
Rekonštrukcia krytej plavárne
V živote dvoch národov má každý jeden spojovací článok 

veľký význam. Medzi ne patrí okrem iných spoločná história, 
poloha, alebo napríklad stavba akým je Most Márie Valérie. 

Most spájajúci brehy Dunaja odovzdali do užívania pred 
siedmimi rokmi, vtedy ešte obe národy cítili, že budúcnosť 
sa dá predstaviť len spoločne a v mieri. Verím, že väčši-
na ľudí aj dnes tak premýšľa, a činy a slová niektorých ex-
trémistických skupín nenarušia pokojné dni, ktoré sa na-
priek mnohým historickým krivdám podarilo vybudovať. 
V záujme veci Strana zelených v spolupráci s maďarskou stranou 
zelených -Zöld demokraták naplánovala zorganizovať v ponde-
lok 17. novembra Reťaz dobrej vôle. Spoločná demonštrácia Slo-
vákov a Maďarov niesla v sebe viac odkazov.

Krušovce – pekná, úhľadná a rozvíjajúca sa dedinka neďa-
leko Topoľčian, bola cieľom návštevy členov Spoločnosti Slo-
vensko – maďarského priateľstva v Štúrove. Dňa 17. októbra 
sme sa teda vybrali na cestu. 

Okrem členov Spoločnosti sa návštevy zúčastnili aj študenti 
dvoch tried Gymnázia – Gimnázia v Štúrove, a to študenti 3.A 
triedy –slovenskej a 2.C triedy – maďarskej. Hosťami boli štyria 
študenti Univerzity P.Pázmánya z Pilišskej Čaby. Po príchode do 
Krušoviec nás na Obecnom úrade milo privítal pán starosta Ivan 
Hubinský a stručne nám predstavil obec.

Ako sme si už mohli zvyknúť, v polovici mesiaca december sa 
zmení vlakový aj autobusový cestovný poriadok. Na medzimest-
ských linkách neočakávame zmeny. Mestské linky od 16. decem-
bra nebudú premávať podľa starého poriadku. Nový cestovný po-
riadok nájdeme na internete a tiež ho môžeme zakúpiť u vodičov 
autobusov. Štúrovská pobočka SAD v polovici novembra dostala 
nové dopravné prostriedky: šesť autobusov značky Iris (Karosa) 
pochádzajúce z Vysokého Mýta, ktoré zabezpečujú medzimestskú 
dopravu. Od vedúceho pobočky Zoltána Csepregiho sme sa do-
zvedeli, že v novembri pribudne ďalších  11 autobusov, tiež budú 
slúžiť cestujúcim na medzimestských linkách.
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Zmení sa vlakový aj autobusový 
cestovný poriadok

Živá reťaz dobrej vôle

Spoločnosť Slovensko – maďarského 
priateľstva na návšteve  

v Krušovciach

Pokračovanie na 2. strane

Krytá plaváreň po  rekonštrukcii  zahájila prevádzku. Re-
konštrukčné  práce  za  11.mil.  Sk  priniesli  aj  niektoré  novo-
ty.  Okrem  uskutočnenia  základných  myšlienok  sa  zmenili 
šatne,  rozšírila  sa  vzduchotechnika  a  zmenil  spôsob vstupu.  
Práce sa začali 2. septembra, ukončenie prác sa namiesto 15. ok-
tóbra posunulo o 2 týždne, pretože okrem plánovaných prác mu-
seli vykonať aj ďalšie práce. Zrekonštruovaná plaváreň je od 1. 
novembra k dispozícii pre širokú verejnosť. 

Pokračovanie na 2. stranePokračovanie na 2. strane
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Potvrdili vôľu vzájomne sa zbližovať, spo-
ločne nažívať a veriť v spoločnú budúcnosť, 
zároveň si pripomenuli zvrhnutie desaťročia 
trvajúceho totalitného režimu 17. novembra 
1989. Symbolom podujatia bolo srdce sfor-
mované zo stúh s farbami štátnych vlajok 
oboch národov. Na podujatí sa prihovoril re-
daktor Markízy Róbert Beňo, prítomná bola 
aj bývalá miss Ivana Christová. Po demon-
štrácii čakalo na prítomných malé občerst-
venie na parkovisku pred bývalou kompou. 
Ondrejka Rozália (preklad: gp) foto: Šimonek

Oficiálne  bola  odovzdaná  zrekonštru-
ovaná  budova  Polikliniky.  Rekonštrukcia 
prebehla  za  finančnej  pomoci  Nitrianskej 
župy,  ako  aj  z  peňazí  získaných  pomocou 
konkurzu EU.

Na rozdiel od vypísaného konkurzu sa 
uskutočnili aj iné zmeny, napr. sa vymenilo 
viac okien a väčší dôraz sa kládol aj na tesne-
nie. Zmenilo sa vnútorné rozloženie budovy, 
nevyužitá časť na druhom poschodí odteraz 
slúži ako administratívne stredisko. Podari-
lo sa obnoviť a každému sprístupniť sociálne 
miestnosti ,vymaľovať steny, obnoviť osvetle-
nie a parkovisko. Vyriešil sa aj problém s vý-

Potom sme sa premiestnili do bývalej školy 
– kde bola v roku 2005 otvorená pamätná izba 
Alexandra Rudnayho. Prehliadka tejto izby 
bola hlavným cieľom našej návštevy, keďže 
Spoločnosť sa podieľala na jej zakladaní.  Tu 
sme si prezreli zaujímavé materiály o živote 
a diele veľmi významnej osobnosti. Alexander 
Rudnay sa narodil v roku 1760 v Považanoch. 
Od roku 1787 pôsobil na ostrihomskom arci-
biskupskom Miestodržiteľstve ako pisár, ne-
skôr sa stal tajomníkom na trnavskom úrade. 
Medzi rokmi 1789 a 1805 bol farárom v Kru-
šovciach. Na jeho počesť sa teda starosta obce 
rozhodol založiť pamätnú izbu. V roku 1805 
ho uviedli do funkcie ostrihomského kanoni-
ka. Od roku 1808 bol opátom i členom mies-
todržiteľskej rady a zároveň bol povýšený na 
najdôstojnejšieho kardinála. Zomrel 13. sep-
tembra 1831 v Ostrihome. Napísal množstvo 

Na začiatku plánovali iba rekonštrukciu 
sociálnych zariadení, bazénov a strechy. V 
apríli po štatistických meraniach vysvitlo, že 
bude potrebná väčšia investícia, nevyhnut-
nou sa stala výmena nosnej konštrukcie. 11 
miliónová investícia priniesla aj novoty. Mo-
derný dizajn dostala pokladňa, zároveň sa 
zmenil aj spôsob vstupu, platí to aj pre sauny 
a bazény. Nový výzor majú šatne, rozšírila sa 
vzduchotechnika a obnovila elektrická sieť. 
Mestské zastupiteľstvo schválilo 4 mil. Sk 
na investície. Podľa slov Hogenbucha bola 
rekonštrukcia financovaná z letných príjmov 
a z krátkodobej pôžičky do apríla 2009. 
Vstupné sa zvýšilo, doterajšie 2-hodinové 
kúpanie stálo 110 Sk, odteraz 135 Sk pre 
dospelého a 70 Sk pre deti. Permanentky 10 
vstupové si môžete kúpiť za 1200  Sk a 20 
vstupové za 2000 Sk.

 Ondrejka (preklad: gp) foto: Šimonek

Do dnešného dňa nie je uzavretá kauza 
bývalého mestského  smetiska.  Štvorhek-
tárová  plocha  sa  nachádza  vedľa  cesty 
vedúcej  k  železničnej  stanici.  Skládka 
odpadu vznikla v roku 1965, o jej zavre-
tí  rozhodol  Úrad  životného  prostredia 
v roku 2000. 

Mesto medzitým začalo zisťovať vlast-
nícke práva, neskôr vykupovať pozemky. 
Je to potrebné k tomu, aby mohli územie 
znovu zužitkovať. Od Ing. Štefana Siposa, 
vedúceho oddelenia správy majetku sme sa 
dozvedeli, že dve tretiny z 28 parciel sa po-
darilo odkúpiť. Aby mohli podniknúť ďalšie 
kroky, sú potrebné aj ostatné pozemky. Re-
kultivácia pozemku bude stáť milióny, chceli 
by to financovať pomocou projektu EÚ. Na 
ploche sú ešte smeti, jednotlivé vrstvy zeme 
na niektorých miestach treba upraviť pomo-
cou špeciálnej techniky, zasiať trávou, a pár 
rokov nepoužívať na žiadne účely. K tomu je 
potrebná spomínaná podmienka, alebo dlho-
dobá, aspoň päťročná nájomná zmluva s ma-
jiteľmi parciel. Mesto ponúka 10 Sk (0,33 €) 
za m˛, za nájom dostane majiteľ 3 Sk (0,09 
€) za m˛ na rok. Niektorí majitelia nechcú 
počuť ani o predaji ani o nájme. Minister-
stvo životného prostredia vydá povolenie na 
úpravu pozemku iba v celku.  (preklad: gp)

Mestský úrad v Štúrove, oddelenie fi-
nancií, plánovania a správy mestských 
podnikov oznamuje, že občania, ktorí sa 
zdržujú dlhodobo v zahraničí, v zmysle 
zákona NR SR 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a poplatkov môžu žiadosťou žia-
dať o odpustenie miestnych poplatkov za 
komunálne odpady za rok 2009. Formuláre 
žiadosti si môžete vyzdvihnúť na prízemí 
u informátorky mestského úradu. Žiadosti 
budú prijímané od decembra 2008.   

Živá reťaz dobrej vôle

Rekonštrukcia Polikliniky bola aktuálna 

Spoločnosť Slovensko – maďarského  
priateľstva na návšteve v Krušovciach

Rekonštrukcia  
krytej plavárne

Ťahačky okolo smetiska

Informácia pre občanov

padkami prúdu, v prevádzke je nová elektro-
centrála. Riaditeľ Polikliniky András Czékus 
sa vo svojom príhovore poďakoval všetkým, 
ktorý sa pričinili pri obnove Polikliniky. Pred-
seda Nitrianskej župy Milan Belica vyjadril 
svoju spokojnosť nad úspešnou spoluprácou. 
Parlamentný poslanec Iván Farkas spomenul 
minulosť Polikliniky a zdôraznil dôležitosť 
rekonštrukcie.

Pásku prestrihli spoločne Milan Belica 
a Iván Farkas a tým oficiálne odovzdali bu-
dovu.

Ondrejka Rozália (preklad: gp)
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cirkevných diel v latinčine. Jeho pozostatky 
sú uložené v Bazilike v Ostrihome. Prvý kon-
takt pána starostu so Spoločnosťou umožnil 
pán primátor – J. Oravec. Veľmi cenná bola 
a stále je spolupráca p. profesorov z Uni-
verzity P.Pázmánya v Pilišskej Čabe- Käfer 
István a Tibor Žilka, ktorí preukázali pomoc 
pri získavaní vystavených materiálov. S nimi 
nás zoznámil pán Kápolnay Dezső, pred-
seda Kultúrneho ochranárskeho spolku A. 
Rudnayho v Ostrihome. Aj jemu patrí veľká 
vďaka za pomoc. Po niekoľkých stretnutiach 
a rokovaniach sa dielo podarilo – pamätná 
izba bola založená. Máloktorá obec sa môže 
niečím podobným pochváliť. Po zhliadnutí 
pamätnej izby sme navštívili krásny kostolík 
z 13. storočia. Potom základnú školu v naozaj 
impozantných priestoroch – v kaštieli. Tak tu 
sa naším študentom veľmi páčilo. Po výbor-
nom obede, ktorým nás pohostila škola, sme 
sa prešli krásnym parkom, ktorí je práve revi-
talizovaný.         

Všetci sme prežili krásny deň, plný nových 
zážitkov a poznatkov.

Za to, že sme mohli exkurziu uskutočniť sa 
chcem za výbor Spoločnosti poďakovať po-
slancom Mestského Zastupiteľstva v Štúro-
ve.

Preds.spoločnosti, PaedDr. K. Slabáková 

Pokračovanie z 1 strany

Malá reminiscencia
V roku 1976 postavili 

v Štúrove dlhoočakávanú, 
na tú dobu modernú Poli-
kliniku. Na dobovej foto-
grafii nové zdravotnícke 
zariadenie netrpezlivo 
čakalo na skrášlenie svoj-
ho okolia a na slávnostné 
odovzdanie do užívania. 
Ako ten čas letí... 

Hľa, Poliklinika po veľkej 
rekonštrukcii v roku 2008!

