre štúdium práve na Gymnáziu v Štúrove?
– Na našej škole získalo spoľahlivé základy pre ďalšie štúdium mnoho lekárov, učiteľov, vedcov. Ale aj na tej najlepšej škole hrá dôležitú úlohu samotný
prístup žiaka k učeniu. Študentov pripravujeme na vysokoškolské štúdium,
takže na gymnáziu by sa mali učiť žiaci s takými zámermi. Osemročné štúdium je zamerané na cudzie jazyky a informatiku, tomu zodpovedá aj vysoký počet vyučovacích hodín týchto predmetov. Podľa alternatívnych učebných plánov žiaci v poslednom ročníku majú len tie predmety, z ktorých budú
maturovať. Študenti sa tak môžu sústrediť na maturitné skúšky a zároveň
sa im otvára široký priestor na prípravu na vysokoškolské štúdium. Tu treba vyzdvihnúť, že v posledných rokoch úspešnosť našich študentov na prijímacích skúškach bola 95 až 100 %-ná.
– Na aké oblasti kladiete zvláštny dôraz pri vyučovaní? Ktoré pred-

mety sú najviac preferované? Dokáže škola zabezpečiť dostatočnú jazykovú prípravu mladých ?
– Je treba medzi študentmi a vyučujúcim vytvoriť súlad. Je dôležité,
aby študenti cítili, že snahou vyučujúceho je odovzdať im na vyučovacej hodine maximum, že pri množstve povinností majú aj svoje práva,
ktoré sú pri vyučovaní a hodnotení pedagógom rešpektované.
– Pri vyučovaní sú najviac preferované cudzie jazyky a informatika, nakoľko v súčasnosti sa ich ovládanie vyžaduje v mnohých oblastiach života.
Naši študenti sa za svoje jazykové znalosti nemusia hanbiť. Zdokonaľovanie sa po jazykovej stránke je možné aj v rámci voliteľných hodín konverzácie a krúžkovej činnosti. Samozrejme nie sú v pozadí ani ostatné predmety.
Význam vyučovaných predmetov je rovnocenný, rozdiel je iba v počte týždenných vyučovacích hodín.
– Ste učiteľkou biológie a chémie. V záplave jazykov nájde sa dostatok miesta aj pre prírodovedné disciplíny, bez ktorých vedecký a technologický pokrok je nepredstaviteľný?
– Samozrejme. Učebné osnovy sú ministerstvom zostavené tak, aby na
gymnáziách boli v rovnakej miere zastúpené všetky predmety, pretože majú
zabezpečiť všeobecnú prípravu žiakov na vysokoškolské štúdium. Študenti sa nehlásia iba na tlmočníctvo alebo informatiku, ale na celú škálu vysokých škôl rôzneho zamerania. Ak by nebol vytvorený dostatočný priestor aj
pre ostatné predmety, študenti by nemali šancu dostať sa na vybrané obory
vysokoškolského štúdia.
– Darí sa škole zabezpečiť dostatok dobrých odborníkov pre jednotlivé predmety? Sú možnosti, ako dostatočne motivovať schopných mladých pedagógov?
– Všetky hodiny sú u nás vyučované pedagógmi príslušnej predmetovej
aprobácie. Na druhej strane ale dobre vieme, že ohodnotenie učiteľa zďaleka nie je také, aké by si skutočne zaslúžil, a to nemám na mysli iba finančné ohodnotenie, ale aj postavenie učiteľov v spoločenskom rebríčku. Tým, že
tento región neponúka také pracovné príležitosti, ako veľké mestá, pedagógovia nám až tak zo školstva neodchádzajú. Možností, ako motivovať mladých pedagógov ale nie je veľa. Aj keď v legislatíve sa plánujú zmeny v ohodnotení pedagógov, väčšie mzdy budú podmienené aj viac prácou.
– Budujete pocit spolupatričnosti medzi študentmi, ako to poznáme
napr. z amerických stredných skôl? Aké sú u Vás možnosti pre mimoškolské aktivity? Akým spôsobom môžu Vaši študenti reálne ovplyvniť chod školy?
– Keď som nastupovala do tejto funkcie, mala som predstavu vytvoriť školu s dobrou pracovnou atmosférou, kam žiaci radi chodia, s vedomím, že pri
problémoch sa majú na koho obrátiť. Snažím sa, aby to tak bolo, ale nedá sa
to dosiahnuť mávnutím čarovného prútika, na všetko treba čas. Študentom
sa vychádza maximálne v ústrety a chceme, aby aj oni ovplyvňovali chod školy. Možno sa to bude zdať zvláštne, ale treba ich do spolupráce s vedením školy tlačiť. Na škole pracuje študentská samospráva, ktorá zastupuje študentov v komunikácii s vedením, ale nemôžem vyjadriť spokojnosť s jej činnosťou – chýba im zdravá priebojnosť. Čo sa týka mimoškolských aktivít, študenti majú v ponuke širokú škálu záujmovej činnosti. Majú možnosť sa zapájať aj do mnohých súťaží a projektov.
Tóth R.

Esztergomban is Pázmány Péter Egyetem
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi kara
Piliscsabán, Jog- és Államtudományi, Információs Technológiai
és Hittudományi Kara, valamint a Kánonjogi Posztgraduális Intézet Budapesten, Vitéz János Kara pedig Esztergomban található – legalábbis januártól. A szakok és a képzési profil a régi marad, az arculati elemek és az elnevezés jelzi csak a változást.
Január 1-től tehát a hallgatóknak más intézménynevet kell feltüntetniük leckekönyvükben. Ekkor valósult meg a régóta tervezett integráció: a tanítóképző a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyik kara lett. A képzési rendszert nem kell összehangolni,
hiszen nem konkurensei, inkább kiegészítői, alternatívái a tanítóképzős szakok az egyetemének. A szakok, az oktatók és a képzési anyag nem változik, az arculati elemek, címek és a már említett elnevezés igen.

