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Vadaš si zoberie miliónovú pôžičku

Milliós kölcsönt vesz fel a Vadas

Už aj na júlovom zasadnutí samosprávy vyvolalo ohlas, že sa kúpalisko
Vadaš chystá zobrať približne 3 miliónovú bankovú pôžičku na výstavbu luxusných bungalovov. Tým, že poslanecký zbor rozhodol o bezplatnom prevode mestského pozemku a majetku v prospech Vadašu, a zvýšili takto stav jeho kapitálu, posilnili jeho úverovú spôsobilosť a vytvorili
vhodnú hospodársku bázu aj k reorganizácii a reštrukturalizácii doterajších úverov. Dozorná rada Vadašu a taktiež primátor považuje prevod
mestského pozemku a majetku za múdre, podložené hospodárske rozhodnutie. Zoltán Csepregi napríklad vysvetlil, že reštrukturalizovaním
úverov iba na ich ťarche môže firma usporiť približne 200 tisíc eur.
Naopak, viacerým poslancom je celková suma pôžičky privysoká.
László Szigeti, predseda finančnej komisie si napríklad myslí, vzhľadom
k tomu, že s luxusnými apartmánmi sa ešte Vadaš nestane celoročným
rekreačným strediskom, sa jedná o veľmi vážnu sumu. Avšak Primátor
Ján Oravec koncipoval, bungalovy dokončené na jar budúceho roku
znamenajú komfortný stupeň vyššej kvality, ich hospodárnosť je istá,
a do nich investované peniaze sa navrátia. Už teraz si viacerí náročnejší
hostia dopredu obsadili vytvárajúce sa apartmány. Aj podľa Endre Hogenbucha, riaditeľa Vadašu je výstavba bungalovov dobrým krokom.
Suma ozaj nie je malá, hovoríme
o 3 miliónoch, a to tak, že si na
tento cieľ zoberieme 2,5 miliónovú pôžičku, a Vadaš z vlastných
prostriedkov prispeje 500 tisícovou sumou. Ale my, ktorí pracujeme vo Vadaši, vieme, že súčasné
ubytovacie priestory sú zastaralé,
a čoraz ťažšie predateľné. Pritom
sa jedná o ubytovania na najlepšom mieste, dopyt po nich je veľmi veľký. Hlavným dôkazom toho
je, že začiatkom júla, keď sme na
dvoch banneroch inzerovali nové
apartmány, v predznačení a zvýhodnenou cenou, - mimo hlavnej
sezóny, čo sme ešte ani nepredávali - , všetky týždne sme už teraz
predali na sto percent . Na tieto
ubytovania, na 10-20 metrov od bazénov je veľmi veľký nárok. Netreba
zabudnúť, že apartmány budú postavené v trojhviezdičkovej kvalite, ale
budeme ich ponúkať v súčasných cenách. Na ich výstavbu vynaložené
náklady sa teda v každom prípade vrátia a tým aj celkové náklady vynaložené na projekt. Navyše stojí na tom Vadaš finančne dobre, môžeme si
dovoliť túto investíciu, v žiadnom prípade to neohrozuje hospodárenie
– vysvetlil pre náš mesačník riaditeľ Vadašu.
Nové luxusné bungalovy začne Vadaš stavať na jeseň toho roku, do apríla budúceho roka musia byť hotové. Podľa riaditeľa používajú takú modernú technológiu, ktorá je nezávislá od počasia, nebude premokanie,
rozmrznutie, plesnivenie. Vadaš si dá vybudovať 11 luxusných bungalovov, jedná sa o 5,6,7 apartmanových budov.
-buch- , preklad: gp

Már a júliusi önkormányzati ülésen is feltűnést keltett, hogy a Vadas
fürdő mintegy 3 millió eurós bankkölcsönt készül felvenni, luxusbungallók megépítésére.
Azzal, hogy a képviselő-testület városi telek- és vagyonátruházásról
döntött a fürdő javára, a Vadast tulajdonképpen feltőkésítették, hitelképességét megerősítették és megfelelő gazdasági alapot teremtettek az
eddigi hitelek átszervezéséhez, restrukturalizálásához is. A Vadas felügyelőtanácsa és a polgármester szintén okos, megalapozott gazdasági
döntésnek tartja a városi vagyon és telekátruházást, Csepregi Zoltán
képviselő például kifejtette, hogy a hitelek átstrukturalizálásával csak a
kamatterheken mintegy 200 ezer eurót spórolhat a cég.
Ugyanakkor több városatya sokallja a kölcsön összegét. Szigeti László
a pénzügyi bizottság elnöke például úgy gondolja, ahhoz képest, hogy a
luxusapartmanokkal még nem válik egész éves üdülőközponttá a Vadas,
nagyon komoly összegről van szó. Ján Oravec polgármester viszont úgy
fogalmazott, a jövő tavaszra elkészülő bungallók magasabb minőségű
komfortfokozatot jelentenek, a gazdaságosságuk pedig biztos, és meg
fog térülni a beléjük fektetett pénz, mert már most is több, igényesebb
vendég foglalta le előre a kialakítandó lakosztályokat. Hogenbuch Endre, a Vadas igazgatója szerint is jó lépés a bungallók megépítése.
-Az összeg valóban nem kevés, 3 millióról beszélünk, úgy, hogy 2,5 millió
eurós kölcsönt veszünk fel erre a célra,
a Vadas pedig önerőből 500 ezret tesz
hozzá. Viszont mi, akik a Vadasban
dolgozunk, tudjuk, hogy a jelenlegi
szállások már elavultak és egyre nehezebben eladhatóak. Ugyanakkor a legjobb helyen lévő szállásokról van szó,
a kereslet irántuk nagyon magas. Erre
a legfőbb bizonyíték az, hogy július
elején, amikor két banneren hirdettük
meg az új apartmanokat, előjegyzésben és kedvezményes áron, nos, - a
főszezon kivételével, amit még nem is
árultunk -, az összes hetet már most, jó
előre, száz százalékban eladtuk. Ezekre a szállásokra, 10-20 méterre a medencéktől nagyon nagy igény van.
Nem szabad elfelejteni, hogy három csillagos minőségben épülnek meg
az apartmanok, de olyan áron kínáljuk majd őket, mint a mostaniakat.
A rájuk fordított költséget tehát mindenképp behozzák, a projekt ezért
mindenképp megtérül. Ráadásul a Vadas pénzügyileg jól áll, megengedhetjük magunknak ezt a beruházást, ez semmiképp sem veszélyezteti
majd a gazdálkodást – fejtette ki lapunknak a fürdő igazgatója.
Az új luxusbungallókat a Vadas idén ősszel kezdi megépíteni, jövő áprilisig el kell készülniük. Az igazgató szerint olyan korszerű technológiát
használnak, amely független az időjárástól, nem lesz beázás, szétfagyás,
penészesedés. A Vadas összesen 11 luxusbungallót építtet meg, 5,6,7 lakosztályos épületekről van szó.
-buch-

2.

KÖZÜGY - VEC VEREJNÁ

09/2012

Közbeszerzésre várva
Újabb döntést hoztak a Nánai út rekonstrukciójával és az új körforgalom kiépítésével kapcsolatban az önkormányzat szeptemberi
ülésén.
Ennek értelmében a gigaberuházás finanszírozásának módjáról még
nem határoznak, mindaddig, amíg le nem zajlik a közbeszerzés a körforgalommal számoló, és a körforgalom nélküli változatról is. Csak ezek
eredményei után dönt majd a képviselő-testület arról, hogy Párkány
mekkora kölcsönt vesz fel a megvalósításra.
A képviselői interpellációk keretében Csepregi Zoltán arra kérdezett rá,

vajon miért büdösített szinte egész nyáron a város csatornarendszere,
van-e információ arról, hogy mikor, milyen rendszerességgel tisztítják
a hálózatot? A polgármester írásbeli választ ígért, 30 napon belül. Szigeti Lászó képviselő lakossági megkeresést tolmácsolt, miszerint a Petőfi utca lakosait zavarja, hogy a hulladékgyűjtő telep már reggel hétkor
„beindul“, nem lehetne-é reggel nyolckor kezdeni a munkaidőt? A város
tárgyalni fog a céggel. Jozef Slabák képviselő arra hívta fel a figyelmet,
hogy a Sobieski utca egyes szakaszain nagyon magas a gaz, kérte az
illetékeseket, hogy intézkedjenek az ügyben. Vitkó Andrea képviselő azt
nehezményezte, hogy július végén-augusztus elején hétvégente már este
háromnegyed tízkor kialudt a közvilágítás a korzón és a belvárosban,
és ez nagyon zavaró turistaidényben. A képviselő asszony azt is bírálta,
hogy a városi vécé nagyon kevésszer van nyitva- erre is panaszkodnak
a vendégek. Nagy Imre, az Ave képviselője a felvetésre úgy reagált, a
korzó közvilágítását az említett esetekben többször leellenőrizték, de
a vezetékekben nem találtak hibát, és az ominózus időszak után már
nem fordult elő ilyen eset. A sétálóutca kiszolgálására mindenesetre készenlétbe helyeztek egy villanyszerelőt. Ami pedig a városi vécé nyitva
tartását illeti, az Ave a várossal kötött szerződés alapján tartja nyitva a
tolaettet, az szabályozza a hétvégi nyitva tartást is, az ünnepnapokról
nem rendelkezik a szerződés- az nincs benne. Hosszabbított nyitva
tartás városi akciók idején érvényes. Ján Oravec polgármester közölte, hogy jövőre a város már úgy rendeli meg a nyitva tartást, hogy az
ünnepnapok, államünnepek alatt is el lehessen menni toalettre és jobban
odafigyelnek a turistaszezonra is. Lengyel Attila képviselő arra kérdezett rá, mikor kezdik el a Szent István úti kerékpársáv megvalósítását.
Mint kiderült, jelenleg a közbeszerzés zajlik a projekt elkészítésére, ez
október elejére készül el.
A város költségvetésével kapcsolatban a polgármester megjegyezte,
Párkány jól áll anyagilag, a bevételek meghaladják a kiadásokat, azért
is, mert ezeket, ha csak lehet, visszafogják, ugyanakkor minden városi
intézmény és cég működése biztosított.
Bár a júliusi önkormányzati ülés után a Nánai út felújításával és az új körforgalom kiépítésével kapcsolatban nagy vita volt várható, a testület és
a polgármester a szeptemberi ülésen higgadtan, ugyanakkor meglepően
simán kezelte az ügyet. A pénzügyi bizottság ellenezte, hogy a körforgalom is kiépüljön, a vagyonkezelési bizottság pedig szintén nem fogadta
el, hogy az eredetileg 852 ezer eurós beruházási tétel további mintegy 50