Zostavil: Roland Cucor
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Daňový úrad v nových priestoroch

Výsledky prijímacích skúšok na 
vysoké školy a univerzity  

na školský rok 2008/2009

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky je zriadené v zmysle 
zákona č. 150/2001 Z.z. o daňových orgánoch. Daňovými orgánmi 
sú Daňové riaditeľstvo SR, súčasťou ktorého je osem pracovísk 
umiestnených v krajských mestách, ďalej daňové úrady a Daňový 
úrad pre vybrané daňové subjekty. O podmienkach svojho pôso-
benia sme sa zhovárali s riaditeľom Daňového úradu Štúrovo Ing. 
Ladislavom Hrobom. 
- Daňový úrad Štúrovo začal pracovať v nových priestoroch 10.11.2008. 
Kde sa nachádza budova a aká je nová adresa úradu?
- Nová adresa daňového úradu je Ostrihomská cesta č.5, čo asi má-
lokomu niečo hovorí. Jednoduchšie povedané, je to zasklená budova 
bývalého colného úradu pred mostom Márie Valérie. 
- Prečo bolo potrebné sa presťahovať?
- Týmto sťahovaním sme získali skoro novú budovu, v ktorej nájdu 
naši pracovníci podstatne lepšie sociálne podmienky ako v predošlej 
budove. Samozrejme bolo treba vymaľovať vnútorné priestory, poro-
biť menšie opravy a taktiež boli vykonané menšie stavebné úpravy. 
- Odkiaľ je sprístupnená budova, resp. kde sa nachádza hlavný vchod 
do budovy?
- Prístup do budovy je od Ostrihomskej cesty, ľudovo povedané z mos-
ta, kde je aj bezbariérový vstup. 
- Ako sú rozdelené jednotlivé oddelenia?
- Na poschodí kde bola pohraničná polícia je umiestnené oddelenie 
správy daní a register. Čiže daňovníci sa hneď ako vojdú do budovy 
dostanú k svojmu správcovi dane. Oproti hlavným dverám je aj poda-
teľňa, takže netreba prechádzať po celej budove. O poschodie vyššie 
je umiestnené oddelenie kontroly a exekúcie.
- Súčasne s presťahovaním sa určite mení aj telefónne číslo daňového 
úradu?
- Modernizáciou telefónnej ústredne došlo aj k zmene telefónneho čís-
la s tým, že daňovník už môže volať priamo pracovníkovi, s ktorým 
chce hovoriť. Číslo na fax zostalo pôvodné. Aktuálne informácie uve-
rejňujeme na našej stránke na portáli daňovej správy SR www.drsr.
sk.
Pán riaditeľ, aj v mene našich čitateľov Vám ďakujem za rozhovor.
 Július Juhász

V školskom roku 2007/2008 maturovalo v štyroch maturitných 
triedach 77  študentov. Na slovenskom oddelení 36, na maďarskom 
oddelení 41. Z nich sa na rôzne VŠ hlásilo 68 študentov, čo je  88  
%. Z 68  prihlásených študentov bolo prijatých 64, čo je 94 %. Pek-
ný výsledok. Výsledky prijatia na osemročnom štúdiu sú lepšie ako 
na štvorročnom štúdiu. Najväčší záujem je o slovenské VŠ. Z dvoch 
maďarských maturitných tried sa hlásili študenti aj na VŠ a univerzi-
ty v Maďarsku. Niekoľko študentov prejavilo záujem o VŠ v Česku. 
Veľmi priaznivým výsledkom je, že na školy technického zamerania 
sa hlásilo a bolo prijatých 20 %. To je za posledných niekoľko rokov 
najviac študentov. Tu však treba podotknúť, že práve na tieto školy sa 
študenti dostanú veľmi ľahko - bez prijímacích skúšok. Na tej - ktorej 
škole  sa však treba aj udržať  a usilovne študovať. 
 
Zamerania štúdia je nasledovné :
Technika, informatika, strojárstvo, architektúra, technológia, staveb-
níctvo – 20 %
Ekonómia, manažment, podnikanie, účtovníctvo, bankovníctvo, 
finančníctvo  – 15 %
Pedagogická fakulta - s rôznymi kombináciami predmetov, hlavne 
spoloč. ved. – 18 %
Filozofia, politológia, psychológia – 8%
Masmediálna komunikácia – 1 %
Lekárstvo, zdravotníctvo, sociálna práca – 12  % 
Logistika  – 7  %
Prír. vedy  – 9  %
Potravinárstvo – 3 %
Prekladateľstvo, tlmočníctvo  – 1 %

 
Väčšina študentov si poslala prihlášky na tri  až   štyri VŠ. V 
Česku chce študovať  5 študentov ,v Maďarsku 11 študentov, 
ostatní si vybrali slovenské vysoké školy a univerzity. Všet-
kým prijatým študentom gratulujem a želám úspešné štúdium.  
 Paed Dr. Kornélia Slabáková, vých. poradkyňa

Győrfi ´08

Výstava Horňana a Végha v galérii

V rámci dvojdňových osláv 325. výročia Parkanskej bitky bola 
za  účasti  početných  záujemcov  otvorená  dňa  24.  októbra  2008 
výstava akademického sochára Lajosa Győrfiho v mestskom mú-
zeu. 

Výstava bola dôraznejšia práve tým, že Lajos Győrfi je autorom 
impozantného pomníka, ktorý bol odhalený na počesť triumfálnej 
Parkanskej bitky hneď na druhý deň. Umelec žijúci v maďarskom 
Püspökladány, po skončení Odbornej strednej školy výtvarného a 
umeleckopriemyselného umenia, zdokonaľoval svoje odborné vzde-

Devätnásteho novembra bola otvorená výstava Jozefa Horňana 
a Dezidera Végha. Horňan už v mladosti rád kreslil, maľoval. Keď-
že umenie nikdy neštudoval, sám seba považuje za naivného umelca. 
Niektoré jeho niektoré jeho diela sú vynikajúce. Myslím tu najmä na 
obrazy z farebnej piliny. Spomínanú techniku v okolí Štúrova použí-
va iba on. Pilinové tvorby so svojimi pastelovými farbami vzbudia v 
človeku harmóniu, melanchóliu, atmosféru jesene.  Dezider Végh už 
v detstve si vybudoval s drevom dobrý vzťah. V roku 2002 absolvoval 
rezbársky kurz. Vo svojej tvorbe využíva rôznorodú štýlovú improvi-
záciu. Na výstave nájdeme od neho obrazy s tematikou človeka, do 
popredia sa dostáva žena.  

Kolektívna výstava sa končí 19. decembra. V januári nasleduje ju-
bilejná výstava Štefana Gerstnera.  Szép

lanie na Vysokej škole výtvarného umenia v Budapešti pod vedením 
takých majstrov, akým je Miklós Borsos a József Rátonyi. Aj med-
zinárodne uznávaný umelec popri početných výstav v Maďarsku sa 
úspešne prezentoval v Rakúsku, Holandsku, Dánsku, Taliansku, Ru-
munsku, Nemecku a na Slovensku. Za svoju tvorbu bol ocenený rôz-
nymi cenami. Tvorbu umeleckého sochára najviac charakterizujú diela 
umiestnené na vonkajších priestranstvách. Návštevník si môže pozrieť 
výber z jeho drobných plastík, farebných fotografií umeleckých diel 
vonkajších priestranstiev a precízne komponovaných medailí, tiež 
modelovanie a kresby pred formovaním sochy umiestnenej v Štúrove, 
priebeh zhotovovania pomníka až po cieľovú stanicu Štúrovo. „Sochár 
par excellence vonkajších priestranstiev“ – takto ho charakterizoval vo 
svojom otváracom príhovore umelecký historik Gábor Prokai, vedúci 
odboru Maďarského vzdelávacieho inštitútu a lektorátu výtvarného 
umenia v Budapešti. Nie náhodou, veď jeho diela sa dajú nájsť okrem 
početných krajín Európy aj v hlavnom meste USA, Washingtone. Vý-
stava potrvá do 19. decembra tohto roka.

 Július Juhász, foto: Valkó

Mestské kultúrne stredisko v Štúrove organizuje:
Intenzívny počítačový kurz  
Cena: 2.800,-Sk/ 92,94€ (24 vyučovacích hodín) 
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.
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Pohár Delfína Nové Zámky 
Most medzi zdravím a handicapom 

Úspechy motokrosárov

Naši  mladší  plavci  celý  víkend  25.-
26.10.2008  pretekali  v  Nových  Zámkoch, 
kde „Pohár Delfína“ bol zároveň aj prete-
kom telesne postihnutých plavcov.

Preteky otvorila kandidátka do volieb na 
prezidenta SR Iveta Radičová, ktorá odo-
vzdala odkaz od pána Jána Riapoša (predsedu 
paraolympijského výboru) všetkým telesne 
postihnutým plavcom a jeden pre zámockého 
plavca Viktora Keményho, ktorý znel “Viktor 
dúfam, že sa uvidíme v Londýne“. Trinásťroč-
ný Novozámčan Viktor Kemény nesmútil, aj 
keď ho len stotiny delili od paraolympiády 
v Pekingu. Paraolympiádu v Londýne vraj už 
nenechá ujsť. Na týchto pretekoch bol most 
medzi zdravými a hendikepovanými deťmi 
otvorený. Priala by som každému vidieť, ako 
sa detské srdcia zdravých otvárajú pre telesne 
postihnuté deti. Nebola žiadna rivalita, vládlo 
priateľstvo, povzbudzovali a priali si navzá-

Do  povedomia  širokej  verejnosti  sa 
Štúrovo  dostáva  nielen  termálnym kúpa-
liskom Vadaš, ale aj úspešnými špotovými 
disciplínami  a  ich  reprezentantmi.  Popri 
doteraz  známych  športových  úspechoch 
v  kanoistike,  plávaní,  futbale,  turistike 
a iných športoch, ožíva tradícia štúrovské-
ho motokrosu. 

Zásluhu na tom majú najmä pretekári Ra-
dek Bohuslav a Patrik Juhász. V seriály slo-
venského pohára tejto sezóny, ktorého po-
sledný a rozhodujúci pretek sa konal v dňoch 
28.-29.8.2008 v Spišských Vlachoch sa 
absolútnym víťazom v kategórii MX1 (450 
ccmł) stal Radek Bohuslav. V kategórii MX2 
(250 ccmł) skončil na treťom mieste Patrik 
Juhász. Ďalším nádejným pretekárom je Ro-
nald Kuba, jazdec kategórie 85 ccmł. O svo-
jich úspechoch a ceste k nim sa rozhovoril 
Patrik Juhász, žiak tretieho ročníka Združenej 
strednej školy v Štúrove.  

„Za svoj úspech vďačím tvrdej príprave, 
tréningom, disciplíne a pevnej vôli. Tré-

Plavci na 28.ročníku  
„Štiavnického Kahanca“ 

Postihnutí relaxovali 
v Alba Adriateice

Spomienka ZPMP - Štúrovo na leto

Volejbalové stretnutie s priateľmi z Ostrihomu

V  dňoch  18.-19.10.2008  v  Banskej 
Štiavnici pretekalo v 25 metrovom 5 drá-
hovom bazéne 22 oddielov z Čiech a Slo-
venska. V plaveckom boji naši plavci zís-
kali 14 medailí.
Richard Tóth - 1x1, 4, 5, 2x6, 1x7, a 2x9 miesto
Klára Vevurková - 3x3, 1x6, 7, 2x8 a 1x10 a 
11 miesto,
Monika Árendášová- 3x2, 1x3, 4, 2x5 a 6 miesto
Martin Koreň - 2x3, 5x4, 1x5, a 1x6 miesto, 
Denis Capko - 1x3 a 6, 2x7 a 9, 1x10, 13 a 14 
miesto,
Filip Srnka 2x2, 1x3, 3x5 a 1x6 a 7 miesto,
Paula Stašková - 2x8, 3x9, 2x11 a 1x12 mies-
to,
Vivien Baňárová - 2x9, 1x11, 12, 14, 16 a 2x17 
miesto
Sofia Šubinová - 2x5, 1x6 a 2x9 miesto 
Peter Koreň - 1x5, 6, 7, 8, 2x9, 1x10 a 13 miesto
Október  bol pre plavcov v tomto roku ná-
ročnejší v obhajovaní svojej kondície. Bolo 
to hlavne pre rekonštrukčné práce na krytej 
plavárni čím mali mininálne počty tréningov 
vo vode. Ale aj napriek týmto nepriaznivým 
podmienkam  sa im darilo veľmi dobre.
 G.V.

ZO  Slovenského  zväzu  telesne  po-
stihnutých a postihnutých civilizačnými 
chorobami v Štúrove v septembri  tohto 
roku usporiadala relaxačný pobyt v Ta-
liansku v Alba Adriateice . 

