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Jelentős pénzkiesés, radikális lépések Párkányban
A gazdasági válság már tavaly felütötte a fejét régiónkban: ekkor a Suzuki nagymértékű létszámleépítése borzolta a kedélyek‑
et. Az elmúlt hónapban Szlovákiában is előálltak a „farbával”, az
adókból 12 százalékkal kevesebb folyt be az államkincstárba. A
kormány elsőként a települések kasszáit kurtította meg: sokkal
kevesebb jár júliustól a falvaknak-városoknak az adók alapján
utalt állami támogatásból. Párkány számára is komoly gondot
okoz a krízis, a helyzetet a fürdő rossz idő miatti bevételcsökkenése tovább nehezíti. A válságról és annak városunkra gyakorolt
hatásáról Oravec Jánossal, Párkány polgármesterével beszélgettünk.
Hivatalosan július elején érkezett meg Szlovákiába a gazdasági
válság.
Az év elejétől tudatában voltunk annak, hogy problémák vannak.
A pénzügyminisztérium prognózisai rossznak bizonyultak, túlságosan is optimistán értékelték a helyzetet. Azt a mínuszt, amelyet az
év elejétől jeleztek nekünk (ez 7-8 százalékos adóbevétel csökken‑
ést jelentett, Párkányban 5,8-at), bizonyos intézkedésekkel prob‑
lémamentesen orvosolni tudtuk volna. Sajnos, júliusban javított
előrejelzést küldött a tárca, melyben már az említett százalék duplája
szerepelt. A 7-8 százalékból hivatalosan 16,4 százalék lett és ismét
kérdéses, hogy mennyire reálisak ezek a számok. Mindig óvatosan
készítjük elő a költségvetést, így nálunk ez 11,2 százalékos csökkentést jelent. Természetesen ez komoly probléma a számunkra. Nem
beszélve arról, hogy későn jelezték a csökkenést. Ha az év elején
szólnak, több beruházást is visszafoghattunk volna.
Netalán a választások miatt várt eddig a kormány?
Nem hiszem. Inkább a politikai klíma miatt. Nem merték bevallani azt, hogy ennyire rossz a helyzet. Próbálták altatni az embereket
és a közvéleményt.
Hogyan hat-hatott a városra és az intézményeire az adójárulék
majd 12 százalékos csökkentése?
Az összes városi intézményt vezető személy magkapta azt az irány‑
számot, amellyel csökkenteni kell a költségvetést, illetve költségvetés azon részét, amelyet a várostól kap. A módosított költségvetéseket a pénzügyi osztállyal egyeztették. Vannak olyan intézmények,
mint a kultúrház, vagy a mozi, amelyek a bevételük bizonyos részét
a várostól kapják és vannak saját forrásaik is. Az intézmények vagy
a tevékenységük korlátozásával, vagy saját bevételük növelésével
próbálják kompenzálni az anyagi rést. Pillanatnyilag a legnagyobb
probléma a kultúrházban, a sport szervezetnél és a közterület-fenntartó vállalatnál van.
A városi hivatalban is megtörténtek a szükséges intézkedések?
Igen. Azok helyére, akik nyugdíjba mennek, nem veszünk fel új

embereket. A mobil telefonok előfizetett perceit a felére csökkentettük, a klíma berendezéseket tilos használni, a szolgálati autó használatát minimalizáltuk, az anyagokat mailen keresztül szeretnénk küldeni a képviselőknek, a postaköltségeket is próbáljuk csökkenteni
– csak a törvényből kifolyólag kézbe kézbesítendő dokumentumokat
küldjük postán. Lemondtuk az összes újságot, a papírvásárlást is leállítottuk és idén nem lesznek városnapok sem. A jutalmak a levegőben lógnak.
Pedig úgy hírlik, hogy a városházán osztottak jutalmat…
A jutalom első felének az egy részét hosszú vacillálást követően
kiengedtük. Ekkor azonban még csak 7-8 százalékos csökkentésről
volt szó. Ha a helyzet nem változott volna negatív irányba, augusz‑
tusban vagy szeptemberben adtuk volna a második részt. Természetesen sem a saját, sem az alpolgármester prémiumáról most szó sem
lesz.
Arról is hallani, hogy néhány intézmény ajtajára felkerülhet a
lakat.
Hangsúlyozni szeretném, hogy semmiféle intézményt nem szeretnénk bezárni és kértem az igazgató urakat, hogy ha lehet, az elbo‑
csátás legyen a legutolsó lépés, amit megtesznek. Arra kértem őket,
hogy próbálják munkaidő - csökkentéssel megoldani a helyzetet,
mert egyszer ennek a krízisnek vége lesz és akkor azokat a csapatokat, amelyek úgy ahogy már az egyes intézményekben összeálltak,
nem biztos, hogy sikerül újra összeszedni. Folytatás a 2. oldalon
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Jelentős pénzkiesés, radikális lépések Párkányban
Folytatás az 1. oldalról
A kultúrházban három személyt is el kellett bocsátani, a további
megszorításokról már nem is beszélve. Valóban ekkora a válság?
Ekkora. Nem szeretnénk ilyen intézkedéseket eszközölni, azonban jelenleg pár tíz ezer euró van a számlánkon. Ilyen még nem
volt.
Tudomásom szerint vannak a városnak tartalékai.
Már azt használjuk. A tartalék nélkül már nem lenne fizetés, nem
tudtuk volna elküldeni az egyes intézményeknek járó támogatásokat sem. A tartalékunk körülbelül két hónapra elég.
A jelenlegi prognózisok alapján mennyivel kevesebb jut Párkány‑
nak az állam adók alapján utalt támogatásából?
Majd 16 millió koronáról, több mint 500 ezer euróról van szó.
Nagy gondot okoz a számunkra az is, hogy a majd 300 ezer eurónyi,
több mint 9 millió koronányi Vadastól érkező összeg is a költségvetés részét képezi. A turisztikai visszaesés azonban azt jelzi, hogy ezt
a pénzt a komplexum nem fogja tudni kitermelni. Ez azt jelenti, hogy
ha nulla eurót ad, de ilyen azért nem lesz, a költségvetési mínuszunk
25 millió koronára nő. Ez aztán tényleg mellbe vágna bennünket!
Bízom benne, hogy minimum a felét ki fogja tudni termelni a Vadas,
melynek az igazgatójával hetente egyeztetünk a komplexum pénz‑
ügyi bevételeiről.
Szemlátomást július közepétől hétvégenként, de a hétköznapokon is megtelt a Vadas parkolója.
Szerencsére a július vége nagyon jól sikerült. A fürdő esetében
a hétvégék a döntőek, és a nyár eleji szabadnapokon a legtöbbször
esett az eső. Ez nagymértékben megvágta a Vadas bevételi forrásait.
Bízom benne, hogy az említett összeg felét sikerül „kicsikarnom” a
Vadastól, mert a cégnek biztosítania kell a fürdő menetét, a hitelek
törlesztését, a fizetéseket és aztán következik a város. Mindenesetre
ez tanulság a számunkra is. Számolni kell azzal, hogy nem minden
szezon sikerül jól és a Vadas város iránti fizetési kötelezettségét más‑
hogy kell majd megoldani.
Mi történik akkor, ha a Vadas semmit sem csorgat a fent említett összegből?
Olyan nincs.

Kurzy – Tanfolyamok 2009
Mestské kultúrne stredisko v Štúrove oznamuje, že aj v tomto
roku otvára jazykové a praktické kurzy a to nasledovné:
- Angličtina pre začiatočníkov a pokročilých 82,98 € / 2.500,Sk
(60 vyučovacích hodín)
- Nemčina pre začiatočníkov a pokročilých 82,98 € / 2.500,- Sk
(60 vyučovacích hodín)
- Taliansky jazyk pre začiatočníkov 82,98 € / 2.500,- Sk
(60 vyučovacích hodín)
- Ruský jazyk pre začiatočníkov 82,98 € / 2.500,- Sk
(60 vyučovacích hodín)
- Intenzívny počítačový kurz 92,94 € / 2.800,- Sk
(24 vyučovacích hodín)
- Účtovníctvo 82,98 € / 2.500,- Sk (60 vyučovacích hodín)
- Plávanie pre najmenších 66,38 € / 2.000,- Sk (60 vyučovacích
hodín pre vekovú kategóriu od 9 mes. do 3 r.)
Kurzy sa uskutočnia v mesiacoch október až apríl. Bližšie informácie Vám poskytneme v MsKS, kde sa môžete v prípade záujmu hlásiť osobne v pracovných dňoch od 8. 00 do 15.00 hod.,
resp. na tel. čísle: 036 / 7511 108 do 18. septembra 2009.
Každého záujemcu srdečne očakávame!
A Párkányi Városi Művelődési Központ ezúton értesíti Önöket,
hogy nyelvi és gyakorlati tanfolyamokat indít:
- Angol kezdőknek és haladóknak 82,98 € / 2.500,- Sk
(60 tanítási óra)
- Német kezdőknek és haladóknak 82,98 € / 2.500,- Sk
(60 tanítási óra)
- Olasz kezdőknek 82,98 € / 2.500,- Sk (60 tanítási óra)
- Orosz nyelv kezdőknek 82,98 € / 2.500,- Sk (60 tanítási óra)
- Intenzív számítógépes tanfolyam 92,94 € / 2.800,- Sk
(24 tanítási óra)
- Könyvelés 82,98 € / 2.500,- Sk (60 tanítási óra)
- Úszás gyermekeknek, babáknak 66,38 € / 2.000,- Sk (60 tanítási
óra, 9 hónapos kortól 3 éves korig)
A tanfolyamok októbertől áprilisig tartanak.
Jelentkezni a párkányi kultúrházban lehet: munkanapokon
8.00-tól - 15.00-ig személyesen, vagy a 036/7511 108 telefonszámon, legkésőbb 2009. szeptember 18.–ig.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

S ha csak a felét adja oda? Az újabb embereket jelent.
Akkor a városházán is munkaidő rövidítés jön számításba. Nem
ügyfélfogadó napokon bezárjuk a hivatalt. A legegyszerűbb megoldás
az emberek elküldése lenne, de én nem szeretnék ehhez folyamodni.
Várjuk a következő, augusztus állami pénzt. A múlt hónapban valamivel több, mint a fele összeget utalta az állam ahhoz képest, mint
amennyit szokott. Egyelőre próbáljuk a város funkcióit életben tartani, de nagyon nehéz lesz. Természetesen minden beruházás le van
állítva, a második félévben a 2x12 lakások építésén kívül semmilyen
nagyobb projekt nem valósulhat meg.
Mi lesz akkor, ha egy nagyobb horderejű pályázat sikeres lesz?
Képes lesz a város finanszírozni a projekt önrészét?
Idén már csak egy pályázatunk él, a közvilágítás rekonstrukció‑
ja, ennek önrészét képesek vagyunk kigazdálkodni. A többi pályázat
csak ősszel lesz kiértékelve, így ha sikeresek is, az önrésszel csak
jövőre kell számolni.
Már tavalytól hallani lehet egy, a galériával és a múzeummal
kapcsolatos projektről is.
A projekt elkészült, egyelőre azonban nincs megfelelő kiírás. Jelenleg az építkezési engedélyt intézzük. Viszont nem biztos, hogy ez
most megvalósulhat, elég nagy projektről van szó.
A krízis miatt bekövetkezhet az adó, vagy más díjak emelése?
A jövő évi költségvetésnél lehet, hogy számításba jön az emelés,
arról viszont meg vagyok győződve, hogyha drasztikus növekedést
eszközölnénk, még kevesebb lenne a bevétel. Többen bújnának ki a
kötelezettségeik alól, az adóbehajtás költségei pedig emelkednének.
Olyan díjak, adók kellenek, amelyek a többség számára elfogadhatóak.
És a szemétdíj?
A szemétdíjat csak a szemét elhordására és az ezzel kapcsolatos
kiadásokra lehet használni. A szemételhordással, illetve a pénzügyi
részével nem szabadna, hogy probléma legyen. Gond a kaszálással,
az utak és a járdák rendbentartásával, a téli munkálatokkal, a közvilágítással lehet. Ezek azok a kiadások, amelyek az államtól befolyó
adókból vannak finanszírozva. 
Sz.É.

