
Párkány sikeresen pályázott: júniusban 24 bérlakás építése 
kezdődik el a városban. Néhány projekt, így például a Bartók 
óvoda, vagy a szlovák iskola felújítását célzó, nem nyerte el a 
döntő szervek tetszését. Radošicky Gáborral, Párkány projektme-
nedzserével a sikertelen, sikeres, és a beadásra váró pályázatok‑ 
ról beszélgettünk. 

- Mit kell tudni a bérlakásokkal kapcsolatos projektről? 
- Két épületben, összesen 24 bérlakás létrehozására pályáztunk. Az 

új lakóházak a Teraszokon, a „kis Jednota” mögötti területen lesznek 
felépítve. Az épületek kivitelezésének a költségvetése 1 millió 29 ezer 
750 euró, a műszaki infrastruktúra (utak, járdák, parkolók, vezetékek 
hosszabbítása) további 253 ezer 748 euróba kerül. A lakóházak felé-
pítésével kapcsolatosan két helyen pályáztunk: az építkezés anyagi 
vonzatának 30 százaléka vissza nem térítendő támogatás, melynek 
elnyerésére az építésügyi minisztériumhoz adtunk be egy projektet. 
A fennmaradó 70 százalék fedezésének érdekében támogatott köl-
csönért pályáztunk az Állami Lakásfejlesztési Alapnál (ŠFRB). A 
kölcsönről már megkaptuk a szerződésjavaslatot, melynek értelmé-
ben 1 százalékos kamatra, 30 éves futamidővel kapjuk meg a pénzt.  
Jelenleg a kölcsönszerződés aláírásához szükséges mellékletek, do-
kumentumok elkészítése folyik (bankgarancia, közjegyzői jegyző‑ 
könyv). A támogatásról szóló hivatalos értesítés még nem érkezett 
meg, de mivel egy egybekötött támogatásról van szó, bízunk benne, 
hogy a napokban ezt is megkapjuk. 

- Miből fedezi a város a szükséges infrastruktúra kiépítését és 
mikor kezdődhet el az építkezés?

‑ A műszaki infrastruktúra kiépítésére kölcsönt vesz fel a város. Az 
építkezés kezdete 2009 júniusa, de akár korábban is elkezdődhetnek 
a munkálatok. Mindez a szerződések aláírásának dátumától függ. Az 
építkezés két évet vesz igénybe. A lakásokat a város 30 évig nem ad-
hatja el. A bérlők kiválasztása az  5/2007 VZN alapján fog történni, 
ez a város honlapján megtalálható.

- Melyek azok a pályázatok, amelyek folyamatban vannak?
- Ilyen a közvilágítás felújítására vonatkozó pályázat, melynek 

összköltsége 249 ezer 976 euró. A gazdaságügyi minisztériumnál pá-
lyáztunk, Európai Uniós alapokból. 2009. február 13-án adtuk be a kér-
vényünket. A város 5 százalékos önrészt biztosít, valamint a projekt el-
készítésének a költségeit is finanszírozta. Ha a pályázatunk sikerrel jár, 
a fő utakon megújul a közvilágítás. Összesen 251 lámpatest,  25 elosztó‑ 
szekrény és 47 oszlop rekonstrukciójára vonatkozik a projekt, mely- 
nek hozama 37 százalékos költségcsökkentés, évente 71,80 MW 
h‑val kisebb villanyszámla, valamint jelentősen csökkenne a karban-
tartásra fordított összeg is. Összességében, mai árak mellett körül-
belül 29 000 euró költségcsökkentéssel lehet számolni.

Pályázati körkép
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- Több kisebb pályázat kiértékelése is folyamatban van.
‑ Igen. Többfunkciós műfüves pályára a kormányhivatal sportért 

felelős kormánybiztosánál pályáztunk. A pálya a szlovák alapiskolá-
ban létesülne, a projekt 2009. február 24-én lett beadva, a célösszeg 
39 ezer 833 euró. Az előkészületi munkák az iskola önköltségéből va-
lósulnának meg. A magyar tannyelvű alapiskola éttermi berendezései‑ 
nek a felújítására az iskolaügyi minisztériumnál pályáztunk, a pro-
jekt költségvetése 13 ezer 860 euró. A pénzből új edényeket, tála-
kat, számítógépet, fénymásolót vásárolna az intézmény, valamint új 
ételkiadó ablakok, munkaasztal, melegítő pult lenne létrehozva. Az 
öt százalékos önrészt az iskola biztosítaná. Az oktatásügyi tárcához 
további két projektet adtunk be. A Bartók utcai óvoda számára márci-
us 26‑ával 3 ezer 805 euróra pályáztunk. A pénzből padok, valamint  
kültéri játszóegységek lennének vásárolva. A szintén öt százalékos 
önrészt az ovi fedezné. A Szövetkezeti soron lévő óvoda számára 
ugyanezen a napon három számítógépek megvásárlásához szükséges 
pénz elnyeréséhez adtunk be projektet. 

- Miért lett sikertelen a Bartók utcai ovi, valamint a szlovák alap- 
iskola felújítását célzó korábbi pályázat? Mi lesz a sorsuk?

‑ Az óvoda esetében szigetelésre, sátortetőre, ablakok, valamint a 
fűtésrendszer felújítására pályáztunk, a célösszeg 419 ezer 586 euró 
volt. A hivatalos indoklás szerint a projekt sikertelensége a kiíró és 
a pályázó céljai közti eltérésben rejlik. Így például a pályázat nem 
kellőképpen fejleszti az oktatás színvonalát. A projektet átértékeljük, 
és még az idén újra beadjuk, a kiírás májusra várható. A szlovák isko-
la esetében a C pavilon, a folyosó és a tornaterem szigetelése, vala-
mint az ablakok, a fűtésrendszer illetve az osztályok berendezéseinek  
a cseréje lett volna a cél, minderre 664 ezer eurót szerettünk volna 
elnyerni. A pályázatunk azonban nem felelt meg a döntő szerv kivá-
lasztáshoz felállított kritériumainak. Hasonló kiírás májusra várható, 
ebben az esetben is szeretnénk újra beadni a projektet.   
 Szép Éva
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Mesto Štúrovo vyhralo verejnú súťaž 
ohľadom financovania výstavby 24 náj-
omných bytov, ktorá sa začne už v júni 
tohto roku. Zopár projektov, napr. v prí-
pade MŠ‑Bartókova či ZŠ – slov. boli 
neúspešné podľa vyjadrenia rozhodujú-
cich orgánov. S projektovým manažérom 
Štúrova, Gáborom Radošickým sme sa 
rozprávali o úspešných, menej úspeš-
ných a plánovaných projektoch v rámci 
verejných súťaží. 

- Čo musíme vedieť o projekte výstavby 
nájomných bytov? 

‑ Zapojili sme sa do verejnej súťaže 
na zabezpečenie financií výstavby dvoch 
budov, t.j. 24 bytov. Nové obytné domy 
budú postavené na Terasách za budovou 
tzv. malej Jednoty. Rozpočet na realizáciu 
stanovuje 1 029 750 eur, technická štruktú-
ra (cesty, chodníky, parkoviská atď.) bude 
stáť ďalších 253 748 eur. Zúčastnili sme sa 
až dvoch konkurzov. V rámci prvého 30% 
nákladov predstavuje nenávratná dotácia 
podľa projektu Ministerstva výstavby a so-
ciálneho rozvoja SR. Na financovanie zvyš-
ných 70% sme žiadali o úver Štátneho fondu 
rozvoja a bývania. Návrh zmluvy o úvere 
sme už prevzali a podľa dohôd dostávame 
finančný balík s 1% úrokovou sadzbou a  
30 ‑ ročnou viazanosťou. V súčasnosti sa už 
pripravuje potrebná dokumentácia, prílohy 
na podpísanie zmluvy o úvere. 

- Z akých prostriedkov financuje mesto 
výstavbu infraštruktúry a kedy sa začnú 
stavebné práce?

Ako sme Vás už aj minule informovali, 
vedenie ostrihomskej nemocnice už viac 
rokov bojuje o uzatváranie zmluvy so 
slovenskými zdravotnými poisťovňami. 
V roku 2004 sa to uskutočnilo s poisťov-
ňou Sideria‑Istota, ktorá sa však stala sú-
časťou poisťovne Dôvera, čím sa zároveň 
vzájomná dohoda zrušila. Cez leto spo-
mínané inštitúcie zase nadviazali vzťah 
a v uplynulých mesiacoch si vymenili in-
štitucionálny návrh pripravenej dohody. 

Kontrakt medzi poisťovňou Sideria‑Isto-
ta a ostrihomskou nemocnicou vznikol 22. 
decembra 2004 s platnosťou od roku 2006. 
Poisťovňa sa však zjednotila začiatkom roka 
2007 s Dôverou a dôsledkom fúzie vznikla 
najväčšia súkromná poisťovňa Slovenska. 
Predošlá zmluva sa nevzťahovala na aktuál-
ny stav, a tak ani na novovzniknutý právny 
subjekt – o čom nám referoval László Ma-
tuška, vedúci oddelenia kontrolingu ostri-
homskej inštitúcie. Podľa jeho slov poisťov-
ňa Dôvera sa s nimi skontaktovala ešte v lete 
a realizovala sa aj výmena informácií tech-
nického charakteru. Zdravotná poisťovňa 
prisľúbila nemocnici rokovanie o možných 
alternatívach a nadviazaní kontaktov s ostri-
homskou inštitúciou. Hodnovernosť infor-
mácií nám potvrdila aj Irena Sárközyová v 
mene zdravotnej poisťovne a dodala veľmi 
stručne, málovravne, že ďalšie rokovania sa 
uskutočnia 24. apríla 2009 v Bratislave. 

„Rokuje sa už od roku 2008, pričom na-
stali zmeny aj v aparatúre vedenia ostrihom-

Prehľad verejných súťaží mesta Štúrovo

Nemocnica bez hraníc

‑ Mesto taktiež siaha po bankovom úve-
re. Stavebné práce sa začnú od júna tohto 
roku, čo však závisí od dátumu podpísania 
kontraktov. Výstavba potrvá 2 roky. Mesto 
sa zaväzuje, že byty po dobu 30 rokov ne-
predá, ale ich môže dať iba do prenájmu. 
Výber nájomníkov bude zosúladený s VZN 
č. 5/2007, čo nájdete aj na webovej stránke 
mesta. 

- Ktoré sú aktuálne prebiehajúce verej-
né súťaže v súčasnosti?

‑ Takou je verejná súťaž Ministerstva 
hospodárstva SR týkajúca sa renovácie ve-
rejného osvetlenia v hodnote 24 997 608 
eur z fondov EÚ. Žiadosť bola odosla-
ná 13. februára 2009. Mesto by zabez-
pečilo spolufinancovanie vo výške 5% 
z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt. Projekt ešte nie je vyhodnotený, 
môže to potrvať 3‑4 mesiace. Ak naša žia‑ 
dosť o dotáciu bude úspešná, obnoví sa celé 
verejné osvetlenie popri hlavných cestách. 
Znamená to renováciu 251 osvetľovacích 
armatúr, 25 rozvodných skríň a 47 stĺpov, 
čím sú spojené aj o 37% nižšie náklady na 
údržbu a elektrinu. Pri dnešných cenách to 
celkovo predstavuje úsporu 29 000 eur. 

- Boli predložené aj žiadosti o realizáciu 
ďalších menších projektov?

‑ Áno, je to tak. Napríklad predložili sme 
žiadosť o dotáciu 39 833 eur v rámci verej-
nej výzvy Splnomocnenca vlády SR na viac‑ 
účelové ihrisko. Prípravné práce by boli spo-
lufinancované školou. Bola predložená aj žia‑ 
dosť o financovanie elektronizácie a re-

skej nemocnice, takže rozhovory sa viedli 
aj s novým vedením. Dúfam, že predložená 
zmluva sa čím skôr podpíše, o čom samo-
zrejme s radosťou informujeme aj čitateľov 
mestských novín” – poznamenala Sárközyo-
vá. László Matuška je optimista. Podľa neho 
na uzatváranie kontraktu musíme čakať len 
do júla tohto roku. 

Návrhy dohôd si navzájom vymenili 

vitalizácie školského stravovania pre ZŠ 
s VJM vo výške 13 860 eur. Z finančných 
prostriedkov by sa realizovala kúpa rúry na 
pečenie, pracovného stola, výmena výdaj-
ných okien, počítačov a xeroxu. Škola by 
zabezpečila spolufinancovanie projektu vo 
výške 5%. Dňa 26. marca 2009 sme zasla-
li na Ministerstvo školstva SR ďalšie dva 
projekty. Pre MŠ – Bartókova vo výške 
3 805 eur na dobudovanie detského edu-
kačného prostredia – lavice a vonkajšie 
hracie zostavy. MŠ by taktiež zabezpečila 
spolufinancovanie projektu vo výške 5%. 
A pre MŠ – Družstevný rad sme predložili 
žiadosť o financovanie kúpy troch nových 
počítačov. 

- Z akého dôvodu boli odmietnuté žia- 
dosti o financovanie rekonštrukcie MŠ-
Bartókova a ZŠ – slov.? Aký bude ich 
ďalší osud?

‑ V prípade MŠ sme potrebovali 419 586 
eur na izoláciu, stanovú strechu, okná a re-
nováciu vykurovacieho systému. Dôvo-
dom neschválenia žiadosti bol nesúlad 
cieľov opatrenia Regionálneho operačné-
ho programu. Údajne žiadosť neprispieva 
k zvýšeniu kvality vzdelávania. Projekt sa 
prehodnocuje a predloží sa znovu v máji. 
V prípade ZŠ – slov. cieľom bola izolácia 
telocvične, výmena okien, celého vykuro-
vacieho systému, zariadení tried vo výške 
664 006 eur. Naša žiadosť bola neúspešná 
kvôli tomu, že neprispievala k výberovým 
kritériám schváleným monitorovacím vý-
borom. Nový prepracovaný projekt zase 
predložíme v máji.  Sz.É., preklad: F.Cs.

obidve inštitúcie a súčasne prebieha ana-
lýza predložených dokumentov. Nastala aj 
výmena ponúk o poplatkoch poistencov a 
tak sa zdá, že k zauzleniu dlhoročnej prá-
ce chýba len súhlas bratislavskej zdravot-
nej poisťovne a ostrihomského mestského 
zastupiteľstva (ako udržovateľ). O pres-
nom postupe v zdravotníckej starostlivosti 
sa nám nepodarilo získať viac informácií. 
Podľa Matušku pacienti si to musia zosúla-
diť s nemocnicou a poisťovňou. Je však otá-
zne, či kompetenciu pri rozhodovaní bude 
mať aj štúrovská filiálka poisťovne. „Naším 
cieľom je, aby kontakty boli čím jednoduch-
šie“ – skonštatoval vedúci oddelenia. 

Ostrihomská nemocnica viedla rokovania 
so všetkými zdravotnými poisťovňami, ba 
aj s Ministerstvom zdravotníctva SR. Podľa 
informácií rezortu slovenským občanom je 
dostatočne zabezpečená starostlivosť aj na 
území SR, preto nie je nutné, aby sa liečili 
za hranicami v Maďarsku. 

„Nemocnica v Nových Zámkoch je ďale-
ko od Štúrova, hlavne v tých prípadoch, ak 
pri záchrane života pacienta rozhodujú len 
zlomky sekundy“ – hovoril Matuška a do-
dal, že dotyční k danej problematike vôbec 
nepristupujú z aspektu chorých. 

V núdzových situáciách o prevoze pa‑ 
cienta aj tak nerozhodne poisťovňa, ale udr-
žovateľ tiesňovej linky č. 112. Jedno je isté, 
že so zdravotnou kartou EÚ vo vrecku nás 
ani v súrnych prípadoch neodmietajú v Os-
trihome!

 Szép Éva, preklad: F.Cs.
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Az elmúlt félévben régiónkban több 
bankkártyás, illetve automatás vissza-
élésre is sor került. Volt, amikor éppen 
az automatából pénzt felvevő személy 
euróit‑koronáit csenték el a tolvajok, 
februárban pedig Párkány több pénzin-
tézeténél hamis bankkártyákkal próbál-
kozott egy román csapat.   

Szórád Györgynek, az Érsekújvári Járási 
Rendőrkapitányság bűnügyi igazgatójának 
az elmondása szerint járásunkban novem-
berben és decemberben történtek olyan 
esetek, amikor az automata nem adta ki az 
éppen pénzt felvenni szándékozó egyén ál-
tal kért összeget. Az említett esetekben a 
tettes leragasztotta a kiadónyílást, Komá-
romban pedig a pénz megakasztása végett, 
kívülről nem észlelhető horganyzott pléhet 
szereltek a gépbe. „Amikor a károsult pénzt  
próbált felvenni, az automata nem jelzett 
problémát. A kért összeget ugyan levonta, 
de a kiadó nyílásban már nem jelent meg 
az euró. Ezt követően tanácstalanul elhagy‑ 
ta a tett helyszínét. Ekkor a csalók ismét 
munkába álltak. Levették a leragasztott 
listát, majd kiszedték a pénzt” – mesélte 
Szórád, kihangsúlyozva, hogy a rendőrség 
az említett hónapokban arra figyelmezte-
tett, hogy probléma esetén a hatóságok ki-
érkezéséig nem szabad elhagyni a helyszít. 
„A tanácsot szerencsére megfogadták az 
emberek, s így azóta nem volt probléma” 
– fűzte hozzá. Az automatákon egyébként 
szerepel egy olyan telefonszám, amelyet 
hiba észlelése esetén hívni lehet. A vonal 
túloldalán egy operátor jelentkezik, majd 
közli, hogy panasszal akkor élhetünk, ha a 
bank nyitva lesz. Ezt követően a károsult 
elmegy az automatától, ekkor jönnek a tol-
vajok. „Ezt az, amit nem szabad csinálni. 
Volt egy olyan esetem, amely akkor követ‑ 
kezett be, amikor az elkövetőkre vártunk. 
Láttam, hogy az automata rossz, nem adott 
ki pénzt. Szerettem volna megnézni, va-
lóban elromlott e a gép. Próbáltam pénzt 

Vigyázzunk a bankautomatákkal!

Párkány egyes közterei, gondolok itt töb-
bek között a buszmegállókra, hirdetésektől, 
plakátoktól hemzsegnek. A színes, vagy 
éppen fekete‑fehér, sokszor nagyméretű 
reklámok kiragasztói az új megállóknak 
sem tudnak ellenállni, hónapról-hónapra 
több papírfecni díszíti azokat. Az önkéntes 
„városszépítők” nagymértékben csúfítják 
a városképet, a reklámok eltávolítása pe-
dig költséges folyamat. Lehet, nem tudják, 
hogy tevékenységükért akár pénzbüntetést 
is kaphatnak. A bírság azonban csak abban 
az esetben róható ki, ha a rendőrök rajtakap‑ 
ják őket a sokszor éj leple alatt elvégzett 
munkájukban. Plakátok ragasztása ugyan- 
is csakis olyan oszlopon, bódén, táblán, 
vagy más felületen engedélyezett, amelyet 
e célra alakították ki. Párkányban minderre 
a beton hirdetőoszlopok szolgálnak, ilyen 
található a Szlovák Takarékszövetkezet 
szomszédságában is. 2009-ben 2-3 pillér 
cseréje van beütemezve, mindez azonban 
az anyagi lehetőségektől és az előállítók 
árajánlatától is függ.    Szép É.

Plakátozni  
szigorúan tilos

Kórház határok nélkül
Mint ahogy arról korábban beszámol-

tunk, az esztergomi kórház vezetése már 
jó néhány éve küzd azért, hogy szlová‑ 
kiai egészségügyi biztosítókkal szerződést 
kössön. Ez 2004‑ben meg is valósult, ám az 
akkor még Sideria‑Istota néven bejegyzett 
vállalat mára a Dôvera részévé vált, így a 
megállapodás megszűnt. Nyáron a szóban 
forgó létesítmények újra felvették a kapcso-
latot, az elmúlt hónapokban szerződéster-
vezet cserélt a két intézmény.