Naše združenie už od  svojho založenia 
plánuje mať vlastné priestory. Tak sa zdá, že 
sa nám to podarí.  Dňa 1.júla 2008 Občian-
ske združenie Lúč svetla nás pozvala na Deň 
otvorených dverí, kde nám ponúkla spolu-
prácu a priestory v areálu, ktorú dostala od 
mesta za symbolickú cenu. Ponúkli nám, že 
sa o naše deti postarajú špeciálny pedagógo-
via, učitelia, terapeutisti. Slávnostné otvo-
renie s charitatívnou zbierkou bolo 5.júla s 
bohatým  programom. Uskutočnilo sa to na 
parkovisku pri Termálnom kúpalisku Vadaš. 
Na bohatý program boli pozvaní aj naši hos-

V čase napätých slovensko-maďarských 
vzťahov sa stretli v telocvični SOŠ v Štúro-
ve starí známi, ktorých okrem dlhoročné-
ho priateľstva spája zaujímavý kolektívny 
šport, volejbal.

V sobotu, 8.novembra to bol už trinásty rok, 
čo sa konal ich vzájomný zápas vo volejbale. 
Štúrovo reprezentovali: PaedDr.Jozef No-
sál, Ing.Ladislav Dobai, p.František Mácsai, 
p.Pavol Radics, Ing.Jozef Slabák, p.Peter 
Czápa, p.Eugen Molnár, p.Mária Botková, 
p.Juraj Bauer. Rozhodcom stretnutia bol Ing.
Peter Jolcsik. Vo veľmi vyrovnanom zápase 

jom čo najlepšie výsledky. V Nových Zám-
koch sa našim deťom tentoraz veľmi darilo. 
Stáli niekoľkokrát na stupňoch víťazov, ale 
zaplávali aj veľa osobných rekordov v krát-
kych 50m , ale aj dlhých 200m disciplínach.

Umiestnenia našich plavcov vo svojich 
ročníkoch boli nasledovné:
Denis Capko 1x2 miesto, 3x3 miesto, 1x4, 2x5, 
1x7
Martin Koreň 1x3 miesto, 3x4, 3x5, 3x7
Peter Koreň  1x3 miesto, 1x5, 6, 7, 9, 14 a 2 x12
Filip Srnka  1x4, 5, 8, 9 a 2x6, 7 miesto
Paula Stašková  1x4, 7, 10, 2x11, 3x8 miesto
Vivien Baňárová  1x6, 7, 8, 2x10, 3x12 miesto
Monika Árendasová 1x4, 6, 7, 10, 2x9, 14 miesto 
Sofia Šubínová  1x6, 9, 12, 14, 18 miesto
Natália Srnková 1x7, 11, 12, 13, 20, 23 miesto.
Plavcov čaká príprava na zimné majstrov-
stvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia koncom 
novembra a v decembri.      G. V.

tia zo ZPMP- Komárno. Ich krásne tanečné 
vystúpenie bolo ocenené veľkým potleskom 
a bolo zaznamenané aj miestnou televíziou. 
Členovia občianskeho združenia robili zdra-
votné masáže tela, tváre, chodidlá a meranie 
tlaku. Koniec programu bolo vyvrcholenie: 
1.cena tomboly bol týždenný pobyt v Egypte 
pre dve osoby. Po skončení tejto oslavy sme 
dlho spomínali na krásne chvíle a boli sme 
mrzutí prečo sme to my nevyhrali, ale 25.júla 
sme organizovali autobusový zájazd do Svä-
tého Antola, ktorý sa nám dobre vydaril.   
 Terézia Szűcsová, Štúrovo   

nujem počas celého roka, v lete aj v zime. 
V zimnej príprave je to trojfázový tréning: 
plávanie, posilňovanie a spinning. V lete 
dvakrát týždenne tréning na motorke, denne 
plávanie, beh, bicyklovanie, spinning, stre-
čing. Nemôžem poľaviť ani v škole, tá je 
pre mňa takisto dôležitá. Zásluhu na mojich 
úspechoch majú aj moji rodičia, svojim po-
chopením učitelia a finančnými príspevkami 
sponzori. Hlavnými sponzormi sú priatelia: 
Kristián Szabó, Gabriel Juhász, Stanislav 
Polaček, Richard Kuba, Josef Bohuslav- za-
nietení športovci, motoristi. Všetkým, ktorí 
majú podiel na mojich výsledkoch sa chcem 
touto cestou úprimne poďakovať. Moje plá-
ny do budúcnosti sú veľké, nakoľko už te-
raz sa zúčastňujem aj maďarského seriálu 
pretekov. Bude ešte náročnejšie zosúladiť 
školu, tréningy a preteky. Verím, že aj za po-
moci všetkých, ktorí mi doteraz pomáhali, to 
zvládnem. Chcem svojimi úspechmi zvidi-
teľniť školu a mesto Štúrovo“.

  D.J. 

Cesta prebehla vo veselej atmosfére, 
čakaním zážitkov, počas celej cesty nála-
da bola veľmi dobrá. Pri príchode krásna 
palmová Riviéra, ktorá je známa  sedem-
tisícovou alejou paliem nás veľmi očarila. 
Počasie nám síce veľmi neprialo, ale sme 
si oddýchli , načerpali si sily na prežitie 
jesenných a zimných dní, ktoré sú pre nás 
postihnutých nočnou morou. Mali sme aj 
možnosť kúpať sa v mori. Počas pobytu 
sme navštívili Rím, Koloseum, Vatikán, 
Baziliku. Taliansko sme opúšťali s tým, že 
takýto pobyt sa musí zopakovať. / vložiť 
fotku /

Po pobyte v Grécku a Taliansku by sme 
radi navštívili Chorvátsko. V novembri sa 
uskutoční štvordňový pobyt v Dudinciach, 
kde naši členovia využívajú rôzne liečeb-
né procedúry V mene našich členov chcem 
týmto spôsobom poďakovať všetkým na-
šim sponzorom za ich pomoc, pretože bez 
ich pomoci by sme tieto pobyty nevedeli 
zabezpečiť.

Zároveň touto cestou oznamujeme na-
šim členom, že sme naplánovali tradičné 
Vianočné posedenie na 17.decembra 2008 
o 14°° hod v klube dôchodcov  v Štúrove. 
Pri tejto príležitosti zablahoželáme aj na-
šim jubilantom. Srdečne pozývame všet-
kých našich členov. 

 V mene výboru : Agnesa Vörösová

mali v záverečnom piatom sete viac šťastia 
hostia z Ostrihomu, ktorí ho vyhrali pome-
rom 16:14 a celý zápas 3:2. Zo Štúrova si 
teda odniesli Putovný pohár. Pri príjemnom 
spoločnom posedení sa oba tímy dohodli na 
odvetnom zápase, ktorí bude v Ostrihome. 
Všetci zúčastnení vyjadrili presvedčenie, 
že v tejto forme stretnutí treba pokračovať. 
Šport a dobré susedské vzťahy nemôže na-
rušiť hlúposť niekoľkých ľudí. Stretnutie sa 
vydarilo aj vďaka podpore mesta Štúrovo a 
pekárni M&M s.r.o. PaedDr.Jozef Nosál
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Venimus, vidimus et Deus vicit
Jöttünk, láttunk és Isten győzött - Prišli sme, videli sme a Boh zvíťazil

MELLÉKLET-PRÍLOHA

A fenyegető török hadjárat közeledtével XI. 
Ince pápa (a múlt havi számunkban a pápa neve 
helytelenül szerepelt) szövetségre bírta I. Lipót 
magyar és cseh királyt, német-római császárt, va-
lamint Sobieski János lengyel királyt. Az 1683. 
április 1-én megkötött egyezmény fordulatot ho-
zott a török kérdésben. Sobieski fővezérletével 
Bécs, majd Párkány és Esztergom felszabadítá-
sával a felső Duna vidékéről is sikerült kiűzni a 
törököt. A következő évben összehangolt táma-
dást kezdeményezett a Szent Liga, melyhez Marco 
Gustiniani velencei dózse, 1686-tól pedig Orosz- 
ország is csatlakozott. Harcaik eredményeként az 
1699-es karlócai békével véget ért Európában a 
török uralom. Egyes történészek fontosabbnak 

„Találkozás” Párkánynál. „Stretnutie” pri Parkani. 
tartják a párkányi győzelmet, mint az ezt meg- 
előző bécsi diadalt. Maga Sobieski is nagyobb 
jelentőséget tulajdonított neki, mint bécsi győ-
zelemének. A csata után írta feleségének, hogy 
Párkánynál talán még nagyobb győzelmet értek 
el, mint Bécs várfalai alatt. Míg a Bécs alatti ösz- 
szecsapás kedvező kimenetelének köszönhetően 
megmenekült a császárváros, Párkánynál a török 
olyan súlyos vereséget szenvedett, amely végső 
soron a másfélszázados magyarországi uralmuk 
felszámolásához vezetett.   

Halálakor, 1696. június 17-én Zaluski püspök 
azt mondta Sobieskiről: „Egy hibája volt csak, 
hogy nem volt halhatatlan.” 

Így született…
A  LIMES  –  ANAVUM  Regionális  Kul-

turális  Társulás  5  évig  foglalkozott  a  Pár-
kányi  csata  emlékművének  ügyvitelével.  A 
2004-ben  megalakult,  mindössze  10  tagú 
Emlékműbizottságnak  az  ügy  mellett  való 
kitartása,  a  temérdek  adminisztráció,  lob-
bizás,  kérés,  utazás,  pályázás  – meghozta  a 
várt eredményt. 

Párkány város lakosságának nagy részét, s 
főleg a vállalkozókat, igen „hidegen hagyta” 
az ilyen jellegű ügy segítése. Sajnos a helyi TV 
sem volt segítőkész, hisz az 5 év alatt mind- 
össze 1 alkalommal közölt hírt a tervezetről. A 
város polgármesterének hozzáállása hazai és 
nemzetközi viszonylatban is megnehezítette 
ügyvitelünket. Sajnos a párkányi régió falvai 
közül is kevesen reagáltak a felhívásra és mi-
nimális összeggel segítettek csupán. S hogy 
mégis sikerült – a ma már sokak által elismert 
impozáns művet, a város ékességét – elkészít-
tetni, azt köszönhetjük a jó ügy érdekében ve-
tett hitünknek, s mindazoknak, akik reagáltak 
kérésünkre. Köszönet a város azon lakosainak, 
akik megkapva a gyűjtésre való felhívást, a le-
hetőségeikhez képest pénzt küldtek számlánkra. 
Megható volt, hogy közülük a legtöbben nyug-
díjasok. Ezért külön megbecsülendő adomá- 
nyuk és köszönet érte. S hogy állhat az emlékmű 
a város központjában, azt nagyban Esztergom 
városának is köszönhetjük. Önkormányzata 8 
millió Ft-tal járult hozzá a 33 millió Ft értékű 
emlékmű felállításához. Esztergom városa ez-
zel – élen a polgármesterrel – kulturális téren 
egybekapcsolta e két város történelmi múltját. 
Köszönet érte! S hogy a szobor által szebbé lett 
a környezet, Párkány városának köszönhető, 
ám a park felújítása nem városi költségvetésből 
történt.

Tak sa zrodilo...
Regionálne  kultúrne  združenie  LIMES 

–  ANAVUM  sa  5  rokov  zaoberalo  agendou 
pomníka  Parkanskej  bitky.  Vytrvalá  práca 
dovedna  10-členného  prípravného  výboru, 
založeného v roku 2004, priniesla popri množ-
stve  administratívy,  lobovaní,  žiadaní,  cesto-
vaní, súbehov očakávaný výsledok. 

Väčšiu časť obyvateľov Štúrova, hlavne pod-
nikateľov, pomoc vo veci takého charakteru žiaľ 
neoslovila. Ani miestna TV nebola nápomocná, 
počas 5-ich rokov iba raz vysielala správu o ná-
vrhu. Postoj primátora mesta v rámci domácich 
i zahraničných vzťahov sťažil našu situáciu. 
Žiaľ, málo obcí štúrovského regiónu reagovalo 
na výzvu a pomohli iba minimálnou čiastkou. 
A to, že sa predsa podarilo – podľa mnohých 

už uznávané, impozantné dielo, skvost mes-
ta – zrealizovať, môžeme ďakovať našej viere 
v dobrú vec a všetkým, ktorí reagovali na našu 
výzvu. Vďaka občanom mesta, ktorí po obdrža-
ní výzvy na zbierku, podľa vlastných možností 
poslali peniaze na náš účet. Bolo dojímavé, že 
najviac z nich sú dôchodcovia. Patrí im úctivá 
vďaka. To, že pomník môže stáť v centre mesta, 
najviac môžeme ďakovať mestu Ostrihom. Jeho 
samospráva prispela čiastkou 8 miliónov Ft 
z celkovej sumy 33 miliónov. Mesto Ostrihom 
– na čele s primátorom – po kulturálnej stránke 
spojilo historickú minulosť oboch miest. Vďaka 
zato! To, že prostredníctvom sochy sa skrášlilo 
prostredie, patrí poďakovanie mestu Štúrovo, 
avšak obnova parku nebola dotovaná z rozpočtu 
mesta.  Erzsébet Dániel (preklad: GP, JJ)



Az alábbiakban a pénzadomá-
nyok nagyságának sorrendjé-

ben közöljük az  
adakozók jegyzékét/Uverejňu-
jeme zoznam prispievateľov v 

poradí podľa veľkosti  
finančného daru. 

