
A csehországi Logisztikai Főiskola Párkányba kihelyezett kép‑ 
zésén február végén államvizsgáztak első ízben a hallgatók. A 
város történelmének első ilyen jellegű vizsgáján 24 hallgató vett 
részt, júniusban további 57 diákra vár e megmérettetés. 

V histórii nášho mesta i nášho regiónu sa prvýkrát konali 
štátne záverečné bakalárske skúšky. Tento historický moment 
je možné pripísať i tej skutočnosti, že od 5. decembra 2005 pô‑
sobí v našom meste Edukačné centrum Vysokej školy logistiky 
(VŠLG), o.p.s Prerov. Od tejto doby ubehli už tri akademické 
roky, a prví prijatí uchádzači po úspešnom štúdiu získali právo 
prihlásiť sa na štátne bakalárske skúšky. Z prvých 36 prijatých 

Első diplomaosztó Párkányban Prvé bakalárske tituly v Štúrove

A Logisztikai Főiskola kihelyezett képzése 2006. február 
20-án nyitotta meg a kapuit Párkányban, a helyi magánakadé-
mia és egy csehországi főiskola szerződéskötése által. A prero-
vi anyaintézménynek Prágában is van kihelyezett képzése, ott,  
ahogy városunkban is, közlekedési logisztikát és logisztikai szolgál-
tatást hallgatnak a diákok, a megszerzett végzettség pedig bakalár 

szintű. Mérnöki titulus elérése csak az alma materben lehetséges, 
Párkányban körülbelül 30 diák tervezi azt, hogy Prerovban folytatja 
tovább tanulmányait. Ha a számok beigazolódnak, némely tantárgy 
oktatása városunkban is megvalósulhat. Mint azt Ondrej Mokos, 
a kihelyezett képzés vezetője lapunknak elmondta: sok jelentkező 
esetében már megéri az oktatást Párkányban bebiztosítani. A cseh 
központban egyébként további szakok is vannak: az idegenforgalom 
és az információs menedzsment mellé jövőre egy, a légi forgalom-
mal kapcsolatos logisztikai szakot is szeretnének nyitni, valamint a 
doktorandusz képzés beindításán is munkálkodnak. A Logisztikai 
Főiskolának 850 diákja van, ebből 162-en Párkányban tanulnak. 
Február 25 és 26-án 16-an szereztek Bc. titulust: 8-an közlekedé-
si logisztikából és 16-an logisztikai szolgáltatásból vizsgáztak le. 
Mivel júniusban további 57 tanuló készül államvizsgára, ebben az 
évben 81 diplomás kerülhet ki az intézmény falai közül. A párkányi 
kihelyezett képzésen az oktatás időtartama három év, a diákokat 
nappali és kombinált képzési formában prerovi, brünni, zsolnai, 
kassai, prágai, nyitrai, pozsonyi pedagógusok okítják. Egyelőre 
csak szlovák nyelven folyik a képzés, a tervek szerint azonban an-
gol nyelven is lehet majd tanulni, ez azonban a jövő zenéje.    
 Szép
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poslucháčov využilo túto 
možnosť 24 posluchá‑
čov. 

Príprava a priebeh štát- 
nic bola zo strany študen-
tov ako i vedenia ško-
ly adekvátna k vážnosti 
a dôležitosti tohto memen-
tu v činnosti vysokoškol-
skej inštitúcie. Môžeme 
teda konštatovať, že prvé 
štátne skúšky Edukačnom 
centre VŠLG prebehli bez 
rušivých momentov a na 
veľmi dobrej vedomostnej 
a organizačnej úrovni. Skúšobné komisie boli spokojné a pracovalo 
sa im dobre. 

Pri tejto príležitosti sa žiada, aby boli v stručnosti predstavené 
možnosti štúdia na našej vysokoškolskej inštitúcii. V Edukačnom 
centre v Štúrove sa študuje v akreditovanom študijnom programe 
Logistika v dvoch študijných odboroch, a to „Dopravná logistika“ 
a „Logistika služieb“. V prvom stupni, t.j. v bakalárskom, štúdium 
trvá tri roky. V nadväzujúcom, druhom stupni, t.j. magisterskom, 
štúdiu to trvá ďalšie dva roky. Kompletné štúdium trvá teda päť ro-
kov. Vzhľadom na to, že škola má technické zameranie, absolventi 
štúdia získavajú vysokoškolský titul „inžinier“ (Ing.). Nadväzujúce 
štúdium sa koná v odbore „Logistika“. Cieľom inžinierskeho štúdia 
je pripraviť absolventa k samostatnému riešeniu úloh inžinierske-
ho charakteru v študijnom odbore. Voliteľnými predmetmi si môžu 
vysokoškoláci štúdium prispôsobiť svojmu záujmu alebo požiadav-
kám zamestnávateľa. 

VŠLG má vyše 850 poslucháčov, z toho 162 študuje v štúrov-
skom centre. O štúdium na tejto škole je stúpajúci záujem, čo pla-
tí aj pre naše centrum. Škola dáva možnosť pre svojich študentov 
zúčastniť sa i na výmenných študijných pobytov v rámci progra-
mu Erazmus. Naši študenti takto trávili jeden semester vo Fínsku 
a v Poľsku. Najbližšie štátne bakalárske skúšky sa budú konať v na-
šom centre od 22. júna do 26. júna 2009, ktorých sa zúčastní ďalších 
57 poslucháčov. Prvé slávnostné promócie absolventov VŠLG sa 
uskutočnia 10. júla 2009 v mestskom kultúrnom stredisku. Prajeme 
si, aby takýchto akademických podujatí bolo v Štúrove ešte veľa, čo 
prispeje k ďalšiemu zviditeľneniu nášho mesta. 

 Ondrej Mokos
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Két évvel ezelőtt vágták ki a Garam‑ 
kövesd irányába vezető út mellett díszel‑
gő elöregedett, balesetveszélyes nyárfákat. 
Azóta újakat ültettek a helyükre és termé‑ 
szetes úton is próbálják felújítani a kis 
erdőt. Szépen nődögélő fácskákról azon‑
ban nem beszélhetünk, az érintett területet 
benőtték a hajtások, melyek többsége a föld‑ 
ben maradt törzsmaradványokból hajt. A 
szakemberek szerint az út mellett 40‑50 év 
múlva lesz csak újra erdő. 

Tavasszal a város több pontján is 
munkálatokba kezdenek. A már szoká‑
sos telet követő karbantartások mellett 
felújítják a Komenský utcát, az Ady‑, a 
Széchenyi‑ és a Szent István utca egy‑ 
egy járdaszakaszát. 

A város központjának felújítása óta a 
közbiztonság megóvása érdekében térfi‑ 
gyelő kamerák lettek felszerelve. Ezek  
nagymértékben segítik mind a helyi‑,  
mind pedig az állami reddőrség mun‑ 
káját, nemegyszer fülön csípve egy‑egy 
rossz szándékú egyént. 

Eddig a sétálóutca két pontján helyeztek 
el Panasonic márkájú biztonsági kamerákat. 
Ezek nemcsak a városközpont, hanem annak 
környékén lévő utcák állandó megfigyelését 
is lehetővé teszik. Az elmúlt évek tapaszta-
latai azt mutatják, hogy szükségessé vált 
további városrészek belátása, több térfigy-
elő kamera elhelyezése. A városi rendőrség 
vezetőjétől, Šimon Ferenctől megtudtuk, 
hogy ha a későbbiekben a költségvetés me-
gengedi, Párkány több pontján is létesítenek 
térmegfigyelőket. A tervek szerint az Aqua-
rio Shopping Center elé kerülne az egyik őr- 
szem. Innen belátnák a posta, a Tatra Bank, a 
VÚB környékét egészen a sétálóutcáig, vala-
mint az „iskola utcát” a Gimnáziumig bezá-
rólag. Megfigyelő rendszert helyeznének el 
a templomnál is, ezt szponzor segítségével 

Erdőnek se híre, se hamva További utcák  
újulnak meg

Térfigyelő kamera fülelte le a rablót

párkányi plébánia tulajdonában áll, de a pa-
lárikovoi erdőgazdálkodás gondozásában 
van. Az erdészet termelésvezetőjétől Anton 
Molnártól akkor megtudtuk, hogy a kiter-
melésre biztonsági okokból volt szükség. 
A fáknak nagyobb szél esetén letörtek az 
ágai, és így a közelben lévő kerteket, hétvé-
gi házakat és a közúti közlekedést is ve- 
szélyeztették. Negyven év körüli nyárfák- 
ról volt szó, amelyeknek az optimális élet-
tartalma 35 év, ezt elérve belülről rothadni 
kezdenek. Molnár 2007-es ígérete szerint a 
kivágott fák helyére két év leforgása alatt új 
csemetéket telepítenek. 

Az erdőgazdálkodási törvény szerint a 
kitermelőnek két éven belül be kell biztosí-
tani azt, hogy az érintett területen újra erdő 
nőjön. Ez azonban nemcsak ültetést jelent, 
hanem természet úton történő pótlást és erdő 
felújítást is. Mint azt Rományik Györgytől, 
a Szlovák Erdőgazdálkodás kéméndi kiren-
deltségének az illetékesétől megtudtuk, a 
gondozásukban lévő térség a kertek között 
lévő T-alakú kis erdő, valamint az út mel-
letti terület (a Nánai út kereszteződéséig). 
Ide kőrist ültettek, természetes úton pedig 
a fehérnyár és a juhar az, amit felújítanak. 
Régebben nyárfák voltak ezen a területen: 
a növények egyik feladata a kacskaringózó  
Garam vizének a felszívása volt. Ma, a  nagy- 
marosi „regulázás” után erre már semmi szük-
ség, ezért esett a választás a nem sok vizet  
igénylő kőrisre. 

Mint fentebb említettem, a telepítés a 
Párkányba vezető szakaszon is megtörtént, 
erdőnek, vagy rendezett környezetben lévő 
fácskáknak azonban se híre se hamva. A 
szóban forgó területet benőtték a különfé-
le fahajtások, a földből még a mai napig ki-
kandikálnak az egykori juharok törzsei, sok- 
szor tömérdeknyi új hajtást hozva. Mint azt 
lapunknak Rományik György elmondta, a 
fakezdeményezéseket ritkítani kellene, erre 
a palárikovoi erdőgazdálkodás anyagi hely-
zetétől függően nagy valószínűséggel csak 
2010-ben kerülhet sor. Ezen kívül szükség 
lenne frézállásra is - ez a tuskók kifordí-
tását jelenti, ez azonban szintén költséges  
tevékenység.  Szép, foto: Kasza            

létesítenék. Két szerkezetet a Duna-parti sé-
tányra is szeretnének felszerelni. 

A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a 
térmegfigyelők hatékonyak: Párkányban 
már több bűnözőt sikerült elfogni a segít-
ségükkel. Probléma észlelése esetén a helyi 
rendőrök azonnal a helyszínre érkezve tud-
nak közbelépni. Szorosan együttműködve 
az állami hatóságokkal könnyebben tudják 
megakadályozni az esetleges nagyobb hord- 
erejű bűncselekmények megvalósulását 
is. Bizonyítási céllal pedig a felvett szala-
gokat napokig tárolják, így akár egy-egy 
bűncselekmény bejelentése után könnyebb 
utánajárni annak, hogy mi történt valójá-
ban. Šimon Ferenc a Párkány és Vidékének 
egy konkrét esetről is beszámolt. Míg egy 
gépjármű tulajdonos kocsija hátsó részé-
ben pakolt, addig két elkövető az autó első 
üléseiről eltulajdonította a férfi táskáját. 
Ezt a cselekményt kamerák segítségével 
figyelték, rögzítették és azonnali közbelé-
péssel meghiúsították a rablást és a tettese- 
ket elfogták.

 Ondrejka

Mint azt Šafranko Miroslavtól, az Épí-
tésügyi Osztály vezetőjétől megtudtuk, 
a Komenský utcában már áprilisban el-
kezdődnek a munkálatok, melyek befeje-
zése júniusra várható. Itt a parkolót és a 
lakótelephez vezető utat újítják fel, mind- 
ez 73 ezer euróba (2,2 millió koronába) 
kerül. Több helyen járda rekonstrukcióra 
számíthatunk: a felújítás az Ady utca Gim-
názium felőli oldalát, a Széchenyi utca bal 
oldalát, valamint a Szent István utca bizo-
nyos szakaszát érinti. A megvalósítás pon-
tos időpontja és ára a kivitelezővel meg- 
kötött szerződés alapján derül ki, az in-
vesztíció fedezésére 100 ezer eurót (több 
mint 3 millió koronát) terveznek. Nagy 
Imre, a Műszaki Szolgáltató Vállalat ve-
zetője lapunknak elmondta, hogy vállala-
tuk az általános javításokat és karbantar-
tásokat végzi. Az utakon keletkezett téli 
károk (kiverődések, kátyúk) felmérése 
már befejeződött, az áprilisra tervezett 
javításokra a városi költségvetés 500 ezer 
koronát, 16 ezer 596 eurót különített el. 
„Az aprónak számító munkálatok miatt 
nem kell közlekedési fennakadással, utcák 
lezárásával számolni, a kisebb gödröket 
pár óra alatt betömjük” – vélekedett Nagy. 
Idén további buszmegállók cseréje várha-
tó: a pontos helyszín, illetve időpont az 
Aquario Shopping Center építésétől füg-
gően nyáron derül majd ki. 

 Szép Éva, foto: K.E.

Sliva Judit Garamkövesd polgármestere 
anno olyan megegyezést kötött a fákat kivágó 
céggel, mely szerint a vállalat köteles újakat 
telepíteni a helyükre – mindez két évvel ezelőtt 
valósult meg. Az érintett területen, tehát a vas-
úti hídtól a település irányába, jól láthatók az 
út mellett lassan nődögélő fácskák, melyeket 
szinte rendezett környezet vesz körül. A mel-
lettük lévő törzsek azonban nem éppen a leg- 
esztétikusabbak, ráadásul egy-egy útról való 
kicsúszás esetén nagyobb galibát is okozhat-
nak. Télen hófogók híján többször is hóát-
fúvás alakult ki ezen a területen, nem egy ko-
csi pördült ki a földekre. Csak a szerencsének 
köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj. 

2007 márciusában a Párkányból kive-
zető út és a Nánai út találkozása között is fa-
vágók jelentek meg. Az ott található erdő a 
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Idén ünnepli 125‑ik születésnapját a 
párkányi tűzoltóság. Ennek a tisztele‑
tére egy új projekt keretén belül több 
akcióra készülnek, a helyi múzeumban 
kiállítás formájában szintén emléket 
állítanak az évfordulónak.

Egyelőre nincs konkrét dátuma az el-
képzeléseknek, azt azonban tudni, hogy a 
múzeumi tárlat megnyitója egy nemzetkö-
zi katasztrófavédelmi gyakorlattal karöltve 
zajlana le. A kerek évforduló ünneplése-
ként e két eseményt készülnek megvaló-
sítani. Így kapcsolódhatna jelen és a múlt. 
Az említett projekt egy közös, Magyar- 
országgal együtt megpályázott tervezet, 
amelyet az EU-s feltételeknek megfelelően 
minden évben megtartanak. Párkány má-
sodszor adna otthont a nemzetközi katasz-
trófa-elhárítási gyakorlatnak, mely tavaly 
a magyarországi Szobon valósult meg. „A 
helyzetet kissé bonyolítja, hogy a szlová-
kiai tűzoltóság kisebb átalakításon esik át. 
Új vezetőséget kapott, ezért folyamatos 
változások vannak a szervezeten belül is. 
Ennek folyománya, hogy még nem tudható 
a pontos időpont”- magyarázta a tűzoltó-
ság vezetője, Bréda Tivadar.

A múlthoz viszonyítva nemcsak a tech-
nika és a géppark, hanem a riasztások ará-
nya is megváltozott. A statisztikák azt bizo-
nyítják, hogy míg pár évtizede a tűzesetek 
száma volt a nagyobb, addig manapság 
inkább a közúti balesetekhez riasztják a 
lánglovagokat. Tavaly 121 kiszállásuk volt 
a párkányi tűzoltóknak: ebből 50 volt tűze-
set, 49 közúti baleset, a maradék számot a 
fakivágások, gyakorlatok, ajtónyitások tet-
ték ki. Ezekhez a balesetekhez kapcsolódik 
a technikai állomány legújabb darabja, egy 
Mercedes típusú jármű, amely kifejezetten 
műszaki, vagy speciális mentésekhez, au-
tóbalesetekhez alkalmas.

A Fénysugár Alapítvány minden em‑
ber számára nyitni próbál. A számos új 
program egyike az idősek számára nyújt 
összejöveteli alkalmakat. 

Minden kedden 10 órától 12 óráig nyitja 
meg az alapítvány nagytermét az idősebb 
generáció számára, ahová kötelezettségek 
nélkül beülhetnek, beszélgethetnek, előa-
dásokat hallgathatnak, válaszokat kap- 
hatnak bizonyos helyzetekre, időskori prob- 
lémáikra az emberek. A kamaszok számá-
ra nemrégiben Tini Klub indult. Ezt főleg 
5-9 osztályos tinédzserek látogatják, akik 
keresik önmagukat és nehezen beszélnek 
problémáikról. Számos előadáson, beszél-
getésben vehetnek részt, amelyeken kérdé-
seiket is felteheti. 

Az alapítvány több nagyobb volumenű 
tervet is szeretne megvalósítani. Az egyik 
a budapesti Gyermekekért Alapítvánnyal 
közös projekt, amely keretében az őssejt 
beültetésen átesett gyermekek részére re-
habilitációs központot hoznának létre. E 
célra az épület felső szintjét szeretnék rend- 
be hozni a város, és szponzorok segítsé-
gével, illetve a belügyminisztériumba is 
benyújtottak egy pályázatot. Ha sikerrel 
járnának, nemcsak a gyermekekkel foglal-
koznának, hanem a szülőkkel, az anyákkal 
is. Egy két hetes rehabilitációs csomag által 
némileg felszabadulhatnának a stresszből, 
amit a betegség és a műtétek során átél-
tek.  A másik ilyen terv az idősek napközi 
otthona. Ez főleg olyan családoknak szól, 
ahol gondozásra szoruló idős ember él és 
nehezen megoldható az ápolása munka 
vagy egyéb problémák miatt, viszont nem 

A párkányi tűzoltóság 125 éve

Idősek napközis otthona a Fénysugárnál

A fiatalok érdeklődése is megnőtt e hiva-
tás iránt, hiszen több változás is történt az 
elmúlt évtizedekhez képest. A rendőrökhöz 
hasonlóan korábban lehet nyugdíjba vonul-
ni, és április 1-jétől a fizetések is emelked-
nek. A párkányi tűzoltóság állandó kapcso-
latot tart az oktató- nevelő intézményekkel 
is. Rendszeresen tartanak tűzvédelmi bemu-
tatókat, előadásokat az ifjúságnak. Ami még 
változás a rendszerben, az az új, közös 112-
es hívószám. Ez annyi előnyt jelent, hogy 
egy központban található az egészségügy és 
a tűzoltóság, a rendőrséggel is állandó ösz-
szeköttetésben vannak, így egyetlen számon 
kaphat segítséget a segélykérő.