ezer euróval emelkedjen. Az építészeti bizottság ugyanúgy elutasította,
hogy több, mint 900 ezer euróra lőjék be a költségeket (ez ráadásul hitelből- a szerk megj.). A bizottság javasolta, hogy Párkány írjon ki közbeszerzést a körforgalmat tartalmazó és a körforgalom nélküli projektre
is, majd a közbeszerzés konkrét eredményei után döntsenek a finanszírozás módjáról. A városi tanács és a képviselő-testület lényegében ezt a
javaslatot fogadta el a szeptemberi önkormányzati ülésen. Ján Oravec
polgármester úgy véli, ez korrekt kompromisszum, a városháza szerint a
közbeszerzés lezajlása után a projekt költségei csökkenni fognak még. A
polgármester azt is közölte, hogy a projekt megvalósítására már csak a jövő
évi költségvetéséből folyósít pénzt a
város. Lényeg, hogy nem elméletekből
indulunk majd ki, és absztrakt számokból, hanem az elektronikus regisztrációval lezajlott közbeszerzés után már
konkrétan el lehet majd dönteni, hogy
körforgalom nélkül vagy azzal együtt
újul-e meg a Nánai út. Ján Oravec polgármester lapunknak úgy nyilatkozott,
mivel roppant kedvező banki ajánlatot
kapott a város, jövőre érdemes lesz elgondolkodni azon a Nánai úttal kapcsolatban, hogy a város tegyen-e saját pénzt
a projektbe, vagy csak tisztán hitelből
takarja-e ki a költségeket.
A testületi ülésen döntöttek a civil szervezetek és intézmények városi támogatási alapjában lévő pénz elosztásáról
is. Ezzel kapcsolatban sokat vitáztak
azon, miként és hogyan kéne pontosítani a kulturális alap statútumát, miszerint
semmiképp se forduljon elő az, hogy
egy adott szervezet, társulás, szövetség
pénzt kér, odaítélik neki egy konkrét
rendezvényre, de ennek ellenére a rendezvényből a kérelmezőnek kommersz,
anyagi haszna keletkezik. Emiatt a kulturális alap statútumát a közeljövőben
meg fogják változtatni- az erre vonatkozó anyagot átdolgozásra visszaadták a városi hivatalnak.
Biztos továbbá, hogy el fog készülni egy Párkány történelmét a XX.
század végégig feldolgozó monográfia, ám hogy erre irodalmi pályázatot írnak-e ki, vagy más módon választják-e ki a szerzőt, netán szerzőket, arról az önkormányzat most még nem döntött. A kulturális bizottság
viszont Jozef Slabák képviselő szorgalmazására komolyan foglalkozik
a kérdéssel, előrelépés jövő tavaszra várható. Az árvaháznak az önkor-

mányzat 1300 eurót szavazott meg karácsonyra, a Párkányban rendezett
gyorsasági motorcsónak Európa- és Világbajnoksággal kapcsolatban pedig 2500 euró támogatást szavaztak meg.
A testületi ülésen döntöttek a kulturális bizottság személycseréiről, miként a pénzügyi bizottságba is új tagok kerültek. Eszerint a kulturális
bizottság új tagjai: Benyo Mónika, Nagy Márta és Nemes Zoltán. A pénzügyi és költségvetési bizottság új tagja pedig Menyhárt Szilvia lett.
-buch-
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Čakajúc na verejné obstarávanie
Ohľadne rekonštrukcie Nánanskej cesty a vybudovania kruhového
objazdu znovu rozhodovali na septembrovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva.
V zmysle toho sa nerozhodnú o spôsobe financovania veľkej gigainvestície až dovtedy, kým sa neuskutoční verejné obstarávanie, ktoré počíta
s kruhovým objazdom a aj s verziou bez kruhového objazdu. Iba po
týchto výsledkoch rozhodne zastupiteľstvo o tom, akú veľkú pôžičku si
Štúrovo zoberie na uskutočnenie.
V rámci interpelácie poslancov sa Zoltán Csepregi opýtal, prečo skoro
počas celého leta smrdela mestská kanalizácia, a či sú informácie o tom,

že kedy a ako často je systém čistený? Primátor sľúbil písomnú odpoveď
do tridsiatich dní. Poslanec László Szigeti tlmočil žiadosť obyvateľov,
podľa ktorej obyvateľov ulice Petőfiho ruší to, že prevádzka zberných
surovín sa začína už ráno o siedmej. Nedal by sa začiatok pracovnej
doby posunúť na ôsmu hodinu? Mesto bude jednať s firmou. Poslanec
Jozef Slabák upozornil, že na niektorých úsekoch ulice Sobieskeho je
vysoká burina a žiada dotyčných, aby konali vo veci. Poslankyňa Andrea Vitkóová sa sťažovala, že koncom júla, začiatkom augusta počas
víkendov na Pešej zóne a v centre mesta zhaslo verejné osvetlenie už
o trištvrte na desať, čo je v turistickej sezóne veľmi rušivé. Poslankyňa
kritizovala aj to, že mestské toalety sú zriedka otvorené. Aj na to sa
sťažujú hostia. Imre Nagy, zástupca AVE, reagoval nasledovne: „Verejné osvetlenie viackrát kontrolovali, vo vedení nenašli žiadnu chybu. Po
spomínanej ominóznej situácii
sa to už neopakovalo. Na obsluhu Pešej zóny dali do pohotovosti elektrikára. Čo sa týka otváracej doby mestských toaliet,
sú otvorené na základe zmluvy
AVE s mestom, a to upravuje aj
víkendovú otváraciu dobu. Sviatky zmluva nepredpisuje, nie sú
zahrnuté. Predĺžená otváracia
doba je platná počas mestských
podujatí.“ Primátor Ján Oravec
oznámil, že mesto na budúci rok
objedná otváraciu dobu tak, aby
sa toalety mohli používať počas
víkendov, sviatkov, štátnych
sviatkov a viac prihliadnu aj
na turistickú sezónu. Poslanec
Attila Lengyel sa spýtal, kedy
začnú s realizáciou cyklistickej
cesty na ulici Sv. Štefana. Ako
vysvitlo, v súčasnosti prebieha
verejné obstarávanie na prípravu projektu. Hotový bude začiatkom októbra.
Vo veci mestského rozpočtu
primátor poznamenal, že Štúrovo stojí finančne dobre. Príjmy
prevyšujú výdavky aj preto,
lebo tie, keď sa len dá, zadržia.
Zároveň je činnosť všetkých
mestských organizácií zabezpečená.