-Esztergom Város Önkormányzata
-Rada Ochrony Pamieci Walk i Mecenstwa, 
Warszawa
-Mestské zastupiteľstvo Štúrovo
-Úrad vlády SR
-Képző- és Iparművészeti Lektorátus, Budapest
-Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
-Stredoeurópska nadácia a spoločnosť 
-SLOVNAFT, a.s.
-Nadácia Európske stretnutie Kaštiel Belá
-Apartment Slovakia Bogdan Tomczyk
-Veresegyház Város Önkormányzata

Fő támogatók/Hlavní sponzori:

MKP Pozsony/SMK Bratislava, Jövő 2000 
Alapítvány, Szigeti László, Farkas Iván, Farkas 
Tibor (Udvard/Dvory), SPEED LINE s.r.o., SI-
NUSREAL Érsekújvár/Nové Zámky, Chajne-
ta Rajmund (Varsó/Varšava), Baranow város/
mesto, DEEM Design s.r.o., Tiszanána község 
(MK/MR), Urbán László /Nána/, Muzsla KH/
OÚ Mužla, CONVERTIS s.r.o., RNDr. Révész 
János, Szakácsné Szaiff Ernesztína /Osli/, Kis-
gyarmat KH/OÚ Sikenička, Pély község (MK/
MR), Berényi József, Nyéki László /Nána/, Be-
lák Ádám, id.Mitták L., Pogány Tibor (Somorja/
Šamorín), Antalík Gabriella /Nána/, Bajta, Bart, 
Nána KH-ok/OÚ Bajtava, Bruty, Nána, Csicsay 
A., Szép R., Tarics J., J. Dubec, Horváth T., J. 
Šedivý, V. Remeň, Izsmán F., Vércse M., Gyet-
ven M., Barics V., Török A., Molnár J., Rákai S., 
H. Androvicsová, Zatykó I., Csurgai L., Dejcző 
M., Benye F., Máčadi A., E. Szarvasová, Dudok 
J. (Nána).

Anyagilag támogatást  
nyújtottak még/Finančne  

ďalej prispeli:

A rendezvény további  
támogatói/Ďalší sponzori 

podujatia:
VENUS cukrászda, Pacific Slovakia,VMK Pár-
kány/MsKS Štúrovo, Mészáros Béla (Muzsla), 
Retkes János, Zimka Á., Stugel É., Valko foto, 
Vank Ernő, Drozdík J., Hostinec u bieleho koňa 
Mužla,Városi Hivatal Párkány/MsÚ Štúrovo, 
Veresegyház város, Dráfi M. színművész/herec.
A médiák/Médiá: Esztergom KTV, Pátria rádió, 
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A Párkányi csata

A világra szóló bécsi ütközet után a szövet-
ségesek  Magyarország  felé  a  Duna  mentén 
folytatták  hadműveleteiket.  Kara  Mustafa 
serege  menekült  Győr,  Buda  majd  Belgrád 
irányába.  Az  ellenállás  valahol  Esztergom 
környékén  volt  várható,  a  török  által  még 
védhető Duna  – Garam vidékén. A Sobieski 
János fővezérletével menetelő lengyel és biro-
dalmi  sereg 1683. október 7-én, a Vágon át-
kelve 12 km-re közelítette meg Párkányt. 

Muzslától 2 km-re északra, kora reggel állt 
fel harcrendbe a lengyel lovasság. Sobieski a 
felderítési adatokból úgy ítélte meg a helyzetet, 
hogy csupán ezerfőnyi török védi a palánkot. 
Tapasztalt hadvezérként sem előtte, sem utána 
soha, de most az egyszer tévedett. Bidzinski 
vezette előőrsei már Párkánynál, a palánktól 
ÉNy-ra harcrendbe állt 8000 török lovassal üt-
köztek meg. Fejveszett menekülésbe kezdve, 
az idő közben Ebedig előrenyomuló derékhad 
védelmébe olvadva. Az Ebednél felállt, mint- 
egy ötezres főerő jobbszárnyán Jablonowski, 
középen Zamoyski, balszárnyon Potocki osztaga 
helyezkedett el. Köztük a király, Jakub királyfi 
és testőrségük a menekülő előőrs és az üldöző 
török vad rohama láttán, pánikszerű menekülés-
be kezdett – hatfőnyi testőrségével magára hagy- 
va a királyt és királyfit. Minden bizonnyal a hű 
Maticzynski lovag mentette meg életüket. Ek-
kor kétezer vitéz áldozta életét Magyarország- 
ért. A sötétség beálltával a török visszavonult. 
Október 9-én fordult a kocka, a lengyel sereg 
egyesült az idő közben beérkező Lotharingiai 
Károly vezette birodalmi erőkkel. Károly her-
ceg, Esterházy Pál magyar nádor, valamint La-
jos bádeni őrgróf hadai a szövetségesek erejét a 
háromszorosára növelték a törökével szemben. 
Korán reggel harcrendbe állt a sereg Párkány-
tól mintegy 2,5 km-rel Ny-ra, jobb szárnnyal a 
Dunára támaszkodva, ott ahol a Nyáros sziget 
ÉK-i végével eltűnik a folyóban. Innen kiindul-
va Kőhidgyarmat irányába húzódott el a vonal, 
balszárnyáig 5 km szélességgel. Az egész harc- 
rend bal és jobb szárnyán a lengyelek, közepén a 
birodalmi hadak sorakoztak fel. Sobieski János 
lengyel király, mint az egész sereg főparancsno-

ka a balszárny jobb széléről vezényelt, tehát az 
5 km-nyi széles harcrend majdnem közepéről, 
hogy átláthassa a teljes harctevékenységet. A kö-
zépső ezredeket Lotharingiai Károly vezényelte. 
Az egész szövetséges haderő mintegy 26000 ka-
tonát számlált. Velük szemben Párkány palánk-
jától ÉNy-i irányban, nagyjából a mai Léva felé 
vezető útvonalon húzódott Kara Mehmed budai 
pasa kilencezernyi lovas harcrendje. Bal szárnya 
a palánkra támaszkodott, közepe négy lépcsőben 
képezte a csapásmérő főerőket, jobb szárnya pe-
dig a lekötő erőt. A lengyel balszárnyat a muské-
ták és a tüzérségi párbaj után vad török lovassági 
támadás érte. Ám a lengyel huszárok ellentá-
madását a török már nem tudta kivédeni. Jobb 
szárnya összeomlott, a szilisztriai hadtest vezére 
is fogságba esett. Hullák hegyei töltötték meg a 
mezőt. Ekkor előre nyomult a török középhad, 
erősen jobbra kanyarodva a lengyelekre támadt. 
Bizonyára a két nappal ezelőtti lengyel vereség 
demoralizáló hatására tették ezt. Tévedtek, mert 
Dünewald gróf a császári balszárny lovasságával 
a lengyelek segítségére sietett, így a török lovas- 
ság kénytelen volt a párkányi palánkig hátrálni, 
egy részük a Garamon átkelve keresett védelmet. 
A lengyel lovasság, élén Sobieski János lengyel 
királlyal és fiával a törököket egy baloldali átka-
rolással beszorította a palánk és a Duna közötti 
keskeny résbe. Ekkor a török balszárny is vissza-
vonult, igyekezett a hajóhidat elérni. Károly her-
ceg most előretolta a saját jobb szárnyát és tüzér-
ségével elkezdte a hidat lövetni. A híd leszakadt a 
menekülők súlya alatt, a törökök jelentős része a 
Dunába veszett. A bádeni őrgróf ekkor rohamoz-
ta meg a palánkot lóról leszállt dragonyosaival. A 
velük együtt behatoló bosszúszomjas lengyelek 
senkinek sem kegyelmeztek, mindenkit levágtak, 
amint meglátták honfitársaik palánkra tűzött fe-
jeit. A 9000 törökből 400-an élték túl e megsem-
misítő vereséget. A Sobieski vezényelte sereg 
október 15-20. között átkelt a Dunán az eszter-
gomi oldalra és 28-án felszabadította a magyar 
prímások székhelyét, majd vezéreivel együtt Te 
Deumot énekeltek a Bakócz kápolnában.
 
 Dr. Szakács Lajos kandidátus, hadtörténész 
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Sobieski védelmében
A  törökverő  Sobieski  János  lengyel  király 

szobrának  felavatása  hírére,  Szlovákiában,  a 
magyarok és a szlovákok bizonyos köreiben is 
olyan nézetek  terjedtek el, melyek a hadakat 
vezénylő  uralkodó  személyét  és  emlékét mél-
tatlanul sértik. Szóbeszédben hallani: „Sobies- 
ki  gyilkoltatta  a  magyarokat  és  szlovákokat, 
katonái  feldúlták  és  kifosztották  az  útjába 
kerülő városokat és falvakat.”

Ezekben a máig élő emlékezetekben valóban 
él az igazság is, ennek valóságát maguk a len- 
gyelek, a király, a királyfi és a naplót író tüzértá-
bornok sem tagadja. Arra viszont nincsen emlék, 
hogy Sobieski azért jött volna Magyarországra, 
hogy ezt a népet fosztogassa, és gyilkolja. So-
bieski azért állt a pápa által összehozott varsói 
szerződés élére, mert egyrészt: ebben látta Len-
gyelország törökkel szembeni békéjét, másrészt 
Magyarország trónjának, de legalább Erdély feje-
delemségének megszerzését. Személyesen jelent 
meg a szövetség élén, és hozta magával a rajta 
kívül lehetséges uralkodó jelöltet, fiát Jakub her-
ceget is. Ha Lengyelország királya meg akarja 
szerezni Magyarországot, akkor nyilván nem úgy 
jön és megy át rajta, mint ellensége, ellenséges 
területnek nyilvánítva azt. Sobieski magyarorszá-
gi híradásaiból pontosan az ellenkezője derül ki; 
meglátjuk, ha elemezzük a hadjárat előrenyomu-
lási szakaszait.

Ha az imént említett vádakra összpontosítjuk 
figyelmünket, azokból kiderül, hogy nem az ak-
kori legfőbb politikai és katonai cél miatt fogal-
mazódtak meg, hanem egészen prózai, bár élet-
bevágóan fájó dolgok miatt. Sobieskivel kortárs 
hadvezérek írásaiból tudjuk, hogy gondjuk legna-
gyobbika nem is a harc megvívása, hanem a har-
colók ellátása volt. Monteccucoli (1609–1680) 
írta, hogy „Az éhség ijesztőbb a fegyvernél, a 
nyomor több sereget tett tönkre, mint a harc.”

Csak Krakkótól Tullnig augusztus 15-től szep- 
tember 3-ig számítva, több mint 400 kilométeren 
kellett etetnie, takarmányoznia és itatnia több 
mint 30.000-es seregét. Saját és szövetséges te-
repen haladva ezt a szakaszt központi (kincstári) 
ellátás időszakának tekinthetjük, problémákról 
nincs tudomásunk.

Szeptember 3-tól a Dunán való átkeléstől-12-
ig a bécsi győzelemig 20 kilométert tettek meg és 
9 nap telt el. Itt már a Duna jobb partjára való át-
kelés után (szeptember 9.) nehézségekkel kellett 
szembenéznie Sobieski János seregének. A tatá-
rok által hetekkel ezelőtt kiélt oldalon a Habsburg 
hadi tanács nem tudta biztosítani a megállapo-
dásban leírt takarmányt és élelmiszert, a lovakat 
az erdőben talált levéllel tetették, a katonák pe-
dig tartalékaikat felélve kétszersültet ettek. „Egy 
köteg szalmát sem kapunk nemhogy szénát” írja 
Sobieski szeptember 9-én.

A hadjárat következő etapja Bécstől (szeptem-
ber 13-tól) a török által a hadjáratba oda-vissza 
felélt területeken keresztül a Hódoltság határáig, 
– Komárom (császári kézen) – Érsekújvár (török 
kézen) vonaláig október 5-ig tartott. Feljegyezte 
a történetírás, hogy a felszabadító háborúk alatt 
(1683–1699) rendkívül súlyos ellátási gondokkal 
küszködtek a császári csapatok, nyilván szövet-
ségeseik is.