A párkányi tűzoltóság körzete viszont 
nem változott, a valamikori párkányi járás, 
tehát a város plusz a huszonkét község al-
kotják a helyi lánglovagok övezetét.

 Ondrejka, kép: Andrea Šimoneková

szeretnék intézetbe adni a hozzátartozó-
jukat. Itt reggeltől egészen délután négyig 
foglalkoznának az idősekkel. Egyelőre ez 
a hétköznapokon valósulna meg, de igény 
szerint a későbbiekben akár hétvégenként is 
várnák az embereket. A Fénysugár fő célja a 
segítségnyújtás. Számos ember megfordult 
már itt és felajánlotta segítségét, munkáját 
a jó érdekében.

 Ondrejka Rozália,  
 foto: Andrea Šimoneková

A 2006 - 2010 választási ciklust az épí-
tészeti és városfejlesztési bizottság tagja- 
ként kezdtem. Mint képviselő 2007. 
július 10-től tevékenykedem. Szakmai ta- 
pasztalataimat úgy, mint bizottsági tag és 
képviselő főleg a beruházások, városfejlesz-
tési problémák, feladatok megoldásainál 
szeretném kamatoztatni. Ezen a téren siker-
nek tartom, hogy a képviselő - testület által 
jóváhagyott 3/2008 sz. Általános Érvényű 
Rendelet, amely 2008.június 1-vel érvény- 
be lépett, kidolgozásában részt vehettem, 
minek által rendeződnek városunkban az 
építészeti beruházások feltételei. Mege-
légedéssel tölt el az, hogy a távlati város-
fejlesztési program az új területrendezési 
terv által kezd világossá válni. Beindult a 
lakásfejlesztési program (államilag dotált 
szociális lakások), javult a városi útháló-
zat rekonstrukciójának üteme. Sajnos a 
beterjesztett uniós pályázatokban szeré-
nyebb sikereket könyvelhetünk el. A város 
vezetésének hozzáállása minimális a régió 
fejlesztési és beruházási programjaihoz. 
Értem ezek alatt a Nánai út rekonstrukció-
ját, az R5 elkerülő programját a szennyvíz 
tisztító állomás beruházását. Mint bizottsá-
gi tag önkritikát is gyakorolva az egyik fő 
feladatomnak tartom azt, hogy az eddigi-
nél nagyobb körültekintéssel és feladatvál-
lalással javítsam az építésügyi bizottság 
tevékenységét, úgy mint: 

 - A tervezett beruházások prioritását, 
a beruházások költségvetési programját 
részletes szakmai analízis előzze meg, fi-
gyelembe véve az új területrendezési do-
kumentáció javaslatait.

- Megteremteni a családi házak építésé-
nek feltételrendszerét.

- Részt venni további uniós pályázatok 
beterjesztésében.

A fenn említett problémák és feladatok 
megoldására a képviselő - testületnek álta-
lában komoly és felelősségteljes határoza-
tot kell hoznia. Tudom, hogy városunkban 
nagyon sok a tennivaló és még több feladat 
vár megoldásra. Csak remélni tudom, hogy 
Párkánynak lesz elegendő anyagi háttere a 
további fejlesztésekhez, amelyek elsősor-
ban városunk lakosságának igényeit kell, 
hogy szolgálják.  

 Tisztelettel Proszonits László

Képviselői sorok

Nové ulice a  
chodníky

Proszonits László

V Štúrove sa plánuje výstavba parkoviska 
a prístupovej cesty k sídlisku na Komenské-
ho ulici. Termín projektu je apríl - jún 2009, 
investícia stojí cca. 73 tisíc eur. Od Mirosla-
va Šafranka, vedúceho Oddelenia územného 
plánovania, výstavby, rozvoja územia a ži-
votného prostredia sme sa dozvedeli, že sa 
v tomto roku uskutočnia sa aj rekonštrukcie 
chodníkov a to na Adyho ulici (pravá strana 
od Hlavnej ulici), na Széchenyiho ulici (ľavá 
strana od MsÚ) a na ulici Sv. Štefana (pred 
OA v úseku od ulica Smetanova po Balassi-
ho) termín a cena po uzavretí zmluvy o dielo 
s dodávateľom stavby. Plánované cena inves-
tície je cca.100 tisíc eur. V roku 2009 sa tak 
isto počíta s výmenou MHD prístreškov po-
čet a lokality budú známe počas letného ob-
dobia v závislosti od vývoja realizácie stavby 
Shopping Centra AQUARIO Štúrovo. Szép
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Toho roku oslavujú  štúrovskí hasiči 
125 narodeniny. V rámci nového projektu 
chystajú niekoľko akcií, pamiatku výročia 
si uctia aj výstavou v Mestskom múzeu. 
   Zatiaľ nepoznáme konkrétny dátum vý-
stavy, otvorenie bude spojené s medziná-
rodným cvičením katastrofického scenára. 
Pomocou oboch udalostí by sa spojila minu-
losť s prítomnosťou. Uvedený projekt, ktorý 
sa  v rámci EÚ  uskutočňuje každoročne, by 
bol spoločný s Maďarskom. Štúrovo bude 
domovom cvičenia už po druhýkrát. Vla-
ni sa cvičenie uskutočnilo v Szobe. „Vec 
trošku komplikuje menšia reforma , ktorou 
prechádza Hasičský zbor na Slovensku. 
Nastúpilo nové vedenie a prebiehajú rôz-

Dva roky sú už likvidácii starých stromov popri hlavnej ceste 
smerom na Kamenicu nad Hronom. Namiesto nich sa zasadi‑
lo viac nových sadeníc, ale o kultivovaných podmienkach, es‑
tetickom pohľade stále nemôžeme hovoriť. Podľa odborníkov 
z tohto miesta sa vykľuje les až o 40‑50 rokov neskôr. 

Starostka obce Kamenica nad Hronom Judita Slivová pred dvo-
mi rokmi uzatvárala dohodu s firmou poverenou likvidáciou starej 
aleje, na základe čoho spomínaná firma je povinná nahradiť staré, 
vyrúbané stromy novými. Síce môžeme byť už aj v súčasnosti sved-
kami pekne usporiadanej výsadby, ale kmene stromov pôsobia ešte 
stále neesteticky a pri doprave sú dosť nebezpečné.

Volebné obdobie 2006 som začal ako 
člen Komisie pre rozvoj a bývanie. Po-
slaneckú činnosť vykonávam od 10. júla 
2007. Svoje odborné znalosti by som si rád 
využil aj ako poslanec, aj ako člen komisie 
hlavne v problematike investícií a rozvo-
ja mesta. Považujem za úspech schválenie 
uznesenia MZ č.3/2008 s platnosťou od 1. 
júna 2008 o usporiadaní podmienok sta-
vebných investícií nášho mesta, na jeho 
vypracovaní som sa aktívne podieľal. 
Upokojuje ma skutočnosť, že dlhodobý 
program rozvoja mesta podľa nového plá-

Štúrovskí hasiči oslavujú 125. výročie

Ani chýru, ani slychu po lesíku... Ladislav Proszonits

ne vnútorné reformy, preto ešte nepoznáme 
konkrétny dátum“  - vysvetľoval štúrovský 
veliteľ Tivadar Bréda.
Oproti minulosti sa zmenila nielen technika 
a vozový park, ale aj počet poplachov. Šta-
tistika dokazuje kým pred pár desaťročiami 
hasičov väčšinou volali k požiarom, v sú-
časnosti sú to hlavne cestné havárie. Vlani 
museli štúrovskí hasiči zasahovať  v 121 
prípadoch: 50 požiarov, 49 cestných havárií 
a zvyšok tvorili cvičenia, vyrúbanie stromov 
a otvorenie dverí. S haváriami spájame aj 
našu najnovšiu techniku, Mercedes, ktorý je 
prispôsobený na pomoc pri  cestných havá- 
riách a na špeciálne záchranné práce. Vzrás-
tol aj záujem mladých o túto profesiu, pre-

tože prebehlo viac zmien aj v sociálnom 
zabezpečení oproti minulým desaťročiam. 
Podobne ako u policajtov aj hasiči  môžu 
odísť skôr do dôchodku a od 1. apríla 
sa zvýšia  aj mzdy. Štúrovský hasičský zbor 
udržuje kontakty so školskými inštitúcia-
mi. Pravidelne usporadúvame protipožiarne 
besedy a ukážky pre mládež. Zmenou je aj 
spoločné telefónne číslo – 112. Výhodou je , 
že všetky záchranné  zložky:  policajti, hasi-
či aj záchranári majú jednu spoločnú ústred-
ňu, o to je pomoc rýchlejšia. Obvod štúrov-
ských hasičov zostal nezmenený,  zostáva 
ním bývalý štúrovský okres, to znamená: 
mesto plus 22 priľahlých obcí. 
 Ondrejka (preklad g.p.)

V marci minulého roka sa objavili drevorubači aj na úseku med-
zi štúrovskou výjazdnou cestou a Nánanskou cestou. Tamojší les 
je majetkom štúrovského Farského úradu, o ktorý sa stará Lesné 
hospodárstvo z Palárikova. Vedúci výroby lesníctva Anton Molnár 
tvrdí, že pri likvidácii boli zohľadnené predovšetkým bezpečnost-
né aspekty. Koruny, konáre týchto stromov sa totiž neustále zničili 
kvôli veterným podmienkam, čím ohrozili cestnú dopravu a vysta-
vovali nebezpečenstvu aj bližšie záhrady, víkendové domy. Stromy 
40-ročnej topoľovej aleje, ktorej optimálna životnosť je 35 rokov, sa 
začali bútľavieť z vnútra kmeňa, preto bol potrebný výrub a dôsled-
ná rekonštrukcia daného revíru v roku 2007 podľa dohody. 

V zmysle zákona o lesnom hospodárstve firma poverená výru-
bom lesa je povinná behom 2 rokov zabezpečiť všetky predpokla-
dy nového lesa. Toto však neznamená len sadenie, ale aj dôsledné 
nahrádzanie a obnovu lesa prirodzenou cestou. Ako nás informoval 
aj Juraj Rományik, spolupracovník filiálky Slovenských štátnych 
lesov v Kameníne, sa im prilieha aj lesík v tvare „T“ medzi záhra-
dami a revír pri ceste až po križovatku Nánanskej cesty, kde vý-
sadba bola realizovaná jaseňom, topoľom a javorom. Pôvodne sa 
tu nachádzala topoľová alej z dôvodu absorpcie vody kľukatého 
Hronu, čo ale vďaka revitalizácii starého koryta Dunaja a vodnej 
elektrárne (Gabčíkovo - Nagymaros) sa stala zbytočnou a jaseň pri-
tom vyžaduje aj málo vody. 

Ako som už spomínala, zriaďovanie nového revíru sa realizovalo 
po ceste do Štúrova, ale niet ani chýru, ani slychu po kultivovanom 
lesíku či stromčekoch. Lesík je už minulosťou. Revír je obrastený 
rôznymi výhonkami stromov, zo zeme vyčnievajú pene niekdajších 
javorov. Novú alej by bolo potrebné preriediť, likvidovať pene, čo 
však závisí zase od finančných možností palárikovskej firmy. Re-
konštrukčné práce by mali vykonať do roku 2010.    

 Szép, preklad: F. Cs. 

nu regionálneho rozvoja začína byť priehľadný. Rozbehol sa pro-
gram rozvoja bývania (štátom dotované sociálne byty), zrýchlilo sa 
tempo rekonštrukcie ciest. Žiaľ na podaných konkuzoch EÚ sme 
dosiahli skromnejšie úspechy. Postoj vedenia mesta voči Programu 
územného rozvoja je minimálny. Rozumiem pod tým rekonštrukciu 
Nánanskej cesty, program obchádzky R5, investícia stanice čističky 
vody. Ako člen komisie sa nechcem vyhnúť ani sebakritike, jed-
nou z hlavných úloh považujem zvýšiť pracovnú činnosť stavebnej 
komisie, prevziať na seba viac úloh, pracovať ešte väčšou obozret-
nosťou a to:

 - prioritu a rozpočtový program plánovaných investícií najprv 
zhodnotiť odbornou analýzou, s prihliadnutím na návrh  dokumen-
tácie územného rozvoja.

- vypracovať systém podmienok na výstavbu rodinných domov.
- zúčastniť sa na vypracovaní a podaní ďalších konkurzov Eu-

rópskej únie.
Na  riešenie spomínaných problémov musí mestské zastupi-

teľstvo priniesť spravidla vážne a zodpovedné uznesenie. Viem, že 
v našom meste je veľa práce a ešte viac nevyriešených úloh. Iba 
dúfam, že Štúrovo bude mať dostatočné finančné zázemie k ďalšie- 
mu rozvoju, ktoré by mali predovšetkým  spĺňať požiadavky oby-
vateľov mesta.

 S úctou Ladislav Proszonits. (preklad g.p.)
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Nadácia Fénysugár otvára brány pre všetkých. Jedným 
z početných nových programov je aj možnosť stretávania 
dôchodcov, starších ľudí.

Každý utorok od 10.00 hod. do 12.00 hod. je veľká sála ot-
vorená pre staršiu generáciu, kde sa môžu nezáväzne stretávať, 
porozprávať, počúvať prednášky, kde dostanú odpovede na rôzne 
problémy starších ľudí. Pre dospievajúcu mládež nedávno otvori-
li klub mladých. Navštevujú ho hlavne žiaci 5.-9. ročníkov, ktorí 
hľadajú seba samích a ťažko rozprávajú o svojich problémoch. 
Majú možnosť zúčastniť sa mnohých prednášok, kde dostanú od-
povede na svoje otázky.

Nadácia by rada zrealizovala aj viac rozsiahlejších plánov. Jed-
ným z nich je v rámci projektu vytvoriť spoločne s Budapeštian-
skou nadáciou Gyermekekért rehabilitačné stredisko pre deti, kto-
ré podstúpili implantáciu kmeňovej bunky. Na tento účel by chceli 
upraviť vrchnú časť budovy pomocou mesta, sponzorov  a  kon-

Na zvýšenie úrovne verejnej 
bezpečnosti po renovácii cent‑
ra mesta namontovali monito‑
rovací kamerový systém, ktorý 
napomáha príslušníkom PZ pri 
znižovaní kriminality. Doteraz 
bol umiestnený MKS typu Pana‑
sonic, umožňujúci pozorovanie 
centra a okolitých ulíc, avšak 
skúsenosti predošlých rokov do‑
kazujú potrebu rozsiahlejšieho 

Fénysugár- družina pre starých Monitorovacím kamerovým 
systémom proti kriminalite

monitorovania. 
Vedúci Mestskej polície Ferenc Šimon sa mienil aj o zriadení 

monitorovacej siete po viacerých častiach mesta, ak to mestský 
rozpočet umožňuje. Nový „strážca“ by snímal stav pred nákup-
ným strediskom Aquario Shopping Center, odkiaľ by bol vyko-
naný monitoring okolia Tatra banky, VÚB, pošty až po Adyho 
ulicu – po Gymnázium, dve kamery by zas‘ boli napojené z du-
najskej promenády. Skúsenosti dokazujú efektívnosť takéhoto 
MKS, čím sa už podarilo zadržať viacerých páchateľov trestného 
činu. Po zistení problémov miestni príslušníci PZ môžu v mo-
mente zasahovať na mieste činu a v úzkej spolupráci so štátnymi 
úradmi zabrániť realizácii kriminálnych prípadov väčšieho rázu. 
Zhotovené videonahrávky totiž archivujú niekoľko dní, čím sú k 
dispozícii všetky potrebné informácie k vyšetreniu skorších prí-
padov na základe podaných trestných oznámení. Ferenc Šimon 
nám referoval aj o konkrétnom prípade, kde zadržali páchateľov 
pomocou MKS počas krádeže – kým vlastník osobného auta si 
balil veci v zadnej časti auta, dovtedy mu dvaja muži odcudzili 
tašku z predného sedadla motorového vozidla. Pomocou MKS 
túto udalosť zaregistrovali a okamžitým zásahom zmarili lúpež, 
chytili páchateľov. 

 Ondrejka, preklad: F. Cs. 

kurzu vypísaného Ministerstvom vnútra. Ak  
uspejú, budú sa zaoberať s chorými deťmi ako 
aj s ich rodičmi a matkami. V rámci dvojtýžd-
ňového rehabilitačného balíka by sa aspoň čia- 
stočne odreagovali od stresu, ktorý prežili 
počas operácie a liečebného procesu. Dru-
hým takýmto plánom  je  denná družina  pre 
starých ľudí. Hlavne pre tie rodiny so starším 
členom, ktorí sú odkázaní na starostlivosť 
iných a z pracovných alebo iných  dôvodov 
nemôže byť táto starostlivosť zabezpečená 
počas dňa. Od rána až do 16.00. hod by bolo 
o týchto ľudí postarané. Jednalo by sa zatiaľ 
iba o pracovné dni, ale v prípade záujmu sa 
to mohlo rozšíriť aj počas víkendov. Hlav-
ným cieľom nadácie Fénysugár je poskyto-
vanie pomoci. Mnoho ľudí chodí k nám čas-
to, ponúkli pomoc a bezplatnú prácu.  
 Ondrejka Rozália (preklad g.p.)
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„Večer okolo siedmej hodiny som počula 
slabé klopanie, myslela som si, že je to su-
sed a preto som bez rozpakov otvorila dve-
re. V tmavom schodisku postával neznámy 
človek. Strčil mi pod nos nejaký papier, na 
ktorom boli rôzne mená a peňažné sumy. Na 
otázku, čo si praje odpovedal, že zbiera na 
jedlo a šaty pre tých čo sú na to odkázaní 
a mám na to aj ja prispieť. Ešte som vlastne 
ani nepochopila čo presne chce, keď sa ob-
javil sused, ktorý vedel, že som sama doma 
a opýtal sa neznámeho, čo si praje. Mladý 
muž ho drsným spôsobom odbil, on sa roz-
práva so mnou a jemu do toho nič nie je. 
Sused ho vyzval, aby sa legitimoval, nezná-
my nereagoval a neprezradil ani to ako sa 
dostal do domu. Tvrdil iba svoje, že legálne 
zbiera peniaze na teplé jedlo a šaty. Sused 
ho vytlačil zo schodišťa.“ – rozprávala jedna 
mladá dáma  a dodala, podobných návštev 
je v meste čoraz viac. Podľa jej slov zjavne 
psychicky narušená žena chodila po panelá-
koch na ulici Sv. Štefana a zvonila do všet-
kých bytov, pričom ju niektorý bez zistenia 
o koho sa jedná  pustili do domu. Zaklopala 
do všetkých bytov a do tých, ktoré neboli 
zamknuté aj vošla. „Zbadala som tetu, už 
keď stála v chodbe. Ako ma zazrela, začala 
sa okamžite sťažovať na susedov, ktorí jej 
prevŕtali stenu a cez diery jej púšťali otrav-
ný plyn. Bojí sa ísť domov, a preto by chce-

„Este hét óra körül halk kopogtatást hal-
lottam, azt gondoltam valamelyik szomszéd 
az, ezért gyanútlanul kinyitottam az ajtót. A 
sötét lépcsőházban egy alak álldogált. Az 
orrom alá dugott egy lajstromot, amelyen 
nevek meg különféle összegek voltak fel-
tüntetve. Kérdésemre, hogy mit szeretne, azt 
válaszolta, meleg ételre gyűjt a rászorulók-
nak, és támogassam én is az ügyet. Igazából 
még fel sem fogtam, miről is van szó, meg- 
jelent a szomszéd, aki tudta, hogy egyedül 
vagyok otthon, és kérdőre vonta a fiatalem-
bert. Erre ő durván annyit válaszolt, hogy 
mi köze hozzá, ő most velem beszélget. A 
szomszéd felszólította, hogy igazolja magát, 
de ő nem reagált, nem mondta meg azt sem, 
ki engedte be a lépcsőházba. Egyre csak azt 
hajtogatta, hogy legálisan gyűjt meleg étel-
re, mire a szomszéd letuszkolta a lépcsőn” 
– mesélte egy fiatal hölgy, hozzátéve, hogy 
elszaporodtak az ilyen esetek a városban. 
Elmondása szerint egy láthatóan zavart el-
méjű nő járta a Szent István utcai panella-
kásokat, minden bejáratba becsengetett, és 
sokan anélkül, hogy tudták volna, kiről van 
szó, beengedték a lépcsőházba. Minden la-
kásba bekopogott, és ahol nem volt bezár-
va az ajtó, oda be is ment. „Arra lettem fi- 
gyelmes, hogy a néni ott áll az előszobában. 
Amint meglátott, rögtön panaszkodni kez-
dett, hogy a szomszédjai lyukakat fúrtak a 
falba, ahonnét mérgező gázt engednek a la-
kásába, az életére törnek, fél hazamenni, és 
arra kért, hogy nálunk maradhasson, velünk 
élhessen, elég, ha egy kis zugot adunk neki. 

