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Petícia pre vlakové spoje

Petíció a vonatjáratokért

Odvolávajúc sa na racionalizačné dôvody a zefektívnenie vlakovej prepravy odbor železničnej dopravy Ministerstva dopravy a Slovenská železničná spoločnosť od 9. decembra 2012, keď vstúpi do platnosti nový
cestovný poriadok, zruší rýchlik Štúrovčan v súčasnosti odchádzajúci zo
Štúrova ráno o 4.50 hod.
Namiesto osobných vlakov odchádzajúcich zo Štúrova ráno o 3.57 hod.
do Levíc a 4.05 do Nových Zámkov od 9. decembra bude premávať iba
jeden osobný vlak – a to do Nových Zámkov s odchodom zo Štúrova
o 4.30 hod .

Ésszerűsítési okokra és a vasúti közlekedés hatékonyabbá tételére hivatkozva a Közlekedési Minisztérium Vasúti Főosztálya, valamint a Vasúti
Személyszállító Vállalat 2012. december 9-étől, az új vasúti menetrend
életbe léptétől megszünteti a jelenleg Párkányból reggel 4 óra 50 perckor induló Štúrovčan gyorsvonatot.
A Párkányból reggel 3 óra 57 perckor Lévába induló személyvonat, és
a jelenleg Párkányból reggel 4 óra 5 perckor Érsekújvárba induló személyvonat helyett december kilencedikétől már csak egy személyvonat
közlekedik majd – mégpedig Érsekújvárba, reggeli fél ötös párkányi
indulással.
A Štúrovčan gyorsvonat tervezett megszüntetése miatt már a múlt évben
is közel 150 ember tiltakozott, szerkesztőségünk értesülései szerint az
utasok most is erre készülnek, mert felháborodtak a tervezett intézkedéseken.
„Roppant kellemetlen, hogy az új vasúti menetrend már nem számol a
reggel négy óra öt perckor Párkányból induló személyvonattal, amellyel
az emberek be tudtak érni Pozsonyba a hat órai műszakkezdésre, a legrosszabb viszont az, hogy kiiktatják a Štúrovčan gyorsvonatot is Párkányból, amellyel saját tapasztalataim szerint csak Párkányból rendszeresen
120-150 ember utazik, Köbölkúton és Kürtön pedig ehhez jön még 7080 ember. Nonszensz, hogy míg Érsekújvárból gyakorlatilag minden
félórában indul gyors Pozsonyba, addig ezt a lehetőségét, illetve ennek
a töredékét is elveszik Párkányból” –mondta el szerkesztőségünknek
Juraj Gavlas bényi lakos, aki menedzserként Pozsonyban dolgozik, és
rendszeresen utazik a szóban forgó járatokkal. Szerinte a párkányi régióban már amúgy is roppant magas a munkanélküliség, másrészt pedig
a Štúrovčan gyorssal eléggé sokan utaznak ahhoz, hogy megmaradjon
a járat.
Az utasok szerint a közlekedési tárca és a vasúti személyszállító közt
született kompromisszum eredménye, azaz a fél ötkor majd Párkányból
induló új személyvonat – sem megfelelő, mert az emberek így sem fognak beérni Pozsonyba reggel hatra, sőt, már azoknak is szoros az időpont,
akik fél hétre járnak. Ugyanakkor az a vonat mindenhol megáll, viszont
utaslétszámban csak Köbölkút és Kürt jelent komolyabb megállót.

Proti zrušeniu rýchlika Štúrovčan už aj vlani protestovalo skoro 150 ľudí.
Podľa informácií redakcie sa cestujúci k tomu chystajú aj teraz, pretože
sú rozhorčení z plánovaných zmien.
„Je veľmi nepríjemné, že nový cestovný poriadok už nepočíta s osobným
vlakom odchádzajúcim zo Štúrova o 4.05 hod, s ktorým sa vedeli Štúrovčania dostať do Bratislavy na začiatok rannej zmeny o 6. hodine. Najhoršie je ale to, že zrušia aj rýchlik Štúrovčan, ktorým iba podľa vlastných
skúseností cestuje pravidelne zo Štúrova 120 – 150 ľudí a v Gbelciach
a v Strekove pristúpi ďalších 70-80 ľudí. Nonsens, že kým z Nových
Zámkov skoro každú polhodinu odchádza rýchlik do Bratislavy, tak túto
možnosť, aj to iba malú, odoberú zo Štúrova“ povedal redakcii Juraj
Gavlas, obyvateľ Bíne, ktorý pracuje ako manager v Bratislave a pravidelne cestuje so spomínanými linkami. Podľa neho je v štúrovskom
regióne aj tak veľmi vysoká nezamestnanosť, na druhej strane rýchlikom
Štúrovčan cestuje dostatočné množstvo cestujúcich na jeho ponechanie.
Podľa cestujúcich výsledok kompromisu medzi rezortom dopravy a železničnou spoločnosťou, v tomto prípade osobný vlak odchádzajúci zo
pokračovanie na 2. strane

Párkány levélben reklamált
Párkány városa az ügyben szintén reklamált, egyrészt a Vasúti Személyszállító Vállalat területileg illetékes igazgatóságán, másrészt pedig a
közlekedési tárca vasúti főosztályvezetőjénél. Mindkét szerv válaszolt,
ám a válaszlevelekből kiderül, hogy a minisztérium és a vasút is köti az
folytatás a 2.oldalon
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folytatás az 1. oldalról

pokračovanie z 1. strany

Štúrova o 4.30 nie je vyhovujúci, pretože ľudia nedôjdu do Bratislavy
načas ráno na 6.00 na začiatok rannej zmeny, navyše čas bude tesný aj
pre tých, ktorým sa práca začína o 7.30. Pritom tento vlak zastaví všade,
ale z hľadiska pristupujúcich znamená dôležitejšiu zastávku iba Gbelce
a Strekov.
Štúrovo reklamovalo v liste
Mesto Štúrovo reklamovalo v uvedenej veci jednak na príslušnom župnom riaditeľstve osobnej železničnej dopravy, ako aj u hlavného vedúceho oddelenia železničnej dopravy rezortu dopravy. Obidva orgány
odpovedali, ale z odpovedí vyplýva, že aj ministerstvo aj železničná
spoločnosť ruka v ruke sa držia plánovaných zmien.
Riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh Jiří Kubáček v odpovedi
mestu Štúrovo zdôvodňuje, že zrušenie rýchlika Štúrovčan znamená
pre cestujúcich len menšiu záťaž, pretože ho vlastne iba strieda osobný
vlak odchádzajúci ráno o 4.30 do Nových Zámkov. Tento vlak bude mať
príchod do Nových Zámkov o 5.10 hodine, tam prestúpia na rýchlik R
872, ktorý potom odchádza do Bratislavy o 5.21 hod. Vo svojom liste
ďalej poznamenal, že tí, ktorí cestovali vlakom ráno o 3.57 budú v Bratislave neskoršie o 21 minút, a tí čo v súčasnosti cestujú Štúrovčanom,
budú v hlavnom meste o 6 minút skôr.
Podľa železničnej spoločnosti sú pre nich podstatné štátom hradené železničné kilometre, oni sa musia zmestiť do ministerstvom danej kvóty.
Na zrušenie štúrovských liniek nám hovorca rezortu dopravy odpovedal
emailom. V odpovedi vyjadril, že osobný vlak odchádzajúci do Levíc
o 3.57 si aj podľa nového cestovného poriadku ponechá pôvodnú trasu,
avšak priznáva, že o osobnom vlaku o 4.05 do Bratislavy viedli časté
spory so železničnou spoločnosťou. Nakoniec vyhral návrh železničnej
spoločnosti, to znamená, osobný vlak o 4.30 do Nových Zámkov. Podľa
železničnej spoločnosti preto, ak by vlak odchádzal skorej, to znamená,
zastihol by rýchlik R 870, zmenšil by sa počet cestujúcich.
Hovorca rezortu dopravy ohľadne rýchlika Štúrovčan povedal, že od
9. decembra z osobného vlaku s odchodom o 4.30 sa v Nových Zámkoch bude dať prestúpiť na rýchlik R 872 – na prestup bude 11 minút –
a z Nových Zámkov do Bratislavy zostane doterajšia trasa rýchlika...
Ministerstvo neprešetrovalo možnosť ponechania rýchlika Štúrovčan na
terajšej trase. Kvóta určených kilometrov na trase Štúrovo – Nové Zámky nedovoľuje zavedenie viac vlakov na tejto trase – dokončil vo svojej
odpovedi hovorca ministerstva dopravy.
Podľa našich informácií sa pustili cestujúci do zbierania podpisov na ponechanie vlakov. V prípade, že chcete podporiť petíciu, podpisové hárky
nájdete na stavebnom oddelení MsÚ, v budove mestského múzea a vo
vestibule mestského úradu pri informačnom pulte.
- buch - Preklad: gp

ebet a karóhoz, azaz kitartanak a tervezett változtatások mellett.
Jirí Kubáček, a minisztérium főosztályvezetője Párkány városának válaszolva megállapítja, hogy a Štúrovčan gyorsvonat megszüntetése az
utasok számára csak kisebb tehertételt jelent, hiszen ezt váltja majd ki
tulajdonképpen az új, reggel fél ötkor Érsekújvárba induló személyvonat. A december kilencedikétől közlekedő új személyvonat ugyanis reggel öt óra 10 perckor érkezik majd Újvárba, ott át lehet szállni az R
872-es gyorsra, amely Érsekújvárból indul, 5 óra 21 perckor Pozsonyba.
A főosztályvezető ugyanakkor levelében azt is közölte, hogy a leendő
menetrend szerint azok az utasok, akik eddig Párkányból a 3:57-es személlyel utaztak, azok 21 perccel később lesznek bent Pozsonyban, akik
pedig jelenleg a Štúrovčannal utaztak, azok 6 perccel korábban érnek
majd a fővárosba.
A vasúttársaság szerint a jövőre állam által térített vasúti kilométerszámok a mérvadóak, nekik pedig bele kell férniük a minisztérium által
szabott keretbe.
A párkányi vonatmegszüntetésekkel kapcsolatban Martin Kóňa, a közlekedési tárca szóvivője e-mailben válaszolt kérdéseinkre. Válaszában kifejtette, hogy a most Párkányból reggel 3 óra 57 perckor Lévára induló
személyvonat az új menetrendjavaslatban megtartja eredeti útvonalát,
azt viszont elismeri, hogy a most reggel 4 óra 5 perckor Párkányból
induló személyvonat sorsáról sokat vitatkoztak a vasúttársasággal. A
szóvivő közölte, végül is a vasút javaslata győzött, azaz, hogy reggel
fél ötkor indítják majd csak Párkányból Érsekújvárba a személyvonatot.
Azért, mert úgymond a vasút szerint ha korábban indítanák – azaz, ha a
személyvonat még elérné az R 870-es gyorsot -, akkor kisebb lenne az
utaslétszám.
A közlekedési tárca szóvivője a Štúrovčan gyors kapcsán megjegyezte,
hogy a december 9-étől reggel fél ötkor Párkányból induló személyvonatról Érsekújvárban át lehet majd szállni az R872-es gyorsra –az
átszállásra 11 perc lesz, Érsekújvártól Pozsonyig pedig gyakorlatilag
megmarad a gyors eddigi útvonala…
-A minisztérium nem vizsgálja annak lehetőségét, hogy a Štúrovčan
gyorsvonat megmaradhat-e a jelenlegi vonalon. A Párkány- Érsekújvár
vonalra megszabott vasúti kilométerek kvótaszáma ugyanis nem teszi
lehetővé további vonatokat rendelni erre a szakaszra – szögezte le válaszában a Közlekedési Minisztérium szóvivője.
Értesüléseink szerint az utasok aláírásgyűjtésbe kezdtek a vonatjáratok
megmaradásáért. Itt hívjuk fel a párkányiak figyelmét, hogy ha támogatják a petíció célját, az íveket a városi hivatal építészeti osztályán, a városi múzeum épületében és a városháza előcsarnokában az információs
pultnál lehet aláírni.
-buch -

Visszhang és helyreigazítás:
A fiúk a bányában dolgoznak

Odozva a oprava :
Chlapci pracujú v bani

Mivel szerkesztőségünknek is alapvetően fontos, hogy a lapban csak
megalapozott információk és ne féligazságok jelenjenek meg, épp ezért
alább közöljük egyik olvasónk levelét, A fiúk a bányában dolgoznak
című, júliusi számunkban megjelent cikkel kapcsolatban. A levelet az
olvasó e-mailben küldte el lapunknak.
A cikk miatt sokan jelezték felháborodásukat, ugyanakkor mi is meglepődtünk a kiváltott reakciókon. Egyrészt, mert – mivel a szövegben a
szerző senki konkrét nevét nem írta le és konkrét cégnevet sem említ-,
személyiségi jogokat nem sértett, sőt a cikk végén – fura módon ugyan,
de megdicsérte a munkásokat.
Eleget teszünk azonban František Antalík úr kifejezett kérésének.
Sem őt, sem pedig kollégáit a szerző semmilyen módon nem szerette
volna megbántani, sem pedig emberi méltóságában megsérteni. Ha
ők ezt mégis így érezték, akkor ezért itt és most bocsánatot kérünk.
Az alábbbi levél közlésével, melynek szerzője szintén megvédi a munkásokat, az ügyet szerkesztőségünk lezártnak tekinti.
Buchlovics Péter - megbízott főszerkesztő
Az olvasói levél szövege a következő:
Kedves Koller Péter úr!
Ezúton szeretnék gratulálni a frappánsan megírt cikkéhez amiAfiúk a bányában dolgoznak címen jelent meg a Párkány és vidéke legfrissebb számában.
Azonban szeretnék hozzáfűzni pár megjegyzést. A két szemetes autó ön
szerint a kocsma előtt parkol. El tetszett olvasni a reklámtábla feliratát
ami az autók háta mögött található? Úgy láton Restaurácia - Étterem
van odaírva. Ahol tudtommal ételt is szolgálnak fel. Igen ételt, ebédet,
már 10 órakor is. Ugyanis azok az emberkék akik reggel 4 től dolgoznak
ilyen időben már éhesek szoktak lenni, amiben szerintem semmi furcsa
dolog sincs.Ezt a megállapítást onnan tudom hogy 7 évvel ezelőtt én
ebben az ÉTTEREMBEN nap mind nap délelőtt 10 órakor szolgáltam
fel a fiúknak az ebédet kofolával, ami az én tudtom szerint nem tüzesvíz.
Nem piszkálódásnak szánom a reakciómat a cikkre, csak bántja a szememet a féligazság.
Tisztelettel: Kardoš Rita , a volt Rego étterem pincérnője