Gál Kata (Hídlap)
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Prierez matičnou činnosťou

December 2007 sa niesol v znamení príprav na najkrajšie sviatky roka. Zručné členky výboru MS zhotovili pekné adventné vence z rôznorodého materiálu na výzdobu matičných priestorov a na výstavku v stánkoch
na pešej zóne.
Mikuláš navštívil matičný dom 6. decembra.
Deti z MŠ na Adyho ul. a žiaci ZŠ prekvapili Mikuláša a prítomných hostí bohatým kultúrnym
programom. Deti sa tešili darčekom, ktorými
ich obdaril Mikuláš, a rodičia sa tešili zo svojich zabávajúcich sa ratolestí.
Po Mikuláši sa výbor venoval príprave predvianočného stretnutia s dôchodcami. Toto stretnutie sa nieslo v duchu vianočných tradícií. Program
pozostával z vystúpenia detí z Detského domova v Štúrove, žiakov ZŠ, DFS
Štúrovčatá a z vystúpenia matičného spevokolu. Pán predseda Ing. J. Cerula privítal a pozdravil seniorov. Nezabudol ani na jubilantov. Kyticou
zablahoželal oslávencom pri ich významnom výročí 70 a 85 rokov života.
Minútou ticha sme si uctili pamiatku tých, čo už nie sú medzi nami. Potom už nasledovalo pohostenie, tradičná kapustnica, oblátky s medom,
cesnak ... podľa vianočných zvykov. Stretnutie so seniormi obohatili svojou prítomnosťou aj hostia z Pilišskej Čaby. Družná debata a veselá zábava trvala až do neskorých večerných hodín. Veľmi nás potešila hojná
účasť našich seniorov na tomto podujatí.
Vydareným možno nazvať literárne dopoludnie venované 135.výročiu
úmrtia básnika, spisovateľa Andreja Sládkoviča, ktoré sa konalo 20. decembra 2007 v matičnom dome. Pripravili sme ho spoločne so ZŠ. Pani
učiteľka Mgr. Oľga Hirková so svojimi žiakmi pripravila pásmo o živote a diele Andreja Sládkoviča. Pozvaným hosťom bol herec a recitátor
pán Jozef Šimonovič z Bratislavy. Žiaci so zatajeným dychom sledova-

li jeho umelecký prednes. Krásny zážitok znásobil vynikajúci, rôznorodý výber básní, ktoré umelec recitoval. Priblížil nám verše známe aj menej známe. Obecenstvo zaujal svojou bezprostrednosťou a voľným dialógom so žiakmi.
Z príležitosti otvorenia vianočných trhov členovia matičného spevokolu
vystúpili na pešej zóne s vianočným literárnym pásmom a koledami. Prvý
sviatok vianočný sme sa zúčastnili bohoslužby v Pilišskej Čabe, kde sme
pozdravili vianočným pásmom našich priateľov. Nezabudli sme ani na
100-ročnú babku Slovenku p. Bílikovú z tohto mestečka, a pri jej významnom výročí sme ju pozdravili kytičkou krásnych slovenských pesničiek.
Nový rok sme privítali slávnostnou výborovou schôdzou. Jej programom
bola príprava fašiangového batôžkového bálu seniorov. Uskutočnil sa 25.
januára 2008 a bol veľmi úspešný. Tanec, spev a dobrá nálada nás nenechala na pochybách, že dobrá zábava je blízka každému veku.
Veľmi milej a príjemnej udalosti sme boli hosťami 26. januára 2008. V
Dorogu sa konal l0. fašiangový ples pilišských Slovákov, na ktorom sme
mali možnosť zabávať sa do rána. Tohto bálu sa zúčastnili páni veľvyslanci Juraj Migaš a Antal Heizer. Prítomnosť takýchto významných osobností im môžeme len závidieť.
Fašiangy sme ukončili pochovávaním basy. Túto zaujímavú tradíciu
nám predstavili naši priatelia z Pilišskej Čaby, ktorých sme privítali v matičnom dome. Pôsobivý program sme odmenili bohatým potleskom. Je obdivuhodné ako oduševnene a vierohodne nám predstavili tieto fašiangové zvyky z prostredia Piliša.
Štúrovskú televíziu sme na naše akcie pozývali, žiaľ s malým úspechom. Iba na jednom podujatí sa zúčastnili. Myslím, že je to na škodu
dobrej veci.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii týchto
úspešných stretnutí.
M.V.

Škola – základ
života
Stále viac si uvedomujeme, ako veľa sme sa na základnej škole nau-

Niekto raz povedal: „Prvým krokom na ceste ku šťastiu je učenie
sa.“ Naša cesta ku šťastiu sa začala približne pred dvanástimi rokmi, keď sme prvýkrát prekročili bránu Základnej školy na Adyho ulici
č. 6 v Štúrove. Malé nadšené žiačky plné očakávaní a zvedavosti. Tu
sme sa naučili písať prvé hrboľaté písmenká, počítať a čítať. Odvtedy
prešlo už veľa času a dnes študujeme v Nitre, kam by sme sa bez dobrých základov sotva dostali. Dve z nás sú na hotelovej akadémii a dve
na gymnáziu. V prvom ročníku sme mali obavy, či pre nás štúdium v
Nitre nebude náročné, či uspejeme. No po niekoľkých týždňoch sme
zistili, že naše vedomosti sa vyrovnajú, ba dokonca viackrát aj prevyšujú vedomosti ostatných spolužiakov z výberových nitrianskych
základných škôl. Na strednej škole sme už dosiahli mnohé úspechy.

čili, za čo pochopiteľne vďačíme svojim bývalým učiteľom. Síce sme
ich nie vždy poslúchali, niekedy sme sa aj zlostili, no dnes vieme, že
nás viedli správnym smerom. Často si rady zaspomíname na pekné
chvíle strávené s nimi a ihneď ako sa nám naskytne príležitosť, vrátime sa na základnú školu, pozrieme ich a porozprávame sa. Máme
pred sebou ešte dlhú cestu, ale vďaka našim učiteľom nebude až taká
namáhavá. Preto sme sa im touto cestou rozhodli poďakovať za všetko, čo pre nás za tých deväť rokov urobili a zároveň úprimne zablahoželať ku Dňu učiteľov.
Lucia Ferenčíková, Marianna Kamenická,
Anita Kicsindiová a Alica Kürtiová

Spinnig ich potešil

Častokrát skloňovaný výraz „šport“, nie je vo svojej podstate docenený
najmä zo strany rodičov, ktorí vložia do rúk svojich detí radšej hracie konzoly, namiesto športového vyžitia. Naše malebné mestečko ponúka určité
možnosti športovania, hoci nie sú tak rozmanité, akoby sme potrebovali. Nesporným prínosom pre naše deti a žiakov je športové centrum v cen-