Sobieski már szeptember 13-án írja feleségé-
nek, hogy az ellenség méneseit és barmait (vágó-
marha állományát) még ezen a napon behajtották 
saját táborukba. Ebből arra következtethetünk, 
hogyha a bécsi csatát korgó gyomorral vívták is, 
a zsákmány után feljavíthatták úgy a katona, mint 
az állatállomány erőnlétét.

Három nap múlva a csata utáni beszámolójá-
ban már azt írja, hogyha a lengyel katona csak 
egy kicsit is eltávolodik csapatától, mindjárt ve-

rekedés vagy orvgyilkosság áldozatául esik. A 
rekkenő hőség és betegségek miatt emberek és 
lovak egyaránt hullnak, sokan visszafordulnak, 
amit megtiltani sem tud, mert elviselhetetlen a te-
mérdek gyötrelem.

Sobieski hiába akarja legnagyobb rendben tar-
tani seregét, az elemi feltételek hiányában katonái 
nyilván zsákmányszerzés céljából kiszöknek a 
táborból, ahol aztán a javaikat joggal féltő, török-
től úgy is kifosztott lakosság heves ellenállásába 
ütköznek.

Ráadásul a magyar közvélemény egyáltalán 
nem hitte el a bécsi győzelmet, ellenkezőleg, a 
török legyőzhetetlensége tudatában élt: „Századik 
része sem igaz” a bécsi diadalnak, írja Trencsén 
megye elöljárója. Az e fajta mentalitással fogadott 
felszabadító had nyilvánvalóan nem számíthatott 
semmiféle önkéntes felajánlkozásra, inkább az 
előle való elmenekülésre, az élelmiszer és a takar-
mány elrejtésére. Ennek ellenére Sobieski még-
sem tekintette a magyart ellenségnek. Szeptember 
28-án írja a királynénak a Csallóközből: „Thökö-
lyt édes lelkem, én nem szeretem, de a magyar 
nemzetet igen szánom, mert sok keserűsége van.” 
Szeptember 29-én 900 vitézével bemegy Győr vá-
rába, ahol azért lelkileg feltöltődhetett. Ha útjában 
a nép érthető beidegződésből rejtőzködött is előle, 
e városban már valóban felszabadítóként, török-
verő királyként fogadták. Esterházy tábornok és 
Csáky gróf jött eléje 300 huszárral, Szentiványi 
Molnár István címzetes püspök imígyen üdvözöl-
te: „Térden állva köszönjük neked hatalmas úr, ki 
a legnagyobb vagy, minden hadak vezére, dicső 
Jan Sobieski! Elhoztad nekünk a megváltást, a 
békét, a szeretetet, nevedet imánkba foglaljuk.” 
Lotharingiai Károly herceg, a másik parancsnok, 
október 1-re tehető császárhoz küldött jelentésé-
ből is Sobieski magyarok iránti jóindulata derül 
ki. Beszámolójában jelzi, hogy a lengyel király 
terve szerint a magyarországi ügyeket békében 
kell megoldani. Ezzel szemben I. Lipót ezen a 
napon Magyarországra vonatkozóan tömeges 
jószágfoglalást rendelt el. Ugyanakkor az udvar 
mindenképpen ráakarja venni Sobieskit, hogy 
Felső-magyarországi útjában a kamara javait óvja 
meg saját katonái mindenféle kártevéseitől. Ebből 
megint csak a központi ellátmány akadozására tu-
dunk következtetni, mert zsákmányszerzést csak 
ilyen esetben engedhetett meg egy hadvezér, a kor 
bevett szokása szerint. 0któber 3-a után Sobieski 
és a szövetséges sereg Magyarország hódoltsági 
területére lépett. Érsekújvárból ez alatt kivonult a 
török, Párkányba és Esztergomba húzódott visz- 
sza. Ha politikailag nézzük, akkor most lépett iga-
zán ellenséges területre a lengyel és a birodalmi 
had. Sobieski viszont, még most sem ellenséges, 
hanem a török megszállás alól felszabadítandó 
magyar területnek tekinti ezen országrészt is. Sőt 
a Hódoltság peremvonalától északra, nyugati ha-
tárvonalával Lévát, Selmecbányát, Árvát érintő 
Thököly fejedelemségét sem tekinti ellenséges-
nek, hiszen jó viszonyban van a Felvidék urával 
és közvetít közte és Lipót császár között. Vajon, 
hogy viselkedtek ezen a területen a lengyel ka-
tonák és hogyan próbált egyensúlyt teremteni 
Sobieski? Alig fejeződik be a párkányi csata, a 
királyt tájékoztatják a megérkező kuruc követek, 
hogy a litván csapatok betörtek Felső-Magyaror-
szágra és rabolnak, pusztítanak. Tudni kell, hogy 
ezek a csapatok később verbuválódtak, a bécsi 
csatában sem vettek részt, épp keresték az utat 
Sobieski táborához. A litvánok ezt a területet a 
törökkel szövetséges Thököly fejedelem miatt el-
lenségesnek tekintették. Sobieski azonnal értesíti 
Thökölyt, hogy a litván betörés tudta nélkül tör-
tént és mihamarább táborába rendeli e fosztogató 
seregrészt. A litvánok azonban továbbra is csak a 

bajt okozták, a november 7-i szigorú parancsra 
vezéreik ugyan megjelentek Sobieski előtt, de 
a hátrahagyott csapatok tovább garázdálkodtak. 
Ez az egész litván ügy majdnem két hónapjába 
került Sobieskinek. Végre november 19-én a 
teljes litván sereg csatlakozik a korona sereghez 
Rimaszombatnál. A litvánok megzabolázási fe-
letti öröme azonban nem tartott sokáig, mert a 
november 22-i szemlén ez az öntörvényű sereg 
nem állt össze. Sobieski ez után szigorú parancs- 
ba adta a hadtestparancsnokoknak, hogy a ka-
tonákról új és lehető legpontosabb jegyzékeket 
állítsanak ki. Térjünk vissza Párkányhoz. Az 
itt eltöltött két hétben a szüntelen követjárások 
közepette Sobieski azon mesterkedik, hogy ki-
békítse Lipót császárt Thökölyvel, úgy is mond- 
hatnánk, hogy a Habsburg udvart a magyarok-
kal. A királyi közvetítés annyi eredményt hozott, 
hogy október 22-én elrendelték a magyarországi 
jószágelkobzások abbahagyását. Sobieski nem 
győzi hangsúlyozni, hogy Magyarország ügye 
lebeg szeme előtt és nem Thökölyé. Az ellátás 
terén javulás mutatkozik, Lipót császári leirata 
október 12-én intézkedik a gabona ügy fő pre-
fektusa Breiner felé, hogy gondoskodjék arról az 
élelemről és zsoldról, ami a háború folytatásához 
szükséges. Október 27-én pedig megnyitják azt 
a pénzforrást, ami a lengyel katonaság fenntar-
tásához a visszavonulás alatt szükséges. Hogy az 
ilyen intézkedések nem azonnal foganatosodtak, 
misem bizonyítja jobban, amint Sobieski októ-
ber 28. levelében írja, hogy „…lovaknak abrak s 
magunknak élelem nélkül megvesszük...” – Esz-
tergom várát. Ugyanezen levélben említi, hogy 
az étekfogó mesterúrról semmi hírük nincs. Te-
hát már korábban kénytelenek voltak az eleség 
beszerzését rekvirálással megoldani. Esztergom 
visszafoglalása után a lengyel hadak visszatér-
vén Párkányba, október 31-én megindultak az I- 
poly felé. Útjukban felégették Kéméndet, és min-
denütt pusztítva Szécsényt közelítették. Sobieski 
megítéléséhez természetesen ez is hozzátartozott 
akkor is, és ma is. Szörnyű tettek ezek, még egy 
kiéhezett katonaság részéről is. Ítéletet mondha-
tunk akármilyent, találgathatunk is, hogy ezt a 
falut a török már felélte, a lengyelek nem találtak 
benne semmit, ezért haragjukban felégették. Le-
het, hogy a lakosság elmenekült és magával vitte 
maradékait, nem tudjuk, csak sejthetjük, hogy 
így volt ez a kivonuló török mögöttes területein 
mindenhol. 

Más volt a helyzet Szécsénynél. A lengyel 
rohamok után a várat uraló törökök megadták 
magukat, a „gyilkos” Sobieski szabad elvonulást 
hagyott nekik. Itt aztán volt bőségesen élelem és 
muníció, akár néhány hetet is kitarthatott vol-
na még a vár. Tény, hogy sem Rimaszombatot, 
sem Kassát nem támadták meg és fosztották ki. 
Szécsény után a sereget inkább Thököly, mint 
az éhség fenyegette. Szécsénynél még Thököly 
követei gyógyszert és támogatást kértek Sobies- 
kitől, Kassánál viszont véglegesen összeveszett 
a két vezér a téli szállás miatt, amit Thököly 
nem engedett meg a város mellett. Innentől ki-
fejezetten ellenségesen fogadják a visszavonuló 
hadat, valóságos partizánháborút indítanak elle-
ne. „Amióta bevonultunk Felső-Magyarországra 
nem remélve már semmiféle ellenséget, csupa 
ellenséget találtunk… Minden bokor mögül ránk 
lőnek, és minden városból mind a parasztok, 
mind a nemesek mind a katonák azt kiáltják: üsd, 
üsd!” A hátra maradt betegeket kegyetlenül le-
gyilkolják, gonoszabbul, mint a törökök. „Azok, 
akik a török határ mentén laknak derék emberek, 
de az itteniek akasztófára valók.” – írja Sobies- 
ki János december 6-án feleségéhez. December 
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Začiatok konca tureckej moci v Uhorsku
Málokedy  v  dovtedajších  dejinách  stred-

nej Európy bol  jej  civilizačný a kultúrny vý-
voj  ohrozený  do  takej miery  ako  roku  1683. 
Ohromná, keď budeme vychádzať z dobových 
prameňov  a  započítame  aj  pomocné  sily,  až 
200-tisícová turecká armáda, pod velením veľ-
kovezíra Kara Mustafu postupovala k centru 
habsburskej ríše Viedni, rozhodnutá zdolať jej 
múry, získať toto „zlaté jablko kresťanstva“.

V polovici júla osmanské vojská obkľúči-
li hlavné mesto habsburskej ríše. 11. septembra 
1683, sa na vyvýšeninách okolo mesta objavili 
spojenecké vojská prichádzajúce na pomoc. Ľa-
vému krídlu cisárskych a saských vojsk velil Ka-
rol Lotrinský...pravé krídlo tvorili Poliaci na čele 
so svojím kráľom Jánom III. Sobieskim. Práve 
oni a oddiely Karola Lotrinského začali 12. sep-
tembra ráno útok na Turkov. Skončil sa úplnou 
porážkou a ústupom Turkov. Hrdinom dňa sa stal 
poľský kráľ Ján III. Sobieski, už vtedy preslávený 
svojou udatnosťou. Tento muž, kypiaci energiou 
a odvahou, začal svoju kariéru vo vojne s kozákmi 
a Tatármi, bol vymenovaný za korunného marša-
la, odrazil tatárske a kozácke oddiely útočiace na 
Poľsko a v bitke pri Chotime na hlavu porazil aj 
Turkov. Po začatí tureckého ťaženia proti Viedni 
roku 1683 ako spojenec cisára Leopolda I. začal 
pochod cez Sliezsko a Moravu k Dunaju. Tu sa 
spojil s cisárskymi a pomocnými nemeckými od-
dielmi a bol uznaný za hlavného veliteľa spoje-
neckých vojsk. Vo vojsku sa šírili choroby, viazlo 
zásobovanie, a tak prvotný psychický šok, ktorý 
zachvátil osmanské vojsko, nevyužili na dôsled-
né prenasledovanie. Poľské, nemecké a cisárske 
oddiely sa prepravili cez Dunaj a sústredili v po-
čte asi 30-tisíc mužov pri Komárne až začiatkom 
októbra 1683. Turci pod velením Kara Mehmed 
pašu, prekročili Dunaj a rozložil sa oproti Os-
trihomu pri Parkáne (Štúrovo). Dňa 6. októbra 
1683 na vojenskej porade usporiadanej Karolom 
Lotrinským a Jánom III. Sobieskim sa rozhodlo 
vybojovať bitku s Turkami hneď po tom, ako do 
tábora sa presunú ďalšie cisárske sily a svojou 
pechotou a delostrelectvom posilnia spojenecké 
vojská. Sobieski však počas noci zmenil názor 
a rozhodol sa na druhý deň zaútočiť a ovládnuť 
most cez Dunaj. Svojho predsavzatia sa nemienil 
vzdať, a tak podceniac silu Turkov, premiestnil 
svoje vojsko k Parkánu. Veliteľ predvoja však za-
nedbal prieskum a podcenil bojovú taktiku Turkov 
v poli. Keďže zo zorného poľa svojho postavenia 
videl iba menšie turecké oddiely nastupujúce od 