Pre našu redakciu je dôležité, aby sa v našich novinách uverejňovali iba
pravdivé, overené informácie a nie rôzne polopravdy. Z toho dôvodu
uverejňujeme list jedného čitateľa ako odozvu na článok uverejnený v
júlovom čísle pod názvom Chlapci pracujú v bani. Čitateľ poslal list do
redakcie e-mailom.
Po uverejnení článku viacerí prejavili svoje rozhorčenie, zároveň sme aj
my boli prekvapení z vyvolanej reakcie. Z jednej strany – autor článku
nikde v texte nespomenul konkrétne meno ani názov firmy - , nedopustil
sa porušenia osobných práv, naopak na konci článku – síce zaujímavým
spôsobom, ale pochválil robotníkov.
Vyhovieme vyslovenej prosbe pána Františka Antalíka. Ani jeho, ani
jeho kolegov sa nechcel autor článku nijakým spôsobom dotknúť,
ani uraziť ich osobnú dôstojnosť. Ak sa však oni napriek tomu cítia
dotknutí, tak teraz sa im touto cestou ospravedlňujeme.
Uverejnením doleuvedeného listu, ktorého autor tiež obhajuje pracovníkov, pokladá naša redakcia vec za uzavretú.
Peter Buchlovics – poverený šéfredaktor
Text listu je nasledovný:
Milý pán Peter Koller!
Touto cestou by som chcel blahoželať k napísanému článku pod názvom
Chlapci pracujú v bani, ktorý bol uverejnený v najčerstvejšom vydaní
Štúrova a okolia.
Chcel by som poznamenať niekoľko poznámok. Podľa vás smetiarske
autá parkujú pred krčmou. Prečítali ste nápis reklamnej tabule, ktorá sa
nachádza za autami? Ja vidím napísané Reštaurácia – Étterem. Podľa
môjho vedomia tam podávajú aj jedlo. Áno jedlo, obed, už aj o 10 hodine. Pretože tí ľudkovia, ktorí pracujú už od štvrtej hodiny rannej, sú o takomto čase hladní, v čom ja nevidím žiadnu zvláštnosť. Túto skutočnosť
viem preto, že pred siedmymi rokmi som v tejto REŠTAURÁCII deň čo
deň doobeda o 10 hodine obsluhovala týmto chlapcom obed s kofolou,
čo podľa mojich vedomostí nie je ohnivá voda. Svojou reakciou nechcem nikoho podpichovať, len sa mi nepáči polovičná pravda.
S úctou: Rita Kardoš, čašníčka bývalej reštaurácie Rego
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Húsz éve húzódó ügyet oldunk meg

Vyriešime vec starú 20 rokov

Interjú Ján Oravec polgármesterrel
Nánai út felújítása, újabb
körforgalom
megépítése,
telek- és vagyonátruházás a
Vadasba. Komoly döntéseket hozott legutóbbi, júliusi
ülésén az önkormányzat.
Annak ellenére, hogy jóváhagyták a Nánai úti nagyberuházást, és döntöttek a városi
vagyon Vadasba történő átruházásáról is, valamint eladási
listára került a Delfin diszkó
és a Drink italnagyraktár épülete, a képviselők véleménye továbbra is
megoszlik ezekben az ügyekben. Ján Oravec polgármestert szintén ezekről faggattuk.
- A Delfin diszkó és a Drink italnagyraktár épületének tervezett eladását több képviselő sem tartja szerencsésnek. Van, aki attól tart,
hogy ezzel a döntéssel az önkormányzat precedenst teremtett, mert
úgymond a diszkó épülete a Vadas fürdő távlati fejlesztésének szempontjából stratégiai területen fekszik, másrészt pedig, ha eladódik a
diszkó épülete, akkor az új tulajdonosnak majd hozzáférést, ki- és
bejárást kell biztosítani, ez pedig már nem biztos, hogy nem érintene a Vadas tulajdonában lévő telekrészeket. Ön viszont úgy nyilatkozott, hogy az eladás a legjobb megoldás. Miért?
- Először is megjegyezném, hogy ez már régóta húzódó ügy, ha annakidején megegyeztünk volna a vevővel a vételárban, és ezt a testület
jóváhagyta volna, akkor ez már rég el lenne adva. Ez tehát nem új gondolat, ami úgymond kipattant, ezt most csak átértékeltük. Másrészt a
Delfin diszkó és a Drink raktár épületén látjuk, hogy évről évre amortizálódik. Itt tehát két megoldás körvonalazódott. Vagy a jelenlegi bérleti
szerződés lejárta után a Vadas üzleti elképzelés alapján kezd valamit az
épületekkel, vagy pedig odaadja egy befektetőnek, aki saját pénzből, saját rezsijében teszi ezt rendbe. Az elképzelés, hogy a potenciális érdeklődőnek mérjünk ott ki inkább egy mellette lévő üres telket, racionális
megoldás, de ez még mindig nem oldaná meg a Delfin és a Drink épületeinek további sorsát! Ha viszont az érdeklődő megveszi, az egyértelműen azt is jelenti, hogy ezt likvidálnia kell,másrészt pedig kulturáltan
alakítaná át az épületet, hiszen a már bemutatott tervek szerint ott egy
földalatti diszkó működne, fent pedig vendéglátóipari egység, teraszok
stb. Tehát egyrészt megoldódna, hogy ott nem ramaty épületek lennének, másrészt pedig megoldódna az a helyzet is, hogy a lakosság folyamatosan panaszkodjon az éjszakai hangzavar miatt. Ráadásul egy szép
épület lenne ott. Ami pedig az elhelyezkedést illeti, - s ezt az igazgató
úrral többször fontolgattuk -, szerintem ez nem olyan stratégiai hely,
amely miatt a Vadas keze bármiben is meg lenne kötve. A hozzáférés
kérdése is megoldott, azaz az előtte lévő parkoló nyilvános és ingyenes,
tehát ebben én nem látok problémát. A jelenlegi bérlő rendesen fizeti a
bérletet és érdeklődőként is értelmes ajánlattal állt elő. Az annó benyújtott vételi projekt azon bukott meg, hogy mennyire lehet a vételárban figyelembe venni az épület elbontásának költségeit. Én továbbra is
azt mondom, hogy a Vadasnak semmiféle üzleti elképzelései nincsenek
az épületekkel kapcsolatban, a működtetésükről sem. Tehát helyesnek
tartanám az eladásukat. Hogy ez mennyire precedensértékű? Nem nagyon tudok még olyan épületekről a Vadas vagy a város tulajdonában,
amelyek ilyen rossz állapotban volnának – és ezzel együtt bérlőik lennének. Ha a Delfin és a Drink valahol a fürdő közepén lenne, akkor persze
nincs miről beszélni, nem szabad eladni. De mivel ezek itt a fürdő szélén
vannak, körbe lehet építeni ezeket, és körbe lehet járni, nem szabadna,
hogy ez a jövőben bármilyen nehézséget okozzon.
- A testület rábólintott a Nánai út felújítására és a körforgalom kiépítésére, 852 ezer euró összértékben. Sokan viszont nehezményezik
a körforgalmat, hiszen ennek több mint félmilliós tétele dobja meg
igazán a projekt előzetes költségeit. Ráadásul a város nagyrészt hitelből fedezné a beruházás rá eső kiadásait. Ez pedig szintén hosszú
távon befolyásolná azt a költségvetési keretet, amelyet évente Párkány beruházásokra szánhat. Mert a hiteltörlesztés részben limitálná ennek az összegnek a nagyságát. Miért kerülne ilyen sokba a
körforgalom? Nem lehetne egyszerűbb megoldást választani, vagy
nem lehetne egyelőre csak a Nánai utat felújítani?
- Nézze, a Nánai út rekonstrukciója már húsz éve húzódik, tarthatatlanok már ott az állapotok. Ott egy húsz éve húzódó ügyet oldunk meg,
remélem a lakosok megelégedésére. Másrészt, ez egy komplett anyag
volt, ami a körforgalom rekonstrukcióját is tartalmazta. A Nánai út rendbetételénél a mi feladatunk a tereprendezés, a járdák, zöldterületek kialakítása. Az úttest felújítása már az állami útkezelőség feladata. A körfogalom esetében viszont muszáj az alapvető földmunkákat is elvégezni,
folytatás a 4.oldalon

Rozhovor s primátorom Jánom Oravcom
Rekonštrukcia Nánanskej cesty, výstavba ďalšieho kruhového objazdu,
prevod pozemku a majetku pre Vadaš. Samospráva priniesla na poslednom júlovom zasadnutí dôležité rozhodnutia. Napriek tomu, že schválili
veľkú investíciu Nánanskej cesty, rozhodli o bezplatnom prevode mestského majetku Vadašu. Na predajný zoznam sa dostala diskotéka Delfín
a budova veľkoskladu nápojov Drink, na ktoré sa názory poslancov rozchádzajú. Na tieto veci sme sa pýtali primátora Jána Oravca.
- Plánovaný predaj Diskotéky Delfin a budovy veľkoskladu Drink
sa nepáčilo viacerým poslancom. Niektorí sa obávajú toho, že týmto
rozhodnutím samosprávy vznikol precedens, pretože budova diskotéky z hľadiska dlhodobého rozvoja kúpaliska Vadaš leží na takzvanom strategickom mieste. Z druhého hľadiska, ak sa diskotéka
predá, tak sa novému majiteľovi musí zabezpečiť vchádzanie a vychádzanie, a to už nie je isté, či by sa to potom už priamo nedotýkalo
pozemkov patriacich Vadašu. Vy ste ale povedali, že predaj je to
najlepšie riešenie. Prečo?
- Po prvé by som poznamenal, že je to dlhodobo sa ťahajúca záležitosť. Keby sme sa toho času dohodli s kupcom na kúpnej cene a zastupiteľstvo by to schválilo , bola by už budova predaná. To znamená, že to
nie je nová myšlienka, teraz sme to len prehodnotili. Na budovách diskotéky Delfin a veľkoskladu Drink vidíme, že z roka na rok sa amortizujú. Tak sa rysovali dve možnosti. Vadaš po ukončení súčasnej nájomnej
zmluvy, podľa obchodných predstáv začne niečo s budovami, alebo to
dá investorovi, ktorý z vlastných peňazí, vo vlastnej réžii dá budovu
do poriadku. Myšlienka, aby sme potenciálnemu záujemcovi vymerali
jeden vedľajší prázdny pozemok, je racionálne riešenie, ale stále by to
nevyriešilo osud budov Drink a Delfin! Ak ich však záujemca kúpi, to
bude jednoznačne znamenať aj to, že starú budovu zlikviduje alebo kultúrne zrekonštruuje. Podľa predstavených plánov, by tam prevádzkoval
podzemnú diskotéku a nad ňou reštauračné zariadenie s terasami atď.
Vyriešili by sa zároveň dve veci. Neboli by tam staré spustošené budovy, a zároveň by prestali aj sťažnosti obyvateľov kvôli nočnému hluku.
Navyše by tam bola jedna pekná budova. A čo sa týka jej umiestnenia,
– viackrát sme o tom debatovali s pánom riaditeľom – , podľa mňa to
nie je až také strategické miesto, kvôli ktorému by mal Vadaš v niečom
zviazané ruky. Otázka prístupu je tiež vyriešená, parkovisko pred ním
je verejné a bezplatné, v tomto nevidím problém. Súčasný nájomca pravidelne platí nájomné a aj ako záujemca prišiel s rozumným návrhom.
Onoho času podaný projekt predaja zhorel na tom, že nakoľko sa dá brať
v predajnej cene do úvahy cena za zbúranie budovy. Ja naďalej tvrdím,
že Vadaš nemá z budovami žiadne obchodné predstavy a ani s ich prevádzkovaním. Pokladal by som za správne ich predaj. Že na koľko je to
precedentné? Neviem o ďalších mestských budovách, alebo budovách
Vadašu, ktoré by boli v takom zlom stave ako spomínané a zároveň majú
aj nájomcu. Ak by boli Delfín a Drink niekde v strede Vadašu, nebolo
by o čom hovoriť, nemohli by sa predať. Ale z dôvodu, že sú na kraji
územia Vadašu, môže sa okolo nich stavať a chodiť. V budúcnosti by to
nemalo priniesť žiadny problém.
- Zastupiteľstvo schválilo rekonštrukciu Nánanskej cesty a výstavbu kruhového objazdu v celkovej hodnote 852 tisíc eur. Mnohí však
majú výhrady proti kruhovému objazdu, pretože práve jeho polmiliónová hodnota zvyšuje celkové predbežné náklady projektu. Navyše mesto by väčšinu nákladov krylo pomocou úveru, čo by dlhodobo ovplyvnilo rámec rozpočtu, ktorý môže Štúrovo ročne použiť
na rôzne investície. Splácanie úveru by čiastočne limitovalo veľkosť
tejto sumy. Prečo by stál kruhový objazd tak veľa? Nedalo by sa
nájsť jednoduchšie riešenie, alebo zatiaľ obnoviť iba Nánaskú cestu?
- Pozrite sa, rekonštrukcia Nánanskej cesty sa ťahá už dvadsať rokov,
situácia je tam už neúnosná. Týmto vlastne vyriešime vec, ktorá sa ťahá
dvadsať rokov, dúfam, že k spokojnosti občanov. Na druhej strane bola
to kompletná vec, ktorá obsahovala aj rekonštrukciu kruhového objazdu. Pri obnove Nánanskej cesty je našou úlohou úprava terénu a vytvorenie chodníkov a zelených priestranstiev. Rekonštrukcia cesty je úlohou Štátnej správy ciest. V prípade kruhového objazdu musíme urobiť aj
základné pozemné práce, všetko treba vytvoriť od základov. Je potrebné
rozhýbať viac stoviek kubických metrov zeme, vykopať, odniesť atď.,
preložiť inžinierske siete a celé dať do poriadku. A to ani nie hocijako,
ale na základe vrstiev podľa technických noriem. To vysvetľuje, prečo je
položka kruhového objazdu drahá. Pritom dávame pozor a dávam pozor
aj na to, že keď na uskutočnenie projektu zoberieme úver, aby sme veľmi nezaťažili rozpočet mesta – v žiadnom prípade by som nechcel kvôli
investícii sťažiť prácu budúceho primátora a mestského zastupiteľstva!
Mestské zastupiteľstvo ešte stále môže zastaviť investíciu kruhového
objazdu. Opakujem, v žiadnom prípade si nezoberieme 850-tisícový
úver, pretože z časti máme aj vlastné financie, na druhej strane to musíme vážne prerokovať. Musíme počkať na letné štátne príjmy a so samopokračovanie na 4. strane
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folytatás a 3. oldalról

