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Ünnephez közeledvén

K blížiacim sa sviatkom

A karácsony a kereszténység legnagyobb ünnepe. Bár már közhelynek
számít, hogy ez az ünnep a béke és a szeretet időszaka, azért az bizonyos,
hogy december utolsó napjaiban mindenki igyekszik sokkal jobban odafigyelni a másikra. Ám van még hová fejlődnünk ezen a téren!
A karácsony Jézus Krisztus születésének ünnepe. Világszerte december
25-én ünneplik annak ellenére, hogy nem ezt a napot tekintik a Megváltó születésének. A korabeli források tanúsága szerint azért tartjuk mégis
épp ekkor, mert a római birodalom két korábbi államvallásának ünnepe
is ehhez a dátumhoz köthető. Karácsony szavunk eredetének meghatározására szintén több alternatíva áll rendelkezésünkre. Egyrészt a bolgár kracsun kifejezésből származik, amely a téli és a nyári napfordulót,
valamint az azokhoz kapcsolódó ünnepnapokat jelenti. Más megközelítés szerint az óegyházi szláv az albán karcun kifejezését vette át, amely
tuskót jelent, és a pogány máglyarakás szokására emlékeztet. A Kassai
Kódex szerint pedig a kerecsen szóra vezethető vissza kedvelt ünnepünk neve, amely a sólyomröptetésre, mint régi magyar szokásra utal.
Az ünnepnek rengeteg szimbóluma van, a hozzá kapcsolódó szokások
tárháza pedig kimeríthetetlen. Az adventtől vízkeresztig tartó időszakhoz
számos szokást kapcsolt a néphagyomány, úgy az étkezés, mint a lakást
díszítő elemek tekintetében. Az ünnep ma már elképzelhetetlen például
karácsonyfa nélkül, amely igen hosszú múltra tekint vissza. Az első feljegyzés a 15. századból származik és Sebastian Brant nevéhez köthető. A
gyertyákkal ékesített fáról elsőként Lisolette pfalzi grófnő tett említést.
Kezdetben ostya, alma, dió, valamint fából és textilből készült díszek
kerültek rá. Bécsben, elsőként 1814-ben állítottak díszített fát az Arnstein
bankárcsalád házában, míg Magyarországon 1824-ben, Brunszvik Teréz
otthonában. A karácsonyfa-állítás szokása a huszadik században terjedt
el igazán. A csillogó és mindenféle színekben pompázó díszek szintén a
19. században terjedtek el, csakúgy, mint a fa tetejére állított, templomtoronyra emlékeztető csúcsdísz. Ehelyett sokan csillagot helyeznek a fa
csúcsára, amely a betlehemi csillagot szimbolizálja. A karácsonyfa egyéb
díszei is a keresztény kultúrkör valamely elemére utalnak, így az üveggömbök a paradicsomi fa almájára, a girlandok és angyalhajak pedig a
fára tekeredő kígyóra. Végül pedig néhány szó az ünnep azon szimbólumairól, amelyek nem kézzel foghatóak, de mégis ezek a legfontosabbak.
A karácsony a béke, az összetartozás, a szeretet ünnepe. Bár már elcsépelt
ez a gondolat, mégis lényeges minduntalan kihangsúlyozni fontosságát,
hiszen az odafigyelés egyik jele sokak számára az ajándékok vásárlása
annak ellenére, hogy az ünnepnek elsősorban a másikról való gondoskodásról és kedveskedésről kellene szólnia. Sajnos csakúgy, mint ahogyan
a többi ünnep, a karácsony is inkább kezd a pénzköltésről szólni, mint
arról, amiről valójában kellene. Pedig sokszor egy-egy apró gesztus, egyegy parányi saját kezűleg készített figyelmesség sokkal többet jelent egy
drága, a boltban hosszas sorban állás után megvásárolt újdonságnál. Az
ünnep másik lényeges mozzanata az, hogy a családtagok közelebb kerüljenek egymáshoz, ha már év közben olyan kevés idejük volt arra, hogy
találkozzanak, együtt legyenek. Ne feledkezzünk el azon ismerőseinkről,
közelünkben lakó magányos emberekről sem, akik rokonok, barátok híján egyedül töltik az ünnepeket. Szánjuk néhány percet arra, hogy felkeressük őket és legalább mi legyünk azok, akik néhány kedves szó erejéig
betérnek hozzájuk.
Porubszky Petra

Vianoce sú najväčším sviatkom kresťanstva. Hoci už je frázou, že tento sviatok
je obdobím mieru a lásky, ale je isté, že
každý sa snaží v posledných decembrových dňoch venovať väčšiu pozornosť
tomu druhému. Ale aj v tomto máme ešte
čo dobiehať!
Vianoce sú sviatkom narodenia Ježiša Krista. Na celom svete 25. decembra oslavujú
napriek tomu, že nie tento deň pokladajú
dňom narodenia Spasiteľa. Dobové zdroje uvádzajú, že preto ich slávime práve vtedy, lebo s týmto dátumom sú späté aj dva sviatky skoršieho
štátneho náboženstva rímskej ríše. Na pôvod názvu Vianoc máme tiež
viac alternatív k dispozícii. (Vianoce alebo vianočné sviatky nárečovo zastarano: Kračún, Kračun, Kračuň, Hody). Pochádza z bulharského
slova kracsun, čo znamená letný a zimný slnovrat a s tým spojené sviatky. Druhé priblíženie, podľa ktorého staroslovienčina prebrala albánske
slovo karcun, čo znamená peň a pripomína pohanský zvyk založenia
ohňa. Podľa Košického kódexu sa názov nášho obľúbeného sviatku odvodzuje od slova kerecsen, jeho význam je dávneho maďarského zvyku
lietania sokola. Sviatok má veľa symbolov a s ním spojených zvykov.
K obdobiu od adventu do Troch kráľov sú spojené mnohé ľudové tradície, týkajúce sa stravovania ako aj dekoračných prvkov na výzdobu bytov. Sviatok je už takmer nepredstaviteľný bez vianočného stromčeka,
ktorý má dlhodobú históriu. Prvé zápisy pochádzajú z 15. storočia, sú
spojené s menom Sebastiana Branta. O stromčeku vyzdobenom sviečkami sa prvýkrát zmienila pfalzská grófka Lisolette. Zo začiatku sa na
strom dostali ozdoby vyhotovené z jabĺk, orechov a textílií. Vo Viedni prvýkrát postavili ozdobený stromček v roku 1814 v dome bankára
Arnsteina, v Budapešti v roku 1824 v domove Terézie Brunszvik. Zvyk
postavenia vianočného stromčeka sa rozšíril začiatkom dvadsiateho storočia. Aj ligotavé a rôzne farebné ozdoby, ako aj ozdoba na vrch stromu
pripomínajúca kostolnú vežu, sa rozšírili v 19. storočí. Namiesto veže
umiestňujú mnohí na vrch stromu hviezdu, ktorá symbolizuje betlehemskú hviezdu. Ostatné ozdoby stromčeka sú tiež kresťanským motívom.
Sklenené gule pripomínajú rajské jablká, girlandy a namotané anjelské
vlasy na strom namotaného hada. Nakoniec niekoľko slov o symboloch,
ktoré nie sú materiálne a predsa sú najdôležitejšie. Vianoce sú sviatkom
mieru, pokoja, lásky a spolupatričnosti. Táto myšlienka je už opotrebovaná, no napriek tomu je treba stále pripomínať jej dôležitosť. Venovanie pozornosti sa pre niektorých zmení na nakupovanie darčekov
napriek tomu, že v prvom rade by to mala byť starostlivosť o iných,
spôsobovanie radosti. Aj Vianoce, ako aj ostatné iné sviatky začínajú
byť formou míňania peňazí a nenapĺňajú to, čo by v skutočnosti mali.
Niekedy malá pozornosť, pekné slovo alebo vlastnoručne vyrobená maličkosť znamená viac, ako hodnotná drahá moderná novinka, pre ktorú
sme stáli v obchode v rade. Druhým dôležitým poslaním sviatku je, aby
sa členovia rodiny zblížili, pretože počas roka majú na to tak málo času.
Nezabudnime ani na známych, v našej blízkosti bývajúcich osamelých
ľudí, ktorí trávia sami Vianoce. Nájdime si niekoľko minút na ich návštevu a venujme im aspoň niekoľko prívetivých slov.
Porubszky Petra -Preklad pg-
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Sikkasztás a rendelőintézetben

Sprenevera na poliklinike

A napokban az országos sajtót is bejárta a hír, miszerint 50 ezer euró tűnt
el a párkányi rendelőintézet számlájáról, ugyanis a gazdasági osztály
volt vezetője több részletben ekkora összeget utalt át a saját számlájára
– törvényellenesen. A nőt azonnali hatállyal elbocsátották, az ügyben a
rendelőintézet lefolytatta a belső vizsgálatot. Jelenleg az ügyet a Nyitrai
Kerületi rendőr-Főkapitányság nyomozói vizsgálják, továbbá ellenőrzést folytat emiatt a fenntartó, azaz a megyei hivatal is. A volt vezető
ellen sikkasztásért folyik büntetőeljárás.
Czékus András, a rendelőintézet igazgatója lapunknak kifejtette: egy belső ellenőrzés során
bukkantak rá a semmiféle okirattal és számlával alá nem támasztott, gyanús utalásokra. Mint
utóbb kiderült, az illető hölgy mintegy másfél
éven keresztül rendszeresen fosztogatta a rendelőintézet számláját. Először csak kisebb,
2-300 eurós összegeket sikkasztott, idén nyáron
viszont már vérszemet kapott és komolyabb,
ezer euró körüli összegekkel csapolta meg a számlát. Lapunk úgy értesült, még idén októberben
is utalt át feketén pénzt, de aztán lebukott és kirúgták. Információink szerint a pénzről nem tud
elszámolni és nem tudta visszaadni sem.
„Egy belső ellenőrzés során rájöttünk, hogy nem
jóváhagyott átutalások történtek a számlánkról.
Emiatt azonnal értesítettük a rendőrséget és a
fenntartót, Nyitra megye hivatalát is. Most már
folyamatban van egy vizsgálat a fenntartó részéről is” – fejtette ki lapunknak Czékus András igazgató. Mint azt az intézményvezető kifejtette, az ellenőrzés az úgy folyik, hogy ha megjön egy számla, akkor azt
többen is átellenőrzik, és a végén, amikor minden ellenőrzés megtörtént,
akkor az igazgató az aláírásával hagyja jóvá az átutalást. Csak ez után
történik meg az átutalás.
„Ezeknek az utalásoknak az esetében ez nem folytatódott le, mivel
ezekhez semmiféle tényleges okirat, papír nem tartozott, amit ellenőrizni kellett volna. Nyilván átutalást nálunk 2 személy végezhetett, nekik
volt jogkörük az átutalásokra. (Az egyik személy a sikkasztással gyanúsított nő volt, azaz neki is volt belépési kódja a rendszerbe – a szerk.
megj.). A rendszer viszont minden esetben pontosan kimutatja, hogy ki
az, aki az átutalást végezte. Én a számlákat folyamatosan figyeltem, de
most erről több konkrétumot bnem mondhatok, mert ez már a rendőrségi nyomozás tárgya“ – tudatta Czékus András igazgató.
Értesüléseink szerint az igazgatónak már akkor gyanús lett a kolléganő,
amikor az semmiféle papírral nem tudott igazolni bizonyos átutalásokat.
A rendőrségi és a megyei vizsgálat még zajlik az ügyben. Az igazgató úgy nyilatkozott, a rendelőintézet minden szükséges lépést megtett,
hogy az 50 ezer eurót behajthassák az illetőn.
-buch -