A Sideria-Istota és az esztergomi kór-
ház 2004. december 22-én kötötte meg az 
együttműködési szerződést, ám az csak 2006‑
ban lépett életbe. A kevés ügyféllel rendelkező 
biztosító 2007 elején a Dôverával egyesült, 
a fúzióval Szlovákia legnagyobb magánbiz-
tosítója jött létre. A Sideria és a kórház által 
régebben megkötött szerződés a szóban forgó 
esetre nem tért ki, így az új jogi személyre nem 
vonatkozott a megállapodás. Mindezt Matuš-
ka László, az esztergomi intézmény vezetőségi 
tagja, a kontroling osztály vezetője mondta el 
lapunknak. Szavai szerint a Dôvera a nyáron 
felvette velük a kapcsolatot és megtörtént a 
technikai információk cseréje is. Az egészség-

felvenni, de nem sikerült. Felhívtam a meg‑ 
adott számot. A hölgy a túloldalon közölte 
velem, hogy ő csak egy operátor, és majd 
menjek be a bankba. Erre én mondom, hogy 
ki vagyok, és hogy a klienseiken szeretnék 
segíteni, mire mondja, hogy sajnálja, de va-
sárnap lévén nem tud mit tenni” – mondta 
bosszankodva Szórád. Februárban hamis 
bankkártyákkal próbált meg egy román el-
követő Párkányban és Esztergomban kész-
pénzt felvenni. A VÚB, a Tatra banka és az 
OTP automatáinál is járt, a kivételek azon-
ban sikertelenek voltak. A román fiatalem-
bert az esztergomi rendőrök letartóztatták, 
jelenleg Magyarországon előzetesben van.

A PIN kódot soha ne hordjuk látható 
helyen, fölöttébb ne a bankkártyára írva. 
Az ügyes tolvajok ugyanis könnyen hoz-
záférhetnek a plasztik kártyához, és így 
pillanatok alatt „letakaríthatják” szám‑ 
láinkat.

 
 Szép É.

pénztár a kórháznak azt ígérte, hogy tárgyalni 
fognak a lehetséges megoldásokról, minden-
képpen szeretnének kapcsolatot teremteni az 
esztergomi intézménnyel. Mindezt lapunknak 
Sárközy Irén, az egészségügyi biztosító illeté-
kese is megerősítette. Szűkszavúan csak annyit 
árult el, hogy a következő tárgyalásra április 
24-én Pozsonyban kerül sor. „A megbeszélé-
sek 2008-tól folynak. Közben vezetésváltás 
történt az Esztergomi kórházban, az új veze-
téssel is tárgyaltunk már. Bízom benne, hogy 
mielőbb aláírásra kerül a szerződés, amely 
feltételeiről szívesen tájékoztatjuk majd az ol-
vasókat” – nyilatkozta a Párkány és Vidékének 
Sárközy. Matuška László optimista: szavai sze-
rint a szerződéskötésre júliusig sor kerülhet. A 
megállapodás tervezetét kicserélte a két intéz-
mény, jelenleg a dokumentum tanulmányozása 
folyik. A pénztár által az ellátottak után téríten-
dő összegről és a Vaszary Kolos Kórház téríté-
si díjairól szóló ajánlatok cseréje is megtörtént 
már, így úgy tűnik, hogy a pozsonyi egészség‑ 
ügyi pénztár és az esztergomi képviselő‑testület 
(az intézményt fenntartó önkormányzat) igenje 
hiányzik csak a sok éves munka beteljesülésé-
hez. Az ellátás pontos menetéről konkrét infor-

mációkat nem sikerült szereznünk. Matuška 
úgy véli, hogy a páciensnek a kórházzal és a 
biztosítóval is kell majd egyeztetnie. Kérdéses 
azonban, hogy a pénztár párkányi képvise-
lete lesz-e az illetékes az ügyben. „A cél az, 
hogy minél egyszerűbb és könnyebb legyen 
a kapcsolat” – szögezte le az osztályvezető. 
Az esztergomi kórház egyébként valamennyi 
szlovák biztosítóval tárgyalt már és az egész-
ségügyi minisztériumot is megkereste. A tárca 
válasza alapján a szlovák állampolgárok szá-
mára biztosított a megfelelő ellátás Szlovákiá‑ 
ban is, így nem kényszerülnek arra, hogy a 
Duna túloldalán gyógyítassák magukat. „Az 
érsekújvári kórház messze van Párkánytól 
és környékétől, főleg azokban az esetekben, 
amikor a betegnek néhány perc múlva a 
műtőasztalon lenne a helye” – mondta Matuš-
ka, majd sajnálkozva megjegyezte, az illetéke-
sek nem a beteg szempontjából vizsgálják ezt 
a dolgot. Sürgős esetekben egyébként nem a 
biztosító, hanem a 112‑es számot üzemeltető 
dönti el azt, hova vigye a mentő a beteget. Egy 
biztos: Európai Uniós egészségügyi kártyával 
sürgős esetben ma sem találunk zárt kapukra 
Esztergomban. Szép Éva

KARNYÚJTÁSNYIRA A MEGÁLLAPODÁS
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V uplynulom polroku sa v našom regió-
ne zaznamenalo viac prípadov súvisiacich 
so zneužitím bankových kariet a banko-
matov. Stalo sa, že zlodeji uchmatli pe-
niaze od jedinca pri výbere z bankomatu. 
Vo februári sa pokúšala jedna rumun-
ská skupina o výber falošnou bankovou  
kartou. 

Podľa informácií pána Juraja Szóráda 
v našom okrese, v novembri a decembri, 
nahlásili prípady, keď bankové automaty ne-
vydali požadovanú sumu kvôli zalepenému 
otvoru. V Komárne nahlásili takú istú lúpež. 
„Keď sa poškodený pokúsil o výber peňa-
zí, automat nesignalizoval žiadny problém, 
ale požadovanú sumu zrážal z účtu napriek 
tomu, že eurobankovky sa v otvore vôbec 
neobjavili. Keď bezradne opustil miesto 
činu, lúpežníci sa pustili znovu do práce. 
Odstránili zalepenú časť z otvoru a povy-
berali vyhliadnuté peniaze“ – referoval pán 
Szórád. Polícia počas spomínaných mesia-
cov striktne varovala občanov, aby v takých-
to prípadoch neodchádzali preč, ale vyčkali 
príslušníkov orgánu činných v trestnom ko-
naní. „Našťastie, naše upozornenie, si ľudia 
uvedomili a rešpektovali ho, preto odvtedy 
sa žiadne problémy nevyskytli“ – dodal. 

Na každom bankomate nájdeme tele-
fónne číslo, kde prípadné vady môžeme aj 
osobne nahlásiť. Na druhom konci linky sa 
nám prihlási operátor, ktorý v takomto prí-

Schválilo:
‑ Zmenu rozpočtu na rok 2009 pre ZŠ Ady-
ho 6 v Štúrove z 604 893 EUR na 608 836 
EURO.
‑ Zmenu rozpočtu ZŠ s VJM Endre Adyho 
z 904 567 EUR na 961 431 EURO.  
‑ Návrh o zmenu v sieti škôl a školských za-
riadení ohľadne dvojjazyčnosti ZUŠ Feren-
ca Liszta.
‑ Priamy prenájom časti nebytových priesto-
rov v budove ZŠ, Adyho 6, Štúrovo na dobu 
neurčitú, za účelom prevádzkovania bufetu 
pre žiakov. 
- Priamy prenájom parkovacích miest na 
dobu určitú od 15.4.2009 do 31.12 2010 
podľa predloženého návrhu pre TSM Štúro-
vo a.s., za  nájomné vo výške 100,‑ €/ rok.
‑ Priamy odpredaj časti pozemku za kúpnu 
cenu: 80,‑ €/m2 do vlastníctva spoločnosti 
FreeOpera I, s.r.o. za nasledovných pod‑ 
mienok: budúci kupujúci je povinný reali-
zovať navrhovanú stavbu „Dom sociálnych 

A városi képviselő‑testület április 7‑i ülésén: 
Elfogadta:
‑ A szlovák, illetve magyar tannyelvű alap‑ 
iskola költségvetésének módosítását, illet- 
ve a szlovák iskola bizonyos helységeinek a 
bérbeadását büfé üzemeltetése céljából.
‑ A Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola két-
nyelvűségének kérvényét. 
- A parkolóhelyek bérbeadását, 15.4.2009-
től 31.12.2010‑ig a közterület‑fenntartó vál-
lalat részére évi 100 euróért.
‑ Egy, a Sobiesky utcáról megközelíthető 
terület eladását 80 euró per négyzetméterért 
a FreeOpera részére. A szerződés feltéte-
le, hogy az építkezési engedély kiadásától 

Mestské zastupiteľstvo v Štúrove na svojom XXIII. zasadnutí dňa 7. apríla 2009 na 
základe predložených návrhov a pripomienok
Schválil poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na rok  2009 nasledovným žiadateľom:
1. ZO SZT post. a zväz postih. civil. chor. v Št.                             Šport. deň na Vadaši, ceny obč.               170,‑ €
2. ZO SZT post. a zväz postih. civil. chor. v Št.               30.výroč. založ. org., kvety, obč.             100,‑ €
3. Rada rodičov pri ZUŠ F.Liszta                                                   50.výr. založ. ZUŠ F.Liszta – dni         1.000,‑ €
4. Klub dôchodcov ROZMARÍN Štúrovo                                     Medzi.stred.dôch. v MR‑preprava           220,‑ €
5. Spoločnosť Slov.‑Maď. priateľ. v Štúrove                                 Krušovice a Ostrihom, vence, obč.          200,‑ €
6. CSEMADOK ASZ. Párkány                                                      Zvýš.úrovne vybav. hud. nástr.             1.100,‑ €
7. Evanjelická cirkev  a.v. na Slovensku                                 Oprava starej strechy                    0
8. ZO SZT a ZPCCH                                   Rekondičný pobyt                   0
9. SZTP ZO špec.č.99 Štúrovo                                  Rehabilitačný pobyt                   0
10.  Cirkevná materská škola Štúrovo                Na režijné náklady                    0
S p o l u                                                2.790,‑ €

Niektoré verejné miesta ako napr. auto-
busové zastávky sa len tak hemžia vylepe-
nými plagátmi, reklamami, čím dobrovoľ-
ní „skrášľovatelia mesta“ vo väčšej miere 
zohavujú pohľad mesta. Pravdepodobne 
nemajú o tom ani najmenšie tušenie, že 
odstránenie vylepených reklám je finančne 
náročné pre udržovateľa. Z dôvodu, že le-
penie je povolené len po stĺpoch, búdkach, 
tabuliach či povolených miestach, prísluš-
níci PZ pri zadržaní páchateľov im môžu 
vyrubiť značnú peňažnú pokutu. V našom 
meste tento cieľ spĺňajú betónové reklam-
né stĺpy, napr. v susedstve Slovenskej 
sporiteľne. V roku 2009 plánujú výmenu 
dvoch až troch pilierov, čo však závisí aj 
od finančných možností mesta a cenových 
ponúk výrobcov.  

 Preklad: F. Cs. 

Nebezpečné bankomaty 

Správy mestského zastupiteľstva 

Önkormányzati hírek

Lepenie plagátov je 
prísne zakázané!pade odporúča návštevu banky počas strán-

kových hodín a nahlásenie nášho problé-
mu. V takomto prípade poškodený odíde 
z miesta činu a dáva šancu lúpežníkom. To 
je to, čo sa nesmie robiť. „Raz sa to stalo 
práve vtedy, keď sme čakali na páchateľov. 
Videl som, že bankomat sa pokazil, nevy-
dáva žiadne bankovky. Chcel som zistiť 
skutočnosť, tak som sa pokúšal o výber, 
a pretože transakcia sa úplne zmarila, vyto-
čil som číslo operátora. Keď som sa pred-
stavil, kto som a práve sa snažím poskyt-
núť pomoc ich klientom, slečna na volanej 
linke ma s poľutovaním odmietla, pretože 
som zavolal cez deň pracovného voľna, 
v nedeľu“ – hovoril trochu nazlostene pán 
Szórád. 

Vo februári v Štúrove a Ostrihome sa 
pokúsil o výber falošnou bankovou kar-
tou jeden rumunský páchateľ. Objavil sa 
aj v okolí bankomatov VÚB, Tatra banky 
a OTP, ale všetky jeho pokusy boli neús‑ 
pešné. Rumunského páchateľa príslušníci 
PZ z Ostrihomu zadržali a v súčasnosti sedí 
v predbežnej väzbe v Maďarsku. 

Váš PIN kód si vždy dobre schovajte, 
nezapíšte si ho na svoju elektronickú pla-
tobnú kartu, pretože šikovní lúpežníci sa 
tak ľahko dostanú k peniazom na Vašom 
účte! 

 Sz.É., preklad: F.Cs.

2.-3 Kozí príbeh (detské predstave-
nie) začiatok od 18. hodiny!!!
5.-6. Ako sa varia dejiny –dokumen-
tárny film ČR
8.-9.-10 Líbáš jako buh (Kamila Ma-
gálová, Oldřich Kaiser, Eva Holubová, 
Jiří Bartoška, Milan Šteindler, Martha 
Issová)
12.-13.  Verejný nepriateľ: Epilóg 
(Vincent Cassel, Ludivine Sagnier, 
Mathieu Amalric, Gérard Lanvin, Sa-
muel Le Bihan
14.-15. NESTYDA (Jiří Macháček, 
Pavel Liška, Emília Vášáryová, Nina 
Divíšková, Pavel Landovský, Vlado 
Hajdu, Roman Luknár)
16.-17. Kamarátove dievča- A spa-
nom csaja (Kate Hudson, Jason 
Biggs, Alec Baldwin, Lizzy Caplan, 
Dane Cook)
19.-20. Rýchlí a zbesilí - Halálos 
iram (Vin Diesel, Paul Walker, Michel-
le Rodriguezová, Jordana Brewstero-
vá)
21.-22. Núdzový východ- A szabad-
ság útjai (Leonardo DiCaprio, Kate 
Winslet, Kathy Bates, Ryan Simpkins, 
Michael Shannon
23.-24. Marley a ja - Marley meg én 
(Owen Wilson, Jennifer Aniston, Eric 
Dane, Kathleen Turner, Alan Arkin)
26.-27. Anglické jahody (Alexej Bar-
dukov, Ivan Lupták, Marie Štípková, 
Viktor Preiss, Pavla Tomicová, Nina 
Divíšková, Richard Zevel, Vladimír 
Brabec )
28.-29. Vojna neviest - A csajok 
háborúja (Kate Hudson, Anne Ha-
thaway, Bryan Greenberg, Chris 
Pratt, Steve Howey)
30.-31. Peklo s princeznou (detské 
predstavenie) začiatok od 18. hodi-
ny!!!

služieb“ s navrhovanými kapacitami do 2 
rokov od nadobudnutia právoplatnosti sta-
vebného povolenia. Je povinný zabezpečiť 
technickú infraštruktúru pre stavbu - prístu-
pová komunikácia z MK Sobieskeho.
- Priamy prenájom nebytového priestoru - 
ZŠ na ul. Rákócziho, za nájomné 1,‑€/rok, 
na dobu určitú : od 04.06.2009 do 31.5.2010 
pre OZ Fénysugár.
- Priamy odpredaj pozemkov za kúpnu cenu 
150.000 € za nasledovných podmienok: 
funkčné využitie ‑ polyfunkcia s prevahou 
bývania, podlažnosť: 3 nadzemné podlažia.
Zamieta:
‑ Žiadosť spoločnosti SESTERTIUS, s.r.o., 
so sídlom v Štúrove o prenájom plochy na 
ul. Széchényiho 7, za účelom parkovania.
Volí:
‑ za predsedu komisie výstavby, rozvoja 
územia a životného prostredia Ing. Ladisla-
va Proszonitsa, poslanca MZ.

számítandó két éven belül a cég felépítse az 
idősek otthonát, és biztosítsa a hozzá vezető 
infrastruktúra meglétét.
‑ A Rákóczi utcán lévő iskolaépület bérbead‑ 
ását, melynek egy éves bérleti díja 1 euró.
Bizonyos területek eladását 150 ezer euróért, 
polifunkciós, lakójellegű ingatlanok létreho-
zása céljából.
Megválasztotta:
- az építészeti és városfejlesztési bizottság 
vezetőjévé Proszonits Lászlót.
Elutasította:
‑ A párkányi székhelyű, SESTERTIUS ne-
vezetű társaság kérvényét, amely bizonyos 
területek parkolási célú bérbeadásáról szólt .
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Dňa 27. marca 2009 usporiadali pracovníci sociálneho, by-
tového, kultúrneho a zdravotníckeho oddelenia MsÚ na čele 
s jej vedúcou Ing. Ingrid Tarrovou slávnostné podujatie ku Dňu 
učiteľov (28.marec). Toto milé stretnutie všetkých pedagógov 
ZŠ, ZŠ E. Adyho, ZUŠ F. Liszta, MŠ a CVČ – školských in-
štitúcií patriacich do pôsobnosti mesta Štúrovo sa uskutočnilo 
v MsKS. 

Prítomným učiteľom z príležitosti ich významného sviatku zab-
lahoželal aj primátor mesta Mgr. Ján Oravec. Vo svojom slávnost-
nom príhovore sa zmienil o náročnej, avšak patrične nedocenenej 
práci pedagógov, resp. o ich postavení v spoločnosti v tejto zložitej 
dobe. Podotkol, že považuje za potrebné zo strany MsÚ sa aspoň 
touto formou verejne poďakovať tým, ktorí v našom meste starostli-
vo zabezpečujú výchovu a vzdelanie detí a mládeže, a tým formujú 
charakter súčasnej, ale aj budúcej generácie. Z rúk primátora si za 
doterajšie dosiahnuté výsledky vo výchovno‑vzdelávacom procese 
ďakovné listy a pekné knižné publikácie prevzali nasledovní peda-
gógovia: Magdaléna Kuželová, Gabriela Maruničová, PaedDr. 
Eva Kürtiová (ZŠ), Sógor Valéria, Berecz Irén, Háromszéki 
Anna (ZŠ E. Adyho), Mgr.Anna Kaplánová, Mgr. art. Roland 
Cucor (ZUŠ F. Liszta), Marianna Hégliová (MŠ Bartóková) 
a Július Hégli (CVČ). Slávnostné podujatie spestrilo účinkovanie 

2009. március 24-én került sor Pozsony ban, 
a Parlamentben a Mit tennék, ha… elnevezésű 
pályázat díjkiosztójára. A díjazottak családtag- 
jaikkal együtt részt vettek egy parlamenti kör-
bevezetésen, ahol lehetőség nyílt az ülésterem 
megtekintésére is. Két kategóriában hirdették ki a 
győzteseket. Az alapiskolásoknál a mátyóci Jakab 
Veronika, míg a középiskolásoknál a magyaror‑ 
szági Szabó János nyert Balassagyarmatról. A dí-

A jó idő megjelenésével egyre több kismotorossal találkozunk az 
utakon. Vannak olyan robogók, amelyek rendelkeznek rendszám-
mal, a legtöbben azonban azonosító nélkül „száguldoznak“. Való‑ 
színűleg sokunk tévedésben él, mert azt hisszük, hogy robogónkra 
nem kell rendszám, ez azonban nem teljesen fedi a valóságot. Egy 
korábbról berögződött állítás szerint az 50 cm3 alatti, egyszemé-
lyes robogó nem nyilvántartás köteles. A bejelentési kötelezett-
ség azonban nem a köbcentiktől, vagy épp a személyek számától 
függ. Azon járműnek, amely műszaki engedéllyel rendelkezik, 
rendszámmal is kell rendelkeznie. Azon motornak, amelyeknek 
nincs ilyen dokumentuma, azonosítót sem kell „viselnie”. Az új 
közúti törvénykezés szerint egyébként minden olyan járműre kell 
rendszám, amely a törvény életbelépését követően lett megvá‑ 
sárolva. Tehát januártól minden egyes újonnan vásárolt robogót 
forgalomba kell helyezni. Ez azonban nem olcsó mulatság, a pa-
pírok elintézése akár több hetet is igénybe vehet, a több 100 eurós 
költségről nem is beszélve.  -ép-

Príchodom jari sa stretávame po uliciach s množstvom premáva-
júcich skútrov, z ktorých niektoré majú, ale viaceré sú bez ŠPZ‑ky. 
Pravdepodobne viacerí z nás si myslia, že na skútroch nepotrebu-
jeme takéto dopravné označenie, avšak pravdivosť tohto tvrdenia 
neobstojí úplne, totiž povinnosť registrácie motorového vozidla 
nezávisí od centimetrov kubických, či od počtu osôb. Motorové 
vozidlo, ktoré disponuje technickým preukazom, musí byť vyba-
vené aj ŠPZ‑kou. Vozidlo, ktoré nemá takýto dokument, môže pre-
mávať aj bez takéhoto označenia. Podľa nového zákona o cestnej 
doprave však každé vozidlo kúpené po nadobudnutí platnosti záko-
na musí „nosiť“ ŠPZ‑ku. Takže od januára tohto roku každé novo-
kúpené vozidlo má byť uvedené do obehu takýmto, časovo nároč‑ 
nejším spôsobom a vysoké poplatky už ani nespomínajme – až 
niekoľko 100 eur žiadajú za administratívne vybavenie v prísluš-
ných úradoch.  preklad F.Cs.