tre mesta. Privíta Vás v ňom nielen príjemná pani, ale prekvapí Vás paleta možností zašportovať si. Máte na výber squash, spinning a aerobik.
Pri návšteve tohto centra mi napadlo zacvičiť si spinning s mojimi žiakmi
zo špeciálnej základnej školy, ktoré mám ako pedagóg zverené, a o ktoré
sa po stránke športového vyžitia rada starám. Žiaci boli mojej myšlienke
priaznivo naklonení. Keď nadišiel očakávaný deň „ D“, s radosťou a plní
očakávaní sme navštívili vytypované centrum. Tréner spinningu nám pomohol s prípravami cvičebných strojov, žiakov perfektne zmotivoval. Na
spríjemnenie atmosféry pustil hudbu a my sme s nadšením „dupli do pedálov“. Okrem odborných rád sa postaral aj o pitný režim žiakov. Menil
rôzne polohy cvičenia a všetky spájal s hudbou. Na konci cvičenia si žiaci
ešte dožičili pár minút strečingu a spokojnosť bola na svete. Pri pohľade
na spokojné tváričky našich žiakov som bola hrdá, že máme v našom meste zanietených ľudí, ktorí ochotne a nezištne pripravia pár krásnych a nezabudnuteľných chvíľ deťom zo slabšieho sociálneho prostredia, ktoré by
sa za bežných podmienok k takémuto druhu moderného športu nikdy nedostali. Touto cestou chcem poďakovať celému tímu zamestnancov tohto
zariadenia za ich prístup, pochopenie a úžasnú atmosféru, ktorú našim
žiakom majstrovsky vytvorili. Prajeme im veľa úspechov, spokojných klientov a veľa vydarených športových podujatí.
Ich tváričky hovoria za všetko...
Mgr. Martina Koreňová
Špeciálna základná škola Štúrovo
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Csemadok Párkányi Alapszervezet
Csemadok Érsekújvári Területi Választmány

XXIII. Balassi Bálint
Kulturális Napok – 2008
17,00

17,00
17,30
18,00

2008. március 12. (szerda)
Balassi Napok megnyitója – városi galéria
Lábik János: „A szülőföld vonzásában” – jubileumi
kiállítás
2008. március 14 (péntek)
Koszorúzás az Ady Endre Alapiskolában, majd felvonulás a város főutcáján
Koszorúzás a kopjafánál
Ünnepi megemlékezés – 1848 a városi művelődési központban
Ünnepi beszéd : Popély Gyula, történész
Kultúrműsor: Szivárvány énekkar, Boráros Imre
színművész

2008. március 15. (szombat)
10,00 Koszorúzás az esztergomi Honvéd-temetőben
9,00

2008. április 4. (péntek)
Történelmi vetélkedő a régió alapiskoláinak részvételével a Csemadok-házban

18,00

2008. április 5. (szombat)
„A kő marad” – Wass Albert emlékest – VMK kisterme
Közreműködik: Jónás Csaba, színész és Tarics Péter
Támogatók:
Párkány város önkormányzata,
Városi Művelődési Központ – Párkány
SZKM – Ministerstvo kultúry SR, Bratislava
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Városi Művelődési Központ –
Párkány
2008. március 8. (szombat) 18.00 óra

SZŐTTES néptáncegyüttes
Beléptidíj: 150, nyugdíjasoknak 100,2008. április 26. (szombat) 18.00 óra
A KASSAI THÁLIA SZÍNHÁZ művészei
bemutatják

Korognai Károly: STEWARDESS...EK
c. vígjátékát két részben

Újra Ondró Gyuri show
a párkányi kultúrházban
2008. április 9-én, szerdán 19.00 órai kezdettel

Különvélemény 2 – A folytatás
címmel humoros műsort adnak elő
Gyuri és vendégei.

A műsor sztárvendégei: Szőke András és Badár Sándor,
a reklámokból jól ismert Szőke kapitányék, akiket a
Kontroll vagy a Hasutasok c. filmekben, a Fábry showban,
a Paprika TV főzőmestereiként, de nem utolsó sorban a budapesti Godot Színház: Stand up Comedy (Állj ki és mond)
humorműsorának állandó résztvevőiként láthattunk.
Szeretettel várja Önt Ondró Gyuri, Erős Karcsi, Szőke
András és Badár Sándor. Garantált móka és kacagás.
Jegyek elővételben a párkányi VMK-ban vagy az előadás
előtt a helyszínen kaphatók. Jegyár: 100 Sk.

Meghívó

Köszönetnyilvánítás

Tisztelt Borosgazdák!
A muzslai önkormányzat ezennel meghívja Önöket a
2008. április 6-án 15 órai kezdettel megnyíló

A Csemadok párkányi alapszervezete 2008. január 12-én tartotta
40. Magyar Bál-ját a városi művelődési központban. A bál sikeréhez
nagyban hozzájárultak támogatóink, elsősorban a SmurfitKappa
Štúrovo Rt., Kollár Nyomda – Nána, K + K asztalosműhely – Kamanca
László, Pacific Slovakia Kft – Kovács József, Éva Virágszalon – Stugel
Éva, Casablanca étterem.
Sztárvendégünk: Szandi fellépését a következő vállalkozók segítették: Farkas Attila, Csonka Attila, Újvári Norbert – Jumelis, Csonka
Gabriella – Guest Center. Sok szép, értékes tomboladíjat is sikerült ös�szegyűjtenünk. Festményeiket ajánlották fel: Gerstner István, Lábik
János és Bugyács Sándor. További adományozók: Ján Oravec polgármester, Retkes János és Molnár Zsolt, Bartusz Katalin – ékszerüzlet,
Kormos László, ZO ART karikatúra Szabó, Süll Péter és Dóra, Bréda
László, Vitkó cukrászda, Lengyel Attila – Miratti vendéglő, Záležák
Roman – Steel Bridge, Nagy Gusztáv, Be-ba – Beňo Ladislav, Mezei
Attila és neje – Laskai Osváth Antikvárium Esztergom, Búcsi Elektro,
Pathó Béla, Sotkovszky Lajos, Rakovsky Gabriella – TIK, K + K panzió Kamanca Olga, Fazekas Tünde – Twister, Bábel Éva – Kozmetika,
Stáreková Andrea – Candy butik, ICOPAL Štúrovo, Vadaš Kft, Tóth
Anna, Sir Higgins Vendéglő, Vígh Gabriel – Drevovoz Svodín, OTP
Banka Štúrovo; valamint országgyűlési és megyei képviselőink: Szigeti László, Farkas Iván és Fekete László Az ASz vezetősége és a bál rendezője nevében köszönetemet fejezem ki valamennyi támogatónknak,
mert csak segítségükkel tudtuk az évfordulóhoz méltóan megrendezni
az ezévi Magyar Bált.

10. PÁRKÁNY KÖRZETI BORVERSENYRE
a muzslai kultúrházba

A nevezés feltételei:
Mintánként 2 db 0,75 l szabványüvegben kérjük leadni a bormintákat 2008. március 28-án pénteken 17.00 órától 20 óráig a
muzslai kultúrházban. Nevezési díj mintánként: 100,- Sk.
Díjazási kategóriák:
• SAMPION (abszolút győztes) • a legjobb fehér száraz
• a legjobb fehér édes • a legjobb rosé
• a legjobb vörös száraz • a legjobb vörös édes
Az eredményhirdetés és kiértékelés borvacsora keretében zajlik. A vacsora ára személyenként 100,- Sk. A vacsorajegyek megvásárolhatók a
borminták leadásával egyidőben a kultúrházban. Kérjük a nevező borászokat, hogy az eredményhirdetésre a versenyen szereplő boraikból
szíveskedjenek kóstolót hozni.
Szíves érdeklődésüket és részvételüket ezúton is köszönjük.
A versennyel kapcsolatos egyéb információk
a 758 3102 telefonszámon.