Pozor pri otváraní dverí! Klub dôchodcov 
Nové Storočie  

hodnotí predošlý 
rok

Évet értékel az Új 
Évszázad Nyugdíjas 

klub

Óvatosan az ajtónyitással! 

la zostať u nás s nami žiť. Našťastie som 
nebola doma sama. Doma bol práve syn 
aj dcéra. Povedala som jej, že by sa u nás 
nezmestila, s ťažkosťami ale našťastie od- 
išla hľadať domov u ostatných obyvateľov 
paneláku“ – porozprávala nám jedna pani, 
ktorá nechcela uviesť svoje meno. Podľa 
nej je nezodpovedné zo strany niektorých 
obyvateľov púšťať do domu neznámych. 
S názorom sa stotožňuje aj riaditeľ polície 
Attila Haládik. Podľa jeho názoru by sme 
mohli predísť viacerým trestným činom 
v panelákoch, ak by si ich obyvatelia preve-
rili koho púšťajú do domu. „Chcel by som 
všetkých upozorniť, aby všetky podobné 
prípady zahlásili polícii. O spomínanej star-
šej pani prišlo viac hlásení, najčastejšie ona 
sama privolala políciu“- povedal A. Halá-
dik. „Podľa mojich informácií stará pani 
je pod dohľadom lekárov. Okrem toho, že 
volala policajtov, často volala aj záchrannú 
službu. Naposledy ju pravdepodobne hos-
pitalizovali do nemocnice“- upokojoval si-
tuáciu jeden zo susedov. Združenie Ľudská 
dôstojnosť upozorňuje ľudí, aby nenaleteli  
podomovým návštevníkom. Nadácia vyko-
náva zbierky korektne, cez deň a spravidla 
na verejných priestranstvách. Ich pracov-
níci sa vedia legitimovať a preukázať účel 
zbierky.

 Gulyás (preklad g.p.)

Klub dôchodcov Nové storočie v po-
lovici mesiaca február usporiadal výroč-
nú členskú schôdzu spojenú s voľbami 
nového vedenia. Členovia sa zúčastnili 
v hojnom počte. V dobrej nálade si vy-
počuli hodnotenie minuloročnej činnosti 
z úst riaditeľky klubu. Všetky vytýčené 
programy: zdravotné, literárne prednášky, 
návšteva divadla, múzea, galérie sa po-
darilo uskutočniť. Prehĺbila sa spolupráca 
s budapeštianskou organizáciou Havasi 
Gyopár, spoločné výlety a programy mali 
veľký úspech. V druhej časti výročnej 
schôdze prebehli voľby nového vedenia 
klubu. Vedenie sa obnovilo, ale riaditeľka 
dostala opäť dôveru, organizáciu naďalej 
riadí Magda Klemászová.

 Varga (preklad g.p.)

A párkányi Új Évszázad Nyugdíjas 
Klub 2009. február közepén tartotta évzáró 
tagsági gyűlését, választással egybekötve. 
A szép számban megjelent klubtagok jó 
hangulatban, figyelmesen hallgatták az 
elnöknő évértékelő beszámolóját, aki 
hangsúlyozta, hogy a tervezett sokszínű 
programok, egészségügyi, irodalmi előa-
dások, színház-, múzeum-, galéria-, tár-
latlátogatások mind-mind megvalósultak. 
A budapesti Havasi Gyopár szervezettel 
a baráti kapcsolat tovább mélyült, a közös 
kirándulások, műsorok sikeresek voltak. 
A gyűlés második részében vezetőség vá-
lasztásra került sor. A vezetőség megújult, 
az elnöknő továbbra is bizalmat kapott, a 
jövőben is Klemász Magda vezeti a szer-
vezetet.  Varga Júlia   

Szerencsére nem egyedül voltam otthon, itt 
volt a fiam meg a lányomék is. Mondtam 
neki, hogy sokan vagyunk, nálunk nem fér-
ne el, így nehezen bár, de elment, és tovább 
próbálkozott a többi lakónál” – mondta egy 
neve elhallgatását kérő hölgy. Szerinte fel- 
háborító felelőtlenség, hogy egyesek kér-
dezés nélkül bárkinek kinyitják a bejárati 
ajtót. Haládik Attila, a Párkányi Rendőr-
kapitányság igazgatója osztja ezt a véle- 
ményt, véleménye szerint sok bűncselek-
mény megelőzhető lenne, ha a panelházak 
lakói jobban odafigyelnének arra, kit en-
gednek be a lépcsőházba. „Szeretném fel- 
hívni mindenki figyelmét, hogy ha gyanús 
alakok – például kéregetők – járnak a ház 
körül, a lakók értesítsék a rendőrséget. Az 
idős hölgyről több bejelentés érkezett hoz-
zánk, legtöbbször azonban ő maga hívta 
ki a rendőrséget” – mondta Haládik. „Úgy 
tudom, a néni jelenleg orvosi kezelés alatt 
áll. Azon kívül, hogy a rendőröket riasz-
totta, gyakran hívta a mentőszolgálatot is. 
Legutóbb valószínűleg kórházba utalták” 
– nyugtázta a helyzetet az egyik szomszéd. 
Az Emberi Méltóság Társaság szintén arra 
hívja fel a figyelmet, hogy az emberek ne 
dőljenek be a házaló kéregetőknek, hiszen 
minden korrekt adománygyűjtő akció nap-
pal, és általában közterületen zajlik, ahol az 
akcióban résztvevők igazolni tudják magu-
kat és azt, milyen célra, milyen alapítvány 
számára gyűjtenek. 

Gulyás Zsuzsa (Új Szó, 62. évfolyam, 
32. szám)
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Mint azt az elmúlt bő száz év történé‑
seiből ismerjük, a Párkány és Esztergom 
közt, 1895‑ben felépített Mária Valéria 
hídra igen kegyetlen sorsot mért ki az idő. 
Többszöri leromboltatása és újjáépítése 
után szükségessé vált a hidat nem csak 
fizikai értelemben, de szellemileg is óvni, 
védeni, hogy a jövő generációinak már 
ne kelljen szembenézni ilyen értelmetlen 
pusztítással. 

A gondolat megvalósításában elsődle-
ges szerepet játszott a „fondation fondazi-
one fundaziun stiftungcorymbo” alapítvány 
„Stefan und Viera Frühauf” alapja, amely 
kezdeményezője volt egy Hídőr-székhely 
létrehozásának Párkányban. Az alap fontos 
feladatának számít a jelöltek kiválasztásában 
nyújtott segítség és a Hídőrök itt tartózko-
dásának anyagi támogatása. A Vámház köz 
2. szám alatti ódon épület teljes rekonstruk-
ciójával (2004. április 30.) kezdetét vette a 
projekt megvalósítása, és 2004. május 20-
án megérkeztek az első Hídőrök Eva-Maria 
Würth és Philippe Sablonier személyében 
Svájcból. A Hídőr székhelyét, amely egy 
lakásból és egy műteremből áll, Párkány vá-
rosa biztosítja. Ellátásukkal és székhelyük 
működtetésével kapcsolatos teendőket a Pár-
kány és Vidéke Kulturális Társulás vállalta 
fel. Az alap nem titkolt célja olyan művé- 

Ako to už poznáme z dianí minulého 
storočia, mostu Márie Valérie, postaveného 
medzi Štúrovom a Ostrihomom v roku 1895, 
čas vymedzil veľmi krutý osud. Po viacerých 
deštrukciách a znovu postaveniach sa stalo 
potrebným most nielen fyzicky, ale aj du-
chovne chrániť, aby nasledujúce generácie už 
nemuseli čeliť takýmto nezmyselným pusto-
šeniam. Pri uskutočnení tejto myšlienky zo-
hrával prvoradú úlohu fond „Stefan und Vie-
ra Frühauf” nadácie „fondation fondazione 
fundaziun stiftungcorymbo”, ktorý inicioval 
a vybavil rezidenciu v Štúrove. Fond sa sta-
rá o výber službukonajúcich Strážcov mostu, 
ktorých pobyt zabezpečuje finančným prí-
spevkom na ich životné náklady. Po zakon-
čení renovácie priestorov starobylej budovy 
na ulici Pri colnici č. 2 (30. apríl 2004) sa za-
čalo uskutočnenie projektu a 20. mája 2004 v 

Ezt a hidat védeni, óvni kell...

Tento most treba chrániť...

szek és egyéb szellemi kapacitású szemé-
lyek támogatása, akik fő feladatuknak tekin-
tik a kapcsolatteremtést, az összeköttetést, 
az áthidalást. A támogatás egyébként egy 
3-tól 6 hónapig terjedő tartózkodást tesz le-

hetővé a Hídőr-házban, mialatt a művészek 
teljes alkotói szabadságot kapnak. A Hídőr 
kötelessége a hidat minden nap figyelni, s 
megfigyeléseit a Hídőr naplóba feljegyez-
ni. További feladatai közé tartozik, hogy 
legalább egy alkalommal foglalkozást szer-
vezzen a helyi művészeti alapiskola diák- 
jai számára, úgyszintén beszélgetésen kell 
részt vennie a gimnazistákkal, kapcsolatot 
kell kezdeményeznie a város lakóival. A 
Hídőrök, általában „szolgálati” idejük végén 
bemutatkoznak, illetve kiállításon mutatják 
be tevékenységük eredményét. Erre jobbára 
a Hídőr-házban kerül sor, ám nem egyszer a 
városi múzeum adott otthont a rendezvény- 
nek. A Hídőr-ház ötéves fennállása alatt a 
világ minden tájáról érkeztek ide művészek, 
úgymint Svájcból, Hollandiából, Németor-
szágból, Ausztráliából, Nagy-Britanniából, 
Új-Zélandról és az USA-ból. A jelenlegi, 
14. Hídőr szerepét Damaso Reyes fényké-
pész tölti be New Yorkból. Igaz, úgy ő a 14. 
Hídőr, hogy a 13. jelölt, a ghánai Collins-
Bio Donkor még mindig a szlovák belépő 
vízumra vár, aminek hiányában ezidáig nem 
tudott szolgálatba állni. A brooklyni fotós 
a The Europeans (Európaiak) című projekt 
keretében érkezett hozzánk és március vé-
gén mutatkozik be az érdeklődőknek.

 Juhász Gyula

osobe Eva-Maria Würth a Philippe Sablonier 
nastúpili prví Strážcovia mostu. Sídlo Strážcu 
mosta, ktoré pozostáva z bytu a ateliéru dalo 
k dispozícii mesto Štúrovo. Úlohy súvisiace 
s prevádzkou rezidencie preberá Kultúrne 
združenie Štúrovo a okolie, ktoré zároveň 
opatruje Strážcov mostu. Účelom fondu je 
podpora takých umelcov a ďalších osobností, 
ktorí považujú za svoju hlavnú úlohu vytvore-
nie vzťahov, spojenie a premostenie. Podpora 
umožňuje pobyt v dĺžke od troch do šiestich 
mesiacov v rezidencii Strážcov mostu, pri-
čom umelci dostávajú plnú slobodu tvorby. 
Povinnosťou Strážcu mosta je pozorovať 
most každý deň a svoje pozorovania zapísať 
do denníka o moste. Ďalšia jeho úloha spočí-
va v tom, aspoň raz za dobu svojho pôsobenia 
zamestnať žiakov základnej umeleckej školy, 
takisto zúčastniť sa besedy s gymnazistami a 

nadviazať kontakt s občanmi. Každý Strážca 
mostu, zvyčajne koncom svojho služobného 
času predvedie svoje umenie, resp. sa prezen-
tuje formou výstavy. Zvyčajne sa to organi-
zuje v sídle Strážcu mosta, prípadne v mest- 
skom múzeu. Počas piatich rokov existencie 
domu Strážcu mosta sa tu otočili umelci zo 
všetkých kútov sveta: zo Švajčiarska, Ho-
landska, Nemecka, Austrálie, Veľkej Britá-
nie, Nového Zélandu a USA. Súčasný 14. 
Strážca mostu je fotograf Damaso Reyes z 
New Yorku. Ako 13. vymenovaný, hudobník 
Collins-Bio Donkor z Ghany doteraz nemo-
hol nastúpiť do služby, lebo čaká na vstupné 
vízum do Slovenskej republiky. Fotograf z 
Brooklynu k nám pricestoval v rámci projek-
tu The Europeans (Európania) a záujemcom 
sa predstaví koncom marca. 

 Július Juhász
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A városi galériában zajlott le a huszonnegyedik alkalommal 
megtartott Balassi Bálint Kulturális Napok nyitánya. A helyi kép- 
zőművészeti alkotókörnek 25 tagja van. Többnyire párkányi 
művészek csoportosulása ez, de a tagok között van esztergomi és 
nyergesújfalui is. Az elmúlt hónapokban Zólyomban és Detván is 
bemutatkoztak a kör képei, amelyek április 17-ig tekinthetőek meg 
a galériában. Március 14-én az 1948-as szabadságharcra emlékez-
tek a Balassi napok keretén belül. A nagyszabású ünnepély több 
helyszínen zajlott le. A résztvevők koszorúztak az Ady Endre 
Alapiskolánál, majd a Sétáló utcán lévő kopjafánál. Hat órakor a 
művelődési központban folytatódott az ünnepély. A kulturális mű-
sorról a Szivárvány énekkar, és a helyi magyar tannyelvű alapisko-
la diákjai gondoskodtak. Hrubík Bélának, a Csemadok országos 
elnökének elmondott ünnepi beszéde forradalminak tekinthető. A 
jelen szlovákiai magyarokat érintő összes problémájára, valamint 
a kormány által nemrégiben elfogadott negatív törvénykezésekre 
is reagált, felsorolta a felvidéki magyarság 12 pontját. A Balassi 
Bálint Kulturális Napok nevezetű programsorozatnak ezzel még 
nincs vége, lapunk megjelenését követően két rendezvényen ve-
hetnek részt az érdeklődők. Március 31-én (18.00, Városi Művelő-
dési Központ kisterme) Szakács Lajos történész arra keresi majd 
a választ, hol lehetett az egykori Kakath vára, április 4-én pedig 
történelmi vetélkedőt rendeznek a párkányi Csemadokházban. 

 Szép, foto: Kasza     

A párkányi VMK színpadán április 17-én, 19.00-kor látható az Ifjú 
Szivek legújabb előadása a Tánc húros hangszerekre, ütőkre és 
zongorára – Hommage à Bartók.

Belépőjegy: 5 € (150 Sk).
Érdeklődni a 036 751 11 08-as telefonszámon lehet.

Az Ifjú Szívek műsorait, mint ahogy azt a szakértők mondják, „a 
hagyományos tánckultúra hiteles előadása, a kiváló zenei kíséret, 
az igényes színpadkép és viselet, valamint a dramaturgiai szerkezet 
átgondolt találkozása teszi egyedivé”. A Tánc húros hangszerekre, 
ütőkre és zongorára – Hommage à Bartók olyan színházi táncelőa-
dás, amelyet a közönség a Honti igricek, a Zenészek táncai és a Fel-
földi levelek című produkciókban már megismerhetett. Vetítések, 
képek, levelek, fonográffelvételek, táncok, visszaemlékezések, Bar-
tók zenéje és írásai – ez a párkányi VMK színpadán látható előadás 
címszavakban. 

A városi galériában a Balassi napok nyitányaként március 12- én 
nyílt meg a párkányi Kerületi Alkotókör kiállítása, a tárlat április 17-ig 
tekinthető meg. A következő kiállítás április 22-től látható, a Muravi-
dék Baráti Kör képei május 22-éig vendégeskednek Párkányban.

Városi múzeum: A Párkányi Városi Múzeum tisztelettel meghív 
minden kedves érdeklődőt Vida Zoltán Hit és szeretet című kiállításá-
nak megnyitójára április 8-án (szerda), 16.00 órára. A kiállítást meg-
nyitja: Farkas Veronika, művészettörténész. Közreműködik: a Párká-
nyi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola.

Mestská galéria: 12. marca sa otvorila skupinová výstava Regio-
nálneho spolku výtvarníkov. Výstava potrvá do 17. apríla. 22. apríla 
sa otvára výstava spolku Muravidék Baráti Kör. Výstava potrvá do 
22. mája.  

Mestský múzeum: Mestské múzeum Štúrovo Vás srdečne pozýva 
na otvorenie výstavy Vida Zoltán Viera a láska dňa 8. apríla (streda) o 
16.00 hod. Výstavu otvorí: Veronika Farkas, historik umenia. Účinku-
je: Základná umelecká škola Ferenca Liszta v Štúrove.