V týchto dňoch prebehla správa v tlači, podľa ktorej zmizlo z účtu
štúrovskej polikliniky 50 tisíc eur. Bývalá vedúca hospodárskeho oddelenia takúto sumu vo viacerých splátkach previedla na svoj účet – nezákonne. Ženu s okamžitou platnosťou prepustili, poliklinika vykonala
vnútorné prešetrenie veci. V súčasnosti vec vyšetruje Krajské policajné
riaditeľstvo Nitra a kontrolu vykonáva aj zriaďovateľ, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja. Voči bývalej vedúcej bolo zahájené trestné stíhanie vo veci sprenevery.
Ondrej Czékus, riaditeľ polikliniky,
pre náš mesačník povedal, že v rámci vnútornej kontroly zistili podozrivé prevody, ktoré neboli podložené
žiadnymi dokumentmi a účtami. Ako
neskôr vysvitlo, spomínaná dáma
počas roka a pol pravidelne okrádala
účet polikliniky. Zo začiatku to boli
iba čiastky vo výške 200-300 eur,
ale tohto leta sa už odvážila previesť
aj vážnejšiu sumu. Z účtu stiahla
okolo 1000 eur. Naša redakcia bola
tak informovaná, že ešte aj v októbri
tohto roku previedla peniaze na svoj
účet, ale potom vec zistili a vyhodili
ju. Podľa našich informácií peniaze
nevie vyúčtovať ani vrátiť.
„V rámci vnútornej kontroly sme
zistili, že sa uskutočnili neschválené prevody z nášho účtu. Preto sme
okamžite informovali políciu a zriaďovateľa, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja. Teraz prebieha vyšetrovanie aj zo strany zriaďovateľa“
– povedal pre naše noviny riaditeľ, Ondrej Czékus. Ako riaditeľ inštitúcie vysvetlil, kontrola prebieha tak, že keď príde faktúra, viacerí ju skontrolujú, a nakoniec, keď už boli vykonávané všetky kontroly, až potom
sa dostane na podpis a schválenie k riaditeľovi. Až potom sa uskutoční
prevod.
„Pri týchto prevodoch sa táto kontrola neuskutočnila, pretože neboli
podložené žiadnymi dokumentmi, papiermi, ktoré by bolo treba prekontrolovať. Samozrejme u nás právo na uskutočnenie prevodu mali dve
osoby. (Jednou z nich bola žena obvinená zo sprenevery, aj ona mala
kód na vstup do systému – pozn. redakcie.) Systém ale vždy presne ukáže, kto uskutočnil daný prevod. Ja som faktúry nepretržite sledoval, ale
teraz o tom viac konkrétnejšieho nemôžem povedať, je to vecou vyšetrovania polície“ – oznámil Ondrej Czékus, riaditeľ.
Podľa našich informácií bola riaditeľovi kolegyňa podozrivá už vtedy,
keď niektoré prevody nevedela podložiť žiadnym papierom.
Policajné aj župné vyšetrovanie vo veci ešte prebieha. Riaditeľ sa vyjadril tak, že poliklinika spravila všetky potrebné kroky, aby od dotyčnej
získala späť spreneverených 50 tisíc eur.-buch.,
-buch-, -preklad gp-

Magyarázom a bizonyítványom
Amikor a tanítási év végén a diák hazaviszi a bizonyítványát, amiben
nem a legjobb jegyek vannak, a szülőknek megpróbálja megmagyarázni
a gyengébb eredményeket. Az apuka és az anyuka vagy megszidja a nebulót, vagy tudomásul veszi, hogy gyermeke ennyire tehetséges…
Valami hasonló tehetségtelen magyarázkodásba kezdett a városi hivatal
illetékes osztálya a helyi lap novemberi számában a városi közlekedéssel kapcsolatban. Még hivatalosan meg sem jelent a menetrend, de már
szánalmasan magyarázkodnak. Van, aki talán el is hiszi. Aki viszont egy
kicsit is belelát a dolgokba, az csak kínjában mosolyog rajta.
Néhány évvel ezelőtt a városban még öt helyi járat volt, majd lett három.
Az elkövetkező időre marad egy fél, mert csak egy irányban lehet vele
menni. Egy év múlva talán ez is megszűnik. Erre utal az is, hogy a 2011hez viszonyítva az éves járatok száma 40%-al csökkent.
Az egyik magyarázat az, hogy az utasok száma csökkent. Erre talán megoldás lenne, ha kisebb kapacitású buszt állítanának forgalomba (lásd
Vértes Volán)… Így az a kisebb jármű ugyanannyi üzemanyaggal többet
fordulhatna. A másik megoldás pedig talán az lenne, ha a vasútállomásnál levő parkolót fizetővé tennék. Ott mindig zsúfoltan állnak a kocsik
és ezek mind vonattal mennek tovább. Így bizonyára többen otthon hagynák az autót, azáltal nőne a helyi járat forgalma is és kevesebb jármű
szennyezné Párkány amúgy sem tiszta levegőjét.
Persze ezt csak akkor lehet megvalósítani, ha a vonatok indulásához,
ill. érkezéséhez szinten minden esetben van autóbusz. És nemcsak a
gyorsvonatokat kell figyelembe venni, de az illetékeseknek azt is illene

tudni, hogy Párkányból indul vonat Szob illetve Léva (Ipolyság) felé is,
és persze érkezik is. A mostani helyi járat ezt egyáltalán figyelembe sem
veszi. Gondolom az összeállító még nem járt a helyi vasútállomáson,
azért nem tudja, hogy milyen irányba mennek a vonatok. Vagy ezek az
utóbbiak a mostohák?
A másik szánalmas magyarázkodás a gazdasági válságra való hivatkozás. Erre csak azt tudom felelni, hogy 50-60 évvel ezelőtt sem volt
gazdagabb az ország – sem a város – mégis minden vonathoz ment, és
minden vonattól jött városi járat még éjfélkor is. Igaz, akkor nem segítettük a görögöket és nem dübörgött a gazdaság, mint ahogy most írják
az újságok. Viszont az lehet, hogy akkor EMBEREK állították össze a
helyi járat menetrendjét.
Tegyük fel, egy idősebb ember a Teraszokról a helyi járattal lejön, mert
a postán van dolga. Vissza már busszal nem jut vissza, gyalogolni nem
bír… Marad a taxi. Az embernek van egy olyan érzése, hogy a menetrend összeállításánál dolgozott a taxi lobbi. Lobbizni viszont üres pénztárcával nem lehet. Tehát, ha nincs busz, van taxi.
És most, még ha boncolgatnánk a hétvégi járatokat, akkor sírva fakadnánk.
Végezetül egyszer és mindenkorra minden illetékesnek – a megyétől
kezdve a városi hivatalon keresztül egészen a képviselőkig – hogy Párkányban a vasútállomás a központtól, lakótelepektől HÁROM kilométerre van és ezt a távolságot helyi járattal meg kell és meg is lehet oldani,
csak akarat kell hozzá és szakember. Nem lehet pénz kérdése.
- be - (név és cím a szerkesztőségben)
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Nemilujme slovom, ale aj činmi
Vianočný rozhovor s kňazom Lászlóm Buriánom
Keď sme ho v lete pozdravili
k deväťdesiatym narodeninám, nemohli sme vedieť, že
v novembri v Prahe mu udelia
jedno z najprestížnejších českých štátnych vyznamenaní.
Pamätnú medailu za slobodu
a demokraciu udeľuje každý
rok 17. novembra Inštitút pre
štúdium totalitných systémov
(USTRCR) ľuďom, ktorí sa
aktívne podieľali na zvrhnutí
komunistického režimu, alebo boli trpiteľmi, obeťami
diktatúry. Kňaz László Burian je prvý Maďar žijúci na
Slovensku, ktorý dostal toto
ocenenie.
Životný príbeh Buriána Laci báčiho našim čitateľom netreba predstavovať, pretože jeho charakternosť, vytrvalosť ho aj na štátnej úrovni
vyzdvihuje medzi najvýnimočnejších ľudí. V predvianočnom rozhovore
oživíme jeho najkritickejšie a najťažšie chvíle života, z ktorých vyplýva jedno veľké poučenie. Konkrétne to, že aj z najkrutejších, najzraniteľnejších a beznádejných situácií sa dá postaviť na nohy - čistým svedomím a čestnosťou.
Pri preberaní ceny aj vás ohromila skutočnosť, že bývalá komunistická tajná polícia viedla o vás viac tisíc stranový zápis ako o nepriateľovi vtedajšieho režimu. Takže vlastne vás sledovali od konca
1940–tych rokov, donášali na vás už aj vtedy, keď ste v Čechách
osobne obhajovali tam deportovaných Maďarov na nútené práce...
Burian L.: Je pravda, že som nemal ani tušenie, že o mne zhromaždili
tak veľa zápisov, že som bol taký „dôležitý človek“ v ich očiach. Na
jednom takom papieri, ktorý poslala polícia ministrovi vnútra som sa
dočítal, že poverili niekoho, jedného českého občana, ktorý dobre vie po
maďarsky, aby odpočúval moje prejavy v kostole a aj súkromné rozhovory – a hlásil ich. Osoba uviedla, že odpočúvala všetko čo len vedela,
ale nenašla v nich žiadnu politiku. Napriek tomu som nemohol vynechať
z kázní, že si musíme udržať našu vieru za každú cenu a rovnako tak aj
našu národnosť. Ja nie som len katolík, ale aj Maďar a tieto dve veci
nemôžem nikdy zaprieť. Ak to brali ako politiku, tak som politizoval.
Ale to nebolo zámerné. Tiež som im hovoril, aby nič nepodpisovali, aj
keby im niečo sľubovali, pretože čoho sa dobrovoľne vzdáme, už nikdy
nemôžeme žiadať späť. Namiesto toho nech trvajú na tom, že chceme
ísť domov. Ak na základe nejakého rozsudku musíme niečo odpracovať,
odpracujeme, ale my chceme ísť domov.
Ako sa vám darilo v každodennom živote udržiavať nádej v Maďaroch deportovaných do Českej republiky? Ako tam prebiehali dni?
B.L.: Ja som sa nechcel vrátiť domov, dostal som povolenie na pobyt na
jeden rok, čo som si chcel predĺžiť. Kde som našiel Maďarov, okamžite
som sa informoval u nich o ostatných Maďaroch, aj o ich známych a
príbuzných. Priznám sa úprimne, dodnes neviem, z čoho som tam žil,
pretože mzdu ako kňaz som nedostal. Počas týždňa som sa premával
buď na bicykli alebo pešo, poprípade vlakom po okolitom vidieku. Keď
som ich našiel, dohodli sme sa, že v nedeľu v kostole odslúžim tri omše:
ráno, na obed a večer. Bol taký kňaz, ktorý predo mnou zatvoril dvere,
ale bol aj taký, ktorý mi hovoril, že keď veľmi chcem, môžem slúžiť
omšu, ale pre tých štyroch – piatich odslúži omšu aj on… Ale keď uvidel, že sa naplnil kostol, rozplakal sa so slovami, že v Čechách to ešte
nevidel. Vtedy som mu vysvetlil, že to sú deportovaní Maďari. Samozrejme bolo veľa kňazov, ktorí mi pomohli a boli poriadni, aj oni prežili
povláčenie ich bratov kňazov. Z jednej diecézy vyhodili napríklad 700
kňazov pre ich nemecký pôvod s balíkom o hmotnosti 50 kilogramov.
To si dnes nevieme ani predstaviť. Títo kňazi žiaľ mali aj vlastné skúsenosti s deportáciou, koncentračným táborom, či útrapami, teda boli
so mnou zhovievaví a nápomocní. Ale viem pochopiť aj tých, ktorí odmietli pomoc, báli sa, že sa kvôli politickým problémom dostanú do
nepríjemností.
-Vy ste sa dostali aj do väzenia, pomohli ste aj jednému kňazovi – to
sa už stalo na Slovensku...
B.L.: Áno, jedná sa o saleziánskych kňazov, ktorým štátna moc doma
zakázala činnosť. Preto chceli opustiť republiku. Jeden z nich, ktorého
neskoršie brutálne mučili, sa podujal, že za pomoci pašeráka ich v malých skupinách prevedie cez hranice. (Do Rakúska – pozn. redakcie).
On chudák aj na pojednávaní na základe práve posledného slova tvrdil,
že sám minister sa v tlači vyjadril, že komu sa nepáči, môže odtiaľto
odísť, ešte mu zaplatia aj cestovné. To však jemu ani ostatným nepomohlo. Saleziáni nemali žiadne hriechy, ak nie to, že podľa ich kré-