Nových Zámkov, domnieval sa, že ich zmetie bez 
väčšieho rizika a obsadí most cez Dunaj. Vydal 
rozkaz na útok. Za Belianskymi kopcami sa však 
schovávala turecká jazda v sile asi 5 000 mužov. 
Tá po začatí poľského útoku vyrazila zo skrýše 
a zakrátko prinútila poľský predvoj na ústup. 
Sobieski sa pokúsil zorganizovať obranu prvého 
sledu a zachrániť ohrozovanú pechotu a delá, ale 
turecký nápor po treťom útoku prelomil poľské lí-
nie a donútil Poliakov vrátane kráľa, ktorý takmer 
padol do zajatia, na útek. Ten sa zastavil až na 
druhej línii poľskej pechoty a delostrelectva, po-
silnenej aj cisárskou jazdou. Spoločnými silami 
sa im nakoniec podarilo osmanský útok odraziť. 
Turci sa stiahli k Parkánu. V tejto bitke padlo do 
1 000 mužov a porážka mala aj značné morálne 
dôsledky. Turci rozšírili počty svojich oddielov 
o 9 000 jazdcov, ktorí v noci zo 7. na 8. októbra 
prešli cez most na ľavú stranu Dunaja a posilnili 
tunajšiu posádku. V Parkáne mal takto Kara Me-
hmet paša k dispozícii 1 200 janičiarov a 12 – 14 
tisíc jazdcov. Stále očakával aj príchod Tököliho, 
ktorý, obávajúc sa prípadnej tureckej odvety, sa 
síce pohol smerom k Dunaju, ale tajne informoval 
spojencov, že do schyľujúcej sa bitky nezasia- 
hne. Dňa 9. októbra 1683 sa turecké vojsko pod 
velením Kara Mehmet pašu rozvinulo do bojo-
vého postavenia od parkánskej pevnôstky až po 
hrebene Belianskych kopcov v troch líniách. Po 
ľavom boku mali Dunaj a za chrbtom Hron. Toto 
postavenie sa neskôr ukázalo ako pomýlené, lebo 
umožňovalo ústup iba cez zraniteľný most. Kara 
Mehmed paša sa týmto postavením zrejme chcel 
poistiť, že jeho oddiely budú nútené tvrdošijne 
bojovať a z bojiska neujdú. Svojím rozhodnutím 
však spôsobil skazu tureckých vojsk. Spojenecké 
sily pod velením Karola Lotrinského zaujali bojo-
vú líniu od rieky Dunaj smerom k obciam Obid, 
Mužla a ďalej na severozápad. Poľský kráľ zaujal 
pozície na pravom krídle za jazdectvom Lubomir-
ského. Celkový počet spojeneckých vojsk dobové 
pramene odhadujú na 30-tisíc, čo znamenalo vý-
raznú prevahu voči Turkom. Napriek početnému 
oslabeniu sa Turci neobmedzili na obranu, ale boj 
začali sami. Prvotný nápor smeroval na ľavé kríd-
lo spojencov. Ten sa podarilo odraziť. Po tomto 
útoku nasledovali ďalšie. Kara Mehmet paša bol 
rozhodnutý rozbiť toto krídlo, a preto sem na-
smeroval aj jazdu zo stredu osmanskej zostavy. 
Tým však oslabil svoj vlastný stred a pravé kríd-
lo. Hlavné velenie spojencov medzitým posilnilo 
ľavé krídlo svojej zostavy, aby vydržalo sústre-
dený osmanský nápor a viazalo útoky jazdectva. 

Zároveň vydalo rozkaz podmaršalovi Düne-
waldovi, aby zaútočil na oslabený stred a pravé 
krídlo protivníka. Stred tureckej zostavy nevyd- 
ržal úder piatich plukov, zakolísal a postupne sa 
dal na útek. To ovplyvnilo situáciu aj na ľavom 
krídle spojencov, kde jazda obrátila dorážajúcich 
Turkov na útek. Do útoku prešli aj oddiely sú-
stredené v strede bojovej línie a začali zatláčať 
Turkov, v ktorých radoch sa začala rozmáhať 
panika. Prvé sa zlomilo turecké jazdectvo na ľa-
vom krídle, ktoré si uvedomilo hrozbu odrezania 
ústupovej cesty cez most k Ostrihomu a dalo sa 
na bezhlavý útek k Parkánu. Organizovaná obra-
na Turkov sa rozpadla. Časť vojsk sa pokúšala 
nájsť záchranu v parkánskej pevnôstke, zvyšky 
pravého krídla ustupovali k Hronu. Veľká časť 
osmanských vojsk sa dala na útek cez pontóno-
vý most k Ostrihomu. Cisárske delostrelectvo 
ho však naplno ostreľovalo, a tak sa most, pre-
ťažený masou utekajúcich a zasiahnutý strelami, 
prelomil. Mnohí z tých, ktorí hľadali spásu sko-
kom do Dunaja, sa utopili. Keďže značná časť 
utekajúcich sa nahrnula do parkánskej pevnôst-
ky, Karol Lotrinský sa rozhodol využiť priaznivý 
vývoj vojenskej situácie a nariadil pevnôstku do-
byť. Tú chránila okrem tých, ktorí sa sem stiahli 
z poľa, janičiarska pechota a jej predpolie bolo 
ostreľované aj delami z Ostrihoma. Spojenci na 
Parkán zaútočili z dvoch strán: dragúni Ľudovíta 
Bádenského, ktorí museli zosadnúť z koní, zľava 
a poľská pechota v sile dvoch plukov sprava. Sú-
stredený útok obrana nevydržala, a tak bol osud 
Osmanov spečatený. Mnohí z nich sa utopili pri 
pokuse preplávať Dunaj alebo našli smrť v snahe 
prebrodiť močariská rozprestierajúce sa pri Hro-
ne. V bitke pri Parkáne približne 1 500 Turkov 
padlo do zajatia a asi 9 000 zahynulo. Zajatci boli 
potom odoslaní k Viedni a zúčastnili sa opravách 
hradieb, ktoré predtým zničilo ich delostrelectvo. 
Aj to sú paradoxy vojen. Sobieski, ktorý v záve-
rečných fázach boja viedol útok na pravom krídle 
zostavy, opäť vynikol v boji. Svojej žene po tejto 
bitke napísal, že dosiahli nad Turkami snáď ešte 
väčšie víťazstvo ako pod hradbami Viedne. So-
bieski hral významnú úlohu v protiosmanskom 
oslobodzovacom zápase prebiehajúcom koncom 
17. storočia a výrazným spôsobom sa zapísal do 
vojenských dejín Uhorska i Slovenska. Zomrel 
17. júna 1696, biskup Zaluski o ňom povedal: 
„Mal len jednu chybu, že nebol nesmrteľný.“
 
 Podľa štúdia vojenského historika PhDr. 
 Vojtecha Dangla, CSc. zostavil: Július Juhász

7-én a sereg tovább ment Kisszeben irányába, en-
nek helyőrsége rajta ütött a lengyel előőrsökön. 
Másnap Sobieski megérkezvén, a litván ágyúkkal 
megadásra kényszeríti a várat, utoljára még egy- 
szer jóllakhattak, mert Szeben és környéke bővel-
kedett élelemben.  Nem tudjuk milyen szívvel és 
gondolatokkal, de december 16-án, miután el-

szállítatta beteg katonáit Sobieski Lublónál átlép- 
te a magyar-lengyel határt.

Feltehetnénk a ma már megválaszolhatatlan 
kérdést: a hadjárat alatt ki szenvedett többet, 
felszabadító vagy a felszabadított? A hódoltsági 
magyarok magaféltését még megérthetjük, de mit 
szóljunk a soha törököt nem látott felső-magya-

rországiak viselkedéséhez? Nem értették meg 
miről szól a nagy történet? Mindezt Sobieski 
méltósággal viselte, és még évekkel a hadjárat 
után sem szűnt meg érdeklődése és szeretete a 
magyarok iránt.
 Dr. Szakács Lajos kandidátus, hadtörténész 
 tanulmánya alapján összeállította: Juhász Gyula

V brožúrke vydanej pri príležitosti odovzdania 
pomníka Parkanskej bitky sa vyskytli štylistic-
ké i gramatické chyby napriek tomu, že text bol 
preložený prekladateľom (J.P.). V budúcnosti 
budú inkriminované strany vymenené.   

A mellékletet összeállította: Juhász Gyula
Fotó: Juhász Gyula
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Az I. világháború (1914-1918) borzalmai 
alaposan megbolygatták a párkányiak lel-
kivilágát.  Halottak,  eltűntek,  sebesültek, 
özvegyek,  árvák,  jelentős  anyagi  károk 
– így festett a háború utáni szomorú kép. 
1919-ben  a  kisvárosi  élet  lassan  kezdett 
visszatérni a „régi” kerékvágásba. Viszont 
ez  év  karácsonyát  a  lakosság  a  tragikus 
előzmények miatt még visszafogottan, né-
mán ünnepelte. 

A segítőkész, jószívű emberek látták és 
átérezték a háború sújtotta szerencsétlenek 
nehéz sorsát. Ezért a két világháború közötti 
időszakban (1919-1938) a párkányi társadal-
mi egyesületek sorra szervezték a karitatív 
jellegű, jótékonysági rendezvényeket a szegé-
nyek és az elesettek megsegítésére. Ez ügyben 
a községi hivatal sem tétlenkedett. 1920-ban 
nagy volt a drágaság. Bizonyos árucikkekben 
hiány mutatkozott. Divatossá vált a dohány-
áruk csempészése és felvirágzott a gyertya, 
illetve égőolaj kereskedés is. A következő év-
ben rohamosan növekedett a cukor ára, ami 
a lakosság körében nyugtalanságot váltott ki. 
Karácsonykor több jótékonysági rendezvény 
keretében ruházták fel a szegény sorsú gyer-
mekeket. Ezen a téren főleg a műkedvelők 
jeleskedtek. 1922-ben drágább lett a villany- 
áram. Szintúgy felemelték a péksütemények 
árát is. A kifli 35, a zsemle 40 fillérbe, a ke-
nyér kilója pedig 6 koronába került. Termé- 
szetesen az év végén sikeresen zajlottak a 
különféle karitatív rendezvények. A követ- 
kező évben ezek főleg a szegény iskolás gyer- 
mekek ruháztatására irányultak. 1924-ben a 
magántisztviselők műsoros estet és nagysza-
bású táncmulatságot rendeztek újév estéjén. 
A mulatság sikeres volt, ugyanis a bevételből 
30 szegény gyermeket láttak el téli ruhával és 
lábbelivel. Az ár-megállapítási bizottság fele-
melte a liszt és a hús árát. Ugyanakkor fellen-
dült a textil csempészet. A következő évben 
az élelmiszer árak már csökkenő tendenciát 
mutattak. A vártnál kedvezőbben sikerültek a 
jótékonysági akciók. 1926-ban a párkányi tár-
sadalmi egyesületek főleg a munkanélkülie-
ket és a nincsteleneket segítették. Továbbá a 
karácsonyi ünnepek idején 186 szegény gyer- 
meket láttak el téli ruhával, a községi hivatal 
pedig élelmet és tüzelőt osztott ki a rászo- 
rultak között. 1927-ben Párkányban már az 
összes társadalmi egyesület bekapcsolódott 
az emberbaráti, jótékony célú rendezvények 
szervezésébe. Mindez már 240 szegény gyer- 
mek ellátását eredményezte. Egy évvel 
később hasonlóképpen 237 gyermeken segí-
tettek. 1929-ben a község elöljárósága újévre 
120 szegény családnak 5000 kilogramm tű-
zifát, 550 kilogramm lisztet, 88 kilogramm 

Tekintélyes számú érdeklődő részvételé-
vel nyílt meg 2008. október 24-én, a Pár-
kányi  csata  325.  évfordulója  emlékün-
nepségének  keretében  Győrfi  Lajos 
szobrászművész  kiállítása  a  városi múze-
umban. 