Sikerrel mutatkoztak be a
Vadas újdonságai

Bár a nyár messze nem úgy indult, ahogy azt mi, „strandváros‑
lakók” elképzeltük, összességében elmondható, hogy a vártnál
nagyobb sikere volt a Vadas termálfürdő idei újdonságainak.
A válság ellenére is, bár a tervezettnél jóval kisebb mértékben,
történtek apróbb fejlesztések, újítások a termálfürdő területén. A
fedett uszoda melletti nudista napozó a jó időben teljes kihasználtsággal működött, a csíkmentes napozás szerelmeseinek legnagyobb
örömére. A családi csúszda sikere önmagáért beszél. Kicsik és nagy‑
ok, naponta több százan, egyaránt vetik magukat a 13,5 méteres
csúszás után a kellemes termálvízbe. A strandfoci sikere sem marad el a többi mögött: a pályán kupát is rendeztek, melyet egy lévai
csapat nyert meg. Bár a beléptető rendszer miatt sok kritika érte a
Vadas vezetőségét, a statisztikai adatok láttán biztosan nem bánták
meg döntésüket. A parkolódíjak mintegy 25%-ban, míg a strandbelépők és bérletek száma csaknem 15%-ban emelkedett a tavalyi
adatokhoz képest. A kellemetlenségekből tanultunk, és a rendszert
a szezon folyamán teljesen a vendégek igényeinek megfelelően
alakítottuk ki. Elmondhatjuk tehát, hogy bár nem sikerült minden
idei tervet megvalósítani; ami mégis valóra vált, az jó döntésnek
bizonyult és alkotóik méltán lehetnek büszkék. Az igazi örömet
mégis elégedett vendégeink száma jelenti, akik örömmel járnak
vissza városunkba.
Németh Lívia

Prvé bakalárske tituly
v Štúrove

V histórii nášho mesta i regiónu sa prvýkrát konali bakalárske
skúšky a slávnostné promócie absolventov Edukačného centra Vysokej školy logistiky (VŠLG). Uskutočnili sa 10. júla v mestskom
kultúrnom stredisku. Prví prijatí uchádzači mohli po úspešnom
absolvovaní štúdia získať bakalárske tituly vo februári a v júni.
Rektor školy JUDr. Ivan Barančík na promócií podotkol dôležitosť, ako aj možnosti, ktoré ponúkajú odbory dopravná logistika a
logistika služieb. Barančík sa poďakoval Ing. Ondrejovi Mokosovi
za jeho prácu, vďaka ktorej inštitúcia vznikla a naďalej sa rozvíja.
Primátor mesta Štúrovo Mgr. Ján Oravec v slávnostnej reči pripomenul, že edukačné stredisko regiónu pomôže, pretože vďaka
vzdelaným mladým ľuďom, ktorí zostanú v našom regióne, sa
okolie môže naďalej rozvíjať. Přerovské Edukačné centrum VŠLG
pôsobí v Štúrove od 5. decembra 2005.
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Úspešný debut noviniek z Vadašu

Hoci sa sezóna nezačala práve podľa
očakávania Štúrovčanov, môžeme skonštatovať, že tohtoročné novinky sa stretli s
veľkým úspechom medzi hosťami kúpaliska Vadaš.
Napriek hospodárskej kríze, i keď v menšom rozsahu, sa vybudovalo zopár nových
atrakcií v areáli kúpaliska. Nudistická pláž
vedľa krytej plavárne fungovala na veľkú
radosť milovníkov slnenia bez prúžkov počas slnečných dní v plnej kapacite. Úspech
rodinnej šmýkačky hovorí sám za seba. Každodenne sa niekoľko stoviek hostí pustí zo 4
metrovej výšky, aby po 13,5 metroch skončili
v príjemnej termálnej vode. Ani ihrisko plážového futbalu nezostalo prázdne. Konal sa
tu prvý turnaj v plážovom futbale, ktorý vyh-

ral tím z Levíc. Aj keď kvôli novému vstupnému systému dostalo vedenie kúpaliska veľa
kritiky, na základe výsledkov štatistických
údajov určite neoľutovali svoje rozhodnutie.
Počet parkujúcich stúpol o 25%, kým počet
predaných denných lístkov a permanentiek
vzrástol takmer o15%. Z nedostatkov sa poučilo a počas sezóny sa vytvoril systém podľa
očakávania hostí. Našu reportáž o kúpalisku
môžeme uzatvoriť tým, že i napriek tomu,že
sa všetky tohtoročné plány neuskutočnili, za
tými, ktoré sa zrealizovali, stoja úspešné rozhodnutia a ich tvorcovia môžu byť pyšní na
svoje nápady. Ozajstnou radosťou však zostávajú spokojní klienti, ktorí sa radi vracajú do
nášho mesta. 
Németh Lívia

126 obchodných prevádzok, z toho:
▪ 3 reštaurácie
▪ 8 fasfoodov
▪ 8 kaviarní
▪ supermarket BILLA
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▪ pobočka Slovenskej pošty,
banky, mobilní operátori,
cestovná kancelária, oprava obuvi,
rýchločistiareň, detský kútik...
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Operatívne úsporné opatrenia v Štúrove

Hospodárska kríza zasiahla v našom
regióne už minulý rok. Vtedy Suzuki a.s.,
jeden z najvýznamnejších výrobcov automobilov radikálne znížil počet svojich
zamestnancov. V uplynulých mesiacoch aj
na vládnej úrovni sa začalo diskutovať o
možnostiach riešenia hospodárskej krízy
na Slovensku, pretože celkový zisk z odvodov sa znížil o 12% v štátnej pokladnici,
totiž od začiatku roka sú príjmy do štátnej pokladnice menšie ako výdavky. Vláda
siahla predovšetkým na rozpočet miest a
obcí. Od júla tohto roku im pripadá oveľa
menšia čiastka zo skutočnej výšky výnosu
z uvedenej dane než doteraz. Kríza znamená nemalý problém aj pre naše mesto a
jej dopad zhoršuje aj zníženie príjmov Vadašu a.s. kvôli nepriaznivému počasiu. O
samotnej kríze a jej dopade sme sa rozprávali s primátorom mesta Štúrovo, Jánom
Oravcom.
Oficiálny dopad hospodárskej krízy sme
mohli pocítiť na Slovensku od júla tohto
roku.
Od začiatku roka sme si boli vedomí, že
nastali určité problémy. Prognózy Ministerstva financií SR boli nesprávne optimistické. Predpokladanú finančnú stratu, ktorú
nám signalizovali (zníženie výnosov z daní o
7-8%, v Štúrove 5,8%), by sme vedeli riešiť
bez značných problémov. V júli nám nahlásili
novú prognózu, kde referovali až o 16,4%nom znížení. Realita týchto údajov je však
stále otázna. Vždy si opatrne pripravujeme
náš rozpočet, preto u nás predstavuje výšku
11,2%, čo spôsobí vážne problémy aj pre nás.
Nehovoriac o neskorom nahlásení operatívnych úsporných opatrení, vedeli by sme pozastaviť oveľa viac rozbehnutých investícií.
Podľa Vás vláda s novými číslami čakala
do júla kvôli blížiacim sa voľbám do EP?
Nemyslím si to. V pozadí by mohla byť
skôr politická klíma. Totiž neopovážili sa priznať, že situácia je naozaj vážna a zlá. Snažili
sa „uspávať” občanov a verejnosť.
Ako vplýva 12%-né zníženie provízie z
daní na život nášho mesta a mestské inštitúcie?
Riaditelia inštitúcií dostali smerodajné
údaje, s ktorými musia kalkulovať počas
zníženia tej časti svojho rozpočtu, ktorá je
dotovaná z mestských finančných prostriedkov. Tieto upravené rozpočty potom zladili s
naším finančným oddelením. Inštitúcie ako
mestské kultúrne stredisko či kino určitú časť
svojich príjmov získajú z finančných pro-

striedkov mesta a z vlastných
zdrojov. Inštitúcie sa snažili o
kompenzáciu tohto finančného rozpätia obmedzením svojej
činnosti alebo zvýšením svojich príjmov. Momentálne naj‑
vážnejšia situácia nastala v mest‑
skom kultúrnom stredisku, v
mestskej športovej organizácii a
v komunálnych službách.
Na Mestskom úrade v Štúrove boli realizované potrebné
opatrenia?
Áno, boli. Vzniknuté voľné pracovné miesta, odchodom
zamestnanca do starobného
dôchodku, sme neobsadili, paušály mobilných telefónov sme
znížili o polovičku, požívanie
klimatického zariadenia je zakázané, zredukovali sme používanie služobného auta, všetky materiály budú zaslané našim
poslancom MZ e-mailom, čím by sme chceli
predchádzať vzniku ďalších výdavkov. Posie‑
lame poštou len zákonom predpísané zásiel‑
ky. Zrušili sme všetky objednávky novín, pozastavili sme nákup papierového tovaru. V
tomto roku sa neusporiadajú ani Mestské dni,
odmeny sú tiež otázne.
Také sú však chýry, že na mestskom úrade
boli vyplácané odmeny...
Po dlhých úvahách sme vypustili prvú
polovičku odmien, ale vtedy sme nevedeli,
že prognóza sa mení zo 7-8%. Ak by sa situácia nezhoršila, v auguste a septembri sme
plánovali vyplácanie druhej časti balíka. Samozrejme, teraz neprichádza do úvahy ani
vyplácanie odmien primátorovi či zástupcovi
primátora.
Uvažuje sa aj o zrušení prevádzkovania
niektorých inštitúcií?
Zdôrazňujem, neplánujeme zrušenie prevádzkovania žiadnej inštitúcie. Osobne som
žiadal pánov riaditeľov, aby posledným varian‑
tom riešenia tejto chúlostivej situácie bolo
prepúšťanie a snažili sa skôr o skrátenie pracovného času. Ak sa skončí kríza, budú znovu potrebné pracovné skupiny, ktoré po zrušení sa už pravdepodobne nedajú vytvárať v
pôvodnej podobe.
V mestskom kultúrnom stredisku museli prepustiť troch zamestnancov, o ďalších
reštrikčných krokoch už ani nehovoriac. Naozaj taká vážna je kríza?
Presne. Neplánujeme postupovať takýmto
spôsobom, ale na našom účte figuruje len zopár desaťtisíc eur. Toto sa nám ešte nestalo.
Na základe istých informácií mesto má
svoje finančné rezervy.
Áno, má, po ktorých sme museli siahať aj
v súčasnosti, bez ktorých by neboli vyplácané
ani výplaty a dotácie jednotlivých inštitúcií.
Naše rezervy sú postačujúce cca. 2 mesiace.
Podľa aktuálnych prognóz koľko eur
predstavuje zníženie výšky štátnej dotácie
pre naše mesto?
Môžeme hovoriť o finančnom výpade vo
výške 500 tisíc eur (16 mil. Sk). Značne nám
sťažuje túto situáciu aj pokles plánovaných
príjmov a. s. Vadaš – 300 tisíc eur (9 mil. Sk),
pretože táto položka je tiež dôležitou súčasťou mestského rozpočtu. Slabá turistická sezóna, a tak nižšie tržby však signalizujú opak.
To znamená, ak profit z jej činnosti bude nulový, čo sa nestáva, deficit nášho rozpočtu sa
zvyšuje na -25 miliónov korún. Toto by nám