Aj keď po júlovom zasadnutí samosprávy sa v prípade obnovy Nánanskej cesty a výstavby kruhového objazdu očakávala veľká diskusia,
zastupiteľstvo a primátor na septembrovom zasadnutí začali rozoberať
tému prekvapivo hladko a rozvážne. Finančná komisia bola proti výstavbe kruhového objazdu, komisia správy mestského majetku tiež neprijala
zvýšenie pôvodnej čiastky 852 tisíc eur investičnej položky o ďalších
50 tisíc eur. Komisia výstavby taktiež zamietla, aby sa náklady zvýšili
na viac ako 900 tisíc eur (a to navyše z úveru, poznámka redakcie).
Komisia navrhla, aby Štúrovo vypísalo verejné obstarávanie na projekt
s výstavbou kruhového objazdu a bez kruhového objazdu. O spôsobe
financovania sa rozhodnú po konkrétnych výsledkoch verejného obstarávania. Mestská rada a zastupiteľstvo prijalo v skutočnosti toto rozhodnutie na septembrovom zasadnutí. Primátor Ján Oravec si myslí, že je to
korektný kompromis. Podľa mestského úradu po uskutočnení verejného
obstarávania sa náklady na projekt znížia. Primátor oznámil aj to, že na
uskutočnenie projektu vyčlení mesto peniaze až z budúcoročného rozpočtu. Hlavné je to, že nebudeme vychádzať z teórií a abstraktných čísiel,
ale po uskutočnení verejného obstarávania elektronickou registráciou sa
budeme môcť konkrétne rozhodnúť, či sa rekonštrukcia Nánanskej cesty
uskutoční bez alebo s kruhovým objazdom. Ján Oravec sa pre naše noviny vyjadril: „Nakoľko mesto dostalo veľmi výhodnú bankovú ponuku,
oplatí sa na budúci rok v spojitosti s Nánanskou cestou zamýšľať nad
tým, či má mesto vložiť vlastné peniaze do projektu, alebo náklady kryť
iba z úveru.“
Na zasadnutí zastupiteľstva rozhodli aj o rozdelení financií civilným organizáciám a inštitúciám z fondu dotácií. Ohľadne toho veľa diskutovali
o tom, akým spôsobom a ako by bolo treba upresniť Štatút fondu kultúry, aby sa v žiadnom prípade nestalo to, že daná organizácia, združenie,
zväz pýta peniaze, odsúhlasia im ich na konkrétne podujatie, ale napriek
tomu má z podujatia žiadateľ komerčný, finančný zisk. Z uvedeného
dôvodu v blízkej budúcnosti zmenia štatút kultúrneho fondu. Týkajúci
sa materiál vrátili mestskému úradu na prepracovanie.
Ďalej je isté, že sa chystá monografia, ktorá spracováva históriu Štúrova
až po koniec dvadsiateho storočia. Či na to vypíšu literárny konkurz,
alebo autora, autorov vyberú iným spôsobom, ešte mestské zastupiteľstvo nerozhodlo. Komisia kultúry na podnet poslanca Jozefa Slabáka
sa vážne zaoberá otázkou. Pokrok sa očakáva na jar budúceho roku. Detskému domovu odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo 1300 eur na Vianoce.
Na Majstrovská sveta a Európy rýchlostných motorových člnov, ktoré sa
uskutočnili v Štúrove, odsúhlasili dotáciu 2500 eur.
Na zasadnutí zastupiteľstva rozhodli aj o zmene členov kultúrnej komisie. Aj do finančnej komisie sa dostala nová členka. Podľa toho sú
novými členmi kultúrnej komisie: Monika Benyó, Marta Nagy a Zoltán
Nemes. Novou členkou komisie financií a plánovania rozpočtu sa stala
Silvia Menyhártová.
-buch- , preklad: gp
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Az új hővezetékrendszer előnyei
Augusztus végén befejeződött városunkban a hővezetékek cseréje.
Az Enerbyt igazgatója szerint a csere sok kellemetlenségtől kíméli
meg a lakosokat, amelyek elsősorban a hideg időjárás beköszöntével
jelentkeztek volna. A munkálatokról, valamint az új vezetékekről
Szórád Györgyöt kérdeztük.

-Miért volt szükség Párkányban a hővezetékek cseréjére?
Az ilyen vezetékek élettartama átlagosan 30-40 év. Azok a csövek,
amelyeket kicseréltünk, már bőven betöltötték a negyvenedik évüket.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a munkálatok során több
kellemetlenség is ért bennünket ebből kifolyólag. A Bartók utcánál például kilenc csőtörésünk volt, hiszen a vezetékekben már csak a külső
földréteg tartotta a lelket. A hővezetékek cseréjét önerőből, banki hitelből finanszíroztuk. A hitelt nagyrészt a szintén most épülő kogenerációs
egység működtetésével tervezzük finanszírozni. A kogenerációs gázmotorral villamos energiát gyártunk, a keletkező hulladékhőt bevisszük a
rendszerbe és például vizet melegítünk vele. Ez egy igen magas hatékonyságú, számos helyen használt módszer. Mint tudjuk, az erőműveknél
is legtöbbször az a probléma, hogy a hőt nem tudják hová tenni, mi
azonban azt is el tudjuk adni. Ahol kicserélünk egy csövet, ott a leírás
alapján a beruházás egyhuszad része belekerül a hő árába és mindez 25
éves időtartamra megdrágítja azt. Nekünk az a célunk, hogy ezt a növekedést lecsökkentsük, hiszen a kogenerációs egység 3 és fél év alatt megtérülő
befektetést ígér.
-Ez azt jelenti, hogy Párkány lakói
számíthatnak akár a fűtődíj csökkenésére is?
Ez ebben a formában nem igaz. Egy tavalyi példán szemléltetném a befektetés
hőárra kifejtett hatását. A 2011-es évben
a 11 %-os évközi gázáremelést alapul
véve, azzal, hogy kicseréltük a hőcserélő állomásokat gazdaságosabbra, ami szintén sok pénzbe került -, sikerült
úgy gazdálkodnunk, hogy a hőáremelés
„csak” 6,4 % volt városunkban az egyébként 11% helyett. Ez tulajdonképpen azt
jelenti, hogy az emelkedést csökkentjük.
A hő ára két részből tevődik össze, egy
fixből és egy változóból. A fix rész inkább a karbantartási munkákat tartalmazza, így ez nem függ össze alapvetően
a hő mennyiségével, míg a változó rész
a bejövő energia költsége, ami magába
foglalja például a gázt, a villanyt és a
vizet. Ez a két tényező együttesen adja
a hő árát. Azzal a beruházással, amit mi
csináltunk, a fix ár növekszik ugyan, de
a változó csökken. Bízunk benne, hogy a továbbiakban is ilyen pozitív
eredményeket produkálunk majd ezen a területen.
-A város mely területeit érintette a vezetékcsere?
Ezt azért nehéz pontosan behatárolni, mert a mi fűtésrendszerünk nem

utcafüggő, de a vezetékcsere érintette többek között a Gesztenye, Jesenský, Bartók, Sport, Hársfa, Vörösmarty, Smetana és a Kertész utcát,
valamint a Szövetkezeti sort. Összesen kb. 7,5 kilométernyi csövet fektettünk le.
-Mi volt a munkamenet?
Laikusnak nehezen elmagyarázható,
bonyolult munkafolyamatról van szó. A
dolog lényege, hogy a kollégáim által
precízen kidolgozott ütemterv szerint,
fokozatosan kiszedtük a fölből a régi
fűtéscsöveket, amelyek helyére lefektettük az új, melegvizes vezetékeket, majd
ezt követően kiszedtük a melegvizes
csöveket, amelyek helyére bekerültek a
fűtéscsövek. Ezeket homokágyba fektettük, GPS bemérésre kerültek, hogy a
későbbiekben mindenki pontosan tudja,
melyik cső hol fut, majd az optikai kábelek lehelyezése következett, amelyek
a város és cégünk igényeit fogják szolgálni. Ezek bemérése és homokágyba
helyezése után visszatemettük az árkokat, majd kijavítottuk az érintett járdákat,
utakat, parkokat. Természetesen közben
a nyomáspróbák és a hegesztések röntgenvizsgálatát is biztosítani kellett úgy,
hogy a lakosság melegvízellátása minimális időre szüneteljen csak. Összehasonlításképpen más városokkal, az ilyen
munkálatok többnyire három hét melegvízhiánnyal szoktak járni, mi azonban
igyekeztük ezt az időt a lehető legrövidebbre lecsökkenteni. A helyreállítási munkálatok még folyamatban vannak, a teljes befejezésüket csak
tavaszra tervezzük, mert ahol vastag a friss földréteg, ott később a megszálló föld tönkretenné a járdákat, és a jelenlegi szárazságban a fűmagot
is fölöslegesen vetnénk el. Igyekszünk folyamatosan, racionálisan, a várossal mint közterület tulajdonossal egyeztetve elvégezni a parkosítási
munkálatokat. Kérem ehhez a lakosság türelmét!
-Mit kell tudnunk a vezetékekről?
A cserék folyamán előre hőszigetelt, acél- és műanyag csöveket raktunk
a régiek helyére, amelyek minősége és szigetelőképessége világszínvonalú. Az acélcsöveket külsős cég hegesztette, a műanyag csöveket saját
kapacitással helyeztük a földbe, majd üzembe is. Ezzel a munkával sok
kellemetlenségtől óvtuk meg a lakosokat, mert a régi vezetékek, főleg
télen, a fűtésszezonban nagy igénybevételnek vannak kitéve és akkor
törnek, okozva ilyenkor akár többnapos fűtéskiesést egy egész lakótelep