da chceli ďalej učiť, žiť. Saleziáni vychovávali a učili chudobné deti.
Vychovávali z nich vzácnych ľudí, športovcov. Nakoľko im to režim
nepovolil, saleziáni sa rozhodli, nakoľko rozprávali viacerými jazykmi
a ich spoločnosť bola medzinárodnou spoločnosťou, že budú inde pokračovať vo svojej činnosti. Nie preto, aby zradili štát a verbovali deti
do tzv. vyzvedačských škôl. To boli žaloby moci. Chceli len vychovávať
vzácnych ľudí, keď to nešlo doma, tak inde. Tá spomínaná skupina bola
dolapená preto, lebo v rádiu naschvál hlásili zlý stav hladiny rieky, aký
bol v skutočnosti. Hladina rieky Moravy sa nielenže neznížila na tom
úseku, kde chceli prejsť, ale hrozila tam povodeň. Navyše ich aj udali.
Jeden kňaz z nich chcel utiecť, aby ho nechytili, ale pretože sa bál, že ho
vo vlaku budú kontrolovať, dal som mu svoj občiansky preukaz, aby aspoň nejako mohol utiecť. Na stanici ho chytili a napriek tomu, že ostatní
tvrdili, že ma nepoznajú, žandári sa opýtali aj ostatných cestujúcich, kto
je ich kaplán. Povedali, že László Burián. Okamžite ma prišli zadržať.
To nebolo tak plánované, tak sa to zvrtlo, musel som sa rozhodnúť, či
pomôžem kňazovi. A ja som sa tak rozhodol. Bolo charakteristické, že
okamžite poznamenali, že keď som o tom vedel, a keby sa jednalo aj
o môjho vlastného otca, okamžite som ho mal udať. Ako príklad uviedli
susedného farára, ktorý navyše bol aj príbuzným zatknutého kňaza, vedel svoju povinnosť – a okamžite ich udal, ani sa nedostal do väzenia...
Mojou povinnosťou ako kňaza je urobiť každému dobre. Dostal som
sa do väzenia, ale neoľutoval som, bola to moja morálna povinnosť,
poskytovať pomoc.
Byť odsúdeným kňazom, nepriateľom režimu nebolo ľahké vo väzení…
B.L.: O útrapách, o tamojších poníženiach nikdy nikomu nehovorím
a ani som nehovoril. Sú také veci z väzenia, ktoré som ani vlastnej
mame nepovedal. Pokladal by som to za chválenie. Nepokladám sa za
žiadneho hrdinu, nemám rád chválenkárstvo a hrdinskosť. Na druhej
strane nikdy som sa nepoddal. Ak za svoju vieru, za svoje maďarstvo
a za svoje presvedčenie som musel trpieť, tak som trpel. Nato treba byť
vždy odhodlaný. Vo väzení som sa nikdy nehral na hrdinu a nikdy som
sa im nevzpieral. Nehľadal som konflikty. Najviac som bol na samotke.
Keď ma bili, zniesol som to. Keď nedávali na mňa pozor, modlil som sa.
Mal som aj takého spoluväzňa, ktorého sa opýtali, čo robí. Keď povedal, že sa modlí, zobrali ho do pivnice a dovtedy naňho púšťali studenú
vodu, kým neomdlel. Niekedy ma nepustili ani sadnúť si, niekedy som
spal na zemi. To, že ma bili? Zniesol som to. Aj to som im povedal, že
keby som sa dostal ešte raz do väzenia, nepovedal by som im všetko
hneď a úprimne, pretože ani tak by mi neuverili. A vtedy tak dlho mučia človeka, kým od veľkej bolesti už nevydrží a všetko prizná, alebo
prídu na to, že ho nadarmo bijú, viac nevie. To hrozné posmievanie, ako
rozprávali o viere a Bohovi, bolo niekedy horšie ako fyzické utrpenie.
Vydržal som. Či oni tomu naozaj verili, že my by sme boli tí najhorší
ľudia...?
Na pojednávaní po prečítaní obžalobného spisu sa ma predseda senátu
spýtal, či sa cítim byť vinný. Povedal som, že sčasti áno – veď som mu
dal svoj občiansky preukaz. „Ale“ – hovorí on – „zápisnicu ste podpísali.“ „Pretože ma nútili.“ „Čím nútili? Fyzicky alebo duševne?“
– pokračoval otázkami sudca. „Aj aj“, odpovedal som. „Nedalo by sa
podrobnejšie?“ – pýtal sa znova. Na to som mu odpovedal: „Pán sudca,
vy oveľa lepšie viete ako ja, ako sa dá donútiť väzňov.“ Na to už nič
nepovedal, iba prehltol. Ale prežil som väzenie. Obdobie vyšetrovacej
väzby bolo naozaj kruté.
Po väzení ste vykonávali fyzickú prácu, ani za to ste sa nikdy nehanbili.
B.L.: Áno, je to tak, schudnutý až na kosť. To bola naozaj ťažká fyzická
práca, a už v prvý deň práce môj majster, ktorého manželka chodila
do kostola, ma škaredo vysmial a ponížil. Povedal: „Teraz majú ukázať
páni, ktorí žili z mozolí našej tvrdej práce, čo vedia.“ Počúval som to
bez slov, ale zaprisahal som sa, aj keby som mal zomrieť, že ukážem,
ako sa viem zastať svojho miesta. Po siedmich mesiacoch som sa stal
vzorovým pracovníkom a vtedy som mu povedal: „Vidíte pán majster!
Neverím, že vy by ste to na mojom mieste vydržali.“ Ale aj tam ma
prijali, lebo vedeli, že som Maďar a že som kňaz, ale ja som chcel byť
dobrým robotníkom. Pre seba.
Po toľkom ponížení nie je vo vás nenávisť, hnev voči niekomu. S deväťdesiatročnými skúsenosťami ako by ste zhrnuli podstatu lásky
a odpustenia?
B.L.: Svoj život nepokladám ani za výnimočný, ani za hrdinský. Vždy
som kázal, aby sme nemilovali slovami, ale skutkami a nikdy neklamme
sebe ani iným. Spoluobčanom sa snažme vždy urobiť dobre. Láska je
najcennejšia a aj v tých najmenších veciach ukáže Božskú moc. Aj ľudskú dôstojnosť a slobodu dáva láska. Slobodu zodpovedného človeka,
ktorý zodpovedá aj za slobodu a dôstojnosť iných. Preto, aby sme boli
navzájom vzácnymi a cennými partnermi.
-preklad gp-
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Ne szóval szeressünk, hanem tettekkel
Karácsonyi beszélgetés Burián László atyával
Amikor nyáron, kilencvenedik születésnapján köszöntöttük őt, még
nem tudhattuk, hogy novemberben Prágában az egyik legrangosabb
cseh állami kitüntetést ítélik oda Burián László atyának. A Szabadságért és a demokráciáért-emlékérmet minden év november 17-én
ítéli oda a Totalitárius Rendszereket Tanulmányozó Intézet (USTRCR) adományozza olyan személyeknek, akik aktívan közreműködtek a kommunista rendszer megdöntésében vagy elszenvedői, áldozatai voltak a diktatúra önkényeskedésének. Burián László atya az
első szlovákiai magyar, aki ebben a kitüntetésben részesült.
Burián Laci bácsi élettörténetét nem kell bemutatnunk olvasóinknak,
hiszen gerincessége, helytállása országos szinten is a legkiválóbb emberek közé emeli őt. Karácsony előtti beszélgetésünkkor sorsának legkeményebb, legválságosabb pillanatait elevenítettük fel. Melyeknek
egyetlen nagy tanulsága van. Mégpedig az, hogy a legkegyetlenebb, legkiszolgáltatottabb, legreménytelenebb helyzetekből is talpra lehet állni
– tiszta lelkiismerettel, becsületesen.
A díjátvételkor még Önt is megdöbbentette az a tény, hogy az egykori kommunista titkosrendőrség több ezer oldalas aktát vezetett
magáról mint a rendszer ellenségéről. Önt tehát gyakorlatilag már
az 1940-es évek végétől megfigyelték, besúgták, már akkor is, amikor Csehországban személyesen is kiállt az oda deportált, kényszermunkára fogott magyarok mellett…
Burián László: Való igaz, sejtelmem sem volt, hogy rólam ennyi mindent összeszedtek, hogy én ilyen „fontos ember” voltam a szemükben.
Az egyik ilyen papíron például azt olvastam, hogy a csendőrség azt írja
a belügyminiszternek, megbíztak valakit, egy cseh állampolgárt, aki jól
tud magyarul, hogy hallgassa le a beszédeimet a templomban és a magánbeszélgetéseimet is - és jelentse. Az illető azt jelentette, hogy végighallgatott mindent, amit tudott, de semmi politikát nem talált benne.
Habár azt nem tudtam a prédikációból kihagyni, hogy a hitünket meg
kell őriznünk minden áldozat árán, de ugyanúgy a nemzetiségünket is.
Én nemcsak katolikus vagyok, de magyar is, és ezt a kettőt sose szabad
megtagadnom. Ha ezt politikának vették, akkor politizáltam. De nem
ez volt a szándékom. Azt is mondtam: semmit ne írjanak alá, bármit is
ígérnek, mert amiről önként lemondunk, azt többé sose követelhetjük
vissza. Inkább ragaszkodjanak ahhoz, hogy mi haza akarunk menni. Ha
valamilyen ítélet folytán valamit le kell dolgozni, ledolgozzuk, vállaljuk, de mi haza akarunk menni.
Hogy és miképp sikerült a mindennapokban a Csehországba deportált magyarokban a lelket tartani? Hogy teltek ott a napok?
B.L.: Én nem akartam hazajönni, egy évre kaptam engedélyt az ott-tartózkodásra, s ezt szerettem volna meghosszabbítani. Ahol magyarokat
találátam, azonnal érdeklődtem nálunk a többi magyar, az ismerősök,
rokonok felől is. Bevallom őszintén, én ma sem tudom, hogy ott miből
éltem, mert fizetést papként nem kaptam. Hétköznapokon hol biciklivel,
hol gyalog, esetleg vonattal utaztam a vidéken, és ahol rájuk találtam,
megbeszéltük, hogy vasárnap a templomban három misét mondok, reggel, délben, este. Volt, olyan pap, aki bezárta előttem az ajtót, volt olyan,
aki azt mondta, ha nagyon akar, misézhet, de annak a négy-öt embernek
én is misézek… Ám amikor látta, hogy megtelt a templom, akkor elsírta
magát, mondván ezt ő még Csehországban nem látta. Akkor magyaráztam el neki, hogy ezek a magyarok, akiket idetelepítettek. Persze sok
olyan pap volt aki segített és rendes volt, mert ők is átélték, ahogy a
paptársaikat meghurcolták. Az egyik egyházmegyéből például 700 papot dobtak ki német származásuk miatt, 50 kilós csomaggal. Ezt ma fel
sem tudjuk fogni. Ezeknek a papoknak sajnos saját tapasztalatuk is volt
a kitelepítésről, vagy a koncentrációs táborról és hasonló viszontagságokról, tehát megértőek voltak és segítőkészek. Viszont azokat is meg
tudom érteni, akik elutasítottak, mert féltek, hogy politikai okok miatt
bajba kerülnek.
Ön viszont börtönbe is került, mert egy paptársán segített – ez már
Szlovákiában történt…
B.L.: Igen, azokról a szaléziánus papokról van szó, akiket az államhatalom idehaza nem engedett tovább működni és ezért el akarták hagyni az
országot. Az egyikőjük, akit később rettenetesen megkínoztak, vállalta,
hogy embercsempésszel, kisebb csoportokban átjuttatja őket a határon.
(Auszriába- a szerk. megj.). Ő szegény a tárgyaláson az utolsó szó jogán
azt is felhozta, hogy maga miniszterelnök nyilatkozta azt a sajtóban,
hogy akinek nem tetszik, az elmehet innen, még útiköltséget is fizetnek
a távozóknak. Ez persze nem segített rajta és a többieken sem. Pedig a
szaléziánusoknak semmi bűnük nem volt, hacsak az nem, hogy a rendjük krédója szerint szerettek volna tovább tanítani, élni. A szaléziánusok ugyanis szegény sorsú, elkallódott gyerekeket neveltek, tanítottak.
Értékes embereket, sportolókat neveltek belőlük. Mivel ezt a hatalom
nem engedte, a szaléziánusok úgy döntöttek, hogy mivel több nyelven
beszélnek és rendjük nemzetközi szerzetesrend, máshol folytatják tevékenységüket. Nem azért hogy elárulják az országot, meg hogy úgymond

