A japán nagykövet látogatása Párkányban

Návšteva japonského veľvyslanca v Štúrove

Bős és Komárom után ismerkedő, udvariassági látogatásra
érkezett Párkányba július 17-én Akira Takamatsu, Japán pozsonyi nagykövete.

Po Gabčíkove a Komárne prišiel na poznávaciu, zdvorilostnú
návštevu 17. júla do Štúrova Akira Takamutsu, bratislavský
veľvyslanec Japonska.

A magas rangú diplomatát, aki Takumi Ida főtanácsos kíséretében
érkezett városunkba, Kornélia Slabáková alpolgármester fogadta.
A Japán nagykövet Párkány gazdasági helyzetéről, a turizmusról,
a határon átnyúló kapcsolatokról érdeklődött, de nagy figyelemmel hallgatta az alpolgármester tájékoztatóját a nemzetiségek
együttéléséről, valamint Párkány és környéke történelmi, kulturális és idegenforgalmi nevezetességeiről is. Kornélia Slabáková alpolgármester nem csak a turisztikai lehetőségeket és adottságokat
sorolta fel, de a Vadas fürdő látogatottságát is kiemelte, és hangsúlyozta a város toleráns, békés légkörét is.

Vysokopostaveného diplomata, ktorý pricestoval do nášho mesta
v sprievode hlavného poradcu Takumi Ida, privítala zástupkyňa
primátora Kornélia Slabáková. Japonský veľvyslanec sa zaujímal
o hospodársku situáciu Štúrova, o turizmus a o pohraničné vzťahy.
S veľkou pozornosťou si vypočul aj prejav zástupkyne primátora
o spolužití národností a o významných historických, kultúrnych
pamiatkach Štúrova a jeho okolia. Zástupkyňa primátora Kornélia Slabáková nepripomenula len turistické danosti a možnosti, ale
vyzdvihla aj návštevnosť kúpaliska Vadaš a zdôraznila tolerantné a
mierumilovné ovzdušie mesta.
Od pána veľvyslanca sme vyzvedali cieľ jeho návštevy Štúrova.

A nagykövet úrtól arról érdeklődtünk, hogy milyen céllal látogatott
el Párkányba?
„-Látogatásom egyik legfőbb oka az volt, hogy megismerkedjek a
dél-szlovákiai régióval, ezért is szerettem volna ellátogatni ebbbe a
városba, térségbe. Jártam már Kassán, Zsolnán, de ezen a vidéken
még soha, viszont nagyon fontos volt számomra, ezért örülök, hogy
végre itt lehetek“- válaszolta Akira Takamatsu

„-Jedným z hlavných cieľov mojej návštevy bolo, aby som sa
zoznámil s južnoslovenským regiónom. Aj preto som chcel prísť na
návštevu tohto mesta, regiónu. Bol som už v Košiciach, Žiline, ale v
tejto oblasti ešte nikdy. Ale je pre mňa veľmi dôležitým, preto som
rád, že som tu“ – odpovedal Akira Takamutsu.

Arra a kérdésünkre, hogy - közvetítői szinten
- gazdasági és kulturális téren tudna-e segíteni
a párkányi régiónak, a nagykövet így válaszolt:

Na otázku, či by – ako sprostredkovateľ – vedel
pomôcť štúrovskému regiónu po hospodárskej a
kultúrnej stránke, veľvyslanec odpovedal nasledovne:

„Először is, szeretném megismerni a régió
tényleges helyzetét, hiszen keveset tudok róla,
és ahhoz, hogy gazdasági, kulturális, vagy akár
személyes kapcsolatokat közvetíthessek, szükségem van rá, hogy jobban megismerjem az itteni helyzetet. Ezért is látogattam el ide az Önök
városába.“

„ Po prvé, chcel by som spoznať aktuálnu situáciu
regiónu, veď viem o ňom tak málo. A k tomu, aby
som sprostredkoval hospodárske, kultúrne alebo
osobné vzťahy, potrebujem lepšie spoznať tunajšiu
situáciu. Aj preto som prišiel sem na návštevu, do
vášho mesta.“

A japán nagykövet látogatása végén jókívánságait írta be Párkány emlékkönyvébe, és
szeretettel fogadta a város szimbolikus ajándékát is. Kornélia Slabáková alpolgármester
Párkány nevében megköszönte a látogatást,
miként a japán nagykövetség ajándékát is, majd
pedig a felek elköszöntek egymástól. Reméljük,
a magas rangú vendég máskor is szívesen ellátogat Párkányba.
-buch-