számára. Nem szabad elfelejteni, hogy a régi csövek hiányos szigetelése
a parkok talajfűtését is biztosította, mindannyiunk pénzéből.
Porubszky Petra
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Výhody nového teplovodného potrubia
Koncom augusta sa dokončili výmenné práce na teplovodnom potrubí. Podľa riaditeľa Enerbytu ochráni táto výmena obyvateľov
pred mnohými nepríjemnosťami, ktoré by sa prejavili hlavne príchodom zimy. O prácach aj o novom vedení sme sa opýtali Juraja
Szóráda.
Prečo bola potrebná výmena teplovodného potrubia?
Životnosť takýchto potrubí je priemerne 30 – 40 rokov. Tie, ktoré sme
vymenili, mali už poriadne po štyridsiatke. Potvrdzujú to aj nepríjemnosti, ktoré nás postretli z tohto dôvodu pri prácach. Na Bartókovej ulici
sme mali napríklad deväť havárií, potrubie držala pokope už iba vonkajšia vrstva zeme. Výmenu potrubia sme vykonali vlastnými silami, financovali sme ho z bankového úveru. Väčšiu časť úveru plánujeme splácať
prevádzkovaním z taktiež v súčasnosti stavanej kogeneračnej jednotky. Kogeneračným plynovým motorom vyrobíme elektrickú energiu a
vzniknutý tepelný odpad zavedieme do systému a napríklad zohrejeme
ním vodu. Je to vysoko účinný systém zaužívaný na mnohých miestach.
Ako vieme aj v elektrárňach je najväčší problém, čo urobiť s teplom. My
ho vieme aj predať. Kde vymeníme jedno potrubie, na základe návodu,
1/20 investície sa zaráta do ceny tepla a na 25 rokov ho zdraží. Naším
cieľom je znížiť toto zvyšovanie, pretože kogeneračný systém sľubuje
návratnosť investície za 3,5 roka.
To znamená, že obyvatelia Štúrova môžu počítať so znížením ceny
za kúrenie?
V takejto podobe to nie je pravda. Účinok investície na cenu tepla by
som opísal na jednom vlaňajšom príklade. Ako základ si zoberme zvýšenie ceny plynu za rok 2011 o 11%. Tým, že sme vymenili výmenné
stanice za hospodárnejšie, – čo tiež stálo veľa peňazí, – podarilo sa nám
hospodáriť, že zvýšenie namiesto 11% bolo v našom meste iba 6,4%. V
podstate to znamená, že sme znížili zvyšovanie. Cena tepla sa skladá z
dvoch častí -fixnej a pohyblivej časti. Fixná časť zahŕňa skôr údržbárske
práce, priamo nesúvisí s množstvom tepla. Pohyblivá časť zahŕňa cenu
za použitú energiu. Sem môžeme počítať plyn, elektriku a vodu. Tieto
dve jednotky dávajú spolu cenu tepla. S investíciou, ktorú sme robili, sa
zvýši cena fixnej časti, ale zníži sa cena pohyblivej. Veríme, že naďalej
budeme produkovať takéto pozitívne zmeny v tejto oblasti.
Ktorých častí mesta sa výmena týkala?
Je to ťažké ohraničiť, pretože náš systém je nezávislý od ulíc, ale týkalo sa to hlavne nasledovných ulíc: Gaštanová, Jesenského, Bartókova,
Športová, Lipová, Vörösmartyho, Smetanova a Záhradnícka ulica a tiež
Družstevný rad. Dokopy sme uložili približne 7,5 km potrubia.
Aký bol pracovný postup?
Laicky je to ťažko vysvetliteľné, jedná sa o zložitý pracovný postup. Základom bolo, podľa kolegami precízne vypracovaného plánu, priebežne
vybrať zo zeme staré rúry na kúrenie, namiesto ktorých sme uložili nové
teplovodné potrubie. Potom sme vybrali staré teplovodné rúry a vložili do zeme vedenie na kúrenie. Tieto sme uložili do piesku, urobili sa
GPS merania, aby sme v budúcnosti vedeli, kde sú aké potrubia uložené.
Potom nasledovalo uloženie optických káblov, ktoré budú slúžiť v prospech mesta a našej firmy. Potom sme zakryli vzniknuté jarky a opravili
chodníky, parky a cesty. Samozrejme sme urobili röntgenové a tlakové
skúšky potrubia, aby boli obyvatelia čo najmenej bez dodávky vody. V
porovnaní s ostatnými mestami tieto práce zvyčajne prebiehajú približne tri týždne, my sme sa to snažili skrátiť čo najviac. Úplné dokončovacie práce ešte nie sú hotové, plánujeme ich dokončiť na jar budúceho
roku, pretože kde je hrubo nasypaná čerstvá pôda, mohli by neskoršie
na cestách a chodníkoch vzniknúť prepadliny. Snažíme sa priebežne,
racionálne, spoločne s mestom ako majiteľom verejného priestranstva

vykonať terénne práce. Prosím k tomu trpezlivosť obyvateľov!
Čo musíme vedieť o novom potrubí?
Počas výmien sme namiesto starých rúr uložili dopredu tepelne izolované oceľové a umelohmotné rúry. Ich kvalita a tepelná izolácia je svetovej
úrovne. Oceľové rúry zvárala cudzia firma, umelohmotné sme uložili a
sprevádzkovali vlastnými kapacitami. Týmito prácami sme obyvateľov
ochránili pred mnohými nepríjemnosťami, pretože staré vedenia, hlavne
v zime, sú v období kúrenia vystavené veľkému tlaku a vtedy sa lámu a
tým spôsobia aj viacdňové výpadky kúrenia na celom sídlisku. Nezabúdajme, že zlá tepelná izolácia starého vedenia zabezpečovala podlahové kúrenie verejných priestranstiev z našich peňazí.
Petra Porubszky, preklad g.p.

6.

KÖZÜGY - VEC VEREJNÁ

09/2012

Őszi nagytakarítás – Jesenné upratovanie
Mestský úrad Štúrovo, oznamuje obyvateľom, že na jesenné upra- A városi hivatal értesíti a lakosságot, hogy az őszi takaritásra a
tovanie na území mesta budú umiestnené veľkokapacitné kontaj- nagyméretű konténereket a következő képpen helyezi el:
nery nasledovne:
2012. október 19 – október 23. között a követod 19. októbra do 23. októbra 2012. pre ulice:
kező utcák részére:
Orechová, Agátová, Orgovánová,
Diófa, Akác, Orgona,
Kasárenská, Nánanská cesta,
Kaszárnya, Nánai út,
Hasičská, Sv. Imricha, Sobieskeho,
Tűzoltó, Szent Imre, Sobiesky
J. Bema, Vajanského, Széchenyiho,
Bem József, Vajansky, Széchenyi,
Dolná, Ružová, Bocskaiho, M. Zrínskeho,
Alsó, Rózsa, Bocskai, Zrínyi,
Sv. Štefana, Jesenského, J. Kráľa a Dubčekova.
Szent István,
Jesensky, J. Kráľa és a Dubček utcákon.
od 24. októbra do 28. októbra 2012. pre ulice:
Balassiho, Kossuthova, Mierova,
2012. október 24 – október 28. között a követPetőfiho, Vörösmartyho, Krátka, Trhovnícka,
kező utcák részére:
Pri majeri, M. Bela,
Balassi, Kossuth, Béke,
F. Rákócziho, Štefánikova, Želiarsky svah,
Petőfi, Vörösmarty, Rövid, Vásártér,
Komenského,
Majorköz, Bél Mátyás,
Narcisová, Na výhliadke, Nová, Smetanova,
Rákóczi, Štefánik, Zsellér part,
Kozmonautov, Svätoplukova.
Komensky, Nárcis, Kilátó,
Új, Smetana,
Upozorňujeme občanov, že do veľkokapacitŰrhajós, Svätopluk utcákon.
ných kontajnerov môžu ukladať objemové,
domové odpady, odpady zo zelene a drobné
Figyelmeztetjük a lakosságot, hogy a nagyméstavebné odpady.
retű konténerekbe kisebb építkezési, növényi
Do týchto kontajnerov je zakázané ukladať
eredetű és lomtalanításból származó hulladéstaré akumulátory, opotrebované oleje, kokot helyezhetnek el. Az elhasználódott olajok,
munálny odpad a všetky druhy nebezpečných
akumulátorok, háztartási hulladék és minodpadov!
denfajta veszélyes hulladék elhelyezése ezekbe
a konténerekbe tilos!
Žiadame obyvateľov, aby ostrihané konáre kríkov a stromov uložili vedľa pristavených kontajKérjük a lakosságot, hogy a lemetszett ágakat,
nerov, odkiaľ ich pracovníci AVE Štúrovo, a.s.
gallyakat a kihelyezett konténerek mellé
osobitne odvezú.
rakják, ahonnan a AVE Štúrovo r.t. vállalat dolgozói külön elhordják.
Ďakujeme za pochopenie!
Megértésüket köszönjük !

Jarmok Šimona - Júdu
Mestský úrad v Štúrove, oddelenie výstavby, rozvoja územia a životného
prostredia, oznamuje cestujúcej verejnosti, že v termíne od 9.10.2012
od 24.00hod. (z utorka na stredu) do 15.10.2012 do 24.00 hod. (z
pondelka na utorok) dôjde k zmenám v zabezpečení mestskej hromadnej dopravy z dôvodu konania tradičného Jarmoku Šimona Júdu.
Počas uzávierky centra mesta budú zastávky v centre mesta dočasne
zrušené. Počas uzávierky platné cestovné poriadky budú vyvesené na
jednotlivých autobusových zastávkach a taktiež budú zverejnené ne webovej stránke mesta www.sturovo.sk.
Zároveň dôjde počas uzávierky aj ku zmenám v organizácii dopravy
na uliciach Jozefa Bema a Vajanského, ktoré zostanú aj naďalej jednosmerné, avšak z opačného smeru t.j. od ul. Széchényiho smerom na Sv.
Štefana, a v tomto období na ul. Jána Husa bude povolená obojsmerná
premávka.
Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.