vyrazilo poriadne dych! Dúfam, že polovicu
minimálnych tržieb vyprodukuje Vadaš. S
pánom riaditeľom sa týždenne rokuje o príj‑
moch komplexu.
Očividne sa naplnilo parkovisko Vadašu
v strede júla.
Našťastie je to naozaj tak, dobre sa nám
vydaril júlový mesiac. V prípade kúpalísk
víkendy majú rozhodujúce slovo. Prvé letné
dni dosť pršalo, čo výrazne ovplyvnilo tržby
Vadašu. Verím v to, že sa podarí spoločnosti
vyprodukovať aspoň polovicu, pretože spoločnosť si musí zabezpečiť plynulú prevádzku komplexu, splácanie úverov, výplaty a až
potom nasleduje naše mesto. Jedno je isté:
je to dobré ponaučenie pre nás. Musíme si
nájsť v budúcnosti iné riešenie aj pre prípad
slabej sezóny Vadašu.
Čo sa stane, ak Vadaš nesplní ani tieto
očakávania?
To je vylúčené.
Ak vyprodukuje len polovičku zo spomínanej sumy, znamená to prepúšťanie ďalších zamestnancov?
V tom prípade zavedieme na mestskom
úrade skrátenie pracovného času a počas
nestránkových dní zatvoríme úrad. Najjednoduchším riešením by bolo prepúšťanie
zamestnancov, ale nie som zástancom takého variantu. Čakáme ďalší, augustový balík
peňazí. Predošlý mesiac bola poukázaná len
polovičná suma zo štátneho rozpočtu, načo
sme boli vždy zvyknutí. Zatiaľ sa snažíme
o udržanie životných funkcií mesta, čo však
bude veľmi ťažké. Samozrejme všetky rozbehnuté projekty boli zastavené okrem výstavby obytných domov, a to v druhej polovici roku 2009.
Aký krok nasleduje potom, ak niektorá z verejných súťaží bude úspešná? Bude
schopné mesto financovať vlastný podiel?
Pre nás sa úspešne skončila verejná súťaž
o financovanie verejného osvetlenia - vlastný
podiel nákladov sme schopní vyprodukovať.
Výsledky ďalších súťaží budú zverejnené len
na jeseň, ktoré v prípade úspešnosti budú realizované len v roku 2010.
Plánuje sa aj projekt zahŕňajúci stavebné rekonštrukčné práce mestskej galérie a
mestského múzea?
Projekt je už vypracovaný, potrebovali by
sme na to vhodné vypísanie verejnej súťaže.
Momentálne prebieha realizácia stavebného
povolenia.
Môžu sa v budúcnosti zvýšiť aj dane a
niektoré iné poplatky?
Pri plánovaní rozpočtu na ďalší rok možno
sa uskutoční takéto zvýšenie, čo však nebude až také drastické, lebo tým by sa zároveň
znížili aj príjmy. Viacerí by sa vyhli svojim
povinnostiam, čím by sa zvýšili poplatky za
vymáhanie daní. Potrebujeme dane, ktoré sú
prijateľné pre väčšinu našich občanov.
A miestne poplatky za komunálny odpad?
Miestne poplatky za komunálny odpad
môžeme využiť len na hradenie nákladov
spojených s odnášaním odpadu. Finančnou
stránkou tejto veci by sme nemali mať problémy. Starosť nám robí financovanie takých
komunálnych prác ako je kosba, údržba ciest
a chodníkov, údržba počas zimnej sezóny,
verejné osvetlenie. Tieto náklady predstavujú
tú časť, ktorá je hradená zo štátnych daní.


Preklad: F.Cs.
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A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola jövőképe

Július 8 –tól vagyok a művészeti alap‑
iskola kinevezett igazgatója. A vezetésváltással járó nehézségek, szükségszerű feladatok megoldása után időszerű, hogy
az iskola jövőjét meghatározó rövid- és
hosszútávú célokkal is foglalkozzunk,
hiszen ezek nélkül érdemi munka egyetlen
iskolában sem képzelhető el.
A mi intézményünkben is pedagógiai program szerint folyik az oktató-nevelő munka,
melynek módosítása szükségszerűvé vált a
múlt év szeptemberétől érvényben lévő iskolatörvénnyel összhangban. Ezt a programot
azonban folyamatosan tökéletesíteni kívánjuk
felhasználva az eddig megszerzett tapasztalatokat (az egyes tagozatok első évfolyamaiban már így folyt az oktatás), és fokozatosan
a többi évfolyamra is kidolgozzuk, termé‑
szetesen a művészeti alapiskolákra vonatkozó állami oktatási programmal összhangban.
Kívánatos tehát, hogy az iskolák állandóan
figyelemmel kísérjék az iskolareform diktálta változásokat, de a társadalomban megfi‑
gyelhető változásokat is. Le kell szögeznünk,
hogy a művészeti alapiskola, miként a más
típusú iskolák is, szolgáltatásokat nyújt, és
ezt nemcsak tanulóinknak és a szülőknek, de
a városnak, régiónk társadalmának is, akik
természetes igényeit és elvárásait figyelni és
értékelni kívánjuk, hogy az eddigi működés
értékes hagyományaira építve széles tevé‑
kenységkínálattal, a tanulók sokoldalú fejlesztésével tudjunk a kihívásoknak megfelelni.
A fentiek jegyében legfontosabb feladataink közül mindenképpen megemlíteném a
következőket:
- a tanulók művészi képességeinek fejlesztése,
- az alkotás örömének, izgalmának felfedez‑
tetése,
- az érzelmi intelligencia fejlesztése,
- megfelelő feltételek biztosítása diákjaink
bemutatkozásához (a megszerzett tudás,
művészi készségek prezentálása),
- diákjaink és pedagógusaink tehetségének,
tudásának kihasználása városunk és régiónk
kulturális életének gazdagítására,
- a nyitott gondolkodás, tolerancia képességének fejlesztése,
- törekvés, hogy a művészi, kulturális tevékenység megelőző, ellensúlyozó hatással
bírjon a gyermekekre, ifjúságra leselkedő
negatív társadalmi jelenségekkel szemben,
- az együttműködés és a kommunikációs
készség fejlesztése (közös zenélés, kulturális
rendezvények szervezése).
A művészeti alapiskola a tanulók, szülők,
pedagógusok nyitott közössége, melynek fő
küldetése a művészeti oktatásban és művész‑
ettel nevelésben rejlik. Elsődleges cél mindvégig azon képességek fejlesztése marad,
hogy tanulóink képesek legyenek alkotni,
de a művészetet befogadni is, miközben
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személyiségük sokoldalúan fejlődik. Hogy
ez megvalósulhasson, olyan atmoszférára
van szükség, amely motiváló és baráti, ahol
az oktatás a természetes kíváncsiságra épít
és a sikerélményt célozza meg. Tanulóink
egészséges lokálpatriotizmusát is fel kell
ébresztenünk, hogy értékelni tudják a helyi
tradíciókat, regionális kultúránkat, megismerjék városunk, környékünk művészegyéniségeit.
A fenti célokat nehéz lenne elérni az iskola megfelelő szociális klímája nélkül, ha
nem törekednénk arra, hogy tantestületünk
minden tagja fontosnak érezhesse magát és
azt a tevékenységet folytathassa, amelyhez
szakmailag legjobban ért, és emellett saját
művészi aktivitását is legyen módja gyakorolni illetve fejleszteni. A szakmailag kép‑
zett, munkája iránt elkötelezett tantestületnek olyan közösséget kell alkotnia, mely
egységes pedagógiai értékeket képvisel. A
tanerő stabilitása a hatékony munka fontos
tényezője. A felesleges személyi változások a bizonytalanság érzését válthatják ki
diákban, szülőben egyaránt. Mindenképpen támogatni kell pedagógusaink szakmai
előmenetelét, továbbképzését, hiszen az így
megszerzett tudást, szakbővítést ki lehet
használni a választható szakok (hangszerek) kínálatának bővítésére.
Iskolánk érdeke, hogy a jól működő kapcsolatok (baráti iskolákkal, kulturális intézményekkel, óvodákkal stb.) továbbra is
fennmaradjanak, és a hagyományos rendezvények, mint a ZENEI NAPOK, KARÁ‑
CSONYI HANGVERSENY stb. a jövőben
is színesítsék városunk kulturális palettáját.
Az iskola fejlesztési koncepciójának kidolgozásához nélkülözhetetlen a jelenlegi
helyzet analizálása, partnereink elégedettségének felmérése. Ez a közeljövő feladata, melyhez a szülők, tanulók és pedagógusok közreműködésére is szükség lesz. A
különféle módszerek (pl. SWOT – analízis,
kérdőívek) segítségével megszerzett információk alapján a vezetés objektívabban
tudja majd kidolgozni a művészeti alapiskola fejlesztési stratégiáját a következő ötéves
időszakra.
Reméljük, a gazdasági válság követ‑
keztében minket is érintő megszorítási
(spórolási) intézkedések csak átmenetileg
jelentenek nehézséget, és sikerül a szűkösebb anyagi feltételek ellenére úgy gazdálkodnunk, hogy az oktatási-nevelési munka
színvonala ne változzon, és tanulóink ne
sokat érezzenek a negatív hatásokból.
Vidám, sikerekben gazdag új tanévet kívánok minden régi és új diákunknak, meg
persze sok kitartást és türelmet (a szülők
részéről is) a gyakorláshoz és alkotáshoz.
Tanévnyitó szeptember 2 –án délelőtt 10,30kor az iskola főépületében.

Baranovics Róbert

Vezetői gyakorlattal rendelkező, esetleg számlázásban és egyéb
adminisztrációs feladatokban jártas, magyarul is beszélő
munkatársat keresünk,
irodavezetői munkakörbe.
munkakörbe
Kiemelt, teljesítmény orientált bérezés!
Jelentkezés: rövid, max. 15 soros önéletrajzzal,
levélben a párkányi kultúrházban vagy a következő e-mail címen:
csatar.andras@chello.hu

Design by DEEM Design s.r.o.

Párkányi munkahelyre fiatalos, jó kommunikációs képességgel,
kapcsolatteremtő és beszédkészséggel rendelkező, szlovákul jól
beszélő munkatársakat keresünk
telefon marketing tevékenységre.
tevékenységre
A gyakorlat előny, a kezdőket betanítjuk.
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Új káplánja van a párkányi egyházközségnek
2009. július 1-től új káplánja van a párkányi egyházközségnek Ďurás Márk személyében. Márk atya a július 5-i vasárnapi
szentmisén mutatkozott be a híveknek.
Szeretném megkérni, hogy mutatkozzon
be a Párkány és Vidéke olvasóinak is.
Ďurás Márknak hívnak. Pozsonyi születésű
vagyok, a gyökereim Ipolybalogon vannak.
Pozsonyban nőttem fel és ott végeztem el a teológiát. Diakónusként egy évig Légen működtem - Dunaszerdahely mellett -, hétvégenként
jártam a gyakorlatra. Az első káplánhelyem
Érsekújvár lett, ahol három évig tevékenykedtem, majd Párkányba kerültem.
Milyen gyerek volt, és mit szeretett a leg‑
jobban csinálni gyermekkorában?
Nagyon csintalan gyerek voltam, amolyan
belvárosi gyerek. Szerettem játszani, kirándulni, mint a lurkók általában.
Miképp ismerkedett meg a hittel?
Gyermekkoromban sosem gondoltam, hogy
pap lesz belőlem. Sok minden szerettem volna
lenni, így például űrhajós, katona, és sokáig
szemetes. Nagyon izgalmasnak tűnt az, ahogy
a „kukások” mennek az autóval, leugranak,
fölugranak. Gimnazistaként egy vereknyei
közösség tagja lettem. Őáltaluk kicsit másképpen ismerkedtem meg a hittel. Megtudtam, hogy a hit nemcsak a vasárnapi miséről
szól, vagy arról, hogy reggel és este imádkozni
kell. Megtudtam, hogy a hit az ember egész
életét befolyásolja, a hit által valahová tartozok. Nem vagyok egyedül, a többi hívőn kívül
velem van az Isten, minden nap minden egyes
pillanatában. Ekkor kezdett fejlődni bennem a
hivatástudat is, de még akkor sem gondoltam
arra, hogy pap leszek.
Mikor döntötte el, hogy a papi hivatást vá-

lasztja?
16 éves koromban közösségünk két tagja
házasságot kötött. Az ő esküvőjükön éreztem
először azt, hogy én nem ilyen formában fogom
kimondani az igent az oltár előtt állva. Először
nevettem magamon. Persze, majd belőlem lesz
pap, milyen pap lennék én? Aztán tényleg éreztem, hogy Isten egyre jobban vonz és mutatja
az utat. Egyik napról a másikra mindenféle
különleges ok nélkül elkezdtem minden egyes nap misére járni. Nem tudom pontosan elmagyarázni, hogy miért, hívást éreztem, hogy
menjek. Emlékszem első alkalommal anyukám
meglepően kérdezte, hogy hova megyek. Misére, mondtam. Nem tiltakozott, elengedett. A
gimnázium után jelentkeztem a szeminárium‑
ba, fölvettek. Így lett belőlem pap.
Majd két hónapja van Párkányban. Hogy
érzi magát városunkban?
Nagyon jól. Érsekújvártól valamivel nyugodtabb hely, kevesebb a munka is. Az elmúlt,
keménynek mondható három év után jól esik
egy kis pihenés. Nagyon jól megértjük egymást az esperes úrral is. Hálás vagyok neki,
hogy a szolgálatom elején megenged egy kis
pihenőt. A hely is ideális. Sokan azért jönnek
Párkányba, hogy nyaraljanak. Engem a püspök
nem nyaralni küldött ide, de azért kihasználom
a térség lehetőségeit. Lehet kirándulni, túrázni,
fürödni, kerékpározni…
Az Önnel kapcsolatos tapasztalatomból
kitűnik, hogy szereti a gyermekeket.
Nemcsak a gyermekeket. Azokkal foglalkozom, akikkel csak lehet. Légen nem volt
lehetőségem az ifjúsággal dolgozni. Volt ott
egy kórház és egy öregotthon, oda jártam. Nagyon szerettem oda is eljárni. Ahol igény van a
munkámra, legyen szó katekizációról, fiatalok‑