pokračovanie z 3. strany

az egészet az alapoktól kezdve kell kialakítani. Több száz köbméter földet kell megmozgatni kiásni, elhordani stb., több közműhálózatot át kell
helyezni, és aztán az egészet rendbe tenni. Nem is akárhogyan, hanem
a műszaki normák szerinti rétegek alapján. Ez magyarázza azt, hogy a
körforgalom tétele drága. Ugyanakkor viszont ügyelünk és ügyelek arra
is, hogy ha az egész projekt megvalósítására hitelt veszünk fel, akkor az
ne terhelje le nagyon a város költségvetését – semmiképpen sem szeretném a beruházás miatt a következő polgármester és önkormányzat kezét
megkötni! A képviselő-testület még mindig leállíthatja a körforgalom
beruházását. Ismétlem, végképp nem 850 ezer eurós hitelt veszünk fel,
mert egyrészt saját pénzünk is van, másrészt ezt komolyan át kell tárgyalni. Meg kell várnunk még a nyári állami bevételeinket, és az önkormányzattal szeptemberben meg kell vitatnunk a banki ajánlatokat is.
- A Vadasba történt vagyon- és telekátruházást szintén megszavazta
az önkormányzat, de felmerültek olyan aggályok is, melyek szerint
ezzel a lépéssel a képviselő-testület lényegében cégközgyűlésként a
mindenkori polgármesternek, és a Vadas mindenkori igazgatójának adott nagyobb hatalmat. Ez pedig nyugtalanító lehet a Vadas
jövőjével kapcsolatban…
- Ez badarság. Először is nem az összes vagyont ruháztuk át, mert az a
vagyon 35 hektáron terül el. Azokat a területeket adtuk át, ahol a Vadas
már valamilyen beruházást vitt végbe, tehát a szálloda alatti telket, a
hullámmedence alatti telket, a parkolót, stb. Ezen kívül csak egy olyan
telek van pluszban, amit odaadtunk, az a Gold szállodák telke a teherkapunál. Tudni kell, hogy ezek a telkek mind be vannak terhelve, és a
jövőben is be lesznek terhelve, mert ezekre banki hitelszerződés vonatkozik. Namármost ebből kiindulva én mint közgyűlés vagy az igazgató
úr csak úgy eladhatnánk ezeket, anélkül, hogy az önkormányzatot kihagynánk? Ez abszurdum, ilyesmi, amíg én polgármester vagyok, semmiképp sem fordulhat elő! Másrészt pedig, mivel a bank által le vannak
kötve, ezért a bank hozzájárulása nélkül még a képviselő-testület sem
csinálhat velük semmit. S mivel a Vadas újabb hitelfelvételre készül, épp
ezért – legalább 2023 –ig – senki sem nyúlhat ezekhez, függetlenül attól,
hogy a fürdő tulajdonában vannak-e vagy a városéban. A Vadas viszont
továbbra is 100 százalékban városi cég. A telek- és vagyonátruházással
inkább a városnak nyílt nagyobb mozgástere arra, hogy saját jogon hitelhez jusson, mert nem kell kezesként szerepelnie a Vadas fejlesztési
kölcsöneiben. Ha pedig a Vadas nem tudná fizetni a kölcsöneit, - pedig
tudja, és erre szigorúan figyelünk -, akkor viszont még inkább senki
sem nyúlhatna a vonatkozó telkekhez, a jövőben sem - még a következő
képviselő-testület és a polgármester sem. Mindenkit megnyugtatok, a
városi vagyon továbbra is maximális biztonságban van, ezek az aggályok teljességgel alaptalanok.
-buch –

správou musíme v septembri prerokovať aj ponuky bánk.
Mestské zastupiteľstvo taktiež odsúhlasilo prevod majetku a pozemkov kúpalisku Vadaš, ale vynorili sa aj také obavy, podľa ktorých týmto krokom by dalo mestské zastupiteľstvo valným zhromaždením primátorovi a riaditeľovi Vadašu väčšiu moc. Čo môže
byť znepokojujúce v spojitosti z budúcnosťou Vadašu...
To je nezmysel.
Po prvé, nepreviedli sme celý
majetok, pretože
to sa rozprestiera
na 35 hektároch.
Boli to tie územia, na ktorých
už Vadaš vykonal
nejaké investície
– pozemok pod
hotelom, pod vlnovým bazénom,
parkovisko atď.
Okrem toho je
len jeden pozemok do plusu,
ktorý sme im
dali, je to pozemok hotelov Gold pri nákladnej vrátnici. Treba vedieť, že
tieto pozemky sú pod ťarchou a taktiež budú zaťažené aj v budúcnosti,
pretože sa na nich vzťahuje úverová zmluva. Z toho vychádzajúc, by
sme mohli ja ako valné zhromaždenie alebo pán riaditeľ predať len tak
tieto pozemky bez súhlasu mestského zastupiteľstva? Je to absurdné.
Také niečo, kým som ja primátor, sa nikdy nemôže stať! Pretože sú viazané bankou, bez jej pričinenia nemôže s nimi urobiť nič ani mestské
zastupiteľstvo. A nakoľko sa Vadaš chystá k zobratiu ďalšieho úveru
, práve preto – aspoň do roku 2023 – sa nikto nemôže dotknúť týchto
pozemkov, nezáväzne od toho, či sú majetkom Vadašu alebo mesta. Vadaš je naďalej 100% mestským podnikom. Prevod pozemku a majetku
naopak dáva mestu väčšiu voľnosť k tomu, aby vlastným právom prišlo
k úveru, pretože nemusí figurovať ako ručiteľ v rozvojových úveroch
Vadašu. A ak by Vadaš nevedel platiť pôžičky – ale vie a na to prísne
dohliadame – by vôbec nikto nesmel siahnuť na spomínané pozemky ani
v budúcnosti – ani nasledujúce mestské zastupiteľstvo a ani primátor.
Všetkých chcem upokojiť, že mestský pozemok je naďalej v maximálnom bezpečí, tieto obavy sú neopodstatnené.
Preklad: gp

Daň za použitie terás sa nemení
V minulom čísle sme vás informovali o tom, že mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 3. júla neprijalo požiadavku Živnostenského spoločenstva pre Južný región o zníženie dane za užívanie verejného priestranstva o 50%. Zamietnutie petície vyvolalo
v kruhoch podnikateľov rozhorčenie. Podľa vedúceho príslušného
oddelenia Štefana Siposa je spomínaná daň v egále s ostatnými podobnými mestami.
Žiadosť prišla na zasadnutie samosprávy 24. apríla, v ktorej žiadali poslancov zastupiteľstva o zníženie dane za užívanie verejného priestranstva na pohostinské účely za m² o 50%. Petíciu zostavil predseda
Živnostenského spoločenstva Tibor Vincze a podpísali ju všetci podnikatelia, ktorí používajú terasu. V tejto žiadosti – ako to už pre náš
mesačník povedal – by chceli s vedením Štúrova uzavrieť kompromis.
„Človek už začína byť unavený, že bojuje s veternými mlynmi. Už tretíkrát sme podali túto žiadosť, ale znova ju odmietli, a nemáme ani malú
šancu, že by sme v danej veci pokročili. Napriek tomu sa nevzdávame.
Už aj s tým by sme sa uspokojili, keby sa tarifa znížila pred a po sezóne,
a v mesiacoch júl a august by zostala terajšia nájomná cena“ – vysvetlil
predseda spoločenstva. Vincze Tibora mrzí hlavne to, že sa nedostanú
ani k rokovaciemu stolu.
Mestské zastupiteľstvo na aprílovom zasadnutí žiadosť odročilo. „Na
zasadnutí 3. júla jeden poslanec podal návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) v záujme toho, aby bola daň znížená o 50%.
Pred zastupiteľstvom však svoj návrh stiahol späť, tak sme sa vrátili
k starej žiadosti“ – povedal pre naše noviny Štefan Sipos, vedúci príslušného oddelenia. Zároveň dodal, že o kompromise nebola žiadna reč,
živnostenské spoločenstvo v zmysle podanej žiadosti žiadalo o zníženie
spomínanej dane na polovicu. Na otázku, prečo odmietajú z roka na
rok petíciu, spomenul dva dôvody. „Keď sme sa už skorej zaoberali so
spomínanou vecou, vykonala skupina poslancov a mestský úrad nezávisle od seba prieskum trhu, v ktorom zisťovali výšku dane za používanie verejného priestranstva v prípade terás v iných mestách. Z výsledku prieskumu vyplýva, že síce sú mestá, kde je daň za m² lacnejšia,

ale sú aj drahšie mestá. Štúrovo je teda v egále s podobnými mestami.
Pritom môžeme povedať aj to, že za posledných desať rokov sa táto
suma ani nezvýšila, ani neznížila“.
Napriek tomu sa viacerým podnikateľom prevádzkujúcim reštaurácie
s terasou zdá 33 centov, ktoré musia zaplatiť denne za m² veľa. Viacerí sa
odvolávajú na to, že územie nemôžu maximálne využiť, pretože v prípade dažďa alebo vetra sa nedá sedieť na terasách. Majiteľka Stoni´s Pubu
Annamária Tóthová má o veci takýto názor: „Vôbec sa netešíme tomu,
že opäť zamietli našu žiadosť, pre nás to napríklad znamená 1200 eur
ročne. Nerozumiem, ako môže byť v takomto malom meste taká vysoká
daň za užívanie verejného priestranstva. Keď napríklad v Ružomberku
je nájom za m² iba 1 cent. Pre nás znamená terasa veľa výdavkov a v prípade zlého počasia ju nemôžeme ani poriadne využiť.“ Podnikateľke sa
nepáči ani to, že okrem vysokej dane sú zamietnuté aj iné požiadavky.
„Chceli sme drevenú strechu nad terasu, pretože dážď vždy rozmočí
lavice, ale túto našu žiadosť zamietli. Nehovoriac o tom, koľko treba
platiť za odpad, z toho dôvodu sa nedivme, že každý zvyšuje ceny“.
Podľa vedúcej kaviarne Lavazza na pešej zóne Izabely Melagovej vyriešenie žiadosti by bola veľká pomoc pre majiteľov. „Keď bola táto nájomná cena určená, hospodárska situácia bola priaznivejšia ako v dnešnej dobe. V súčasnosti je ale vo väčšine pohostinských podnikov obrat
klesajúci. Myslím si, že mesto Štúrovo nie je príliš priateľské k podnikateľom, pretože podľa môjho vedomia napríklad v Komárne sa k tejto
veci postavili ochotnejšie“.
Majiteľ cukrárne Venus, Štefan Nevidánsky, tiež prijal rozhodnutie
s trpkou chuťou v ústach. „V terajšej hospodárskej situácii sa každému
zhoršil život. My, ako podnikatelia sme mysleli, že žiadame pomoc od
mesta. Platíme veľké nájomné a myslím si, že keby sme platili iba polovicu terajšej sumy, aj to by bol pekný prínos pre mesto. Nám by to aspoň
trochu uľahčilo problémy“.
Jedno je isté, že odmietnutie žiadosti znechutilo majiteľov reštaurácií
s terasou.
Porubszky Petra Preklad: gp
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Elhúzódó pályázat és városnapok

Mestské dni a ťahajúci sa konkurz

A kulturális fesztivál megrendezésére is lehetőséget nyújtó pályázat
tovább húzódik, városnapok azonban idén is lesznek, sőt, először
rendezik meg Párkányban a gyorsasági motorcsónak-Európa- és
Világbajnokságot is.
Annak ellenére, hogy Párkány még tavaly 120 ezer eurós, uniós pályázatot nyert meg a település és környékének idegenforgalmi és turisztikai
népszerűsítésére, kulturális fesztivál szervezésére és marketingkiadványok megjelentetésére, idén ebből még nem lát pénzt a város. Lezajlott
ugyan a közbeszerzés, egy nyitrai cég meg is nyerte azt, de a Közbeszerzési Hivatal figyelmeztetése miatt ki kellett zárni őket a tenderből, mert
a hatóság szerint nem megfelelő biztosítási igazolásokat adtak le. Ezért
ezt a közbeszerzést meg kellett szüntetni.
„Úgy döntöttünk, ismét nekifutunk a pályázatnak. Átdolgozzuk a projektet, beadjuk és meglátjuk, mi lesz a végeredmény. Annyiban érint ez
bennünket kényelmetlenül, hogy az idei költségvetés tervezésekor már
számoltunk azzal, hogy a városnapokat ebből a pénzből is tudjuk finanszírozni“ – fejtette ki lapunknak Ján Oravec polgármester.
Halasi Tibor, a kultúrház igazgatója arról tájékoztatott, bíznak benne,
hogy a megismételt pályázat sikeres lesz és abból jövőre már egy három
napos fesztivált tudnak szervezni. Ami pedig az őszi városnapokat illeti, idén szeptember 22-23-án, a Párkányban megrendezendő gyorsasági
motorcsónak – Európa- és Világbajnoksággal együtt rendezik meg. A fő
látványosság természetesen a motorcsónak Eb és VB lesz, a városnapok
keretében pedig a nemzetközi folklórfesztivált is megtartják, mintegy
250 résztvevővel.
A nemzetközi futóversenyre szeptember 29-én kerül sor.
-buch -