A kiállításnak az adott hangsúlyt, hogy 
Győrfi Lajos térszobrász a megalkotója an-
nak az impozáns emlékműnek, melyet a di-
adalmas Párkányi csata emlékére avattak 
fel másnap városunkban. A Püspökladány-
ban élő művész a Képző- és Iparművészeti 
Szakközépiskola elvégzése után a Magyar 
Képzőművészeti Főiskolán tökéletesítette 

Karácsonyok a két világháború között

Győrfi ´08

húst, 88 kilogramm zsírt és 60 kilogramm 
cukrot osztott ki. A következő évben ismét a 
helyi műkedvelők mutattak példát a karitatív 
rendezvények terén. 1931-ben az iskolás gyer- 
mekek ruhával való ellátása újév első napján 
nagy ünnepség keretében ment végbe a római 
katolikus iskolában. A községi hivatal 5000 
koronával támogatta a 155 gyermek ruháztatá-
sát. Két év múlva már beindult a szegény gyer- 
mekek téli tejakciója is. 1934-ben karácsony 
idején a Párkányi Községi Hivatal már 15 ezer 
korona (!) értékű természetbeni adományt 
osztott szét 300 szegény család között. 1935-
ben a segélyakció még nagyobb intenzitással 
zajlott. A következő évben a községi hivatal 
11 ezer korona értékű élelmiszert és tüzelőt 
ajándékozott a szegényeknek, 3500 koronát 
juttatott a járási fiatalságot védő egyesületnek 
és 4500 korona értékű téli ruha került a rá- 
szoruló gyermekekhez. Ezen kívül a községi 
képviselő - testület 10 ezer koronát szavazott 
meg a munkanélküliek karácsonyi segélyezé-
sére. Ebben az évben a húsárak a következő- 
képpen alakultak: a marhahús 12, a borjúhús 
11, illetve 13 és a sertéshús 12 koronába került 
kilogrammonként. 1937-ben 212 gyermeket 
láttak el téli öltözékkel, ezúttal a szegények 
között 10 ezer korona kézpénzt, 4000 korona 
értékű élelmiszert és 3600 korona értékű tü-
zelőanyagot osztottak ki. A felsoroltak rész-
ben rámutatnak az akkori szegénység mérete-
ire és egyben elénk tárják a segítséget nyújtó 
párkányi társadalmi egyesületek és a községi 
hivatal nemes cselekedeteit. Biztos tudatában 
voltak annak, hogy a nincstelenek szomorú 
sorsán nem tudnak radikálisan változtatni, 
de legalább megpróbáltak a kilátástalan hely- 
zetükön valamelyest enyhíteni, ezzel a kará- 
csonyukat szebbé és meghittebbé tenni. 1938-
ban már „új” szelek fújtak. Városunkban ez 
idő tájt 1214 rádióvevő állomás volt. Sajnos 
egyre nyomasztóbb hírek érkeztek, mígnem 
1939. szeptember 1-én...                    

 Összeállította: Cucor Roland

Nézzük az euró bevezetésnek az ütem-
tervét: 
2009. január 1 - €-nap, csatlakozás az euro- 
zónához

2009.  január  1-16 - kettős pénzforga-
lom: január 16-ig koronával és euróval is 
fizethetünk majd, a visszajárót az uniós 
pénznemben kapjuk kézhez

2009.  június 30 – a korona érmék cseréje 
június 30-ig valósul meg

2009. december 31 – befejeződik az árak 
kötelező kettős feltüntetése és a bankok 
ezen időpontig váltják át a papírpénzt

2013.  december  31 – a Szlovák Nemzeti 
Bankban az érméket 2013. december 31-ig, 
a koronabankjegyeket pedig korlátlan ideig 
cserélhetjük ki 
 Infó: www.euromena.sk

Szeptember elején megalakult a kassai 
magyar iparisták párkányi klubja. A polgári 
társulásban jelenleg 31-en vannak. A tagok 
minden hónap utolsó péntekén a párkányi 
Csemadok házban találkoznak, a gyűlések- 
re minden iparistát szeretettel várnak.    

Euróra várva

Már 31-en vannak a  
párkányi iparisták

Párkány és vidéke - A Mi lapunk4. 9/2008

Végre megérkeztek a Fő utcára a liszttel teli zsákok

szakmai felkészültségét olyan mesterek irá-
nyítása alatt, mint Borsos Miklós és Rátonyi 
József. A nemzetközileg is (el)ismert művész 
a számos hazai kiállítás mellett sikerrel mu-
tatkozott be Ausztriában, Hollandiában, Dáni-
ában, Olaszországban, Romániában, Német- 
országban és Szlovákiában is. Munkássága 
elismeréseként szépszámú díjban részesült. 
Elsősorban köztéri alkotásai azok, amelyek 
jellemzik őt. Kisplasztikáiból, a közterek-
en elhelyezett műalkotások színes fotóiból, 
valamint a finoman, a legapróbb részletek- 
re is figyelően komponált érméiből láthat 
most válogatást a tisztelt látogató. És még 

A Párkányi Művelődési 
Központ 

Ár:  2.800,-Sk/  92,94€  (24 tanítási óra) 
Jelentkezni munkanapokon 8.00-tól 15.00-ig 
a párkányi kultúrházban, illetve a  036/7511 
108 telefonszámon lehet.
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valamit: a Párkányban felállított emlékmű 
mintázását a szoborformázást megelőző raj- 
zokkal, a szoborkészítés folyamatát a pár-
kányi végállomásig. „Par excellence köztéri 
szobrász” – megnyitójában így jellemezte őt 
Prokai Gábor művészettörténész, a Magyar 
Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lek-
torátus főosztályvezetője. Nem véletlenül, 
mert köztéri alkotásai megtalálhatók Európa 
számos országában, sőt az Amerikai Egye- 
sült Államok fővárosában, Washingtonban 
is. A tárlatot ez év december 19-ig nézhetik 
meg az érdeklődők.
 Juhász Gyula

Intenzív  
számítógépes 
tanfolyamot 
hirdet  

Folytatás az első oldalról
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A szeptember másodikán elkezdett munká-
latok befejezésének a dátuma eredetileg októ-
ber 15 lett volna, ám erre csak két héttel később 
került sor. Ennek az oka az, hogy a tervezetthez 
képest jóval több munkát kellett kivitelezni. A 
rekonstruált fedett uszoda november 1-től áll 
a nagyközönség rendelkezésére. Hogenbuch 
Endre, a Vadas igazgatója a komplexum meg-
nyitóján azon reményét is kifejezte, hogy a 
modernizált intézmény nagy látogatottságnak 
fog örvendeni. Elmondása szerint kezdetben 
csupán a szociális helyiségek, medencék és a 
tetőszerkezet rekonstrukcióját tervezték. Egy 
áprilisban készítetett statikai felmérés alap-
ján azonban nagyobb beruházásra volt szük-
ség, elengedhetetlenné vált az uszodaépület 
tartószerkezetének a cseréje is. A mintegy 11 
millió koronás (365 133 eurós) rekonstrukció 
újdonságokat is hozott. Modernebb külsőt ka-
pott a jegypénztár és ezzel együtt megváltozott 
a beléptető rendszer is, ez a medencékre és a 

11 millió koronából újult meg a fedett uszoda
Párkány és vidéke - A Mi lapunk 3.9/2008

szaunára is vonatkozik. Az alapelképzelések 
megvalósítása mellett új köntösre tettek szert 
az öltözők, bővült a légtechnika és megújult a 
villanyhálózat is. 

Ami a belépőjegyeket illeti, áruk borsosabb 
lett. Az eddig 110 koronás, kétórás fürdőzést 
engedélyező jegy 135 koronába kerül a fel-
nőttek számára, gyermekek esetében ez 70 
korona. Ami a bérletek pénzbeli értékét illeti, 
a tízszeres belépésre feljogosító jegy 1200, a 
húszszorira pedig 2200 koronába kerül.      

 Ondrejka, foto: Šimonek Andrea

November 19-én nyílt meg Jozef Hor-
ňan és Végh Dezső tárlata a galériában. 
Horňan az intarziakészítést, rajzolást, fes-
tészetet autodidakta módon tanulta, így a 
naiv művészek közé sorolja magát. Színes 
fűrészporból készült képei egyedülállóak, 
Párkány környékén ő az egyetlen, aki ezt 
a technikát alkalmazza. Az Átrepülés cí-
met viselő kép talán az egyik legkiválóbb 
műve a tárlatnak, barna színkeveréke miatt 
az őszbe, a melankóliába, a megnyugvás-
ba repíti a látogatót. Végh Dezső már 
gyermekkorától farigcsál. A galériában 
található alkotásai többnyire emberi alako-
kat örökítenek meg, legfőképp a nő kerül 
középpontba. Az alkotásainál sokfajta stí-
lusrögtönzést használ. A tárlat december 
19-éig tekinthető meg. Január 7-én Gerst-
ner István 70. születésnapja alkalmából ju-
bileumi kiállítással kezdi meg a galéria az 
újesztendőt. Szép

A Testi és Civil Fogyatékosok Párkányi 
Alapszervezete szeptemberben az olaszor-
szági Alba Adriateiceben járt. Az út kiváló 
hangulatban  telt  el,  a  hétezer  olajpálmá-
járól híres Riviéra a szervezet tagjait elva-
rázsolta. 

A Párkányi Városi Hivatal illetékes 
osztálya értesíti a város azon lakóit, akik 
hosszabb ideje külföldön tartózkodnak, 
hogy az 582/2004-es helyi adókról és dí-
jakról szóló törvény értelmében kérvényez-
hetik a 2009-es szemétdíj elengedését. Az 
ehhez szükséges nyomtatványok a Párkányi 
Városi Hivatal földszintjén, az információs 
pultnál szerezhetők be. A kérvényeket 2008 
decemberétől fogadja el a hivatal.    

Az  idén  16-ik  alkalommal  rendezték 
meg az Ady napokat a párkányi alapisko-
lában.  Az  igazgatónő,  Fodor  Zsuzsanna 
köszöntőjében  kiemelte Ady  Endre mun-
kásságának,  az  irodalom,  valamint  a  ver-
sek fontosságát.

A három napos rendezvény nyitányán részt 
vett Szép Rudolf Párkány alpolgármestere, a 
helyi képviselő-testület tagjai, az esztergomi 
József Attila Általános iskola igazgatónője 
valamint a helyi óvodák, iskolák és különböző 
szervezetek vezetői is. Az igazgatónő, Fodor 
Zsuzsanna köszöntőjében kiemelte Ady End- 
re munkásságának, és az irodalom, valamint a 
versek fontosságát. Ezt követte a költő szerel-
mes verseiből készített csokor, melyet az is-
kola diákjai adtak elő. Az idei programok közt 
szerepelt a helyi galéria és a múzeumi tárlat 
megtekintése. Az idősebb diákok számára le-
hetőség nyílt az esztergomi Bazilika megisme-
résére. Voltak különböző kvíz játékok és nem 
marad el a tanár-diák futballmérkőzés sem. 
Az iskola diákjai részt vehettek a Dzsungel 
könyve című musical előadásán, a világhírű 
darabot az esztergomi Mindszenty Alapiskola 

A 2007/2008-as tanévben 77 diák érett-
ségizett a párkányi gimnáziumban, 33-an 
a szlovák, 41-en a magyar osztályt láto-
gatták. A tanulók 88 százaléka döntött a 
továbbtanulás mellett. A 68 jelentkezőből 
64-en nyertek felvételt valamely felsőok-
tatási intézménybe, ez a szép eredmény 94 
százalékos arányt tesz ki. A nyolc osztályos 
oktatásban részesülők jobb eredményekkel 
zártak. A legnagyobb érdeklődés a szlová-
kiai főiskolák-egyetemek iránt volt, néhá-
nyan magyarországi és cseh intézményekbe 
is felvételt nyertek. Az elmúlt évek leg- 
jobb eredményének számít, hogy a diákok 
20 százaléka jelentkezett technikai irányú 
intézménybe. Igaz, hogy ezen iskolákba 
könnyebb bejutni, viszont nehezebb a benn- 
maradás.       
A jelentkezők statisztikája:
Technika, informatika, gépészet, architek-
túra, technológia, építészet – 20 %       

Múlt havi számunk VII. Dunamenti Folk-
lórfesztivál című cikkében tévesen közöltük 
az egyik fellépő csoport nevét. A Fesztiváli 
hívogatót a bélai énekkar nyitotta meg. A 
csoporttól ezúton is elnézést kérünk!

Következő számunk január  
végén jelenik meg.

Jozef Horňan és Végh  
Dezső tárlata a galériában

Riviérán jártak a sérültek

A Párkányi Városi Hivatal 
közleménye

Ady napok a párkányi alapiskolában

Mérlegen a párkányi gimnázium

Az időjárás nem kedvezett az üdülésnek, 
ennek ellenére sikerült megpihenni, és erőt 
gyűjteni azokra az őszi-téli napokra, amelyek 
a testi fogyatékkal élők számára egyet jelente-
nek a rémálommal. A nyaralás alatt nemcsak 
a tengerpart, hanem Róma nevezetességei 
is örömet okoztak a számunkra. November-
ben szervezetünk tagjai Gyűgyön töltöttek el 
négy napot, itt különböző kezelésekben ré- 
szesültek. A görögországi és az olaszországi 
üdülés után jövőre Horvátországot szemeltük 
ki úti célként. 

A Testi és Civil Fogyatékosok Párkányi 
Alapszervezete nevében szeretném meg- 
köszönni az összes szponzor segítségét, nél-
külük a fentiekben említett kirándulások nem 
valósulhattak volna meg.          