Na záver svojej návštevy japonský veľvyslanec
napísal svoje dobré priania do kroniky Štúrova
a s láskavosťou prijal aj symbolický dar mesta.
Kornélia Slabáková v mene mesta poďakovala za
návštevu aj za dar japonského veľvyslanca. Potom
sa strany rozlúčili. Dúfajme, že vysokopostavený
hosť aj inokedy s radosťou zavíta do Štúrova.
-buch- (preklad-gp-)
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Tömbháztűz Párkányban

Požiar bytového domu v Štúrove

Augusztus elsején, délelőtt, röviddel 10 óra előtt kigyulladt Začiatkom augusta, doobeda, krátko pred desiatou hodinou
vznikol požiar v jednom z podkrovných bytov domu na OrechoPárkányban egy Diófa utcai tömbház egyik tetőtéri lakása.
vej ulici.
A tűz átterjedt a teljes tetőszerkezetre. Mint azt Bréda Tivadar, a
párkányi tűzoltóság parancsnoka a helyszínen elmondta, több, mint Oheň sa rozšíril na celú strešnú konštrukciu. Ako to povedal na
20 tűzoltó dolgozott az esetnél, emelőkocsit is hoztak, az érsekújvári mieste požiaru veliteľ štúrovských hasičov Tivadar Bréda, na hasení
lánglovagok is segítettek. Szerkesztőségünk a helyszínen érdeklődött požiaru pracovalo viac ako 20 hasičov. Priniesli aj vysokozdvižnú
plošinu. Pri hasení pomáhali aj hasiči z Nových Zámkov. Naša
a mentési munkálatokról.
redakcia sa na mieste informovala o záchranných prácach.
-Fél tíz-tíz óra között kaptuk a riasztást, 4 személy 2 technikával
kivonult, megcsináltuk az első bevetést, sajnos a létszám kevés, de „Medzi pol desiatou a desiatou bol vyhlásený poplach, 4 osoby a dve
autá boli vyslané k požiaru. Vykonali sme prvý zásah, žiaľ je nás málo,
amit tudtunk, megtettünk. Aztán jött a következő, 815-ös
Tatra, szabadságról is behívtuk a kollégákat, egyelőre folyamat- ale urobili sme, čo sa dalo. Potom prišla ďalšia Tatra 815. Zavolali
ban vannak az oltási munkálatok, a tüzet lokalizáltuk, úgyhogy sme aj kolegov, ktorí mali voľno alebo dovolenku. Prebehli hasiace
tovább nem terjed. De sajnos a tetőteret egész végig meg kell bon- práce, oheň sme lokalizovali, ďalej sa nerozširuje. Žiaľ podkrovie mutani, a szigetelést, mindent, addig, míg nem találunk egészséges síme celé otvoriť, izoláciu, všetko, pokiaľ nenájdeme zdravú strešnú
tetőkonstrukciót – mondta el a bevetéskor Bréda Tivadar, párkányi konštrukciu“ – povedal počas zásahu štúrovský veliteľ Tivadar Bréda.
tűzoltóparancsnok.
Hasiči viac ako dve hodiny nepretržite polievali a chladili strechu,
A tűzoltók több mint 2 óra hosszat folyamatosan hűtötték és locsolták aby sa oheň nerozšíril na ostatné podkrovné miestnosti. Tivadar
a tetőt, hogy az ne terjedjen tovább a többi tetőtéri helyiségre. Bréda Bréda povedal: „Dôvod požiaru ešte presne nevieme, ale podariTivadar közölte: a tűz oka pontosan még nem ismert, de sikerült lo sa ho lokalizovať. Podkrovie museli hasiči tiež rozobrať až do
lokalizálni. A tetőteret a tűzoltóknak szintén szét kellett bontaniuk, častí, ktoré oheň neporušil. Podľa predbežných informácií mohla sa
egészen a tűz által nem rongált részekig. Az előzetes információk zapáliť elektrocentrála, ktorá bola v byte. Tá však bola vypnutá a na
szerint a lakásban lévő gázolajjal működő generátor gyulladhatott balkóne. Dôvod požiaru zistia vyšetrovatelia.“
ki, az viszont ki volt kapcsolva, és a balkonra volt kihelyezve.
„Ťažko bolo vôbec dostať
A tűz okát a nyomozók álsa do bytu, pretože byt mal
lapíthatják majd meg.
bezpečnostné dvere. Hasiči
“Nehéz volt már egyáltalán
ho museli doslova prebúrať a
a bejutás is a lakásba, mivel
potom nastal tzv. „backdraft
biztonsági ajtó volt rajta. A
efekt“ ako vo filmoch - akonáhtűzoltóknak ezt szó szerint ki
le sa k ohnisku požiaru dostal
kellett bontaniuk, aztán pedig
vzduch zvonka, plamene vyfellépett az ún. backdraft efbuchli dverami. S tým ale mufektus - mint a filmekben,
síme rátať“ – vysvetlil pre denamint levegőhöz jutott a lakásník Sme Peter Čuvala, riadiaci
ban tomboló tűz, a lángok kidôstojník zásahu. V byte bolo
csaptak az ajtón. Ezzel viszont
veľké množstvo horľavého maszámolnunk kell” - fejtette ki a
teriálu, okrem iného polystySme napilapnak Peter Čuvala
rén, drevo, kartónový papier,
bevetési parancsnok. A lakásizolačná pena a sadrokartón.
ban rengeteg gyúlékony anyag
Oheň
spôsobil
škodu
volt, többek között polisztirol,
predbežne za 150 tisíc eur.
fa, kartonpapír, izolációs hab
és gipszkarton.
-buch- (preklad-gp-)
A tűz mintegy 150 ezer eurós
kárt okozott.
-buch-
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poskytuje právne služby najmä v oblastiach občianskeho, obchodného, správneho, rodinného a trestného práva.
jogi szolgáltatásokat biztosít főleg polgárjogi, kereskedelmi, közigazgatási, családjogi és a büntetőjogi területeken.