ról, vagy betegekről, ott próbálom megállni a
helyem.
Vannak olyan különleges tervei, amelyeket Párkányban szeretne megvalósítani?
Egyelőre csak ismerkedem a helyzettel,
azzal, hogy milyen új kihívások várnak rám.
Vannak olyan dolgok, amelyek máshol beváltak, s ha úgy fogom látni, hogy itt is működnének, megpróbálom őket megvalósítani. Az
esperes úrral már beszélgettünk arról, hogy
ő mit tartana fontosnak, hisz régebben van
Párkányban, jobban átlátja a helyzetet. Aktív
ember vagyok, szeretnék minél többet tenni.
A személyes kapcsolatokra nagy hangsúlyt
fektetek. Nem csak úgy távolról hirdetni Isten
igéjét, hanem személyesen! Mert az Úr Jézus
is ezt tette: ment az emberek közé, velük volt,
és hirdette az evangéliumot. Én is ezt szeretném tenni, minél közelebb kerülni az emberekhez, hogy velük legyek. Ez az egyetlen
konkrét tervem.
Ha lenne három kívánsága, mi lenne az?
Három kívánságom? Az igazság az, hogy
kívánságaim vagy elvárásaim nincsenek. Nem
úgy alakultak a dolgaim, ahogy terveztem. Érsekújvárba nem szerettem volna menni, de ma
már tudom, hogy ez volt a legjobb hely, ahol
kezdhettem. Újvárból sem kéredzkedtem el,
de látom, nagyon jó, hogy ide kerültem. Isten
vezet! Egyetlen kívánságom az, hogy továbbra
is vezessen. Eddig mindig az volt a számom‑
ra legjobb, amit Isten adott és hiszem, hogy
továbbra is az lesz. Legyen meg az ő akarata.
Köszönöm a beszélgetést. Káplán úrnak
kívánjuk, hogy az Úr Jézus segítse őt továbbra
is, hogy valóban minél több embernek hirdet‑
hesse az evangéliumot.

-gp-

8/2009

VEC VEREJNÁ

Štúrovská farnosť má nového kaplána

Od 1.júla má štúrovská farnosť nového kaplána, ktorý sa veriacim predstavil
5. júla na svätej omši. Požiadali sme ho,
aby sa predstavil aj čitateľom mesačníka
Štúrovo a okolie.
„Volám sa Marek Ďurás, narodil som sa v
Bratislave, ale moje korene sú v Balogu nad
Ipľom. Vyrastal som v Bratislave, kde som
študoval aj teológiu. Diakonom som bol v
Lehniciach neďaleko Dunajskej Stredy. Mojim prvým kaplánskym miestom boli Nové
Zámky. Tu som pôsobil tri roky a odtiaľ som
prišiel 1. júla do Štúrova, ako kaplán“.
Aký ste bol chlapec a čo ste najradšej robil v detstve?
Bol som taký nezbedný, mestský chlapec.
Rád som sa hral, chodil na výlety, tak ako aj
všetky ostatné deti.
Kedy ste sa rozhodli pre povolanie kňaza?
V detstve som si nemyslel, že raz budem kňazom. Páčilo sa mi veľa profesií. Chcel som
byť kozmonaut, vojak. Veľmi zaujímavá bola
pre mňa práca smetiara, to, ako zoskakujú a
naskakujú na auto. Dlho som chcel byť smetiarom. Ako gymnazista som sa dostal do jedného spolku mladých, kde som sa zoznámil s
vierou z iného uhľa pohľadu. Uvedomil som
si, že to nie je iba o nedeľňajších omšiach a
ranných a večerných modlitbách. Pochopil
som, že viera je niečo, čo poznačí celý náš
život. Pomocou viery niekam patrím, nie
som sám, okolo mňa sú iní veriaci a so mnou
je Boh, v každej chvíli každého dňa. Vtedy
sa vo mne zrodila myšlienka povolania, ale
ešte ani vtedy som nemyslel, že bude zo mňa
kňaz. Mal som asi 16 rokov, keď sa dvaja zo
spomínaného spolku zosobášili. Vtedy na ich
obrade som prvýkrát počul vnútorný hlas,
ktorý mi hovoril, že ty svoje „áno“ pred oltárom povieš iným spôsobom. Prvý raz som sa

Vyčíňanie psychopata
Občan, ktorý ako posledný nastúpil do
Domu opatrovateľskej služby (DOS) na
Sobieskeho 20, sa v minulosti podieľal na
vybudovaní ruského cintorína a jeho prácu
vidieť aj v rímsko-katolíckom kostole. Tento
človek sa stal obeťou psychopata. Uvedieme
niekoľko prípadov z jeho života. Ako slušný
občan sa snažil každého pozdraviť (aj mladších), ale namiesto odpovede otočili hlavu.
V spoločnom záchode bola vyliata voda.
Na neho to chceli zvaliť, že sa tam vycikal.
Raz pri varení v kuchyni si na spoločnom

v duchu tomu
smial – určite,
zo mňa bude
kňaz, aký by
som bol ja
farár. Ale potom som čo
raz viac počul
volajúci hlas
Boha, ktorý
mi ukazoval
cestu. Z jedného dňa na
druhý
som
začal každý
deň chodiť do
kostola, neviem to ani vysvetliť, len som počul volanie. Pamätám sa, ako sa ma mamička
prvý raz prekvapene spýtala: Kam ideš? Na
omšu – odpovedal som. Neodporovala, pustila ma a tak to pokračovalo. Z jedného dňa na
druhý, bez zvláštneho dôvodu a odvtedy som
bol každý deň v kostole. Teda takouto cestou
som sa po ukončení gymnázia prihlásil a bol
prijatý na seminár. A tak sa stal zo mňa kňaz.
V Štúrove ste mesiac, ako sa cítite?
Veľmi dobre. Po Nových Zámkoch je to o
niečo pokojnejšie miesto, práce je menej a po
troch rokoch tvrdej práce prišlo vhod trochu
oddychu. Veľmi dobrý je pán dekan, výborne spolu vychádzame a som mu vďačný, že
mi hneď na začiatku doprial trochu oddychu.
Miesto je tiež ideálne. Mnohí sem prichádzajú na dovolenku, mňa sem poslal biskup, nie
preto, aby som dovolenkoval, ale využijem
všetky možnosti. Dá sa tu chodiť na výlety, na
túry, bicyklovať, kúpať.
Mesiac je krátka doba, ale je vidieť, že
máte radi aj deti.
Nie len deti. Zaoberám sa s tým, čo je. Po-

Čitateľský list

šporáku postavil polievku na najnižší stupeň.
Na chvíľu odskočil a keď sa vrátil, všetko
mu vyvrelo, lebo mu niekto prepol sporák
na najvyšší stupeň. Pred Veľkou nocou mal
v spoločnej chladničke pripravené mäso a
masť. Ráno bola chladnička vykradnutá.
Nepriaznivý osud postihol aj Babetu, ktorá
parkovala na dvore pred oknami. Najskôr z
nádrže zmizol benzín, potom niekoľkokrát
prepichli pneumatiku aj po jej odložení do
skladiska. Žiaľ, páchateľ nebol prichytený
pri čine. Chýbajú dôkazy. Vážení! Kde sme
to dospeli? Ľudia v pokročilom veku s rôz-

Autoservis Juhász
Vám ponúka nasledovné služby:

- emisné kontroly motorových vozidiel: BEZKAT,
NKAT, RKAT, RKAT EOBD (vozidlá po roku
výroby 2005)
- diagnostika motorových vozidiel
- príprava vozidiel na STK a ich realizácia
- meranie emisných parametrov dieselových
vozidiel
- predaj ťažných zariadení a ich montáž
s certifikátom
- výmena rozvodových remeňov
- dovoz terénnych motocyklov a štvorkoliek zo zahraničia (Yamaha, Suzuki,
Honda, Kawasaki) a ich servis
- pri dovoze motorových vozidiel vykonáme EK, STK, KO, EVČ a náležitú
administratívu pri dovoze
- predaj, dovoz a servis japonských malotraktorov a príslušenstva

Svätoplukova 34, Štúrovo, tel.: 0905 214 850
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kúšam sa obstáť tam, kde je potreba. V Lehniciach som nemal možnosť práce s mládežou.
Bola tam nemocnica a domov pre starých –
tam som chodil. Aj tam som rád chodil. Počul som, že aj tu sú dva domovy. Jedná sa o
hocičo – katechizáciu, navštevovať chorých,
pracovať s mládežou – alebo čo treba – tam
by som chcel pokračovať v práci.
Máte nejaké zvláštne plány?
Zatiaľ sa iba zoznamujem so situáciou.
Sú také veci, ktoré mali inde úspech, keď
uvidím, že sú potrebné i tu, vyskúšam ich.
Zatiaľ väčšie plány nemám. Porozprávame
sa s pánom dekanom – on je tu už dlhšie, lepšie vidí do vecí – za jeho pomoci sa o niečo
pokúsime. Som aktívny človek, rád by som
vykonal čo najviac. Dôraz dávam na osobný
kontakt. Nie len tak na diaľku – osobne! Pretože aj Pán Ježiš tak konal. Šiel medzi ľudí,
bol s nimi a kázal evanjelium. Aj ja by som to
chcel robiť, dostať sa čo najbližšie k ľuďom,
byť s nimi. To je môj jediný konkrétny plán.
Keby ste mali tri priania, ktoré by to boli?
Tri priania? Pravda je tá, že ja nemám žiadne
priania. Veci sa neudiali tak, ako som si ich ja
plánoval. Do Nových Zámkov som nechcel
ísť, a vidím, bolo to najlepšie miesto, kde
som mohol začať. Ani zo Zámkov som sa
nepýtal, ale vidím, že som sa dostal na veľmi
dobré miesto a Boh ma vedie. Jediným prianím je, aby ma naďalej viedol Boh a čo mi
on dal, zatiaľ vždy bolo to najlepšie. Verím,
že aj v budúcnosti to bude najlepšie. Vlastné
očakávania a priania nemám. Nech je jeho
vôľa – a to je najlepšie.
Ďakujem za rozhovor. Pánovi kaplánovi
prajeme, aby ho Pán Ježiš viedol naďalej,
aby čo najviac ľuďom mohol kázať evanjelium.

-gp-

nymi chorobami by mali posledné roky života prežívať v spokojnom spolunažívaní. A
namiesto toho tu narúša pokoj hyena v ľudskej koži. Mesto Štúrovo sa snaží o nás starať čo najlepšie a my nie sme schopní ľudsky spolunažívať. Objavujú sa tu primitívne
prejavy, ktoré patria na smetisko. Treba si
uvedomiť, že najšťastnejší je človek, ktorý
vidí druhého šťastným.
P.S.: Postihnutý je diabetik vo vyššom
štádiu a po dvoch infarktoch!