Szeretném felhívni szervezetünk tagjainak 
a figyelmét arra, hogy a már tradicionálisnak 
számító karácsonyi ünnepség december 17-
én, 14.00-kor lesz a párkányi nyugdíjas ott-
honban. Mindenkit szeretettel várunk!  
 Agnesa Vörösová (ford. Sz.É.)

tanulói multák be Párkányban. Az idén is élet- 
re kelt a kézművesek utcája, ahol a gyerekek 
megismerkedhetnek többek között a nemeze-
léssel, batikolással. Az iskola színpadán Má- 
tyás királyra emlékezve meséket és anekdotá-
kat adtak elő. A rendezvényt hivatalosan Szép 
Rudolf nyitotta meg. Ezt követően Himmler 
György a Rákóczi Szövetség képviseletében 
a szervezet által meghirdetett pályázat nyertes 
családjainak átnyújtotta a támogatást. Vége-
zetül Keszegh Pál tiszteletére és emlékére az 
iskola udvarán fát ültettek. Ondrejka

Közgazdaságtan, menedzserképzés, vállal-
kozás, könyvelés, bankszakma, pénzügyek 
– 15 %
Pedagógiai főiskola – 18 %
Filozófia, politológia, pszichológia – 8 %
Tömegkommunikáció – 1 %
Orvosi, egészségügyi, szociális munka – 
12%
Logisztika – 7 %
Természettudományok – 9 %
Élelmiszeripar – 3 %
Tolmácsolás – 1 %

A legtöbb diák három-négy intézmény-
be jelentkezett. Csehországban 5, Magyar- 
országon 11-en szerettek volna továbbtanul-
ni. 

Azoknak, aki felvételt nyertek gratulá-
lok, és további tanulmányaihoz sok sikert 
kívánok.  
Paed Dr. Kornélia Slabáková, nevelési 

tanácsadó  (ford. Sz.É.)

Folytatás az első oldalról
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Új épületbe költözött 
az adóhivatal

A Szlovák Köztársaság Adóigazgató-
ságát az adószervekről szóló 150/2001 sz. 
törvény  értelmében  hozták  létre.  Adó- 
szervnek számít a SZK Adóigazgatósága, 
melynek  része  a  nyolc  kerületi  székhe-
lyen  felállított  munkahely,  továbbá  az 
adóhivatalok  és  a  kiemelt  adóalanyok 
részére  létesült  adóhivatal. A  Párkányi 
Adóhivatal  működéséről  beszélgettünk 
Hroba  Ladislav  mérnökkel,  a  hivatal 
igazgatójával.
- A Párkányi Adóhivatal 2008.11.10-én 
kezdte meg működését az új épületben. Hol 
és milyen cím alatt található ez az épület?
- Az adóhivatal új címe Esztergomi út 5, 
ami vajmi keveset mond az átlagember 
számára. Egyszerűbben mondva, ez az 
egykori vámhivatal beüvegezett épülete a 
Mária Valéria híd előtt. 
- Gondolom, szükség volt a költözésre?
- Igen, ezáltal majdhogynem új épülethez 
jutottunk, ahol dolgozóink lényegesen 
jobb szociális feltételek mellett végezhe-
tik munkájukat, mint az előző épületben. 
A belső helyiségek természetesen festésre 
szorultak, azon kívül kisebb javításokat is 
eszközölnünk kellett.
- Melyik irányból közelíthető meg az épület, 
ill. hol található az épület főbejárata?
- Az épület bejárata az Esztergomi út, va-
gyis a híd felől van, ahol akadálymentesen 
lehet közlekedni.
- Hogyan történt az egyes osztályok 
elosztása?
- Az emeleten az adókezelési osztály és a 
nyilvántartás kapott helyet. Tehát ahogy 
az adófizető belép az épületbe, mindjárt az 
illető adókezelőhöz érkezik. A fő ajtóval 
szemben található az iktató is, így nem 
szükséges körbejárni az egész épületet. 
Egy emelettel feljebb található az ellenőr-
zési és a végrehajtási osztály.
- A költözködéssel egy időben bizonyára 
változik az adóhivatal telefonszáma is?
- A telefonközpont modernizációja követ- 
keztében megváltozott a telefonszámunk 
is azzal, hogy ezután az adófizető polgár 
egyenesen azt a dolgozót tudja hívni, aki-
vel beszélni szeretne. Faxszámunk maradt 
a régi. Aktuális tájékoztatást a SZK adóha-
tósága honlapján, a www.drsr.sk címen 
közlünk.
Igazgató úr, olvasóink nevében is köszönöm 
a beszélgetést.

 Juhász Gyula

Lám, felépült a párkányi Poliklinika a 
maga korában modernek számító épülete. A 
korabeli fényképen az új egészségügyi in-
tézmény türelmetlenül várakozik egy szebb, 
rendezettebb környezetre és az ünnepélyes 
átadásra. Erre 1976 tavaszán került sor.  
Anyám borogass, hogy mennyire rohan az 
idő... 

A mai napig nem zárult le az egykori 
városi szeméttelep ügye. A majd négyhek-
táros terület a vasútállomás felé vezető út 
mellett található. A hulladéklerakó 1965-
ben létesült, bezárásáról 2000-ben döntött 
a környezetvédelmi hatóság. A város 
időközben a parcellák tulajdonviszonyai-
nak felmérésébe, majd felvásárlásába kez-
dett, ez mindenképpen szükséges ahhoz, 
hogy újrahasznosíthassák a területet. Sipos 
Istvántól, a városháza vagyongazdálkodási 
osztályának vezetőjétől megtudtuk, hogy 
a 28 parcella több mint kétharmadát már 
sikerült felvásárolni, ahhoz azonban, hogy 
lépni tudjanak, az összes területre szükség 
lenne.  A terület helyreállítása-rekultivá- 
ciója milliókba kerülne, ezért ezt uniós 
pályázat által szeretnék finanszírozni. A 
területeken jelenleg szemét van, a föld 
egyes rétegeit speciális technika segítsé-
gével kell rendbe hozni, fűvel bevetni, ezt 
követően jó pár évig nem lehet hasznosí-
tani azt. Ehhez azonban szintén szükséges 
az előbb említett feltétel, vagy legalább az, 
hogy a parcellatulajdonosok legalább öt- 
éves bérleti szerződést kössenek a várossal. 
Párkány egyébként 10 koronát (0,33 eurót) 
kínál a telkek négyzetméteréért, az, aki 
bérbe adja azt, 3 korona (0,09 €) / négy-
zetméteres összeget kap évente. Néhány 
tulajdonos a bérbeadásról és a felvásár- 
lás ról sem akar hallani, a Környezetvédel-
mi Minisztérium azonban csak az egész 
területre érvényes tereprendezési enge- 
délyt hajlandó kiadni.     

Az Új Szó információi alapján újra fel-
dolgozta. Sz.É. 

Hivatalosan is átadásra került a Polik- 
linika  korszerűsített  épülete.  A  komp- 
lexum felújítása Nyitra-megye, valamint 
egy  Európa  Uniós  pályázaton  elnyert 
pénz segítségével valósulhatott meg. 

A pályázati kiíráshoz képest több mó-
dosítás is történt, így például több ablakot 
cseréltek ki, és nagyobb hangsúlyt kapott 
a szigetelés is. A komplexum belső elren-
dezése átalakult: az eddig második eme-
leti kihasználatlan rész az adminisztráció 
központja lett. Sikerült korszerűsíteni és 
mindenki számára elérhetővé tenni az 
illemhelységeket, kifestetni a falakat, felú-
jítani a világítást, újjáépíteni a parkolót. 
Megoldódott az esetleges áramkimaradá-
sok problematikája is, új áramfejlesztőt  
helyeztek üzembe. 

Czékus András, az intézmény igazgatója 
megnyitó beszédében köszönetet mondott 
mindazoknak, akik hozzájárultak a Polik- 
linika épületének megszépítéséhez. Milan 
Belica, Nyitra-megye elnöke örömét fejezte 

Mindennek érdekében november 17-én 
a szlovákiai Zöldek Pártja és a magyaror- 
szági Demokratikus Zöld Párt közös szer-
vezésében magyarok és szlovákok együtt 
vonultak a Párkányt és Esztergomot ösz-
szekötő hídon. A közös demonstráció több 
üzenetet is hordozott magában. Jelképez-
te az itt élő emberek békés együttélését, 
együttműködését és a közös jövőbe vetett 
hitet, valamint azt is, hogy Szlovákiában 

Egy kis visszapillantás Szemétdombi huzavona

Időszerű volt a Poliklinika átalakítása

A Jóakarat élőlánca
Folytatás az első oldalról

ki, hogy sikeres együttműködéssel megva-
lósulhatott a felújítás. Farkas Iván, MKP-s 
képviselő az intézmény múltjáról is megem- 
lékezett és hangsúlyozta a rekonstrukció 
időszerűségét.

A szalagot Milan Belica és Farkas Iván 
az MKP parlamenti képviselője vágták át és 
ezzel hivatalosan is átadásra került az épüle-
tet.   Ondrejka, foto: Šimonek Andrea

november 17-én dőlt meg az évtizedeken 
át tartó diktatórikus rezsim. Az akció jel-
képe a két ország zászlójának színeiből 
formált szív alakot formáló szalag volt. A 
rendezvényen részt vett és beszédet mon-
dott Robert Beňo a Markíza televízió volt 
szerkesztője, valamint Ivana Christová volt 
szépségkirálynő is. A felvonulást követően 
a valamikori komp kikötő előtti téren fris-
sítővel és az egészséges életmód jegyében 
almával vártak minden kedves érdeklődőt.  
Ondrejka Rozália,  fotó: Šimonek Andrea

Íme, a Poliklinika a nagy felújítás után 
2008-ban!

Összeállította: Cucor Roland
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A Jóakarat élőlánca

Megnyitotta  kapuit  a  párkányi  Vadas  Termálfürdő  fedett 
uszodája. A mintegy 11 millió koronás rekonstrukció újdonsá-
gokat  is  hozott. Az  alapelképzelések megvalósítása mellett  új 
külsőt kaptak az öltözők, bővült a légtechnika és megváltozott 
a beléptető rendszer is. 

Ahogy azt már megszokhattuk, december közepén az idén is 
megváltozik a vonat-, illetve a buszmenetrend. A helyközi jára-
toknál nem várható átalakulás, a városi buszok azonban december 
16-tól nem a régi rend alapján közlekednek majd. Az új menetrend 
a világhálón is megtalálható, de a buszsofőröknél könyv formájá-
ban is megvásárolhatjuk azt. November közepén a SAD párkányi 
kirendeltsége új járműveket kapott: a hat darab Vysoké Mýtoból  
származó Iris (Karosa) típusú busz a helyközi járatokon lett be- 
vetve. Csepregi Zoltántól, a kirendeltség vezetőjétől úgy tudjuk, 
hogy novemberben további, szám szerint 11 busz érkezik (érke-
zett), ezek szintén Párkányt más városokkal, falvakkal összekötő 
járatokon szolgálják majd az utasokat. Februárban további két 
jármű várható, ezek városi buszokként „tevékenykednek” majd.   Folytatás a 4. oldalon

Folytatás a 3. oldalon

Már csak napok kérdése az, hogy az euró legyen Szlovákia 
hivatalos fizetőeszköze. Az euró számológépek és tájékoztató 
füzetek még november közepén megérkeztek a postaládákba, 
december elejétől pedig a bankokban és a postán startcsomagot 
vásárolhatunk. 
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Euróra várva11 millió koronából újult meg a fedett uszoda

Változik a busz - és a vonat menetrend

Két nemzet életében minden egyes összekötő kapocs nagy jelentő-
séggel  bír.  Ilyen  többek  között  a  közös  történelem,  elhelyezkedés, 
vagy egy olyan építmény, mint amilyen a Mária Valéria híd is. 

A Duna két partját összekötő szerkezetet hét évvel ezelőtt adták át: 
ekkor még mindkét nemzet érezte, hogy együtt, békességben élve kép- 
zelhető csak el a jövő. Bízom benne, hogy az emberek többsége még ma 
is így gondolkodik, s hogy egyes szélsőséges csoportosulások szavai, 
tettei sem borítják fel azokat a nyugodtnak mondható napokat, amelye-
ket a számtalan történelmi sérelem ellenére is sikerült fenntartani.  

Ötszáz korona fejében 16,6 € üti a markunkat: ezen ösz-
szeg 1 centtől egészen 2 euróig sorakoztatja fel az érméket. A 
csomag nagyon hasznos lehet. Nemcsak arra kiváló, hogy az 
€-napon is már rendelkezzünk kellő aprópénzzel, hanem arra 
is, hogy az érméket ismerve várjuk a nagy változás napját.    