Konkurz s možnosťou usporiadania kultúrneho festivalu sa ďalej
ťahá. Mestské dni napriek tomu budú aj tohto roku. Navyše po
prvýkrát usporiadajú v Štúrove Majstrovstvá sveta motorových člnov.
Napriek tomu, že Štúrovo vlani vyhralo konkurz EU v hodnote 120 tisíc
eur na popularizáciu cestovného ruchu a turizmu mesta a jeho okolia, na
usporiadanie kultúrnych festivalov, na vytlačenie marketingových publikácií ešte tohto roku mesto nevidelo žiadne peniaze.
Prebehlo síce výberové konanie, Nitrianska firma ju vyhrala, ale na upozornenie Úradu verejného obstarávania ich museli vylúčiť zo súťaže,
pretože nemali správne potvrdenie poisťovní. Preto bolo výberové konanie zrušené.
„Rozhodli sme sa opäť pustiť do konkurzu. Prepracujeme projekt, odošleme ho a uvidíme, aký bude výsledok. Je to pre nás nepríjemné preto,
lebo sme pri plánovaní rozpočtu počítali na mestské dni s týmito financiami“ – vysvetlil pre naše noviny primátor Ján Oravec.
Riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Tibor Halasi nás informoval
o tom, že ak opätovný konkurz bude úspešný, tak budúci rok môžeme
usporiadať trojdňový festival. Čo sa týka jesenných mestských dní, tohto roku budú 22. – 23. septembra spolu s Majstrovstvami sveta a Európy
motorových člnov. V rámci týchto osláv sa uskutoční aj folklórny festival cca s 250 účinkujúcimi.
Medzinárodný beh Mosta Márie Valérie sa uskutoční 29. septembra.
- buch - Preklad: gp

OZNAM

Oznamujeme občanom mesta, že v novopostavených
nájomných bytoch na ul. Kozmonautov 86 a 88 sa
uvoľnili dva 2-izbové nájomné byty na
5. nadzemnom podlaží (podkrovie).
Bližšie informácie na MsÚ, č. dverí 11 alebo 13
t.č. 036 / 2851341, 7511 466.
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Burián 90
Csak így, röviden, egyszerűen, pátoszmentesen. Elvégre ha valaki már életében legendává válik – és egyáltalán nem mellékesen köztiszteletben álló személyként -, akkor őt nem
illik még cicomázni, agyondicsérni. Mert nem
is kell. Burián László atya 90 éves. Ez, tényként már elég ahhoz, hogy kalapot emeljünk
és kezet szorítsunk vele.
Őt is, családját is megtiporta a történelem.
Vele is sokszor packázott a hatalom, sőt, be is
börtönözte, mégis ember maradt az embertelenségben. Hitet, vigaszt, erőt adott nem csak a
Csehországba deportált magyaroknak, de paptársainak, híveinek, tanítványainak is. Mindmáig.
Magyarságáért meghurcolták, mégis, soha, egy
pillanatra sem fordult el a szlovák hívőktől, szereti és becsüli őket.
Többször megjárta a földi poklot, mégis derűs, nyugodt, kiegyensúlyozott, kilencvenévesen is. Ez a szeretet. Az az igazi, kisbetűs, sallangmentes, az a csendesen ható, önmagát megtöbbszöröző, az egyszerűségében is bonyolult csoda, ami nélkül nem tudunk élni. Ezt tudja Laci
bácsi. Nemcsak tudja és hirdeti, de adja, osztja a mai napig. Volt honnan
merítenie. Nem csak a hitéből, de a bencés tanárok óriási tudásából és

megingathatatlan erkölcsi alapjaiból is. „Az
emberséget nem lehet különválasztani a vallástól, mint ahogy a nemzetiséget sem. De igazi
embernek kell lenni. Ezt láttam a tanáraimban
és a szüleimben is“ –mondta el nekünk az után
a templomi ünnepség után, melynek keretében
a párkányi hívők köszöntötték kilencvenedik
születésnapján. Aztán hozzátette, hogy boldog,
mert életében megtapasztalta, csak a szeretet ad
erőt ahhoz, hogy az ember minden nehézséget
elviseljen. Mert, - mint ahogy Mécs Lászlót
idézte -, „hiszek a véletlenben, mely mögött Isten nevet”. Azaz, nincsenek véletlenek. De van
derű, gerincesség és hatalmas élettapasztalat.
Köztünk van egy férfi, egy pap, aki idős kora,
törékenysége, kis termete ellenére is szálfaegyenesen áll, egyéniségként
messze kimagaslik a hajbókoló percemberkék, a hamis világmegváltók,
a karrierhajhász bábok világában. És aki csendes szóval, kedéllyel, sőt
humorral oszt meg örök értékeket. Akinek nem a díjak, a címek, a rangok fontosak, hanem mindig és mindenkor az, hogy hiteles emberek
legyünk.
Isten éltesse, Laci bácsi!
-buch -

Oznam Mestského úradu o zmene telefónnych čísel
Mestský úrad Štúrovo si Vás dovoľuje upozorniť na zmenu telefónných čísiel Mestského úradu s účinnosťou od 1.8.2012, zároveň sa Vám ospravedlňuje za nepríjemnosti spôsobené zavedením nových telefónnych čísiel
A Párkányi Városi Hivatal értesíti a tisztelt lakosságot, hogy 2012. augusztus 1-től megváltoztak a hivatal telefonszámai, egyben elnézésüket kéri
az esetleges kellemetlenségekért, amelyek az új telefonszámok bevezetésével keletkeztek
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A teraszok használati adója nem változik
Múlt havi számunkban már beszámoltunk arról, hogy a képviselő-testület július 3-án tartott ülésén nem fogadta el a Déli Régió
Ipatestülete által benyújtott kérvényt, miszerint a vendéglátóipari
célokra kialakított teraszok négyzetméterenkénti használati adója
a felére csökkenjen. A petíció elutasítása felháborodást keltett a
vállalkozók körében, Sipos István, az illetékes szakosztály vezetője
szerint azonban az említett adónem tekintetében Párkány egálban
van a többi hasonló várossal.
Az önkormányzat április 24.-i ülésére érkezett a kérvény, amelyben

a vendéglátóipari célokra kialakított teraszok négyzetméterenkénti
használati adójának 50 százalékkal való csökkentését kérték a testületi ülés tagjaitól. A petíciót Vincze Tibor, a Déli Régió Ipatestületének
elnöke fogalmazta meg, és városunk valamennyi vendéglátóipari terasszal rendelkező vállalkozója aláírta. Ebben a kérvényben – mint
ahogyan azt lapunknak elmondta – kompromisszumot szerettek volna
kötni Párkány vezetőségével. „Az ember már kezd belefáradni abba,
hogy szélmalomharcot vív. Már harmadszor adtuk be ezt a kérvényt, de
ismét elutasították, és nincs is rá nagy esélyünk, hogy valaha is előbbre
jussunk ez ügyben, azonban továbbra sem adjuk fel. Már azzal is megelégednénk, ha legalább szezon előtt és után csökkenne a tarifa, még ha a
július-augusztusi időszakban maradna is a mostani bérleti díj” – fejtette
ki az ipartestületi elnök. Vincze Tibor azt nehezményezi, hogy kérésükkel még a tárgyalóasztalig sem jutnak el.
A kérvényt a képviselő - testület az áprilisi ülésén elnapolta. „A július
3-ai gyűlésre az egyik képviselő városi általános érvényű rendeletmódosítás - javaslatot nyújtott be, annak érdekében, hogy 50 százalékkal csökkenjen ez az adónem. Ám a testület előtt vissza is vonta ezt a módosítási
rendeletjavaslatát, így a régi kérvényre tértünk vissza” - mondta el lapunknak Sipos István, az illetékes szakosztály osztályvezetője, aki azt is
hozzátette, hogy kompromisszumkötésről nem volt szó, az Ipartestület
a benyújtott kérvény értelmében felére szerette volna csökkenteni a fent
említett adónemet. A kérdésre, hogy miért utasítják vissza évről-évre a
petíciót, két okot említett. „Amikor már korábban is felmerült ez az ügy,
egy képviselőcsoport és a városi hivatal egymástól függetlenül készítettek piackutatást, amelyben felmérték, hogy más városokban mennyi a
közterület használati díja a teraszok vonatkozásában. Ennek a kutatásnak az eredményéből kiviláglik, hogy bár vannak városok, ahol olcsóbb,
van, ahol drágább a négyzetméterenkénti adó, Párkány tehát egálban
van a többi hasonló várossal. Emellett az is elmondható, hogy az elmúlt
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tíz évben se nem emelkedett, se nem csökkent ez az összeg”- taglalta az
osztályvezető.
Ennek ellenére több, vendéglátóhelyhez kapcsolt terasszal is rendelkező
vállalkozó sokallja azt a 33 centet, amelyet naponta, négyzetméterenként kell fizetniük. Többen arra hivatkoznak, hogy nem is tudják maximálisan kihasználni a területet, hiszen az eső és a szeles hideg idő
nem igazán kedvez a kiülős programoknak. Tóth Annamária, a Stoni’s
Pub tulajdonosa így vélekedik erről: „Egyáltalán nem örülünk annak,
hogy ismét elutasították a kérvényünket, hiszen ez például nekünk 1200
eurót jelent évente. Nem is értem, hogy egy ilyen kis városban hogy
lehet ilyen magas a közterületi használati díj, ha például Rózsahegyen
a teraszok négyzetméterenkénti adója mindössze egy cent. Ez nekünk
rengeteg kiadással jár, és ráadásul a kedvezőtlen időjárásnak köszönhetően ki sem tudjuk használni rendesen a teraszunkat.” A vállalkozó
azt is nehezményezi, hogy a magas adó mellett egyéb kéréseik is mindig
visszautasításra találnak. „Szerettünk volna egy fából készült tetőt a terasz fölé, mivel az eső mindig eláztatja a padokat, de ezt a kérésünket is
elutasították. Arról már nem is beszélve, hogy mennyi pénzt kell fizetni
a hulladékért, ilyen alapon nem is csoda, hogy mindenki folyamatosan
emeli az árakat”. Melagova Izabela, a sétálóutcán található Lavazza kávézó vezetője szerint a kérvény elfogadása nagy segítség lett volna a
tulajdonosoknak. „Amikor ez a bérleti díj meg lett határozva, akkor még
kedvezőbb volt a gazdasági helyzet, mint manapság. Most azonban a
legtöbb vendéglátóipari egységben visszaesőben van a forgalom. Úgy
érzem, hogy Párkány városa nem igazán vállalkozásbarát, mert tudomásom szerint például Komárnóban ugyanehhez a kérdéshez sokkal készségesebben állnak hozzá, mint nálunk.”
Neviďánsky István, a Vénusz cukrászda tulajdonosa ugyancsak rossz
szájízzel vette tudomásul, hogy kérvényük ismét elutasításra talált. „A
mostani gazdasági helyzetben mindenkinek megnehezedett az élete. Mi,
mint vállalkozók úgy gondoltuk, hogy a város segítségét kérjük. Nem
kevés bért fizetünk, és úgy gondolom, hogyha a mostani összegnek csak
a felét fizetnénk, az is szép bevétel volna a városnak, és nekünk is megkönnyítené kicsit a dolgunkat.”
Egy biztos, a kérvény elutasítása nagyon elkedvetlenítette a vendéglátóipari célokra kialakított teraszok tulajdonosait.
Porubszky Petra
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Katonai rendőrkutyák gyakorlata

Cvičenie vojenských policajných
psov

A katonai rendőrség különleges alakulata
szállta meg augusztus 14-én délután az Érsekújvári Autóbusz-közlekedési vállalat párkányi telephelyét. Mielőtt azonban meghökkennének, azonnal meg is nyugtatjuk Önöket,
csupán egy gyakorlatról volt szó, melynek
keretében a szeredi kutyás osztag négylábú
katonai rendőrei kerestek előre elrejtett robbanóanyag mintákat a buszokon.
A katonai rendőrség szeredi kutyás csoportjának Párkányban tartott gyakorlatán a speciálisan kiképzett kutyák feladata az volt, hogy robbanószereket találjanak meg az autóbuszokon,
akár az utastérben, akár a járművek alvázán és egyéb, előre megjelölt
helyeken. Mint azt Ivan Križalkovič törzsőrmester elmondta, a gyakorlat lényege, hogy a ku-tyák civil környezetben, civil tereptárgyakban
és eszközökön is biztosan megtalálják a veszélyes anyagokat. Ezeknek
ugyanis jellegzetes és hasonló szaguk van, mert sok robbanószerben
használnak például ásványi anyagokat is, melyeket a kutyák felismernek.
A katonai rendőrség kutyás alakulatát például két évvel ezelőtt, a NATO
minisztereinek tátrai találkozóján vetették be élesben. Ott szintén az volt
a feladatuk, hogy átvizsgálják és leellenőrizzék az összes olyan helyiséget és járművet, ahol a célszemélyek megfordultak és tartózkodtak. A
kutyákat rendszeresen edzik, a robbanószer - keresés és a terepgyakorlat
szintén a megszabott szolgálati rend szerint zajlik le, miként a felkészítés is.
„Ezek a kutyák a labdákhoz vannak szoktatva. Tehát a labdákkal tudjuk
véghezvinni a helymeghatározó gyakorlatot is. Ha a labdát felmutatjuk,
a kutya leül. Ha a labdát például egy adott magasságba helyezem, akkor
a kutya szépen odajön, leül és megjegyzi magának a helyzetet. Ez az ún.
passzív keresés, passzív megjelölés. Aktív megjelölés a drogkereső kutyáknál van, ahol már kotorniuk, kaparniuk is kell, szájba kell venniük
a keresett tárgyat stb. Ha például a robbanószer az autóbusz alvázához
lenne erősítve, akkor a kutya idejön, szépen lefekszik és fekve is marad,
csupán a farkával jelez. Ez az alapja a kiképzésnek – magyarázta el lapunknak Ivan Križalkovič törzsőrmester
A kutyák gyorsaságát csak szakvizsgák és komolyabb gyakorlatok
idején mérik, akkor a kutyusnak 15 perc áll rendelkezésére, hogy az
előre elrejtett mintát megtalálja. A mintákat lakókörnyezetben, a szabadban, katonai járműveken és műszaki tereptárgyakon, továbbá csomagokban helyezik el, ellenőrzött körülmények közt. A katonai rendőrség
erre a célra németjuhászokat és belga juhászkutyákat használ, a kisebb
testű kutyákat főképp szállodákban vetik be. Gyakran viszik őket külföldi katonai küldetésbe is, a párkányi gyakorlatot irányító törzsőrmester
kutyája például épp az afganisztáni szlovák katonai alakulatnál teljesít
szolgálatot.
-buch -