Április 17-én rendezik meg a XV. Gyurcsó István Emléknapot a 
garamkövesdi kultúrházban. A közismert szlovákiai magyar költő, a 
Jókai Napok egyik szellemi atyja közel száz évvel ezelőtt (1815-ben) 
született Garamkövesden. A több verses kötetet is megélt, helyi te-
metőben nyugvó író tiszteletére a falu szobrot is emelt. Az emléknap 
állandó részeként most is lesz szavalóverseny, melyet a Forrai Sándor 
Emlékkiállítás megnyitója követ, amely során a székely-magyar rovás- 
írás fennmaradt emlékei kerülnek bemutatásra. A 14.00-kor kezdődő 
koszorúzásokat és megemlékezéseket (Gyurcsón kívül Hubik István 
műfordítóra és Keszegh Pálra is emlékeznek) követően irodalmi délu-
tán vár a résztvevőkre. A délután során kötetlen beszélgetés lesz az 
idén 50 éves Hizsnyai Zoltán Madách- és József Attila- díjas költővel. 
Beszélgető partner M. Csepécz Szilvia, Madách- díjas költő, publi-
cista. Ezt követően Arany János A nagyidai cigányok című fergeteges 
humorú, interaktív előadása lesz látható Gál Tamás  és Bodonyi And- 
rás előadásában.  Szép         

Az Ebed-i Szőlészek Szövetsége és a község önkormányzata tisz-
telettel meghívja az V. Ister-Granum Eurorégiós Borversenyre, amely 
április 24-én (pénteken) az ebedi kultúrházban kerül megrendezésre. 
Olyan bormintákat lehet versenyeztetni, amelyből a gazdáknak lega-
lább 50 liter mennyisége van. Nevezési díj mintánként 4,50 € vagy 1300 
Ft. A borminták leadási időpontja: 2009. április 21, 14.00-tól 18.00-ig az 
ebedi kultúrházban vagy Nyergesújfalu tömegszervezeti székházában. 

Balassi Bálint Kulturális Napok 
huszonnegyedszer

A Párkányi Művelődési Központ 
áprilisi programja:

Program Mestského kultúrneho 
domu Štúrovo na apríl:

XV. Gyurcsó István Emléknap

V. Ister-Granum Eurorégiós Borverseny
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Április 17-én az Ifjú Szivek legújabb 
Tánc húros hangszerekre, ütőkre és zongo-
rára – Hommage à Bartók címre keresztelt 
műsorával lép a Párkányi Városi Művelődési 
Központ színpadára. Az előadás kapcsán Bit-
ter Péterrel, a „Szivek” párkányi táncosával 
beszélgettünk.   
- Az Ifjú Szivek műsorait, mint ahogy azt a 
szakértők mondják, „a hagyományos tánc-
kultúra hiteles előadása, a kiváló zenei kí-
séret, az igényes színpadkép és viselet, va-
lamint a dramaturgiai szerkezet átgondolt 
találkozása teszi egyedivé”. Mennyi munka 
szükséges ahhoz, hogy egy ilyen előadás ösz-
szeálljon?
- Nagyon sok, mint minden alkotáshoz. 
Nekünk, táncosoknak elsősorban a lehető 
legtökéletesebben el kell sajátítanunk a tánc- 
anyagokat, meg kell ismerkednünk azok ze-
nei világával, és nem utolsó sorban fizikailag 
is fel kell készülnünk az előadásokra. Továb-
bá meg kell tanulnunk és jegyeznünk az ösz-
szes koreográfiát.
- Az Ifjú Szivek által január 19-én Pozsony- 
ban bemutatott Tánc húros hangszerekre, 
ütőkre és zongorára – Hommage à Bartók az 
együttesnek nem az első olyan műsora, amely 
Bartókkal foglalkozik. Miért éppen Bartók 
Béla? 
- Bartók kiváló zeneszerző és zongoraművész 
volt, emellett az egyik legnagyobb népzene-
kutató. Hatalmas gyűjteményt hagyott maga 
után, amiből lehet meríteni, és amire lehet tá-
maszkodni. Talán ezért.

Az Ifjú Szivek a párkányi VMK színpadán

- Hégli Dusán legújabb műsora olyan szín-
házi táncelőadás, amelyet a közönség a 
Honti igricek, a Zenészek táncai és a Felföl-
di levelek című produkciókban már megis-
merhetett. Miben más ez az előadás?
- Az előadásmód semmiben nem különbö- 
zik a többitől, továbbra is az autentika a mérv- 
adó. A színpadképre viszont nagyobb hang- 
súlyt fektetünk. A vetítések, fények és eredeti 
hangfelvételek segítségével látványosabb az 
előadás.
- A pozsonyi premiert pozitívan értékelték a 
nézők és a kritikusok is. Mi a siker titka?
- Nincs titok. Igyekszünk mindig a leg- 
jobb formánkat hozni, aztán csak bízni kell 
a nézőkben.
- A fővárosi fellépést, ha jól tudom turné 
követte. Hol lépett fel az együttes és hogy  
fogadta Önöket a közönség Szlovákia  
határain túl? 
- Január végén Budapesten, a Hagyomá-

nyok Házában léptünk fel, februárban pedig 
Ausztráliában vendégszerepeltünk. Szeren- 
csére a közönség Szlovákia határain túl is 
olyan, mint idehaza, nagyon nagy lelkese-
déssel fogadták a műsorainkat.
- Mit láthatunk a párkányi bemutatón?
- Egy nagyon jó műsort. Annyit mondhatok: 
el kell jönni és meg kell nézni. 
- Más érzésekkel lép fel a színpadra a 
szülővárosában, mint egy „idegen” helyen?
- Párkányban léptem fel először életemben 
Kisbojtárosként. Természetes, hogy egy kicsit 
jobban izgulok, mint más fellépésen, de még 
ez is egészséges lámpaláz. Ott lesz a lányom, 
a szüleim, nekik is bizonyítani akarok.

 
Az Ifjú Sziveknek sok sikert kívánunk!

„Képek, levelek, fonográffelvételek, 
táncok, gyűjtések, visszaemlékezések, Bar-
tók zenéje és írásai, valamint az alkotóban 
ezekből összeállt „belső film” - ez a Tánc 
húros hangszerekre, ütőkre és zongorára. A 
műsor szerkezetét Bartók Béla zeneszerzői 
zsenialitásának népzenei indíttatása határoz-
za meg, ami a tánc alkalmazásán, a tradicio-
nális hangszeres zene ritmikai, dinamikai és 
a nyugatitól eltérő harmóniavilágán érhető 
tetten. Bartók a zenében hallhatóvá tette a 
táncot. Az Ifjú Szivek kísérletet tesz arra, 
hogy a táncban láthatóvá tegye a zenét” – írja 
az est.hu.

 Szép Éva, foto: www.ifjuszivek.sk
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Szikrázó havas, fagyos februári délu‑
tán volt, de bent az óvodában örömteli 
vidám hangulatban készültek az óvodá‑
sok, szülők és az óvoda kollektívája az 
idei farsangra. Szépen az alkalomhoz 
illően feldíszített óvoda várta az érkező 
szülőket, nagyszülőket, vendégeket, aki‑
ket az igazgatónő együtt a gyermekekkel 
készített sok‑sok szép meghívóval hívott 
meg, nem feledkezve meg a támoga‑
tókról, a községi hivatalról, testvérekről 
és a volt óvodásokról.

V obci Bruty už za socializmu zmapo‑
vali podzemný zdroj, ložisko termálnej 
vody. Výskumné práce boli vtedy finan‑
cované štátom až v hodnote 12 mil. Sk, 
ktoré však nenasledovali ďalšie. V roku 
1992 studňa bola uzatvorená a odvte‑
dy sa hľadá vhodný, konkurencia‑ 
schopný investor.

V prelome 80-tych rokov v tamojšom 
Poľnohospodárskom družstve sa začalo 
pestovanie ovocia kivi úrodnosťou 4-500 
kusov z jedného kmeňa. Vtedy sa začali 
aj práce spojené hľadaním termálnej vody, 
ktorá by slúžila na vykurovanie skleníkov 
PD na rozlohe 25 ha. Celý projekt bol do-
tovaný štátom v hodnote 12 mil. Sk, ale 
v roku 1990 vyvŕtanú studňu zatvorili a PD 
zbankrotovalo. Vedenie obce si tak zhotovi-
lo svoje plány ohľadom výstavby termálne-
ho kúpaliska, podľa ktorých bola plánovaná 
realizácia výstavby dvoch bazénov. Doda-
točne vyvŕtali ešte jednu studňu, cez ktorú 
by sa dostala naspäť voda z vykurovania  
do prameňa. 

Počas prieskumných prác v hĺbke 1920 
m geológovia našli 80C teplú vodu, ktorá 
však kvôli nadmernému znečisťovaniu, s 
obsahom soli (20%) a rôznych iných mine-
rálnych látok je ťažko využiteľná. V rámci 
skúšobnej prevádzky termálnu vodu v po-
mere 1:10 púšťali do Hrona, a živočíchy 
v rieke rad radom vymreli. 

A Párkánytól 20 kilométerre lévő Bart 
kihasználatlan termálvíz lelőhelyet rej‑
teget: Barton az Alsó‑Garam menti „kur‑
taszoknyás hatfalu“ egyikében már a szo‑
cializmus idején feltérképezték a föld 
mélyén nyugvó kincset. Akkor a szövet‑
kezet 12 millió koronát kapott az államtól 
a feltárásokra, melyek sikerrel zárultak. 
A kutat 1990‑ben lezárták, azóta dús fan‑
táziájú befektető kerestetik.   

A barti szövetkezetben 1985-ben kezdték 
el a kivi termesztését: azokban az években 
volt olyan tő, amely 4–500 darab gyümöl-
csöt hozott. Ekkor láttak hozzá a termálvíz 
kereséséhez is, mellyel az ültetvény miatt 
felépített 25 hektáros üvegházakat fűtötték 
volna. Az államtól 12 millió koronát kap- 
tak a munkálatok kivitelezésére, 1990-ben 
azonban bezárták a kifúrt kutat, és a szövet-
kezet is tönkrement. A falu vezetése ekkora 
már azon gondolkodott, hogy a település 
mely pontjára építi fel a termálvízfürdőt. A 
régi rajzok szerint két medencében strandol- 
hattak volna a látogatók, ezen elképzelés 
azonban sosem valósultak meg. Az eredeti 
tervek szerint még egy kutat fúrtak volna és 
az egyiken kinyert, fűtésre felhasznált víz a 
másikon visszakerült volna a forrásba.

A feltárások során 1920 méter mélyen 80 
fok feletti vizet találtak a geológusok: erről 
kiderült, hogy nagymértékű szennyezettsé-
ge miatt nem lehet egykönnyen felhasznál-
ni, 20 százalékos sótartalma mellett ugyanis 
különböző más ásványi anyagokat is tartal-
maz. A kinyert termálvizet próbaképpen egy 

Farsangi jelmezbál  
a bélai óvodában Nevyužitý prírodný zdroj pod zemou

Kihasználatlan természeti kincs  
a föld alatt 

Do obce sa zavítali aj spolupracovníci 
banskobystrickej Univerzity Mateja Bela 
a skúmali predpoklady výstavby filtračnej 
stanice blízko prameňa. Na základe odbor-
ných analýz sa však potvrdilo, že vylučova-
nie minerálnych látok by bolo veľmi nároč-
né, investične skôr stratové. 

V hĺbke 400 m našli síce vhodné ložisko 
so štruktúrou ako je štúrovské a ostrihom-
ské, ale projekt vyžaduje nový vrt, nové 
investície, aby bol účelový a efektívny. Ter-
málna voda v Brutoch sa nachádza vo väčšej 
podzemnej priehlbine, kde sa zemská kôra 
pôvodne vrásnila.

Od starostu obce Sándora Hubača sme sa 
dozvedeli, že rozpočet obce nie je schopný 
realizovať takú investíciu, čo by prinášala so 
sebou vhodné využitie podzemnej vody. Je 
však sľubné, že záujem o prameň prejavili 
už aj viacerí investori – v marci sa prihlá-
sila jedna nemecká a maďarská firma. Ne-
mecká spoločnosť si tam plánuje zriadenie  
veternej elektrárne. 

Podzemná voda v Brutoch obsahuje aj 
také minerály ako jód, bróm a radón, z kto-
rých prvé dva sú použiteľné aj sekundárne 
a radón má výborný účinok pri chorobách 
pohybového ústrojenstva. Voda by mohla 
figurovať aj ako alternatíva na vykurovanie, 
pretože existujú metódy, ktorými sa dajú od-
strániť zbytočné komponenty získanej pod-
zemnej vody.  Szép, preklad: F. Cs. 

a tízhez hígításban a Garamba engedték, ezt 
követően sorra haltak ki a vízi élőlények. A 
besztercebányai Bél Mátyás Egyetem geo-
lógusai is vizsgálódtak Barton: azt kutatták, 
hogyan lehetne egy lepárló állomást létre-
hozni. Megállapításuk szerint a vízből ugyan 
ki lehetne nyerni különböző gyógyhatású só-
kat, a magas költségekre tekintettel azonban 
nem érné meg a beruházás. A geológusok 
400 méter mélyen jobb minőségű lelőhelyet 
is találtak, a forrás összetétele a párkányihoz 
és az esztergomihoz hasonló. Ahhoz azon-
ban, hogy azt fel tudják használni, új kutat 
kellene fúrni, az pedig nem olcsó mulatság. 
A barti termálvíz egyébként egy nagyobb 
üregben található, ahogy a föld gyűrődött, 
úgy alakult ki a természeti kincs. 

Hubač Sándor, a falu polgármestere la-
punknak elmondta, hogy a település saját 
költségvetéséből nem tud olyan beruházást 
kivitelezni, amely által kihasználhatná a talaj- 
ban rejlő vizet. De nem is tehetné ezt, mert 
a kút az elmúlt évek során az állam tulajdo-
nába került. Mindenesetre biztató, hogy több 
lehetséges befektető is megfordult a faluban. 
A forrás iránt márciusban egy német és egy 
magyar vállalat is érdeklődött. A német cég 
szélerőművek létrehozásában is gondolko-
dik. A víz jódot, brómot és radont is tartal-
maz: míg az előbb említettekből különböző 
értékes elemek vonhatók ki, az utóbbi jó 
hatással van a mozgásszervi bántalmakra. A 
forrást felhasználhatnák fűtésre is: léteznek 
olyan technikák, amelyekkel el lehet távolí-
tani a szükségtelen anyagokat.  Szép

RÉGIÓNK - NAŠE OKOLIE

Termálna voda v Brutoch je naďalej na predaj

Továbbra is eladó a barti termálvíz

 Az igazgatónő üdvözlő szavai után 
bemutatkoztak a jelmezek: a balett-tán-
cos, a kalóz, a cawboy, a nyuszi, a her-
cegnő, a katica. Volt robot, puzzle és még 
sok ötletes jelmez. Farsangi versekkel, 
dalokkal, tánccal kedveskedtek a vendé-
geknek. A szülői szövetség támogatásával 
az óvoda játékokat kapott, majd minden 
gyermek ajándékcsomagot vehetett át a 
szülői munkaközösség képviselőitől. A 
polgármester, Varga Mihály is megtisz-
telte az óvodát és a községi hivatal aján-
dékaként hatalmas tortát adott át a gyer-
mekeknek. A szülők sok-sok finomsággal, 
süteménnyel, pogácsával üdítővel járultak 
hozzá a rendezvényhez Az apukák kínál-
gatták a gyermekpezsgőt. Az óvoda kol-
lektívája finomságokkal terítette meg az 
asztalokat. A hangulat vidám, közvetlen és 
családias volt, ami tanúsítja az óvoda - a 
szülők, a fenntartó és a községi hivatal jó 
együttműködését.

Baláž Hajnalka igazgatónő ötletei, 
fáradhatatlan kezdeményezése igazi pe-
dagógusi hozzáállása tanúsítja, hogyan 
lehet jó közösséget kovácsolni egy gyer-
mekintézményben. A nevelési tevékeny-
ségekhez sok-sok modern eszköz, játék, 
játékkészlet, feladatlap, mozgásfejleszté-
si eszköz áll rendelkezésre, melyek fej-
lesztik a gyermekek képességeit, készsé-
geit, zenei, képzőművészeti érzékükek, 
valamint íráskészségüket. A gyermek- 
eknek lehetőségük van a számítógép 
használatára is, amely a logikai gondolko-
dásukat fejleszti. A sokoldalú tevékenység 
során megismerkednek az évszakok, hó-
napok, hetek fogalmával, és az azok köré 
fonódó ünnepekkel, szokásokkal. Az ün-
nepek alkalmával nem feledkeznek meg a 
hagyományőrzésről sem. A községi hiva-
tal, mint fenntartó, igazi felelőséggel, gon-
doskodással biztosítja az üzemeltetéshez 
szükséges feltételeket. Szívből, őszintén 
gratulálok a rendezvényhez és a sikeres le-
bonyolításához. További sikeres munkát, 
eredményes együttműködést és minde- 
zekhez sok örömet, jó egészséget kívánok.
 Takács Erzsébet 
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Saját négyéves kislányát molesztál‑
ta egy 48 éves férfi. A rendőrséget a helyi 
polgármesteri hivatal értesítette az eset‑ 
ről. A férfi tettéért 12 éves börtönbünte‑ 
tést kaphat. 

„A kislányon egyáltalán nem lehetett észre-
venni, hogy szexuális zaklatásnak van kitéve. 
Cserfes, fogékony, aranyos gyerek. Ő talán 
úgy vélte, hogy mindaz, amit az apja csinál 
vele, természetes. Valószínűleg azt gondolta, 
minden családban így van ez“ - mondta Dan-
csa Terézia, az óvoda igazgatója. „Mindenkit 
megdöbbentett az eset, de nem ért minket meg- 
lepetés. Olyan emberről van szó ugyanis, aki 
8 évet ült gyerekek szexuális zaklatása miatt, 
és orvosi kezelést is kapott. Mivel szabadulása 

Vlastnú štvorročnú dcérku obťažoval 
48‑ročný muž z Nány. Policajnému zboru to 
oznámil miestny Obecný úrad. Za spácha‑
nie tohto trestného činu mu môže byť ulo‑
žený trest odňatia slobody až na 12 rokov.

„Neboli žiadne viditeľné príznaky sexuál-
neho obťažovania u dievčatka. Zrejme si mys-
lelo, že je úplne normálne, čo s ním robí otec 
a v každej rodine je to tak“ – povedala riadi-
teľka MŠ Terézia Dancsová. 

„Bola to zarážajúca správa, ale nás po-
pritom ani neprekvapila, pretože sa jednalo 
o muža, ktorý už aj v minulosti strávil 8 rokov 
vo väzení kvôli sexuálnemu obťažovaniu detí. 
Dostával vhodnú odbornú lekársku pomoc 
a preto sme si mysleli, že sa naozaj uzdravil. 