Vďaka učiteľom

Mit tennék ha… - díjosztó

A robogóra is kell rendszám

Aj skútre musia mať ŠPZ-ku

ženského komorného speváckeho zboru Stilla Pectus pod taktovkou 
Katalin Papp. Po spoločnej chutnej večery nasledovala voľná zába-
va a prebiehali nezáväzné rozhovory medzi kolegami jednotlivých 
škôl. Ako badáme v súčasnej hektickej dobe sa z našej pretechni-
zovanej spoločnosti postupne vytrácajú ozajstné vzácne hodnoty, 
ktoré zušľachťujú ducha, telo i myseľ človeka. Skoro všetko je už 
automatizované, za okamih máme voľný prístup k akýmkoľvek 
informáciám, nebadane sa stávame pohodlnejšími. Žiaľ, globálne 
klesá záujem o vzdelanie. Absentujú konkrétne, vyhranené ciele 
mladých. Pre terajších pedagógov je snáď najnáročnejšou úlohou 
žiakov zaujať, motivovať, vôbec upriamiť ich pozornosť na dané 
preberané učivo. Napr. v médiách sú často prezentované aj určité 
falošné vzory, najmä tých tvz. novozbohatlíkov, ktorých vedomost-
ná úroveň nie je najvyššia, avšak ako sa hovorí, jednoducho boli v 
správny čas na správnom mieste. I toto môže pôsobiť demotivujú-
co. Nebuďme pesimisti. Hlavu hore! Naďalej platí, že všeobecne 
vzdelaný, rozhľadený a kultúrny jedinec má byť prioritou každej 
zdravej society. Verme tomu, že aj učiteľskému poslaniu sa časom 
prinavráti celospoločenské uznanie, vážnosť a patričná dôstojnosť. 
Samozrejme i lepšie finančné ohodnotenie by určite potešilo. Toto 
sympatické, slávnostné podujatie, z ktorého môže vzniknúť pekná 
tradícia k tomuto neoblomnému úsiliu len prispelo.  C.              

jakat Farkas Iván parlamenti képviselő, a pályázat 
védnöke adta át a pénzügyi bizottság termében. Az 
ünnepséget egy közös ebéd, majd egy kötetlen be- 
szélgetés zárta. Nagy öröm volt a számunkra, hogy az 
igényes pályamunkákat beküldő fiatalok közül a leg‑ 
jobbaknak bizonyulók részt vehettek ezen a ren-
dezvényen, és reméljük, hogy a következő pályá-
zatunk is legalább ilyen népszerű és sikeres lesz. 

 Környi Zoltán



VEC VEREJNÁ: VOLILI SME6. 4/2009

Účasť v II. kole prezidentských vo-
lieb v štúrovskom volebnom obvode bola 
60,2%‑ná, čo znamená nárast o 15,1%, 
presnejšie o 3 986 voličov viac ako v I. 
kole a oproti celoslovenskému priemeru 
(51,67%) zase nárast o 8,5%. 

V štúrovskom volebnom obvode v každej 
obci bola účasť viac ako 50%‑ná. Najviac 
ľudí volilo v Bajtave (91,1%), potom v Le-
lej (77,8%) a Novej Vieske (75%). Najmenej 
voličov prichádzalo k urnám v Kamenici n. 
Hr. (53,3%), Kameníne (55,1%) a Štúrove 
(56,4%). Len v jednom prípade sa stalo, že 
hlasovací lístok nehodili do urny – v Kame-
níne. 

V II. kole našli členovia komisií o 3 ne-
platné hlasovacie lístky viac ako v I. kole, 
čiže 97 neplatných lístkov. Z toho v Štúrove 
28 ks (čo je dvojnásobok neplatných lístkov 
z I. kola), vo Svodíne 15 ks, Kameníne 12 
ks, kým v Bajtave, Ľubej, Sikeničke, Novej 
Vieske, Malej n. Hr. a Pavlovej ani jeden 
prípad nehlásili. 

Výsledky jednotlivých kandidátov 
v štúrovskom obvode:

Účasť v I. kole prezidentských vo-
lieb v štúrovskom volebnom obvode bola 
45,1%‑ná, čo znamená o 1,47% väčšiu 
účasť, ako celoslovenský priemer. 
Najviac ľudí volilo v Bajtave (72,1%), po-
tom v Lelej (66,0%) a Novej Vieske (62,6%). 
Najmenej voličov prichádzalo k urnám 
v Mužle(36,0%), Kameníne (38,2%) a Sike-
ničke (39,8%). V štyroch prípadoch sa stalo, 
že hlasovací lístok nehodili do urny – v Mužle 
2, Štúrove a Bíni 1‑1. . 
V I. kole našli členovia komisií 90 neplatných 
hlasovacích lístkov, z toho v Štúrove a Mužle 
14‑14, vo Svodíne 12, Bíni 11, kým v Bajta-
ve, Chľabe, Ľubej, Sikeničke, Novej Vieske, 
Malej n. Hr., Pavlovej a Šarkane nehlásili ani 
jeden prípad. 
Výsledky jednotlivých kandidátov v štúrov-
skom obvode:
Iveta Radičová: 84,5 % (9.969 hlasov)
Ivan Gašparovič: 10,6 % (1.252 hlasov)
Zuzana Martináková: 2,2 % (258 hlasov)
František Mikloško: 1,3 % (149 hlasov)
Dagmara Bollová: 0,6 % (72 hlasov)
Milan Sidor: 0,4 % (51 hlasov)
Milan Melník: 0,4 % (43 hlasov)

Výsledky prezidentských volieb – II. kolo

Maličký obvod s veľkými úspechmi...

I.I. Radičová: 91,8% (14 498 hlasov) 
II.I. Gašparovič: 8,2% (1289 hlasov). 

Celoslovenský víťaz Ivan Gašparovič do‑ 
stal najviac hlasov v Štúrove (12,6%), Ka-
menici n. Hr. (11,8%) a Gbelciach (11,7%), 
napriek tomu zvíťaziť sa mu nikde nepoda-
rilo. 

Najmenej hlasov dostal v Bajtave – ani 
jeden‑, v Malých Kosihách (0,5%) a Sike-
ničke (1%). Iveta Radičová, aj podľa celo-
slovenských výsledkov, jedine v Bajtave 
získala 100% hlasov. V Malých Kosihách 
bol podobne vysoký podiel hlasov – 99,5% 
a v Sikeničke 99%. Najmenej hlasov dostala 
v Štúrove (87,4%), Kamenici n. Hr. (88,2%) 
a Gbelciach (88,3%), napriek tomu si vydo-
byla nemalý úspech. 

Najväčší rozdiel medzi dvomi kandidát-
mi bol v Bajtave (100%), Malých Kosihách 
(98,9%) a Sikeničke (98%), najmenší zas’ v 
Štúrove (74,4%), Kamenici n. Hr. (76,5%) a 
Gbelciach (76,6%) v rámci celého obvodu 
83,7%, ale v každom prípade to prialo Ra-
dičovej. 

V našom obvode hlasovalo o 15,1% viac 

ľudí, čiže 3 986 voličov sa rozhodlo, že sa 
zúčastní II. kola volieb. Najväčší nárast 
oproti I. kolu zaznamenávali v Bíni (22,3%), 
Chľabe (22,2%) a Malej n. Hr. (22,0%). 
Najmenší nárast sa ukázal v Belej (7,6%), 
Kamenici n. Hr. (9,8%), Obide (11,6%). 
V Štúrove tento podiel predstavoval 12,8%‑
né zvýšenie – 1 167 voličov. 

Síce Ivan Gašparovič teraz získal o 37 
hlasov viac, ale nárast účasti na voľbách mu 
aj tak znamenal 2,4%‑ný pokles. Oproti I. 
kolu vo všetkých obciach obvodu sa pomer 
odovzdaných hlasov znížil – v Kamenici 
n. Hr. (‑9,4%), Malých Kosihách (9,2%), 
Sikeničke a Belej (‑5,8%), Obide (‑0,1%), 
Brutoch (‑0,3%) a Ľubej (‑0,4%). V Štúrove 
tento pomer predstavoval 2,1%. 

V prípade Ivety Radičovej výsledky boli 
oveľa lepšie, vedela totiž presvedčiť o 4 518 
voličov viac, čo znamená 7,3%‑ný nárast. 
Z odovzdaných pribúdajúcich hlasov si zís-
kala najviac v Kamenici n. Hr. (20%), Si-
keničke (14,8%), Belej (13,5%) a najmenej 
v Obide a Ľubej (2,4‑2,4%), Novej Vieske 
3,0%. V Štúrove tento podiel predstavoval 
12,8%.  Csepregi, preklad: F.Cs.

Celoslovenský víťaz Ivan Gašparovič naj‑ 
viac hlasov dostal v Kamenici n. Hr. (21,1%!), 
Štúrove (14,7%), a Gbelciach (12,5%), nap-
riek tomu zvíťaziť sa mu nikde nepodarilo. 
Najmenej hlasov dostal v Bajtave (2,2%), 
Obide (3,3%) a Salke (4,5%).
Iveta Radičová získala: v Bajtave 95,6%, 
Obide 94,4% a v Salke 93,8% hlasov. Najme-
nej hlasov dostala v Kamenici n. Hr. (68,2%),  
Štúrove (80,2%), a v Belej (81,7%), napriek 
tomu si vydobyla obrovský úspech. 
Najväčší rozdiel medzi dvomi kandidátmi 
bol v Bajtave (93,4%), Obide (91,2%) a Sal-
ke (89,3%), najmenší zas’ v Kamenici n. 
Hr. (47,1%), Štúrove (65,5%), a  Gbelciach 
(70,1%) v rámci celého obvodu 73,9%, ale v 
každom prípade v prospech Radičovej. 

Ostatní kandidáti získali spolu 4,9% hlasov. 
Najviac z nich v Kamenici n. Hr. (10,7%), 
Sikeničke (9,0%), Belej (7,8%) a najmenej 
v Salke (1,7%), Novej Vieske (1,8%) a v Ľu-
bej (2,0%). Podiel týchto hlasov v Štúrove bol 
5,1%. 
Ich jajnižšie a najvyššie výsledky v rámci jed-
notlivých obcí: 

František Mikloško: najviac v Kamenici n. 
Hr.  2,7 %, najmenej v Brutoch a Ľubej 0-0 
%
Zuzana Martináková: najviac v Sikeničke 
6,0 %, najmenej v Bajtave a Novej Vieske 
0‑0 %
Dagmara Bollová: najviac v Brutoch 1,9 
%, najmenej v Bajtave, Novej Vieske, Pav-
lovej, Malých Kosihách, Sikeničke, Šarka-
ne 0‑0 %
Milan Melník: najviac v Šarkane 0,7 %, na-
jmenej v Belej, Lelej, Sikeničke, Brutoch, 
Obide, Ľubej, Malej n. Hr., Kameníne, 
Chľabe, Malých Kosihách, Pavlovej 0-0 
%
Milan Sidor: najviac v Belej 2,8 %, naj‑ 
menej v Náne, Ľubej, Bíni, Malej n. Hr., 
Kameníne, Chľabe, Malých Kosihách, v 
Pavlovej, Novej Vieske 0‑0 %.

Zopár „podozrivých“ zhôd v štúrovskom 
volebnom obvode: 
Účasť v Obide bola 45,13%‑ná, čo predsta-
vuje +0,03%‑nú odchýlku oproti dosiahnuté-
mu výsledku v našom obvode. 

 Csepregi Zoltán, preklad: F.Cs



7.4/2009 KÖZÜGY: VÁLASZTOTTUNK

Körzeti körkép - számokban
A párkányi választási körzetben a rész-

vételi arány 45,1 %‑os volt, ami 1,47 száza-
lékponttal magasabb részvételt jelent, mint 
az országos átlag.
Járásunk mutatója 43,07 % (‑2,03 %), ami 
köszönhetö az érsekújvári körzet 42,5 %‑os 
(‑2,6 %) részvételi arányának.

A legtöbben Bajtán (72,1 %), majd Lelé-
den (66,0 %) és Kisújfalun (62,6 %) járul-
tak az urnákhoz.
A legkevesebben Muzslán (36,0 %), Ké-
ménden (38,2 %), Kicsinden (39,8 %) sza-
vaztak.
Négyen nem dobták be a szavazólapjukat 
az urnába, ebböl Muzslán 2, Párkányban 
és Bényben 1-1 esetben.
Kilencven érvénytelen szavazólapot talál-
tak, ebböl Párkányban és Muzslán 14-14, 
Szögyénben 12, Bényben 11-et, míg Baj-
ta, Helemba, Libád, Kicsind, Kiskeszi, 
Kisújfalu, Kisgyarmat és Sárkányfalva 
községek esetében egyet sem.

A párkányi választási körzet „éremlistája“:
Iveta Radičová: 84,5 % (9.969 szavazat)
Ivan Gašparovič: 10,6 % (1.252 szavazat)
Zuzana Martináková: 2,2 % (258 szava-
zat)
František Mikloško: 1,3 % (149 szavazat)
Dagmara Bollová: 0,6 % (72 szavazat)
Milan Sidor: 0,4 % (51 szavazat)

A köztársaságielnök-választás április 4-i 
második fordulóján a párkányi választá-
si körzetben a részvételi arány 60,2 %-os 
volt, ami 15,1 százalékos növekedést, szám- 
szerűleg 3.986 választópolgárral többet je-
lent, mint az első fordulóban; az országos 
átlaghoz (51,67 %) képest pedig 8,5 %‑kal 
magasabb.
Járásunk mutatója 54,55 %, ami köszönhetö 
az érsekújvári körzet 52,96 %‑os részvételi 
arányának.

A párkányi választási körzetben minden te-
lepülés esetében 50 százalékosnál magasabb 
volt a részvételi arány.
A legtöbben Bajtán (91,1 %), majd Leléden 
(77,8 %) és Kisújfalun (75,0 %) járultak az 
urnákhoz.
A legkevesebben Garamkövesden (53,3 
%), Kéménden (55,1 %), Párkányban 
(56,4 %) voksoltak.
Egy esetben fordult elő, hogy a szavazóla-
pot nem dobták be az urnába, ez Kéménden 
történt.
A második fordulóban hárommal több, azaz 
kilencvenhét érvénytelen szavazólapot ta-
láltak, ebből Párkányban 28 (ez kétszere-
se, mint ez előző fordulóban), Szőgyénben 
15, Kéménden 12-t, míg Bajta, Libád, Ki‑ 
csind, Kisújfalu, Kisgyarmat és Garam-
páld községek esetében egyet sem.

Az egyes jelöltek körzetünkben elért össze-

Pici körzet – nagy eredménnyel

Körzeti körkép – számokban II.

Milan Melník: 0,4 % (43 szavazat)

Az országos gyöztes Ivan Gašparovič 
a legtöbb szavazatot Garamkövesden 21,1 
% (!), Párkányban 14,7 % és Köbölkúton 
12,5 % szerezte, ám helyi szinteken még így 
sem tudott nyerni. A legkevesebb szavazatot 
Bajtán 2,2 %, Ebeden 3,3 % és Szalkán 
4,5 % szerezte.
Az országos ezüsérmes Iveta Radičová: 
Bajtán 95,6 %, Ebeden 94,4 %, Szalkán 
93,8 %‑os eredményességgel vizsgázott. 
Még a legkevesebb szavazatot produká-
ló Garamkövesden 68,2 %, Párkányban 
80,2 %, valamint Bélán 81,7 % is hatalma-
sat tarolt.
Kettejük közti legnagyobb külömbség Baj-
tán 93,4 %, Ebeden 91,2 % és Szalkán 89,3 
% a legkisebb Garamkövesden 47,1 %, 
Párkányban 65,5 % és Köbölkúton 70,1 
% volt, együttesen az egész körzetben pedig 
73,9 %, minden esetben Radičová javára.

Körzetünkben a „futottak még“ kategóri-
ában a jelöltek együttesen 4,9 % szavaza-
tot vittek el a nagyoktól. Ebböl a legtöbbet 
Garamkövesden 10,7 %, Kicsinden 9,0 %, 
Bélán 7,8 %‑ot. A legkevesebbet Szalka 1,7 
%, Kisújfalu 1,8 % és Libádon 2,0 %‑ot. 
Párkányban ez az arány 5,1 % volt.
A községenként elért legmagasabb, illetve 
legalacsonyabb eredményeik:
František Mikloško: legtöbb Garamkövesd  
2,7 %, legkevesebb Bart, Libád 0‑0 %

sített eredményei: 
Ivan Gašparovič: 8,2 % (1.289 szavazat)
Iveta Radičová: 91,8 % (14.498 szavazat)

Az országos győztes Ivan Gašparovič 
a legtöbb szavazatot Párkányban 12,6 %, 
Garamkövesden 11,8 %, és Köbölkúton 
11,7 % szerezte, ám helyi szinteken még így 
sem tudott nyerni. A legkevesebb szavazatot 
Bajtán szerezte - egyet sem, míg Kiskeszin 
0,5 %, Kicsinden pedig csak a választók 1,0 
%‑a részesítette őt előnyben.
Iveta Radičová az országban egyedül Baj-
ta községben ért el 100 %‑os eredményt. 
Kiskeszin 99,5 %, Kicsinden 99,0 %‑os 
eredményességgel vizsgázott. Még a legke-
vesebb szavazatot produkáló Párkányban 
87,4 %‑kal, Garamkövesden 88,2 %‑kal, 
valamint Köbölkúton 88,3 %‑kal is hatal-
masat tarolt.
Kettejük közti legnagyobb különbség Baj-
tán 100,0 %, Kiskeszin 98,9 % és Kicsin-
den 98,0 % a legkisebb Párkányban 74,7 
%, Garamkövesden 76,5 % és Köbölkúton 
76,6 % volt, együttesen az egész körzetben 
pedig 83,7 %, minden esetben Radičová ja-
vára.

Körzetünkben 15,1 %‑kal szavaztak többen, 
azaz 3.986 választópolgár gondolta úgy, hogy 
a második fordulóban már ő is részt vesz.
A részvétel az előző körhöz képest a legna-
gyobb arányú növekedést Bényben 22,3 %, 

Zuzana Martináková: legtöbb Kicsind 
6,0 %, legkevesebb Bajta, Kisújfalu 0-0 
%
Dagmara Bollová: legtöbb Bart 1,9 %, leg‑ 
kevesebb Bajta, Kisújfalu, Garampáld, 
Kiskeszi, Kicsind, Sárkányfalva 0‑0 %
Milan Melník: legtöbb Sárkányfalva 0,7 
%, legkevesebb Béla, Leléd, Kicsind, 
Bart, Ebed, Libád, Kisgyarmat, Ké-
ménd, Helemba, Kiskeszi, Garampáld 
0‑0 %
Milan Sidor: legtöbb Béla 2,8 %, legke-
vesebb Nána, Libád, Bény, Kisgyarmat, 
Kéménd, Helemba, Kiskeszi, Garam-
páld, Kisújfalu 0‑0 %.

Néhány „gyanús“ azonosság a párkányi 
választási körzetben: 
Ebeden a részvétel 45,13 % volt, ami 
+0,03 %‑os eltérést mutat a körzetben elért 
eredménnyel szemben. 
Az egyes jelöltek községenkénti eredmé- 
nye a körzetihez viszonyítva: 
Gašparovič Nánán 10,51 % (‑0,11 %) 
Radičová Sárkányfalván 84,56 (+0,03 
%) 
Mikloško Leléden 1,48 % (‑0,21 %) 
Martináková Kéménden 2,11 % (‑0,08 
%) 
Melník Szögyénben 0,33 % (‑0,03 %) 
Bollová Kisgyarmaton 0,57 % (‑0,04 %) 
Sidor Párkányban 0,48 % (+0,05 %) 
A Statisztikai Hivatal adatai alapján feldol-
gozta: Csepregi Zoltán

Helembán 22,2 % valamint Kisgyarmaton 
22,0 % mutat.
A legkisebb mértékű növekedés Bélán 7,6 
%, Garamkövesden 9,8 %, Ebeden 11,6 % 
volt. 
Párkányban ez az arány 12,8 %‑os volt, 
ami 1.167 választópolgárt jelent.

Ivan Gašparovič most ugyan 37 szavazattal 
többet szerzett, ám a megnövekedett rész-
vétel miatt számára ez a szavazatszám átla-
gosan 2,4 %‑os csökkenést jelent. Az előző 
körhöz képes a körzet összes községben 
csökkent a rá leadott szavazatok aránya.
Ebből a legtöbbet Garamkövesden -9,4 
%, Kiskeszin ‑9,2 %, Kicsinden és Bélán 
egyaránt ‑5,8 %‑ot. A legkisebb mértékben 
Ebeden ‑0,1 %, Barton ‑0,3 % és Libádon 
‑0,4 %‑ot. 
Párkányban ez az arány ‑2,1 % volt.