Tisztelettel és köszönettel: Boócz Mária, az ASz elnöke

16

Štúrovo a okolie

Milyen óvodát válasszunk?
Kedves Szülők!
Az óvodaválasztás előtt álló kisgyermekek családja számára szeretnénk segítséget nyújtani a döntésben: „Milyen óvodát válasszunk?“
Olyan óvodát, ahol a gyermek egész személyiségével foglalkoznak,
nemcsak az információt közvetítik számára. Mindez olyan légkörben
lehetséges, ahol a harmónia, a békesség uralkodik. Ennek lényege
pedig a nyugalom, amely a rendezettségből fakad! A szülő elvárja
az óvodától, hogy úgy oktasson és neveljen, hogy gyermeke személyisége harmonikusan fejlődjön, gyermeke sok barátra találjon, biztosítva legyen a sportolási lehetőség, kirándulás, megértés, türelem,
biztonság, nyugodt légkör. A Szent Imre Egyházi Óvoda pedagógusai
azon munkálkodnak, hogy az előbbiek megvalósuljanak.
A Párkányi Szent Imre Egyházi óvoda 1995 szeptemberében alakult, mint Szlovákia első egyházi óvodája. Európában egyedül a mi
óvodánk rendelkezik saját címerrel és zászlóval. Óvodánk életének
mozgató rugója a szeretet és a családiasság. A gyermek már megérkezése pillanatában kell, hogy érezze, itt szeretik, biztonságban van,
mindig meghallgatásra talál. Óvodánkban vegyes korcsoportokban
együtt nevelkednek a kicsik a nagyobbakkal, úgy, mint az igazi családban. Nevelési programunkban mi is az államilag meghatározott
cél- és feladatrendszerből indulunk ki, s ezt egészítjük ki keresztényi neveléssel. Kiindulópontként kezeljük a gyermekközpontúságot.
Minden a gyermek érdekében történik, a gyermeké a főszerep. Nagy
gondot fordítunk az egészséges életmódra nevelésre. Napirendünkben továbbra is szerepel a játékos reggeli torna. Nagyon kedveltek a
gyermekek részéről a keddi testnevelési napok, amikor korszerű tornaszereken fejleszthetik mozgáskészségüket. A játék mellett megtanítjuk a gyermekeket arra is, hogy nekik is vannak feladataik, melyeket el kell végezniük. Erre szolgál a reggeli munkasarok, ahol az
adott évszakkal, ünneppel kapcsolatos munkákat készíthetnek – nyírhatnak, ragaszthatnak, rajzolhatnak, gyurmázhatnak, festhetnek –
fejlesztve ezáltal kézügyességüket.
Nagy súlyt fektetünk anyanyelvi kultúránk ápolására, ezen belül
a dramaturgiai nevelésre. Évente 6-8 népmeséből feldolgozott mesejátékot gyakorlunk be a gyermekekkel egymás örömére. A gyermekszínjátszás alapjainak elsajátításán túl megismerkedünk a bábozás fortélyaival is. A jelenetekkel fellépünk az óvodai ünnepélyeken, de egyéb rendezvényeken is. Gyakran fellépünk Magyarországon is. Gyermekeink sikeresen szerepelnek a rajz és szavalóversenyeken. Óvodánkon a MESE dominál. Tevékenységeinket mindig
valamilyen mesetörténet szövi át. Így barangolunk a számok és a
zene birodalmában.
Az iskolára való jó felkészítés érdekében rendszeresen oldunk meg
feladatlapokat matematikai, grafomotorikai, környezetismereti jártasságok elsajátítására. Az ismeretek közvetítéséhez óvodánk a legkorszerűbb oktatási segédeszközökkel van felszerelve. Saját központilag jóváhagyott „Környezetnevelési Program“ -unk van. A szlovák
nyelvvel történő ismerkedésen túl óvodánkon játékos formában ingyenes angol nyelvoktatás is folyik.
Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk segíteni a családoknak. Az
újonnan beíratott gyermekek részére az első iskolai év tandíjmentes. Ez évben először sikerült a kedvezményes kosztolás lehetőségét
is biztosítanunk.
További kedvezményeink:
• a keresztény értékek ápolása,
• az egyházi óvodánkból elballagó gyermekek tanszercsomagot
kapnak ajándékba,
• interaktív programok, naponta kreativitást fejlesztő manuális
tevékenységek az iskolára való felkészítés érdekében,
• színvonalas kultúrműsorok szervezése,
• népi játszóház – programok szervezése szülőknek és gyermekeknek
• szülő – gyermekbál rendezése,
• egy teljes hétig tartó gyermeknap változatos programokkal, személyre szóló édességcsomaggal,
• sportrendezvények, ingyenes kirándulások szervezése.
Egyházi óvodánk kapuja nyitva áll minden család előtt hitre való
elkötelezettség nélkül. Látogassanak el korszerűen felszerelt óvodánkba, hogy jobban megismerjenek bennünket.
Óvodánkon a nyitott nappal egybekötött beíratás 2008. március
6 -7-én lesz (csütörtök, péntek), 8.00 – 17.00 óráig.

Vízi Katalin, óvodaigazgató

Párkány és Vidéke

február 2008

Felhívás!
Tisztelt Hölgyem, Uram!
Tisztelettel kérjük Önt, kedves családját, ismerőseit, hogy támogassák a Párkányi Szent Imre Magyar Nevelési Nyelvű Egyházi
Óvoda működését „ A Gyermekekért „ –„Pre deti n.f.“ pénzalapon keresztül, adójuk 2 százalékának átutalásával. A szükséges
nyomtatványok óvodánkban is beszerezhetők (Družstevný rad
– Szövetkezeti sor 22. „C“ pavilon. Tel: 036/7511433). A nyilatkozatot szíveskedjenek április 15-ig eljuttatni az adóhivatalba
óvodánkon keresztül vagy személyesen, ill. postán.
A Szent Imre Egyházi Óvoda 1995-ben alakult, mint Szlovákia
első egyházi óvodája. Európában egyedülállóan, mint óvoda
mi rendelkezünk saját címerrel és zászlóval. A keresztény értékek ápolása mellett nagy súlyt fektetünk anyanyelvi kultúránk,
a szép magyar beszéd ápolására. Segítsenek bennünket, hogy
célkitűzéseinknek a jövőben is eleget tudjunk tenni. Nagy gondot okoz számunkra az energiaköltségek fizetése.
Pénzalapunk neve: (kizárólagosan a Szent Imre Egyházi Óvoda
támogatására alakult)
Pre deti n. f. – A Gyermekekért
Jogi formája: neinvestičný fond
Cím: Petőfiho 24, 943 01 Štúrovo
IČO: 35606401
Számlaszám: 0034740074/0900
Támogatását tisztelettel köszönjük:
Vízi Katalin
az egyházi óvoda igazgatója
„A Gyermekekért“ alapítója