Zvláštna jednotka vojenskej polície 14. augusta v poobedňajších obsadila územie štúrovskej prevádzky SAD Nové Zámky. Ešte predtým,
ako by ste sa zľakli, vás aj hneď upokojíme, jednalo sa iba o cvičenie,
v rámci ktorého štvornohí vojenskí policajti zo Serede hľadali dopredu
schované vzorky výbušniny v autobusoch.
Úlohou špeciálne vycvičených psov zo seredskej vojenskej polície na
cvičení v Štúrove bolo nájsť v autobusoch, či už v priestore pre cestujúcich, na podvozkoch vozidiel alebo na iných vopred nevyznačených
miestach výbušniny. Rtm. Ivan Križalkovič nám povedal, že cieľom
cvičenia je, aby psy v civilnom prostredí na civilných prostriedkoch a
predmetoch bezpečne našli nebezpečné látky. Tieto totiž majú charakteristickú a podobnú vôňu, pretože v mnohých výbušninách používajú
napr. minerálne látky, ktoré vedia psy rozpoznať.
Špeciálnu jednotku vojenskej polície použili naostro napr. pred dvoma
rokmi na stretnutí ministrov NATO v Tatrách. Tam tiež bolo ich úlohou
prekontrolovať všetky miestnosti a vozidlá, kde sa cieľové osoby otočili
alebo zdržiavali. Psov pravidelne trénujú, hľadanie výbušnín a cvičenie
v teréne prebieha podľa služobných predpisov ako aj ich príprava.
„Tieto psy sú navyknuté
na lopty. To znamená, že
cvičenia vieme uskutočniť s loptami. Ak loptu
zdvihnem, pes si sadne.
Ak napr. loptu zdvihnem do určitej výšky, tak
pes pekne príde, sadne si
a zapamätá si svoju polohu. Nazýva sa to pasívne
hľadanie, pasívne označenie. Aktívne označenie
je u psov, ktoré hľadajú
omamné látky. Tie musia
hrabať a zobrať do papule
hľadanú vec. Ak je výbušnina napr. pripevnená na podvozku autobusu,
pes k nemu príde, zostane ležať a naznačuje iba chvostom. To je základ
výcviku – vysvetlil pre náš mesačník rtm. Ivan Križalkovič.
Rýchlosť psov merajú iba pri vážnejších cvičeniach a odborných testoch. V tom prípade má pes pätnásť minút na nájdenie schovanej vzorky.
Vzorky sú schované v obývanom prostredí vo voľnom priestranstve, vo
vojenských vozidlách, na technických predmetoch v teréne, ďalej v rôznych balíkoch za kontrolovaných podmienok. Vojenská polícia používa
na tieto účely nemeckých a belgických ovčiakov. Menších psov používajú hlavne v hoteloch. Často ich používajú aj počas medzinárodných
vojenských misií. Pes vedúceho štúrovského cvičenia vykonáva službu
napríklad práve v Afganistane so slovenskými vojakmi.
- buch - preklad: gp

Aj držba a chov domácich zvierat má svoje pravidlá
„Priľnutie človeka ku zvieraťu je obdobou ľudskej potreby vyjadrenej pocitmi lásky a priateľstva v najčistejšom a v najušľachtilejšom zmysle slova.“ Konrad Lorenz - rakúsky zoolog, zakladateľ
modernej etologie
Vzhľadom na rozrastajúcu sa populáciu chovateľov psov v meste Štúrovo a následnými problémami s dodržiavaním hygieny na verejných
priestranstvách a dodržiavaním verejného poriadku bolo dňa 24.4.2012
na XII/24042012/II.zasanutí MZ, uznesením č.47/2012 schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 – o niektorých podmienkach držania
psov na území mesta Štúrovo (ďalej len VZN). Týmto VZN je chránený
verejný záujem, každý obyvateľ mesta či už je chovateľom psa alebo nie
a zároveň aj samotní psy.
Vážení spoluobčania, mestská polícia je kontrolným orgánom mesta
a k jej povinnostiam patrí kontrola dodržovania zákonov a nariadení
vydaných na zachovanie verejného poriadku v meste, preto Vás chcem
touto formou požiadať o dodržiavanie ustanovení tohto VZN.
Prihlásenie psa a následné pridelenie identifikačnej známky uľahčuje
identifikáciu zabehnutého psa a navrátenie k svojmu majiteľovi. Zároveň chcem poznamenať, že chovateľ je povinný prihlásiť psa podľa § 3
ods. 1 zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov (Každý pes držaný nepretržite v lehote viac ako 90 dní
na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov . Držiteľ psa je
povinný prihlásiť psa do evidencie do 30 dní od uplynutia posledného
dňa vyššie uvedenej lehoty v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne
nachádza.).
Podľa nového zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti od. 1.
11. 2011 platí pre všetky novonarodené spoločenské zvieratá (psy, mačky a fretky) povinnosť označenia čipom. Pre spoločenské zvieratá, kto-

ré sa narodili pred 1. 11. 2011 platí dvojročné prechodné obdobie počas
ktorého musia byť začipované, pretože od 30. septembra 2013 bude táto
povinnosť už platiť BEZ VÝNIMKY pre všetky spoločenské zvieratá.
Dvojročná výnimka sa nevzťahuje na psy, mačky a fretky narodené do
31. októbra 2011, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ NA TRH, PREVÁDZAJÚ
SA DO VLASTNÍCTVA ALEBO DRŽBY INEJ OSOBY.
Je v záujme každého z nás, aby sme mali mesto čisté a aby svoju výsadu rekreačného mesta a 2. najkrajšieho mesta Slovenska nepoškvrnili
exkrementy našich miláčikov ponechané na verejných priestranstvách.
V kultúrnom svete je pre chovateľa venčiaceho svojho psa samozrejmosťou odstránenie nečistôt spôsobených jeho psom je si vedomý, že
takto sa stará o prostredie kde žije, a keď na nasledujúci deň pôjde vyvenčiť svojho psa nezašpiní si obuv takouto kôpkou. Vážení chovatelia
psov je potrebné si uvedomiť, a to hlavne na sídliskách, ako znepríjemňujú exkrementy a ich zápach život všetkým obyvateľom, a to hlavne v
takto husto osídlenom prostredí.
Je prirodzené, že niektoré osoby majú panický strach zo psov, preto odporúčam majiteľom, osobám vodiacim psa alebo osobám, ktoré vykonávajú dozor nad psom, byť ohľaduplný aj k týmto spoluobčanom a na
verejných priestranstvách vodiť svojich miláčikov na vôdzke.
Sadzba dane za 1 psa držaného v rodinnom dome, prípadne vo dvore
alebo v záhrade činí 6 €.
Sadzba dane za 1 psa držaného v ostatných bytových domoch činí 33,50 €.
Sadzba dane za 1 psa v prípade kombinovaného chovu činí 20 € .
Tu je na mieste otázka či sa oplatí majiteľovi psa zaplatiť daň, ktorá
ročne činí max. 33,50 €, alebo pokutu, ktorej hodnota je za tento priestupok do 165,-€
Bohumír Horban
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Egy alkotótábor élményei
Egy napon azzal a hírrel leptek meg, hogy Klobuck lengyel testvérvá- a részleteket. Ámde az idegen környezet, a távolság, vagy más elfogrosunkból felhívás érkezett két személy részére a már hagyományossá laltság miatt minden megszólított lemondott a megtiszteltetésről. Az
vált, a városnapok keretén belül megrendezett nemzetközi alkotótábor- egyetlen áldozat, aki már nem tudott viszakozni, mivel éppen a kiállításának a megnyitója volt, Gróf Lajos lett. A küldöttség másik tagjának
szerepét egy gyenge pillanatomban, félkomolyan magamra válaltam. Az
így összeállt tandem – lesz ami lesz alapon, akasztani talán nem fognak – nekiindult a nagy lengyel pusztának azzal a tudattal, hogy lengyelországi, ukrán, fehérorosz kőkemény profikkal lesz dolgunk, ennyit
azért sikerült az internetről megtudni. Kb. 500 km és 10 óra bolyongás
után (nagy megkönnyebbülésünkre) beértünk a megadott címre. Itt egy
összeszokott csapatot találtunk, ahol mi képviseltük az egzotikumot.
A kölcsönös bemutatkozás és ismerkedési pohár után sietve próbáltam
tisztázni a félreértések elkerülése végett, hogy Lajos kolégám amatőr
képzőművész, én csak amatőr vagyok, de ez nem nagyon mozgatott meg
senkit. Szemrevételezés után nekiláttunk az alkotásnak. Lajos rutinosan
fogott neki, nekem darabosabban ment a dolog tudniillik kb. 30 éve nem
volt ecset a kezemben. Azonban egy kis súgás és segítség meghozta az
eredményt.
Munkánkról (lehet, hogy csak udvariassából, vagy Lajos lehengerlő humora miatt – vagy talán mégis? ) elismerően nyilatkoztak, és mindjárt
meghívást kaptunk a jövő évi táborba. Sajnos munkahelyi problémák
miatt könnyes búcsút véve hamarabb jöttünk haza, így a kiállításon csak
az otthagyott képek képviseltek a párkányi küldöttség megrökönyödésére. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Klobuck város polgármesFoto: Pod grzybkiem üdülőtelep terének Krzysztof Nowaknak, a tábor szervezőinek Zofia Trzepióra-Noganak, és Wieslaw Szeweluknak, hogy egy hetet eltölthettünk egy igazi
baráti környezetben.
ban való részvételre.
Bajtai György
Megbízásom abból állt, hogy az alkotó kör két tagjával beszéljem meg

A berlini francia hídőr

Francúzsky strážca mosta z Berlína

Július elején érkezett és szeptember végén távozik. Csupán három
hónap. De addig is alkot, tevékenykedik, kapcsolatokat teremt,
„hídőrködik” – teszi a dolgát. Franciaországban született, Berlinben él és mindenfelé dolgozik. 1997-ben diplomázott a düsseldorfi
képzőművészeti akadémián. Egyéni és csoportos kiállításai mellett
számos, rangos szakmai díjnak is boldog tulajdonosa. 2006-tól rendszeresen tart workshopokat középiskolásoknak. Készít szobrokat,
különféle objektumokat és helyspecifikus munkákat, videót, performancet és fotókat. Ő a 23. hídőr, Sandra Riche.
- A számomra kijelölt út nem más, mint egy egzisztenciális küldetés, amely lehet művészet vagy
bármi más, ami értelmet ad az életnek. Az identitás,
a saját identitás keresése mindig viszonyban áll a
külső társadalommal, melyet szabályok, előítéletek és tabuk béklyóznak. Ez a történet a másikhoz
kötődő kapcsolatról is szól, ahol a csábítás a lehetetlenség utóízével párosul. A kommunikációs hajlamnak azonban soha nem szabad megtorpannia sem
a közösség, sem az egyén irányába. Nálam a többértelműség a lényeg. Én a művészetben a tudatos
kétértelműségre törekszem, amely az érzékiségre
és a játékosságra hivatkozik az erotika elemeivel
vegyítve. Az én munkáimat valamiféle meseműfajhoz hasonlítanám, ahol az egymás után sorakozó
ablakok kitárásával előbújik egy „régi ruhadarab”.
Szeretek mesélni az ismeretlenről, a tudattalanról,
valamint a mindennapi életről. Ezek a történetek
emlékeztetnek az élet tragikomikus oldalára, a létezésre. Ezek a mesék nem végződnek mindig szelíden. Az én felfogásomban nem léteznek olyan
dolgok, mint az ártatlanság, vagy a véletlen. Az első
látásra jelentéktelen anekdota vagy személyes történet mind a művész élettapasztalatát gazdagítja,
melyet a későbbiekben ösztönösen vagy tudatosan
felhasznál a munkája során.
Sandra Riche sokrétű munkásságát híven tükrözik a nemzetközi porondon megszerzett díjai. Franciaországtól kezdve Németországon, Svájcon
és Belgiumon át egész Magyarországig (MűvészetMalom, Szentendre)
láthatták alkotásait csoportos kiállítások keretében. Egyéni kiállításai
színhelyeit olyan városok fémjelzik, mint Berlin, Pforzheim, Basel, Zürich, München, Frankfurt, Weimar, vagy a legutóbb Lübeck. Tervei közt
szerepel, hogy szolgálati ideje vége felé Párkányban is bemutatkozzon a
nagyközönségnek, a gimnáziumban pedig workshopot tartson a diákoknak. Októbertől aztán ismét várja őt választott hazája, Németország.
Juhász Gyula