Jozef Dubec
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Štyria umelci dvoch štátov

Dňa 17. júla 2009 bola slávnostne otvorená vo veľkej sále
kultúrneho domu v Kamennom Moste výstava z prác štyroch
umelcov Slovenska a Maďarska. Výstavu usporiadali pri príležitosti jubilejného 70. výročia narodenia Károlya Sziklaiho,
ktorý nezištne odovzdáva svoje vedomosti mladým talentom aj
u nás. Dvoch umelcov z Nyergesújfalu (MR) a dvoch z Kamenného Mostu početným záujemcom uviedla Andrea Rudasová,
kultúrna referentka obecného úradu.
Károly Sziklai sa narodil v baníckej rodine. Sám pracoval ako
haviar, ale náklonnosť k maľovaniu ho nikdy nenechala ľahostajným. Na jeho obrazoch sa často objavujú motívy z každodenného
života dedinčanov, oživujú sa dedinské krajiny, ulice, charakteristické domy so strechou z trstinovej krytiny, staré kostoly a mosty. V
roku 1991 založil „Umelecký klub Dunaj“, v roku 2000 bol zakladajúcim členom „Medzinárodnej umeleckej skupiny v Klastrompuszte“ a je stále aktívnym členom Spolku regionálnych výtvarníkov v Štúrove. Počas svojej kariéry sa zúčastnil 130 individuálnych
a viac než 70 skupinových výstav. Zúčastnil sa študijného a výstavného pobytu v Holandsku a Nemecku, kde svoje práce vystavoval
na mnohých miestach.
Ďalším umelcom z Nyergesújfalu je Kálmán B. Varga, ktorý
sa elegantne pohybuje vo viacerých žánroch výtvarného umenia.
Svoju umeleckú dráhu začínal ako kamenár. Už ako kamenný sochár pracoval osem rokov na renovácii budovy budapeštianskeho
parlamentu. Keramikár, hrnčiar, maliar, kamenár, kamenný sochár,
reštaurátor Varga nám teraz priniesol svoje sochy, ktoré nás zavedú
do sveta rozprávok a povestí. Jeho milé figúry sú trochu romantické, humoristické, farebné, pôvabné a roztomilé. Tieto očarujúce,
strigovské postavy nás na prvý pohľad zarazia, pritom vyžarujú
pokoj, kľud a vyrovnanosť. Jeho diela sa nachádzajú vo viacerých
štátoch sveta, ako v Belgicku, Nemecku, Taliansku, Rakúsku, ale aj
v Kanade a USA.
Helena Nyitraiová z Kamenného Mosta je taktiež mnohostranná
umelkyňa. Aj na tejto výstave sa prezentovala s dvomi odvetviami
výtvarného umenia. Menšie krajinky, portréty svedčia o citovom
prejave vyjadrovacej schopnosti v maľovaní. Drobné plastiky, figúry vryté do kameňa sú umeleckými prejavmi foremnej zručnosti
a spôsobu vyjadrenia sa. Pani Nyitraiová je už dlhé roky členkou
Spolku regionálnych výtvarníkov v Štúrove. Cíti sa doma aj vo svete noviel a básní, naposledy jej básne vyšli na stránkach kultúrneho
časopisu Átkelő. Zúčastnila sa mnohých výstav a v súčasnosti sú
vystavené jej diela v zahraničí.
Ďalším domácim predstaviteľom výstavy bol grafik Imrich Hiros, ktorého každý poznal ako hudobníka. Jeho predstavenie sa na
tejto výstave bolo práve preto prekvapením, veď v tejto oblasti doteraz neukázal svoje schopnosti, hoci kresbové zručnosti ho už dávno na to predestinovali. Výnimočne sú hodnotné práve tie kresby,
na ktorých zvečnil staré verejné budovy Kamenného Mosta. Niektoré z týchto budov dnes už žiaľ neexistujú. Podľa svojho priznania
kreslí iba pre svoje potešenie, ale jedno je isté, jeho prvá výstava
zožala medzi návštevníkmi veľký úspech.

Július Juhász

Nánai kézműves tábor – hetedszer
Július utolsó hetében rendezte meg a Csemadok Nánai
Alapszervezete a hagyományos Kézműves Alkotótábort a falu
kultúrházában.
A Dániel Erzsébet
vezetésével immár
hetedik
alkalommal megrendezett
napközis Kézműves
Alkotótábor július
27-től 31-ig zajlott a
nánai kultúrházban.
A 31 résztvevő gyer‑
mek az öt nap alatt
megismerhette és
elsajátíthatta a korongozás, a nemezelés, a szövés, a kötélfonás, a csuhézás, a babakészítés és a kosárfonás tudományát,
a modern technikák közül pedig a tűzzománcot, a batikolást, a
selyemfestést, az ólomüvegezést és a gyöngyfűzést próbálhatták
ki, majd alkotásaikat haza is vihették. A foglalkozásokat az ipoly‑
szalkai tájház népi mesterei, valamint felvidéki és magyarországi
kézművesek és művészek vezették. Az utolsó napon kiállítást rendeztek a gyerekek műveiből, a záró ünnepségen köszöntőt mondott Matuska Zsuzsanna polgármester, végül a dunaszerdahelyi
barantások bemutatóját lehetett megtekinteni.

Kép és szöveg: G.É.

Két ország négy művésze
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Szlovákia és Magyarország
négy
alkotójának műveiből nyílt kiállítás
2009. július 17-én
a
kőhidgyarmati
kultúrház nagytermében. A kiállítás
Sziklai Károly hetvenéves jubileuma
alkalmából került
megrendezésre, aki
önzetlenül igyekszik
tájainkon is átadni
tudása legjavát az
A megnyitón Magát László polgármester,
érdeklődő ifjúságnak.
Kálmán, Rudas Andrea, Nyitrainé
A két-két nyergesúj‑ Varga B.Verbók
Ilona és Hiros Imre
falui és kőhidgyarmati
művészt Rudas Andrea,
a községi hivatal kultúrfelelőse mutatta be a szépszámú érdek‑
lődőnek.
Sziklai Károly bányászcsaládban született. Maga is vájárként dolgozott, de a festészet mindig is vonzotta őt. Festményein a mai napig
előszeretettel jeleníti meg a falusi emberek hétköznapi életét, képein
életre kelnek a falusi tájak, az utcák, a jellegzetes nádtetős házak, a
régi templomok és hidak. 1991-ben megalakította a Duna Művészkört,
2000-ben alapító tagja volt a Klastrompusztai Nemzetközi Művész‑
csoportnak, aktív tagja a Párkányi Területi Alkotókörnek. Pályafutása
alatt mintegy 130 egyéni és több mint 70 csoportos kiállításon vett
részt. Tanulmányi és kiállítói körúton vett részt Hollandiában és Németországban, ahol festményeit számtalan kiállításon bemutatták.
A másik nyergesújfalui alkotó Varga B. Kálmán, aki a kép‑
zőművészeti műfajok igen széles skáláján mozog. A kőfaragóból lett
kőszobrász nyolc évig dolgozott az Országház renoválásán. A keramikus, népi fazekas, festő, kőfaragó, szobrász, restaurátor Varga most
a szobrait hozta el hozzánk, melyek a mesék és a mondák világába
repítenek bennünket. Kedves figurái kicsit romantikusak, humorosak, színesek és bájosak. Az embert első látásra meghökkentik az
elbűvölő, szinte boszorkányos csáberejű, mindamellett nyugalmat
árasztó alakjai, melyeken jóleső érzéssel, valamiféle gyermeteg indulattal pásztáz végig a látogató szeme. Alkotásai megtalálhatók a világ
számos országában, így Belgiumban, Németországban, Olaszországban, Ausztriában, de Kanadában és az USA-ban is.
A kőhidgyarmati Nyitrainé Verbók Ilona szintén sokoldalú alkotóművész. Ezen a tárlaton is a képzőművészet két ágazatával képviseltette magát. Kisebb méretű (táj)festményei, portréi a festői kifejezőkészség érzéki megnyilvánulásairól tanúskodnak. Kisplasztikái,
kőbe vésett figurái pedig a gazdag formakészség, az önkifejezés remek megnyilvánulásai. Nyitrainé már évek óta a Párkányi Területi
Alkotókör oszlopos tagja. A (verses) novellák, versek világában is
otthon érzi magát, legutóbb az Átkelő c. kulturális folyóiratban jelentek meg írásai. Számtalan kiállításon vett már részt, jelenleg is szerepelnek alkotásai külföldön.
A tárlat másik hazai képviselője Hiros Imre grafikus, akit eddig
mindenki csak zenészként ismert. Épp ezért hatott a meglepetés erejével a kiállításon való bemutatkozása, hisz erről az oldaláról ezidáig
még nem mutatta meg tehetségét, bár rajzkészsége rég erre predesztinálta őt. Különösen értékesek azok a művei, melyeken Kőhidgyarmat
régi középületeit örökítette meg. Ezek az épületek egy része mára
már sajnos, nem létezik. Saját bevallása szerint csupán a maga örömére rajzolgat, de bátran állíthatjuk, hogy első bemutatkozása nagy
sikert aratott a látogatók körében.
Kép és szöveg: Juhász Gyula

Június első felében négy szerencsés
párkányi gimnazistának és tanárnőjüknek adódott lehetőségük arra, hogy részt
vegyenek egy 10 napos táborban, amely
immár 11. alkalommal került megrendezésre Erdély szívében, ezúttal Setétpatakon. A tábor a Kárpát-medencei Anyanyelvi Tábor nevet viseli, ez sokat elárul a
tábor küldetéséről valamint jellegéről is.

Az idei táborba az egész Kárpát-medencéből érkeztek tanulók, Kárpátalja kivételével. Fiatalok képviselték Erdély szórványvidékeit, Felvidéket, Délvidéket, Vajdaságot,
valamint Magyarországot is. Érdekesség,
hogy most először vett részt egy Horvátországból érkező délvidéki csapat, a Kárpátaljaiak vízumprobléma miatt maradtak otthon.
A rendezvény családias hangulatú volt, hi‑
szen a diákok és tanáraik összlétszáma nem
haladta meg az 50-et. A Felvidéket a párkányi gimnazisták: Nagy Luca, Szeleczki Mónika, Kurdy Éva és Nagy András képviselték, Csongrády Zsófia tanárnő vezetésével.
A tíznapos tábor tábornyitással kezdődött
és táborzárással zárult. Mint minden évben,
úgy idén is rengeteg előadás hangzott el az
anyanyelvről, helytörténetről, Erdély látványosságairól. A sok értékes előadás egyike
a magyar írók és költők erdélyi kapcsolatát
firtatta. Megtudhattuk, hogy Jókai, Petőfi,
Mikszáth és Kazinczy egyaránt kapcsolatba
hoztatók ezzel a vidékkel, hiszen műveik
között találunk jó párat, amelyek ezen a tájon születtek, illetve az erdélyi táj ihletett.
De senki se higgye azt, hogy a nyári tábor
csupán a tanulásról szólt! A diákok kirándulásokon is részt vettek, amelyek közül az
egyik a Fogarasi- havasok kacskaringós lejtőin vezetett fel a több mint 2000 méteres
magasságba. Egy másik kirándulásra a Szent

Anna-tó vize mellett került sor, ahol megmártózhattunk a tó kristálytiszta vizében s
magukba szívhattuk az üde hegyi levegőt.
S hogy Erdély jellegzetességeiről se feledkezzek meg, sokan közülünk most először
láttak életükben székely kaput, amelyek
a székely gazdák udvarait díszítik. Az alkalmat megragadva sokan „bepózoltak” a
nem mindennapi monstrumok elé, s várták,
hogy lencsevégre kapja valaki őket.
Minden egyes nap a diákok előadásaival zárult:
mindben este más-más csapat mutatkozott be, s számítógép segítségével, prezentáció formájában mutatta
be szülőföldjét, iskoláját, s
a vidékre jellemző népszokásokat. Néhányan vették a
bátorságot s a száraz tények
mellett igyekeztek szórakoztatni is társaikat. Voltak, akik
ennek érdekében zenével,
szavalattal, viccel vagy akár
árnyjátékkal is kedveskedtek. A bemutatkozó előadások sokat segítettek abban,
hogy a táborlakók még jobban megismerhessék egymás
helyzetét, a magyar kissebség lehetőségeit.
Rádöbbenhettünk arra, hogy a szlovákiai
magyar diákoknak jóval több lehetőségük
van érvényesülni, s több iskola közül is
válogathatnak, amíg más országokban alig
akad magyar általános és középiskola. A
tábor végéhez közeledve a Folker együttes
moldvai dalokkal és táncokkal kedveskedett, a Guzsalyas Játszóház vezetői pedig
a nemezelés fortélyaival ismertették meg a
fiatalokat.
Az anyanyelvápolás minden nemzet
kötelessége, s mindenkinek meg kell tennie minden tőle telhetőt, hogy anyanyelvét gondozza. Az ehhez hasonló nyelvi
táborok kivalló lehetőséget nyújtanak a
fiataloknak arra, hogy megismerjék múlt‑
jukat, nyelvüket, amelyre ezek után lehet
másképp fognak nézni, s nagyobb becsben
fogják tartani.
Az Anyanyelváplók Erdélyi Szövetsége (AESZ) révén évente négy tábor kerül
megrendezésére, ezek közül az egyik a
már említett Kárpát-medencei Anyanyelvi
Tábor. Az AESZ nyári táborai a szövetség
versenyeinek díjazott tanulóit és szórványban élő, vagy a Kárpát-medence magyarlakta térségeiből érkező gyerekeket látja
vendégül.