DRAŽBA – ÁRVERÉS
Mesto Štúrovo ponúka na predaj formou dražby
nasledovné nehnuteľnosti:
1. Budova VADAŠU   (bývalé OPKS)
na ul. Hlavnej č. 34
2. Mestské pozemky pod zálivom
Podrobnejšie informácie na tel. č. 036/2851311, príp.
036/7511464.
A Párkányi Városi Hivatal eladásra kínálja következő
ingatlanjait, árverés formájában:
1. A VADAS épülete (volt szolgáltatások háza) a Fő
utca 34-es szám alatt
2. Az öböl alatt fekvő városi telkek
További információk a 036/2851311 vagy a
036/7511464-es telefonszámon.
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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.

Kútfúrást
vállal kútfúró
mester
garanciával.
Tel.:
0915 510 504
+36 30 941 8985

PÁRKÁNY VÁROSA
SZERETETTEL MEGHÍVJA
ÖNÖKET
a 466. hagyományos
Simon – Júda - napi vásárra,
amely

2012. október 11. és 14.
között kerül megrendezésre
PÁRKÁNYBAN

MESTO ŠTÚROVO
Vás
srdečne pozýva
na 466. tradičný jarmok
Šimona – Júdu
ktorý sa uskutoční v dňoch

11 – 14. októbra 2012
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Motorcsónak EB és VB a Dunán

Városnapok: változékony idő,
felemás hangulat

A Párkányi STAR Testnevelési Egyesület a Szlovák Vízi Motorsport
Szövetséggel valamint a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi, Tudományos és Sportügyi Minisztériumával karöltve voltak a szervezői
a szeptember 22. és 23. Párkányban megrendezésre kerülő Gyorsasági Motorcsónak Európa- és Világbajnokságnak.
A világ minden tájáról érkeztek versenyzők, összesen 15 ország 54 versenyzője négy kategóriában versenyzett: OSY – 400 kategória Szlovák
Bajnokság nemzetközi részvétellel, veterán kategória Szlovák bajnokság, Európa-bajnokság O – 700 kategóriában és Világbajnokság O – 250
kategóriában.
A Duna sétányon összegyűlt nagyszámú közönség kellemes napsütésben érdekes és izgalmas versenyt láthatott. Szombat délelőtt került sor
a szabadedzésekre, majd a délutáni órákban az első döntő futamra is.
Vasárnap három futammal folytatódott a verseny, majd a versenyek befejeztével az esti órákban került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre
és a díjak átadására. Bevezetőként az Extreme táncegyüttes Kiss Andrea
vezetésével forrósította a hangulatot.
A OSY – 400 kategóriában. Miroslav Bažinský, a veteránok közül pedig
Alex Sarkadi lett a győztes, mindketten Szlovákiából. O – 250 kategóriában az észt Lembit Aaslav-KAASIK lett a világbajnok, második
helyen a német Rene Behncke végzett, a harmadik helyezést pedig az
olasz Massimiliano Cremona érte el.
A hazai rajongók leginkább az európa bajnoki O – 700 kategória versenyére voltak kíváncsiak, amelyben a magyar színekben versenyző hazai
Hencz Róbert is indult. Legnagyobb ellenfele a többszörös világbajnok
szlovák versenyző, Marian Jung volt. Négy futam után mindkét versenyző egyforma pontszámmal az első helyen állt. Ilyenkor az a szabály,
hogy a bármelyik futamban a legjobb időt elért versenyző a győztes. E
szabály alapján Hencz Róbert lett volna az Európa - bajnok. Ez esetben
azonban az EB cím sajnos nem a vízen, hanem a bírói asztal mellett dőlt
el, miután Marián Jung csapata óvást nyújtott be, miszerint a szombati
futam nem volt szabályos (ezt a futamot Jung motorhiba miatt nem tudta
befejezni). A Szlovák Vízi Motorsport Szövetség a tiltakozást elfogadta,
és a szombati futamot törölte. Így az Európa-bajnoki cím Marian Jungé
lett, a második helyen Hencz Róbert, a harmadik helyen pedig az osztrák
színekben versenyző magyar Csákó Ferenc végzett.
Végül a párkányi Hencz Attilának külön díjat adományoztak abból az
alkalomból, hogy 40 éve versenyez, pályafutását 1972-ben kezdte.
A Párkányban megszervezett bajnokság kellemes élményt nyújtott
nemcsak a sportolóknak, hanem a közönségnek is, aki eljöttek, hogy
támogassák ezt az attraktív és gyors sportot.
-gp-

Pénteken, szeptember 21én este a Nyárzáró Vadas
parkolóbeli rendezvényén
még több volt a kultúrházi
alkalmazott, mint a közönség, de másnap, szombaton már sokkal jobb volt
a hangulat és a látogatottság, miként a nemzetközi
folklórfesztiválnak is sokan
tapsoltak a korzón.
Változékony idő, felemás
hangulat és egyfajta rögtönzöttség jellemezte az idei
őszi városnapokat. Ehhez képest az általunk hallott, kérdezett reakciók
is széles skálán mozogtak, volt, akinek tetszett és jól szórakozott, de
zömében bíráló megjegyzésekkel találkoztunk. Sok látogató kifogásolta, hogy miért épp a Vadas parkolóján zajlott a Nyárzáró, miért nem a
korzón? Azt is többen nehezményezték, hogy legalább a Bor utcát és a
műsorokat kellett volna a korzóra helyezni. Nos, ehhez tudni kell, hogy
a Nyárzáró főképp és elsősorban a Vadas és a Valhalla kertvendéglő rendezvénye volt, ezért a helyszín adott. Miként az ott látott műsorokat is
főképp ők biztosították, azt pedig végképp nem lehet mondani, hogy
például a Drum Sters dobosainak és csinos táncosnőinek bemutatóján
vagy a Trapéz fellépésén nem szórakozhattunk kitűnően. (Volt, aki arra
is panaszkodott, hogy a parkolón ki kellett volna írni, hová mehetnek toalettre a bulizók. Egyébként számukra a kempingben lévő illemhelyeket
nyitották ki, de a helyszín miatt alig találtak oda, mert sötét volt).
Szombaton este viszont nagyon jó hangulatban zajlott a parkolón zajló
rendezvény, délután pedig sokan tapsoltak a Duna Menti Nemzetközi Folklórfesztiválnak is, a korzó színpada előtt. Kétségtelen, hogy egy
több napos kulturális rendezvénysorozat még profibb, még gördülékenyebb szervezést, összehangoltságot kíván, de tegyük hozzá, jóval több
pénzt is, ami most nemigen állt rendelkezésre. Ám, ha valaki igazán eredeti műveket szeretett volna látni, az még mindig megnézheti M. Nagy
László fotóművész életműkiállítását a galériában, vagy Sandra Riche
projektjét a Hídőr-házban.
Egy igazi nagy dobás, egy nagyobb, minőségi koncert vagy szabad téri
színházi előadás azért hiányzott az idei palettáról, de ezt a város segítsége nélkül manapság aligha tudná bárki is megvalósítani. Jövőre ismét
városnapok, reméljük még színvonalabb, feszesebb, még profibb kivitelezésben.
-buch -

MS a ME motorových člnov na Dunaji
Telovýchovná jednota STAR Štúrovo v spolupráci so Slovenským
zväzom vodného motorizmu a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu boli v dňoch 22. a 23. septembra v Štúrove organizátormi Majstrovstiev sveta a Európy rýchlostných motorových člnov.
54 pretekárov z 15 krajín celého sveta pretekalo v 4 kategóriách: Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v kategórii OSY – 400, Majstrovstvá
Slovenska v kategórii veteráni, Majstrovstvá Európy O – 700 a Majstrovstvá sveta O – 250.
Veľké množstvo divákov, ktorí sa v príjemnom slnečnom počasí zišli
na korze pri Dunaji, videli zaujímavé, atraktívne a dramatické preteky.
V sobotu predpoludním boli na programe tréningové jazdy pretekárov
a poobede prvé finálové rozjazdy. V nedeľu sa pokračovalo troma rozjazdami a vo večerných hodinách po zasadnutí rozhodcov a vystúpení
tanečnej skupiny EXTREME pod vedením Andrey Kis nasledovalo za
búrlivej atmosféry odovzdávanie cien.
V kategórii OSY – 400 vyhral Miroslav Bažinský a v kategórii veteráni Alex Sarkadi, obaja zo Slovenska. Majstrom sveta
v kategórii O – 250 sa stal Lembit Aaslav-Kaasik z Estónska, za ním skončil René Behncke z Nemecka a na