Nem úgy Iveta Radičová esetében. Ő 4.518 
választóval többet tudott meggyőzni, ami 
7,3 %‑os növekedést jelent.
Ebből a legtöbbet Garamkövesden 20,0 %, 
Kicsinden 14,8 %, Bélán 13,5 %‑ot ért el.
A legkevesebbet Ebeden és Libádon 2,4 – 
2,4 %, Kisújfalun 3,0 %‑ot. 
Párkányban ez az arány 12,8 % volt.

A Statisztikai Hivatal adatai alapján feldol-
gozta: Csepregi Zoltán
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V posledných rokoch v pohraničných 
regiónoch očividne rozkvitol realitný trh. 
Kým realitné kancelárie sa sťažovali na 
nedostatok bytov, dovtedy v okolitých 
obciach sa pustili do stavebných prác ta-
mojší obyvatelia. Ceny sa zvýšili ročne až 
o 20%, čo ovplyvnil nedostatok príbyt-
kov, ale aj väčší zahraničný dopyt z dru-
hého brehu Dunaja. V súčasnosti sa táto 
situácia značne zmenila: ponuka presa-
huje dopyt, realitný trh sa dostáva do re-
cesie, bankové úvery sú ťažšie dostupné, 
ceny nehnuteľností klesli od októbra 2008 
o viac tisíc korún. 

Recesia zablokovala na niekoľko mesia-
cov aj realitný trh. U bánk úvery sú ťažšie 
dostupné: kým pred októbrom 2008 kúpa 
bytov, domov bola možná aj bez základné-
ho kapitálu, kupujúci v súčasnosti už musia 
disponovať s viac ako 10%‑ným vlastným 
podielom, čomu vyhovujú len máloktorí 
a situáciu sťažuje aj prudké zvýšenie neza-
mestnanosti v našej republike. Naša redak-
cia navštívila zopár realitných kancelárií, 
kde nás odborníci informovali o tom, že od 
októbra na trhu bolo hmatateľne cítiť stag-
náciu, čo sa trochu pozmenilo v marci 2009. 
„Oživil sa aj dopyt, aj ponuka, len nehnu-
teľnosti sú ešte stále drahé napriek tomu, že 
sa ich cena znížila v posledných mesiacoch 
o 200‑300 tisíc korún (7‑10 tisíc €)“ – infor-
moval nás Peter Kilár, majiteľ spoločnosti 
KS Reality. Podľa jeho mienky väčšina zá-
ujemcov si ešte stále nemôže dovoliť kúpu 
kvôli ťažšie dostupným bankovým úverom.

„Ľudia majú väčší záujem o rodinné 
domy na dedinách, čo sú možno atraktívnej-

Az elmúlt években a magyar határ 
mentén található szlovákiai települése-
ken szinte forrt az ingatlanpiac. Míg az 
ingatlanközvetítő irodák lakásínségre 
panaszkodtak, a környéken található fal-
vak kapva a kínálkozó lehetőségen épít-
kezésbe kezdtek. Az árak évente akár 20 
százalékot is nőttek, ez egyrészt a lakás‑ 
ínségnek, másrészt a magyarországi vá-
sárlók megjelenésének volt köszönhető. 
Mára azonban megfordult a kocka: a kí-
nálat meghaladja a keresletet, az ingatlan‑ 
piac téli álmából ébredezik, a bankok nem 
adnak egykönnyen hitelt, az árak pedig 
2008 októberétől több százezer koronával 
csökkentek. 

A gazdasági válság néhány hónapra az 
ingatlanpiacot is befagyasztotta. A bankok 
bekeményítettek: míg 2008 októbere előtt 
kezdőtőke nélkül is lehetett lakást, házat vá-
sárolni, ma már több tíz százalékos önrésszel 
is rendelkeznie kell a vásárlónak. Ennyi pén-
ze viszont csak keveseknek van, a munkanél-
küliség növekedése pedig még egy lapáttal 
rátesz a kialakult helyzetre. Lapunk több in-
gatlanirodát is megkeresett: a szakavatottak 
szavai szerint októberben „befagyott” a piac, 
márciusban és áprilisban kisebb élénkülés 
volt tapasztalható, bár a kereslet a tavalyi-
val még csak össze sem hasonlítható. „Van 
kínálat és kereslet is, csak még mindig drá-
gák az ingatlanok, holott az elmúlt hónapok 
alatt 200-300 ezer koronát, 6 ezer 600 - 10 
ezer eurót is csökkent az értékük” – mondta 
lapunknak Kilár Péter a KS Reality tulajdo-
nosa. Mint megtudtuk az érdeklődők többsé-
ge hiába szeretne, nem tud lakást vásárolni, 
a pénzintézetek ugyanis szigorú vizsgálat 
után döntik azt el, kinek adnak kölcsönt. A 
családi házak és a falvak vonzzák a legin-
kább az érdeklődőket, bizonyára az olcsóbb 

Hospodárska kríza – lacnejšie nehnuteľnosti 

Olcsóbb ingatlanokat hozott a gazdasági válság

šie aj kvôli nižším výdavkom“ – dodal Kilár, 
podľa ktorého k nim zavítajú už len záujem-
covia zo Slovenska. Kým v minulosti ceny 
bytov v našom meste boli o 40% nižšie ako 
v Ostrihome, najväčší nárast bol badateľný 
v roku 2006, keď ceny stúpli o ďalších 25%. 
Od obdobia recesie sa to obrátilo a nehnuteľ-
nosti na druhom brehu Dunaja sa stali lac-
nejšími pre slovenských občanov. „Minulý 
a predminulý rok sme mali viac maďarských 
zákazníkov. Dnes však ceny nehnuteľností sú 
nižšie u nich, začo môže schválne vyvolaná 
indukcia, ročne až 20%‑ná v Štúrove a okolí. 
U ostrihomských cien v poslednom období 
však zaznamenali značnú stagnáciu“. Podľa 
odborníka pre prehnané štúrovské ceny bude 
táto zmena elixírom a pokles cien nehnuteľ-
ností by sa mal končiť približne do začiatku 
leta. Preto počkať na nižšie ceny sa možno 
oplatí pri kúpe bytov, domov a pozemkov. 

Podľa slov majiteľa realitnej kancelárie 
AT‑Reality, Tibora Hrma realitný trh sa zara-
zil, znížil sa počet uzatvorených zmlúv opro-
ti minulému roku. „Ceny sa postupne znižu-

rezsi az, ami kedveltebbé teszi a környékbeli 
településeket. Míg néhány évvel ezelőtt az 
esztergomi lakásárak 60 százalékába került 
egy párkányi lak, 2006-ban ez az arány 85 
százalékra növekedett. Ma már a Duna túlol-
dalán olcsóbban tudunk odút vásárolni. „Ez 
az elmúlt években tapasztalható, akár évi 20 
százalékos Párkány és környéki művileg ger-
jesztett áremelkedésnek köszönhető. Ezzel 
szemben az esztergomi árak egy bizonyos 
ponton stagnáltak” – magyarázta a KS Rea‑ 
lity tulajdonosa. Szavai szerint a válság előtt, 
egy-egy ingatlanért elkért összeg nem állt 
meg a realitás talaján (egy 3 szobás lakás 
1.800 000 koronába került), így több szem-
pontból is kedvező változást hozhat az árak 
csökkenése. Kilár egyébként úgy véli, hogy 
az értékzuhanás nyáron fejeződhet be. 

Hrmo Tibor a párkányi AT – Reality in-
gatlaniroda tulajdonosa is a piac megtor-
panásáról számolt be, sokkal kevesebb a 
megkötött szerződés, mint amennyi tavaly 
márciusban volt. „Az árak a válság kirob-
banása óta folyamatosan csökkenek, és mi-
vel nem tudni, mikor ér véget a krízis, így 
csak megjósolni tudnám az értékesés időbeni 
végpontját” – fogalmazott Hrmo. A szakértő 

jú od recesie a koniec tohto pádu by som 
vedel len približne predpovedať“ – uviedol 
pre náš časopis Hrmo. 

Odborník súhlasí s názorom pána Ki-
lára o prehnanosti cien v našom meste za 
posledné roky: majitelia žiadali od kupuj-
úcich zväčša nereálne vysoké ceny, ktoré 
boli podložené aj stanovenými cenami re-
alitných kancelárií. Podľa mienky majiteľa 
kancelárie hospodárska kríza môže mať aj 
svoje pozitíva: pomocou recesie sa môže 
zbaviť oblasť realitného trhu amatérskych 
maklérov.  

Podľa odborníkov medzi reálnou cenou 
a kúpnou cenou môže byť aj 10%‑ný roz‑ 
diel. V prípade atraktívnejších bytov, domov 
sa ceny zaokrúhľujú hore a stáva sa, že sám 
majiteľ zvyšuje skrytou aukciou hodnotu 
pôvodnej ceny. 

Občania MR od mája 2004 sa môžu dos‑ 
tať k nehnuteľnostiam za tých istých pod‑ 
mienok ako občania SR, ak daná nehnuteľ-
nosť je na území Slovenska. 

Pred vstupom do EÚ občania sa museli 
preukázať prechodným bydliskom (tzv. do-
movským listom) alebo vlastným podnika-
ním v SR. 

Podľa informácií ministra výstavby a re-
gionálneho rozvoja dopyt po bytoch je stále 
väčší na Slovensku ( až o 800 tisíc by potre-
bovali viac), preto rezort ministerstva pod-
poruje výstavbu nájomných bytov s menšou 
rozlohou. V Štúrove sa tiež budú stavať 
v blízkej budúcnosti štátom dotované byty. 

 Sz.É., preklad: F.CS.

osztja Kilár azon véleményét, miszerint az 
árak az utóbbi időben elszálltak. A tulajdo-
nosok olykor olyan összeget szerettek vol-
na kapni az ingatlanjaikért, amelyek nem 
voltak reálisak, a nem éppen valós elkép- 
zelésekhez sokszor az ingatlanirodák által 
gerjesztett magas összegek is hozzájárultak. 
Az AT – Reality tulaja szerint a válságnak le-
het egy pozitív hozománya is: a krízis meg-
tisztíthatja az ingatlanpiacot az amatőröktől. 
„Úgy, ahogy más területen is csak a jó szol-
gáltatók maradnak életben, ez a mi szféránk- 
ra is jellemző lesz” – fogalmazott.

Az ingatlanárak valós és meghirdetett 
ára között különbség van: a szakemberek 
szerint akár tíz százalékos eltérés is előfor-
dulhat. Az attraktívabb lakások, házak ese-
tében természetesen felfelé is kerekednek az 
összegek, előfordul az is, hogy maga a tulaj 
rejtett árverés formájában tornázza fel a fi-
zetendő pénz értékét.

A magyarországiak 2004 májusától 
ugyanolyan feltételekkel juthatnak ingatlan-
hoz, mint a Szlovákiában élők. Alapfeltétel, 
hogy az általuk vásárolandó, vagy felújítan-
dó ingatlannak Szlovákiában kell lennie. Az 
uniós csatlakozást megelőzően ehhez idei-
glenes lakhellyel, vagy vállalkozással kel-
lett rendelkezniük. 

Az építésügyi és régiófejlesztési mi-
nisztérium adatai szerint 800 ezer lakással 
többre lenne szükség Szlovákiában, mint 
amennyi jelenleg van, ezért a tárca minél 
több kis alapterületű bérlakás építését sze-
retné elősegíteni. Párkányban szintén állami 
támogatásból épülnek a közeljövőben laká-
sok.

 Szép Éva
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Nem véletlenül nyi-
totta közvetlenül húsvét 
előtt, április 8‑án soron 
következő kiállítását a 
Párkányi Városi Múze-
um. Hit és szeretet cím-
mel a pozsonyi születésű 
Vida Zoltán mutatja be 
alkotásait, melyek témá-
jukat tekintve a húsvéti 
ünnepkörhöz (is) kapcso-
lódnak. Az egyházi jelle-
gű festmények, kisplasz-
tikák mellet azonban 
megjelenik a budahegyi 
panoráma is, ahol immár 
jó egynéhány évtizede 
él és alkot a művész. A 
Párkány-környéki szem- 
lélődőnek külön érdekes 
lehet a barssárói táj a 
templommal, ahol testvé-
re, Tivadar volt plébános 
valaha. Mint ahogy azt 

Nie náhodou bola otvorená táto výstava práve pred Veľkou 
nocou, 8. apríla v mestskom múzeu. Pod názvom Viera a láska sa 
predstavuje štúrovskému obecenstvu rodák z Bratislavy, Zoltán 
Vida. Tematika jeho diel sa viaže (aj) k veľkonočným sviatkom. 
Okrem malieb a drobných plastík s náboženskou tematikou sa tu 
objaví aj panoráma budínskych vrchov, kde umelec už niekoľko 
desaťročí žije a tvorí. Pre obyvateľov Štúrova a okolia môže byť 
zvlášť zaujímavá krajina zo Šaroviec s kostolom, kde niekedy 
pôsobil jeho brat, Tivadar ako farár. Veronika Farkas, historik 
umenia, vo svojom otváracom príhovore zdôraznila, že štúrovská 
výstava je iba druhá v poradí na Slovensku. Obecenstvo malo 
možnosť si prehliadnuť tieto diela prednedávnom v bývalom vo-
jenskom kostole v Komárne. Zoltán Vida sa narodil v roku 1926 
v Bratislave. Maturitné skúšky zložil v roku 1944 na tamojšom 
maďarskom gymnáziu. Od svojich dvanástich rokov navštevoval 
maliarsku školu akademického maliara Gyulu Álló, kde si osvojil 
techniku olejomaľby. Po II. svetovej vojne ho na základe Bene-
šových dekrétov vysťahovali z vlasti, preto bol nútený pokračo-
vať v štúdiu v Maďarsku. Na jeseň 1945 sa prihlásil na Vysokú 
školu výtvarných umení. Po vzhliadnutí jeho malieb majstrom 
Istvánom Szőnyim ho okamžite prijali do II. ročníka. Nakoľko 
sa Vida zaujímal aj o sochárstvo, po dvoch rokoch štúdia pres-
túpil na odbor sochárstva a stal sa chovancom Zsigmonda Stróbl  
Kisfaludyho. V roku 1949 úspešne zložil skúšky. Potom, čo moc 
prevzali komunisti, pre svoj klerikálny pohľad na svet mu od-
mietli vydať diplom a bol nútený dlhých 27 rokov opravovať 
a reštaurovať rôzne pamiatky. Poverili ho rezbou ornamentiky 
a figurálnych ozdôb – najčastejšie pracoval na budove maďar-
ského parlamentu, ale aj na Budínskom hrade a v Matiašovom 
chráme v Budapešti. Jeho diela nájdeme vo viacerých kostoloch 
Maďarska, hlavne na vidieku. Medzi najznámejšie patria – 13 
sôch a 14 zastávok krížovej cesty v kostole Szentlélek v II. obvo-
de Budapešti. Výstava je prístupná do 7. mája 2009.

 Július Juhász

Hit és szeretet 

Viera a láska

megnyitó beszédében Farkas Veronika művészettörténész el-
mondta, a párkányi kiállítás a második Szlovákiában, előzőleg 
csupán a volt komáromi katonai templomban láthatta a közön-
ség ezeket a műveket. Vida Zoltán 1926‑ban született Pozsony-
ban. Az ottani magyar gimnáziumban érettségizett 1944-ben. 
Tizenkét éves korától Álló Gyula festőművész festőiskolájába 
járt, ahol elsajátította az olajfestés technikáját. A hírhedt Beneš 
– rendeletek az ő családját sem kímélték, így elhagyva szülő-
földjét, Magyarországon volt kénytelen folytatni tanulmányait. 
1945 őszén jelentkezett a Képzőművészeti Főiskolára, ahol Sző-
nyi István mester, miután látta festményeit, felvette őt a főiskola 
II. évfolyamába. Mivel azonban Vidát a szobrászat is legalább 
annyira érdekelte, két év elteltével átlépett a szobrászati szak-
ra, ahol Kisfaludy Stróbl Zsigmond növendéke lett. 1949‑ben 
sikeresen levizsgázott, a kommunista hatalomátvétel után azon-
ban klerikális világnézete miatt megtagadták tőle a diploma ki-
adását. Így kénytelen volt huszonhét éven keresztül különböző 
műemlékek helyreállításán dolgozni, mint kőszobrász. Az or-
namentika és figurás díszek faragásával foglalkozott – főképp 
az Országháznál, de a Budai Várban és a Mátyás templomnál is 
tevékenykedett. Művei megtalálhatók több templomban, főleg 
vidéken. Legjelentősebb a remetekertvárosi (Budapest város‑ 
része a II. kerületben) Szentlélek plébániatemplomban lévő 13 
szobra, valamint a keresztút 14 stációja. Daragics Éva írja róla: 
„Minden szobra, corpusa az alázatnak, a szenvedő és győzedel-
meskedő Krisztus sebei által megérintett művésznek a tanúság-
tétele arról, hogy Isten műve tökéletes és az alkotó embernek 
szent kötelessége szembesíteni a világot ezzel a szépséggel.“ A 
tárlatot május 7‑ig tekinthetik meg az érdeklődők.

 Juhász Gyula



10. 4/2009

Varázslatos, mesékkel, titkokkal, ke-
reséssel, felfedezésekkel és alkotásokkal 
teli éjszakát tölthettek a gyerekek a Pár-
kányi Városi Könyvtárban április elejének 
egyik éjjelén. A könyvtár már 4. alkalom-
mal csatlakozott a dán meseóriás, Hans 
Christian Andersen születésnapja alkalmá-
ból rendezett „Andersen éjszakája“ című 
nemzetközi ünnepséghez. Ez a rendezvény 
a 6 – 11 éves gyerekek olvasási kedvének 
támogatására szolgál, akik a könyvtár lá-
togatói, nem félnek a rémektől és kicseré-
lik ágyukat hálózsákra. A játék része volt 
a kísérő program is, lampionos felvonulás, 
olvasás, versenyek, mese dramatizálása, 
mely megmozgatta a gyerekek alkotó ked-
vét. A rendezvényen tiszteletét tette váro-
sunk polgármestere Ján Oravec is. Remél-
jük, hogy a könyvtárban átélt szép, mesés 
pillanatok szórakoztatóak és tanulságosak 
voltak, felkeltették a gyerekek érdeklődé-
sét a könyv és olvasás iránt. 

         Kép és szöveg: H. Anita

A II. világháborút követő évtizedek 
nem kedveztek a vérzivatar előtti idő‑ 
szak cserkészmozgalmában mindenna-
pos feladatként jelenlévő rovásírásnak. 
Az iskolákban oktatott, meghamisított 
történelemben nem volt helye a vesztesek 
oldalára kényszerített Magyarország rég-
múlt dicsőségének, az egész világ számá-
ra példa értékű hagyományainak. A Ma-
gyar Tudományos Akadémia álláspontja 
is írástudatlan, barbár, Európára támadó 
népként jellemezte őseinket.

A rágalom eme posványába hajított 
követ Forrai Sándor, amikor 1975 végén 
megnyitotta első magyar rovásírás történe-
ti kiállítását Budapest XIII. kerületében, a 
Frangepán utcai Református Egyházközség 
gyülekezeti termében. Meghatározó jelentő-
ségű lépése napjainkra is kiható hullámokat 
vetett, mivel háború utáni három évtizedes 
tetszhalott állapotából újból életre keltette 
ősi írásműveltségünket. 

A kiállítás tanulmányozása során, a 
hiteles bizonyítékok megtekintésekor rá-
jöhetünk, hogy minden mindennel össze-
függ és ezeket nem lehet szétválasztani, 
külön-külön tárgyalni, mert akkor csak za-
vart és ellentmondást eredményeznének.

Kiderül, hogy az őstörténet kutatásánál 
nem lehet egyedül csak a nyelvtudomány a 
mindenható, a néprajztól a régészetig, em-
bertanig szinte valamennyi tudományágat 
be kell vonni, mert csak az összefüggéseken 
alapuló kutatómunka segítségével lehet hi-

Obvodný úrad Štúrovo a Oblastný 
výbor SZPB v Nových Zámkoch v spolu-
práci so spoločenskými organizáciami a 
občianskymi združeniami pozývajú Vás i 
Vašu ctenú rodinu na oslavy 64. Výročia 
oslobodenia Slovenska a skončenia 2. sve-
tovej vojny, ktoré sa uskutočnia 8. mája 

Majális 

2009. április 30
Párkány – Sétálóutca
13.00 – Fúvós zene 
15.00 – Helyi kulturális csoportok fellépése 
17.00 – Szórakoztató zene 
 
A városi galériában április 22-én nyílt  
meg a Muravidék Baráti Kör kiállítá-
sa, a tárlat május 22-ig vendégeskedik  
Párkányban. Ezt követően a Liszt Ferenc 
Művészeti Alapiskola végzős diákjainak a 
kiállítása lesz megtekinthető május 27‑től 
június 26-ig.