Kurdy Éva

Táncos sikerek az
egyházi óvodában

Egy éve alakult a Szent Imre Egyházi Óvoda tánccsoportja, s máris jelentős
színhelyeken volt lehetősége bemutatkozni. A gyerekekkel a nemzetközileg
elismert esztergomi „Carmen TSE“ tánc‑
iskola vezetője, Puksáné Dr. Nagy Margit
foglalkozik heti egy alkalommal az óvoda
tornatermében.

A tánctanfolyam több irányvonalat
képviselt. Alapvetően fontos az esztétikus
mozgásképzés, melynek segítségével javul
a gyerekek testtartása, mozgásuk rendezet‑
tebbé, harmonikusabbá válik. Megtanulnak együtt élni a zenével, arra esztétikusan
mozogni. Természetesen először az óvodai
ünnepélyeken mutatkoztunk be egy-egy
tánckoreográfiával. Majd sikeresen szerepeltünk a párkányi szabadidőközpont által
rendezett „Megatánc 2009“ versenyen. Az
év folyamán három táncot is megtanultak
gyerekeink. Nagy élmény volt Esztergom
főterén a Széchenyi téren két alkalommal
is fellépni. Az igazi megmérettetés viszont
a Várszínházi fellépés volt a Bazilika tövében július 13-án a Cirkusz című darabban.
A fellépést számtalan próba előzte meg,
melynek során lehetőségünk volt megismerkedni az esztergomi tánccsoport gyermek csoportjával. Velük összehangolódva
érett meg a kis oroszlánokat megelevenítő
táncos mű a Madagaszkár zenéjére. Több
száz néző előtt, esti előadásban, reflektorfényekkel maradandó élményt nyújtott a fellépés nemcsak a gyerekek, hanem a szülők
számára is. A tánciskola felnőtt tánckara
mellett kapott helyet a kisebb nemzedék
is, az esetleges utánpótlás. Ez alkalomra a
gyerekeknek már igazi táncos schowba illő
fellépő ruhát varrtak, s a koreográfiához
illően ki is festették őket. Ezzel a számmal
a közeljövőben lehetőségünk lesz még több
alkalommal is fellépni, több helyszínen. A
fellépések izgalmán és örömén túl jó volt
megismerkedni az esztergomi csapattal is.
Reméljük gyermekeink táncos kedve tovább‑
ra is megmarad, Margit néni pedig tovább‑
ra is hasonló szeretettel vesz bennünket
szárnyai alá. Köszönjük neki, hogy óvodánk élete ily módon is gazdagabbá válhat!

Vízi Katalin, óvodaigazgató

Kútfúrást
vállal kútfúró
mester
garanciával.
Tel.:
0915 510 504
+36 30 941 8985

Rybárske, chovateľské a umeleckokreatívne potreby
Horgász, kisállattenyészeti és kreatívkézműves kellékek boltja

Kárpát-medencei Anyanyelvi Tábor
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ISKOLAÜGY

Hlavná 50, Štúrovo - Fő utca 50, Párkány
Tel.: 0911 880 858

10.

8/2009

KULTÚRA - ISKOLAÜGY - ŠKOLSTVO

11.

A csacai találkozó

Škola v prírode

Igaz, már ez év márciusában befejeződött a British Council nagyszabású projektje, amely a Jövő iskolája nevet kapta,
nemrégiben azonban ismét sikerült összegyűlniük a szlovákiai
diákoknak és tanáraiknak, hogy egyeztessék, mit sikerült elérniük a projekt által.
Az utolsó, projektet lezáró szlovákiai összejövetelnek
a csacai (Čadca)
gimnázium bilingvális tagozata adott
otthont (Gymnázium JM Hurbana).
Itt gyűlt tehát össze a 4 szlovákiai
iskola:
Gimnázium-Gymnázium
Párkány-Štúrovo,
Business
Academy, Bratislava (Pozsony), Gymnázium Spišská Nová Ves (Igló),
Gymnázium JM Hurbana Čadca (Csaca). A találkozó vezetője
újra Alena Rebrová, a British Council szlovákiai munkatársa volt.
Az összejövetelen beszámoltunk eddigi eredményeinkről, elbe‑
szélgettünk arról, hogy mit adott számunkra a projekt, és közelebb‑
ről megismerkedtünk a British Council munkájával is.
Mi, párkányi gimnazisták, nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy
rengeteg tanárt és diákot sikerült értesítenünk munkánkról, hiszen
az Új Szó napi-, illetve Párkány és Vidéke havilap közreműködésével publikáltunk a legfontosabb eseményekről. És végül, de nem
utolsó sorban az Endrődy János Alapiskola segítségével előadást
tarthattunk a fiatal diákoknak. Reméljük, sokak fejében szöget ütött
a gondolat és elfantáziáltak arról, hogyan lehetne még egyszerűbbé
és felhőtlenebbé tenni a tanulást. A British Council egyik internetes
oldala (http://www.britishcouncil.org/learnenglish) az angol nyelv
tanulásában nyújt segítséget a legkisebbek és az idősebbek számára is. Az oldalra kattintva mindenki saját képességeihez mérten találhat szórakoztató cikkeket és játékokat.
Kurdy Éva

Piateho júna sme prišli pred školu. Autobusom sme cestovali do Tatranskej Lomnice. Cestou sme si pozreli skanzen v Pribyline. Videli sme domčeky remeselníkov, kostol z Liptovskej
Mary a kaštieľ z Parížoviec. Okolo štvrtej poobede sme boli
na mieste. Každý sa tešil. S veľkými kuframi sme sa vybrali
na izby.
V sobotu sme mali veľkú túru na Popradské pleso a odtiaľ na
Šrtbské pleso.Večer sme si sadli na besedu s členom horskej služby. Bol to zážitok. Ujo Edo nás rozveselil svojimi historkami. V
nedeľu sme mali najdlhšiu pešiu túru. Bolo to až desať kilometrov.
Zo Starého Smokovca sme sa vyviezli pozemnou lanovkou na
Hrebienok. Videli sme Rainerovu, Bílikovu chatu a Studenovodský vodopád. Ani na Tatranskej olympiáde sme sa nedali zahanbiť.
Skok do diaľky, skok z miesta, rýchly beh, slalom, stopa v stope a
preskoky cez švihadlo nám dali zabrať. Poobede sme navštívili botanickú záhradu a múzeum TANAPu. Po večeroch sme sa zabávali:
izba baví izbu, diskotéka a módna prehliadka. Celodenný výlet bol
ďalším nezabudnuteľným zážitkom. V Levoči sme si pozreli kostol
sv. Jakuba a vystúpili sme aj na Spišský hrad. Zaujala nás povera,
ktorú rozprávala sprievodkyňa. Keď mali bábätká nádchu, tak bolo
treba pošúchať dieťatku okolo úst chvostom čiernej mačky. Unavení slnkom a zážitkami sme sa stavili na ozajstnom salaši. Videli
sme ako sa varí žinčica a ovčí syr. Na druhý deň sme sa vyviezli na
Štrbské pleso, kde sme si pozreli sedačkovú lanovku, snežné delo,
skokanský mostík a hotely. Posledný deň sa nám blížil. Pobalili
sme si kufre, ktoré snáď boli väčšie, ako keď sme prišli. Boli plné
zážitkov a dojmov. Pri balení nám pomohli pani vychovávateľky.
Cestou späť sme si pozreli Demänovskú ľadovú jaskyňu. Cesta
domov bola veľmi dlhá. Nakoniec sme uvideli našu školu. Každý
sa tešil, čakali nás rodičia. Zvítali sme sa. Vďaka všetkým učiteľkám, vychovávateľkám a pani doktorke, ktoré sa o nás starali. Tiež
ujovi šoférovi, ktorý nás bezpečne priviezol domov.

Stanka a Maroš z 3. ročníka

(ZŠ Štúrovo)

QUICK

TAXI
NON STOP

0908/759166
Utánfutókölcsönző
Požičovňa prívesov
5 €-tól - od 5 €
Repterek a legolcsóbban!
Személyszállítás 8 személyig!

NOVÉ DOMY V OBIDE NA PREDAJ

Nízkoenergetické rodinné domy
na kľúč
Od 356 eur mesačne
Nánanská 65, Štúrovo

036 751 23 16

sweethome@sweethome.sk

Srdečne Vás
pozývame do
predajne hračiek!
Játékboltunkba
szeretettel várjuk
minden Kedves
vásárlónkat!

Medzi Tatra Bankou a
rybárskych potrieb Twister.
Fő utca 52, a Twister
horgászbolt és a Tatra Banka
között.
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Rogrün Ede

E jeles férfiú 1841. február 6-án született. A 19. század utolsó harmada és a
20. század eleje párkányi történéseinek
meghatározó egyénisége volt. Nagyon sokat tett a város fejlődése érdekében, szinte
minden tette nyomot hagyott maga után.
Egyes adatok szerint kezdeményezője
volt a város első postája megalapításának
1876-ban, de nem kevésbé jelentős az Esztergom-megyei Párkányi Takarékpénztár
születésénél (1872) kifejtett tevékenysége
sem.
A sírbolton elhelyezett márványtábla

Rogrün Ede, a Párkányi Takarékpénztár
aligazgatója 1902-ben

Aktív pályafutása nagy részében az utóbb
említett intézmény legfelsőbb vezetésében
foglalt helyet. Évekig volt aligazgatója, majd
igazgatója a pénzintézetnek. A Párkányi Önkéntes Tűzoltó Testület megalakulásánál
(1884) is aktív szerepet vállalt, és hosszú
időn keresztül betöltötte annak díszelnöki
tisztét. Ez a rendkívül sokoldalú közéleti fér‑
fi – polgári foglalkozását tekintve okleveles
gyógyszerész – a községi pénztárnok feladatkörét is ellátta. Ebből kifolyólag 1894.
szeptember 12-én, Benedek József körjegyzővel egyetemben, kitüntetést vehetett át.
Lelkesedése és ügybuzgósága, a köz érdekében kifejtett cselekvőkedve a 20. század elejére sem apadt el. 1907. szeptember
29-én az új törvényhatósági bizottsági tagok
megválasztására került sor. A bizottság felerészben a törvényhatóság területén legtöbb

egyenes államadót fizető állampolgárokból,
úgynevezett virilistákból, felerészben pedig
a választó közönség választottjaiból állt.
Párkányból az újonnan megválasztott törvényhatósági bizottságba Báti Béla mellett
Rogrün Edét választották.
Rogrünt nem hagyták hidegen a városban
már működő, vagy épp létrejövő egyesületek, szervezetek, intézmények anyagi meg‑
szilárdítását erősítő támogatások, vagy akár
új építmények létrehozása sem.
Rendszeres pénzbeli adományokkal nagy‑
ban hozzájárult a Párkányi Önkéntes Tűzoltó Testület zavartalan működéséhez. Elég
bele pillantanunk az egyesület naplójába,
és máris szemünk elé tárul Rogrün Ede adakozókészsége. Az 1885-ös esztendő 1. és
2. tétele Rogrün alapítói tagdíját (10 frt) és
felszerelés vásárlására adott adományát (20
frt) tartalmazza. Még ugyanabban az évben 2
frtot (53. tétel), majd 10 frtot (67. tétel) ajándékozott a testületnek.
Mikor Párkány községe 1883-ban, az
óvodai nevelés fontosságát figyelembe véve,
gyűjtőívet bocsátott ki óvodai alapra, Rogrün

Rogrün Ede aláírása

Ede az egyik legmagasabb pénzösszeggel,
150 forinttal járult hozzá az óvoda megépítéséhez. Az önzetlen adakozóknak, így nem
kis mértékben épp Rogrün Edének köszönhetően 1888-ban megnyílhatott Párkányban
az új óvoda.
A 20. század elején Dr. Mayer Imre, párkányi plébános egy temetőkápolna megépítését kezdte szorgalmazni Párkányban. Ekkor Rogrün Ede, a bőkezű mecénás, magára
vállalva az építéssel járó költségeket, 8000
koronás ráfordítással, 1908-ban felépíttette
az új párkányi temetőkápolnát. Rogrünnek
köszönhetően oltárral, padokkal, gyertyatartókkal, szenteltvíztartókkal és szőnyeggel is gazdagodott a szentély. A kápolna alá
a Rogrün család sírboltja került, melyet a
bejáratnál elhelyezett tábla is hirdet.