Nánai pedofilügy: saját, négyéves kislányát  
zaklatta egy helybeli férfi 

Sexuálne obťažoval svoju dcérku nánanský pedofil

óta nem volt probléma vele, azt hittük, valóban 
meggyógyult. Álmunkban sem gondoltuk vol-
na, hogy a saját kislányát molesztálja“ - tette 
hozzá Matuska Zsuzsanna, Nána polgármes-
tere. „Igen, tudtam férjem viselt dolgairól, de 
a kezelőorvosa azt mondta, kigyógyult a pe-
dofíliából. Én ezt elhittem, ezért szültem neki 
gyereket“ - mondta a gyanúsított felesége. Azt 
mondta, férje ragaszkodott a kislányhoz, és ő 
ezt az apai szeretet megnyilvánulásának tar-
totta. „Amikor a szomszédasszony elmondta, 
mit mesélt neki a gyerek, nem akartam hinni 
neki. De mivel a kislányomnak gyanús fájdal-
mai voltak, elvittem Párkányba a gyermekor-
voshoz, aki elküldött minket a nőgyógyászhoz. 
Mivel Párkányban nincs gyermek-nőgyógyász, 

Ani vo sne by sme si neboli pomysleli, že obťa-
žuje aj svoju vlastnú dcérku“ – dodala starostka 
obce Zuzana Matusková. 

„Áno, vedela som o minulosti môjho man-
žela. Aj odborný lekár potvrdil jeho bezprí-
znakový stav, a tak som mu porodila dieťa“ 
– povedala manželka obvineného. Manžel sa 
až priveľmi zavesil na dievčatko, čo si pova-
žovala za normálny prejav rodičovskej lásky. 
„Keď pani susedka mi referovala o tom, čo jej 
rozprávalo moje dieťa, som nechcela uveriť. 
Avšak keď sa moja dcérka začala sťažovať 
na podozrivé bolesti, som ju zobrala k detskej 
lekárke, ktorá nás poslala ďalej k detskému 
gynekológovi do Nových Zámkov. Na cestu 
som nemala peniaze, tak sme sa vrátili domov, 

Érsekújvárba kellett volna mennünk, de nem 
volt pénzem az útra. Miután hazamentünk, 
összepakoltam a férjem holmiját, és ki akartam 
tenni a házból, de nem ment el. Végül a rend- 
őrség vitte el, miután a polgármester intézke-
dett az ügyben“ - mondta a kislány édesanyja. 
„A kislánnyal foglalkozó pszichológus szavai 
kissé megnyugtattak. Szerinte Annamari korát 
tekintve még feldolgozhatja az átélt szörnyű-
ségeket, és remélhetőleg nem szenvedett ma-
radandó lelki sérüléseket“ - mondta Matuska 
Zsuzsanna. A rendőrség tájékoztatása szerint 
az apa előzetes letartóztatásban van. Tettéért 
12 év börtönbüntetést kaphat.  
  
 Gulyás Zsuzsanna (Új Szó, 62. évf., 52. sz.)

pobalila som manželove veci a dala som mu 
padáka. On však nešiel preč. Nakoniec  ho zo-
brala polícia pomocou starostky obce“ – infor-
movala nás matka štvorročného dievčatka. 

„Slová psychologičky dieťaťa ma trošku 
upokojili. Podľa nej Annnamária má šan-
cu vyrovnať sa s touto ukrutnou situáciou 
a pravdepodobne u nej neostávajú žiadne trva-
lé psychické následky“ – zmienila sa o závere 
prípadu Zuzana Matusková. 

Podľa informácií PZ otec sa teraz nachádza 
v predbežnej väzbe a za spáchanie tohto trest-
ného činu mu môže byť uložený trest odňatia 
slobody až na 12 rokov.  

 
 Gulyás, preklad: F. Cs. 
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A 11 – 13. században folytatott 
keresztes hadjáratok fő célja – me-
lyeket a katolikus egyház és a pápa is 
szentesített – a Szentföld megszerzése 
volt a muszlim araboktól és törökök-
től. Történt ugyanis, hogy 1187-ben 
Szaladin (teljes nevén Szaláh ad-Dín 
Júszuf ibn Ajjúb) egyiptomi és szíriai 
szultán elfoglalta Jeruzsálemet. A hír 
nagyon gyorsan elérte Európát és II. 
(Kegyes) Vilmos szicíliai normann ki- 
rály hajóhadat indított a Szentföld- 
re, hogy megakadályozza további 
városok, a föníciai Tripoli és Türosz 
elfoglalását. VIII. György pápa fel-
szólította a három leghatalmasabb 
keresztény uralkodót, úgymint I. 
(Barbarossa) Frigyes német-római csá- 
szárt, II. Fülöp Ágost francia-, és I. 

Hlavným cieľom križiackych výprav v 11. – 13. storočí, ktorý po-
sväcovala katolícka cirkev aj pápež, bolo získanie Svätej zeme od 
moslimských Arabov a Turkov. V roku 1187 egyptský a sýrsky sultán 
Saladín (plným menom Saláh ad-Dín Júsuf ibn Ajjúb) obsadil Jeru-
zalem. Správa sa veľmi rýchlo dostala do Európy a Viliam II., ktorý 
bol kráľom Anglicka a tiež vládol Normandii, poslal loďstvo na Svätú 
zem, aby zabránil obsadeniu ďalších miest Tripoli a Türos vo Fenícii. 
Pápež Juraj VIII. vyzval troch najmocnejších kresťanských vládcov, 
rímsko-nemeckého kráľa Fridricha I. Barbarossu, Filipa II. Auguste 
francúzskeho a Richarda I. (Levie Srdce) anglického kráľa, aby tiah-
li do boja za oslobodenie Jeruzalema. Každé vojsko sa vybralo inou 
cestou. Kým Angličania a Francúzi loďou, Nemci cez Maďarsko, po 
tradičnej ceste popri Dunaji sa priblížili k Svätej zemi. Udalosti spred 
820 rokov dobové spravodajstvo zachovalo nasledovne: v roku 1189 
sám cisár Svätej rímsko-nemeckej ríše Fridrich I. Barbarossa sa utá-
boril v Kakate. Maďarský kráľ Belo III., ktorý sídlil v Ostrihome, po-
hostinne prijal vojsko smerujúce na Svätú zem a „Červenobradému“ 
cisárovi daroval obrovský šiator, ktorý postavili na kakatskej rovine. 
III. križiacka výprava trvala do roku 1192. Sedemdesiatročný vojvod-
ca Fridrich sa utopil v rozvodnenej rieke Kalikadnos.

 Július Juhász

1793. augusztus 27-én született Párkányban. 1812. október 28-án lé-
pett be a Szent Benedek-rendbe. 1815 – 19 között Kőszegen volt gimná- 
ziumi tanár, 1819 – 23-ig teológiát tanult Pannonhalmán. Pappá szentelé-
se 1823. szeptember 19-én történt. 1823 – 36-ban a rend gimnáziumában 
tanított Esztergomban, a következő évben Kőszegen, 1837 – 43-ban Ba-
konybélben. „Szkalka növendékeivel nagyon bizalmaskodó természetű 
volt. Gyakran kérdezősködött diákjaitól tanártársai szokásairól” – így 
emlékszik rá egykori tanár kollégája, Briedl (Beély) Fidél. Bakonybélben 
Szent Benedek-rendi apátsági perjellé választották (a rendház elöljárója, 
latin nevén prior, vagyis ‚előbbvaló‘). 1843 – 44-ben Pannonhalmán al-
perjel, 1844 – 61-ben a szentiványi plébánia adminisztrátora. 1861-ben 
az apátság al-, 1873-ban pedig főperjelének választották. Szentbeszédek, 
értekezések és költemények jelentek meg tőle az Egyházi Tárban, a Re-
ligióban, a Lehel Kürtben és a Katholikus Néplapban. Aranymisés áldo-
zópapként halt meg 1875. február 27-én Pápán. Művei: Iskolai ifjúsághoz 
classificatio elolvasása alkalmával tartott beszéd. Esztergom, 1833. – Te-
kintetes, Nemes, Nemzetes s Tudós Krajner József úrhoz intézett beszéd, 
midőn fényes érd. szalagos függő nagyobb arany díszpénzzel Esztergom-
ban ünnepélyesen felékesíttetnék. Esztergom, 1834. – Az esztergom kir. 
városi templomban husvét napján mondott beszéd, 1835. Egyházi beszéd 
sz. Péter és Pál ünnepén az esztergomi sz. kir. városi templomban. 1836. – 
Beszéd sz. Anna tiszteletére. – Esztergom, 1836. – Alkalmi költeményei: 
Lantos dal, Tekintetes Kruplanics Simon, az esztergomi érsekség uradal-
mi főigazgatója névnapjára. Esztergom, 1835. – A bakonybéli apátság 8 
százados ünnepére. Pest, 1837. szeptember 24. – Örömdal, Méltóságos 
Rimely Mihály főapát ur tiszteletére, bérmálás alakalmával. Győr, 1858. 
június 10. (énekelte a szentiványi mindkét nemű iskolai ifjúság). – Car-
men heroiccis versibus adornatum honoribus illust. Dni Michaälis Rim-
mely occasione solennis inaugurationis. Vesprimii. 18. Aprilis 1843. Ha-
lála után jelent meg legjelentősebb műve, a Scriptores Ord. Sti Benedicti. 
Vindobonae, 1881.) Juhász

Narodil sa 27. augusta 1793 v Párkány 
(dnes Štúrovo). 28. októbra 1812 vstúpil do 
Rehole svätého Benedikta. V rokoch 1815 – 
19 bol profesorom na gymnáziu v Kőszeg, 
1819 – 23 študoval teológiu v Pannonhalma. 
19. septembra 1823 ho vysvätili za farára. 
1823 – 36 pôsobil ako profesor na ostrihom-
skom gymnáziu, o rok neskôr v Kőszeg, 
1837 – 43 v Bakonybél. „Szkalka sa správal 
ku svojim chovancom veľmi dôverne. Čas-
to sa študentov vypytoval na zvyky svojich 
kolegov“ – tak si naňho spomína niekdajší 
kolega Briedl (Beély) Fidél. V Bakonybél sa 
stal generálnym priorom (volený opát, ktorý 
stojí na čele kláštornej komunity a svojím 

Útban a Szentföld felé  

Cestou na Svätú zem

Szkalka Kandid (János)

Kandid (János) Szkalka

I. Frigyes mint keresztes lovag

(Oroszlánszívű) Richárd angol királyt, hogy szálljon hadba Jeruzsálem 
felszabadításáért. A seregek más – más útvonalon indultak útnak. Az 
angolok és a franciák hajón, míg a németek Magyarországon keresztül, 
a hagyományos Duna- menti útvonalon közelítették meg a Szentföldet. 
A 820 évvel ezelőtti eseményt a korabeli híradások ekképp örökítették 
meg: 1189-ben maga a Szent Német-Római Birodalom császára, Bar-
barossa Frigyes vert tábort Kakathon. Az Esztergomban székelő III. 
Béla magyar király vendégszeretően fogadta a Szentföld felszabadí-
tására igyekvő sereget, és a „Rőtszakállú” császárnak hatalmas sátrat 
adományozott, melyet a kakathi síkon állítottak fel. A III. keresztes 
hadjárat 1192-ig tartott. A sereget vezető 70 éves Frigyes a hadjárat 
során a Kalikadnosz folyó hullámaiban lelte halálát.  Juhász Gyula

životom je motiváciou, príkladom pre ostatných) Rehole svätého Bene-
dikta. 1843 – 44 sa stáva zástupcom priora v Pannonhalma, 1844 – 61 je 
administrátorom farnosti v Szentivány. V roku 1861 ho zvolili za zástup-
cu, v 1873 za generálneho priora opátstva. Svoje kázne, úvahy a básne 
publikoval v katolíckej tlači. Zomrel 27. februára 1875 v Pápa.  
 Július Juhász
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Mélyen városunk felszíne alatt fontos 
forrásvonal húzódik. A helybéliek számára 
bizonyíthatóan erre a tudományos tényre 
csak a 20. század közepén az első geológiai 
fúrásnak köszönhetően derült fény. 

A régmúlt időkben Párkány bizonyos része- 
it nagy árterületek képezték. Ezeken a helyek-
en szinte egész évben úgymond állt a víz. Ám 
ma már kevesen tudják, hogy ezek mellett 
városunk egyik pontján még egy artézi forrás 
is létezett. A múlt század 30-as éveinek vé-
gén az akkori városi vezetőség többek között 
e forrás körüli kis építmény létrehozásának a 
gondolatát vetette fel. Ennek kialakítására a 
Szent Imre tér végén a mostani Casablanca 
étteremmel majdhogynem szembeni helyen 
került sor, ahol az artézi forrás szabadon csor-
dogált. A földbe mélyített, kibetonozott tégla-
lap alakú négyszögben (kb. 2x3 méter), amely 
vaskorláttal volt körbevéve lépcsők vezettek 
az artézi forrás vizéhez. A helyi lakosoknak 
az új építményt 1940-ben adták át. Az avató 
ünnepségen beszédet mondott Dlouhy Lász-
ló Párkány akkori polgármestere. Díszőrséget 
álltak a párkányi cserkészek. A kiépült arté-
zi forrást a helybéliek örömmel fogadták és 
használták. Ám nem sokáig. Ugyanis 1949-
ben ment végbe a Duna mellett található „öreg 
fürdő” – Vadas II. (épült 1952-ben) termálvíz 
forrásának a feltárása. A geológiai fúrás 97 
méter mélységig történt (41 Celsius, 7 liter/

Pod naším mestom, hlboko v zemi, 
sa tiahne dôležitá pramenná tepna. Pre 
miestne obyvateľstvo sa hmatateľne tento 
vedecký fakt potvrdil až v polovici 20. sto‑
ročia vďaka prvému geologickému vrtu.  
V minulosti tvorili niektoré časti mesta veľké 
záplavové územia. Na týchto miestach takmer 
počas celého roka takpovediac stála voda. 
Avšak dnes už len málokto vie, že popri nich 
na jednom bode existoval aj artézsky pra-
meň. Na konci tridsiatych rokov minulého 
storočia sa zaoberalo vtedajšie vedenie mesta 
aj otázkou vybudovania malej stavby oko-
lo tohto vzácneho prameňa. Tento projekt 
sa realizoval na konci Námestia sv. Imricha, 
temer oproti dnešnej reštaurácii Casablanca, 
kde artézska voda samovoľne vyvierala zo 
zeme. K prameňu vyhĺbili jamu obdĺžnikovi-
tého tvaru (cca. 2x3 metrov), ktorú následne 
vybetónovali a osadili železným zábradlím. 
K artézskej vode viedli schody. Túto novo-
stavbu odovzdali miestnym obyvateľom do 
užívania v roku 1940. Na malej slávnosti 
konanej pri tejto príležitosti, sa prítomným 
prihovoril vtedajší parkanský starosta Dlou-
hy László. Čestnú stráž tvorili miestni skauti. 
Obyvatelia prijali vystavanú artézku s rados-
ťou. Avšak netešili sa z nej dlho. Totiž v roku 
1949 prebiehalo odkrytie termálneho prame-
ňa „starého kúpaliska“ VADAŠ II. (postavené 
v roku 1952). Geologický vrt bol realizovaný 

Naše mesto bolo vždy v úzkej spojitosti 
s vodou. Prítomnosť Dunaja cez stáročia vo 
veľkej miere ovplyvňoval a formoval cha-
rakter tejto malej usadlosti. Tieto dva člán-
ky, doplnené bohatou obrázkovou prílohou, 
poukazujú na to, ako voda tu žijúcim ľuďom 
pomáhala resp. ako im niekedy strpčovala 
život. No a v neposlednom rade nezabúda-
jme ani na náš vzácny geotermálny prameň, 
na ten poklad, s ktorým vždy treba hospodá-
riť triezvo a rozumne. Veď sa to oplatí!

Na margo:
Dúfajme, že vďaka „patričnej podpo-

ry“ čoskoro bude vydaná najnovšia knižka 
Miklósa Vércseho. Pedagóg na dôchodku, 
prekladateľ tentokrát spracoval históriu 
štúrovského termálneho kúpaliska VADAŠ 
I. (1978) od počiatkov 1973 (geologický 
vrt) až po súčasnosť. Verme tomu, že táto 
zaujímavá a obsažná nová publikácia si ná-
jde svojich čitateľov nielen medzi obyva-
teľmi nášho mesta, ale taktiež si ju obľúbia 
aj návštevníci Štúrova. 

Párkány mindig is szoros kapcsolatban volt 
a vízzel. A Duna itt léte nagyban meghatároz-
ta és formálta az egykori kis település jellegét. 
E két rövid írás gazdag képanyaggal kiegé- 
szítve arra mutat rá, hogy a víz hogyan segítette, 
illetve mennyire nehezítette meg az itt élő em-
berek életét. Ja, és nem utolsó sorban, ne feled-

A párkányi artézi forrás története

Krátka história parkanskej artézky

Voda, voda, voda...

Víz, víz, víz...

szekundum). Sajnos ennek következtében 
érdekes módon a városi artézi forrás vize 
lassan apadozni kezdett. Napjai meg voltak 
számlálva. Miután a forrás végleg eltűnt, 
a helye még sokáig üresen tátongott, majd 
földdel betemették és annak egykori léte-
zését az emberek mára már szinte teljesen 
elfelejtették. Ha netán arra sétálunk, az épít-
mény beton teteje a földből még úgy ahogy 
látszódik. Az egykori párkányi artézi forrás 
vizének csobogása már régóta nem hallat- 
szik, ám egyik művileg kialakított távoli 
„társa” ott található a Sétálóutca közepén, 
hogy főleg a tikkasztó nyári kánikulákban az 
arra járók-kelők szomjukat olthassák belőle, 
mint azt hajdanán a helyiek az artézi forrás 
üdítő vizéből tették.         

do hĺbky 97 metrov (41 Celzius, 7 litrov za 
sekundu). Žiaľ, dôsledkom toho voda ar-
tézky začala postupne ubúdať. Jej osud bol 
spečatený. Miesto prameňa po jeho úplnom 
vyschnutí ešte dlho zívalo prázdnotou. Ne-
skôr ho zakryli zeminou, a tak niekdajšie 
jestvovanie artézky takmer padlo do úpl-
ného zabudnutia. V súčasnosti vidno už iba 
vrchnú betónovú časť artézky, ktorá ako tak 
vyčnieva zo zeme. Síce žblnkot vody niek-
dajšieho parkanského artézskeho prameňa 
už dávno nepočuť, avšak jeden z jeho vzdia-
lenejších umelo vytvorených „príbuzných“, 
sa nachádza na pešej zóne, aby si okoloidúci 
najmä v letných horúčavách mohli z neho 
uhasiť svoj smäd, tak ako to kedysi robili 
našinci z osviežujúceho prameňa parkan- 
skej artézky.   

 Összeállította - zostavil: Cucor Roland                

A korabeli fotón az egykori városi artézi forrás köré 
létrehozott kis építmény ünnepélyes átadása látható.

Na fotografii (1951) vidieť niekdajšie záplavové územie 
terajšieho termálneho kúpaliska VADAŠ I.. V popredí 

obrázku badáme plávajúce kačičky. 

kezzünk meg a föld mélyén található termálfor- 
rásunkról sem, arról a drága kincsről, amellyel 
mindenkor józanul és okosan kell gazdálkodni. 
Hisz megéri.   