Nám. sv. Imricha 21, Štúrovo

www.advokat-sturovo.sk

+421 905 558 085

Nyári munka, de hogyan?
Sok iskolába járó gyermeknek a nyári szünidő nemcsak a pihenésről és az önfeledt szórakozásról szól, hanem a munkáról, a
zsebpénzgyűjtésről is. 2013. január 1-től döntő változások léptek életbe a közép-és főiskolások nyári munkájával kapcsolatosan.
A módosításokról és a legfontosabb tudnivalókról Baracska Terézia, könyvelőt kérdeztük.
„Az első és legfontosabb kitétel, hogy a nyári munkára jelentkező diákokat két csoportba kell osztanunk. Elkülönítjük egymástól a
középiskolásokat, akiknek életkora nem haladja meg a 18 éves kort, illetve a 26 éves kor alatti főiskolásokat” – mondta el lapunknak a
szakember. A munkáltató – amennyiben a nála dolgozó diák 18 év alatti és fizetése nem haladja meg a 66 eurót – 1,05 százalékot fizet
az illető után a Társadalombiztosítási Hivatalnak. Ebbe beletartozik a garancia-és a balesetbiztosítás. A második esetben – azaz, ha az
illető nappali tagozatos főiskolai hallgató, akinek életkora nem haladja meg a 26 évet, fizetése pedig a 155 eurót – ugyanez a két tétel
kerül levonásra. A korábban már említett 66 euró, vagy főiskolások esetében a már ábrázolt 155 euró túllépése esetén a diák fizetéséből
7 százalékot vonnak le, a vállalkozó pedig 22,80 százalékot fizet a nála nyári munkát végző diák után. Ez utóbbi a baleset-, a garancia-, a
nyugdíj-, a rokkantsági biztosításból, valamint a tartalékalapból tevődik össze. A főiskolai hallgatóknak mindemellett egy igazolást is fel
kell mutatniuk, hogy csak a szóban forgó egy munkáltatónál dolgoznak, máshol nem. Mindemellett azoknak, akiknek keresete nem lépi
túl a 311,32 eurót, lehetőségük van egy adómentességre vonatkozó kijelentőív aláírására is, amelynek köszönhetően teljes adómentességet élveznek majd. (Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov na účely uplatnenia práva podľa § 227a
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 413/2012 Z.z.) Azonban ha az illető fizetése ezen összeget meghaladja,
például egy diák keresete 350 euró, akkor a 311,32 és a 350 euró közötti különbözet után fizetendő ki az adó.
Egy konkrét és kézzelfogható példával élve: ha adva van egy 17 éves diák, aki a nyári szünidejében el szeretne menni valahová dolgozni, elsősorban egy kijelentést kell felmutatnia, amellyel igazolja, hogy még iskolába jár. Ezt követően a munkáltató és a tanuló megkötik
a diák nyári munkájára vonatkozó megállapodást (Dohoda o brigádnickej práci študentov). A munkára jelentkező fiatalnak ezek után
már nincs több dolga, ám a vállalkozónak be kell jelentenie az illetőt a Társadalombiztosítási Hivatalba. Amennyiben a diák fizetése
nem haladja meg a 66 eurót, fizetéséből semmit sem vonnak le, és az Egészségügyi Biztosító felé sem kell bejelentést tenni. Abban az
esetben, ha az illető fizetése meghaladja a 66 eurót, keresetéből 7 százalék, azaz a nyugdíjalap és a rokkantsági biztosítás levonásra
kerül. Hétköznapi szófordulattal élve mindez azt jelenti, hogy a 66 eurónál többet kereső, nyári munkát végző diáknak mennek az évei
a nyugdíjalaphoz. Baracska Terézia még egy lényeges információt megosztott lapunkkal: „Szlovákiában egy diák ledolgozható óráinak
száma egy évben maximum 350, a hivatalos órabér pedig 1,941 euró. Ez egy esztendőben megközelítőleg 700 eurót jelent összesen.”
Kíváncsiak voltunk arra mindezen változások hogyan érintik a munkáltatókat. Városunk egyik legtöbb diákot vonzó brigádhelye a
Vadaš Termálfürdő, ahol - Hogenbuch Endre elmondása szerint - egy nyár folyamán megközelítőleg 150 diák dolgozik. A fellépő változásokat egyértelműen negatívumként könyveli el az igazgató: „A változások nem jelentenek számunkra több munkát, de lényeges
nagyobb kiadást igen. A módosítás a Vadaš Termálfürdő esetében 90 ezer euró többletkiadást jelent a tavalyi évhez képest.”
Porubszky Petra