Rogrün Ede tűzoltóknak szánt alapítói
tagdíja és adománya

Hosszú éves tisztviselői munkássága
jutalmazásául Rogrün Ede nagyon magas
kitüntetésben részesült. Elévülhetetlen polgári érdemei elismeréseként megkapta az
Arany Érdemkeresztet, melyet maga Ferenc
József császár alapított 1850-ben. Ezzel
egyike volt az ország azon 1610 személyének, akik ilyen elismerésben részesültek.
Rogrün Ede 1914. október 25-én adta
vissza lelkét teremtőjének. Földi maradványai a párkányi öreg temető kápolnájának
kriptájában nyugszanak.

Juhász Gyula

Ede Rogrün
Tento význačný človek sa narodil 6.
februára 1841. Bol rozhodujúcou osobnosťou dianí poslednej tretiny 19. a začiatku 20. storočia v Parkani. Urobil veľmi
veľa pre vývoj mesta, priam každý jeho
čin zanechal po sebe stopy. Podľa niektorých údajov sa viaže k jeho menu založenie prvej pošty mesta v roku 1876, ale nie
sú menejcenné ani jeho aktivity pri zrode
Parkanskej sporiteľne v roku 1872. V prevažnej časti svojej aktívnej kariéry pôsobil vo vrcholnom vedení tohto inštitútu.
Roky zastával funkciu zástupcu riaditeľa, neskôr bol riaditeľom peňažnej inštitúcie. Bol aktívnym činiteľom pri ustanovení Parkanského dobrovoľného hasičského
zboru (1884), kde dlhé roky zastával funkciu čestného predsedu. Tento mimoriadne
mnohostranný človek, civilným povolaním
diplomovaný lekárnik, vykonával i funkciu
obecného pokladníka. Vyplývajúc z tejto
jeho činnosti dostal – spolu s obvodným notárom Józsefom Benedekom – 12. septembra 1894 vyznamenanie.
Z jeho nadšenia a zanietenia pre verejnosť neubudlo ani začiatkom 20. storočia.
Dňa 29. septembra 1907 sa konala voľba

nových členov komisie právneho úradu. Polovica komisie sa skladala z občanov odvádzajúcich najviac priamej štátnej dane (tzv.
virilistov) na území právneho úradu, druhá
polovica zo zvolených členov oprávnených
voličov. Z Parkanu do znovuzvolenej komisie právneho úradu popri Bélu Bátiho zvolili
Ede Rogrüna.
Rogrün nikdy nezostal ľahostajným, keď
sa jednalo o finančnú podporu už fungujúcich, resp. vznikajúcich spolkov, organizácií
a inštitúcií, alebo pri zriaďovaní nových stavieb.
Pravidelnými peňažnými príspevkami vo
veľkej miere prispel k nerušenému chodu
Parkanského dobrovoľného hasišského zboru. Stačí sa pozrieť do denníka zboru a hneď
vidíme jeho ochotu prispievať. Prvá a druhá položka roku 1885 obsahuje zakladajúci
členský príspevok Rogrüna (10 forintov) a
dar na zariadenie (20 forintov). Ešte v tom
istom roku daroval zboru 2 Ft (pol. č. 53),
neskôr 10 Ft (pol. č. 67).
Keď obec Parkan, uvedomujúc si dôležitosť predškolskej výchovy, v roku 1883 vydala zbierací hárok na fond škôlky, Ede Rogrün prispel k vybudovaniu škôlky čiastkou

150 forintov, ktorá bola jedna z najvyšších
darovaných súm vôbec. Vďaka nezištným
darcom, v nemalej miere Ede Rogrünovi,
bola v roku 1888 v Parkane otvorená nová
škôlka.
Začiatkom 20. storočia parkanský farár
Dr. Imre Mayer začal naliehať, aby bola postavená kaplnka na cintoríne. Vtedy štedrý
mecenáš Ede Rogrün vzal všetky náklady
vyplývajúce zo stavania na seba a s investíciou 8000 forintov dal postaviť v roku 1908
novú kaplnku na cintoríne. Vďaka nemu dostala kaplnka oltár, lavice, svietniky a koberec. Pod kaplnkou bola umiestnená rodinná
hrobka Rogrünovcov, čo označuje aj tabuľa
pri vchode.
Za dlhoročnú úradnícku prácu Ede Rogrün dostal veľmi vysoké vyznamenanie.
Ako uznanie za zásluhy vo verejnom živote
mu bol udelený Zlatý kríž, ktorý v roku 1850
založil osobne cisár František Jozef. Uvedené vyznamenanie bolo udelené v celom
Rakúsko-Uhorsku iba 1610 osobám.
Ede Rogrün zomrel 25. októbra 1914.
Svoj večný sen sníva v rodinnej hrobke pod
kaplnkou starého cintorína.

Július Juhász
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Ősi hagyatékunk tükrében

Párkány és környéke ősidők óta folya‑
matosan lakott hely volt, hiszem már a
neolit korban éltek itt emberek. Ezt elsősorban vidékünk kiváló természeti, de
egyben földrajzi adottságainknak köszönhetjük, amely régiónk fejlődését hozta
magával. Leleteink és tárgyi emlékeink
is erről árulkodnak, amelyek csodálattal
tárulnak elénk és igyekeznek bemutatni
a több évezredes kultúrát a közönség számára.
Ősi hagyatékunk, tárgyi emlékeink, amely
feltárja előttünk a több évezredes múltra
visszatekintő civilizációt, a Nyitrai Régészeti Intézetnek köszönhetően került a Párkányi
Városi Múzeum kiállító termeibe. Leleteink‑
re támaszkodva elmondhatjuk, hogy Kr. e.
4000 körül hozzánk is megérkeztek az első
telepesek, akik meghozták a kulturális fejlődést régiónkba. Ők elsőként délről érkeztek (Anatólia, Égeikum), akik a vonaldíszes
kerámia zselízi csoportjához tartozó kultúrát
honosítják meg vidékünkön. Ezt igazolják a
Párkány és Muzsla – Csenke környékén végzett ásatások is, ahol e kultúra maradványaira, tárgyi emlékéire sikerült a régészeknek
rábukkanni. Az ásatások során számtalan
leletanyag került elő. A feltárt tárgyi emlékek közül különösen a kerámiatöredékek,
agyagedények maradványai emelhetők ki,

amely szerint jól rekonstruálható az adott kor
régiónkban.
Múzeumunk azonban sajnálatos módon
nem képes az egész anyag bemutatására. A
párkányi leletanyag főleg fényképek segítségével tárul elénk, mivel annak nagy része a
mai napig Nyitrán található, így az adott kor
bemutatása a Muzsla – Csenke környékéről
származó újkőkori leletek alapján történik. A
Muzsla – Csenke- vidéki vonaldíszes kerámiát elsősorban a fennmaradt agyagmaradványok, kerámiaedények, élelmiszerek tárolására használatos agyagedények igyekeznek
bemutatni számunkra. A bemutatott kerámia‑
anyag igen fontos, ugyanis a leletek segítségével tudjuk meghatározni, hogy az adott
terület lakossága melyik kultúrkörbe tartozott. E leleteink révén tárulnak elénk azok a
díszes edényformák, ami a vonaldíszes kerámia tipikus jellegzetességének tekinthető.
Díszítésében a bekarcolt vízszintes vonalakat
összekötő gödörcsoportok az uralkodók. Ennek a jellegzetes díszítőtechnikának köszönhető a vonaldíszes kerámia elnevezés is.
Az adott kultúrkör feltárt leletei alapján
azonban még szót kell emelnünk e népcsoport
életmódjáról és temetkezési szokásaikról is.
Itt tudnunk kell, hogy folyóvölgyekben nagy
kiterjedésű telepeken, cölöpszerkezetű házak‑
ban éltek. Napi életmódjukat tekintve már
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annyi bizonyos, hogy növénytermesztéssel
és állattenyésztéssel is foglalkoztak, de még
a vadászat és a halászat is jelentős szerepet
töltött be életükben. Ők voltak az első föld‑
művesek vidékünkön, akik egy vagy két
szemet tartalmazó kalászos búzát, továbbá
kölest termesztettek, valamint állattartással
is foglakoztak.
Ami viszont temetkezési szokásaikat illeti, általában otthonuk közelében, zsugorított testhelyzetben földelték el halottaikat.
A sírleletekből azonban kiderül, hogy az
akkori ember is hitt már bizonyos túlvilági
erőkben. Erre bizonyítékul szolgál, hogy
egyes társaik arcát valószínűleg vörös okkerrel színezték be az örök élet reményében.
Más társaikat, akiket nem kívántak viszont
látni, összekötözték, hogy ne kelhessenek ki
sírjaikból, ne árthassanak az élőknek.
Őskori hagyatékunk bemutatása után végezetül elmondható, hogy a vonaldíszes kerámia nagyban hozzájárult régiónk múltjának minél szélesebb körű megismeréséhez.
Ugyanis a már említett fennmaradt tárgyi
emlékek által vidékünk további felemelkedését szolgálta, amely kiindulópontot jelentett a későbbi korokban létrejövő civilizációk számára.


PhDr. Gerstner Ákos

Párkány és Vidéke - A Mi lapunk, kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, Párkány) Főszerkesztő: Szép Éva, szerkesztőbizottság: Cucor Roland, Frunyó Csilla, Anna Gallová, Glázer Péter,
Juhász Gyula, Ondrejka Rozália. Hirdetésfelvétel: a 036/7511108-as számon, a parkanyesvideke@gmail.com e-mail címen, a szerkesztőbizottsági tagoknál vagy a művelődési központban. Nyomdai kivitelezés és tördelés: DEEM Design s.r.o. A lapban megjelent hirdetések, cikkek tartalmáért és helyesírásáért a nyomda nem vállal felelősséget.
Štúrovo a okolie - Naše noviny, vydáva Mestské kultúrne stredisko Štúrovo (Hasičská 25, Štúrovo) Šéfredaktor: Eva Szépová, redakčná rada: Roland Cucor, Csilla Frunyóová, Anna Gallová, Peter Glázer, Július
Juhász, Rozália Ondrejková. O inzerciách sa môžete informovať na tel čísle: 036/7511108, na mailovej adrese: parkanyesvideke@gmail.com alebo v Mestskom kultúrnom stredisku v Štúrove.
Zalomenie a tlač: DEEM Design s.r.o. Tlačiareň nezodpovedá za obsahovú a gramatickú stránku v článkoch a inzerciách. Nyilvántartási szám / Registračné číslo: EV 2667/08
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Posledná previerka
kanoistov pred M-SR

ŠPORT

Necelých 300 pretekárov z 19-tich oddielov štartovalo na 37. ročníku nováckej 500-ky, kde sa konali majstrovstvá Slovenska pre mladších žiakov na 2 km trati. Štúrovskí pretekári z TJ Dunaj v každej
kategórii pádlovali na čele štartového pola. Najúspešnejší boli chlapci,
ktorí napriek skutočnosti, že sme týždeň z dôvodu vysokej hladiny Dunaja nemohli pádlovať na vode, zviedli veľký boj o prvenstvo, ktoré
stratili len v závere. Radosť zo striebornej medaily mali Bence Fülöp
a Viktor Kecskeméti. Dievčatá tentokrát zostali tesne za medailovým
stupienkom. Pekne zajazdili v rámci majstrovstiev začínajúci mladší
žiaci. Mark Nagy vybojoval 8.miesto a Szabolcs Varga 12.miesto. V
sobotu počas obedňajšej prestávky naši úspešní olympionici a majstri
sveta R.Rizdorfer a Juraj Tarr spolu s úspešným dvojkajakom Martinou Kohlovou a Ivanou Kmeťovou usporiadali autogramiádu a záujemcom rozdávali pekné fotky. Samozrejme, že medzi mládežou bol
o podpisy veľký záujem, Dokonca dievčatá ešte dávali podpisy i v
nedeľu počas pretekov. Prekvapením bolo, že 500 m v singlkajaku s
prevahou vyhral náš odchovanec Peter Gelle. Gelle v dvojkajaku neštartoval, nakoľko jeho partner mal nejaké zdravotné problémy.