Mellékesen: Reméljük, hogy a „megfelelő 
támogatásnak” köszönhetően a közeljövőben 
megjelenhet Vércse Miklós legújabb írása. A 

nyugalmazott pedagógus, műfordító ezúttal a 
párkányi termálfürdő Vadas I. (1978) történetét 
dolgozta fel a kezdetektől – 1973 (a geológiai 
fúrás időpontja) – egészen napjainkig. Bízzunk 
abban, hogy ezt az érdekes és tartalmas új ki-
adványt nemcsak a helybéliek, hanem az ide 
látogató turisták is majd élvezettel lapozgatják.

Program CVČ
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Víz nélkül nincs a földön élet. Ám ez 
az egyik legfontosabb ősi természeti elem 
már sokszor megmutatta emberfeletti 
hatalmát. 

Lám újra itt a tavasz, a nagy olvadások, 
esőzések, s egyben folyó-áradások ideje is. 
A nagy dunai árvizek városunk történelmé-
nek szomorú eseményeihez tartoznak. Saj-
nos gátolták annak zavartalan fejlődését. A 
legnagyobb párkányi árvizek piros évszá-
mai 1426, 1501, 1526, 1569, 1659, 1777, 
1809, 1838, 1850, 1876, 1899, 1920, 1924, 
1954, 1965, 2002 ott lebegnek szemünk 
előtt, figyelmeztetvén a víz olykor pusztí-
tó erejére. Az árvízkárosultak erről bizony 
hosszasan tudnának mesélni. Voltak, akik 
a hatalmas áradatokat fotók formájában 
megörökítették az utókor számára. Ezen 
fotódokumentumok közül választottam ki 
a legeredetibb felvételeket, hogy visszaem- 
lékezzünk azokra a nehéz pillanatokra, 
amelyek a bajba jutott embereket értékeik 
megmentésére késztették, otthonaik elha-
gyására kényszerítették, és egymás meg-
segítésére ösztönözték. Szerencsére tavaly 
meglepően rövid időn belül megépült az új 
árvízvédelmi gát. Reménykedjünk abban, 
hogy ezt az új betonfalat még hosszú ideig 
elkerülik a hatalmas dunai árvizek. Vagy ha 
netalán mégis jön, aminek jönnie kell – a 
nagy áradat – az új építmény majd kibírja 
az első nagyobb próbát. Persze újabban 
nem is kellenek nagy dunai árhullámok, 
néha elég, ha a panelházban a felettünk lakó 
valamelyik aranyos jó szomszéd időnként 
megajándékoz minket egy jókora, kiadós, 
bő vízmennyiséggel. Hát így is teljes lehet 
az „árvizes” illúzió.     

Bez vody by neexistoval život na Zemi. 
Avšak tento jeden najdôležitejší, prasta‑
rý, prírodný živel už mnohokrát ukázal 
svoju moc nad človekom. 

Znova je tu jar. Obdobie topiacich sa ľa-
dovcov, veľkých zrážok a záplav. Mohutné 
povodne patria v histórii nášho mesta k tým 
smutnejším udalostiam. Žiaľ, brzdili rozvoj 
mestečka na ľavom brehu Dunaja. Na čer-
vené číslice: 1426, 1501, 1526, 1569, 1659, 
1777, 1809, 1838, 1850, 1876, 1899, 1920, 
1924, 1954, 1965, 2002 roky najväčších 
parkansko-štúrovských záplav – nesmieme 
zabúdať. Musíme ich mať stále na zrete-
li, totiž poukazujú na možnú ničiacu silu 
vody. Povodňami postihnutí by veru vedeli 
o tom dlho rozprávať. Našli sa aj takí, ktorí 
tie najväčšie zátopy zachytili objektívom 
fotoaparátu, a tak ich zvečnili pre ďalšie 
generácie. Z týchto zaujímavých záberov 
som vybral tie najoriginálnejšie, aby sme si 
zaspomínali na tie ťažké chvíle, keď museli 
miestni obyvatelia kvôli povodniam opustiť 
svoje príbytky a museli si zachraňovať svo-
je cennosti, či majetok. Boli odkázaní na 
vzájomnú nezištnú pomoc. Našťastie vlani 
bol vybudovaný protipovodňový betónový 
múr. Dúfajme, že túto novostavbu ešte dlho 
obídu veľké záplavy. Avšak predsa, keď prí-
de to, čo prísť má – obrovská povodeň, tak 
betónová stena hrdo odolá prvej veľkej skú-
ške. Pravda, najnovšie ani nie sú potrebné 
veľké dunajské povodňové vlny, stačí keď 
nás v paneláku niektorý nad nami bývajú-
ci náš dobrý sused občas obdarí poriadnou 
dávkou „blahodarnej“ vody. Zažijeme čosi 
podobné ako pri skutočnej povodni.    

Történelmi árvizek - Historické povodne 

Mementó: Ezen a fotón az 1838‑as pusztító márciusi 
árvíz szomorú emlékére állitatott a Fő utca 57 számú 
egykori Klement házának falába helyezett kis kőtábla 

látható. Ma már szinte hihetetlen, hogy akkor ilyen 
magasságban (kb. 2 méter) hömpölygött a kiáradt 

Duna vize a Fő utca ezen részén. 
 

Memento: Na Hlavnej ulici, na priečelí domu číslo 
57, sa nachádza kamenná pamätná tabuľa. Tá nám 
pripomína smutnú udalosť, veľkú povodeň z marca 
roku 1838. Dnes si už ani nevieme predstaviť, že v 

tých pohnutých časoch sa na vtedajšom konci Hlavnej 
ulice až v takej výške nachádzali vlny rozvodneného 

Dunaja.    

Ez a felvétel 1920. január 16‑tól 23‑ig tartó vízözön 
ideje alatt készült. A képen csehszlovák katonák pár‑

kányiakkal együtt csónakban illetve alkalmi „tutajon” 
közlekednek a kiáradt folyón. A csónakból az ember 

leghűségesebb barátja is szemléli az árvizet. Hát 
hiába, még a kutya se látott ilyet! 

Táto fotografická snímka bola vyhotovená počas 
veľkej potopy v roku 1920 (16‑23 január). Česko‑

slovenskí vojaci spolu s parkančanmi sa prepravujú 
za pomoci člnu a príležitostnej plte po vyliatej rieke. 
V člne sa nachádzal aj najvernejší priateľ človeka. 

Taktiež pozoroval povodeň. „Veru, ani pes ešte nevidel 
čosi takéto“.  

Szintén 1965 júniusa a vakmerő autóbusz sofőrje 
eszeveszettül száguld a vízzel elárasztott Párkányból 

Garamkövesd irányába vezető úton. A korabeli Škoda 
autóbusz homlokán ott virít az ötágú csillag. Oldalt az 
ablak alatt a kis táblán pedig ez olvasható: „ŠTÚRO‑
VO ŽEL. STAN. – MALÉ KOSIHY A ZPäT“ (nem 

elírás).
Tento jedinečný záber pochádza taktiež z júna roku 

1965. Odvážny šofér divoko jazdí po zaplavenej ceste 
smerujúcej zo Štúrova do Kamenice nad Hronom. Na 
čele dobového autobusu sa vyníma päťcípa hviezda 
a nižšie pod jeho čelným sklom sa nachádza malá 

tabuľa s nápisom „ŠTÚROVO ŽEL. STAN. – MALÉ 
KOSIHY A ZPäT“ (To nie je preklep!)

Az 1876.február 24‑től március 12‑ig tartó nagy dunai 
árhullámot Beszédes Sándor ismert esztergomi fény‑
képész kapta lencsevégre a királyi város várhegyéről. 

Amint a fotón is látszik, Párkány mezővárosra egy 
hatalmas vízáradat zúdult. A képből jól kivehető, hogy 
a Szent Imre plébániatemplomról még hiányoznak az 
oldalhajók, ezeket két évvel később, tehát 1878‑ban 

építették hozzá a késő barokk szakrális építményhez.  

Mohutná povodeň v roku 1876 trvala od 24. februára 
do 12.marca. Sándor Beszédes, známy ostrihomský 

fotograf vyhotovil viacero zaujímavých záberov z tejto 
záplavy. Bezradná situácia. Poľnohospodárske mesto 
Parkan sa nachádzalo v „zajatí“ Dunaja. Ak sa lepšie 
pozrieme, na obrázku vidieť farský kostol sv. Imricha 
ešte bez bočných lodí. Tie boli k neskorobarokovému 

kostolu pristavané o dva roky neskôr, teda v roku 
1878. 

Kuriózum. Egy érdekes fotó az 1965‑ös június 17‑től 
július 5‑ig tartó nagy árvízről. Paradox szituáció. 
A Duna menti „vizesek” (Vízgazdálkodó Vállalat) 
alkalmazottainak lakóházát is jócskán elöntötte a 

kiáradt folyó.  

Kuriozita. Táto fotografia je z veľkej júnovej povodne 
roku 1965. Pridunajský obytný dom „vodárov“ – 

zamestnancov Vodohospodárskeho podniku značne 
zaplavila voda.   

Ezen a korabeli szituációs rajzon Párkány Duna‑men‑
ti része (az egész Öreg utza a kertekkel, a templomtér, 
Fő utza eleje és a repülő híd kikötőhelye) az 1838‑as 

pusztító márciusi árvíz után látható. A feketével 
megjelölt házak, házrészek, illetve nagyobb épületek 
a hatalmas áradat következtében teljesen megsem‑

misültek.  

Táto dobová situačná kresba zobrazuje pridunajskú 
časť (celú Starú ulicu so záhradami, Námestie sv. 

Imricha, začiatok Hlavnej ulice, a prístavné miesto 
lietajúceho mostu) mestečka Parkan po obrovskej 

marcovej povodni (1838). Tie domy, ich časti a väčšie 
budovy, ktoré sú vyznačené čiernou farbou veľká 

záplava totálne zničila.  

Összeállította - zostavil: Cucor Roland
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Hetek óta történelmi mélyponton a fo‑
rint. Március közepén volt olyan nap, 
amikor 317 „magyar pénzt” adtak egy 
euróért. Nem csoda hát, hogy a határ 
menti településeken megindult a bevá‑ 
sárló‑ illetve benzin‑turizmus. Odaát min‑
den olcsóbb lett! Mindeközben tombol a 
gazdasági válság (bár ez a szomszédos 
város bizonyos bevásárlóközpontjaiban 
nem igazán tapasztalható), amely régión‑
kat nagymértékben érinti. Magyarország 
környező gyárai az elmúlt hónapokban 
több ezer dolgozót bocsátottak el, meg‑ 
szorítások léptek érvénybe többek között 
a Suzukinál, Foxconnnál és a Nokiánál 
is. Párkány régiójában az egekbe szökött 
a munkanélküliség, a legfrissebb adatok 
szerint majd 2500 a munkanélküliek szá‑
ma. Az utcára került embereket pedig 
nincs kinek alkalmazni: Dél‑Szlovákia 
ezen részére ugyanis nem települt egy 
olyan nagyobb gyár sem, amely felszip‑
panthatná őket. Gazdasági válság? Félő, 
hogy nálunk most jön csak a ráadás!     

Virágkorát éli a bevásárló-turizmus, 
csak az iránya az, ami változott 

Két-három évvel ezelőtt gyakorta talál-
kozhattunk magyarországi szomszédjaink-
kal a szlovákiai bevásárlóközpontokban, 
akik nálunk jóval olcsóbban szerezhették 
be az élelmiszert, a benzint vagy a műsza-
ki cikkeket. Az erős euró és a gyenge forint 
miatt azonban megfordult az irány, most 
már szlovák rendszámú autókkal vannak 
tele a határ menti települések áruházainak 
parkolói és a töltőállomások. Szlovákia 
boltjai pedig konganak az ürességtől, nics 
forgalom, nincs pénz. Egyelőre erről nem 
igazán szólnak a híradások, pedig az, hogy 
fizetésünket nem otthon költjük el, előbb 
vagy utóbb meglátszik majd a gazdasági 
mutatókon. Az általunk megkérdezett ma-
gyarországi bolttulajdonosok elmondták, 
hogy vásárlóik többsége Szlovákiából ér-
kezik. Ennek köszönhetően vészelték át 
például a karácsony utáni holt szezont és 
ennek köszönhetően tudják vállalkozásukat 
továbbra is fenntartani, hiszen a magyaror-
szágiak vásárlókedve mostanság igencsak 
megcsappant. A hús, a tojás, a liszt, az üdítő 
italok és más alapélelmiszerek beszerzésé-
re, valamint a műszaki, ruházati cikkek és a 
cipők megvásárlására is jelenleg kedvezőbb 
áron lehetséges a Duna másik oldalán. A 
nagyobb bevásárlások alkalmával akár har-
minc százalékot is megtakaríthatunk. Aki 
gépkocsival megy át Magyarországra, az 
biztosan meglátogatja az ottani töltőállomá-
sokat is. A benzin literjén ötven-hatvan, míg 
a gázolaj árán akár hetven forintot is spó-
rolhatunk. A benzinkutak elmondása szerint 

Gazdasági válság kontra élénk bevásárló-turizmus
hétköznap a tankoló autók rendszámának 
csaknem fele szlovák, hétvégén ez a szám 
tovább emelkedik. Nem csoda hát, hogy is-
mét virágkorát éli a bevásárló-, és benzin-
turizmus, csak az iránya az, ami változott.  

A Magyarországon dolgozók húzták  
a rövidebbet 

Azok, akik euróban kapják a fizetésüket, 
bizonyára nagy örömmel fogadnak minden 
egyes forint gyengülést, hisz forintba szá-
molva egyre jobban keresnek. Azok azon-
ban, akik a határ túloldalán dolgoznak, hó-
napról-hónapra kevesebbet visznek haza. 
Az egykor jónak számító Suzukis fizetés 
a jelenlegi állás szerint Szlovákiában már 
nem sokat ér. Egy munkásnak 120 ezer fo-
rint körüli a bére: ez az összeg nyáron 480 
eurót ért, ma már csak 390-et. Most már 
biztosra vehető, hogy a Magyarországon 
dolgozók érzik meg leginkább a bőrükön a 
pénznemváltást: mindezt az euró-forint in-
gadozó árfolyama is nagyban befolyásolja. 
„Tegyük fel, hogy egy bizonyos személy 
hitelre vett házat Szlovákiában. A bankkal 
kötött egyezség szerint havonta 100 eu-
rót fizet törlesztésül, ez a nyári 240 forint 
per eurós árfolyam mellett 24 ezer forintot 
tett ki. A magyarországi pénznem azonban 
folyamatosan gyengül, a fenti összeg már 
rég nem elegendő a részlet befizetésére. 
Ma már több mint 30 ezer forint szüksé-
geltetik” - mondta szemléltetésül Koller 
Péter, egy pénzügyi tanácsadó, majd megje- 
gyezte: mindez az élet más, pénzzel kap-
csolatos területéről is elmondható. A fenti 
folyamat azonban akár pozitívan is elsülhet: 
ehhez a forint euróhoz viszonyított erősö-
dése szükséges. A tanácsadó szavai szerint 
ezekben a napokban még inkább vigyázni 
kell arra, hogy a felvett kölcsönök törlesztő 
részletét hosszútávon is fizetni tudjuk, mert 
ez a legrövidebb út a végleges eladósodás 
felé. „Gyakran megesik, hogy a törlesztő 
részletek megemelkednek, a megnőtt ösz-
szeget pedig nehezen tudja hónapról hó-
napra kigazdálkodni a család. Az emberek 
sokszor gyorskölcsönökhöz nyúlnak, az 
áruvásárlási és mikro hitelekről azonban 
tudni kell, hogy a legdrágább kölcsönfajták 
közé tartoznak. A hagyományos hitelekhez 
képest többszörös kamatot is kiróhat-
nak rájuk a pénzintézetek” - magyarázta 
Koller, majd hozzátette: az ilyen hitelek 
használatát csak végső esetekben ajánlja. 

Tovább nő  a munkanélküliség 
A gazdasági válság miatt kilenc százalék 

fölé emelkedett a munkanélküliek száma az 
országban, utoljára 2007-ben mértek ilyen 
magas értéket. A Munkaügyi Hivatal szerint 

októbertől összesen 156 vállalat jelentette 
be az alkalmazottak számának csökkentését, 
összesen 15 ezer munkahely van veszély- 
ben. A várakozások szerint márciusban és 
áprilisban tovább fog nőni az állást keresők 
száma. Mint azt Marta Ladzianska, az Ér-
sekjúvári Járási Munkaügyi Hivatal Foglal-
koztatáspolitikai Osztályának igazgatója 
lapunknak kifejtette, 2009. január 31-éig 
az érsekújvári járásban 9,25 százalékos volt 
a munkanélküliség. A párkányi régióban 
2439 állástalant regisztráltak, januárban 
279-el nőtt a ráta, a kínálkozó munkale-
hetőségek száma mindössze 6 volt. Régiónk 
számára az egyedüli gyógyírt a szomszédos 
országban lévő gyárak újbóli fellendülése 
jelentheti. Párkány környékén ugyanis egy 
olyan üzem sincs még csak tervben sem, 
amely több ezer személyt lenne képes al-
kalmazni. Eddig régiónk esetében a túlol-
dalra, illetve az ottani munkalehetőségekre 
hagyatkoztak a politikusok, a válság azon-
ban megmutatta, hogy nagy szükség van 
egy komolyabb gyárra Párkányban, illetve 
régiójában is. Az autóipar, környékünk 
húzó ágazata, egyes sajtóhírek alapján 
lassan ébredezik, bizonyára egyes országok 
roncsprémiumai is hozzájárulnak ehhez. A 
gazdasági lapokban azonban arról is olvas-
ni, hogy a válság java még hátra van. Mint 
azt a tanácsadó lapunknak elmondta, azok, 
akik most vesztették el a munkahelyüket, 
még fél évig kapják a segélyt, így az igazán 
nagy gondok csak nyártól várhatóak. „Ek-
kor már nem lesz bevételük, elfogy a pénz, 
nem lesz miből fizetni a hiteleket, mely-
nek következményeként elveszi a bank 
az ingatlanokat” – vázolta az elkövetkező 
hónapok lehetséges történéseit a szakértő, 
aki szerint egyelőre nincs vége a lavinának. 
Mint elmondta, a gazdasági válságnak több 
állomása van: legelőször a bank-, majd a 
termelőszektort érintette a krízis, a szolgál-
tatásokat nyújtókat egyelőre nem sújtották 
leépítések. Nagy pofont kaptak a fuvarozók 
is, és ha az utóbb említett szektor is leáll, to-
vábbi visszaesés várható. Az építőipar egye- 
lőre két lábon áll, azonban ma már csak a 
régi projektek befejezése folyik, a tervezők 
már érzik, hogy baj van. Ezen ágazat szin-
tén sok embert foglalkoztat. Szlovákiában 
jelenleg nulla százalékos a gazdasági növe-
kedés, azt, hogy mi következik még, mikor 
ér véget a történelem második legnagyobb 
válsága, még a szakemberek sem tudják 
megmondani. „Senki sem tudja, mekkora a 
baj, mert annyira nagymértékű a világszintű 
összefonódás, hogy nincs olyan ember, aki 
átlátná a helyzetet” – szögezte le Koller, 
majd jó tanácsként megjegyezte: „spórolni, 
spórolni, spórolni, és fölöslegesen nem köl-
tekezni, mert a java még hátra van”.    