kémiskolákba toborozzák a fiatalokat. Ezek a hatalom vádjai voltak. Ők
csak értékes embereket szerettek volna nevelni, ha itthon nem lehet,
akkor máshol. Az a bizonyos csoport azon bukott le, mert a rádióban
szándékosan rossz vízállásjelentést mondtak be, a Morva folyó nemhogy leapadt volna azon a szakaszon, ahol át szerettek volna jutni, hanem
megáradt. Ráadásul még fel is jelentették őket. Az egyik pap közülük
menekülni akart, nehogy elfogják, és mivel félt attól, hogy a vonaton
ellenőrzik, odaadtam neki a személyi igazolványomat. Azért, hogy valamiképp menekülhessen. Az állomáson sajnos lebukott, és bár a többiek
közölték, hogy nem ismernek, a rendőrség az utasokat is megkérdezte,
hogy ki a maguk káplánja. Mondták, hogy Burián Lászó. Azonnal jöttek értem és letartóztattak. Nem tudatosan szerveztem ezt, így alakult.
Döntenem kellett, hogy segítek-e a paptársamon és én így döntöttem.
Mindenesetre jellemző, hogy azonnal megjegyezték, ha én erről tudtam,
akkor még, ha a saját apámról lett volna is szó, azonnal föl kellett jelentenem őket. Példaként pedig felhozták, hogy a szomszéd plébános úr,
aki egyébként rokona is volt a lebukott papnak, az tudta a kötelességét
– és azonnal feljelentette őket, ő nem is kerül börtönbe… Nekem viszont
az a kötelességem, hogy mint pap, mindenkivel jót tegyek. Én börtönbe
kerültem, de nem bántam meg, mert ez volt az erkölcsi kötelességem,
a segítségnyújtás.
Elítélt papként, osztályellenségként nem lehetett könnyű a börtönsors…
B.L: A viszontagságokról az ottani megaláztatásokról soha senkinek
nem beszélek és
beszéltem, és vannak dolgok a börtönévekből, amit még az édesanyámnak sem mondtam el. Én ezt dicsekvésnek tartanám. Én ugyanis nem
tartom magam utólag semmiféle magasztalt hősnek.Nem szeretem a
dicsekvést, a hősködést. Ugyanakkor sose voltam megalkuvó. Ha a hitemért,a magyarságomért és a meggyőződésemért szenvednem kellett, hát
szenvedtem érte. Ezért ezt mindig vállalni kell. Ugyanakkor én a börtönben sem hősködtem és nem szálltam szembe velük. Nem kerestem a
konfliktust. A legtöbbet magánzárkában voltam. Ha ütöttek,elviseltem.
Ha nem figyeltek oda, imádkoztam. Ugyanakkor volt olyan társam is,
akit megkérdeztek, hogy mit csinál. Amikor azt mondta, hogy épp imádkozik, akkor levitték a pincébe, és addig folyatták rá a hideg vizet, amíg
el nem ájult. Néha leülni nem engedtek, néha a földön aludtam. Hogy
vertek, ütöttek? Elviseltem. Azt is mondtam nekik, hogy ha még egyszer a börtönbe kerülnék, akkor nem mondanék el mindent őszintén és
rögtön, mert úgyse hinnék el. És akkor addig kínozzák, hogy az ember
egyszer csak mindent bevall, mert nem bírja tovább a szenvedést, vagy
pedig rájönnek: ezt hiába verjük agyba-főbe, ez tényleg nem tud többet.
Az az iszonyatos gúnyolódás, ahogy a vallásról és istenről beszéltek, az
néha felért a testi kínzással is. De kibírtam. Hogy aztán ők valóban elhitték volna, hogy mi lettünk volna a legrosszabb emberek…? A tárgyalásomon a vádirat felolvasásakor a szenátus elnöke megkérdezte tőlem,
hogy bűnösnek vallom-e magam. Mondtam, hogy részben – mert hiszen
odaadtam az igazolványt. De- mondja erre ő – a jegyzőkönyvet aláírta. Mert kényszerítettek. Mivel kényszerítették? Fizikailag vagy szellemileg? – folytatta kérdéseit a bíró. Is-is –feleltem neki. –Nem lehetne
részletezni?-kérdezte ismét. Erre azt mondtam, bíró úr, Ön sokkal jobban tudja, mint én, hogy mivel lehet kényszeríteni a rabokat. Erre már
nem szólt semmit, csak nyelt egyet. De túléltem a börtönt. A vizsgálati
fogság időszaka volt igazán kegyetlen.
A börtön után fizikai munkát végzett, azt sem szégyellte soha.
B.L: Ez így van, pedig csontsoványan igazán nehéz fizikai munka volt,
és már az első napon a mesterem – akinek egyébként tempomjáró felesége volt-, kegyetlenül kigúnyolt és megalázott, mondván, itt mutassák
meg az urak, akik a mi kérges tenyerünk munkájából éltek és kiszipolyoztak bennünket, hogy mit tudnak! Ezt szó nélkül hallgattam, de megfogadtam, hogy ha belepusztulok is, megmutatom, hogy megállom a helyem. Hét hónap után, élmunkás lettem, és akkor azt montam neki: Mester
úr, látja, nem hiszem, hogy maga ezt az én helyemben kibírta volna.
Viszont ott is befogadtak, mert tudták, hogy magyar vagyok, hogy pap
vagyok, de én jó munkás akartam lenni. Önmagamért.
Ennyi meghurcoltatás után sincs Önben gyűlölet, harag, senki iránt
sem. Kilencven év tapasztalatával miben foglalná össze a szeretet és
a megbocsátás lényegét?
B.L.: Sem rendkívülinek, sem hősiesnek nem tartom az életemet. Mindig azt vallottam, hogy ne szóval szeressünk, hanem tettekkel, és sose
hazudjunk önmagunknak és másoknak sem. Embertársainknak pedig
mindig igyekezzünk jót tenni. A szeretet a legértékesebb, és a legapróbb
dolgokban is Isten hatalmát mutatja meg. De az ember méltóságát és
szabadságát is a szeretet adja. A felelős ember szabadságát, aki mások
szabadságáért és méltóságáért is felel. Azért, hogy értékes, hasznos társai legyünk egymásnak.
-buch-
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Odhalené podrobnosti leteckých operácii z decembra 1944
(Americké BOSTONY nad Dunajom)

Spomienky občanov na udalosti záverečných mesiacov 2. svetovej vojny postupom času prirodzene zvetrali. Týka sa to i priebehu najintenzívnejších leteckých operácií, ku ktorým došlo 21. – 22. decembra 1944,
ktoré boli súčasťou bojov o konečný uzáver obkľúčenia v Budapešti
zoskupených nemeckých vojsk.
Ten dávny december, predvianočné dni a Vianoce, to boli najsmutnejšie časy v celej histórii mesta. Započal bezprostredný boj o ovládnutie
mesta, ktorý si len do konca roku vyžiadal 29 občianských obetí. Na 3
mesiace sa život presťahoval do bezpečnejších podzemných úkrytov. Po
hrôzach letného „odpratávania“ stovák židov a práve dokončenom odsune Szálasim Hitlerovi darovaných junákov (Levente), myseľ všetkých
občanov opantávala otázka: Kedy už a ako sa to skončí ? V ten december pre stovky občanov bolo predovšetkým každodennou povinnosťou
odovzdať svoju silu v prospech nemeckého vojska. Hĺbili sa reťazce
zákopov na okolitých vyvýšeninách: Godóvölgye, Strázsahegy, Istenhegy, Hegyfarok, ale i za Hronom v Kamenici. Z pahorkov dovideli
až za horizont, keď spoza Kovačovských kopcov sa v naznačené dni
vynárali húfy lietadiel a stali sa svedkami leteckých operácii, ktorých
priebeh vďaka viacerým náhodám mohol byť a bol pred 11. rokmi zdokumentovaný.
V lete roku 2001 na brehu Dunaja, 800 m od ústia Hrona na podnet
miestnych záujem - cov boli organizáciou VBGO1 vyzdvihnuté trosky
ľahkého bombardéra BOSTON A-20 J2, a pozostatky letcov s dokladmi,
následne odstúpenými ruskému programu „ZABÝTYJ POLK“, (Zabudnutý pluk), ktorý si vytýčil cieľ:
-identifikovať členov zahynutej posádky,
-zistiť ich bojové zaradenie,
-stanoviť deň, miesto, spôsob, výsledok bojovej operácie.
Zložitými chemicko-technologickými operáciami sa podarilo zo zničených dokladov prečítať len mizivo málo:
-Na jednej z dvoch zničených fotografií sa podarilo obnoviť text: „Môjmu priateľovi Sášovi gratulujem k Novému roku 1944. 23.12.43 r.“
-V liste, ktorý letec nedokončil, podarilo sa obnoviť len: „ V...ozno všetkých našich Nemci postrieľali...“ , z čoho vyplynulo, že bol adresovaný priateľovi spolurodákovi, tiež vojakovi na fronte a „...ozno“ najpravdepodobnejšie znamenalo časť názvu obce, z ktorej obaja priatelia
- pisateľ i adresát narukovali.
-Najzachovalejším dokladom bol náčrtok, na ktorom bol vyznačený
Budapešť a jeho okolie, čo dokazovalo že zostrelený bombardér patril
do zostavy 2. alebo 3. Ukrajinského frontu, čo umožnilo časove obmedziť zostrelenie lietadla na obdobie december 1944 až február 1945.
Tieto zistenia však nepostačovali na splnenie vytýčeného cieľa. Až materiály Ústredného archívu ministerstva obrany Ruskej federácie3 umožnili :
1. Stanoviť, že posádku zostreleného lietadla BOSTON -20 J nad Dunajom v priestore Esztergomu tvorili:
KOĽCOV Gennadij Nilovič, letec podporučík *1922, v Č A od r.
1940,
FINKEĽŠTEIN Girš Jefimovič, navigátor podporučík *1921, v Č A
od r. 1940,
JEGOROV Vasilij Sergejevič, strelec-radista, *1924, v Č A od r.
1942,
KUŠNIR Grigorij Afanasievič, čatár *1921, v Č A od r. 1941,
2. Potvrdiť obsah operačného hlásenia 452. bombardovacieho pluku č.
110 tohto znenia:
„Štáb pluku 452. BAP, mesto Debrecen 17.00 22.12.1944 14.52, H
3000, 9 lietadiel A-20 J, horizontálny let, druhý nálet v bojovom tvare
klin, sériový interval 0,25 sek. Kurz 80 stupňov, bombardovaný most
cez Dunaj v obci Esztergom. Podľa pozorovania a správy posádky lietadla, bomby dopadli na cieľ. Výsledok je sfotografovaný. Nad cieľom
boli ostrelovaní palbou 5-tich batérií 3A stredného kalibru a 10-timi
bateriami M3A. Nad cieľom priamym zásahom zostrelené lietadlo pilotované podporučíkom Koľcovom. Podľa správy vrátiacich sa posádok, lietadlo spadlo v rajóne bombardovania a z posádky sa nikto
neozval“.
Archívne zdroje odhalili, že rovnako i 21.decembra 1944 tento pluk
podniknul z letiska v Debrecenu 2 nálety s cieľom zničenia protilietadlových baterií a mosta Márie Valérie, čím by sa podstatne sťažil ústup
nemeckých vojsk. Ten deň v priestore operácie nebol protilietadlovými
bateriami zasiahnutý žiadny z deviatich bombardérov. Avšak správa zo
dňa 21.decembra 1944 z návratu eskadry udáva:
„Pri návrate z bojovej úlohy skupina 9. lietadiel bola neočakávane
ostreľovaná paľbou protileteckej baterie v obci Sakaloš. Priamym zásahom bolo vyradené lietadlo kpt. Zinina. Posádka opustila stroj padákmi. Veliteľ kpt. Zinin a strelec seržant Rjabčikov sa nachádzajú
v nemocnici. Vo vzduchu ranený navigátor poručík Isupov a seržant
Bobrov sa stratili. Ich osud je neznámy. Lietadlo zhorelo.“
452. bombardovací pluk bol sformovaný v lete 1941 z časti iných bombardovacích plukov. Prešiel mnohými bojiskami Leningradského, Za-
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kavkazského a 2. Ukrajinského frontu. Zúčastnil sa bojov v Budapešťskej operácii v zostave 218. divízie 5. leteckej armády 2.Ukrajinského
frontu. Od júna 1942 bol prezbrojený ľahkými bombardérmi „Boston
A -20 J“ dodávanými USA4. Počas 4. rokov stratil pluk v bojoch trojnásobok početného stavu mužstva. Za príkladné plnenie bojových úloh
bol pomenovaný „Budapešťský“ a za chrabrosť bol mu udelený rad
Bogdana Chmelnického.
Jozef Slabák
Spracované na základe archívnych materiálov a článkov uverejnených
v moskovskom časopise „SOVERŠENNO SEKRETNO“ č. 02/2002,
06/2002.
1
V Nemecku činný Zväz pre vyhľadávanie a pochovávanie vojakov
.
padlých vo Východnej Európe.
2.
Americký ľahký bombardér fy Douglas. Sovietsky zväz obdržal celkom 14 500 lietadiel, a z tejto značky cez 3 000 ks.
3.
„Menný zoznam strát 452. bombardovacieho pluku“ a „Denník vojenských udalosti 218 leteckej divízie“
4.
USA poskytovali vojenský materiál v rámci špeciálneho zákona o pôžičke a úvere všetkým spojencom v celkovej hodnote 46 miliárd $. Najviac obdržali Veľká Británia 30,2 a Sovietsky zväz 9,8 miliárd.