A Párkány és Vidéke
Kulturális Társulás

1994 óta szolgálja Párkány és a régió magyar oktatásügyét,
gyarapítja kulturális, közösségi és hitéletét, támogatja a szellemi értékmegőrzést.
Ennek keretében fennállásunk ideje alatt:
– jelentős mennyiségű anyagi és tárgyi eszközzel támogattuk a
térség magyar oktatási intézményeit, ösztönözzük a bennük folyó szakmai és kulturális munkát.
– a beiratkozási program keretében évek óta tanszerekkel,
könyvekkel látjuk el a magyar iskolákat látogató gyermekeket
– folyamatosan támogattuk a régióban folyó hagyományőrző
munkát
– az általunk működtetett Balassi Klub kulturális és közéleti
rendezvényei folyamatos érdeklődésre tartanak számot
– ez évben kilencedik alkalommal rendezzük meg a Kuckó Bábfesztivált óvodásaink és kisiskolásaink számára
– emléktúrákat, kerékpártúrákat szervezünk
– emlékhelyeket létesítettünk Párkányban (Wertner Mór és Sebők Zsigmond emléktáblája, Millenniumi Emlékoszlop) és támogattuk hasonlók létesítését a régióban
– helytörténeti kiadványokat adtunk ki (Haiczl Kálmán:
Kakath-Dsigerdelen-Csekerdén-Párkány; Wertner Mór Emlékkönyv) és hasonlók kiadását támogattuk a régióban.
– ez évben harmadik alkalommal rendezzük meg a SzikinceGhymes Fesztivált, amelyet a Kapolcsi „Művészetek Völgye”
mintájára szándékozunk továbbfejleszteni.
Ha Önnek is fontosak ezek az értékek és kezdeményezések –
amelyek gyarapítása a továbbiakban is eltökélt szándékunk –
kérjük támogassa társulásunkat adója két százalékával.
Jöjjön el rendezvényeinkre, vegyen részt programjainkban,
hogy meggyőződhessen róla, támogatása hogyan hasznosul!
Társulásunk neve: Kultúrne združenie Štúrovo a okolie –
Párkány és Vidéke Kulturális Társulás
Székhelye: 943 01 Štúrovo, Adyho č. 1
Jogi formája: občianske združenie
IČO: 34007814

2008. február

Párkány és Vidéke

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden rokonnak,
barátnak, ismerősnek, az Enerbyt vállalat vezetőségének, munkatársaknak, akik 2008. január 4-én elkísérték
utolsó útjára a párkányi temetőbe drága szerettünket
HORESNYIK JÁNOST
akit a kegyetlen halál 58 éves korában, búcsúszó nélkül
szólított el szerettei köréből.
Akik ismerték őt, emlékezzenek rá szeretettel.
Gyászoló felesége és fia
Ďakujeme všetkým, ktorí sa 15. februára 2008
prišli rozlúčiť s našim drahým manželom a otcom
GABRIELOM BOGDÁNYIM
ktorý nás náhle opustil v 64. roku svojho života.
Manželka a synovia

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

Fájó szívvel emlékezünk halálának 2. évfordulóján
KAJAN TONYICSKÁRA
Gyermekei, unokái, édesanyja és testvérei

„Egy szál virág, egy gyertyaszál, egy fénykép, melyről mosolyogsz ránk.
Emléked örökké itt van velünk, amíg élünk, Te élsz velünk.“

Mély fájdalommal és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk március 2-án,
váratlan halálának első évfordulóján
PLEVA TAMÁSRA
Emlékét és szeretetét örökké őrző családja
Mindig itt vagy velünk, mégis oly távol, Csak mi tudjuk igazán, mennyire hiányzol.
Hiányodat szavakkal kifejezni nem lehet, Szívünkben őrizzük drága emlékedet.

Fájó szívvel emlékezünk február 19-én,
halálának 2. évfordulóján
LENKEY TIBORRA
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy
néma pillanatot.
Szerető családja
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, Nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagytam emlékem örökre, Ha látni akartok, nézzetek fel az égre!”

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk halálának 3. évfordulóján
KARDOS JÓZSEFRE (Párkány)
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá ezen a
szomorú évfordulón.
Emlékét és szeretetét örökké őrző családja
„Ten, kto bol milovaný, nebude zabudnutý.“

Štúrovo a okolie
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Őszinte szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
2007. február 12-én elkísérték utolsó útjára a drága jó
feleséget, édesanyát, nagymamát és dédnagymamát
HUGYEC JOLÁNT
akit a kegyetlen halál életének 69. évében
ragadott ki szerettei köréből.
Köszönjük, hogy gyászunkat és fájdalmunkat
jelenlétükkel, virágaikkal enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
„Csak az hal meg, akit elfelednek.“

Fájó szívvel emlékezünk március 1-én,
halálának első évfordulóján
LÉPÉS JÓZSEFRE
Akik ismerték és szerették, szenteljenek egy néma
pillanatot emlékének.
A gyászoló család
Fáj a szívünk, mert itt hagytál, búcsú nélkül elaludtál.
Küzdöttél, de már nem lehetett, most a csend ölel át és a szeretet.

Fájó szívvel emlékezünk halálának 6. évfordulóján
SZILÁGYI ISTVÁNRA
Felesége, gyermekei, unokái, testvére és a rokonság

„Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach zostaneš stále s nami.
Už len kytičku kvetov na hrob môžeme Ti dať a láskou na Teba spomínať.”

Dňa 18.2.2007 uplynulo smutných 5 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
drahý ocko a milujúci dedko
VOJTECH SRNKA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Ďakuje smútiaca rodina
„Elmentél tőlünk épp kilenc éve, Ott pihensz a temetőben. Most már csak álmunkban
láthatunk, hiányzol nekünk nagyon, de nagyon.”

Mély fájdalommal emlékezünk
MIHÁLY CSABÁRA
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá ezen a
szomorú évfordulón.
A gyászoló család
Már nincs holnap, csak ennyi volt az élet, Sirassatok csendben, mert én a szívetekben élek.