Városi múzeum: 
A Párkányi Városi Múzeum április 8‑án 
nyitotta meg Vida Zoltán Hit és szeretet 
című kiállítását.
A városi múzeum májusi kiállítás-tervezete: 

Május 6-án: Albert István érmei és virtuális 
világa. /Fő utca, galéria épülete/.
Május 13‑án: Öt éves a Párkányi Városi Mú-
zeum. Jubileumi kiállítás. /Vámház köz 2./. 

Majáles

30. apríl 2009
Štúrovo – Pešia zóna
13.00 – Dychová hudba
15.00 – Vystúpenie miestnych súborov
17.00 – Zábavná hudba

Mestská galéria: 
22. apríla sa otvorila výstava spolku  
Muravidék Baráti Kör. Výstava potrvá do 
22. mája.  

Mestské múzeum:
Vida Zoltán ‑ Viera a láska 
Plán výstav mestského múzea v mesiaci 
máj:
 
6‑ho:  Medailóny Štefana Alberta a jeho 
virtuálny svet. /Hlavná ulica, budova ga-
lérie/.

13‑ho: Päť rokov Mestského múzea v Štúro-
ve. Jubilejná výstava. /Pri colnici 2/.

Noc v knižnici

Éjszaka a könyvtárban

Forrai Sándor Emlékkiállítás  
a Fénysugárban

Pozvánka

A Párkányi Művelődési 
Központ áprilisi- 

májusi programja:

Program Mestské-
ho kultúrneho domu 

Štúrovo na apríl - máj:

teles képet kapni többezer év távlatából. 
Rámutat arra, hogy a székely‑magyar 

rovásírás szerves, fontos része az írástörté-
netnek, azaz nem máshonnan átvett, tanult, 
hanem önállóan kifejlődött, ezer éveken át 
alakult  műveltségi kincsünk. 

Bebizonyítja, hogy rovásírásunk rövidí-
tési rendszerével nemcsak hogy ezer évvel 
megelőzte mai gyorsírásunkat, de a kor 
legfejlettebb rövidítéses írása volt. 

Bemutatja, hogy a székely‑magyar rovás-
írás több ezer éves ősi elemeket is tartalmaz, 
feloldhatatlan rejtélyt képezve ezek mai na-
pig való tudatos megőrzésével. 

Különböző összehasonlító táblázatok se-
gítségével kimutatja a székely-magyar rová-
sírás jeleinek valamennyi ókori írással való 
írástörténeti összefüggését. Ennek megfe-
lelően rendszerbe foglalva mutatja be rová-
sírásos nyelvemlékeinket.

Megismertet azon kutatókkal, tudósokkal, 
egyházi személyekkel, elkötelezett magyar 
és nem magyar emberekkel, akik az elmúlt 
5‑600 évben feltárták, kutatták, és megőriz-
ték számunkra ősi írásműveltségünket. Je-
lentőségét Antonio Bonfini, Hunyadi Má‑ 
tyás király olasz történetírója így jellemezte: 
„Kevés jelben, sok értelem.”

A tanár úr átfogó rovásírás történeti ki-
állítását Hódos László rovásíró és kedves 
felesége újította fel önzetlen szorgalommal, 
hozta a jelenleg is látható, szállítható állapot- 
ba, melynek első állomása a Fénysugár Alap‑ 
ítvány volt március végén egy teljes héten 
keresztül.    F.Cs.

KULTÚRA

2009 o 9:30  hod. na ruskom cintoríne v 
Štúrove a o 11:00 hod. pri pamätníku v 
Kameníne.

 
Program: Básne, otvorenie, slávnostný 
príhovor, pozdravy hostí, kladenie ven-
cov, vystúpenie spevokolu

Čarovnú noc plnú rozprávok, tajomstiev, 
hľadania, objavovania a tvorenia z 3. na 4. 
apríla mali možnosť deti prežiť v Mestskej 
knižnici v Štúrove. Knižnica sa pripájala 
už 4. krát k medzinárodným oslavám výro-
čia narodenia dánskeho rozprávkového ve-
likána Hansa Christiana Andersena s náz‑ 
vom „Noc s Andersenom“. Táto akcia je 
zameraná na podporu čítania detí vo veku 
od 6 do 11 rokov, ktoré navštevujú kniž-
nicu, neboja sa strašidiel a zamenili svoju 
posteľ za spacák. Súčasťou udalosti bol 
aj sprievodný program, ako lampiónový 
sprievod mestom, verejné čítanie a súťaže, 
príprava dramatizovaných príbehov, ktoré 
mali detí kreatívnou formou zaujať. Akciu 
poctil svojou návštevou aj primátor mes-
ta Mgr. Ján Oravec.  Dúfame, že krásne 
rozprávkové chvíle prežité v knižnici boli 
zábavné a poučné a prehĺbili záujem detí 
o knihy a čítanie. 

 Za zabezpečenie úrovni podujatia patrí 
poďakovanie aj sponzorom:

Az összejövetel színvonalának biztosí-
tásáért köszönet illeti a támogatókat is:

 Autoškola – Horváth, Bižutéria – Lýdia 
Slezáková, Cocher Ján, Convertis s.r.o., El 
Camino reštaurácia, Francúzska pekáreň – 
Molnár, Kappa – obaly, Lengyel – reštau-
rácia Malé Kosihy,  Miratti reštaurácia, 
OTP Banka – pobočka Štúrovo, Protex, 
Sir Percival reštaurácia, Tabak‑darčeky, 
Tajmia – kadernícky salón

  (H. Anita)
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A párkányi gimnázium egy évvel ezelőtt 
bekapcsolódott a British Council által szer-
vezett Challenges In Schools nevű projektbe, 
amely keretében négy iskolát választottak ki 
Szlovákiából, egy pozsonyi, egy csacai, egy 
iglói oktatási intézményt és a párkányit.

Néhány diáknak megadatott a lehetőség, 
hogy ellátogasson a program többi résztve-
vője által megrendezett találkozóra, így pél-
dául Észak‑Írországba, Pozsonyba és Buda-
pestre is. A projekt elindítóinak célja a jövő 
iskolájának vizuális megtervezése, valamint 
működésének tökéletesítése mind a diákok, 
mind a tanárok ötletei és igényei szerint.

Az első találkozóra 2008 novemberében, 
az Észak-Írországban található Castlederg 
egyik középiskolájában került sor, ahol két 
szerencsés párkányi diákunk vett részt a 
közös munkálatokban. A háromnaposra ter-
vezett találkozó programja magába foglalta 
a megbeszéléseket, a közös étkezéseket és a 
felkészülést az utolsó, Budapesten megszer-
vezett találkozóra. Lehetőségünk volt bepil-
lantani az Észak‑Írországban működő isko-
larendszer felépítésébe, az ottani diákok és 
tanárok életébe, valamint összehasonlítási 
alapot kaptunk a külföldi oktatási módsze-
rek elméletben történő továbbfejlesztéséhez 
is. Természetesen ottlétünk során rengeteg 
új barátságot kötöttünk, és sok új élménnyel 
gyarapodva tértünk haza. 2009 februárjában 
Alena Rebrová közreműködésével Pozsony-
ban találkoztak a projektben résztvevő öss-
zes szlovákiai tanintézet képviselői. A meg-

A jövő iskolája: a párkányi gimnazisták sikerei

beszélésen iskolánként két diák ismertette az 
igényesen kidolgozott számítógépes prezen-
tációkat, megosztotta nézeteit a jövő iskolája 
témakörében. Ezen kívül a tanulók megvitat-

ták a program további feladatait, tartalmas 
előadásokat hallgattak az interaktív táblák 
és a modern technika alkalmazásáról. 2009. 
március 1–3. között Budapest adott otthont 
a British Council A jövő iskolája program 
nagyszabású, végleges találkozójának az 
Európai Ifjúsági Központban. A budapesti 
rendezvényen, amelyet a British Council 
és a Microsoft támogatott, 12 ország diákja 
vett részt. Hazánkat, Szlovákiát, négy fiatal 
tanuló képviselte, Eva Ďurkáčová (Čadca), 
Kurdy Éva (Párkány), Jozef Tonev (Po‑ 
zsony) és Veronika Sléziková (Spišská Nová 
Ves). A 12 ország 49 iskolájának diákjai 
közösen alkották meg A jövő iskolája végle-
ges verzióját.

Legyünk igényesebbek!
Mindannyiunknak hasonló elképzésesei 

voltak, amelyek között szerepeltek a tiszta 
és világos osztályok, a választható tantár-
gyak lehetősége, a jól felszerelt iskolai tan-
termek, a modern technika alkalmazása az 
iskolán belül, az iskola elérthetősége a moz-
gássérültek számára, relaxációs lehetőség az 
órák közti szünetekben, kulturális ismeretek 
oktatása és az egyenruha ötlete is. A konfe-
renciát élő adásban nyomon követhették az 
interneten. A diákok végleges bemutatója, a 
találkozó képei és a további fontos informá-
ciók megtekinthetők a rendezvény hivatalos 
honlapján: www.challengesinschools.net.

Kurdy Éva (a szerző a párkányi gimná‑ 
zium 3. C osztályának diákja), Új Szó, 2009. 
március 12
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Március végén olajos szennyeződést fe-
deztek fel a Dunán a Táti‑öbölben, amely 
az esztergomi Kis‑Duna ág felé haladt. 
A szakhatóság harmadfokú vízminőségi 
kárelhárítási készültséget rendelt el, az 
ivóvíz‑kutakat elzárták, majd néhány 
nap alatt eltávolították a szénhidrogénré-
teget.

Mint arról februári számunkban be‑ 
számoltunk, a Rákóczi Szövetség Neked 
MAGYARázom elnevezéssel pályázatot 
hirdetett a szlovákiai magyar kis‑és kö-
zépvállalkozások részére. A cél az volt, 
hogy anyagi támogatás révén elősegítsék 
a magyar, illetve kétnyelvű cégtáblák, 
információs anyagok, éttermi menük 
nyomdai előkészítését. 

Mint azt megtudtuk, a kiírásra 61 ér-
vényes pályázat érkezett különböző tevé-
kenységi körű, Dél‑Szlovákia más‑más 
részén munkálkodó vállalkozások képvi-
selőitől. A Rákóczi Szövetség által felállí-
tott bíráló bizottság 2009. március 20-án 
döntött a nyertesekről. Az ítészek között 
a Rákóczi Szövetség tisztségviselői, vál-
lalkozók és reklámszakemberek is helyet 
kaptak. A beérkezett pályázatokon igényelt 
összeg többszörösen meghaladta a Rákó‑ 
czi Szövetség által szétosztható keretösszeg 
nagyságát, így a bizottság a legkreatívabb, 
legötletesebb, legkidolgozottabb munká-
kat részesítette támogatásban. A rendelke-
zésre álló keretösszegből 29 darab prog‑ 
ram támogatásáról döntöttek. Párkány- 
ból és környékéről is többen pályáztak, a 
nyertesek listáját az alábbiakban közöljük: 
Drozdík József (Modrý Dunaj) – Párkány  
‑ 100 000 forint, Becse Bor – Muzsla – 
80 000 forint, Natur Products Németh s.r.o. 
– Ipolyszakállas – 50 000,  Anavum Bútor 
s.r.o. - Párkány – 45 000. A pályázat a szlo-
vákiai magyar nyelvhasználat ösztönzése 
céljából valósult meg. Azokon a települé-
seken, ahol a magyar nemzetiségű lakosok 
részaránya meghaladja az összlakosság 20 
százalékát, a szlovákiai nyelvtörvény sze-
rint a vállalkozók jogosultak kétnyelvű fe-
liratokat használni.  Sz.É.

Szlovákia Európa Uniós tagállamként 
kötelezte magát, hogy 2010‑re a megúju-
ló energiahordozók által termelt energia 
területén is eléri a tizenkét százalékot. 
Szőgyén és Sárkány kataszterében a 
fentieket elősegítendő, hamarosan szél‑ 
erőmű‑parkot létesítenek, a munkálatok 
tavasszal kezdődhetnek el.   

A település még 2004-ben döntött: a falu-
gyűlés jóváhagyása után a képviselő‑testület 
is rábólintott a német többségi tulajdonú, 
prágai és pozsonyi kirendeltséggel is rendel-
kező Ventureal Részvénytársaság terveire, 
mely az osztrák Wild Powerrel karöltve 
valósítaná meg az elképzelést. A hatástanul-
mányok és tervdokumentációk kivitelezése 
közepette a földtulajdonosokkal tárgyal(t) 
a cég, a többévi előkészítő munkálatoknak 
tavasszal érhet be a gyümölcse. „A jogerős 
építési engedély életbelépésével elkezdődik 
a szélerőmű‑park építése, melyet a kivite-
lezésben közreműködő cégek kiválasztása 
előz meg. A telepítés 4‑5 hónapnál nem vesz 
több időt igénybe, azonban a park egyes 
elemeinek a szállítási ideje hosszadalmas, 
ez megnövelheti az építkezés időtartamát” 
– fejtette ki Pavol Havran, a cég illetékese 
Szőgyén honlapján. 

A Ventureal képviselői több helyszínt is 
tanulmányoztak Szlovákiában, a szőgyéni 
Széldombként emlegetett területet találták 
régiónk legszelesebb helyének (hasonló 
tervek Szemerén és Perbetén is vannak). A 
projekt területileg 350 - 400 hektárt foglal 
magába: a tervek szerint húszáras telken, 
500 méterre egymástól, 23 darab, 30-40 
megawatt teljesítményű acéltorony sorako-
zik majd fel (egyetlen ilyen erőmű az egész 
település villanyáram szükségletét fedezni 
tudná). A szélmalmok, melyek működteté-
séhez egyetlen technikus is elegendő, 1,2 
kilométerre lesznek a településtől, anyaguk 
fém lesz, alapzatuk 18 négyzetméteres há-

Slovensko ako členská krajina EÚ sa 
zaviazalo, že do roku 2020 bude vyrábať 
12% energie z obnoviteľných zdrojov. 
Veterná energetika je v súčasnej dobe 
najrýchlejšie rastúcim energetickým od-
vetvím. Potenciál vetra sa s novými tech-
nologickými možnosťami neustále zväč-
šuje. 

V roku 2004 sa obec rozhodla: zastupi-
teľstvo schválilo projekty akciovej spoloč-
nosti Ventureal (s nemeckým väčšinovým 
podielom), ktorá spolu s rakúskou firmou 
Wind Power by realizovala svoje predsta-
vy. Počas vykonávania výhľadových štúdií 
a projektovej dokumentácie prebiehajú ro-
kovania zo strany firmy s vlastníkmi pôdy. 
Podľa informácií Pavla Havrana investícia 
a s ňou spojené kroky sa môžu začať od jari 
2009. 

„Po nadobudnutí účinnosti právoplatné-
ho stavebného povolenia sa začne výstavba 
veternej elektrárne, čomu predchádza výber 
adekvátnych firiem. Inštalačné práce potr-
vajú približne 4‑5 mesiacov, avšak časové 
rozpätie medzi prepravou jednotlivých častí 
parku je dosť dlhé, čo môže ovplyvniť aj 
dobu trvania stavebných prác“ – referoval 
Havran na webovej stránke obce. 

Spoločnosť Ventureal analyzovala viac 
lokalít na území Slovenska a svodínsky „Ve-
terný kopec“ považovali za najširšiu oblasť 
s vyhovujúcimi veternými podmienkami 
v regióne (podobné plány majú aj v Seme-
rove a Pribete). Projekt zahŕňa v sebe cca. 
350‑400 ha pôdy. Podľa plánov na parce-
lách s rozlohou 20 árov, vzdialené 500 m od 

Brigéciol a Dunában

Több régiós vállalkozó 
is sikerrel pályázott

Őszre foroghat a szőgyéni szélerőmű malma

Prevádzka veternej elektrárne vo Svodíne

rom méter vastag betonlap. Az említett cég 
Szlovákia‑szerte négy erőművet szeretne 
működtetni. Amennyiben a rendelkezésükre 
állnak a szükséges anyagok, egy torony fe-
lállítására akár két hónap is elegendő. Az 
építkezéshez szükséges daruból azonban 
csak egy darab van, az is Ausztriában. 

Szőgyén egyébként nem áramot, hanem 
pénzt kap amiatt, hogy a területén helyez-
kednek el az erőművek. A régebben nyil-
vánosságra hozott adatok szerint a telepítés 
évében tornyonként százezer koronához 
(3320 euróhoz) jutnak hozzá, a későbbiekben 
75 ezer koronára (2500 euróra) korlátozódik 
ez az összeg. A földtulajdonosoknak minden 
egyes szélmalom után évente 60 ezer korona 
(1992 euró) bérleti díj üti a markukat. 

A Szlovákiai Szélerőművek Társulás sze-
rint a szél Szlovákiában hat év alatt 600 ezer 
háztartás energiaszükségletét biztosíthatná. 
Amennyiben országunk kihasználná e ter-
mészet adta lehetőséget, 620 megawatt össz-
teljesítményű erőmű épülhetne fel, ezek 1,3 
terra wattóra elektromos energiát állíthat-
nának elő. Jelenleg körülbelül 10 megawatt 
teljesítményű malom forog Szlovákiában, 
továbbiak létrehozása iránt külföldi és bel-
földi befektetők is érdeklődnek.

 Szép Éva

seba sa objaví 23 oceľových veží s výkonom 
30‑40 MWh (jediná veterná elektráreň by 
postačila na dodávku energie celého osídle-
nia). O prevádzku týchto veterných mlynov 
sa postará jediný technik v budúcnosti. Ko-
vové mlyny, s betónovým základom (hrúb-
ka 3 m), na rozlohe 18 metrov štvorcových 
budú vzdialené od osady 1,2 km. 

Spomínaná firma po celom území Sloven-
ska bude prevádzkovať až štyri takéto parky, 
ak im budú k dispozícii potrebné materiály 
– totiž stavanie veže vyžaduje len dva mesia‑ 
ce, ale špeciálny žeriav majú len jeden, a to 
v Rakúsku. Náklady výstavby takéhoto par-
ku sa môžu vyšplhať od 1 miliardy 600 mili-
ónov až po 1 miliardu 850 miliónov korún. 

Obec Svodín za prenajímanie pôdy dosta-
ne od firmy peniaze namiesto elektriny – za 
jednu vežu ročne okolo 100 tisíc korún, čo 
sa redukuje neskôr na 75 tisíc korún. Vlast-
níkom pôdy bude ročne honorovaná sumou 
60 tisíc korún. 

Podľa mienky spoločnosti Slovenské ve-
terné elektrárne takýto zdroj by zabezpečil 
spotrebu energie na 6 rokov pre 600 tisíc 
domácností. Ak by naša krajina zúžitkovala 
tieto možnosti, mohla by sa realizovať vý-
stavba elektrární s výkonnosťou 620 MWh, 
ktoré by produkovali až 1,3 TWh elektrickej 
energie. 

V súčasnosti prevádzkujú na území Slo-
venska veterný mlyn s výkonnosťou 10 
MWh, ale zahraniční a domáci investori 
prejavili záujem aj o zriaďovanie ďalších. 

 Sz.É., preklad: F.Cs.

Janák Emil, az Észak-Dunántúli Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság közpon-
ti védelemvezetője közölte: március 26‑án 
a Táti-öbölben a Duna teljes szélességében 
mintegy 400‑500 méter hosszan filmszerű 
olajszennyeződést fedeztek fel. A vízminták 
elemzését követően kiderült, hogy brigéci-
ol nevű, olajos szennyeződések tisztítására 
szolgáló szer került a folyóba valószínűleg 
valamelyik hajóról. A szennyezőanyag után‑ 
pótlásának megakadályozása érdekében 
azonnal felszívó‑anyaggal töltött merülő fa-
lat telepítettek, majd egy úgynevezett „hur-
kát” vontattak végig a víz felszínén, amely 
magába szívja az olajt, emellett perlittel is 
szórták a felszínt, hogy az anyag minél na-
gyobb részét megfogják. A kárelhárítás a 
hétvége folyamán befejeződött, de az esz-
tergomi horgászegyesület egy hétre megtil-
totta a térségben a horgászást.

 Gábor Éva
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Dňom 1.3.2009 prevzal funkciu ri-
aditeľa Mestskej športovej organizá-
cie Ing. Štefan Járek. Z predošlých 
článkov vieme, že MŠO sa nachád-
za v nezávideniahodnej situácii. Preto 
sme boli zvedaví na názor nového ria‑ 
diteľa.

- Pán riaditeľ, aký je Váš názor na sú-
časný stav MŠO?