V. S. Jegorov strelec

G.E. Finkeľštejn, navigátor

G. N. Koľcov, pilot

Zasiahnutý Boston A 20-J
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Önkormányzati ülés
A párkányi önkormányzat decemberi ülésén a képviselők többek közt
döntöttek a jövőre kivetendő helyi adók és illetékek nagyságáról, a város
2013-as költségvetéséről és arról is, hogy a Nánai utat a Tűzoltó utcával
összekötő, a Vadas parkolója mellett húzódó bekötőút felújítása jövőre a
beruházási listára kerül – Lengyel Attila képviselő javaslata alapján.
Jozef Slabák képviselő szerint eddig nem történt érdemi előrelépés a volt
szeméttelep rekultivációja ügyében, épp ezért jövőre határozott lépéseket kér a városi hivataltól a projekt befejezésére. Ján Oravec polgármester viszont úgy nyilatkozott, az ott található parcellák tulajdonosai közül
néhánnyal még mindig nincs megegyezés az eladásról, ugyanakkor viszont senkit sem lehet rákényszeríteni a tulajdona eladására.
A testület döntött arról is, hogy az új hulladkégyűjtő szigetek kialakítására jövőre előirányzott 45 ezer euróból 25 ezret más költségvetési
tételbe csoportosítanak át, és az átcsoportosított 25 ezerhez a kiadási és
bevételi oldal különbözetéből még 20 ezer eurót adnak hozzá. Ekképp
közterületek, járdák felújításra jövőre 45 ezer eurós keret lesz.
Csepregi Zoltán képviselő a költségvetés tárgyalása során ismét szóba
hozta a kialakítandó hulladékgyűjtő szigetek ügyét, számon kérte, hogy
idén ezekből semmi sem valósult meg, holott volt rá lekötött pénz a
költségvetésben. Csepregi furcsállotta, hogy jövőre erre a célra a városháza 45 ezer eurót különített el a költségvetésben, viszont tart tőle,
hogy ezekből jövőre sem készül el sok. Ján Oravec polgármester viszont
arra figyelmeztetett, a gyűjtőszigetekre szánt pénz külön városi dotációt
jelent és a hulladékgazdálkodási tételbe tartozik, abban az összegben
viszont, ami a lakosokra fejpénzként szét van számolva, abban ez a pénz
egyáltalán nincs belekalkulálva. Csepregi viszont arra sem lát garanciát, hogy a gyűjtőszigetekre elkülönített pénz elég lesz-e jövőre, mert
mivel eddig egy sem valósult meg belőlük, nincs mihez viszonyítani.
Továbbá azt is nehezményezte, hogy – bár a tanácsülésen neki elmagyarázták, hogy nem valorizálták a városi hivatal dolgozóinak béreit,csak
korrekcióra került sor, a városi rendőrség és az adminisztráció béreinél
25 ezer eurós emelést számolt ki. Tehát a városi rendőrségnél durván
5 ezer eurós emelést, az adminisztrációnál pedig hozzávetőleg 20 ezer
eurós emelést, holott Csepregi szerint ugye mindenhol megszorítunk és
takarékoskodunk. –Vagy a többieknél is figyelembe kell venni a gazdasági külső tényezőket, vagy akkor egyiküknél se. A költségvetésben
ilyen szempontból szelektív lépéseket látok – mondta Csepregi. Szerinte, amíg sokszor 4-500 eurókról veszekszik a testület, magában a költségvetésben a sorok között ezek szerint még igenis lehet tartalékokat
találni.

A polgármester szerint a hulladékgyűjtő szigetek kérdésében Csepreginek nincs igaza, idén viszont a városháza azért nem kezdett hozzá
a hulladékgyűjtő szigetek kialakításába, mert – mivel egyre több háztömb kezdte el a hőszigetelési munkákat és ez a lakók pénzébe kerül
-, nem akarták most még pluszköltségekkel terhelni az embereket. Szigeti László, a pénzügyi bizottság vezetője viszont úgy véli, fontosak
a hulladékgyűjtő szigetek, de ugyanilyen fontosak azok az évek óta a
beruházási listán szereplő felújítások és karbantartások, amelyeket ideje
volna felgyorsítani.
Jozef Slabák képviselő azt javasolta, hogy a városi képviselők illetményét jövőre ne emelje meg az önkormányzat. A hivatal és a polgármester
úgy válaszolt, a képviselők tiszteletdíjának emeléséről nincs szó. Azt
a javaslatot, mely szerint a képviselők tiszteletdíjának jelenlegi keretét
jövőre 5 ezer euróval csökkentik, a testület nem szavazta meg. Az önkormányzat elfogadta a város 2012-es költségvetését is, a beruházások
listájáról leghamarább februárban döntenek. Az ülésen elbúcsúzott a hivataltól Gabriel Matuska pénzügyi osztályvezető, aki nyugdíjba vonul,
és bemutatták Eva Molnárovát, a szervezési osztály új vezetőjét.
Szerkesztőségünk kapcsolatba lépett a Szlovák Állami Útkezelőség pozsonyi vezérigazgatóságának szóvivőjével, aki megerősítette lapunknak, hogy a Nánai út felújítását és az új,
Aquario melletti körforgalom kiépítését az állam, azaz az
Állami Útkezelőség végzi el, 2 millió eurós költségvetéssel. A beruházást szinte kizárólag az állam finanszírozza, az építkezést jövőre elkezdik.
buch-