Fájó szívvel emlékezünk március 3-án,
halálának 6. évfordulóján
VARGA ATTILÁRA
Akik ismerték és szerették, szenteljenek
emlékének egy néma percet!
Szerető családja

4. marca uplynie smutné 2. výročie,
keď nás navždy opustil náš milovaný syn a brat
ONDREJ SZEMŐK
Ďakujeme všetkým, ktorí venujú tichú spomienku
na nášho Ondríka.
Rodičia a brat Tomáš

Dňa 27.1.2007 uplynuli štyri roky, čo nás náhle naveky
opustil manžel, otec a papa
SOKOL FRIDRICH
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Ďakujeme.
Smútiaca rodina

„Kto ju poznal, ten si spomenie, kto ju miloval, nikdy nezabudne.”

Őrizzük emléked, kit nagyon szerettünk, már három éve annak, hogy nem lehetsz
közöttünk. Mióta itt hagytál, üres lett a házunk, Hiába keresünk, sehol sem találunk.
Hiányod elviselni nagyon nehéz, örökké él bennünk a fájó emlékezés

Dňa 1. januára si pripomenieme prvé výročie úmrtia
RUŽENY JIRÁKOVEJ
S láskou spomína Evička s rodinou
Fájó szívvel emlékezik február 22-én, halálának harmadik évfordulóján
CSÓKA MAGDOLNÁRA
Leánya, Natasa

Fájó szívvel emlékezünk március 7-én,
halálának 3. évfordulóján szeretett halottunkra
ONDRÓ ATTILÁRA (Párkány).
Szerető családja
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Pozvánka do kina DANUBIUS na horúce hity strieborného plátna
Veselo i vážne o spletitosti vzťahov
MEDVÍDEK (ČR 2007)
Réžia: Jan Hřebejk, hrajú: Anna Geislerová, Tatiana Vilhelmová
Osvedčené filmárske duo, režisér Hřebejk a scenárista Jarchovský (Kráska v nesnázích, Horem pádem, Pupendo) prichádza tentoraz s dielom, pri tvorbe ktorého sa prvýkrát nechali inšpirovať
aj svojimi vlastnými osudmi. V uvádzanej tragikomédii budeme
sledovať spletité osudy troch bývalých spolužiakov z gymnázia
na prahu štyridsiatky, ktorí už v živote čo-to preskákali a teraz
by si radi začali v pokoji vychutnávať radosti rodinného života.
Vonkoncom ale nepočítajú so vzťahovými krízami, ktoré do ich
manželstiev zasiahnu ako blesk z čistého neba, alebo sa len tak
plazivo zakrádajú, pripravené kedykoľvek ublížiť. Presne tak, ako
sa to občas stáva aj v živote každého z nás.
Pôsobivá romanca o láske „až za hrob“
P.S. MILUJEM ŤA (USA 2007)
Réžia: Richard LaGravenese, hrajú: Hilary Swank, Gerard
Butler
Gerry a Holly sú mimoriadne šťastný manželský pár, ideálne sa
dopĺňajú a rozumejú si aj bez slov. Je preto pochopiteľné, že zúfalá
Holly po manželovej smrti len veľmi ťažko hľadá silu žiť ďalej. Po
niekoľkých týždňoch jej začnú prichádzať listy od manžela, ktoré
napísal ešte pred svojou smrťou, aby jej pomohol prekonať najhoršie chvíle smútku a samoty. Ľúbostné listy plné nostalgických
spomienok však obsahujú aj akési inštrukcie, ktoré nútia trúchliacu ženu vyjsť zo zajatia bolesti a začať konať a tak postupne opäť
nachádzať samu seba.
Príjemná rodinná zábava
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY (Fr., Šp., Nem. 2007)
Réžia: Frédéric Forestier, Thomas Langmann, hrajú: Gérard
Depardieu, Alain Delon
Dej rodinnej komédie podľa slávneho komiksu sa točí okolo
zamilovaného Gala Alafolixa, ktorý by sa rád oženil s gréckou

Kino



princeznou Irinou. Keďže túto krásku si vyhliadol aj zlomyseľný
Riman Brutus rozhodne sa, že jej ruku získa po čestnom súboji
víťaz olympijských hier. Na pozadí športového zápolenia budeme
svedkami dômyselných švindľov, nespočetných gagov a priam
estrádnych vystúpení hlavných aktérov. K oddychovej atmosfére
filmu prispeje nielen slávny Alain Delon v úlohe Cézara, ale i nemenej populárny Zinédine Zidane či Michael Schumacher.
Krehký muzikálový príbeh
ONCE (Írsko 2006)
Scenár a réžia: John Carney, hrajú: Glen Hansard, Markéta
Irglová
V uliciach Dublinu na seba narazia dve citlivé duše: on je talentovaný muzikant, ktorý sa živí opravovaním vysávačov, ona
pochádza z východnej Európy, predáva na ulici kvety a hrá na
klavíri. Behom jedného týždňa sa zblížia a začnú spolupracovať.
Dokonalá vzájomná harmónia je už od začiatku citeľná nielen v
ich hudbe. Spievajú o sile emócií, o svojich nádejach a smútkoch,
o tom, že tak vzácne spriaznenú dušu je ľudskej bytosti súdené
stretnúť v živote len ONCE (raz).

V apríli pripravujeme

Lovci pokladov opäť v akcii
HONBA ZA POKLADOM: KNIHA TAJOMSTIEV (USA 2007)
Réžia: Jon Turteltaub, hrajú: Nicolas Cage, Diane Kruger
Priaznivci tajuplných záhad a nerozlúštiteľných šifier sa opäť
môžu tešiť na stretnutie so zapáleným hľadačom pokladov Benom
Gatesom, ktorý sa vyšvihol z postu outsidera na uznávané eso.
Tentoraz stojí pred vznešeným poslaním, očistiť meno svojho pradedka, ktorého istý zlomyseľný jazyk osočil z účasti na atentáte na
prezidenta Lincolna. A znovu sa rozohráva napínavé dobrodružstvo, v ktorom sa skúmajú šifry, hádajú hádanky, odkrývajú tajomstvá a dokonca sa unesie priamo z Bieleho domu aj samotný
prezident Spojených štátov!
Prehľad zaujímavých titulov pre vás pripravila: Eva Sadloňová

Mozi

Da n u b i u s
D
Marec 2008 Március

Začiatok predstavení (ak nie je uvedené inak) – 1900 – Az előadások kezdete (a kijelölt filmeken kívül)
1-2.
4-5.
6-7.
8-9.
13-14.
15-16.
19-20.
21-23.

25-26.
27-28.
29-30.