‑ Čo sa týka športovej časti je súčasný 
stav dosť dobrý, škoda, že futbalové „A“ 
mužstvo nedosahuje v III. lige lepšie výsled-
ky. Je to mladý kolektív, ktorý nemá toľko 
skúseností. Ich koncepciu by som nechcel 
meniť, je to kolektív, ktorý odohral spolu 4‑5 
rokov a podľa môjho názoru a aj podľa názo-
ru trénerov iba s takým zohratým mužstvom 
sa dajú očakávať lepšie výsledky. Mohli by 
sme samozrejme priniesť dvoch – troch no-
vých hráčov, ktorý by možno krátkodobo 
zmenili výsledky, ale z dlhodobého hľadiska 
je terajšia koncepcia a zloženie mužstva naj‑ 
výhodnejšia. Aj keby sa mužstvu toho roku 
nepodarilo zachrániť, ja verím, že rozbehnu-
tá práca prinesie výsledok a za rok možno 
dva sa nám podarí vrátiť.
Musíme si uvedomiť aj nie najlepšiu finanč-
nú situáciu. Finančná kríza sa prejavuje aj v 
činnosti MŠO a to i napriek tomu, že sme 
príspevkovou organizáciou. 56% financií 
tvoria dotácie, ďalších 46%  si MŠO na svo-
ju činnosť zarobila z prostriedkov, ktoré má 
pridelené od MZ. Z činnosti hotela, campin-
gu a z prenájmu športových areálov pre širo-
kú verejnosť.
Ďalej by som chcel vyzdvihnúť ostatné špor-
ty, čo si nemôžu dovoliť ani niektoré väčšie 
organizácie a týmto sa vlastne môže Štúrovo 
chváliť. A tým je aj   kontinuita v oddieloch 
futbalového diania, prakticky to znamená, že 
už aj ten 8 ročný žiačik, ktorý sa dostane do 
prípravky  má vytvorené podmienky, aby sa 
dostal až do „A“ mužstva. Je vytvorená škála 
po sebe nasledovných mužstiev a tým pádom 
si vieme vyprodukovať vlastných kvalitných 
hráčov. Túto koncepciu by som nechcel v ži-
adnom prípade meniť. 
Taktiež máme tenisový klub, ktorý pracuje 
na širšej úrovni. Pracujú dvaja tréneri hlavne 
s dorastencami. Teší nás zvyšujúci sa záujem 
obyvateľstva o tenis ako turistický šport. Po-
darilo sa nám oživiť znovu fitnes, široká ve-
rejnosť bude mať možnosť toto športovisko 
využívať za dohľadu odborných trénerov.

- Futbalové mužstvo má na jar nelicho-
tivú bilanciu: 4 zápasy, 1 remíza, 3 prehry. 
Aký je Váš názor na momentálnu situá-
ciu?

Športový manažér MŠO – Bohumil To-
běrny: „Sme sklamaní aj my, ale bohužiaľ 
futbal je niekedy aj taký. Na to, aby sme to 
hodnotili, sú tu tréneri. Zo svojej pozície si 
myslím, že chlapci prestali bojovať. Na ich 
ochranu musím povedať, že doma sa hrá 
veľmi ťažko, z domáceho prostredia majú 
nejakú fóbiu a  nevieme ich z toho vyliečiť. 
Vonku hrajú oveľa voľnejšie, agresívnejšie 
a lepšie. Samozrejme viem, že to ako výho-
vorka v žiadnom prípade neobstojí. Bohuži-
aľ, už nemôžeme tvrdiť ani to, že sú mladí, 
aj keď vekový priemer je nízky, ale hrajú 
túto súťaž už dva roky. A to by sa už malo 
niekde preukázať. Mužstvo, ktoré dokáže 
v derby zápase na súperovom ihrisku zatla-
čiť lídra z Nových Zámkov v druhom polča-
se na svoju polovičku, by malo v domácom 
prostredí uhrať lepšie výsledky. Mrzí ma 
posledný zápas s Považskou Bystricou, kde 
sme hrali 20 minút fantasticky, po taktickej 
chybe sme dostali gól a mužstvo sa zosypa-
lo. Na tieto situácie sú ešte mladí a nevedia 
sa znovu sústrediť a dostať do zápasu. Jed-
noznačne si myslím, že viazne príprava na 
zápas. Problém je hlavne v tom, že netré-
nujú stále tí istí hráči, majú rôznu pracovnú 
dobu, ktorú nedokážu všetci zosúladiť s tré-
ningami. Je ich síce na tréningu 12 -13, ale 
nie tí istí. Potom sa trénerom ťažko pracuje, 
hlavne pri nácvikoch nejakej celoplošnej 
kombinácie, alebo priestorového bránenia 
a celkovej taktiky. P. Glázer

15. marca sa 4 pretekári zo štúrovského 
Kyokushin Karate Klubu zúčastnili Majs-
trovstiev Maďarska v kata v Balassagyar-
mate. Otvorenie novej súťažnej sezóny sa 
dobre vydarilo, ako o tom nasvedčujú vý-
sledky: v kategórii detí sme získali jednu 
zlatú medailu – Hegedus Lukáš (z 15 pre-
tekárov) a jednu striebornú – Šándor Márk 
(z 12 pretekárov). Vynikajúcim výsledkom 
je 3. miesto Diany Krištofčíkovej medzi do-
spelými. Ako pretekárka s hnedým pásom 
súťažila spolu s čiernymi pásmi. V skupino-
vej kate získala Diana Krištofčíková a Mi-
roslav Rybár striebornú medailu.

 Rácz

Március 15-én a párkányi Kyo-
kushin Karate Klub 4 versenyzője 
vett részt a Balassagyarmaton 
megrendezett Magyar katabaj-
nokságon. A már hagyományosan 
szezonnyitó versenynek számító 
akció nagyon jól sikerült, amint 
azt a következő eredmények is 
mutatják: gyerekkategóriában egy  
aranyérmet – Hegedűs Lukáš (15 
indulóból) és egy ezüstérmet – 
Šándor Márk (12 indulóból) sze-
reztünk. Nagy sikernek számít 
Krištofčíková Diana bronzérme 
a felnőttek mezőnyében, ahol bar-

Nový riaditeľ MŠO: Štefan JárekOtázka na telo!  

Úspešné otvorenie 
novej súťažnej sezóny 

Sikeres rajt a Kyokushin  
Karate Klubnál

- Chystáte zmeny v štruktúre a v činnosti 
MŠO?

‑ Nie, nechystám žiadne väčšie zme-
ny. Organizácia sa mi zdá zdravá, kolektív 
pracuje bez problémov. Uvidíme, čo urobí 
s organizáciou tento rok, hlavne počas turis-
tickej sezóny, či sa z dôvodu finančnej krízy 
neznížia dotácie. Zatiaľ sú z tejto stránky 
vytvorené všetky  podmienky k fungova-
niu MŠO. To znamená, že nejaké zmeny by 
nastali iba v prípade zníženia uvedených 
dotácií. Čo najskôr by sme chceli dať do 
prevádzky športovú halu, ktorá hlavne z ti-
tulu nedostatku finančných prostriedkov je 
čiastočne uzavretá. Pracuje sa na projekte 
a zisťovaní skutkového stavu, a potom by 
sme chceli z vlastných zdrojov a za pomoci 
mesta opäť dať halu do prevádzky. Najväčšiu 
zmenu chystáme v oblasti spotreby energie, 
pretože až 1/3 výdavkov pohlcuje spotreba 
energie. Celá táto stavba je zastaralá, ener-
geticky veľmi náročná. Tejto oblasti budeme 
venovať značnú pozornosť.

- Akú spoluprácu očakávate od vedenia 
mesta a MZ?

- Spolupráca s mestom je na dobrej úrovni. 
V prvom rade by som sa im chcel poďakovať 
za dôveru, že môžem vykonávať túto funk-
ciu a podporili moju myšlienku, ktorú som 
predložil na zastupiteľstve o činnosti MŠO 
v blízkej budúcnosti. MŠO je organizáciou 
mesta, ako to už aj z názvu vyplýva, preto 
by ju malo využívať obyvateľstvo rôznymi 
formami. Budeme hľadať aj cezhraničnú 
spoluprácu, kde sa objavujú nejaké možnos-
ti, zatiaľ hlavne v oblasti futbalu. Chceme 
dosiahnuť, aby sa príspevky a dotácie vrátili 
istou formou širokej verejnosti. Touto cestou 
by som sa chcel poďakovať všetkým spon-
zorom, ktorí podporujú našu činnosť.
Na záver by som chcel dodať, že vo všetkých 
športových oblastiach kladieme najväčší 
dôraz na prácu s mládežou. V našej organi-
zácii práve prebieha výmena generácií, kto-
rá má najväčší dopad na futbalové mužstvo. 
Dúfam, že práve táto generačná výmena 
prinesie svoje ovocie už v blízkej budúcnos-
ti. Pretože, keď si nevytvoríme zajtrajšok, 
možno dnes tu nemáme čo robiť.

 
Pán riaditeľ, ďakujem za rozhovor!

  
 P. Glázer

na övesként együtt versenyzett 
a fekete övesekkel. Csapatka-
tában pedig ezüstérmet szerzett 
Krištofčíková Diana és Rybár 
Miroslav. Rácz Norbert
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Napjainkban erőteljesen tombol a gaz-
dasági világválság. Ennek következtében 
a munkanélküliség mindenütt egyre na-
gyobb méreteket ölt. Az elbocsájtott, „utcára 
került” emberek akaratlanul a létbizonyta-
lanság szakadéka felé sodródnak. E szörnyű, 
kilátástalan helyzet családjaikban hatalmas 
feszültségeket gerjeszt. Számukra a szebb 
jövő láthatára valahol a csillagokon túl rejlik. 
Miért pont velem történt meg ez, hogyan to-
vább, mi jöhet még, honnan várható segítség, 
vajon lehet még egyáltalán valakinek hinni? 
Az elkeseredettek fejében leggyakrabban 
ezek az egyszerű ám fontos kérdések fogal-
mazódnak meg. Egyelőre még nem körvona-
lazódnak e komoly problémák orvoslására 
a valódi, ésszerű megoldások. A jól fizetett, 
felső politikában „érvényesülő” szakembe-
rek, akik olykor a megmagyarázhatatlant is 
képesek megmagyarázni, szokásukhoz hűen 
csak ígérgetnek, és totojáznak. Idővel majd-
csak valami kipattan az agyukból. A mostani 
negatív folyamatokhoz képest a régi párká-
nyiak már nehezebb pillanatokat is átvészel-
tek. A városi lap múlt havi számában érintőle-
gesen foglalkoztunk a történelmi árvizekkel. 
Most ismerkedjünk meg közelebbről a leg-
nagyobbikkal, mégpedig az 1838-as pusztító 
márciusival, amikor sokan már-már azt hit-
ték, hogy eljött a végítélet órája.  

A legnagyobbak legnagyobbika
(Ami a márciusi számból kimaradt)

A 19. század elején Párkány már jelentős 
szerepet játszott a Duna bal partján található 
vidék életében. A gazdaság és kultúra terén 
végre elindult a fejlődés útján. Ám 1838‑ban 
a pusztitó márciusi árvíz a mezőváros ígére-
tes jövőjét teljesen meghiúsította.

1837-38 telén országszerte óriási havazá-
sok voltak. A rendkívüli mostoha, zord idő-
ben a Dunán hatalmas jégtorlaszok képződ-
tek, s a folyó már december vége felé beállott 
Visegrádnál. 1838 februárjában valamelyest 
megenyhült az idő, és a párkányiak a kemény 
tél után már nagyon várták az igazi tavaszt. 
Ám arra, ami nemsokára bekövetkezett, még 
álmunkban sem gondoltak volna. Március 
5‑én a hóolvadások és esőzések következté-
ben a folyó vízszintje rohamosan emelkedni 
kezdett. A hatalmas hó táblák, jégtorlaszok 
miatt a Duna Drávától Pestig beállott. To-
vábbá a vad áradatban sodródó gerendák, 
gallyak, boglyák, kazlak, és egyéb hordalék a 
Dunát a Garam torkolatáig teljesen elzárták. 
Mindez a folyó szabad folyását akadályoz-
ta, így az március 8‑án kilépett medréből. A 
helyi lakosokat e természeti csapás meghök-
kentette, váratlanul érte. A mezővárosban 
dobolva jártak házról-házra, hogy az embe-
rek mentsék ingóságaikat és a házaikat táma- 

A szebb jövő reményében...

szokkal védjék meg. Az óriási áradat viszont 
pillanatok alatt elöntötte Párkány területét, a 
Duna partjától egészen Szkalka Márton há-
záig, majd március 11-én a víz már a város 
akkori végén a Kálváriánál (ez a műemlék 
eredetileg a Vadas I. termálfürdő bejáratától 
jobbra lévő dombon állott, majd 1977‑ben 
helyezték át a templomkertbe) hömpölygött. 
Az emberek riadtan, fejvesztve menekültek a 
város magasabb pontjaira: az Isten-hegyre, a 
Kálváriára, részint pedig az Öreg temető kis 
dombjára. Ezeken a helyeken leltek többna-
pos menedékre. Tüzet raktak, mint régen a 
nomádok, hogy a hűvös éjszakákat valahogy 
átvészeljék. Voltak, akik a hegyfarki kuny-
hókban, présházakban, vagy pincékben hú-
zódtak meg. Szerencsére néhányan barmai-
kat, jószágaikat még időben elmenekítették a 
környező falvakba. Az akkori helyi plébános, 
Kovács Ferenc (1835‑41 között működött 
Párkányban) a házbeliekkel együtt március 
12-én kényszerült elhagyni a parókiát, ame-
lyet ekkor ért el az áradat. Csónakon először 
a Kálváriára menekültek, majd két éjszakát 

bizonyos Hómaiszter ismerősüknél töltöttek 
el. A kis dombon elhelyezkedő Szent Imre 
– templomba is betört az ár. A templom ha-
jójában, a bejárattól egészen az oltárig, com-
big ért a zavaros víz tele baromfi tetemmel. 
A márciusi árvízben a párkányiak lakóházai 
(főleg vályogházak) kártyavárként omlottak 
össze sokszor a tulajdonosok szeme láttára. 
Összesen 137 épület dőlt össze (Esztergom-
ban 614 ház, 84 részben). Műhelyek, gaz-
dasági épületek, istállók, stb. váltak a víz 
martalékává. E pár nap alatt a mezőváros 
ősi része szinte teljesen elpusztult. Kisebb 
„apokalipszis” volt ez a javából. A giganti-
kus áradat vízszintje március 13-án délben 
ért a csúcsra, majd hirtelen apadni kezdett. 
A szomszédos Nánát is elérte az árvízdráma. 
A faluban 56 ház esett áldozatául az árhul-
lámnak. Az ottani kastély is megrongálódott. 
A megrémült nánaiak Kőhidgyarmat felé 
menekültek. A zöld vetések tönkrementek, 
a földek beiszaposodtak. E tragédia köze-
pette fontos volt az emberek élelmezése. 
Szerencsére az ország több részén akadtak 
olyan nemes lelkű jótevők, adakozók, akik 
az árvízkárosultaknak élelmiszert, terményt,  
és ruhaneműt juttattak. A korabeli eszter-
gomi jegyzékben az adományok közül a 
következők szerepelnek: házi kenyér, gara-
sos cipó, xros zsemle, dara, árpakása, liszt, 
hajdina, zsír, só, füstölt disznóhús, marhahús, 
szalonna, vaj, sajt, burgonya, lencse, bab, 
borsó, cukorrépa, égett bor és levesbe való 
gyökerek. Az apadás után a katasztrófáról a 
mindent elborító romok, bútordarabok, állat 
tetemek árulkodtak a város területén. A ká-
rok eltakarítására Muzsláról Párkányba 60 
gyalogos tiszt érkezett, Ebedről Nánára pe-
dig 40 munkás lett kirendelve. A helyi vál-
lalkozások is tönkrementek. Például Müller 
József párkányi kereskedőnek, vásárosnak 
250 mázsa sója olvadt el az árvízben. Óriási 
értékek pusztultak el, és ez arra ösztönözte 
Párkány lakosságát (1824‑ben 1018 a lé-
lekszám), hogy lankadatlan szorgalommal 
és fáradhatatlan munkássággal építse újjá a 
várost. Az árvíz sújtotta lakosok új házhe-
lyeknek a kijelölését kérvényezték az Esz-
tergomi Érsekségi Uradalomnál. A korabeli 
feljegyzéseken kívül az árvízről tanúskodik 
a Fő utca 57 számú egykori Klement ház fa-
lába helyezett „árvizes” márványtábla (2,2 
méter), vagy az esztergomi Prokopp család 
gyűjteményéből származó szituációs rajz. 
Idővel az árvíz nyomait a párkányiaknak 
sikerült teljesen eltüntetni. Sajnos a későb-
biekben az árvizes forgatókönyv még néhá-
nyszor megismétlődött. Ám a megedződött 
szívós párkányiak sohasem adták fel, ugya-
nis alaposan megtanulták az újrakezdés for-
télyait.          Összeállította: Cucor Roland

Az esztergomi Bazilika látképe a 19. század 
végén. A Duna nyugalmi állapotban.

Árvizes tábla a párkányi Szent 
Imre – templom falában 

(a Valkó fényképészettel szemben). 
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Párkányban született 1795. május 27-én. A középiskola elvég-
zése után, 1813. október 29‑én belépett a Szent Benedek‑rendbe. 
A rendben tett fogadalmával kapta a Theophil nevet. Hittudomá-
nyi tanulmányait Bécsben és Pannonhalmán végezte. 1823. szep‑ 
tember 19-én misés pappá szentelték. 1819 – 21 és 1823 – 25 
között Komáromban, 1825 – 27‑ig Nagyszombatban, 1827 – 38‑
ig Esztergomban tanárkodott.  1838 és 1846 között Esztergom-
ban házfőnök, és az itteni gimnázium igazgatója volt. Ezután két 
éven keresztül spiritualisként tevékenykedett Komáromban (pap‑ 
nevelő intézeti elöljáró, aki a papnövendékek lelki ügyeit vezeti, 
házi lelkiatya), majd 1850-ig ismét Esztergomban tanított. 1850 
– 54‑ig megint komáromi spiritualis. 1854 – 68‑ig Nyalkán, Győr 
megyében plébános-helyettes, 1873-ban alperjel, utóbb perjel 
Bakonybélben (lat. prior, a rendház elöljárója, vagyis „előbbva-
ló, rangban első” személy). A „Benedek‑regula 65,17” szerint a 
perjelnek tiszteletteljesen végre kell hajtania az apát által rábízot-
takat, mert „amennyivel a többi szerzetes fölött áll, annyival lel-
kiismeretesebben kell követnie a regula előírásait“. Felelősségtel-
jes feladatai ellátásában az idősebbek (seniorok) tanácsa segíti. Ő 
veszi fel az újoncot (novícius), ő dönt annak fogadalomra bocsá‑ 
tásában. Fontosabb ügyekben az egész konvent tájékoztatása és 
meghallgatása után dönt. Balás Theophilt 1875‑ben apáttá nevez-
ték ki Bakonybélben (a perjel fölötti magasabb rangú személy, 

Narodil sa 27. mája 1795 v Parkane (Štúrovo). Po absolvova-
ní strednej školy vstúpil 29.októbra 1813 do Rehole svätého Be-
nedikta. Zložením sľubu v reholi dostal meno Theophil. Teológiu 
študoval vo Viedni a Pannonhalme. 19.septembra 1823 ho vysvätili 
za kňaza. V rokoch 1819 – 21 a 1823 – 25 pôsobil ako profesor 
v Komárne, 1825 – 27 v Trnave, 1827 – 38 v Ostrihome. Od roku 
1838 – 1846 bol prednostom rehole v Ostrihome a zároveň aj ria‑ 
diteľom na tamojšom gymnáziu. Počas dvoch rokov pôsobil ako 
spiritualis v Komárne (prednosta seminára, ktorý vedie duchovný 
život seminaristov, duchovný otec), potom do roku 1850 znovu učil 
v Ostrihome. Ešte v ten istý rok sa vrátil do Komárna za duchovné-
ho otca, kde pôsobil do roku 1854. Ďalšie štyri roky bol zástupcom 
farára v Nyalke v župe Győr, v r. 1873 sa stáva zástupcom priora, 
neskôr priorom v Bakonybéli (predstavený kláštora, ktorý stojí na 
čele kláštornej komunity a svojím životom je motiváciou, príkla-
dom pre ostatných). Podľa „Regule sv. Benedikta 65,17“ (rehoľné 
pravidlá, ktoré sú súborom pravidiel pre asketický život založený na 
evanjeliových radách chudoby, čistoty a poslušnosti, ktoré potvrdila 
cirkevná autorita, a ktoré sa osoby zasväteného života dobrovoľne 
zaviazali dodržiavať) prior úctivo musí plniť úlohy zverené opá-
tom, lebo „o koľko stojí vyššie od ostatných rehoľníkov, o toľko 
svedomitejšie musí dodržiavať predpisy regule“. Pri výkone zod-
povedných úloh mu pomáha rada starších (seniorov). On prijíma 
nováčikov (novícius), on rozhoduje o ich pustení na zloženie sľubu. 
V dôležitejších veciach rozhoduje po obdržaní informácií a vypo-
čutí celého konventu. Theophila Balása v roku 1875 vymenovali 
za opáta v Bakonybéli (osoba vyššieho rangu od priora, spravidla 
stojí na čele opátstva). Zomrel v Bakonybéli v r. 1878. Jeho činnosť 
mala veľký vplyv na vedecké vzdelanie Károlya Lányiho narode-
ného v Pukanci. Napísal latinské a maďarské príležitostné básne, 
cirkevné hymny o maďarských svätcoch, ktoré zaradili aj do be-
nediktínskeho breviára. Svoje úvahy zverejňoval v rôznych časo-
pisoch. Jeho básne a rukopisy sú uschované v knižniciach opátstva 
v Pannonhalme a Bakonybéli. 