treťom mieste sa umiestnil talian Massimiliano Cremona.
Domácich fanúšikov najviac zaujímali preteky Majstrovstiev Európy O
– 700 s domácim jazdcom Róbertom Henczom (preteká s maďarskou
licenciou). Jeho najväčším súperom bol viacnásobný majster sveta Slovák Marián Jung. Po štyroch rozjazdách sa obaja pretekári delili o prvé
miesto a rozhodnúť mal najlepší dosiahnutý čas v niektorej z rozjázd.
Na základe tohto pravidla sa mal stať víťazom R. Hencz. Žiaľ o majstrovi Európy sa nerozhodlo na vode, ale za rozhodcovským stolom. Tím M.
Junga podal protest za neregulárnosť trate v sobotňajšej prvej rozjazde
(ktorú M. Jung pre poruchu motora nedokončil). Zástupcovia SZVM
protest uznali a sobotňajšie výsledky anulovali. Tým pádom sa majstrom Európy stal Marián Jung pred Róbertom Henczom a Ferenczom
Csakóm z Rakúska.
Na záver dostal cenu za 40 rokov pretekania (závodí od roku 1972, zaslúžilý majster športu) Attila Hencz.
V Štúrove zorganizované majstrovstvá boli príjemným športovým zážitkom nielen pre pretekárov, ale hlavne pre divákov, ktorí
prišli podporiť tento atraktívny a rýchly šport.
-pg-, foto: facebook
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Szobrok, érmék, plasztikák
A Limes – Anavum
Regionális Honismereti
Társulás
által, szeptember
1-jén megrendezett Emlékezünk
c.
rendezvény
keretében
nyílt
meg a városi múzeumban az a tárlat, amely Győrfi
Ádám püspökladányi
szobrász
munkáiból nyújt
áttekintést a honi
közönség
számára. A karcagi
születésű Győrfi
jelenleg a Magyar
Képzőművészeti
Egyetem harmadéves hallgatója,
mestere
Karmó
Zoltán.
Fiatal
kora ellenére már
számos köztéri alkotással van jelen
Magyarországon,
Erdélyben pedig
a libáni közgyűjtemény őrzi munkáit. Kedvelt témái, úgymint az ember, az emberi test, a természet, s ezek kapcsolatai a
párkányi tárlaton is erőteljes vonulatot képeznek. A kiállítás különlegessége a múzeumkertben felállított Naphold című, nagyméretű alkotása,
amely súlyos gránit teste ellenére nem a mélybe, de épp a fellegekbe

emeli a szemlélőt. Nem elhanyagolható tényező, hogy a pályájának legelején járó ifjú tehetség annak a Győrfi Lajosnak a fia, aki a Sobieski
parkban felállított, 1683-as párkányi csata emlékművét készítette. G.
Nagy Ilián költő, drámaíró megnyitó beszédében ezt a tényt is érintette
kihangsúlyozva, hogy „az édesapától egy szobrásznak elszakadni szent
kötelessége”, hogy saját útján induljon el. Ennek a jeleit már most láthatjuk. Ilyen alapokon elindulva számára sincs kisebb felelősség, mint
az értékteremtés és értékőrzés művészi megfogalmazása. Munkáit látva
nyilvánvaló, hogy Győrfi Ádám ezen az úton már elindult. A kiállítást
2012. október 31-ig tekinthetik meg az érdeklődők.
Juhász Gyula

Biblia a képzőművészetben
Szeptember 5-én nem mindennapi, interaktív programnak voltak szereplői azok, akik részt vettek az Oltalom Alapítvány gyűjteményéből
rendezett „A Biblia a mai magyar képzőművészetben“ című kiállítás
megnyitóján.
Reisinger János irodalomtörténész szemléltető előadás keretén belül
mutatta be az alkotókat és műveiket, kitérve az ábrázolt jelenet bemutatására és a festési
technika ismertetésére. A megnyitó hangulatát Cucor Roland
orgonajátéka
tette
meghitté.
Az Oltalom Alapítványt 1991-ben alapították abból a célból,
hogy a Biblián alapuló erkölcsöt, tudományt és művészetet
népszerűsítse. Ennek
jegyében a kezdeti
időktől fogva kiállításokat szervezett, részben a számára felajánlott alkotásokból,
részben olyan vásárlásaiból, melyekkel
ma élő magyar képzőművészeket segített. Az Alapítványnál
van letétben Szúdy

Nándor festőművész eddig feltárt teljes életműve, mintegy 30 Rembrandt-rézkart offszet másolata, Németh Gyula, a népművészet mestere
10 fafaragása valamint a mai magyar képzőművészet bibliai tárgyú feldolgozásai, mintegy 100 alkotást értve ezen. 2000 óta ezek a gyűjtemények az országot járják, és eddig mintegy 300 helyen fordultak meg.
Párkányban először kerül a gyűjtemény egyik része, egyben előkészítve
a november 10-én sorra kerülő Munkácsy
Mihály: Krisztus Pílátus előtt című festményéről szóló előadást,
melyet
Reisinger
János irodalomtörténész tart majd a Barta
Gyula Galériában.
A PV 2012/08 számában megjelent „Egy
alkotótábor élményei
c. cikkben az érintettek reakciója miatt
egy mondat a következőképpen módosul:
...így a kiállításon
csak az otthagyott képek képviseltek a párkányi küldöttség kellemes meglepetésére
és csodálatára.
-bajtai-

Štúrovo a okolie - Naše noviny, vydáva Mestské kultúrne stredisko Štúrovo (Hasičská 25, Štúrovo) Šéfredaktor: Eva Kasza-Szépová, Péter Buchlovics, redakčná rada: Roland Cucor, Peter Koller, Anna
Gallová, Peter Glázer, Július Juhász, Mónika Cziglerová. O inzerciách sa môžete informovať na tel čísle: 036/7511108, na mailovej adrese: parkanyesvideke@gmail.com alebo v Mestskom kultúrnom
stredisku v Štúrove. Zalomenie a tlač: DEEM Design s.r.o. Tlačiareň nezodpovedá za obsahovú a gramatickú stránku v článkoch a inzerciách. Nyilvántartási szám / Registračné číslo: EV 2667/08
Párkány és Vidéke - A Mi lapunk, kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, Párkány) Főszerkesztő: Kasza-Szép Éva, megbízott főszerkesztő: Buchlovics Péter, szerkesztőbizottság:
Cucor Roland, Koller Péter, Anna Gallová, Glázer Péter, Juhász Gyula, Czigler Mónika. Hirdetésfelvétel: a 036/7511108-as számon, a parkanyesvideke@gmail.com e-mail címen, a szerkesztőbizottsági
tagoknál vagy a művelődési központban. Nyomdai kivitelezés és tördelés: DEEM Design s.r.o. A lapban megjelent hirdetések, cikkek tartalmáért és helyesírásáért a nyomda nem vállal felelősséget.
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Biblia vo výtvarnom umení

Sochy, mince, plastiky

Nie každodenného interaktívneho programu sa stali účinkujúcimi tí, ktorí sa zúčastnili vernisáže výstavy diel zo zbierky nadácie
Ochrana pod názvom „Biblia v súčasnom maďarskom výtvarnom
umení“.
János Reisinger, historik literatúry,
v rámci svojráznej prednášky predstavil autorov a ich diela, zahrňujúc predstavenie zobrazeného deja,
ako aj výklad výtvarnej techniky.
Náladu vernisáže spestril malý organový koncert Rolanda Cucora.
Niekoľko slov o nadácií: Nadácia
Ochrana bola založená v roku 1991
s účelom popularizácie morálky,
vedy a umenia vyplývajúce z Biblie. V znamení týchto cieľov od
začiatku organizuje výstavy z darovaných diel a z takých nákupov,
ktorými podporila súčasných maďarských výtvarníkov. U nadácie
je v depozite zatiaľ objavená celoživotná tvorba výtvarníka Szúdy
Nándora, zhruba 30 kusov ofsetových kópií Rembrandtových medirytín, 10 drevorezieb Németha
Gyulu, majstra ľudového umenia,
ako aj približne 100 diel súčasných maďarských umelcov s biblickou
tematikou. Tieto zbierky putujú po krajine. Zatiaľ boli vystavené na cca
300 miestach. Do Štúrova sa dostala časť zbierky po prvýkrát, ako aj
prípravná akcia prednášky Jánosa Reisengera, historika literatúry, na
tému Mihály Munkácsy: Kristus pred Pilátom, ktorá sa uskutoční 10.
novembra v Galérii Júliusa Bartu.
V 2012/08 č. ŠO uverejnenom článku „Zážitky z plenéra“ na základe reakcie dotknutých, jedna veta sa upravuje nasledovne: ...tak na vernisáži
nás zastupovali len naše diela na príjemné prekvapenie a obdiv štúrovskej delegácie.
-bajtai-