Zasadnutie mestského
zastupiteľstva
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Na decembrovom zasadnutí štúrovského mestského zastupiteľstva okrem iného poslanci rozhodli o výške budúcoročných miestnych daní
a poplatkov, o rozpočte na rok 2013 a aj o tom, že sa rekonštrukcia
spojovacej cesty medzi Nánanskou cestou a Hasičskou ulicou ťahajúcou sa pri parkovisku Vadaš dostane na zoznam investícií – na základe
návrhu poslanca Attilu Lengyela. Podľa poslanca Jozefa Slabáka sa vo
veci rekultivácie bývalého smetiska doteraz neurobil žiadny vážnejší
pokrok, preto na budúci rok žiada rázne kroky od mestského úradu na
dokončenie projektu. Primátor Ján Oravec sa vo veci vyjadril, že s niektorými vlastníkmi pozemkov na danom území ešte stále nie je dohoda o predaji a nikoho nemôžu donútiť k predaju vlastníctva. Zastupiteľstvo rozhodlo aj o tom, že z vyčlenených 45 tisíc eur na vytvorenie
smetných ostrovčekov preskupia 25 tisíc do inej rozpočtovej položky.
K tomu pridajú ešte 20 tisíc eur z rozdielu príjmov a výdavkov. Budúci
rok bude na rekonštrukciu chodníkov a verejného priestranstva 45 tisíc
eur. Pri prerokovaní budúcoročného rozpočtu poslanec Zoltán Csepregi
opäť pripomenul vec ostrovčekov na smeti a žiadal vysvetlenie, prečo
sa tohto roku vo veci nič neurobilo, aj keď na to boli vyčlenené finančné
prostriedky v rozpočte. Je preňho zaujímavé, že mestský úrad vyčlenil
v budúcoročnom rozpočte na tento cieľ 45 tisíc eur, ale obáva sa toho,
že ani budúci rok sa z nich veľa nevytvorí. Primátor Ján Oravec upozornil, že peniaze na ostrovčeky znamenajú samostatnú mestskú dotáciu
a patrí do položky hospodárenia s odpadom, ale do sumy, ktorá je rozpočítaná na obyvateľov, tieto peniaze nie sú zakalkulované. Csepregi
nevidí garanciu ani na to, že vyčlenené peniaze budú dostačujúce na
vytvorenie ostrovčekov. Pretože doteraz sa z toho ani jeden nevytvoril,
nie je k čomu prirovnávať. Ďalej vyjadril nespokojnosť, – na zasadnutí
mestskej rady mu síce vysvetlili – že mzdy zamestnancov MsÚ nevalorizovali, došlo len ku korekcii, napriek tomu na mzdách mestských
policajtov a administratíve vypočítal 25 tisícové zvýšenie. U mestských
policajtov zhruba 5 tisícové zvýšenie a u administratívnych zamestnancov 20 tisícové zvýšenie, podľa Csepregiho aj napriek tomu, že všade
uťahujeme a šporíme. Buď zohľadníme u všetkých vonkajšie hospodárske vplyvy, alebo ich nezohľadníme u nikoho. Z tohto hľadiska vidím
v rozpočte ešte možnosti selektívnych krokov – povedal Csepregi. Podľa
neho, kým sa mestské zastupiteľstvo častokrát nevie dohodnúť na 4-500
eurách, v samotnom rozpočte „medzi riadkami“ sa podľa toho predsa
ešte dajú nájsť rezervy. Podľa primátora v otázke ostrovčekov na smeti
Csepregi nemá pravdu. Tohto roku sa MsÚ nepustil do ich výstavby
preto, lebo na mnohých blokoch domov sa vykonáva zateplenie a stojí
to obyvateľov veľa peňazí. Nechceli ich zaťažiť ďalšími výdavkami.
Podľa vedúceho finančnej komisie László Szigetiho sú ostrovčeky na
smeti dôležité, a tak isto sú dôležité aj ostatné rekonštrukčné a údržbárske práce, ktoré sa už roky na zozname investícií, bolo by na čase ich
urýchliť. Poslanec Jozef Slabák navrhol, aby honoráre mestských poslancov samospráva na budúci rok nezvyšovala. Mestský úrad a primátor v odpovedi uviedol, že o zvýšení honorárov pre poslancov nie je reč.
Návrh na zníženie súčasného celkového honoráru poslancov o 5 tisíc
eur na budúci rok zastupiteľstvo neodsúhlasilo. Samospráva prijala aj
rozpočet na rok 2013, o zozname investícií rozhodnú najskôr vo februári. Na zasadnutí sa rozlúčil s mestským úradom vedúci finančného
oddelenia Gabriel Matuška, ktorý odchádza do dôchodku, a predstavili
novú vedúcu organizačného oddelenia, Evu Molnárovú. Naša redakcia
sa spojila s hovorcom bratislavského riaditeľstva Slovenskej správy
ciest a potvrdili, že rekonštrukciu Nánanskej cesty a výstavbu kruhového objazdu pri Aquáriu vykoná štát, čiže Správa ciest s rozpočtom 2 mil.
eur. Skoro celú investíciu financuje štát. Práce sa začnú na budúci rok.
-buch-, -Preklad gp-
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Štúrovskí gymnazisti na univerzitách
Štúrovské gymnázium mohlo naozaj hrdo začať tento školský rok, pretože v školskom roku 2011/2012 percento študentov prijatých na univerzity bolo 93%, čo je skutočne vynikajúci výsledok.
So školou sa v minulom školskom roku lúčili štyri ročníky. Dve triedy zo štvorročného gymnázia, z toho IV.A bola slovenská a IV.C maďarská. Z osemročného gymnázia tak isto dve triedy, VIII.B slovenská
a VIII.C maďarská. Z tried s vyučovacím jazykom slovenským prijali
všetkých študentov, ktorí mali záujem pokračovať v štúdiu, výsledok je
100%. Zo študentov IV.A triedy si siedmi vybrali Univerzitu Komenského, niektorí chcú byť zubármi , lekármi, právnikmi. Všetkých študentov
VIII.B triedy prijali na ďalšie štúdium na nimi zvolené univerzity. Traja
budú študovať v Prahe, jedna študentka na Karlovej Univerzite a dvaja
na Ekonomickej Univerzite (VŠE). Aj z tejto triedy budú študovať na
Univerzite Komenského, niekoho tam prilákala napríklad španielčina.
Z maďarských tried sa mnohí hlásili na štúdium do Maďarska, kde
vo veľa prípadoch potrebovali na prijatie získať vysoký počet bodov.
Samozrejme svoje prihlášky poslali aj na slovenské a české univerzity, aby v prípade prijatia si mohli vyberať z najvýhodnejších možností.
Nie v jednom prípade spôsobilo problém študentom vybrať si, na ktorej
univerzite začať v septembri štúdium. Z 18 žiakov IV.C triedy štyria
nepokračujú v štúdiu na univerzite, čo z hľadiska pomeru pokračovania
štúdia znamená 78%. Z tejto triedy zo zostávajúcich 14 študentov jeden
študuje v Českej republike na Technickej univerzite v Brne. (VUT-Brno). Medzi dievčatami vyhrala pedagogika, ale jednej sa podarilo dostať
aj na fakultu etnografie Univerzity Loránda Eötvösa, na odbor etnografie.
V VIII.D triede s vyučovacím jazykom maďarským na osemročnom
gymnáziu skončilo 24 študentov. Úspešnosť prijatia na univerzitu bola
95%. Z nich traja pokračujú na budapeštianskej Univerzite Corvinus,
na čo môžeme byť zvlášť hrdí, pretože ju radia medzi 200 najlepších
univerzít na svete. Z tejto triedy máme študenta na právnickej fakulte
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Trnavskej Univerzity a aj na Univerzite Mateja Bela na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov. Tak isto študujú aj na Univerzite
Konštantína Filozofa, kde za uplynulé roky skončilo viac našich bývalých študentov.
Viacerí začali v septembri na popredných univerzitách v Maďarsku,
napr. dvaja na Segedínskej univerzite si vybrali odbor lekárstvo, niektorí študujú aj v Pécsi, kde sa mohli dostať tiež iba s vysokým počtom
bodov. Mnohí si vybrali domáce univerzity, ako komárňanskú Univerzitu J. Selyeho. Najvzdialenejší študujúci vysokoškolák študuje v rumunskom meste Tirgu Mures na Univerzite EMTE Sapientia.
Z výsledkov vyplýva, že naši študenti sa vybrali na štúdium doma alebo v zahraničí výborne pripravení, pretože ich získané vedomosti boli
dostačujúce na to, aby ich prijali tam, kde sa hlásili. Pre úplnosť si ešte
pozrime, na akých typoch univerzít študujú vlani končiaci naši študenti:
pedagogika – 14, právo – 4, lekárstvo – 4, technické zameranie – 4, ekonomické – 7, stavebné – 2, medzinárodné vzťahy – 2.
V školskom roku 2011/2012 maturovalo v štyroch triedach 63 študentov. Z toho sa 58 hlásili na univerzitu, 53 študentov získalo prijatie na
vysokoškolské štúdium, čo znamená 93%-ný výsledok. Je to nepopierateľným dôkazom toho, že aj štúrovskí gymnazisti sú schopní sa dostať
aj na najpoprednejšie univerzity. Cestu našich študentov samozrejme
ďalej sledujeme. Radi a aj spokojne na nich spomíname, keď nám pošlú
oznámenie o čerstvo získanom diplome. Veď s diplomom v ruke je stále
ľahšie nájsť si prácu ako bez neho. Na to sústreďujeme našu pozornosť,
keď posielame na cestu aj terajších končiacich. V štúdiu im prajeme
veľa úspechov a samozrejme veľa trpezlivosti, výdrže, pretože vedomosti sa nezískajú ľahko. Podľa starého príslovia sú získané vedomosti
najlepšou investíciou, čo je ešte aj dnes ľahké zúročiť.Csicsay Sarolta
Výchovná poradkyňa štúrovského gymnázia
-preklad gp-
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Vážení občania!
Mesto Štúrovo upozorňuje obyvateľov na povinnosti súvisiace s údržbou chodníkov v zimnom období.
V zmysle ustanovenia § 9 a § 9a zákona SNR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa
nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s chodníkom, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia
nehnuteľnosti, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou
alebo snehom.
Z tohto znenia vyplýva, že vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti sú povinní v zimnom období odhŕňať sneh, odstrániť poľadovicu, v inom období pozametať znečistenie na chodníku, ktorý hraničí
s nehnuteľnosťou.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle
zastavanom území hraničia s chodníkom, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré
vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli odstránené.
Mestská polícia dbá o dodržanie čistoty miestnych komunikácií, a má
právo ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh.
Zároveň upozorňujeme vlastníkov nehnuteľností susediacich s verejným priestranstvom o povinnosť zabezpečenia striech budov v osobnom
vlastníctve proti zosuvu snehu a padajúcich ľadových cencúľov, ktoré
môžu zapríčiniť vážne zranenia osôb a škody na majetku.
MsÚ Štúrovo
Oddelenie VÚRaŽP.

Tisztelt Olvasó !
Sajnos olyan világban élünk, amelyben nem jut idő odafigyelni embertársainkra, barátainkra, de sokszor még családtagjainkra sem. Folyamatosan azt tapasztalom, hogy kiveszőben vannak az alpvető erkölcsi
normák, sokunkból hiányzik a jó továbbítása mások irányába.
Nos, ennek tükrében ha megengedi, megragadnám az alkalmat, hogy
a városi múzeum és galéria szakelőadói, a művelődési központ munkatársai és természetesen a magam nevében tisztelettel megköszönjem
a kultúra egész évben tanusított támogatását, hogy a nehéz anyagi helyzet ellenére jegyet váltott rendezvényeinkre, tapssal jutalmazta az egyes
produkciókat, kifejezve ezzel is elkötelezettségét és tiszteletét a művészet, illetve a kultúra iránt.
Végezetül engedje meg, hogy a lap összes munkatársa nevében kegyelemteljes, boldog, békés karácsonyt és minden jóban bővelkedő, egészségben gazdag új esztendőt kívánjak !
Üdvözlettel,
Mgr. Halasi Tibor,
VMK igazgató

Výzva pre prevádzkovateľov malých
zdrojov znečistenia ovzdušia
Mesto Štúrovo
vyzýva
všetky právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré
prevádzkujú malý zdroj znečistenia ovzdušia (MZZO) na území mesta
Štúrovo, aby do 15. februára 2013 na MsÚ oznámili údaje a spotrebu za
každý MZZO – tepelný zdroj (s príkonom nižším ako 0,3 MW, t.j. do
300 kW) alebo energetický zdroj.
Za nesplnenie oznamovacej povinnosti do 15. februára 2013 je mesto Štúrovo povinné uplatniť voči prevádzkovateľom sankčné postihy
v zmysle ustanovenia § 8 zák. č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečistenia ovzdušia v znení neskorších predpisov uložením pokuty do výšky
663,87€.
Bližšie informácie budú poskytnuté na oddelení výstavby, rozvoja územia a životného prostredia, tel. č. 036/2851320. Tlačivo „Oznámenie
údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia
za rok 2013“ je možné stiahnuť z webovej stránky mesta
http://www.sturovo.sk/?id_menu=19937&limited_level=1&stop_menu=16453.
Mgr. Ján O r a v e c
primátor mesta
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Eleink világa kerámiába, csempébe öntve
November 30-án, az adventi időszak legelején került sor az év utolsó
kiállítására a városi múzeumban. Az időzítés nem volt véletlen, mert
a kiállító, Varga B. Kálmán a népmesékből és az egykori népéletből
vett figuráin kívül egyházi jellegű, szakrális tárgyak megformálásával is foglalkozik.
Minden művész a saját művészi eszközeivel igyekszik elmondani a világról azt, amit fontosnak tart. A képzőművészeti műfajok széles skáláján mozgó Varga B. Kálmán a festett kis szobraival és csempeképeivel
mondatja el a világról alkotott véleményét. A nyergesújfalui művész

romantikus, humoros, színes és bájos szobrocskái magukkal repítik a
látogatót a mesék és a mondák bűbájos világába. És abba a letűnt világba, amelynek apáink és dédanyáink voltak a megélői. Varga B. Kálmánról tudni kell, hogy ő nem csupán keramikus, hanem népi fazekas,
kőfaragó, kőszobrász és restaurátor is egyben. „Van, akinek szerencséje
van, és a körülmények úgy hozzák, hogy már gyermekkorban foglalkozhat azzal, amit szeret, amihez kedve van. Róla ez nem mondható el”
– hallhattuk Kornélia Slabáková polgármester-helyettes megnyitó beszédében. „Negyvenhét évesnek kellett ahhoz lennie, hogy azt csinálja,
amit mindig is szeretett volna...Dolgozott mint
kőfaragó, majd átképezte magát kőszobrásznak.
Nyolc évig dolgozott az Országház renoválásán.”
Varga B. Kálmán kedves figurái távol vannak a
mai farkastörvényű rideg világtól. Saját elmondása szerint a ma emberének már el kell magyarázni az egyes kompozíciók jelentését, mert bizony
– főleg a fiatalabb generációk esetében – azt már
sűrű homály fedi. A művész nem titkolt szándéka, hogy a maga módján ráirányítsa a figyelmet
azokra a momentumokra, amelyek eleink számára
még a természetes életteret jelentették. Az embert
első látásra meghökkentik az elbűvölő, nyugalmat
árasztó, olykor derűs alakok. Jóleső érzéssel, valamiféle gyermeteg érzülettel pásztáz végig rajtuk
a látogató szeme.
Ezen kívül még megcsodálhatjuk a nagy cseh grafikus, illusztrátor és festő Alfons Mucha számtalan művét – csempére átírva. „Ez a kiállítás egy
kis nyugalmas sziget, amely pihentetni, szórakoztatni, kikapcsolni akar bennünket a rohanásból” – vallja a művész, akinek alkotásai a világ
számos országában megtalálhatók. A megnyitón
Hajtman Borbála alkalomhoz illő egyházi énekei
a beköszöntő adventi időszak meghittségét árasztották a jelenlévők felé. A tárlatot 2013.01.13-ig
nézhetik meg az érdeklődők.
Juhász Gyula