Prišla začiatkom júna a odchádza koncom septembra. Len tri mesiace. Ale aj dovtedy tvorí, činí sa, vytvára kontakty, „stráži most“
– robí svoju robotu. Narodila sa vo Francúzku, žije v Berlíne a robí
všade. Diplom získala na Akadémii umenia v Düsseldorfe. Popri samostatných a skupinových výstav je majiteľkou niekoľkých
odborných cien a štipendií. Od roku 2006 organizuje workshopy
pre stredoškolákov. Vytvára sochy, rôzne objekty, špecifické práce
vzhľadom na miesto, videá, performance a fotografie. Ona je 23.
strážca mosta, Sandra Riche.
- Vytýčená cesta je pre mňa nič iné ako
existenciálne poslanie, ktoré môže byť
umenie alebo hocičo iné, čo dáva zmysel
pre život. Hľadanie (vlastnej) identity je
vždy vo vzťahu k vonkajšiemu svetu, ktorý regulujú pravidlá, predsudky a tabu, čiže
rôzne formy kultúrnej normy. Je to príbeh
aj o vzťahu k druhému, kde zvádzanie má
vždy pachuť z nemožnosti. Napriek tomu
by sme nikdy nemali stratiť túžbu po komunikácii smerom k ľudským bytostiam.
Vo svojom umení sa vždy usilujem o dvojznačnosť, ktorá apeluje na všetky zmysly a hry s prvkami erotiky. Moje práce sa
podobajú na nejaký druh rozprávok, kde
otváraním jednotlivých okien sa odhaľuje
„starý kus oblečenia.“ Mám rada príbehy
o neznámom, o nevedomom a o každodennom živote. Tieto príbehy pripomínajú tragikomickú stránku života, bytia. Rozprávky sa nekončia vždy šťastným koncom.
V mojom chápaní neexistujú také veci ako
nevinnosť alebo náhoda. Anekdota alebo
osobný príbeh, ktoré sa zdajú byť na prvý
pohľad bezvýznamné, patria k životnej
skúsenosti umelca. Tieto skúsenosti potom
využíva buď inštinktne alebo vedome v priebehu svojich prác.
Mnohostranné dielo Sandra Riche odrážajú ceny získané na medzinárodnej scéne. Jej práce v rámci skupinových výstav mohli vidieť od Francúzska cez Nemecko, Švajčiarsko a Belgicko až po Maďarsko. Scény jej
samostatných výstav charakterizujú také mestá, ako Berlín, Pforzheim,
Basel, Zürich, Mníchov, Frankfurt nad Mohanom, Weimar, či naposledy
Lübeck. Ku koncu služobnej doby sa plánuje predstaviť aj štúrovskému
publiku a na gymnáziu organizovať workshop pre študentov. Od októbra
ju čaká jej zvolená krajina Nemecko.
Július Juhász
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Zážitky z plenéra
Jedného dňa ma prekvapili so správou, že z poľského partnerského mesta
Kobuck prišla pozvánka pre dvoch na účasť na tradičnom medzinárodnom plenéri, v rámci dní mesta. Mojim poslaním bolo dohodnúť sa
s členmi spolku výtvarníkov na podrobnostiach. Avšak cudzie prostredie, diaľka alebo iné zaneprázdnenie boli príčinou, že každý z oslovených sa vzdal pocty. Jedinou obeťou sa stal Ľudovít Gróf, ktorý už nevedel cúvnuť, lebo práve vtedy prebiehalo otvorenie jeho výstavy. Roľu
druhého člena delegácie v slabej chvíli, nerozvážne som bral na seba.
Takto vytvorený tandem – s pocitom čo nás čaká, to neminie, hádam
vešať nebudú – sa vydal na veľkú poľskú nížinu s vedomím, že budeme
mať česť spolupracovať s tvrdými profesionálmi z Poľska, Bieloruska, Ukrajiny, čo sa mi podarilo získať z internetu. Po cca 500 km a 10
hodinového blúdenia (s veľkou úľavou) sme dorazili do cieľa. Tu sme
našli už zohratú partiu, kde mi sme tvorili exotikum. Po vzájomnom
predstavení sa a prvom zoznamovacom poháriku, som rýchlo chcel dať
veci do správnej polohy, aby sme sa vyhli nedorozumeniam, že kolega
je výtvarník amatér, a ja som len amatér, ale to nikoho nezaujímalo. Po
obhliadke sme sa dali do tvorivej práce. Ľudovít sa chytil s rutinou,
mne to išlo drsnejšie, treba dodať, že asi 30 rokov som nemal štetec
v ruke. Avšak s troškou našeptávania a pomoci vznikol výsledok. O našej tvorbe (možne len zo zdvorilosti, alebo kvôli valcujúcemu humoru
Grófa – alebo naozaj?) sa vyjadrili pochvalne, a hneď nás pozvali aj na
budúci rok. Žiaľ kvôli problémom v zamestnaní so slzami v očiach sme
sa museli vrátiť skôr, tak na vernisáži zastupovali len naše diela, ktoré
spôsobili zdesenie štúrovskej delegácie. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať primátorovi mesta Krzysztofovi Nowakovi, komisárom
plenéra Zofii Trzeióra-Noga a Wislawovi Szewelukovi, že sme mohli
stráviť týždeň v ozajstnom priateľskom prostredí.
Juraj Bajtai

Garam Menti Nyitott Pincék
Garamkövesden

08/2012

Augusztus 11-én rendezték meg Garamkövesden a Garam Menti Nyitott Pincék elnevezésű borfesztivált. Az eseményre a község régi és új építésű pincéivel
körülvett, fákkal és zöld bokrokkal övezett domboldalán, két helyszínen került
sor. Az egyik oldalon felállított nagyszínpad lehetőséget nyújtott a meghívott
vendégeknek és zenekaroknak a fellépésre, míg a program másik helyszínén
az ún. mulatóstorban Ambrus Marián
szórakoztatta a megjelenteket. Ugyanitt
a közönség a Múzeum Parkan - „Szőlészeti - Borászati Vidéki Élet“ című kiállítását is megtekinthette. A garamkövesdi borászok mellett, mint például Benyó Mihály, Geönczeöl Attila, Hacskó György és Kormos Károly más községek is képviseltették
magukat. Az érdeklődők találkozhattak többek közt Drozdík József és
Bott Frigyes boraival is. Az arra kijelölt helyen a borfesztiválra ellátogató vendégek a község képével ellátott poharat tudtak vásárolni maguknak, amelybe az adott pincéknél kérhettek kóstolót, a szintén a sátorban
megvásárolt jegyekért cserébe. A vidám zeneszó mellett mindenkinek
jólesett a szőlőből készült nedű kortyolgatása, amelyhez a szakértők
ropogtatnivalót és friss gyümölcsöt is kínáltak pincéikben. A délután
folyamán három ország rockzenekara is bemutatkozott. A Dynamo
nevű együttes Csehországból, a Viszlát Holnap pedig Magyarországról
érkezett Garamkövesdre. Hazánkat az Easyblues valamint a Maddogs
képviselte. A nap folyamán az érdeklődőknek ingyenes buszjáratot is
biztosítottak az Esztergom-Párkány-Garamkövesd vonalon.
Porubszky Petra

Pohronské otvorené pivnice v Kamenici nad Hronom
11. augusta usporiadali v Kamenici nad Hronom vínny festival
pod názvom Pohronské otvorené
pivnice. Festival sa uskutočnil na
dvoch miestach, na úbočí obklopeného pivnicami dediny medzi
zelenými stromami a kríkmi. Na
jednej strane bolo postavené veľké
javisko, ktoré ponúkalo možnosť
vystúpenia pre pozvaných hostí
a hudobné skupiny. Druhým miestom bol tzv. zábavný kar, kde sa
prítomným o zábavu staral Marian
Ambrus. Hostia si mohli pozrieť
aj výstavu múzea Parkan pod názvom „Vinohradnícky – vinársky
vidiecky život“.
Popri kamenických vinároch, ako
napr. Michal Beňo, Attila Geönczeöl, Juraj Hacskó a Karol Kormoš sa predstavili aj vinári iných
oblastí. Záujemcovia mohli okrem

iného ochutnať vína Jozefa Drozdíka a Frigyesa Botta. Na vyznačenom mieste si návštevníci mohli
kúpiť poháre s logom obce a lístky,
za ktoré dostali v pivniciach ochutnávku vína. Pri dobrej hudbe padlo
každému dobre ochutnávanie vína,
ku ktorému odborníci v pivniciach
ponúkali aj čerstvé ovocie a chrumkavé dobroty.
V poobedňajších hodinách sa predstavili rockové kapely troch krajín,
kapela Dynamo z Čiech, Viszlát
Holnap (Dovidenia zajtra) z Maďarska. Za domácich vystúpili skupiny Easyblues a Maddogs.
Počas dňa bol pre záujemcov zabezpečený bezplatný autobus na trase
Ostrihom – Štúrovo – Kamenica.
Porubszky Petra
Preklad: gp
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Box pri kompe
Snáď si už ani nevieme predstaviť podvečer
19. augusta bez ohňostroja pri príležitosti
štátneho sviatku našich susedov a už tradičného podujatia „Box pri kompe“. Nie je to
tak dávno čo sme písali o založení boxerského
oddielu MŠO Štúrovo. Určite aj samotného
zakladateľa bývalého profesionálneho boxera László Paszterka prekvapil záujem o tento
tvrdý šport. Za krátky čas sa stali pästiari
MŠO účastníkmi boxerskej ligy a výborne si
počínajú aj profesionáli L.P. Box Promotion.
L.P. Box Promotion bol aj tohto roku 19. augusta usporiadateľom boxerského podujatia s dlhoročnou tradíciou „Box pri kompe“. Približne
tisícka divákov videla vynikajúce zápasy amatérskych aj profesionálnych boxerov. V 16 zápasoch sa predstavili boxeri zo Slovenska, Maďarska, Čiech, Ruska,
Ukrajiny a Rakúska.
Po troch amatérskych zápasoch, v ktorých sa vo výbornom svetle predstavili Štúrovčania Marián Szelecký a Roland Dibúz, prišli na rad profesionálne zápasy. Diváci videli dramatické boje v ringu a veľa KO

víťazstiev. Pozornosť pútali a vo veľmi dobrom
svetle sa predviedli dvaja debutanti medzi profesionálmi Magomedkamil Musaevich z Ruska
(amatérsky majster Ruska) a Dimitrij Sabanin
z Ukrajiny. Obaja menovaní porazili svojich súperov v prvom kole TKO. Ťahákom večera bol
zápas domáceho, doteraz neporazeného boxera
Vendelína Karafiáta v krížovej váhe. Nastúpil
proti Tomášovi Manovi, skúsenému pästiarovi
z Českej republiky. Vo vynikajúcom a dramatickom zápase na 4 kolá vyhral presvedčivo
u všetkých rozhodcov domáci boxer a vylepšil
si svoju bilanciu (11 zápasov, 11 výhier, z toho
2 KO).
„ Je to nádejný mladý boxer. Odkedy k nám prišiel sa veľa naučil, ale stále sa má v čom zlepšovať a učiť sa. V blízkej budúcnosti mu pripravujeme ďalšie zápasy so
silnými zahraničnými boxermi. Našim cieľom je zápas o titul majstra
sveta v organizácii WBO, ktorý by mohol byť približne koncom budúceho roka. Do tej doby nás však ešte čaká dlhá cesta a veľa tvrdej práce“ –
povedal o svojich plánoch L. Paszterko.
g.p.

Majstrovstvá sveta a Európy motorových člnov v Štúrove Motorcsónak Európa- és Világbajnokság Párkányban
Hlavný tok Dunaja v priestoroch mosta Márie Valérie a medzi
bývalým parkoviskom kompy bude v dňoch 21. až 23. septembra dejiskom majstrovstiev Európy a sveta v pretekoch motorových
člnov.
Usporiadateľom podujatia bude Telovýchovná jednota Star Štúrovo v spolupráci so Slovenským zväzom
vodného motorizmu a Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu. Naposledy boli v Štúrove preteky
podobného charakteru v roku 1998.
Pretekov sa zúčastní 60 závodníkov z 15 krajín, komisárom bude predstaviteľ VIM (Svetová organizácia vodného motorizmu) pán Ervin Lang z Rakúska.
Súťažiť sa bude v štyroch kategóriách, závod Majstrovstiev sveta v kategórii O – 250, motorové člny
tzv. klzáky s obsahom motora 250 m3 s výkonom 130
koní a maximálnou rýchlosťou 160km/h.
Závod Majstrovstiev Európy v kategórii O – 700, silné motorové člny s obsahom 700 cm3, s výkonom
200 koní a rýchlosťou 190-200 km/h. V kokpitoch týchto motorových
člnov sa sedí.
Závod Majstrovstiev Slovenska v kategórii OSY – 400, klzáky s výkonom 40 koní a KV – 500 historické 40-50 ročné člny.
Jednotlivé tímy budú mať svoje dočasné sídla rozložené na parkovisku
pri bývalej kompe.
Zahájenie a nakoniec aj záver majstrovstiev sa uskutoční na pešej zóne.
V piatok 21. septembra a v sobotu 22. septembra doobeda budú na
programe tréningové jazdy, poobede kvalifikačné rozjazdy. V sobotu
podvečer sa uskutoční aj prvý finálový závod, ostatné tri potom v nedeľu
23. septembra.
„Pretože sa prihlásilo veľké množstvo pretekárov, budú musieť absolvovať kvalifikačné rozjazdy a opravné jazdy, z ktorých víťazi postúpia
do finále. Vo finále absolvujú štyri rozjazdy, z ktorých sa hodnotia tri
najlepšie” – vysvetlil systém súťaže hlavný usporiadateľ Attila Hencz.
Želiezkom v ohni a najväčším ťahákom by mal byť štart domáceho pretekára Róberta Hencza.
R. Hencz je v priebežnom poradí po štyroch pretekoch na druhom mieste MS v kategórii F – 500. Posledné preteky, ktoré sa konali 13. augusta
v nemeckom Bittenfelde vyhral.
„Organizácia takýchto pretekov je finančne aj programovo veľmi náročná. Celkove nás to bude stáť približne 20 000 eur. Pretože nemáme
žiadnu podporu, ani väčších sponzorov, financovať to budeme musieť
z vlastných zdrojov cez moju firmu. Musíme sa postarať ubytovanie,
stravovanie a aj o program niektorých tímov. Napríklad Američania pricestujú už týždeň pred závodom a radi by si pozreli okolie. Najväčšiu
pomoc nám poskytne Kék Duna Rádio, hlavný mediálny partner, ktoré
bude o podujatí informovať poslucháčov. Počas samotných pretekov
budú vo vysielaní prebiehať živé vstupy. Určite sa poďakujeme každému, kto by nám chcel nejakým spôsobom pomôcť“ – vyjadril sa k organizácii pretekov Attila Hencz.
Spolu s majstrovstvami sveta a Európy motorových člnov budú prebiehať v Štúrove aj Jesenné dni mesta a folklórny festival na pešej zóne.
p. g.