V rámci podujatia Regionálneho vlastivedného združenia Limes – Anavum pod názvom „Spomíname“ sa dňa 1. septembra uskutočnilo v Mestskom múzeu otvorenie výstavy maďarského sochára Ádáma Győrfiho
z Püspökladányu. Ádám Győrfi sa narodil v Karcagu, v súčasnosti je
študentom tretieho ročníka Maďarskej univerzity výtvarného umenia.
Jeho učiteľom je Zoltán Karmó. Napriek mladému veku má už v Maďarsku mnoho verejných diel. V Sedmohradsku jeho tvorby uchováva libánska zbierka. Jeho obľúbenými témami sú človek, ľudské telo,
príroda a ich spojitosti. Tieto témy sú mocne prítomné aj v štúrovskej
výstave. Zvláštnosťou výstavy je na dvore vystavené dielo mohutného
rozmeru s názvom „Slnkomesiac”, ktoré aj napriek tomu, že má telo z
ťažkého granitu, nás neťahá do hĺbky, ale povznesie do oblakov. Nie je
zanedbateľná ani skutočnosť, že mladý umelec, ktorý je iba na začiatku
svojej kariéry, je synom toho
Lajosa Győrfiho, ktorý bol
autorom pamätníka postaveného v Sobieskeho parku na
počesť Bitky pri Parkane v
roku 1683. Dramatik a spisovateľ G. Nagy Ilián vo svojom
úvodnom príhovore spomenul
aj túto skutočnosť a zdôraznil, že pre sochára je „svätou
povinnosťou odtrhnúť sa od
otca“ a vybrať sa vlastnou
cestou. Tieto znaky už aj tu
môžeme vidieť. Pohnúť sa po
takomto základe mu zostáva
nemalá zodpovednosť, ako
vytváranie a uchovávanie
umeleckých hodnôt. Vidiac
jeho práce je jednoznačné,
že Ádám Győrfi sa už vybral
touto cestou. Výstava potrvá
do 31. októbra 2012.
Preklad: gp
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Domáce kompostovanie
Bývate v rodinnom dome, máte chalupu alebo záhradu a neviete, čo so
vzniknutým biologickým odpadom? Urobte si kvalitné hnojivo. Ako?
Jednoducho. Spravte si kompostovisko a kompostujte svoj odpad. Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí 30 – 45% z celkového množstva
odpadu.
Konečný produkt, kompost, je kvalitné humusové hnojivo pre naše zeleninové a kvetinové záhony a sady.
Čo môžeme dať do kompostéra?
Ideálna je zmes najrozličnejších materiálov, nielen čo sa týka obsahu živín, ale aj štruktúry. Priebeh kompostovania závisí od správneho pomeru
surovín, ktoré kompostujeme. V zásade existujú dva typy surovín:
• „zelené“ – vlhké, mäkké, zelené suroviny (bohaté na dusík)
• „hnedé“ – suché, tvrdšie, sajúce suroviny (bohaté na uhlík)
Ideálne je zmiešať jedno vedro zeleného materiálu s jedným alebo dvomi vedrami hnedého materiálu a dobre premiešať. Ak práve nemáme
k dispozícii prírodný hnedý materiál, môžeme použiť stlačený papier,
lepenku, škatuľu od vajíčok, piliny atď. Tým dosiahneme, že materiál
na kompostovanie bude vlhký, a zároveň bude mať veľa vzduchových
priestorov – tak ako zdravá pôda.
Kuchynský odpad
Zvyšková zelenina (šupky a odrezky) sú veľmi bohaté na živiny. Zvyšky ovocia a usadenina z kávy sú maškrtou pre kompostové dážďovky.
Šupky južného ovocia (banány, pomaranče, citróny) obsahujú niekedy
zvyšky chemických prípravkov na ochranu rastlín pri pestovaní a doprave. Tie sa však počas rozkladu odbúrajú. Tieto šupky je vhodné posekať
na menšie kúsky a zmiešať s ostatným materiálom. Na kompostovanie sú
tiež vhodné zvädnuté kytice, opotrebovaná zemina z kvetináčov, vlasy,
zvyšky vlny, papierové vreckovky. Kuchynský odpad vhodný na kompostovanie má tendenciu k vlhkosti a zápachu. Jednoduchým riešením je
zmiešať ho na polovicu s papierom a lepenkou, ktoré ľahko pijú vlhkosť.
Zbierajte preto lepenkové rolky, škatule od vajec, obálky bez okienok,
atď. Papier a lepenka predstavujú ideálny spôsob ako absorbovať vlhkosť z kuchynských zvyškov. Naopak, varené jedlo, mliečne výrobky,
chlieb a surové mäso do kompostu nepatria, pretože lákajú rôzne zvieratá, o ktoré pri kompostovaní nestojíme.
Štyri zásady správneho kompostovania
1. Správna veľkosť kompostovaného materiálu.
Hnedý, tvrdý materiál by mal merať približne 10 cm, šupky a iné zvyšky
zeleniny a ovocia treba posekať na menšie časti, mäkké, šťavnaté materiály nie je potrebné zmenšovať.
2. Správna skladba kompostu.
Dôležité je suroviny navzájom miešať, nie ukladať vo vrstvách – uhlíkaté
s dusíkatými, teda zelené s hnedými. Ak kompostujeme záhradný odpad
so zvyškami z kuchyne, mali by sme sa priblížiť k správnej surovinovej
skladbe.
3. Dostatočný prístup vzduchu.
Otvory na stenách kompostéra sú veľkou výhodou pri kompostovaní,
pretože dochádza k prevzdušneniu celej kopy. Práve kvôli vzduchovým
pórom v kope pridávame hnedý, tvrdší materiál v správnej veľkosti popísanej vyššie. Ak sa v kope nenachádza dostatok vzduchu, kompost za-

pácha.
4. Dostatočná vlhkosť.
Ak má kompost nedostatok vlhkosti, proces sa spomaľuje, až zastavuje. Ak vlhkosť prevyšuje, dochádza k hnilobnému procesu, niekedy až
ku skysnutiu kompostu, čo sa prejaví zápachom. Záleží preto opäť na
priaznivom zložení materiálu, najmä čo sa týka štruktúry surovín. Pri
nedostatku vlhkosti môžeme kompost kropiť vodou.
Život v kompostéri
Celým tajomstvom správneho kompostovania je vytvorenie ideálnych
podmienok pre baktérie, huby a ďalšie tvory zodpovedné za proces rozkladania. A tým sa darí práve vo vlhkom prostredí s dostatkom vzduchu. Pri správnych podmienkach sa kolónie baktérií môžu každú hodinu
zdvojnásobiť. Zvyšovanie teploty kompostu spôsobuje predovšetkým
zvyšovanie počtu baktérií, ich dýchanie, trávenie a rozmnožovanie a
premena energie uloženej v surovinách v hromade. Výborne sa darí najmä termofilným baktériám. Keď hromada vychladne, zostáva v nej veľa
potravy pre larvy a menšie živočíchy. Kompost sa stane magnetom pre
všetky možné živočíchy vrátane väčších druhov.

Cieľ kompostovania
Premeniť organický odpad pomocou prirodzeného rozkladu do takej
formy, ktorá je obmedzená objemom i hmotnosťou, ktorá je neškodlivá,
hygienicky a esteticky vyhovujúca. Ak odpad vhodný na kompostovanie
končí na skládkach, prebieha v nich aj množstvo nebezpečných reakcií,
z ktorých mnohé dodnes nepoznáme. Triedením odpadu, vrátane toho
organického, predchádzame ekologickým škodám (záber pôdy, znečisťovanie vody, pôdy a vzduchu, plytvanie neobnoviteľnými ako aj obnoviteľnými zdrojmi), ako aj ekonomickým (platíme zbytočne za likvidáciu odpadu, prichádzame o hodnotné suroviny, ktoré zväčša dovážame,
atď.) a etickým škodám (ničenie prirodzených biotopov, ktoré sprevádza
každá ťažba nových surovín, plytvanie prírodných zdrojov, o ktoré pripravujeme budúce generácie, atď.) Je na každom z nás, aby sme pomohli životnému prostrediu, generáciám, ktoré prídu po nás, a tiež vlastnej
peňaženke.
MsÚ Štúrovo

RÉGIÓ - SPORT REGIÓN - ŠPORT
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Nyissátok ki a szíveteket, a miénket
kitártuk VI.

Otvorte srdcia, my ich máme
otvorené VI

A Városi Hivatal ezúton tudatja a lakossággal, hogy
2011.11.05 és 2010.11.09 között ismét megrendezi a
Nyissátok ki a szíveteket, a miénket kitártuk VI.
elnevezésű karitatív akciót.

Mesto Štúrovo oznamuje všetkým občanom,
že v dňoch 05.novembra 2012 – 09. novembra 2012
sa uskutoční charitatívna akcia pod názvom:
„Otvorte srdcia, my ich máme otvorené VI.„
Na základe toho sa uskutoční zbierka ošatenia, obuvi, hračiek a pod. na
pešej zóne v predajni bývalého PROTEXU (vedľa mestskej galérii) a to
od 22.10.2012 do 02.11 2012 a to nasledovne:
- v pondelok (22. a 29.10.2012) - od 13 hod. do 15 hod.
- v utorok (23. a 30.10.2012) - od 09 hod. do 11 hod.
- v stredu (24. a 31.10.2012) - od 13 hod. do 17 hod.
- v štvrtok (25.10.2012) - od 13 hod. do 15 hod.
- v piatok (26.10 a 02.11.2012) - od 09 hod. do 11 hod.
Prosíme všetkých občanov, aby podporili túto myšlienku a prispeli
k zbierke. Zároveň Vás prosíme, aby prinesené veci do zbierky boli čisté a použiteľné.
Ďakujeme.
Vyzývame všetkých, ktorí potrebujú pomoc, aby prišli medzi nás.
Ďalšie informácie poskytne oddelenie sociálne, bytové, kultúry, zdravotníctva a školstva na tel. č.: 036 / 2851 341, 036 / 2851 342, 036 / 2851
343, 0917 755 566 alebo na e-mail:
michaela.pajchortova@sturovo.sk, maria.dobrocsanyi@sturovo.sk,
erika.magyarova@sturovo.sk