Svet našich predkov – v podobe keramiky a kachličiek
Začiatkom adventného obdobia, t,j. 30. novembra sa konala posledná tohtoročná výstava mestského múzea. Načasovanie nebolo
náhodné, lebo vystavovateľ Varga B. Kálmán, okrem figuriek z ľudových rozprávok a života ľudu sa zaoberá aj sformovaním predmetov sakrálneho charakteru.
Každý umelec sa svojimi umeleckými prostriedkami snaží povedať
svetu to, čo považuje za dôležité. Varga B. Kálmán,
pohybujúci sa na širokej škále výtvarných žánrov,
vyjadruje svoj pohľad na svet svojimi maľovanými
soškami a kachličkovými obrazmi. Jeho očarujúce,
romantické, humorné a pôvabné figúrky a postavičky
nás prenesú do sveta rozprávok a povestí a do toho
starého, už neexistujúceho sveta našich predkov.
Jeho umelecká tvorba je veľmi rozmanitá. On nie je
len keramik, ale aj hrnčiar, maliar, kamenár, sochár,
reštaurátor. „Niekto má to šťastie, že už v detstve
sa môže venovať tomu, čo má rád, čo ho zaujíma.
O pánovi Vargovi sa to ale povedať nedá” – povedala
vo svojom otváracom príhovore p. PaedDr. Kornélia Slabáková, zástupca primátora. „Až keď dovŕšil
vek štyridsaťsedem rokov, mohol robiť to, čo si vždy
želal...začal ako kamenár, ale prepracoval sa na kamenára-sochára. Osem rokov pracoval na renovácii
Parlamentu v Budapešti.“ Jeho roztomilé figúry majú
ďaleko od dnešného, žiaľ často krutého a nevľúdneho
sveta. Podľa jeho vlastných slov, dnešnému človeku
už treba vysvetliť význam jednotlivých kompozícií,
lebo – hlavne v prípade mladších generácií – sú už
zahalené hustou hmlou. Jeho zámerom je povzbudiť
záujem ľudí na tie momenty, ktoré pre našich predkov ešte znamenali prirodzené životné prostredie. Tieto očarujúce, strigovské postavy nás na prvý pohľad
zarazia, pritom ale vyžarujú pokoj, pôvab a vyrovnanosť.
Okrem toho sa môžeme pokochať aj dielami veľkého
českého grafika, ilustrátora a maliara Alfonsa Muchu – v prepise na kachličky. „Táto výstava je taký

malý ostrov pokoja, ktorý nám ponúka nielen odpočinok ale aj zábavu a radosť z umenia„ – vyznáva umelec, ktorého diela sa nachádzajú
vo viacerých štátoch sveta. Sakrálne piesne v podaní Borbály Hajtman
blahodarne zaplavili prítomných intimitou práve začínajúceho adventu.
Výstava potrvá do 13.01.2013.
-jj-
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Zo sklamania sa stala nová motivácia
Najúspešnejším štúrovským športovcom posledných rokov je bez- budúcnosti pozitíva a chceli by sme to spolu niekoľko rokov potiahnuť.“
pochybne kajakár Peter Gelle.
Nová sezóna začala pre Petra začiatkom novembra. Podľa jeho slov začínal zvoľna, aby mohol postupne pridávať. „Príprava bude z roka na
Kto je Peter Gelle?
rok – ako sa bude blížiť olympiáda v Brazílii – ťažšia a ťažšia. Prípravu
Peter Gelle sa narodil 29. augusta 1984 v Nových Zámkoch. Jeho prvým na rok 2013 sústredíme na Majstrovstvá sveta, ktoré budú v nemeckom
športom, ktorému sa systematicky venoval, bolo plávanie. Do bazénu Duisburgu, predtým sa zúčastním aj svetového pohára a ME, ale tie bev Štúrove ho priviedol jeho otec, ktorý bol aj jeho prvým trénerom. rieme ako súčasť prípravy.“ Najprv zarezával 5 týždňov na sústredení
v španielskom Avilese. „Plánujem si dobre zatrénovať, ale zároveň priS rýchlostnou kanoistikou začínal ako 12-ročný v TJ Dunaj Štúrovo.
Jeho trénerom bol Jozef Kužel, otec účastníka OH 2000 v Sydney Rasti- dám aj rehabilitáciu.“ – povedal. Mnohí športovci škrípu zubami nad
slava Kužela. Ako 16-ročný prešiel zo Štúrova na Športové gymnázium zimnou prípravou. „Mne zimná príprava nevadí, pôjdem do plavárne a
do Trenčína a po skončení strednej školy – v roku 2005 – do Dukly Tren- potom ju vymením na zasnežené svahy. Už sa veľmi teším, ako sa do
čín. V Trenčíne ho ako stredoškoláka viedli manželia Vladimír a Daniela sýtosti nabehám na bežkách” – povedal o zimnej príprave.
„Veľmi sa teším na Vianoce a spoločné chvíle s najbližšími. Zároveň mi
dovoľte popriať všetkým Štúrovčanom veselé vianočné sviatky, bohatého Ježiška. Všetkým želám do Nového roka veľa zdravia, šťastia, lásky
a aj veľa športových zážitkov” – dodal nakoniec Peter Gelle.
Peter Gelle: rýchlostný kanoista roka 2012
12. decembra sa uskutočnilo odovzdávanie ocenení „Rýchlostný kanoista roka 2012”. Po roku 2010 sa stal po druhý raz kajakárom roka Peter
Gelle, keď o tri body predstihol Erika Vlčeka. Peter Gelle je členom
posádky K2, ktorá si na majstrovstvách Európy v Záhrebe vybojovala na
1000 m bronz, zároveň bol aj členom štvorkajaku, ktorý skončil na šiestom mieste. V rovnakých disciplínach potom štartoval aj na olympiáde
v Londýne. V K2 obsadili ôsme, v K4 šieste miesto. Na pretekoch Svetového pohára v poľskej Poznani zvíťazili na 500 m. Na majstrovstvách
SR vybojoval tri tituly republikového šampióna. Jednoznačne dominoval aj na júnových interných kvalifikačných pretekoch v Račiciach, kde
všetky svoje štarty premenil na prvenstvá.
-pg-

Olvasói visszhang: kell városi
busz a papírgyárhoz
Mrvovci. Jeho súčasným koučom je Radovan Šimočko, bývalý juniorský majster sveta v K2. Peter Gelle na MS 2010 v poľskej Poznani vybojoval striebornú medailu v disciplíne kajak mužov na 500 metrov. Spolu
s Erikom Vlčekom (ŠKP Bratislava) je od MS 2011 v Szegede úradujúcim majstrom sveta v K2 na 1000 metrov a od ME 2011 v Belehrade
vicemajstrom Európy v K2 na 500 m. Práve na MS 2011 v Szegede si
obaja vybojovali právo štartu v K2 na 1000 m na OH 2012v Londýne.
Kanoistickú všestrannosť Petra Gelleho najlepšie dokumentuje fakt, že
v doterajšej kariére získal 25 titulov majstra SR v rýchlostnej kanoistike
a je tiež akademickým majstrom sveta v K1 na 500 m a vicemajstrom
sveta v K1 na 1000 m (obe akademické medaily získal v roku 2010
v Poznani, pozn.). V roku 2007 bol bronzový na ME pretekárov do 23
rokov v Belehrade v disciplíne K1 na 500 metrov.
Rovnakú medailu získal spolu s Erikom Vlčekom aj na ME 2012 v K2
na 1000 m v Poznani.
Na OH 2012 v Londýne štartoval v dvoch lodiach. Spolu s Erikom Vlčekom sa predstavil v súťaži K2 na 1000 m a skončili vo finále na 8. mieste. Po 12 rokoch na pozícii „háčika“ štvorkajaku SR vystriedal Richarda
Riszdorfera. Spolu s Erikom Vlčekom, Jurajom Tarrom a Martinom Jankovcom vytvorili tesne pred OH 2012 nový slovenský štvorkajak, ktorý
skončil vo finále na 6. mieste.
Na londýnsku olympiádu sa veľmi tešil a zároveň išiel s veľkými očakávaniami. Určite chcel medailu, no napokon z toho bolo „iba“ šieste
miesto v štvorkajaku a ôsme v dvojkajaku.
Výsledky, ktoré vôbec nezodpovedali s jeho snami, prežíval veľmi emotívne. Bezprostredne po finálových jazdách ťažko hľadal slová. Hoci je
chlap ako hora, v očiach sa mu leskli slzy. Londýnske medailové sklamanie v K2 a K4 pozná každý športový fanúšik, postupne prebolelo a
kajakár Peter Gelle je pripravený na nové výzvy.
„Spomienky z neúspechu sa mi podarilo zahnať, pomohli k tomu blízki,
rodina, kamaráti a mnoho fanúšikov. Ubezpečili ma, že sme nespravili
hanbu. Počas dovolenky v kruhu najbližších sa mi podarilo zabudnúť.
Keď som začal znova trénovať, stala sa zo sklamania motivácia”. Dvadsaťosemročný odchovanec štúrovskej rýchlostnej kanoistiky ako motiváciu ráta aj ďalšie spoločné účinkovanie v „londýnskom“ štvorkajaku,
v ktorom jazdil spolu s Martinom Jankovcom, Erikom Vlčekom a Jurajom Tarrom. „Už po olympiáde sme sa viac-menej zhodli, že chceme
spolu pokračovať ďalej“ – vraví Peter Gelle. „Som presvedčený, že táto
zostava má perspektívu do budúcna. Všetci štyria vidíme v spoločnej

Szeretnék még hozzászólni, kicsit reagálni a
„papírgyár“ témájához.
Kezdem nagyon unni,
hogy mindenki „csak” a
papírgyárral foglalkozik,
bezárt, a terület halott,
mindenki elment onnan.
De ez egyáltalán nincs
így!
Gyors számolással nekem
legalább 450 ember jön ki
(ugye még nem beszélve
a hozzá kapcsolódó cégekről, a fuvarozókról, beszállítókról), mi, akik
ott dolgozunk, az életünk egyharmadát ott töltjük, vagy még többet. Kb.
10 céget tudok kapásból felsorolni, aki vagy bent, a mostani ipari park
területén, vagy saját területén, a régi papírgyárból kiválva-eladva, vagy
éppen a közvetlen közelében tevékenykedik. Van ott 5 orvos, patika, posta, ügyvéd, bérelszámoló cég, hagy ne említsem a régi „dechtochemát,
DHM-et, kartonážka II.-őt, dopravát”, ugye ezek a nevek már valamivel
többet mondanak? Ez mind-mind létező cég, jól mennek, és kitartottak,
még ha a papírgyár be is zárt. És még vannak ott vadiúj cégek is! Pont
ma olvastam az e-trendben, hogy a mi üzemünk is veszi a papírt, mert
bezárt a papírgyár. Jelentem, igen, de az csak elhanyagolható mennyiség
a többi hordozóréteghez képest. Megélünk a papírgyár nélkül, fejlődünk,
és nagyon nem tetszik nekem, hogy lenéznek minket, avval, hogy nincs buszjárat, hogy a lámpákban nincsenek az izzók kicserélve, hogy a
kaszálás meg a járdatisztítás el van hanyagolva, burjánzik a parlagfű (tényleg, erre nincs véletlenül városi rendelet?!), vagyis a hely KIHALT!
Még jó hogy erre rá lehet fogni a rossz döntéseket, meg a spórolást! A
buszra azért lenne szükség, mert bizony operáció után nagyon nehéz
az Istenhegyi utat megmászni, lázas gyerekkel, vagy fájó foggal sem
könnyebb, és szívesen vennénk a buszt napközben is fel-le a Poliklinika
felé, habár egyre több jó szakorvos menekül onnan. Észrevette valaki,
hogy ha százalékban kiszámolnánk, mennyi orvos és nem-orvosi rendelő/üzlet van a poliklinikán, akkor majdnem egálban vannak? De, van
ennek az állapotnak egy nagy nyertese. A taxisok! Annyi van belőlük,
hogy Pozsony is megirigyelhetné, mindig készenlétben, éjjel-nappal.
Legalább nekik van munkájuk…..
-eko (név és cím a szerkesztőségben)
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Az ősz gazdag termései az egyházi óvodában
Az elmúlt őszi időszakra visszatekintve, megelégedéssel mondhatjuk,
hogy eseményekben gazdag volt a termés a párkányi egyházi óvodában.
Már a tanévkezdés is izgalmas volt. A hagyományos „Tortabulin“ túl ugróvár várta a gyerekeket a gyerekkacajra éhes óvoda osztálytermében.
Volt is nagy sikere egy teljes héten át.
Októberben igyekeztünk minél többet bevinni az óvoda falai közé az őszi
szinekből, adományokból. Készítettünk őszi hálaadó asztalt, rendeztünk
almanapot, melyen többek között közösen sütöttük az almáspitét. Egy
másik napon gyümölcssalátát készítettünk, majd kifejthettük kreativitásunkat az „őszi varázslatok“ címszó alatt megrendezésre került „alkoss és
lakj jól“ napunkon. Zöldségekből és gyümölcsökből varázsoltunk ehető
mókás állatkákat, melyek megtapasztaltuk nem csak szépek, de finomak
is voltak. Többen ezeken a napokon jöttek rá, hogy a zöldségfélék valóban finomságok, s rosszul teszi aki nem eszi őket.
Az amúgy is őszi színekben pompázó udvarunkra október végén egy
fából készült lovasszekér érkezett, mely még csalogatóbbá, gazdagabbá
tette udvari tartózkodásunkat és játéklehetőségeinket. Azóta is szépíti
környezetünket.
November a „Királynap“ hangulatában telt. Szent Imre Herceg névnapjának megünneplése
egyházi
óvodánkban hagyománnyá vált.
Ötödik alkalommal került sor a történelmi vetélkedővel és hagyományőrző kézműves tevékenységekkel
egybekötött „Királynapi“ rendezvényünkre, melyre a gyerekek már
hetekkel előre lázas izgalommal
készültek. Magyarországi barátaink
is számon tartják ezt a napot, s évről
évre érdeklődéssel követik a rendezvény eseményeit. Rendezvényünket
megtisztelte jelenlétével Pécsi L. Dániel jelképművész Budapestről, Himmler Zsófia az Ady Endre Alapiskola
igazgatója , Magyar Károly esperes
úr és az Esztergomi Körzeti Televízió
két munkatársa.
A gyerekek izgalommal várták ezt
a napot, s elkápráztatták a zsűri tagjait: Pécsi L. Dániel, mint a zsűri
elnöke, nem győzte rajzolni az arany
karikákat a jól megválaszolt történelmi kérdések mellé, melyek arany csokipénzekre voltak beválthatóak.
Különösen Keresztes Hanna, Benkovics Krisztina és Klajman Márk tündököltek, kik mind a 14 kérdésre jól
válaszoltak. Ők ismételten a zsűri elé
járulva mérkőztek meg a királyi címért. Végül is Keresztes Hanna tudott