A Duna fő folyása, pontosabban a Mária Valéria Híd és a volt kompkikötő parkoló közti szakasz ad teret a szeptember 22.-23.-án megrendezésre kerülő Motorcsónak Európa- és Világbajnokságnak.
A rendezvény szervezője a Star Štúrovo Sportegyesület a Szlovák Vízi Motorsport Szövetséggel, valamint a Szlovák Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériummal
karöltve. Párkányban legutóbb 1998-ban zajlott hasonló verseny.
A megmérettetésen 15 ország 60 versenyzője
vesz részt, a versenyt a VIM (Vízi Motorsport
Világszervezete) képviseletében az osztrák Ervin Lang felügyeli. A verseny négy kategóriában zajlik, O-250 kategóriában világbajnoki
futamon a 250 cm³ motorcsónakok, ún. siklóhajók indulnak 130 lóerős teljesítménnyel,
maximális 160 km/ó sebességgel.
Az O – 700 kategóriában Európa Bajnokság
futamban a 700 cm³ teljesítményű motorcsónakok indulnak, 200 lóerős,
190-200 km/ó sebességgel. Ezek ülőkokpitos motorcsónakok. A Szlovák Bajnokságban OSY-400 kategóriában a 40 lóerős siklóhajók, a KV
– 500 kategóriában pedig a 40-50 éves veteránhajók versenyeznek.
Egyes csapatok ideiglenes tartózkodási helye a volt kompkikötő melletti
parkoló lesz. A bajnokság megnyitója valamint befejezése a sétálóutcán
zajlik majd. Szeptember 21-én, pénteken és 22-én, szombaton délelőtt
tartják az edzőfutamokat, délután pedig az időmérő futamokat. Szombaton késő délután lesz a döntő első futama, szeptember 23-án, vasárnap
pedig a további három futam.
„Mivel sok versenyző jelentkezett, muszáj lesz elő- és javító futamokat
abszolválniuk, melyek győztesei kerülnek a döntőbe. A döntő keretén
belül négy futamra kerül sor, minden versenyzőnek a három legjobb ideje lesz értékelve” – magyarázta a verseny menetét a főrendező, Hencz
Attila.
A bajnokság húzópontja a hazai színekben induló Hencz Róbert lesz, aki
az F-500 kategóriában négy verseny után összetettben a második helyen
szerepel. Legutóbbi versenyét – augusztus 13-án – a németországi Bittenfeldben nyerte meg.
„Ilyen verseny szervezése anyagilag és programilag is nagyon igényes.
Az összkiadás számunkra kb. 20 000 eurót tesz ki. Mivelhogy nem számíthatunk semmiféle támogatásra és nincsenek főszponzoraink sem, így
ezt saját költségeinkre, a saját cégünkön keresztül kell megoldanunk.
Szállást, étkezést és néhány csapat programját is meg kell szerveznünk.
Az amerikaiak pl. már egy héttel a verseny előtt ideutaznak és szeretnék megnézni a környéket. A legnagyobb segítséget a Kék Duna Rádió
nyújtja, aki egyúttal a fő médiapartner. A verseny ideje alatt élő tudósításokkal folyamatosan informálják a hallgatókat. Biztos vagyok benne,
hogy köszönetet mondunk mindenkinek, aki bármilyen formában megpróbál bennünket segíteni” – nyilatkozta a versennyel kapcsolatos szervezésről Hencz Attila.
A Motorcsónak Európa- és Világbajnoksággel egyidőben a Sétálóutcán
zajlanak majd az Őszi városnapok, valamint a Folklórfesztivál is.
- gp -
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„A szőlő azt szereti, ha naponta köszönnek neki”
A Garam Menti Nyitott Pincék elnevezésű programon figyeltem fel
az egyik borászra, aki nagy szakértelemmel mesélt a hozzá kóstolásra betérő vendégeknek mesterségéről, valamint kínálta zamatos
boraival az ínyenceket. Drozdík József többek közt az esztergomi
székhelyű Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend alapító tagja és a környéken igen nagy borszakértő hírében áll. Vele beszélgettem a mesterségéről, a borászkodásról.
-Mikor és hogyan kezdődött ez az erős kötődés a borhoz, a borászathoz?
-A kezdet meglehetősen messzire nyúlik vissza. Még
gyerekkoromban ismerkedtem meg a szőlővel, mint
gyümölccsel, később aztán a „venyigeteával”, vagyis
a szőlővel, bor formájában is. Az anyai ágú nagyapám szerettette meg velem ezt a mesterséget. Abban
az időben, amikor én még általános iskolába jártam,
három generáció élt együtt egy gazdasági udvarban,
az unokák a nagyszülők mellett nőttek fel. Ha akkoriban azt mondták a nagyszüleim, hogy megyünk
permetezni, akkor nekem, mint gyereknek kötelességem volt velük menni, minden visszaszólás nélkül.
A gyökerek tehát ide nyúlnak vissza. Aztán a későbbiekben az édesapámnak is volt szőleje, de mikor jött
a szövetkezesítés akkor ezek nagy részét elvették.
Én az 1980-as évek elején vásároltam meg a saját
szőlőterületeink egy kis részét és akkoriban kezdtem
el önállóan borászkodni. Érvényesülni és valójában
termelni csak a rendszerváltás után sikerült, onnantól
kezdve bővítettük a termőterületeinket, vásároltunk hozzá, ha a közelében volt eladó föld. Jelenleg négy hektárnyi szőlőterületünk van, nagyobbik része a hegyfarki Dankhegy és Öreghegy dűlőkben, kisebbik
része pedig Garam-Kissallón.
-Mennyi pincéjük van összesen?
-Több kisebb pincével is rendelkezünk, de a nagypincénk a kéméndi
kataszterben lévő Iszomfalván található, ez a hajdani „pappince”. Ebben
a fehér borainkat készítjük. Vörösboraink a Párkányhoz közeli Hegyfarkon álló pincénkben készülnek. Ez közelebb van a lakhelyünkhöz, gyorsabban megközelíthető. Mi kézműves módszerrel, ún. csömöszöléssel
készítjük ezen borainkat. Ennek lényege, hogy a törkölykalapot naponta
többször beforgatjuk, benyomkodjuk az erjedésben lévő mustba. Annak
idején, amikor még aktívan tanítottam az egyik párkányi középiskolában, a lyukas óráimban az erjedés idején, mindig kimentem a pincébe,
hogy megkeverjem a törkölykalapot. Az egész művelet az úttal együtt
körülbelül húsz percet vett igénybe, így a diákjaim az egészből csak
annyit vettek észre, hogy vörös vagy kék volt a tenyerem a szőlőtől, a
csömöszölő nyelén maradt bortól.
-Hogyan készülnek a borok?
-A vörösborokat kádon erjesztéssel és csömöszöléssel, mondhatni több
százéves módszerrel készítjük. A fehérborainkkal próbáltuk a mai modern világ igényeit kielégíteni. Ez utóbbi esetében kétféle technológiával
dolgozunk: reduktív és oxidatív, mindig az adott fajtának megfelelően.

A reduktív módszer abból áll, hogy a szőlőfürtöket nem daráljuk, nem
bogyózzuk, hanem az egészséges fürtöket egy az egyben beletesszük
a présbe, majd a préselés után mindez lekerül a pincébe ülepedni, krómacél tartályokba, hogy minél kevesebbet érintkezzen a levegővel. Az
oxidatív módszer esetében bogyózzuk, zúzzuk a gyümölcsöt, majd tartályokban, esetenként barrique hordóban erjesszük azt.
-Úgy tudom, hogy Ön több szervezetnek a tagja, többek
között az Ister-Granum Regionis Borlovagrendnek is.
-Így van, az esztergomi székhelyű Vinum Ister-Granum
Regionis Borlovagrendnek alapító tagja vagyok. Ez a
Borlovagrend nyolc évvel ezelőtt alakult meg és érdekessége, hogy a Duna mindkét oldaláról, azaz mind
Magyarországról, mind Szlovákiából vannak tagjai.
Ez az egyedüli olyan Borlovagrend, amely két országot kapcsol össze. Ezenkívül az iszomfalvi pincesoron
létrejött ÖRDÖNGŐS Borászok és Szőlészek Polgári
Társulásának is részese vagyok.
-Ha jól sejtem az ilyen szervezetekben való közreműködés több egyéb kötelezettséget is maga után von.
-Az embernek nagyon kevés az ideje és ezt a kevés időt
úgy kell beosztania, hogy jusson is és maradjon is. Mivel most már nem tanítok aktívan, így a délelőtti óráim
is szabadok, ennek köszönhetően még több időm jut
a borászattal kapcsolatos tevékenységekre. Igyekszem
résztvenni a már fent említett Borlovagrenddel kapcsolatos teendőkben, amennyire az időm engedi. Most legutóbb az esztergomi Duna Múzeumban, egy kiállítás
megnyitóján voltunk két lovagtársammal, ahol e régió finom boraival
kínáltuk a megjelent vendégeket. Sokszor felkérnek arra is, hogy mutassam be a borvidéket különböző turistacsoportoknak, de borkóstolót
is szoktam tartani a pincénkben. Mindemellett most van a fesztiválok,
nyitott pincék ideje is. Több helyre hívnak bennünket, de nem tudunk
mindegyiken részt venni, ennek az időhiány mellett gazdasági okai is
vannak. Azonban a környék egyik legnagyobb fesztiválján, a Kürti Borfesztiválon például minden évben hagyományosan részt veszünk.
-Beszélgetésünk elején említette, hogy Ön is a felmenőitől tanulta a mesterséget. Van, aki továbbvigye a családi hagyományt?
-Van egy Babits mondás miszerint: „Örököse vagy őseid kincseinek, és
rajtad a sor megőrizni őket”. Tehát amit mi leraktunk, azt az örökösöknek kell továbbvinniük. Ez egyelőre működik is nálunk, mivel a fiam
is szívesen szőlészkedik, borászkodik. Ő Magyarországon dolgozik, a
Bencés Gimnázium kémia szakos tanáraként a Pannonhalmi Bencés
Apátság szőlészetét is irányítja. Azonban a szőlő azt szereti, ha naponta köszönnek neki, de ő (ők) legjobb esetben is csak hétvégén tudja
üdvözölni a mi szőlőnket, de akkor „nagyot” szokott köszönni neki. A
három nagyobbik unokánk is teljes egészében be van fogva hétvégenként a szőlőművelésbe. Többnyire a zöld munkák elvégzését, a lelevelezést szoktuk rájuk bízni. A palackozásnál pedig a palackok sterilizálása
az ő feladatuk. Ily módon talán lesz, aki továbbvigye majd a családi hagyományt.
Porubszky Petra
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„Hrozno má rado, keď sa mu denne pozdravia“
Na festivale s názvom Pohronské otvorené pivnice som si všimla
jedného vinára, ktorý s veľkou odbornosťou rozprával svojim návštevníkom o vinárskom remesle a ponúkal im chutné vína. Jozef
Drozdík je okrem iného zakladajúcim členom Radu vínnych rytierov, Vinum Ister Granum Regionis, so sídlom v Ostrihome. V okolí
ho pokladajú za veľkého odborníka. S ním som sa rozprávala o jeho
remesle, o vinárstve.
-Kedy a ako sa začalo toto silné puto k vínu a vinárstvu?
-Začiatky siahajú dostatočne ďaleko. Ešte ako chlapec som sa zoznámil
s hroznom ako ovocím, a neskôr aj s „čajom z viničného prúta“, s hroznom vo forme vína. Starý otec z maminej strany ma naučil vinárskemu
remeslu. V tom čase, keď som ja chodil do základnej školy, v jednom
hospodárskom dvore žili tri generácie. Vnuci vyrastali pri starých rodičoch. V tej dobe, keď starí rodičia povedali, že ideme postrekovať, tak
mne ako chlapcovi bolo povinnosťou ísť s nimi, bez odorávania. Korene
siahajú až sem. Neskôr aj môj otec mal hrozno, ale keď prišlo k združstevňovaniu, väčšiu časť nám zobrali. Ja som na začiatku 80-tych rokov
odkúpil menšiu časť našich viníc a začal som sa samostatne zaoberať
s vinárstvom. Presadzovať a vyrábať víno som však v skutočnosti začal až po zmene režimu. Rozšírili sme naše vinice, dokúpili sme k nim
v blízkosti pozemky. V súčasnosti máme 4 hektáre viníc, väčšia časť je
na Hegyfarku a menšia v Šalove.
-Koľko máte pivníc?
-Máme viac menších pivníc, ale veľkú pivnicu máme v katastri Kamenína v časti Iszomfalva, je to niekdajšia „farárska pivnica“. Tu pripravujeme biele vína. Červené vína pripravujeme v blízkosti Štúrova v
pivniciach na Hegyfarku. Tieto vína pripravujeme tzv. ubíjaním. Jeho
podstata je v tom, že výliskový klobúk denne viackrát stočíme, stlačíme
do muštu, ktorý je v stave kvasenia.
Onoho času, keď som ešte aktívne učil na jednej štúrovskej škole, som
počas voľných hodín vždy vyšiel do pivnice, aby som pomiešal výliskový klobúk. Celé mi to aj s cestou trvalo približne dvadsať minút. Moji
žiaci si všimli iba to, že moje dlane ostali od hrozna, od vína, ktoré
zostalo na rúčke ubíjadla červené alebo modré.
-Ako sa pripravujú vína?
-Červené vína kvasením vo vaniach a ubíjaním, môžeme povedať viac
storočným spôsobom. Bielymi vínami sa snažíme uspokojiť požiadavky
moderného sveta. V tomto prípade pracujeme s dvoma technológiami:
reduktívna alebo oxidatívna, vždy záleží od druhu daného hrozna. Reduktívny spôsob je taký, že strapce hrozna nemelieme, bobule neoberáme, ale celé zdravé strapce hrozna vložíme do lisu a po lisovaní sa