 Szép

- Két szobás lakás kiadó Párkányban, azonnal költözhető. 
Ár megegyezés szerint. Tel.: 0905824577
- Festést, mázolást vállalok. Tel.: 0902496574
- Fürdőzománc felújítását vállalom. Tel.: 0905983602
- Kútfúrást vállal kútfúró mester garanciával. Tel.: 
0905983602
- Szőlőoltvány eladó. Tel.: 0911753237, 0367583237
- Babetta eladó. Tel.: 0907490013

Apróhirdetés – Riadková inzercia
- Som študentkou vysokej školy a hľadám si prácu ako 
opatrovateľka detí. Tel: 0918084493
- Jednoduché účtovníctvo a daňové priznanie. Tel.: 
0902472010
- Kúpim malý rodinný dom, alebo chatu v Štúrove. Tel.: 
0907863205
- Predám 2 izbový byt na Petőfiho 71, štúrovo. Cena: 
33 194 € (1.000.000). Tel.: 0367593089 (iba večer) 



17.3/2009 HOSPODÁRSKA KRÍZA

Už týždne je hodnota forintu na histo-
rickom minime. V polovici marca bol  deň 
keď sme za 1 euro dostali 317 „maďarských 
peňazí“. Z toho dôvodu sa v pohraničných 
usadlostiach rozbehol   „nákupný  a ben-
zínový“ turizmus. Na druhej strane všetko 
zlacnelo! Aj napriek  tomu, že vo svete zúri 
hospodárska kríza ( aj keď v istom nákup-
nom stredisku susedného mesta tak vôbec 
nevyzerá), ktorá sa značne týka aj nášho 
regiónu. Okolité závody v Maďarsku za 
posledné mesiace hromadne prepustili viac 
tisíc zamestnancov. Na uťahovanie opaskov 
pristúpili aj v závodoch Suzuki, Foxcon aj 
Nokia. V štúrovskom regióne sa nezamest-
nanosť vyšplhala po nevídaních výšin, podľa 
posledných údajov je nezamestnaných 2500 
ľudí. Ľudí, ktorí sa dostali na ulicu nemá kto 
zamestnať. V tejto časti južného regiónu nie 
je žiadny väčší závod, ktorý by im ponúkol 
prácu. Hospodárska kríza? Obávam sa, že 
k horšiemu sa iba teraz schyľuje.

Nákupný turizmus prežíva zlaté  
obdobie

Nie je to tak dávno čo sme pravidelne 
stretávali maďarských susedov v našich 
nákupných strediskách. Oveľa ľacnejšie sa 
u nás dostali k potravinám, benzínu alebo 
k výdobytkom techniky. Kvôli silnému euru 
a oslabenému forintu sa ale smer nákupov 
otočil, susedné parkoviská nákupných cen-
tier a čerpacie stanice sú plné áut so Slo-
venskou poznávacou značkou. Domáce 
obchody sú prázdne, kupujúcich je málo 
a niet ani peňazí. To, že výplatu neminieme 
doma, sa skôr či neskôr prejaví na hospo-
dárskych ukazovateľoch. Maďarskí obchod-
níci prezradili, že väčšinu zákazníkov majú 
zo Slovenska. Vďaka nákupnej horúčke sa 
im podarilo zdolať aj povianočné „mŕtve“ 
obdobie a udržiavať podnikanie nad vodou 
aj počas súčasného ťažkého obdobia. Šaty, 
topánky, elektronika, mäso, múka, limonády 
a všetky ostatné základné potraviny zakúpi-

Hospodárska kríza kontra nákupný turizmus
te lacnejšie na maďarskej strane Dunaja.

Pri väčších nákupoch si ušporíte až 30%. 
Kto našich susedov navštívi, určite sa zastaví 
aj na čerpacej stanici. Na litri benzínu ušporí-
te 50 – 60 forintov, na nafte až 70 forintov. 
Nečudujme sa , že nákupný turizmus prežíva 
svoje zlaté obdobie, zmenil sa iba smer.

 
Pracujúci v Maďarsku ťahali za  

kratší koniec
Tí, čo dostávajú mzdu v eurách s rados-

ťou prijímajú  správu o klesajúcej hodnote 
forintu, veď na ich prepočet si zarábajú čo-
raz viac. Avšak tí čo pracujú na druhej strane 
hraníc nosia domov mesiac čo mesiac menej 
peňazí. Plat v Suzuki, ktorý ešte prednedáv-
nom niečo znamenal, dnes má na Slovensku 
skoro žiadnu hodnotu. „Priemerná mzda 
pracovníka je 120 tisíc forintov, v lete mi-
nulého roku to ešte znamenalo 480 eur, dnes 
už iba 390 eur. „Zmenu meny najviac po-
cítia tí, čo pracujú v Maďarsku. Spôsobuje 
to ustavične meniaci sa kurz eura a forintu. 
Istá osoba, ktorá pracuje MR si kúpila dom 
na Slovensku pomocou úveru. Podľa zmlu-
vy s bankou spláca mesačne 100 euro, teda 
podľa letného kurzu  1 euro = 240 forintov 
to činilo 24000 Ft. Hodnota forintu klesala 
a uvedená suma už dávno nestačí na krytie 
splátok. Dnes je potrebných viac ako 30000 
Ft“ – prezradil pre noviny istý finančný po-
radca a týka sa to všetkej oblastí spojenej 
s financiami. Uvedený proces môže vystreliť 
aj pozitívne, k tomu sa forint musí posilniť. 
Odborník radí, v týchto ťažkých dňoch dbaj- 
me o to, aby sme boli schopní dlhodobo 
splácať úver. Často vzniká situácia, keď po 
zvýšení mesačných splátok rodiny nie sú 
schopné hospodáriť s financiami, ktoré majú 
k dispozícii na daný mesiac. Preto sú často 
nútený k rôznym rýchlopôžičkám, o ktorých 
je dobré vedieť, že patria k najdrahším typom 
úverov. Oproti zaužívaným pôžičkám môžu 
na nich peňažné ústavy vyrubiť viacnásobný 
úrok“ – vysvetľoval poradca . Tieto tipy úve-
rov navrhuje využiť iba v tých najsúrnejších 
prípadoch.

Nezamestnanosť rastie naďalej
Z dôvodu prevládajúcej hospodárskej krí-

zy narástla nezamestnanosť na Slovensku 
nad 9%, naposledy podobný stav namerali 
v roku 2007. Podľa Úradu práce od októb-
ra minulého roku nahlásilo 156 podnikov 
zníženie počtu zamestnancov, cca 15 tisíc 

pracovných miest je ohrozené. Podľa pred-
povedí sa v marci a v apríli počet čakateľov 
na pracovné miesto zvýši. Podľa údajov 
Marty Ladzianskej, riaditeľky Odboru slu-
žieb a zamestnanosti Okresného úradu prá-
ce a sociálnych vecí k 31.1.2009 bola neza-
mestnanosť v novozámockom okrese 9,25 
%-ná. V štúrovskom regióne registrovali 
2439 nezamestnaných, v januári narástol 
ich počet o 279 osôb, pričom ponúknutých 
bolo 6 pracovných miest. Liekom pre náš 
región by bolo opätovné rozbehnutie zá-
vodov v Maďarsku. V okolí Štúrova nie je 
ani v pláne taký závod, ktorý by zamestnal 
tisícky ľudí. Doteraz politici v otázke nášho 
regiónu poukázali na pracovné možnosti 
u susedov, ale hospodárska kríza ukázala 
potrebu veľkého závodu v Štúrove. Auto-
mobilový priemysel je ťahúňom v našom 
regióne, podľa niektorých tlačových správ 
sa práve výroba automobilov pomaly preb-
údza. Pravdepodobne k tomu prispievajú aj 
prémie za  vraky automobilov pri kúpe no-
vého v niektorých štátoch. V hospodárskych 
novinách sa ale dočítame aj o tom, že hlavná 
časť krízy je ešte pred nami. Podľa vyhlá-
senia poradcu pre naše noviny, tí čo teraz 
prišli o zamestnanie budú ešte polrok po-
berať podporu nezamestnanosti, problémy 
môžeme očakávať až v lete. „Nebudú mať 
príjem, minú sa peniaze, nebudú mať čoho 
platiť úvery, banky siahnu na nehnuteľnos-
ti“ – Demonštroval možnú víziu nasledov-
ných mesiacov odborník, podľa ktorého to 
ešte nie je koniec lavíny. Hospodárska kríza 
má viacej zastávok: najprv banky, potom 
postihla oblasť výroby, poskytovateľov slu-
žieb zatiaľ obišla. Silný úder dostali aj pre-
pravcovia, ktorí môžu očakávať ešte väčší 
úpadok. Stavebníctvo doposiaľ stojí na 
pevných nohách, dnes však  prebieha už iba 
dokončenie rozbehnutých projektov. Pro-
jektanti cítia, že je zle. Stavebné odvetvie 
zamestnáva množstvo ľudí. Na Slovensku 
je momentálne hospodársky rast nula per-
centný, to, čo ešte nasleduje, kedy sa skončí 
druhá najväčšia hospodárska kríza v deji-
nách ľudstva, nedokážu predvídať ani od-
borníci. Nikto nevie, aký vážný je problém, 
pretože úroveň celosvetového prepletenia je 
tak vysoká, že neexistuje človek, ktorý by 
ju vedel rozlúštiť“- ukončil myšlienku a ako 
dobrú radu odborník poradil: „šetriť, šetriť, 
šetriť, zbytočne  neutrácať, pretože prevaž-
ná časť nás ešte len čaká“. (preklad g.p.)
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Az elmúlt években több olyan hír ka‑
pott szárnyra, amely szerint tilos hóvirá‑
got szedni. Régiónkban több helyen is fel‑
lelhető a tavasz hírnöke, így nem árt tiszta 
vizet önteni a pohárba. Mint kiderült, 
hóvirágot szedni csak a 3‑as, 4‑es és 5‑ös 
besorolású környezetvédelmi területeken 
tilos.  

Egy Európa Uniós rendeletnek köszön-
hetően tilos hóvirágot szedni, illetve árusíta-
ni, így az, akit hóvirág-szedésen, vagy árusí-
táson kapnak, bírságra számíthat. Az előbbi 
tevékenységért azonban nem jár minden eset-
ben büntetés. Mint azt Jana Kaplanovától, 
a Környezetvédelmi Minisztérium kom-
munikációs osztályának vezetőjétől meg- 
tudtuk, a tavasz hírnökének gyűjtése csak 
a 3-as, 4-es és 5-ös besorolású környezet- 
védelmi területeken tilos. Ha valaki sa-
ját vázájába szeretne néhány szál virágot 

V predošlých rokoch sa objavili a šírili 
správy o zákaze zbierania snežienok na 
území Slovenska. Výskyt posla jari je ty‑
pický aj pre náš región a tak sme si pred‑
savzali objasnenie tejto problematiky. 

Ako sa vysvitlo, zákaz sa vzťahuje len na 
agroenviromentálne zóny 3., 4. a 5. stupňa. 
Obeťami zberu sú rastliny krajším a väčším 
kvetenstvom, dôsledku čoho sa minimali-
zujú možnosti ich rozmnožovania. Kvôli 
takejto selekcie sa objavujú zväčša už len 
menšie druhy, ktoré sú potom tiež odkázané 
na zber a úplnú degradáciu. „Podľa naria-
denia EÚ zbieranie a predaj snežienok je 

Mégiscsak szabad hóvirágot szedni!

Zbieranie snežienok je povolené!

tetésre számíthat, akár 3 319,39 eurós (100 
ezer koronás) bírság is kiszabható. Jogi sze-
mély, illetve vállalkozó esetén ennél jóval 
nagyobb a büntetés összege, Kamplanová 
tájékoztatása szerint a büntetés elérheti a 
9 958, 17 eurót (300 ezer koronát) is. Kis 
tételben ugyanis szabálysértésnek, nagyobb 
mennyiségben, vagy értékesebb növények 
esetén bűncselekménynek minősül a tiltott 
gyűjtés, a keletkezett kártól függően akár 
börtönbüntetést is kaphat a törvényszegő.

Párkány és környékén a következő ma-
gasabb védettségű területek vannak: 5-ös 
szintű: Burda és a Lelédi erdő (Kovácspa-
tak), 4-es szintű: Kéméndi szikes (sósok), 
Kőhidgyarmati tisztások, Csenke sztyepp és 
sztyepperdő, Muzslai erdő, Hegyfarok.        

 Kép és szöveg: Szép Éva 

prísne zakázané, avšak pokutu je možné vy-
rubiť len v rámci agroenviromentálnej zóny 
3., 4. a 5. stupňa“ – ako sme sa dozvedeli od 
Jany Kaplanovej vedúcej Komunikačného 
odboru Ministerstva životného prostredia 
SR. 

Priestupky fyzických osôb v spomína-
ných zónach vyratúvajú dosť prísne, a to 
3 319,39€ (100 tisíc Sk) a v prípade práv-
nických osôb, podnikateľov suma môže do-
sahovať až sumu 9 958,17€ (300 tisíc Sk). 
V malom množstve sa totiž definuje len ako 
priestupok, vo väčšom množstve, či pri cen-
nejších druhoch už ako trestný čin. 

V okolí Štúrova sú nasledovné chránené 
územia: Národná prírodná rezervácia  Bur-
dov - 5. stupeň ochrany, Národná prírod-
ná rezervácia Leliansky les - 5., Národná 
prírodná rezervácia Kamenínske slanisko 
- 4., Prírodná rezervácia (PR) Čistiny - 4., 
Prírodná rezervácia  Čenkovská step – 4., 
Národná prírodná rezervácia Čenkovská 
lesostep - 4., Prírodná rezervácia Vŕšok - 
4., Prírodná pamiatka Mužliansky les.

  
 Szép, preklad: F. Cs.

szedni, 1-es és 2-es védelemmel ellátott 
területen nincs mitől tartania. Az a személy  
azonban, akit „tiltott” zónában nődögélő 
hóvirág „leszüretelésén” kapnak, pénzbün-
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Správy SZTP a SPCCH
Svoju činnosť ZO zväzu telesne postihnutých a postihnutých 

civilizačnými chorobami v tomto roku začala výročnou členskou 
schôdzou, ktorá sa konala 18. februára 2009. Predseda organizá-
cie pani Sokolová Mária zahájila schôdzu, privítala hostí a všet-
kých zúčastnených členov organizácie. Medzi hosťami v prvom 
rade privítala predsedu z krajského centra  civilizačných chorôb 
pána Horníka z Nových Zámkov a krajskú tajomníčku civilizačne 
postihnutých pani Bugošovú taktiež z Nových Zámkov. Medzi 
hosťami sme mohli privítať aj pani Ing. Suttöovú z OÚ Štúrovo. 
Ďalším bodom bolo vyhodnotenie činnosti ZO za rok 2008. Pani 
Molnárová Viera nás oboznámila so stavom finančných prostri-
edkov za rok 2008. Plánom činnosti za rok 2009 Sme oboznámili 
našich členov. Nakoniec bola diskusia. V diskusii nám predseda p. 
Horník odovzdal pozdrav od pána Martinca a od bývalého celoslo-
venského predsedu pána Partela. Pán predseda spomenul, že majú 
veľmi dobrú spoluprácu s relaxačným centrom RELAX v Štúrove. 
Hovoril o plánoch organizácie, spomenul športový  relaxačný deň 
v Komárne, potom rekondičný pobyt  v Turčianských Tepliciach 
v trvaní 5 dní. O týchto podujatiach nás budú informovať priebež-
ne, ktorí sa chcú zúčastniť môžu sa prihlásiť. Tajomníčka p. Bu-
gošová v diskusii nás informovala, že organizácia sa presťahovala 
na nové miesta na komárňanskú cestu pri Hypernove. Spomenula 
aj relaxačné pobyty v horách (fytoterapia), v Kremnici, vo Vyso-
kých Tatrách na víkend, Veľký Slavkov vo Vysokých Tatrách aj 
o týchto podujatiach nás budú informovať. Pani Ing. Suttöová nás 
oboznámila o nových zmenách týkajúcich sa nás telesne a civili-
začne postihnutých , ktoré sú platné podľa Zb. zákona  447/2008. 
Zástupkyňa OÚ v Štúrove nám prisľúbila pomoc pri riešení pro-
blémov týkajúcich sa sociálnych vecí. S ochotou poradia  na Úra-
de práce a sociálnych vecí  č.dv.103 v úradných hodinách. Hos-
tia ako aj členovia ZO mali možnosť si poprezerať kroniku našej 
organizácie. Po diskusii predseda p. Sokolová ukončila výročnú 

členskú schôdzu , poďakovala hosťom a aj členom organizácie za 
hojnú účasť. Po výročnej schôdzi nasledovalo fašiangové pose-
denie s malým občerstvením a tombolou. Posedenie spestrila hra 
na harmonike predviedol ju pán Stiffner. Nakoniec bola tombola, 
ktorú nám poskytli sponzori , ktorým touto cestou veľmi pekne 
ďakujem v mene celej našej ZO. Zároveň ďakujem aj všetkým 
členkám výboru, ktoré sa podieľali na spolupráci a príprave tohto 
podujatia. 

Zároveň oznamujeme členom organizácie, že ešte sa môžu 
prihlásiť v klube dôchodcov každú stredu na rekreačný pobyt 
od 28.8.2009 do 6.9.2009 do Chorvátska mesto VODICE.

Ešte raz vyslovujem poďakovanie našim sponzorom a to zastu-
piteľstvu  MsÚ , Sisi- kaderníctvo, Reštaurácia Kotva, Wustenrot 
Pokorná Alica, Ing. Bebiak Ladislav, ZKI- Osivo, FAREL - Mar-
tin Farkaš, Rubi – šperky, CAMÉLIA,  Matrix kaderníctvo, Sklad 
obuvi  Miták, CAESAR – pizéria, Kozmetický salón Eva Mor-
vaiová, D –PORT Dénes Henrich, Bio-Elektro kozmetika Tünde 
Dobai, Pedikúra Alžbeta Tóthová, MIRATTI, Borsány Zoltán, 
Barvin, Ariel štúdio, Rybárske potreby PEDRO, Kaderníctvo Tün-
de, New Line studio Kalmárová Karolína, Predajňa Milo, Infomu-
sic, Seray Kuna Árpád, Carmen – Lászlóová Katarína, Bohuslav 
Racing, Nábytok – Szabó, Karin – Optik, Kníhkupectvo- SIRT 
Nesvady, Demar Elektro – Dömötör, Convertis Béres, Lekáreň 
Aesculap, DOXX – Monika Farkašová, Cukráreň Venusz, Pizzé-
ria Jadran, Candy Andrea Stáreková, NEW LIME Studio, Cocher  
Elektro, Agnesa Očovská, Optika Visus, Štefan Krako – Krako, 
Fabo, Štúdio krásy- Kamila Madárová, Banil –Bandová Ildikó, 
FLIPP Ján Valkó, Adrián Žákovič – Klenoty hodiny, Firma Milo 
Vladimír, Beňo Ladislav- BE&BA, Master Miroslava Oroszová, 
Prvá stavebná sporiteľňa- Anna Bubušová, Minikov.