több plusz információval szolgálni. Így aztán ő lett a „Kiskirály“, ki egy
teljes napon át részt vehetett az óvoda kormányzásában, miután letette
a fogadalmat. A vetélkedőn már 4,5 éves gyerekek is részt vehettek ha
kedvük tartotta. Ismét meggyőződhettünk arról, mily gyorsan fejlődnek
a fiatalabb gyermekek idősebb társaik tevékenységeit figyelve. A királyi
lakomát lovagi torna követte, s a napot királyfilmek nézésével zártuk.
November további meglepetést tartogatott számunkra. A Belváros Lipoótváros, Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzattól Csapó Etele vezetésével november közepén egy kis csapat szerzett vidám perceket midannyiunk számára. A „bohócparádén“ a Budapestről érkezett bohócok
fergeteges hangulatot teremtettek. A mai napig emlegetjük őket. Köszönjük Bihari Antalnak, az Esztergomi Körzeti Televízió tulajdonosának,
hogy megörökítette ezeket a derűs pillanatokat. Jó visszanézni őket.
A nyári nyugodt napok után az ősz feltöltött bennünket. Ezzel az energiával készülünk a téli időszak eseményeire, melyek december csillagszórós
csodáival csalogatnak bennünket a bőségek tárházából válogatni. Hisz
a világ oly sok szépséget rejt, csak észre kell hogy vegyük őket.
Vízi Katalin,
óvodaigazgató
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A Rozmaring nyugdíjasklub 50 éve
1962-ben született a nyugdíjasklubok alakításának ötlete Szlovákiában.
Párkányban is csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Az alapító Kipke
Károly volt, az első elnök Lihosit Imre. Működésük ideje alatt több elnök
váltotta egymást: Forgács Emília, Nováková Mária, Jablonská Štefánia,
Galgóczi Gyula, Svajda Antal.
Az elnöki tisztet 1991-től egészen 2009-ig Tamás János töltötte be. 2009
óta a nyugdíjasklubot Bitterová Eva vezeti a kilenctagú vezetőséggel valamint a háromtagú revíziós bizottsággal.
A tevékenységük tervét a tagok javaslatai alapján a vezetőség állítja
össze. Programokat szerveznek, ilyenek pl. az egynapos kirándulások,
egészségügyi előadások, jubilánsok köszöntése, de részt vesznek kulturális rendezvényeken is. Jelenleg a klubnak 109 tagja van. Csütörtökönként rendszeresen találkoznak.
Azonban milyen lenne az évforduló ünnep nélkül? Ebből az alkalomból

50 rokov od založenia Klubu
dôchodcov Rozmarín v Štúrove

13.

V roku 1962 vznikol návrh na založenie klubov dôchodcov na Slovensku. I v Štúrove sa pripojili k návrhu a založili klub dôchodcov. Jeho
zakladateľom bol p. Karol Kipke. Prvým predsedom sa stal p. Imrich
Lihosit. Počas celého obdobia sa vystriedali viacerí predsedovia a to:
Emília Forgácsová, Mária Nováková, Štefánia Jablonská, Július Galgóczi, Anton Svajda.
Od roku 1991 až do roku 2009 bol predsedom p. Ján Tamás. Od roku 2009
klub dôchodcov vedie predsedkyňa Eva Bitterová spolu s deväťčlenným
výborom a trojčlennou revíznou komisiou.
Plán činnosti vypracuje výbor podľa pripomienok členov. Zabezpečujú
jednotlivé akcie ako sú napr.: jednodňové zájazdy, zdravotné prednášky,
oslavy jubilantov. Zúčastňujeme sa kultúrnych podujatí. Tohto času má
klub 109 členov. Pravidelne sa stretávame každý štvrtok.
Aké by bolo výročie bez slávnostného podujatia. Preto členovia klubu
spolu s pracovníčkami MsÚ pripravili slávnostné posedenie.
Medzi pozvanými boli členovia mestského zastupiteľstva v Štúrove, starostovia z obce Nána a Obid, členovia klubu dôchodcov z Nány, Obidu
a klubu dôchodcov Sárszentmihály.
Slávnostným príhovorom sa prihovorili všetkým prítomným p. primátor
Ján Oravec, ako aj starostovia jednotlivých obcí.
Kultúrny program pripravili pracovníci MsKS, základné školy mesta,
ako aj prítomné spevokoly jednotlivých klubov dôchodcov. Patrí im srdečná vďaka!
No bez finančnej pomoci mestského zastupiteľstva by táto slávnosť nebola uskutočnená. Za podporu im ďakujú všetci členovia klubu dôchodcov.
Ale bez členov klubu dôchodcov Rozmarín by ani jedna akcia nebola
uskutočnená, preto musíme v činnosti pokračovať, aby aj v ďalších rokoch naši dôchodcovia mali radosť i v jeseni života.
Eva Bitterová

a klub tagjai a városi hivatal munkatársaival közösen ünnepi műsort rendeztek.
A meghívott vendégek között voltak a városi képviselőtestület tagjai, városunk, valamint Nána és Ebed polgármestere, a nánai, ebedi, valamint a
magyarországi sárszentmihályi nyugdíjasklubok tagjai.
Ünnepi köszöntőt mondott Ján Oravec polgármester, továbbá a meghívott szomszédos falvak polgármesterei.
A kultúrműsort keretében felléptek a helyi alapiskola és gimnázium tanulói, valamint a jelenlévő klubok énekkarai, amiért őszinte köszönet illeti
őket.
Ez a rendezvény azonban a városi hivatal anyagi támogatása nélkül nem
valósulhatott volna meg. Nekik is köszönet.
Végül, de nem utolsó sorban ez a rendezvény nem jött volna létre a Rozmaring nyugdíjasklub tagjai nélkül sem, ezért tevékenységünket muszáj
úgy folytatni, hogy nyugdíjasaink az elkövetkező években is örömüket
leljék.
Eva Bitterová ,ford.: gp

Apróhirdetés - Riadková inzercia
-Fürdőkádzománc felújítást vállalok. 0905/983 602.
-Predám veľký trojizbový byt s balkónom na 1. poschodí
v Štúrove na Gaštanovej ul. Cena: 35.000 eur. Tel.: 0907/486
035.
-Dám do podnájmu garáž na Terasy II. Cena 30 €. Tel.:
0902/094 212.
-Berendezett kétszobás lakás kiadó. 0907 408 540.
-Dám do prenájmu zariadený dvojizbový byt. 0907 408 540.
-Lakás kiadó Párkányban. 0905/559 903.
-Predám pánsky cestný bicykel. Pol roka používaný. Cena dohodou. 0908/834 721.
-Predám stredný článok na kotol Viadrus U26. Cena dohodou.
0908/834 721.
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Spomienky, poďakovania
Megemlékezések,
köszönetnyilvánítások
„Az édesapák és nagyapák nem halnak meg,
csak fáradt szívük megpihen.“
Fájó szívvel emlékezünk január 1.-én,
halálának 7. évfordulóján

SINDÁR OSZKÁRRA

Fájó szívvel emlékezünk

LÓSKA KATALINRA
halálának 3. évfordulóján.
Akik szerették és tisztelték, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot.
A gyászoló család

„Sírod előtt állunk, bár Te ezt nem látod.
Körülötted van szerető családod.
Még fáj, s talán örökre így marad,
De mindig velünk leszel,
az idő bárhogy is halad.“
Fájó szívvel emlékezünk halálának
7. évfordulóján

CSUPORT SÁNDORRA

Akik szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot.

Emléke szívünkben örökké él.

Szerető családja.

Szerető családja

„Búcsú nélkül hagytad itt hirtelen a világot,
Elvitted magaddal a reményt, a boldogságot.
Nélküled életünk üres és sivár, Hiába díszíti sírodat virág.
Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki soha nem kértél, csak adtál.
Életed munka volt és a szeretet, Mit elfelejteni nem lehet.
Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
Csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet.
Bennünk él egy arc, és egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet, Csak próbálunk élni nélküled.“

„Az idő múlik, de a fájdalom megmarad.”
Fájó szívvel emlékezünk
2007. december 27-én,

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre,
édesapára, apósra és nagyapára

halálának 5. évfordulóján

HORVÁTH GYULÁRA

NYITRAI KÁROLYRA

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot ezen a szomorú 3. évfordulón.
Emlékét örökké őrzi szerető felesége, gyermekei és unokái
„Az idő múlik, de a fájdalom megmarad.
Szerettem volna sokáig élni, de a halál
eljött, búcsúzni nem hagyott.“

Akik szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot
Emlékét őrző családja

Fájó szívvel emlékezünk december 31-én,
halálának 5. évfordulóján

Őszinte köszönetünket fejezzük ki minden
kedves rokonnak, szomszédnak, barátnak,
ismerősnek és mindazoknak,
akik drága halottunk,

HORESNYÍK JÁNOSRA

SZÓRÁD ISTVÁN

Akik ismerték, szenteljenek emlékének egy néma
pillanatot ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét őrző özvegye és fia

temetésén részt vettek, elkísérték utolsó útjára a muzslai temetőbe,
sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Štúrovo a okolie - Naše noviny, vydáva Mestské kultúrne stredisko Štúrovo (Hasičská 25, Štúrovo). Šéfredaktor: Peter Buchlovics. Členovia redakčnej rady: Peter Glázer, Gyula Juhász, Petra Porubszky, Peter Koller,
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Párkány és Vidéke - A Mi lapunk, kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, Párkány). Főszerkesztő: Buchlovics Péter. A szerkesztőbizottság tagjai: Glázer Péter, Juhász Gyula, Porubszky Petra,
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