 Július Juhász

Balás Theophil (Ferencz)

Theophil (Ferencz) Balás

általában a kolostor 
vezetője). Ott is halt 
meg 1878. június 5-én. 
Munkássága nagy be-
folyással volt a baka-
bányai születésű Lányi 
Károly tudományos 
képzettségére. Művei: 
Latin és magyar nyel-
vű alkalmi költemé-
nyek; egyházi himnu‑ 
szok a magyarországi 
szentekről, melyeket 
a bencés breviáriumba 
is fölvettek. Értekezé-
seket közölt különféle 
folyóiratokban; egyhá-
zi beszédeket írt sz. Ist- 
ván királyról, sz. Már-
ton és Mór püspökről. 
Költészettanárként is 
jegyezték. Írói jegye: 
Th. B. Munkái: Eucha-
risticon honoribus... 
princ. Alex. a Rudna... 
Strigonii, 1828.,  Vota 
emin. ac. rev. dno car-
dinali Alex. principi a 
Rudna. U. ott, 1829., 
Carmen hon... Thomae 
Kovács archiabbatis... 
U. ott. 1830. (Kovács 
Tamás főapát szék-
foglalójára), Rudnay 
Sándor hercegprimás 

gyászemlékére irt verse és beszéde. U. ott, 1831.), Méltóságos 
mérei Mérey Sándor úrnak... U. ott. 1832., Lantos dal, melyet 
Krajner József úrnak nyújtott... U. ott, 1834.,  Rimes dal az esz-
tergomi tanuló ifjusághoz intézve. U. ott. 1836., Cels. ac Rev. dno 
principi Jos. Kopácsy... devot. dicatum. U. ott, 1839. (Kopácsy 
József hercegprímás székfoglalójára), Lessus quo ill. ac. rev. dni 
Thomae Kovács... archiabbatis obitum in exequiis eiusdem...
luxit. Jaurini, 1841. (Kovács Tamás főapát halálára), Gyász‑ 
hangok, néhai Kopácsy József hercegprimás hamvai fölött. Esz-
tergom. 1847., Örömhangok, melyekkel főm. herczeg nagy‑kéri 
Scitovszky Ker. János beiktatását... ünneplé az esztergomi kir. 
tanoda. Győr. 1850., Carmen honoribus ill. ac. rev. dni Joan. 
Chrys. Kruesz... Comaromii, 1866. (Kruesz Chrysostom főapát 
beiktatásakor). Hátrahagyott versei és kéziratai a pannonhalmi és 
bakonybéli apátságok könyvtárában vannak elhelyezve.

 
 Juhász Gyula
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Az 1848 – 49-es forradalom és szabad-
ságharc tájainkon is fényes betűkkel írta 
be magát a történelem emlékkönyvébe. 
Az 1849. április elejével kezdődött diadal-
mas tavaszi hadjárat a magyar honvédsereg 
egyik legsikeresebb hadműveletének bi-
zonyult. Százhatvan évvel ezelőtt a frissen 
szervezett honvédsereg nagyszerű győzel-
mek sorozatával gyakorlatilag kiverte az 
országból az ellenség jól felszerelt, túlerő-
ben lévő erőit, és felszabadította a sokáig 
körülzárt és ostromlott Komáromot. A fő-
sereg a tavaszi hadjárat legszebb, legfénye-
sebb győzelmét Nagysallónál vívta 1849. 
április 19-én. A Klapka vezette I. hadtest, a 
Damjanich vezette III. és a Gáspár vezette 
VII. hadtest – Görgey Artúr vezényletével 
– teljesen szétverte a császári csapatokat, a 
maradékot pedig megfutamodásra kénysze-
rítette. Ludwig Wohlgemuth altábornagy, a 
nagysallói ütközetben résztvevő császári és 
királyi tartalék hadtest parancsnoka kényte-
len volt elviselni a vereség gondolatát, pedig 
nem sokkal azelőtt jelentette ki, hogy „nincs 
többé visszavonulás”. A megvert hadak egy 
része Komáromnak, másik része Párkány-
nak menekült, s csak másnap volt képes úgy 
- ahogy összeszedni szétszórt zászlóaljait. 
A VII. hadtest, Gáspár András huszártábor-
nokkal az élen, egészen Kéméndig üldözte a 
megfutamodó császáriakat. A tábornok egy 
rövid pihenőt engedélyezett a legénység szá-
mára, s amikor tovább akart indulni, kapja a 
hírt, hogy Kőhidgyarmat felől ellenség kö-
zeleg. Az pedig nem volt más, mint az ápri-
lis 18-án Esztergomból megindult császári 
és királyi II. hadtest Csorich-hadosztályának 
Franz Wyss generális‑vezette erős dandárja 
azzal a feladattal megbízva, hogy a Csata 
– Bény – Kéménd térségben állítsa meg a 
Kossuth – felkelőket. Wyss dandárját erede-
tileg Wohlgemut támogatására küldték, de 
mivel későn érkezett, Gáspárék addigra ve-
reséget mértek Wohlgemut csapatára. Wyss 
akkor még semmit sem tudott a vesztes na-
gy‑sallói csatáról, és bízva a 2500 főből álló 
elit seregében, nagy elbizakodással Gáspár 
hadosztályára tört. A bátor honvédsereg a 
kitűnően felkészült Gáspár tábornok vezeté-
sével rövid ellenállás után 1849. április 20-
án Kőhidgyarmatnál szétverte az ugyancsak 
meglepett Wyss dandárját. A megrémült 
osztrák katonák eszeveszetten menekültek 
Párkány felé, majd átkelve a Dunán vissza-
vonultak Esztergomba. A Poeltenberg-had- 
osztály négy Sándor-huszára 22-én éjszaka 
tíz órakor a helyi parasztok segítségével fe-
légette a Párkányt Esztergommal összekötő 
hidat, megakadályozva ezzel, hogy az Esz-
tergomba visszavonult cs. kir. csapatok eset-
leg újabb támadásba kezdjenek. Most pedig 
idézzük fel a leghitelesebb, maga Gáspár tá-
bornok jelentését a csata kimeneteléről, me-
lyet a Koltán székelő hadsereg‑főparancs‑ 
nokságnak küldött, és amelyben ismerteti az 
összecsapás kimenetelét.

„Nagybény, 1849. április 20.
A VII. hadtestparancsnokságtól 
A magas magyar királyi hadsereg-főparancs- 
nokságnak, Koltán                                                      
A hadtesttel Nagybényre érkezve az elővéd 
azt a jelentést hozta, hogy Kéméndet az el-
lenség megszállta. Ezért azonnal felvonul-
tunk csatarendben, lovasságot küldünk ki 
a jobbszárnyra, majd aztán három harcvo-

Ó, az a legendás tavasz…
alakult Esztergom vármegyei honvédegylet 
tagjaival és vezetőségével, rangjuk felso-
rolásával együtt. Az esztergomi székhelyű 
honvédegylet ideiglenesen Somogyi József 
százados elnöklete alatt, Rényi Rezső és 
Kruplanicz Kálmán jegyző főhadnagyok 
vezetésével alakult meg. Somogyi Józsefet 
csakhamar Bartha Endre őrnagy váltotta fel 
az elnöki székben. Az egylet „a vármegye 
egész területére kiterjeszkedik, s fennáll 
szakadatlanul. Elnök elhunyta és jegyző 
leköszönése folytán elnökké százados Bu-
rián Pál és jegyzővé hadnagy Harczi Adolf 
választattak meg. Az egylet kegyelete Báto-
ri Schulz Bódog ezredesnek az ugyancsak 
Esztergomhoz tartozó Szentgyörgymező 
város temetőjében a sírhantja felett díszes 
emléket állított.” Most pedig lássuk néhány 
egykori honvéd nevét azok közül, akik az 
egylet tagjai voltak 1890-ben. Koller Antal 
és Kovács Mihály századosok (Sárkány), 
Galgóczy Endre alhadnagy (Muzsla), Stern 
Mór alhadnagy (Köbölkút), Baig Ignácz és 
Tóth István őrmesterek (Párkány), Demján 
András tizedes (Német Szölgyén), Fodor 
Ferencz tizedes (Muzsla), Gábor János tize-
des (Libád), Gúnya Gábor tizedes (Ebed). A 
közhonvédek közül: Bachurek Imre (Kőhid‑ 
gyarmat), Bertók János (Muzsla), Bodrogi 
Bálint (Ebed), Dobay Ferencz (Kisújfalu), 
Juhász János (Nagy‑Bény), Juhász István 
(Libád), Kucsera János (Magyar Szöl-
gyén), Morvai Ignácz (Kéménd), Pufa Imre 
öreg (Párkány), Rubecz István (Köbölkút), 
Szloboda József (Bart), Tölgyesy István  
(Párkány).  
 Juhász Gyula

nalban Kéménd felé vonultunk előre. Ezt 
már elhagyottan találtuk, mivel csak gyen-
ge részlegek tartották megszállva, továb-
bá azért is, mivel a Garam másik oldalán 
táborozó Horváth alezredes úr lőtte őket. 
Kéménden túlra érkezve azt tapasztaltuk, 
hogy Párkány felől erős ellenséges tömegek 
közelednek ide, ezért gyorsan előreküldtünk 
egy üteget és a megkerülő oszlopot gyor-
sabb előnyomulásra utasítottuk. A tüzérség 
azonnal lőtte az úton jövőket és a hegyszo-
rosban a jobbszárnyunk felé előnyomuló 
részleget, amely erre Kőhidgyarmat helysé-
gen keresztül gyorsan visszavonult és állást 
foglalt. A megkerülő oszlop ütege erre az 
időre megérkezett és az oldalakat lőtte, egy 
másik üteg szintén előrejött és lőtte a csapa-
tokat, amelyek azonban távolabbra húzódtak 
vissza, és egy óránál tovább ágyútűzzel vá-
laszoltak. Ez idő alatt Horváth alezredes úr 
tüzérei mindig a hegyen előrehatolva lőtték 
az ellenséget, azonban valószínűleg ered-
mény nélkül, mivel az nem mozdult. Ezután 
egy tarack-üteg nyomult előre a falu köze-
lébe és lőtte az ütegeket, mire valamennyi-
en Párkány felé vonultak vissza. Távolabb 
azonban újból állást foglalt az ellenség, és 
lőtte Horváth alezredes urat. Ezt követően 
3 huszárosztályt küldtünk előre Gyarmaton 
keresztül egy fél tarack-üteggel, és mivel az 
ellenség elkezdett előrenyomulni, néhány 
lövéssel visszavetettük. Gyarmatot lovasság- 
gal-, a Gyarmattól jobbra eső helységet (Kis- 
tata puszta, a szerző megj.) gyalogsággal 
szálltuk meg. A csapatok már táborban van-
nak. Úgy látszik, hogy az ellenség néhány  
kisebb részleg kivételével, teljesen vissza-
húzódott Párkányba. A hadtestnek az erős 
ágyútűz ellenére nincs vesztesége.
Gáspár tábornok“

A magyar honvédsereg részéről a 160 
évvel ezelőtti, vérveszteséget nem követelő 
ütközetben azonban több császári katona 
vesztette életét. Kettőt közülük a gyarma-
ti temetőben temettek el, a többi halottat 
és sebesültet a császáriak összeszedték, és 
magukkal vitték; a sebesülteket az esztergo-
mi kórházba szállították. És ez volt Gáspár 
András, a vitéz honvédtábornok utolsó dia- 
dalmas fegyverténye. A VII. hadtest ve-
zetését még az ütközet helyszínén átadta 
Poeltenberg Ernőnek, ő maga pedig szó 
nélkül elhagyta a csatateret. Poeltenberg 
egész Párkányig nyomult előre, ahol bevár-
ta a Vác felől érkező Kmety hadtestét, hogy 
aztán  Komárom felé igyekezzen. Végül la-
pozzunk bele a Mikár Zsigmond által ösz-
szeállított Honvéd‑évkönyvbe, melyből az 
1848/49‑i honvédsereg 1890‑ben még élet-
ben volt tagjairól kapunk áttekintést. Meg- 
ismerkedhetünk belőle az 1867‑ben meg‑ 
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A nyelvvizsga alapvető követelménnyé vált

Viac o preklade...

Az idegen nyelvek aktív tudása évről‑
évre nagyobb jelentőséggel bír. A komo‑ 
lyabb álláshirdetéseknél az angol nyelv 
középszintű ismerete szinte elengedhetet-
len, de ma már gyakoriak az olyan állás‑ 
hirdetések is, amelyek kiírói több nyelv 
tudását is megkövetelik. 

Évről‑évre nő a nyelvvizsgázók száma, 
erről az esztergomi Mária Valéria Nyelvis-
kola igazgatója, Erős Attila is beszámolt 
lapunknak. Szavai szerint, míg 2004-ben 
néhány tucat személy vizsgázott, addig a 
legutóbbi próbatételen már több száz diák 
vett részt. Ez annak köszönhető, hogy Ma-
gyarországon, 2002‑től a diploma meg‑ 
szerzéséhez elengedhetetlen egy középfokú 
nyelvvizsga megléte. Leginkább a végzős 
középiskolások kezdenek nyelvek tanu-
lásába, de sok felnőtt is bekapcsolódik a 

Rekreačný komplex Vadaš Thermal oznamuje návštevníkom, 
že termálne kúpalsiko bude otvorené od 1. mája. V deň otvore-
nia je vstup zadarmo. V máji bude kúpalisko otvorené denne 
od 10.00 do 18.00 hod. Zľavnené permanentky pre Štúrovčanov 
budete môcť si zakúpiť v Turistickej informačnej kancelárii na 
Pešej zóne. Každého srdečne očakávame! Sledujte aktuálne in-
formácie na www.vadas.sk.

Európska únia je založená na princípe roz-
manitosti kultúr, zvykov, presvedčenia a ja-
zykov. Na kontinente, kde sa hovorí toľkými 
jazykmi, je to prirodzené. Úradné jazyky EÚ 
sa delia do troch jazykových skupín: indo-
európskej, ugrofínskej a semitskej. V po-
rovnaní s inými kontinentmi je to pomerne 
málo. Jazyková rozmanitosť sa oproti minu-
losti zviditeľnila, pretože v súčasnosti ľudia 
oveľa viac ako predtým komunikujú s cud-
zincami a učia sa cudzie jazyky častejšie ako 
v minulosti. Dopyt po preklade však napriek 
tomu nezanikol úplne. Práve naopak, javy 
ako globalizácia či rýchly rozvoj technoló-
gie, s ktorým súvisí potreba užívateľských 
príručiek pre nové produkty, alebo neustále 
sa rozširujúca ponuka televíznych kanálov, 
zvyšujú dopyt po prekladoch.
Dobrý preklad by mal mať na čitateľa taký 
istý účinok ako originál. Ak vám originál 
vylúdi úsmev na tvári alebo vás naladí tak, 
že sa chcete okamžite vydať do sveta za no-
vými zážitkami, preklad by mal na vás pô-
sobiť rovnako. Pod prekladom sa rozumie 
pochopenie významu textu v jednom jazyku 
a jeho následné vyjadrenie v inom jazyku, 
pričom je potrebné dodržiavať gramatické a 
štylistické pravidlá. Prekladatelia zvyčajne 
nazývajú jazyk, z ktorého prekladajú výcho-
diskový jazyk a jazyk, do ktorého prekladajú 
cieľový jazyk. 
Pojmy preklad a tlmočenie sa často zamie-
ňajú. Tieto dve činnosti sa síce podobajú, 
najmä pokiaľ ide o uplatňované myšlienko-
vé procesy, ale zároveň používajú veľmi od-
lišné metódy a vyžadujú si rôzne schopnosti. 
Prekladateľ pracuje s písanými textami (napr. 
romány, návody na použitie, listy, titulky, in-
ternetové stránky), zatiaľ čo tlmočník ústne 
reprodukuje hovorený prejav niekoho iného 
v inom jazyku (napr. na konferenciách a ro-
kovaniach alebo na súde). 
Už od nepamäti musia prekladatelia čeliť 
problémom, ktorých vyriešenie si vyžaduje 

képzésekbe (erre szolgálnak a céges nyelv‑ 
tanfolyamok is). A munkáltatók már tőlük 
is elvárják a minimum egy idegen nyelv 
megfelelő szintű ismeretét. Az angol‑ és a 
német nyelv a legkeresettebb, sokan érdek- 
lődnek az olasz és a francia iránt is, egyre 
többen keresik a spanyol és a japán nyelvet. 
Erős Attila úgy véli, ha valaki idegen nyel-
vet beszél „értékesebb” embernek számít. 
„Az angol nyelv - mely világnyelvként van 
számon tartva - legalább alapfokú elsajá-
títását fontosnak tartom, hiszen a techni-
ka fejlődésének, a piac globalizálódásának 
köszönhetően már nem tudunk nélküle 
boldogulni, ahogy egy-egy nyaralásnál is 
elengedhetetlenek az alapszintű ismeretek” 
– vélekedett Erős, aki szerint a 21. század 
célmondata, az „életre szóló tanulás” meg- 
követeli a naprakészséget, melyhez a nyelv- 

viac ako len zvládnutie jazyka. Prekladatelia 
znovuobjavili zabudnuté písma (napr. Cham-
pollion a Rosettská doska) alebo vymysleli 
nové (sv. Cyril a Metod a hlaholika a cyri-
lika). Napomáhajú takisto šíreniu literatúry, 
pretože bez ich práce by sme nemohli čítať 
knihy napísané v cudzích jazykoch. Pred-
stavte si napríklad, že by Shakespeare bol len 
pre ľudí, ktorí ovládajú angličtinu. A k akým 
stratám by dochádzalo, keby sme sa nemohli 
podeliť o výsledky bádania z oblasti vedy, 
akou je napríklad oblasť vesmírneho výs-
kumu. Zároveň by sme nemali zabúdať, že s 
rozvojom technológií sa rýchlo mení aj slov-
ná zásoba. Nové nápady, nové veci, termíny, 
ktoré nemajú v iných jazykoch zodpovedaj-
úci výraz, toto všetko vedie prekladateľov k 
tomu, aby pre ne zavádzali nové slová. Tieto 
slová sa nazývajú neologizmy. 
A k tomu všetkému musíme ešte pridať sku-
točnosť, že každý jazyk vychádza z iných 
kultúrnych, sociálnych, geografických a kli-
matických podmienok. Napríklad v krajinách 
s chladným podnebím môžete napočítať aj 
dvanásť rôznych slov, ktoré vyjadrujú rôzne 
stupne chladu, zatiaľ čo v iných jazykoch 
majú možno len tri. Úlohou prekladateľa je 
vysporiadať sa aj s takýmito nástrahami.  
Pomocou strojového prekladu môžete získať 
približnú predstavu o obsahu textu napísa-
ného v jazyku, ktorý vôbec neovládate. Ale 
majte na pamäti, že riziko „nesprávneho po-
chopenia“ textu je pomerne vysoké. Naprí-
klad vo vete Moja žena hrá dámu, prekladateľ 
z kontextu rozozná, či tu ide o spoločenskú 
hru alebo predstieranie. Ale čo počítač? 
Správny preklad musí brať do úvahy kontext, 
skladbu textu a gramatické pravidlá, štylisti-
ku, používanie synoným a slovných hračiek 
a iných dvojzmyslov. Počítač to dokáže len 
čiastočne alebo vôbec nie. Napriek tomu, že 
počítačoví odborníci a jazykovedci prekla-
dový softvér neustále vylepšujú, ani ten na-
jvyspelejší stroj nemôže nahradiť skúseného 

tudás is hozzátartozik. Mi tagadás, mind a 
felsőoktatásban, mind bizonyos munkahe-
lyek megszerzésénél lényeges szerepet tölt 
be a nyelvtudás. Erős Attila éppen ezzel in-
dokolja a nyelvvizsga fontosságát. „Biztos 
vagyok benne, hogy a befektetett energia 
megtérül, így például egy jobb állás elnye-
résénél”‑ szögezte le. A hozzáértő szavai 
szerint a középfokú nyelvi szint elsajátítása, 
abban az esetben, ha valaki még nem tanulta 
az adott nyelvet, közel egy-másfél év alatt 
érhető el. Ha valaki már egyszer elért egy 
bizonyos szintet, a tanulás ideje leredukáló-
dik. A Mária Valéria Nyelviskola tanárainak 
a tapasztalatai alapján, az egyszer már el-
sajátított tudás, az úgynevezett háttér tudás 
gyorsan visszajön az újbóli nyelvtanulás el-
kezdésénél.