Noc dlhá 30 dní (Josh Hartnett, Mellisa George)
Zabitie Jessieho Jamesa zbabelcom Robertom Fordom (Brad Pitt, Mary-Louise
Parker, Casey Affleck)
Pokánie (Keira Knightley, James MacAvoy, Vanessa Redgrave)
Votrelec versus Predátor 2 (Steve Pasquale, Reiko Aylesworth, John Ortiz)
Hitman (Timthy Olyphant, Olga Kurylenko, Dougray Scott)
40 m zúrivosti (Dan Fogel, Christopher Walken, George Lopez)
Vydáš sa a basta! (Diane Keaton, Mandy Moore, Lauren Graham)
Asterix a olympijské hry – od 17.00 hod. (Gérard Depardieu, Alain Delon, Jean
– Claude Van Damme, Zinédine Zidane, David Beckham, Michael Shumacher,
Giselle Bündchen)
P.S. I love you od – 19.00 hod. (Hilary Swank, Gerard Butler, Lisa Kudrow)
Medvídek (Aňa Geislerová, Roman Luknár, Jiří Macháček, Táňa Vilhelmová, Ivan
Trojan)
Once (Markéta Irglová, Glen Hansard, Bill Hodnett)
Chuť lásky (Morgan Freeman, Greg Kinnear, Selma Blair)
Pripravujeme v apríli – Áprilisi előzetes:
Václav, Honba za pokladom: Kniha tajomstiev, Zmeškaný hovor,
Láska v čase cholery, 10 tisíc pred Kristom
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Vážení rodičia a priatelia školy!
Aj v tomto roku sa obraciame na všetkých svojich priaznivcov v súvislosti s možnosťou získať určitý podiel z už zaplatenej dane. Smerovanie týchto prostriedkov je účelové a slúži na podporu vzdelávania a výchovnej činnosti školy.
Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám v minulých rokoch
možné 2% poukázali.
Zakúpením učebných pomôcok sme mohli opäť skvalitniť podmienky edukačného procesu na škole. Našou snahou je vytvárať aj
v budúcnosti také školské prostredie, ktoré bude vyhovovať požiadavkám doby a zároveň bude príťažlivé pre žiakov školy. Obraciame sa preto aj tento krát na všetkých priateľov školy, rodičov i ostatných daňovníkov, ktorí nám dôverujú, aby sa stali našimi partnermi i tento rok, prispeli 2% podielu zaplatenej dane a pomohli pri
uskutočňovaní našich cieľov.
Právnické a fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznania – v daňovom priznaní je kolónka na poukázanie 2% z dane z príjmov, nie je potrebné tlačivo. Zamestnanci, ktorí požiadajú zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane z príjmu potrebujú 2 tlačivá, ktoré
im škola poskytne. Ak potrebujete podrobnejšie informácie kliknite
na našu internetovú stránku školy: www.zsadyho.szm.sk
Za poukázanie podielu zaplatenej dane i tento rok vopred ďakujeme.
Údaje o prijímateľovi: Rodičovské združenie pri Základnej škole
Adyho 6, 943 01 Štúrovo
IČO: 17319617/171
Deti a zamestnanci ZŠ
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Oznámenie
Mestský úrad v Štúrove oznamuje, že v r. 2008 uplynie 15 rokov
od uzavretia zmluvy o priateľstve a spolupráci s talianskym mestom
Castellarano. Naše talianske družobné mesto z tejto príležitosti usporiada
slávnosti, ktoré sa budú konať koncom leta, resp. začiatkom jesene. V rámci
osláv nám ponúkajú možnosť prezentácie miestnych podnikateľov.
Preto sa obraciame na našich podnikateľov, ktorí majú záujem o prezentáciu svojich výrobkov, prípadne iných podnikateľských aktivít, aby
sa do 30. 4. 2008 prihlásili na mestskom úrade – oddelenie správy mestského majetku, obchodu, podnikateľskej činnosti a regionálnej politiky
(č. dverí 36) – kde sa prejednajú konkrétne možnosti a podmienky.
Mgr. Ján Oravec
primátor mesta

Értesítés

15 év telt el azóta, hogy városunk barátsági és együttműködési szerződést írt alá az olaszországi Castellarano városával. Ebből az alkalomból testvérvárosunk ünnepségsorozatot rendez a nyár végén, ill.
az ősz elején. Az ünnepségek keretén belül lehetőséget kínálnak a bemutatkozásra városunk vállalkozóinak. Kérjük azokat a helyi vállalkozókat, akik szívesen bemutatnák vállalkozásukat, illetve termékeiket ezen rendezvény keretében, hogy 2008. április 30 –ig jelentkezzenek a városi hivatal vállalkozási és kereskedelmi osztályán (36. sz
ajtó), ahol további részletes információt kaphatnak.
Mgr. Ján Oravec
polgármester

Az Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága és pedagógusai köszönetet mondanak mindazon szülőknek, akik az elsősök beíratásakor megtisztelték bizalmukkal intézményüket.
Minden kis leendő elsőst nagy szeretettel várnak 2008. szeptember 2-án 8,00 órakor az iskolában.

20

Štúrovo a okolie

Párkány és Vidéke

február 2008

Párkány és Vidéke Kulturális Társulás

- Balassi Klub -

Idő: 2008. március 19 (szerda), 18,00 óra
Hely: Városi Művelődési Központ – Párkány
A klub vendége: POPPER PÉTER, pszichológus, író
Mindenkit szeretettel várunk!

Oznam
Riaditeľstvo Gymnázia v Štúrove, oznamuje záujemcom a
rodičom, že v školskom roku 2008/2009 na slovenskom a
maďarskom oddelení otvára po jednej triede štvorročného
a osemročného štúdia. Prihlášky na prijímacie pohovory je
potrebné odovzdať do 4.4.2008 (štvorročné štúdium) a do
10.4.2008 (osemročné štúdium).
Bližšie informácie na sekretariáte školy. Tel: 036/7511352
Mgr. Ildikó Mezeiová , riaditeľka školy

RicsiPress 2 - Junglebook
Štúrovo, Hlavná 31

AKCIÓKKK!!!
Könyvek-Knihy
Játék-Hra�ky
Ajándék-Dar�eky
- 50 % árengedmények!!!

Értesítés
A Párkányi Gimnázium igazgatósága értesíti a szülőket,
hogy a 2008/2009-es tanévben úgy a szlovák, mind a magyar tagozaton egy–egy osztályt nyit a négyosztályos, ill. a
nyolcosztályos gimnáziumban egyaránt. A jelentkezési lapokat a négyosztályos képzésre 2008. április 4-ig, a nyolcosztályos képzésre 2008. április 10–ig kérjük leadni.
Bővebb információk az iskola titkárságán, vagy az alábbi telefonszámon: 036/7511352
Mgr. Mezei Ildikó, az iskola igazgatója

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

Vchodové dvere od 9000.- Sk

Q U I C K

NON STOP

TAXI0908 75

9 166

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

Štúrovo a okolie
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– három- és hatkamrás műanyag nyílászárók – egyazon áron!
– külső és belső ablakpárkányok
– szúnyoghálók, harmonikaajtók
– árajánlat, bemérés, szállítás ingyen!