všetko dostane do pivnice, aby ustálo. Sú v chrómovaných nádržiach,
aby sa čo najmenej dostali do styku so vzduchom. V prípade oxidatívneho spôsobu bobule oberieme, ovocie rozdrvíme a kvasíme v nádržiach
alebo barrique sudoch.
-Tak viem, že ste členom viacerých spoločností. Okrem iného Rádu vínnych rytierov Ister Granum Regionis.
-Je to tak, som zakladajúcim členom rádu, ktorý má sídlo v Ostrihome.
Tento rád vznikol pred ôsmimi rokmi a zaujímavosťou je, že má členov
z obidvoch strán Dunaja, z Maďarska aj zo Slovenska. Je to jediný vínny
rád, ktorý spája dve krajiny. Okrem toho som členom aj Občianskeho
združenia vinárov a vinohradníkov Ördöngős, ktorý vznikol na rade pivníc v Iszomfalve.
-Myslím si, že účinkovanie v takýchto organizáciách má aj svoje povinnosti.
-Ľudia majú veľmi málo času, a to málo treba rozdeliť tak, aby z neho
aj zostalo. Z dôvodu, že už aktívne neučím, mám voľné aj doobedňajšie hodiny. Vďaka tomu mám viac času na vinárske veci. Snažím sa
zúčastniť činností spomínaného rádu vínnych rytierov. Naposledy sme
boli na otvorení výstavy v ostrihomskom Dunamúzeu s ďalšími dvoma
rytiermi, kde sme hostí ponúkali vínami regiónu. Často ma požiadajú,
aby som predstavil vinárstvo regiónu rôznym turistickým skupinám, ale
uskutočňujem aj ochutnávku vína v našich pivniciach. Pritom teraz je
obdobie festivalov a otvorených pivníc. Volajú nás na veľa miest, ale
nevieme sa všetkých zúčastniť. Okrem časovej tiesne to má aj hospodárske príčiny. Na najväčšom festivale okolia – Strekovského vínneho
festivalu – sa tradične zúčastňujeme každý rok.
-Na začiatku nášho rozhovoru ste spomenuli, že remeslo ste sa učili od
predchodcov. Má kto poniesť rodinnú tradíciu?
-Existuje jeden výrok od Babitsa: „Si dedičom pokladov svojich predchodcov, a je na tebe zachovať ich.“ To znamená, čo my založíme, ďalej
ponesú naši dediči. U nás to zatiaľ funguje, pretože aj môj syn s radosťou sa zaoberá vinohradníctvom, vinárstvom. On pracuje v Maďarsku,
je učiteľom chémie Gymnázia Bencés. Vedie vinohradníctvo Benediktínskeho opátstva Pannonhalma. Hrozno má rado, keď ho každý deň
zdravia, ale on (oni) ho v najlepšom prípade vedia pozdraviť iba cez víkend. Vtedy ho pozdraví poriadne. Traja najstarší vnuci sú počas víkendu zapojení do vinohradníckych prác. Najčastejšie vykonávajú zelené
práce, oberanie listov. Pri fľaškovaní je ich úlohou sterilizácia. Takýmto
spôsobom snáď ponesie niekto ďalej rodinnú tradíciu.
Porubszky Petra, Preklad: gp

Oznam kúpaliska VADAŠ - A VADAS fürdő közleménye
Oznamujeme Vám, že na recepcii Hotela Thermal si môžete zakúpiť
vstupenky na podujatia ponúkané cez internetový portál Eventim.
Ponúkame vstupenky na viac ako 20 000 podujatí ročne, vrátane koncertov, športových, kultúrnych a ostatných podujatí (rock, pop metal,
šport a iné show) na Slovensku a ostatných Európskych krajinách a informácie o nich.
VADAŠ s.r.o. si Vás dovoľuje informovať o odpredaji nepotrebného
hnuteľného majetku z ubytovacích zariadení – bungalovy, ktoré sa budú
demolovať. Hnuteľný majetok, t.j. nábytok v nich zodpovedá dobe jeho
používania a je teda dosť opotrebovaný. Majetok ponúkame tak pre fyzické ako aj pre právnické osoby. V ponuke sú tieto druhy nábytku:

Értesítjük városunk lakóit, hogy a Hotel Thermal recepcióján az Eventim jegyeladó portálnak köszönhetően, évente több, mint 20 ezer rendezvényre vásárolhatnak jegyeket. A kínálatban koncertek, színházi és
egyéb kulturális programok valamint sportesemények is megtalálhatók,
Szlovákia, Magyarország és a környező országok ajánlatát is beleértve.
A VADAS KFT. tisztelettel értesíti a lakosságot, hogy az alábbi bútorokat és berendezési tárgyakat kínálja eladásra. A berendezési tárgyak az
átépítés előtt álló szállásokban voltak használatban. Állaguk a használat
idótartamának megfelelő. A berendezési tárgyakat az alábbi árakon természetes és jogi személyeknek is kínáljuk:

Nábytok si bude možné prezrieť a kúpiť 17. a 18. septembra 2012 od 9.00 do 18.00 hod. v areáli
termálneho kúpaliska VADAŠ, s.r.o. v ubytovacích zariadeniach „bungalovy“. Dopravu si každý
záujemca o vybraný nehnuteľný majetok zabezpečí na vlastné náklady, podľa možností ešte v
daný deň.

A berendezési tárgyakat megtekeinthetik és megvásárolhatják 2012 szeptember 17 - én és 18 - án
9:00 és 18:00 óra között a VADAS termálfürdő területén közvetlenül a szállásokban. A megvásárolt berendezési tárgyak elszállítását a tisztelt vásárlók saját költségen biztosítják, lehetőség
szerint még az adott napon.
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A párkányi VMK programtervezete
2012. második félévére
Plán programov MsKS na druhý
polrok

Szeptember - September :
Szenteltvíz és kokain – Svetená voda a kokaín
( bohózat – veselohra )
XI. Városnapok – Dni mesta
XII. Hídfutás – Medzinárodný beh Ostrihom - Štúrovo
Október :
Zenei napok – Hudobné dni
Dumaszínház – Stand up comed
Énekmondó – zenei tehetségkutató gála

November :
Nemzetközi borverseny – Medzinárodná vínna súťaž
Presser Gábor és Caren Keroll koncert
Whisky esővízzel – Whisky s dážďovou vodou ( Jókai színház – jókaiho div. )
December :
Nótaest – večer piesní
Karácsonyi koncert – Vianočný koncert
Szilveszteri bál – Silvestrovská zábava
Az előadások időpontjait folyamatosan közöljük !
Presné termíny predstavení postupne budeme oznamovať !
További információk a kultúrházban vagy a 0367511108-as telefonszámon.
Ďalšie informácie v kultúrnom dome, alebo na telefónnom čísle 0367511108.
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Apróhirdetés - Riadková inzercia
-Fürdőkádzománc felújítást vállalok. 0905 983 602.
-Predám garáž na ul. Petőfiho. Tel. 0944 134 554.
-Eladó építkezési telek Kovácsiban. 036/759 4186.
-Predám pozemok na chatu v Kováčove. 036/759
4186.
-Eladó STIHL motorfűrész GO után. 036/759 4186.
-Predám motorovú pílu STIHL po GO. 036/759
4186.
-Zongorahangolást vállal szakember közületeknél
is. tapaszto.gabor@freemail.hu, g.tapaszto@gmail.
com, +3630/21-12-094.
-Predám dvojizbový byt na Jesenského ul. 0944 096
060.
-Predám vyčistený stavebný pozemok v obci Nána
v rozlohe 548 m2. Na pozemku je studňa, pivnica
a všetky inžinierske siete. Cena s dohodou. 0917
391 420.
-Predám 3 izbový byt v Štúrove v osobnom vlastníctve na ul. Svätého Štefana v cca 35 ročnej štvorbytovke s dvorom, prislúchajúci pozemok. Vyvýšené
prízemie, 56m2, tehlový, nové plastové okná, špajza, dve pivnice (spolu 12m2). Parkovanie vo dvore,
možnosť využívať záhradku pri dome. Výborná poloha! Cena dohodou! Kontakt: 0917 492825.
-Dám do prenájmu garáž na Terasy II za 30 €. Tel.:
0902 094 212.
-Hľadáme schopnú, šikovnú, kreatívnu a komu-

nikatívnu pracovnú silu na pozíciu telefonického
operátora. Telefonické oslovovanie existujúcich
a potenciálnych klientov spoločnosti, udržiavanie
kontaktov s klientmi. Požadujeme aktívnu znalosť
slovenského jazyka. Tel: 0948 105 602.
-Kiadó kétszobás lakás a Diófa utcában. 0915
482 284.
-Dám do prenájmu 2-izbový prerobený a komplet
zariadený byt na I. poschodí, staré sídlisko. Kaucia
potrebná. 0908/706439.
-Predám garáž na Štefánikovej ulici. 0904 207 990.
-Predám trojizbový byt 72 m2 blízko kúpaliska.
0905 916 962.
-Doučujem slovenský jazyk. 0918 134 847.
-Dám do dlhodobého prenájmu pekne zariadený
3-izbový byt v Štúrove na sídlisku Terasy II. Cena
330,-€/mesiac. Tel. č. 0908 788 233.
-Berendezett háromszobás lakás kiadó. 0907
408 540.
-Dám do prenájmu zariadený trojizbový byt. 0907
408 540.
-25 áron lévő családi ház, építési telekkel eladó Garamkövesden. Tel.: 0904 546 111, 0907 490 013.
-V Kamenici nad Hronom predám rodinný dom so
stavebným pozemkom na 25 árovej rozlohe. Tel:
0904 546 111, 0907 490 013.
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Házassági évforduló
Drahí rodičia, starí rodičia a prarodičia

JUDITA a IMRICH
FATTEROVI

oslávili 60. výročie sobáša –
diamantovú svadbu.
Ďakujeme im za ich lásku a opateru,
prajeme im veľa spoločne strávených
rokov.
Za celú rodinu posiela prarodičom
božtek pravnučka Adrianka Zoe.
Drága Szülők, Nagyszülők és Dédszülők

FATTER JUDIT és IMRE

a közelmúltban ünnepelték házassági évfordulójuk 60. évfordulóját –
gyémántesküvőjüket.
Ezúton köszönjük a sok szeretetet és gondoskodást.
Kívánunk még sok együtt töltött évet!Az egész család nevében nagy puszit
küld a dédunoka Adrianka Zoe.

Spomienky, poďakovania – Megemlékezések, köszönetnyilvánítások
„Je smutné, že Ťa už niet, že nám ostali
len spomienky.“

Dňa 27. augusta 2012 si pripomenieme smutné 5. výročie úmrtia

„Szomorú, hogy már nem vagy, hogy
nekünk csak az emlékek maradtak.”

2012. augusztus 27-én halálának
szomorú 5. évfordulóján
emlékezünk

NORBERTA ÓNODYHO
ÓNODY NORBERTRE

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku! Ďakujeme.
Smútiace rodiny a dcéra Emma s mamičkou.
Akik ismerték, szenteljenek emlékének egy néma
pillanatot! Köszönjük.
Gyászoló családjai és Emma kislánya édesanyjával.
„Egy szál virág, egy gyertyaszál,
egy fénykép, melyen mosolyogsz ránk.
Emléked örökké itt van velünk,
amíg élünk, Te is élsz velünk.”

Szeptember 11-én lesz 2 éve, hogy
szeretett édesanyánk, nagymama és
dédnagymama

„Könnyes szemmel fekszünk
és ébredünk.
Nincs már közöttünk drága gyermekünk.
Nehéz a kín és a bánat,
mely nyomja a szívét
ennek a családnak.”

Fájó szívvel emlékezünk halálának
10. évfordulóján

„Sírod előtt állunk, bár Te ezt látod,
körülötted van szerető családod.
Még fáj, s talán örökre így marad,
de mindig velünk leszel, az idő
bárhogy is halad.”

Augusztus 11-én, halálának 3.
évfordulóján emlékeztünk

PÁSZTOR PÉTERRE

KÓSA IRÉNKÉRE

A gyászoló család

Szerető férje, lányai, négy unokája és a kis
dédunoka.

„Len kytičku kvetov z lásky Ti na hrob
môžeme dať a s bolesťou v srdci
na Teba spomínať.
Na Tvojom hrobe plameň sviece sa
vznáša, tam odpočíva Ivetka naša.
Zostali len spomienky a odkaz jediný
budeš nám chýbať v kruhu našej rodiny.
Niet návratu, ani nádeje, len cestička
k Tvojmu hrobu nás zavedie.“

Dňa 24. augusta si pripomíname
smutné 5. výročie, kedy nás navždy
opustila vo veku 36 rokov

SCHMOTZER TERÉZ

IVETKA MIKUŠOVÁ.

Akik ismerték és szerették, szenteljenek
emlékének
egy néma pillanatot!

S láskou a úctou si pripomína
matka a sestra s rodinou.

„Hozzád már csak a temetőbe mehetek,
Virágot csak a sírodra tehetek.
Mikor könnycsepp gördül végig az
arcomon,
Az azért van, mert hiányzol nagyon.”

Fájó szívvel emlékezünk szeptember
10-én, halálának 3. évfordulóján

SZUCHOVSZKI ANDRÁSNÉ,
szül. TORDA ÉVÁRA
Akik szerették, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot.
A gyászoló család
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