 Sz.É.

prekladateľa. 
Ako sme videli v časti o strojovom prekla-
de, význam slova alebo vety závisí od toho, 
čo ich obklopuje. Na to, aby sme dosiahli 
preklad, ktorý nie je len nahradením jednot-
livých slov (takzvaným doslovným prekla-
dom), v našom mozgu prebehnú tri činnos-
ti: 
pochopenie: Čo sa v texte píše? Čo tým 
chcel autor povedať? Aké myšlienky obsa-
huje tento text? A aký je jeho celkový vý-
znam?
abstrakcia: Odmyslíme si konkrétne slová, 
ale uchováme si význam.
transfer: Nájdeme slová v cieľovom jazyku, 
ktoré tento význam vyjadria.  
Väčšina textov, ktoré sa prekladajú v ko-
merčnej praxi, má veľmi praktický alebo 
„pragmatický „ charakter (užívateľské prí-
ručky, úradné dokumenty, finančné správy, 
atď.), zatiaľ čo iné texty majú širší „literár-
ny“ záber (básne, romány, eseje, atď.). 
V závislosti od druhu textu môže preklad 
vyžadovať odborné znalosti z určitého od-
boru, napríklad z elektroniky, finančníctva, 
lekárstva, chémie či botaniky (napr. znalosť 
názvov všetkých častí určitého stroja či zna-
losť chemického názvoslovia), alebo prí-
padne znalosť kultúrnych súvislostí a šty-
listických zásad (ak ide o rým alebo slovnú 
hračku). V niektorých prípadoch, napríklad 
pri preklade softvérových balíkov, si pre-
klad vyžaduje veľmi odborné znalosti, ako 
aj značnú znalosť kultúry. 
Napriek tomu, že ľudia v Španielsku a v 
Latinskej Amerike hovoria rovnakým jazy-
kom, texty, ktoré sa týkajú kultúrnych reá-
lií, (akými sú napríklad spoločenské hry s 
otázkami z všeobecného prehľadu) je často 
nutné prekladať odlišne. Prekladu, pri kto-
rom sa texty upravujú tak, aby zodpovedali 
danej kultúre alebo geografickej oblasti, sa 
hovorí „lokalizácia“. 
 F.Cs.

A Vadas Thermal üdülőkomplexum értesíti kedves látogatóit, 
hogy május 1.‑től ismét látogatható a termálfürdő. A nyitás nap‑ 
ján a belépés ingyenes. Májusban a fürdő naponta 10 és 18 óra 
közt tart nyitva. A párkányiak kedvezményes belépői a sétálóut-
cán található Idegenforgalmi Információs Irodában válthatók 
meg. Mindenkit sok szeretettel várunk! Aktuális híreinket meg-
találják a www.vadas.sk weboldalon.
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Baljós péntek 13
A péntek tizenharmadikát nem lehet me-

gúszni, minden évben legalább egyszer és 
legfeljebb háromszor felbukkan. Idén éppen 
ilyen tripla év van, február után márciusban, 
aztán novemberben is péntekre fog esni ti-
zenharmadika. A Gergely-naptárban egyéb-
ként egy négyszáz évente ismétlődő mintá-
zatban követik egymást a napok és dátumok 
párosai, és vagy pechünkre, vagy sem, min-
denesetre tény, hogy több tizenharmadika 
esik péntekre, mint bármilyen más napra.

Európa sok országában hisznek még min-
dig a boszorkányságban, varázslásban. A 
kutatások azt mutatják, hogy a társadalmi 
háttér nem döntő tényező a babonaságban, a 
diákok és szellemi foglalkozásúak között is 
szép számban akadnak olyanok, aki hisznek 
a csillagoknak az emberi életet befolyásoló 
hatásában vagy a tenyérjóslásban. Felméré-
sek szerint Amerikában és az angolszász 
nyelvterületeken az emberek 8‑10 %‑a hisz 
abban, hogyha egy hónap tizenharmadik 
napja péntekre esik, az szerencsétlenséget 
jelent. Ez a világ egyik legismertebb és leg- 
elterjedtebb babonája, aminek eredetét a 
legendák olyan régmúlt eseményekre veze-
tik vissza, mint Jézus keresztre feszítése, a 
templomos lovagok rendjének felszámolá-
sa, sőt, az özönvíz, vagy a kiűzetés a Paradi 
csomból.

Péntek tizenharmadika legendája a nép- 
rajzkutatók szerint azonban valószínűleg 
két egymástól független babona összeolva-
dásából jött létre, valamikor a XX. század 
elején. Péntek tizenharmadika balszerencsés 
mivoltáról a legrégebbi írásos említés 1869-
ből való, a híres zeneszerző, Gioachino Ros-
sini életrajzából (Rossini egyébként 1868. 
november 13-án halt meg, ami péntek- 
re esett). Ezelőtt a babona legfeljebb köz-
szájon forgott, de nem volt különösebben 
elterjedt. A hiedelmekkel, népszokásokkal, 
babonákkal foglalkozó híres Brewers Dicti-
onary of Phrase and Fable enciklopédia még 
az 1898-as kiadásában sem emlékezik meg 
a szerencsétlen péntek tizenharmadikáról; 
az elátkozott 13-as szám, és a balszerencsés 
péntek azonban már külön-külön szócikket 
kap benne.

Tizenhárom
A tizenhármas a legtöbb ősi kultúrában 

kiemelt szerepet kapott: Kínában és Egyip-
tomban szerencsés számnak tartották, más- 
hol pedig szerencsétlennek, mert eggyel 
több, mint a tökéletesség szimbólumának 
tartott tizenkettes. A tökéletes 12-höz hozzá-
adódik még egy szám, és ez megbontja az 
egységet, a harmóniát, ezért halált hozó.

A keresztény kultúrkörben az utolsó va-
csora bibliai története bélyegezte meg a 
számot, ahol tizenhárman ültek az asztalnál. 
Kevésbé ismert, de egy hasonló történet sze-
repel a viking mitológiában is, ahol Odin és 
11 társa tart lakomát, amit a meg nem hívott 
Loki, a viszály istene tesz tönkre tizenharma-
dikként, egy mérgezett nyílvesszővel meg‑ 
öli Baldrt, a szépség istenét, ami végül az is-
tenek háborújához, a Ragnarökhöz vezet. A 
XXI. században is sokan messzire elkerülik 
a 13-as számot. Amerikában hiányoznak az 
épületek 13-ik emeletei, nagyon sok kórház- 
ban nincs 13. kórterem. Azon sem csodál-
kozott senki, amikor az Apolló 13-nak a 13 
óra 13 perces fellövési kísérlete a 39‑es (há-
romszor 13!) indítóállványról meghiúsult. 

Persze, Európa sem kivétel: amikor 1965-
ben az angol királynő Németországba láto-
gatott, a vágány számát, amelyről a királynő 
vonata indult volna, 13-ról 12-re cserélték. 

A babona, úgy tűnik, nemcsak az egyéni 
sorsokat befolyásolhatja, de káros lehet a 
gazdaságra is. 1978-ban Amerikában készí-
tettek egy felmérést, melynek meglepő ered-
ménye az volt, hogy a tizenharmadikák akár 
egymilliárd dolláros veszteséget is okozhat-
nak. Ezen a napon sokan egyszerűen nem 
mennek dolgozni, nem váltanak vonat- vagy 
repülőjegyet, és nem szívesen vásárolnak. 

Sokan rettegtek mindig is attól, hogy 
tizenhárman üljenek asztalhoz, mert a hi-
edelem szerint valaki közülük hamarosan 
meghal. Az utolsó vacsorán is Jézus volt a 
tizenharmadik az apostolai között. Napó-
leon és Franklin Delano Roosevelt híresek 
voltak arról (is), hogy semmi pénzért sem 
vacsoráztak volna tizenharmad maguk-
kal. Roosevelt pl. mindig kéznél tartotta az 
egyik titkárnőjét, hogy ha valaki esetleg az 
utolsó percben visszamondta a meghívást, 
vagy hirtelen csapódott a társasághoz, ak-
kor se legyenek pont tizenhárman. Párizsban 
létezett a quatroziéme intézménye, mely-
nek révén végszükség esetén bárki rendel- 
het egy hivatásos tizennegyedik vendéget.  
 
A triszkaidekafóbia (a 13‑astól való félelem 
görög megnevezése) tulajdonképpen ókori 
eredetű babona. A számoknak különös je-
lentőséget, pozitív vagy negatív tulajdon-
ságokat tulajdonító gondolkodásmódot, a 
számmisztika elemeit még a püthagoriánu-
soktól (Püthagorasz tanítványai, filozófiai 
rendszerükben központi szerep jutott a szám- 
nak) és a kabbalistákól örököltük. 

Péntek
Az ókori Rómában (majd később például 

a középkori Angliában) a péntek volt a kivé-
gzések napja, így szükségszerűen Jézus ke-
resztre feszítése is péntekre esett - innen szár- 

mazhat a szerencsétlenséget hozó pénteki 
nap babonája. Az európai pogány kultúrák- 
ban a hét ötödik napja szent nap volt, amit 
az isteneknek szán az ember. Ez is magya-
rázhatja a babona egy részét, miszerint pén-
teken elkezdeni egy utazást, vagy bármilyen 
fontos tevékenységet, balszerencsét hoz, 
hiszen ezt a napot az isteneknek kellett vol-
na áldoznunk.

Az angol „friday“ szó a szerelem és a ter-
mékenység viking istennőjére, Freyjára utal 
(„Freyja‘s day“). Egyes történészek szerint 
a keresztény egyház szándékosan állítot-
ta be a hívei előtt rivális vallás istennőjét 
boszorkánynak, Freyja szent napját pedig 
szerencsétlenséget hozó, elátkozott napnak, 
boszorkányszombatnak. A szerencsétlen 
péntek babonája angolszász területeken a leg- 
erősebb. A mai napig tartja magát a legen-
da a HMS Friday nevű csatahajóról, amivel 
a haditengerészet azt akarta bebizonyítani, 
hogy a péntekkel valójában nincs semmi 
baj. A Péntek nevű vitorlást pénteken bocsá‑ 
tották vízre, a kapitány neve James Friday 
volt ‑ aztán az első útján elsüllyedt, és a tel-
jes legénység odaveszett. Szép történet, kár 
hogy egy szó sem igaz belőle, legalábbis a 
Brit Királyi Hajózási Múzeum archívuma 
szerint sosem létezett ilyen nevű hajó.

Számok a statisztika tükrében
Az elmúlt pár évtizedben több tanulmány 

is született, amelyek statisztikai adatokkal 
próbálták alátámasztani, vagy éppen cáfolni 
a babona igazát, vicces eredményekkel. Egy 
holland tanulmány 2008-ban a biztosítótár-
saságok adatbázisai alapján azt állapította 
meg, hogy míg egy átlagos pénteken 7800 
közlekedési baleset történik, ha az péntek 
tizenharmadikára esik, ez a szám 7500-ra 
csökken.

Egy 1993‑as cikk a British Medical Jour-
nalből ennek éppen az ellenkezőjét állítja, 
itt a szerzők a hatodikára és tizenharmadi-
kára eső pénteki napok statisztikáit hasonlí-
tották össze, és arra jutottak, hogy 13-án 52 
%‑kal több a baleset. Abban viszont minden 
tudományos kutatás szerzője egyetért, hogy 
az átlagostól eltérő péntek tizenharmadi-
kai adatokról nem a dátum, hanem maga 
a babona tehet. Ezzel pedig meg lehet ma-
gyarázni bármit: ha kevesebb a baleset, az 
azért van, mert direkt óvatosabbak vagyunk 
a baljóslatú napon, ha több, az meg azért, 
mert idegesít a tudat, hogy ma szerencsétlen 
nap van.

Bár a magyar néphagyomány mindig is 
szerencsétlen napnak tartotta a pénteket, 
mára viszont csillapodni látszik a péntek 
13-hisztéria, legalábbis a gyakorlat azt 
mutatja, hogy az emberek nem maradnak 
otthon a balszerencsétől rettegve. Semmi-
lyen változás nem érzékelhető ilyenkor az 
utasforgalomban sem egy átlagos pénteki 
naphoz képest. A szállásfoglalások esetén 
is hasonló a helyzet: a tizenharmadikára 
eső péntekek forgalma nem különbözik egy 
átlagos pénteki napétól (kivéve februárban, 
amikor a Valentin‑nap miatt kiugróan sokan 
utaznak el hosszú hétvégére). 

Az egyéni hozzáállástól, gondolkodás-
módtól függ tehát nagymértékben, ki men-
nyire vonzza be gondolatai által a negatív 
történéseket…

  
 Összeállította: F.CS.

(Kis babonatörténet)

A tarot kártya tizenharmadik lapja 
a halált ábrázolja
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Strasbourgban járt szerkesztőségünk két tagja
Bauer Edit és Duka Zólyomi Árpád, eu-

rópa parlamenti képviselők látogatást szer-
veztek mintegy 140 fő részére Strasbourgba. 
A program egész Szlováki magyarlakta ré‑ 
szeire kiterjedt. Párkányból szerkesztősé-
günk két tagja is részt vett a tanulmányú-
ton.

A március 22 - 24. között megvalósult prog- 
ramba pályázat révén lehetett bekerülni, illetve 
különböző tanulmányi versenyt nyert diákok 
is részt vettek. Az Európai Parlament egyik 
székhelye Brüsszel és Luxemburg mellett a 
francia‑német határon elhelyezkedő Strasbourg 
városa, amely szimbolizálja a megbékélést és a 
közös együttélés lehetőségét. Az Európai Unió 
tagállamainak döntése alapján a határ menti vá-
ros 12, egyenként 4-napos plenáris ülésnek ad 
otthont az év folyamán. 

A pályázóknak és diákoknak szervezett láto-
gatás célja az Európai Unió működésének, és az 
Európa Parlament (EP) munkájának részletes 
megismertetése volt. Mint megtudtuk, minden 
tagállam polgárát érintik az európai jogszabály-
ok, még akkor is, ha esetleg nem ismeri azokat. 
A bővítésnek köszönhetően az EP szerepe és 
hatásköre jelentősen megnövekedett az elmúlt 
évtizedekben. Megkerülhetetlen szereplőjévé 

Párkány és Vidéke ‑ A Mi lapunk, kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, Párkány) Főszerkesztő: Szép Éva, szerkesztőbizottság: Cucor Roland, Frunyó Csilla, Anna Gallová, Glázer Péter, 
Juhász Gyula, Ondrejka Rozália. Hirdetésfelvétel: a 036/7511108‑as számon, a parkanyesvideke@gmail.com e‑mail címen, a szerkesztőbizottsági tagoknál vagy a művelődési központban. Nyomdai kivitelezés és törde-
lés: 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, Anna Gallová, Peter Glázer, Július Juhász, 
Rozália Ondrejková. O inzerciách sa môžete informovať na tel čísle: 036/7511108, na mailovej adrese: parkanyesvideke@gmail.com alebo v 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 Kempis Tamás  gondolatát idézzük.
A megfejtéseket május 11‑ig várjuk a Városi Művelődési Központ postaládájába. A beküldők között az S‑A‑S Sport Centrum bérletét, valamint 
étrend‑kiegészítőket tartalmazó ajándékcsomagját sorsoljuk ki.
Múlt havi keresztrejtvényünk helyes megfejtése: „Egy eszme nem felelős azokért, akik hisznek benne”.
A beküldők közül kisorsolt Pathó Ilona (Jesenského 66) a Cranium Computer ajándékcsomagját, 
Szász Éva (Szent István u. 59) két személyre szóló belépőjegyet nyert az Ifjú Szivek előadására.  

MKP‑s képviselő aktívan részt vett. Az épület 
megtekintése és a hivatalos rész után a résztve-
vők kötetlen beszélgetést folytattak Bauer 
Edittel és Duka Zólyomi Árpáddal. Több téma 
is szóba került. Így például a tagállamok listá-
jának bővítése, a jelölt államok, a szélsőséges 
csoportok elleni harc, valamint a keresztény 
értékeken alapuló Európai Uniós közösségbe 
való csatlakozás Törökország esetleges csatla-
kozása révén. 

Óriási hangsúlyt kaptak a június 6-án tar-
tandó európa uniós választások Szlovákiában, 
hiszen minden állampolgár élhet jogával, hogy 
döntsön arról, ki képviselje Szlovákiát az eu-
rópai közösségen belül. Ez különösen lényeges 
a Szlovákiában élő kisebbségek számára, hi‑ 
szen az unióban is fontos, hogy egy adott ála-
mon belül élő kisebbségek meg tudják tartani 
identitásukat és korlátozások nélkül, szabad 
emberként használhassák anyanyelvüket az 
egész világon. A képviselők arra is felhívták a 
figyelmet, hogy a választások rendkívül fon-
tosak a Szlovákiához hasonló országokban. 
Minden szavazat számít. Fontos, hogy minden 
szavazásra jogosult állampolgár az urnákhoz 
járuljon és adja le szavazatát az általa választott 
képviselőjelöltekre.  Ondrejka Rozália

EGY KIS SZÓRAKOZÁS

vált a közösségi jogszabályok meghozatalának 
folyamatában. Nemzetközi szinten részt vesz az 
Európa Unió külpolitikájának alakításában is. 
Kötelező a hozzájárulása, ha az EU nemzetközi 
ügyekről, vagy új tagok csatlakozásáról tárgyal. 
Rendszeres téma az emberi jogok kérdése. Ha-
táskörébe tartozik a választások szabadságának, 
tisztaságának és pártatlanságának a biztosítása. 
E célból parlamenti megfigyelőket küld a világ 
minden tájára. A viták az Európa Unió valamen-
nyi hivatalos nyelvén zajlanak az egyenrangú-
ság jegyében. 

A hivatalos látogatói programban mindkét 

Már Strasbourgban is a Párkány és Vidékét 
olvassák!
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-Kútfúrást vállal kútfúró mester garanciával. Tel.: 0915 510 504
‑Fürdőkádzománc felújítását vállalom. Tel.: 0905 983 602
-Garázs kiadó a Terasy II-n. Tel.: 0918 927 616
-Albérletbe kiadó kertes családi ház Párkányban a vasútállomáson, 
szép környezetben. Tel.: 0918 373 874
‑Kúpim malý rodinný dom, alebo chatu v Štúrove. Tel.: 0907 836 
205
‑Dám do prenájmu 3+1 izbový, čiastočne zariadený byt v Štúrove. 
Tel.: 0905 431 876
‑Dám do prenájmu garáž na Terasoch II. Tel.: 0902 094 212
‑Predám na Š‑105‑120 kolesá komplet 4 zimné a 3 letné, ťažné za‑ 
riadenie, rádio, akumlátor a iné zariadenia. Tel.: 0904 687 160
‑Párkányban lakás kiadó‑azonnal beköltözhető. Tel.:0905 559 903
-Középiskolás diákot keresek nyári munkára. Tel.: 0907 558 384

„Krutý osud si Ťa vzal,
v duši bolesť a žiaľ zanechal.

Ako tú bolesť zahojiť,
Keď bez Teba je tak ťažko žiť.“

Jediný deň, keď človek zomrie, nemôže 
zatieniť všetky ostatné, keď rozdával 

šťastie a radosť.
S neutíchajúcou bolesťou v srdci si 5. 
mája 2009 pripomíname tretie výročie 

smrti nášho milovaného zosnulého Júliu-
sa Patáka.

V našich srdciach ostane navždy živý. 
Ak ste ho poznali, venujte mu s nami 
tichú spomienku v tento smutný deň. 

Jeho večnú pamiatku si uchová smútiaca 
rodina

Apróhirdetés – Riadková inzercia SPOMÍNAJME SI
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Ez itt az Ön  
hirdetésének a helye!
Tel.: 036 751 1108 

Toto je miesto  
pre Vašu reklamu!