Helyreigazítás !

Júliusi számunkban egy fatális technikai hiba folytán értelmetlen szöveg került be a LIBRA TRADE fizetett hirdetésébe, az újság utolsó
oldalán. A hibáért szerkesztőségünk elnézést kér.

Ospravedlnenie !

V júlovom vydaní nášho časopisu z technických príčin sa stala fatálna chyba v platenej reklame firmy LIBRA TRADE. Redakcia sa
ospravedlňuje za chybné spracovanie spmínanej reklamy.
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Fél év az önkormányzat tükrében
Tisztelt olvasóink, augusztusi számunkban összefoglalót közlünk 2013. első félévének legfontosabb önkormányzati pillanatairól
a Párkány és Vidéke megjelent cikkeinek archívuma alapján.
FEBRUÁR
A helyi tömegközlekedés változásairól és hátrányairól, a Vadas tulajdonába átruházandó parcellákról, a beruházási listán szereplő, idén
megvalósítandó munkákról, valamint a Delfin diszkó és a Drink raktár épületéről is tárgyaltak az önkormányzat február 26-i ülésén.
František Árendás képviselő a helyi tömegközlekedési változásokra kérdezett rá, mert a lakosok panaszkodtak, hogy ezek a buszok furcsán járnak, fura útvonalon, lesz-e változás és mikor? Ján Oravec polgármester válaszában kifejtette, úgy igyekeztek gazdaságossá tenni
a helyi tömegközlekedést, hogy kilométereket is spóroljanak és az utasokat továbbra is el tudják szállítani a vonatokhoz és a vonatoktól.
„-Ami az útvonalat illeti, ha ki akarjuk szolgálni a városrészeket, akkor így kell járnia a busznak, mert, ha ellenkező irányban közlekedne,
akkor nem tudnánk kiszolgálni a Jesenský utcát, a buszmegállót és egyebeket. Tehát egyelőre nem tervezünk változást, de azt már most
elmondhatjuk, hogy a két tavalyi vonal helyett most csak egy működik, és december-januárban ezen az egy vonalon 300 utassal több volt,
mint a két megszüntetett kettőn“- tette hozzá a polgármester.
Lengyel Attila képviselő afelől érdeklődött, mikor lehet majd hagyományos antennán és kábelen keresztül is fogni a városi televízió
műsorát? A polgármester úgy reagált, tekintettel arra, hogy a műsorszóró cég ajánlata 1400 euró per hónap, a műsorgyártás havi költségei
mellett ezt a plusz összeget nem tudja per pillanat felvállalni a város, azaz a tévé műsorát továbbra is internet érik el az érdeklődők.
„-Tudni kell, hogy a ZMOS és a kormány közti memorandum értelmében csökkenteni kell a dologi és a bérköltségeket, főleg, ahol roszul
gazdálkodnak. Náluk március 1-től 5 százalékos restrikciót vezetünk be, ez spórolás, a költségvetés alá tartozó cégeknél azzal, hogy ha kell
költségvetést módosítunk. A védőháló azért kell, mert mint tudjuk, a központi költségvetésből származó pénzek szempontjából a tapasztalataink alapján kritikus az április, a május rossz, a június nagyon rossz. Most pluszban vagyunk, de a városi cégek igazgatóival megegyeztünk, hogy a kiadásokat 5 százalékkal csökkentjük, ez lesz júniusig, júniusban is csökkentett lesz és júliusban is. És ha júliusban, mint