A ruhákat, lábbeliket, játékokat és más tárgyakat az egykori PROTEX
épületben között fogják gyűjteni.
A gyűjtés időpontja:
- Hétfő: (22. és 29.10.2012) - 13.00 – 15,00
- Kedd: (23. és 30.10.2012) - 09.00 – 11.00
- Szerda: (24. és 31.10.2012) - 13.00 – 17.00
- Csütörtök: (25.10.2012) - 13.00 – 15.00
- Péntek: (26.10 a 02.11.2012) - 09.00 – 15.00
A szervezők kérik a lakosságot, hogy támogassák az akciót, azok pedig,
akiknek segítségre van szükségük, jelentkezzenek.
További információkat a szociális, kulturális, lakásügyi, egészségügyi,
és iskolaügyi osztályon a 036/2851 341, 036/2851 342, 036/2851 343,
0917 755 566 telefonszámokon, illetve:
michaela.pajchortova@sturovo.sk, maria.dobrocsanyi@sturovo.sk,
erika.magyarova@sturovo.sk

Delphinus Camp
Plavecký oddiel Delphinus už po piatykrát organizoval v dňoch od
14. júla do 22.júla, pre deti od 8 do 18 rokov, tradičný Delphinus
camp v hoteli Kerametal neďaleko Detvy.
Campu sa tento rok zúčastnilo 20 detí a 4 dospelí, ktorí sa
nám postarali o tréningy, pestrý program a zábavu. Camp
sa odohrával v duchu olympijských hier. Deň sa nám začínal
výdatnými raňajkami, pokračoval behom, ktorý mal 3,6km
a viedol cez blízky les. Potom
prišla krátka rozcvička a tvrdý
tréning, počas ktorého nás pri
živote udržiavala len myšlienka na chutný obed. Čerství, po obedňajšej sieste, sme spojili tímové sily
a odpovedali na kvízové otázky. Aby nebolo toho rozmýšľania priveľa,
nasledoval ďalší tvrdý tréning a čerešničkou na torte bola zábavná súťaž
tímov. Po súťaži nasledovalo ťažko vybojované voľno, počas ktorého
sme sa hrali spoločenské hry: futbal, basketbal, bedminton...Po vyčerpávajúcom tréningu sme sa tešili na výdatnú večeru. Keďže sme boli večne
hladní, o 21:00 nás čakala druhá večera, potom už len sprcha a vytúžená
posteľ. V jeden slnečný deň sme absolvovali túru po okolitej krajine
k prameňu Ipľa. Cestou sme si pochutnávali na malinách, čučoriedkach
a lesných jahodách. Počas celého týždňa nás sprevádzala „svalovka“, s
ktorou sme tvrdo bojovali. Takto sme prežili celých deväť dní v krásnej
prírode s mierne upršaným počasím, ale občas sa na nás usmialo aj slnko.
Z tábora sme si zobrali pekné spomienky, aj menšie jazvy a s radosťou
očakávame ďalší letný tábor v roku 2013.
Deti z Delphinus campu

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.
-Zongorahangolást vállal szakember
közületeknél is. tapaszto.gabor@freemail.
hu, g.tapaszto@gmail.com, +3630/21-12094.
-Predám garáž vedľa štadiónu. 0907/793
871.
-Eladó garázs a sportpálya mellett.
0907/793 871.
-Predám stavebný pozemok 900 m² – Orgovánová ul., voda, kanalizácia, elektrika, platné stavebné povolanie. 0911/
744 445.
-Hľadáme telemarketingových a administratívnych pracovníkov do našej kan-

celárie v Štúrove, s možnosťou vysokého
zárobku. Požadujeme aktívnu znalosť
slovenského jazyka a základy maďarčiny.
0948/105602.
-Predám trojizbový byt na Štefánikovej ul.
v Štúrove v pôvodnom stave za 27.300 €.
0905/767 531.
-Dámske, pánske, detské strihy, melír, trvalá, farbenie, drdoly v kaderníctve oproti
VÚB nad Mefosportom. Henrieta, tel.:
0908/164 948. Po dohode aj podvečer.
-Predám 4-izbový byt v OV 105 m², čiastočne prerobený. Predám garáž pred
čínskym múrom s pivnicou a montážnou
jamou. 0905/284 704, 0910/687 348.
-Bérbe adó 2 szobás lakás a Diófa utcában. Info: 0905 749 470.
-Bérbe adom egyszobás és kétszobás párkányi lakásomat. Tel: 0908 919 274.
-Dám do prenájmu jednoizbový a dvojizbový štúrovský byt. Tel: 0908 919 274.
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Spomienky, poďakovania – Megemlékezések, köszönetnyilvánítások
„Fáj a szívünk, mert itt hagytál búcsú
nélkül. Küzdöttél, de már nem bírtad,
most a csend ölel át és a szeretet. Soha
nem felejtünk el, szívünkben örökké
élni fogsz.”
Szeretnénk köszönetet mondani minden
kedves rokonnak, barátnak,
munkatársnak, ismerősnek és együtt érző
embernek, akik 2012. szeptember 5-én
elkísérték utolsó útjára drága fiunkat

„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal rád
život i všetkých nás.”
Ďakujeme príbuzným, priateľom,
známym a spolupracovníkom, ktorí prišli
dňa 5. septembra odprevadiť na
poslednej ceste nášho
milovaného syna

„Úgy mentél el, ahogy éltél.
Csendben és szerényen.
Drága lelked nyugodjon békében!”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik a felejthetetlen
jó édesanya

Bc. PRÉM PÉTERT.

Bc. PETRA PRÉMA,

FAZEKAS ILONA

Köszönjük a sok virágot, koszorút és vigasztaló szavakat.
Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.
Szülei, nővére Julika és családja

ktorý nás náhle opustil. Ďakujeme im za kvetinové dary,
ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Rodičia, sestra Julika s rodinou

temetésén augusztus 21-én megjelentek és utolsó útjára
elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély
fájdalmunkban együtt éreztek.
Szerető családja
„Küzdelmes volt életed, nyugodt legyen pihenésed!”

„Te voltál a jóság, a szeretet,
elvitted a fényt, a meleget.
Csak egy sugarat hagytál,
örök emlékedet.”

„Tak ako z očí tvojich žiarila
láska a dobrota,
tak nám budeš chýbať
do konca života.”

Köszönjük mindenkinek, aki
utolsó útján elkísérte
szerettünket

Ďakujeme všetkým, ktorí odprevadili
na poslednú cestu našu
milovanú

Mély fájdalommal
a szívünkben
emlékezünk halálának
20. évfordulóján

JANSZÓ ERZSÉBETET.

ALŽBETU JANSOVÚ.

SZABÓ LAJOSRA.

A gyászoló család

Smútiaca rodina

Felesége, fia Attila, lánya Ildikó, veje Gyula, két gyönyörű
unokája Vivien és René, valamint sógorai Józsi és Sanyi.

„Mindig itt vagy velem, mégis oly távol.
Csak én tudom igazán,
mennyire hiányzol.“
Mély fájdalommal emlékezünk
halálának 8. évfordulóján

„Aj keď nie si medzi nami, v našich
srdciach žiješ stále s nami.“
S bolesťou v srdci spomenieme
8. smutné výročie úmrtia

„Szomorú hogy már nem vagy,
így nekünk már csak
az emlékek maradtak.”
El nem múló fájdalommal
emlékezünk szeptember 25-én,
halálának 3. évfordulóján

HENCZ BÉLÁRA.

VOJTECHA HENCZA.

SZABADOS FERENCRE.

Emlékét örökké őrző felesége, fia, menye, unokái és a kis
dédunokája.

S láskou spomínajú manželka, syn, nevesta, vnúčatá a malý
pravnuk.

Emlékét örökké szívükben őrzik felesége, lányai, vejei és
unokái.

Szomorú, fájdalmas év telt el azóta,
hogy a szerető férj,
gondos édesapa,
nagyapa és dédipapa

„Ragyogjon a mécses, ahogy a csillagok,
őrizzék álmodat hófehér angyalok.
Gyertyákat gyújtunk és mécseseket, ezek
a fények világítanak neked.
Küzdöttél, de már tovább nem lehetett,
most a csend ölel át és a szeretet.
Magához szólított az Úr téged, azóta
őrizzük drága emléked,
Hisz szerető szívünkben te örökké
létezel.”
Fájó szívvel emlékezünk halálának 1. évfordulóján, 2012. szeptember 9-én

„Ten, kto stratil, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Len kytičku kvetov z lásky Ti Ivetka naša
na hrob môžeme dať, pokojný večný
spánok Ti zo srdca priať a s bolesťou
a láskou na Teba spomínať.“
Dňa 5. septembra 2012 si pripomíname
smutné 5. výročie úmrtia našej drahej
a milovanej dcéry

HALASI FERENC (Párkány)

VIRÁG ZOLTÁNRA.

IVETY SKLADANOVEJ.

2011. szeptember 25-én örökre eltávozott közülünk. Soha
meg nem szűnő fájdalommal és szeretettel emlékezünk rá.
Szerető családja

Édesanyja, papa és testvérei

Odpočívaj v pokoji, nezabúdame.
Rodičia
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WHISKY
ESŐVÍZZEL
30. októbra 2012
2012. október 30.
További információk a kultúrházban
vagy a 0367511108-as telefonszámon.
Ďalšie informácie v kultúrnom dome,
alebo na telefónnom čísle 0367511108.