    V mene výboru Vörösová Agnesa
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Honnan indulnak majd ki a jövő járványai? – 2. rész

Szabaduljon meg összes betegségétől!

Az Egyenlítő vidékén bukkanhatnak 
fel az új fertőző betegségek, amelyekből 
egyre több lehet és az egész világon elter‑
jedhetnek, ha nem erősítik meg a járvány‑ 
figyelő szolgálatokat a szegény trópusi or‑
szágokban ‑ figyelmeztet egy nemzetközi 
kutatócsoport hat évtized járványtörténe‑
ti tapasztalatai alapján.

 
A Londoni Zoológiai Társaság (ZSL) mun-
katársai és amerikai tudósok az 1940 és 2004 
között megjelent 335 új fertőző betegség kia-
lakulását és elterjedését vizsgálták. Trendeket 
és jellemző mintázatokat próbálták megálla-
pítani, és kimutatták, hogy egyre gyakrab-
ban bukkantak fel új betegségek, többségük 
állatokról terjedt át emberre, és a járványok 
elsősorban ott indulnak, ahol gyorsan ter-
jeszkedik az ember a természet rovására. 
A negyvenes években alig 20 új fertőző be-
tegség lépett fel világszerte, 1990 és 2000 
között pedig 80. A legtöbb - majdnem száz 
- a nyolcvanas években jelent meg, való- 
színűleg a HIV-vírus miatt, amely a fertőzöt-
teket fogékonnyá tette újabb betegségekre 

Az egészségügyben fennálló változá‑
sok, a folyamatosan emelkedő betegségek 
kezelésére kiadott költségek, valamint a 
kórok gyakoribb megjelenése miatt egyre 
több ember figyelme egészségének megőr‑
zésére irányul. Napjainkban az egészség 
és a betegség lealacsonyodott egyfajta ke‑
reskedelmi szintre, árucikké vált, ezért ha 
betegség lép fel, komoly kiadásokkal kell 
számolni. Mi lenne, ha az egészségünkre 
más szemszögből tekintenénk, és törőd‑
nénk vele olyan tapasztalatok alapján, 
amelyeket már sok tudós is alátámasztott? 
Párkányban találhatjuk meg a ZAPPER‑
TECHNOLOGY céget, mely olyan tech‑
nológia fejlesztésével foglalkozik, amely 
képes az emberi testben fellelhető, a be‑
tegségek jelentős hányadát okozó kóroko‑
zók elpusztítására, mellékhatások nélkül. 
A cég képviselőjével a ZAPPER technoló‑
giáról beszélgettünk. 

Mi a ZAPPER működési alapelve?

Minden patogén mikroorganizmus egy 
sajátos rezonanciával rendelkezik. Ami-
kor ezt a frekvenciát ellene irányítjuk, 
megnöveljük a rezgését, ezt a sejt fala nem 
bírja ki, rövid időn belül elreped. Ezzel a 
mikroorganizmus elpusztul. A megsem-
misülés után az immunrendszerünk elkezdi 
a maradék patogénok eltávolítását a testünk- 
ből, ezt követően jelentős egészségjavulás 
jelentkezik. A berendezés tehát a mikroor-
ganizmusok elpusztításával erősen növeli az 
immunitás hatékonyságát. Maga az alapelv 
a negyvenes évektől ismert, ekkor Dr. R.R. 
Rife mutatta be. Majd 1983-ban a kanadai 
Dr. Hulda Clark több könyvet is megjelen-
tett a nagyon aprólékosan kidolgozott mód-
szerről, és újból felkeltette a szakemberek és 
a nagyközönség figyelmét. Ettől kezdve az 
információkat nem lehetett megállítani. Egy 
új és mégis régi, nagyon hatékony, de sajnos 
olcsó módszer látott napvilágot. 

- írják a ZSL és a New York-i Columbia 
Egyetem munkatársai a Nature című brit tu-
dományos magazin csütörtökön megjelent 
számában. A leggyakoribb kórokozók a bak-
tériumok, utána a vírusok, az állati egysej-
tűek, majd a gombák következnek. Az egész 
mikrobacsapat 20 %-a ellenáll az antibioti-
kumoknak. A kutatók a meredeken emel-
kedő tendencia mellett kimutatták, hogy az 
új keletű betegségek 60,3%-a úgynevezett 
zoonózis, azaz gerinces állatokról emberre 
terjedő betegség, az ebbe a csoportba tartozó 
kórságok 71,8%-a vadállatoktól érkezett az 
emberek közé. A brit-amerikai kutatócsoport 
ezután az éghajlat, a lélekszám alakulása és 
a biodiverzitás (a Földön található élet vala-
mennyi formájának sokfélesége), az élővilág 
változatossága alapján rendszerezte az új 
fertőző betegségek kitörésének gócpontjait. 
Az elemzés alapján világtérképet szerkesz-
tettek, amelyről jól látszik, hogy ahol gyor-
san nő a népsűrűség és gazdag az állatvilág, 
ott nagy a kockázta annak, hogy korábban 
ismeretlen betegség üti fel a fejét. Leginkább 
az egyenlítői övezet, Délkelet-Ázsia, az in-

Miért sajnos?
Világviszonylatban sajnos nincs nagy 

érdeklődés az olcsó és hatékony kezelések 
iránt. Internet oldalunkon (www.zapper.sk,  
www.zappertechnology.hu) olvasható Dr. 
Rife életrajza. Érdemes elolvasni. Az elmúlt 
évek során sajnos nem sok minden válto-
zott.

Vissza a berendezéshez, Milyenek  
a funkciói?

Egy olyan berendezésről van szó, amely 
nagyon sokoldalúan használható, naponta 
több ember különféle problémáit kezelheti. 
A legnagyobb előnye viszont az a tulajdon-
sága, hogy a frekvenciát nagyon finoman 
tudja mozgatni, és egy egyedülálló kimenő 
jellel rendelkezik. Ezekkel a tulajdonságok-
kal teljesen eltér a világon máshol gyártott 
zapperektől. 85 gyári beállítás közül választ- 
hatunk különböző betegségekhez és további 
260 üres, a tulajdonos igényei szerint progra-
mozható pozíció áll rendelkezésre. 

Milyen betegségek kezelésére állítható be?

Többek között asztma, torokgyulladás, 
borélia, candida albicans, herpesz, sklerózis 
multiplex, influenza, nátha, vese- és máj-
tisztítás, helicobacter, szemölcs, urológiai, 
nőgyógyászati infekciók kezelésére. Inter-
net oldalunkon nyilvánosságra hoztunk több 
mint 3600 fajta patogén számára úgynevezett 
MOR – halálos frekvencia listát. Az itt fellel- 
hető összes frekvencia a RAVO ZAPPER-en 
beállítható, így a tulajdonos nagyon sok fajta 
betegség kórokozóját tudja elpusztítani. 

Vannak visszajelzéseik azoktól az 
emberektől, akik a RAVO ZAPPER-t már 

megvásárolták?

Igen. A visszajelzések nagyon fontosak a 
számunkra és még mi is nagyon sokszor meg- 

diai szubkontinens, Közép-Afrika és Latin-
Amerika veszélyeztetett. Ahogy emelkedik 
a lakosságszám, az ember benyomul az 
érintetlen területekre, átalakítja, művelni 
kezdi a tájat, amely kórokozók egész tárhá-
zát rejti. A folyamat Nyugat-Európában, É- 
szak-Amerikában, Ausztráliában, Japánban 
már régen lezajlott, a huszadik században 
ezek a régiók voltak a járványgócpontok. 
A gazdasági fejlettségen kívül ez a fő oka, 
hogy ott koncentrálódnak a járványügyi 
megfigyelésre fordított források. „Rossz a 
fókusz, nem oda figyelünk, ahova kellene” 
– állítják a szakemberek. A kutatók szerint 
a következő nagy járványok a forró égöv 
szegény országaiban törhetnek ki, ahol a 
legkevésbé fejlett az egészségügy, ezért át 
kell csoportosítani a forrásokat és hatékony 
járványfigyelő rendszert kell kiépíteni a tér-
ségben. „Globális stratégiára van szükség, 
hogy megállíthassuk a járványokat, mielőtt 
tovább terjednek, különben mindenki ve- 
szélybe kerül. Mindannyian ugyanazon a 
bolygón lakunk és nincs hová menekülni“ - 
hangsúlyozzák. F. Cs., forrás: Inforádió

lepődünk azon, hogy ezzel a berendezéssel 
hányféle betegséget képesek kezelni. Jelen-
leg szinte az összes kontinensen dolgoznak 
a gépeinkkel, a RAVO ZAPPER-t Dr.Hulda 
Clark is sikeresen használja. 

Az önök portfóliójába csak a ZAPPER 
tartozik?     

Kínálatunkban olyan berendezések is ta-
lálhatók, amiket hagyományos üzletekben 
nem szerezhetők be. Ilyenek pl. ózon ge-
nerátorok, levegő sterilizátorok, vízdúsí-
tók ózonnal. Ezüst kolloid generátor, ami 
szintén saját fejlesztésű, csúcsminőségű 
ezüst kolloidot tud előállítani. Az összes 
termékünk úgy van összehangolva, ahogy 
Dr.Clark ajánlja. Ő azt állítja, hogy egy jó 
minőségű zapper és egy ózon generátor a 
két legjobb befektetés, amit az ember az 
egészsége érdekében megtehet. 

Milyen terveik vannak a jövőt nézve?   
  

Hamarosan egy diagnosztikai berende- 
zést fogunk bemutatni, amit Dr.Clark fej-
lesztett ki, a neve SYNCROMETER. Vala-
mint most kezdtük el gyártani Dr.Rife plaz-
ma csövét, amellyel még hatékonyabban 
megsemmisíthetők a káros, patogén mikro-
organizmusok. Jelenleg a legfontosabb az, 
hogy az emberekkel tudassuk, hogy van egy 
berendezés, amellyel a problémát okozó kó-
rokozókat meg tudják semmisíteni. Olcsón, 
hatékonyan és gyorsan! Minden háztar-
tásban van hűtő, amivel megóvjuk ételein-
ket a romlástól. A ZAPPER-rel meg tudjuk 
óvni testünket a kórokozóktól, ezért fontos, 
hogy minél több háztartásban a minden napi 
élet részeként megjelenjen. 

Köszönöm az információkat.
 Bővebb információk: 
 ZAPPERTECHNOLOGY  
 (Lipová 8, Štúrovo 943 01)
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Kedves Olvasónk!
A lap hasábjain belül szeretnénk megköszönni Önöknek azt, 

hogy visszaküldték a múlt havi számunkban közölt kérdőívet. 
Minden egyes pozitív, vagy éppen negatív reakcióért hálásak va‑
gyunk, amely emailen, vagy más úton‑módon szerkesztőségünkbe 
érkezett. Ezzel nemcsak azt jelzik, hogy olvassák a lapot, hanem 
azt is, hogy érdeklődést tanúsítanak az iránt, miről és hogyan ír a 
megújult Párkány és Vidéke.

A kérdőívet kiértékelve elmondhatjuk, hogy a visszaküldők több-
ségének elnyerte a tetszését az új lap, a feldolgozott témákkal, és az 
orgánum küllemével is elégedett az Olvasó. Legtöbben párkányi-, ré-
giós-, önkormányzati hírekről, közéleti témákról, sportról és környék-
beli programokról, egészségügyről olvasnak szívesen a lapban. Arra a 
kérdésünkre, milyen egyéb rovatokat indítsunk, a következő válaszok 
érkeztek: gyereksarok, orvos válaszol, gazdaság, egyházi hírek, vala-
mint még több aktuális téma, éves kimutatás. Javaslataikkal a jövőben 
behatóbban foglalkozunk.

Lapunk negatív kritikát a lap szlovák nyevű cikkeire kapott: ta-
gadhatatlan, becsúszik néhány helyesírási baki (ez a magyar szöveg 
esetében sincs másképp), fordítóink azonban arra törekednek, hogy 
minél jobb minőségben adják vissza egy-egy magyar nyelvű írás mon-
danivalóját. Kedves legtöbbször névtelen levelek mögé búvó (!) Kri-

Párkány és Vidéke ‑ A Mi lapunk, kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, Párkány) Főszerkesztő: Szép Éva, szerkesztőbizottság: Cucor Roland, Frunyó Csilla, 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 (Hasičská 25, Štúrovo) Šéfredaktor: Eva Szépová, redakčná rada: Roland Cucor, Csilla Frunyóová, Peter Glázer, Július Juhász, Rozália Ondrejková. 
O inzerciách sa môžete informovať na tel čísle: 036/7511108, na mailovej adrese: parkanyesvideke@gmail.com alebo v Mestkom kultúrnom sterdisku.  
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

Rejtvényünkben Don Marquis  amerikai humorista gondolatát idézzük.
A megfejtéseket április 10-ig várjuk a Városi Művelődési Központ postaládájába. A beküldők között a Cranium Computer ajándékcsomagját, 
illetve két személyre szóló belépőjegyet sorsolunk ki az Ifjú Szivek április 17-ei előadására.   
Múlt havi keresztrejtvényünk helyes megfejtése: A disznó kiválósága a kövérség. Az emberé az erény.
A beküldők közül kisorsolt Tóth Katalin (Gaštanová 1) a Slovenská Sporiteľňa ajándékcsomagját, Peter Feigl 
(Muzsla 622) két személyre szóló mozi belépőjegyet nyert (a belépő a Párkányi Filmszínház szabadon választott 
áprilisi vetítésére szól). Kérjük nyereményükért március 5-éig jelentkezzenek. 

tikusok, igyekszünk eleget tenni az Önök szájízének is! Arról azonban 
nem szabad megfeledkezni, hogy a Párkány és Vidéke 24 oldalán 144 
ezer betű kap helyet és nincs egy olyan országos (nemhogy régiós) saj-
tóorgánum sem, amely hibátlan lenne! Azonban, ha akad olyan Önök 
között, aki szívesen elvégezné ingyenesen is a lap szlovák részeinek a 
korrekcióját, kérem, jelentkezzen!

Lapunk honlapjáról a visszaküldött kérdőívek szerint kevesen, a vá-
laszok alapján csupán egy személy, tud. A www.sao.sturovo.org oldalon 
novembertől olvasható a Párkány és Vidéke virtuális változata. A hon-
lapon az olvasók hozzászólhatnak egy-egy íráshoz és akár saját cikkei-
ket is elhelyezhetik rajta. Mindehhez ma már regisztráció szükséges, 
novemberben ugyanis, amikor még szabad volt a hozzáférés, feltörték 
a honlapot és belepiszkáltak annak vezérlésébe. A honlapot naponta 
körülbelül 100-an tekintik meg, egy hét alatt 500-600 letöltéssel rendel-
kezünk. A weboldal folyamatosan fejlődik, és egyre nagyobb mértékben 
épül ki kapcsolatainak, „testvér oldalainak” a köre, ezzel hónapról-hó-
napra nagyobb letöltési számot regisztrálva. A célunk az, hogy Párkány 
és környékének a lakosait bevonjuk a weblap szerkesztésébe, majd a 
virtuális újság anyagait felhasználva a havilap szerkesztésébe is.  

 Tartalmas olvasást!  
 Tisztelettel, Szép Éva   
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Milí čitatelia! Kedves Olvasó!  
Milí Čitatelia!                                             Prostredníctvom našich mestských novín by som sa chcela po‑

ďakovať za všetky Vaše reakcie na otázky uverejnené v dotazní‑
ku. Sme vďační za každý jediný pozitívny i negatívny názor, ktorý 
sa k nám dostal buď mailom, alebo iným spôsobom do redakcie. 
Svedčí to aj o tom, že čitateľom záleží aj na kvalite obsahovej, for‑
málnej úrovni obnovených mestských novín Štúrovo a okolie. 

Po vyhodnotení ankety môžeme referovať, vo väčšine prípadov, o 
spokojnosti čitateľov ohľadom tematického rozloženia, dizajnu novín. 
V rámci obsahovej náplne by si ocenili viacerí aktuality, príspevky, 
ktoré sa skôr týkajú mesta, regiónu, samosprávy, športu, zdravia, ale 
je veľký záujem aj o rubriky Detský kútik, Lekár radí, Hospodárstvo, 
Cirkevné správy, Ročné správy. S Vašimi zlepšovacími návrhmi, sľu-
bujem, dôkladnejšie sa zaoberáme v blízkej budúcnosti!

Boli určité výhrady k úrovni prekladu slovenských príspevkov, čo 
sa však samozrejme stáva – pravopisné preklepy, menšie chyby (ale 
ani v prípade maďarských to nie je inak), a môžem Vás ubezpečiť, že 
naši prekladatelia sa maximálne snažia o vieruhodný, kvalitný preklad 
obsahovej náplne uverejnených článkov. Milí anonymní kritici, snaží-
me sa vyhovieť aj Vašim požiadavkám, ale nemôže pozabúdať na jed-
nu vec, že na 24 stranách novín nájdete až 144 tisíc písmen, a niet ta-
kej celoštátnej (a nie regionálnej) tlače, ktorá by bola úplne bez chýb! 
Avšak keby sa našiel medzi Vami aspoň jeden dobrovoľník, ktorý by 
zadarmo vykonal korekciu našich novín, prosím, nech sa prihlási!  

O webovej stránke našich novín vie len málokto z Vás. Od novem-
bera minulého roka o aktuálnych dianiach sa môžete informovať aj na 
virtuálnej verzii našich novín – www.sao.sturovo.org, kde sa môžete 
zapojiť do diskusie, pripomienkovať naše témy, príspevky, ba dokon-
ca si môžete uverejniť aj vlastný článok. Ku tomu sa však treba už 
zaregistrovať, aby sa nezopakoval prípad, keď neznámy hacker na-
padol našu domovskú stránku. Počet návštevníkov za deň je približne 
100 s počtom stiahnutých súborov 500-600 a postupne sa rozširuje 
aj o značný počet rôznych adresárov podobných webových stránok. 
Našim cieľom je zapojiť obyvateľov mesta a okolia do zostavovania 
domovskej stránky a do redigovania nášho mesačníka. 

Želám Vám príjemné čítanie!
 S úctou Eva Szépová

A múlt havi számunk‑ 
ban megjelent kérdőív be‑ 
küldői közül a Szlovák Ta‑
karékpénztár csomagját Faze‑ 
kas Ilona (Párkány) nyerte 
el.

Következő számunk lap‑ 
zártája április 10‑én lesz.

Uzávierka nasledujúceho 
čísla je 10. apríla.
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