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

RYBÁRSKE, CHOVATEĽSKÉ A
UMELECKO-KREATÍVNE POTREBY
Hlavná 50, Štúrovo, Tel: 0911/880858,
Tel/Fax: 752 3143
Fő utca 50, Párkány
HORGÁSZ, KISÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS
KREATÍV-KÉZMŰVES KELLÉKEK BOLTJA

TWISTER
Akció! – 5% – 30% Akcia!
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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
• Eladó a bélai szőlőhegyen 10 ár magas vezetésű szőlő pincével,
présházzal és kis gyümölcsössel. 0905/849 894
• Predám v belianskom katastri vinicu s pivnicou, lisovňou a malým
ovocným sadom. 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
• Predám zachovalý nábytok v Štúrove a rôzne bytové zariadenia
lacno. 0905/144 177, 0911/144 177
• Vymením poprípade predám a kúpim veľký 4-izbový byt 105 m² za
2-izbový. 0905/284 704, 0910/687 348
• Festést, mázolást vállalok. 0902/496 574
• Maliarske a natieračské práce. 0902/496 574
• Otthonról irányítható üzleti vállalkozáshoz keresünk munkatársakat. Mellékállásban – 30.000 Sk. Tel.: 0905/662 354
• Reklámtábla, névjegykártya, fotobögre – www.belart.sk
• Egészség, siker! Multinacionális cég reklám – marketing tevékenységre jelentkezőket keres a környékről! (Előképzettség
nem szükséges). Bővebb felvilágosítás: 0036-20-455-3507
(Magyarország).
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Manócska játékbolt

Hlavná 43
Fő utca 43

Fő utca 52, Tel: 0910/869 888
Várjuk kedves vásárlóinkat
ÚJONNAN MEGNYÍLT
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Tel.: 036 / 75 22 717, 0905 525 197, 0905 381 425

Ajánlatunk – nemcsak
a tavaszi nagytakarításhoz!

játékboltunkban.

Naša ponuka – nielen
k jarnému upratovaniu!

Játék, tanszerek, ajándék

Vysávač CONCEPT VP-9211BC STEPPER
Hubica na hladký povrch ZADARMO

2.777.-

Hračky, školské
potreby, darčeky
v našej
NOVOOTVORENEJ
predajni

Hlavná 52, Štúrovo

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

Najnovšie ponuky:
Štúrovo:
– Veľký 3. izb. byt po kompletnej rekonštrukcii, v OV. / 1.780 000.-Sk
– Veľký družstevný 3. izb. byt v pôvodnom stave. / 1.550 000.-Sk
– Veľký 3 izb. byt po čiastočnej rekonštrukcii, v OV. / 1.650 000.-Sk
– Pri Dunaji 3 izb. byt s dvoj-garážou, 1 miestnosťou a terasou 70 m2. K bytu patrí aj
záhrada o výmere 717 m2.
– RD – Bruty, predsieň, 3 izby, kuchyňa, špajza, kúpeľňa, dielňa, garáž, kúrenie na
plyn, všetky IS okrem kanalizácie. / 550 000.-Sk
– RD – Obid, 3 izby, kuchyňa, kúpeľňa, komora, veranda, dielňa, hospodárske
budovy, záhrada. Všetky IS okrem kanalizácie. Kúrenie na plyn a na pevné palivo. /
1.290 000.-Sk
– RD – Belá, 4 izby, kuchyňa, kúpeľňa, komora, veranda, letná kuchyňa, garáž,
pivnica, dielňa, hospodárske budovy, záhrada. Všetky IS okrem kanalizácie. Kúrenie
je na plyn a na elektriku
V cene je aj víkendový dom s vinicou. / 1.600 000.-Sk
– RD – Kamenica nad Hronom, penzión ktorý pred dvoma rokmi bol
zrekonštruovaný. Na prízemí sú 2 izby, kuchyňa, kúpeľňa. Na posch. sú 4 lôžkové
izby s vlastným soc. zariadením a kuchyňou. Všetky IS, na dvore je terasa s posedom,
záhradným grilom a kamennou pivnicou. / 3.900 000.-Sk
– RD – Čata, 1 NP predsieň, kúpeľňa, kuchyňa, špajza, 3 izby. 2 NP chodba, 3 izby,
veľká terasa, dielňa, kotolňa, garáž, hosp. budovy. V dome sú všetky IS, pekný dvor s
pozemkom. / 4.400 000.- Sk
– RD – Štúrovo, garáž, kotolňa, 1 miestnosť, sklad. 1 NP kuchyňa, jedáleň, špajza,
obývacia izba, terasa. 2 NP 4 izby, 2 balkóny, kúpeľňa, všetky IS, za domom krásna
záhrada. /
3.400 000.-Sk
– RD – Štúrovo, predsieň, 4 izby, kuchyňa, kúpeľňa, všetky IS, kúrenie na plyn alebo
keramickým krbom. Za domom pekná záhrada. / 2.500 000.-Sk
OSTATNÉ PONUKY na www.ksreality.sk

– 7-násobná filtrácia s umývateľným HEPA filtrom
– kovové teleskopické trubice
– ANTI ODOUR vrecko E-filter s kapacitou 3,5 l
– Príslušenstvo nesené na rukoväti

Cyklónový vysávač novej generácie CONCEPT VP-5050
LAMBO – HEPA FILTER ZADARMO

3.333.-

– cyklónová jednotka miesto vrecka s vlastným
vyberateľným a umývateľným HEPA filtrom
– kovové teleskopické trubice
– kovová univerzálna hubica
– príslušenstvo: malá hubica na čalúnenie, prachová kefa a štrbinová hubica
– zásuvka pre elektrickú turbokefu
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ELEKTRO
Lipová 8 (vedľa Fitness centra)
Tel.: 0905/557 128
rolandelzer@mail.t-com.sk

2600

classic

Nakúpte všetko čo potrebujete pod jednou
strechou! Navštívte naše
rozšírené priestory na Lipovej ulici!

- vstavaný fotoaparát

Látogassa meg kibővített boltunkat a
Hársfa utcában!

- FM radio
- WAP
- MMS + SMS
- GPRS
- budík

.0
0

- Bluetooth

3
.
3

Hlavná 19, tel.: 036/7511 191, www.cocher.sk
����������

Veľko- maloobchod

Kis- és nagykereskedés
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Névnapra, születésnapra
egy jól kiválasztott illat dukál,
amelynek két ember
tud örülni!
Vhodne vybratá vôňa
na meniny alebo narodeniny
poteší obidvoch!
Párkány, Fő utca 28 (a volt szolgáltatások házában)
Štúrovo, Hlavná 28 (bývalý dom služieb)
tel.: 0905/238 034