Jozef Kužel
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Futbalový oddiel MŠO
Štúrovo - začiatok sezóny

Futbalový oddiel MŠO Štúrovo začne novú sezónu v IV. lige
Juhovýchod. O prípravách na novú sezónu sme sa opýtali športového managera a zároveň trénera mužstva Bohuslava Toběrného.
Mužstvo sa pripravuje na účinkovanie v IV. lige Juhovýchod.
Aké hráčske a trénerské zmeny sa udiali počas leta?
Brankár Prohászka odišiel na hosťovanie do Nových Zámkov, on
bol voľný hráč, pretože dva roky pôsobil v zahraničí. Bajza, ktorý
bol na hosťovaní z Nitry, odišiel do Veľkých Ludiniec, náš odchovanec Peter Molnár dostal ponuku z treťoligového Palárikova. Posily
nie sú žiadne, pokračujeme s tým, čo sme mali. Trénerom zostávam
naďalej ja. Nový tréner je otázkou hlavne peňazí. Myslíme si, že
peniaze by boli potrebné skôr na posilnenie o dvoch-troch skúsených
hráčov.
Ako prebiehala letná príprava?
Odlišovala sa od predchádzajúcich sezón, pretože ten ozajstný
„dril“, vlastne hrubá príprava trvala len 7 dní . Potom sme sa sústredili skôr na herný prejav.
Výsledky prípravných zápasov boli dobré. Prejaví sa to aj počas
sezóny?
Ja by som netvrdil, že boli dobré, aj keď sme vyhrali viac zápasov ako počas predošlých príprav. Zarážajúce je, že dostávame veľa
„lacných“ gólov, ktoré idú jednoznačne na vrub nedisciplinovanosti
hráčov. Táto skutočnosť je dosť alarmujúca a prejavila sa hneď počas
prvého majstrovského zápasu v Komárne. Prehrali sme vysoko 4:0
po lacných góloch. Chlapci sú kondične a futbalovo dobre pripravení problém je so psychikou, hlavne oni sami si to musia urovnať
v hlavách a naučiť sa vyhrávať zápasy. Sú to ešte stále mladí hráči,
chýbajú im vodcovské osobnosti, ktorí by boli schopní nabádať a
burcovať hráčov v kabíne ako aj na ihrisku.
I napriek zlému začiatku v Komárne , čo očakávate od mužstva
a aké sú ciele počas sezóny?
Po Štúrove letia reči, že aj z IV. ligy vypadneme. Treba si uvedomiť, že IV. liga je možno náročnejšia ako tretia. Odohráme viac tzv.
„derby“ stretnutí s mužstvami ako Komárno, Šahy alebo Hurbanovo
a taktiež dediny, ktoré žijú futbalom, sa budú chcieť vytiahnúť na bývalého treťoligistu. Myslím si, že to nebude na škodu, zvyknú si na
zdravý, agresívny futbal. Chceme sa pohybovať v stredných vodách,
vyhnúť sa bojom o vypadnutie a o dva-tri roky opäť postúpiť.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa dobrých výsledkov.
p.g.

Titul i do Štúrova
Lipová 8 (vedľa Fitness centra)
Tel.: 0905/557128, rolandelzer@mail.t-com.sk

Príďte sa zabezpečiť na
začiatok školského roka!

Hygienický papier, čistiace prostriedky,
kancelárske potreby, reštauračné doplnky,
obalový materiál, plastový riad.

Veľko-maloobchod

Kis- és nagykereskedés

Prvá časť kanoistickej
sezóny vyvrcholila majstrovstvami Slovenska na
krátkych tratiach, ktoré sa
uskutočnili na priehrade v
Môťovej pri Zvolene. Právo účasti si vybojovalo 632
posádok a štartovalo 551.
Účasť si vyjazdili i siedmi
kajakári z TJ Dunaj Štúrovo. Z nich sa štyria postavili na stupeň víťazov. Zlatú
medailu vybojovala Jutka
Kecskemétiová na 500 metrovej trati medzi kadetkami. Tým získala i titul majsterky Slovenska. Jutka okrem toho v dvojkajaku
s oddielovou pretekárkou Zsofiou Vargovou získala dve bronzové
medaily a to na 500 m a 1000 m trati. O dve druhé miesta sa postaral Bence Fülöp v dvojkajaku a štvorkajaku s Viktorom Kecskemétim v spoločenstve so Samorinom. Darilo sa i Gergő Tóthovi,
ktorý sa umiestnil dvakrát na 4.mieste. Medzi seniorni dominoval
náš odchovanec Peter Gelle, ktorý triunfoval v kajaku jednotlivcov
na 200, 500 i 1000 m trati a v dvojkajaku a štvorkajaku na 500 m.
Veríme, že sa mu bude dariť i na majstrovstvách sveta v Kanade,
kde si vybral štart v dvojkajaku na 5000 m.
J.K.

Päť zlatých medailí pre P. Gelleho
Najúspešnejším účastníkom majstrovstiev Slovenska v rýchlostnej kanoistike v dňoch 24.7. - 26.7.2009 sa na Môťovskej priehrade
neďaleko Zvolena stal opäť Štúrovčan Peter Gelle. Minuloročný
deväťnásobný majster Slovenska sa toho roku uskromnil a získal
„iba“ 5 titulov a dve strieborné medaily. V K1 vyhral vo všetkých
troch disciplínach (200,500,1000m), ďalšie dve zlaté pridal v K2
na 500m a v K4 na 1000m. V K2 na 1000m a v K4 na 200m vystúpil na strieborný stupienok. Touto cestou mu blahoželáme a prajeme ešte veľa športových úspechov!
p.g.
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Apróhirdetés – Riadková inzercia

-Kiadó berendezett, új, 2 szobás lakás. Tel.: 0907408540
-Predám súrne Škodu Felíciu s 1,9 Volkswagen motorom. Cena dohodou.
Tel. č.: 0908123508
-Sürgősen eladó 1,9 Volkswagen motoros Škoda Felícia. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0908123508
-Od septembra dávam do prenájmu 2-izbový, novo prerobený, komplet zariadený byt na
1.poschodí s balkónom na ul. Petőfiho. Tel.: 0367524486, 0908706439
-Eladó egy szoba-konyhás lakás 46,25 m2, 28 ezer 215 €-ért (850 000 Sk).
Tel.: 0908416316
-Eladó 15 ár szőlőterület hétvégi házzal, az emeleten ebédlő, hálószoba, a földszinten
konyha, spájz, földszinten konyha, spájz, fürdőszoba, WC, présház pincével, valamint
garázs, kamra, Párkánytól 8 km-re (Kicsinden) a garami fürdőhely közelében.
Információ: 0367523705
-Predám veľký 4-izbový byt 105m2 na Terasy I. (Pekný výhľad na Baziliku).
Tel: 0905284704
-Eladó 3 szobás lakás garázzsal. Sürgős. Megegyezés lehetséges. Tel.: 0903201174
-Ak potrebujete opatrovateľskú službu, zavolajte. Tel.: 0908706439, 0367524486
-Predám 3-izbový byt s garážom. Súrne, dohoda možná. Tel.: 0903201174

15.

SPOMÍNAME SI - EMLÉKEZÜNK
„Hihetetlen, de elmentél egy perc alatt.
Számunkra csak a döbbenet
és fájdalom maradt.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt.
De szívünkben örökké velünk maradsz.”
Fájdalomtól megtört szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik augusztus 13-án elkísérték
utolsó útjára a párkányi öreg temetőbe a drága jó
feleséget, édesanyát, nagymamát,
KÓSA IRÉNT (†71),
és őszinte részvétükkel, virágaikkal igyekeztek
enyhíteni mély fájdalmunkat.
A gyászoló család
Dni, týždne a mesiace letia ako vietor keď syn môj
z kruhu rodiny si odišiel ráno a viac si už k svojim
milým sa nevrátil. Tvoj úsmev a modré oči sú už
len v našich spomienkach a srdciach a navždy
zmĺkol Tvoj hlas.
Dňa 27. augusta si pripomenieme smutné druhé
výročie úmrtia
Norberta Ónodyho.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Ďakujeme!
Smútiace rodiny a dcérka Emma s mamičkou

1.-2. BRÜNO (Sacha Baron Cohen, Gustaf Hammarsten)
3.-4. TRANSFORMERS: Pomsta porazených
5.-6. od 17. 00 hodiny Doba ľadová 3: Úsvit dinosaurov
od 19.00 hodiny ŽENY MôJHO MUŽA (Zdena Studenková, Martin
Stropnický, Éva Bandor)
8.-9. BRATISLAVAFILM (Jozef Kapec, Robert Roth, Zuzana Fialová, Peter
Batthyány, Luboš Kostelný, Ján Kroner, Anna Šišková )
10.-11. VEREJNÍ NEPRIATELIA (Christian Bale, Johnny Depp, Channing Tatum, Emilie de Ravin)
12.-13. G.J.JOE (Leo Howard, Karolina Kurkova, Sienna Miller, David
Murray, Rachel Nichols)
16. PREDĆÍTAČ (Kate Winslet, Ralph Fiennes, David Kross)
17.-18. Piatok 13-ho (Jared Padalecki, Danielle Panabaker, Derek Mears, Travis Van Winkle)
19.-20. Prípad nevernej Kláry (Laura Chiatti, Ian Glen, Pavlína Němcová, Anna Geislerová, Zuzana Fialová)
22.-23.VÍNO ROKU (Alan Rickman, Bill Pullman, Chris Pine, Rachel Taylor)
24.-25. Fighting – Život je boj (Channing Tatum, Terrence Howard, Luis
Guzmán, Brian J. White)
26.-27. ŠTVANEC IRA (Sir Ben KINSLEY, Jim STURGESS, Kevin
ZEGERS)

A napok, hetek, hónapok úgy repülnek, mint a szél,
attól a reggeltől kezdve, hogy elmentél, s többet
szeretteidhez vissza nem jöttél.
A mosolyodat és kék szemeidet örökre szívünkbe,
emlékeink közé zártuk, örökre elnémult hangod.
Augusztus 27-én emlékezünk
Ónody Norbert
halálának második évfordulójára.
Akik ismerték, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot.
Köszönettel,
Gyászoló család és kislánya Emma az anyukájával
„Elmentek tőletek, nem tudtam búcsúzni. Nem
volt időm, el kellett indulni. Szívetekben hagytam
emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az
égre. Köszönet és hála minden szál virágért,
síromra elhelyezett minden szál gyertyáért”.
Fájó szívvel emlékezünk halálának
1. évfordulóján, szeptember 7-én
František Orosra.
Felesége és családja

Autoškola Hílek - Štúrovo

Kurzy na vodičský preukaz skupiny: A,B,C,D,E,T.
Začiatok nasledujúceho kurzu:
3. a 17. september o 15 hod. (Šport Hotel)
Info: 0915 633 975, 0903 587 877

Možnosť platby aj v troch splátkach!

AKCIA
B za 330 €

Autoškola Hílek - Párkány

Tanfolyam minden típusú jogosítvány megszerzésére:
A, B, C, D, E, T.
Következő tanfolyamunk szeptember 3-án és 17-én
15.00-kor kezdődik (A Šport Hotel)
Info: 0915 633 975, 0903 587 877

A tandíj 3 részletben is kifizethető!

8/2009

16.

COCHER ELEKTRO
Značková predajňa CASIO
CASIO órák márkaboltja

új márka,
bő választékban!

AKCIA

Veľký výpredaj plastových okien

Každé druhé okno ZDARMA!
Pozor!
Letná akcia do konca
septembra!
Informácie v predajni:

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

NOVA ROLL plus s.r.o.
Štúrovo, Hlavná 56/A
Otváracia doba: po-pia: 8.00-16.00