mindig, minden a rendes kerékvágásban lesz és augusztus is, akkor mérlegelhetjük, az öt százalékos csökkentés feloldását, amit az első
fél évben visszatartottunk. Egyelőre a költségvetés módosítása nélkül tesszük ezt, megvárjuk a március, ami relatíve jó szokott lenni, mert
fizetik az adókat, áprilisban szolid pénzeknek kéne lenniük, de tudjuk, hogy júniusban a nekünk járó pénz 30 százalékát szoktuk megkapni,
van tehát miért spórolni. Tehát egyelőre se az egyik, se a másik ajánlattevővel nem kötünk szerződést a műsorszórásról” – fejtette ki Oravec.
Csepregi Zoltán képviselő csodálkozását fejezte ki amiatt, hogy, a városháza közlekedési osztálya – annak ellenére, hogy ugyanazokból
a számokból és felmérésekből indult ki, mint az SAD -, spórolásként és pozitívumként tálalja – a polgármestert is beleértve – a helyi
közlekedés megváltoztatását, ő egészen más konklúziókat von le az ügyből. Konkrétan tényekkel és számokkal alátámasztva az SAD
felmérése szerint az új rendszer életbe léptével több, mint 30 százalékkal csökkent az utaslétszám, a vonatokra sokkal többet kell várni,
és a megmaradt egyetlen busz is jóval többet bumlizik városon belül, mint amikor még ésszerűbb és hatékonyabb volt a városi buszok
üzemeltetése. Ján Oravec polgármester véleménye szerint ugyanazokból a számokból indult ki a városháza, mint az SAD, és kiállt az
új rendszer költséghatékonysága mellett. A képviselők arról is részletesen tárgyaltak, hogy miért kell és kell e egyáltalán újabb városi
telekrészeket és parcellákat átruházni a Vadas vagyonába a két és fél milliós bankkölcsön miatt, amit a fürdő az új apartmanok építésére
vesz fel a Szlovák Takarékpénztártól. Mint kiderült, a tavaly júliusi alaptőke emelésre, azaz az akkori vagyonátruházásra a Vadas régi
hiteleinek restrukturalizálása miatt volt szükség, a mostani döntéssel pedig előzetesen beleegyezett a testület abba, hogy az új apartmanok
alatti parcellákat a bank zálogba tehesse, de nem mint a város, hanem mint a Vadas saját vagyonát.
„-Amit mi júliusban eldöntöttünk és– felértékelés volt, annyival nőtt meg a Vadas alaptőkéje. Ezeket a parcellákat most el lehet felejteni.
Ezek le vannak terhelve. De a Vadas másik helyén vannak ezek a mostani parcellák. A Vadas építi ezeket az új apartmanokat. Az átadás
után a bank garanciaképpen kéri az új bungalókat és az alattuk lévő területeket is. Tehát ezekről a területekről júliusban még nem volt szó.
Ha vannak ott olyan parcellák, amik a júliusi anyagban is voltak, akkor ezt ellenőrizni kell, mert azoknak nem kéne ott lenniük. Ha ezek
az új parcellák fel lesznek értékelve, akkor abban az összegben ismét emelkedik a Vadas alaptőkéje, a cég pedig ezt zálogként beteszi
a kölcsönbe. Ez befektetés, fejlesztés, tehát épület és telek. Mert az épületnek telek nélkül nincs akkora értéke, a teleknek épület nélkül
pedig szintén nincs. Ha pedig ez együtt egy kézben van, akkor természetesen az ár emelkedik”- taglalta a polgármester.
František Árendás képviselő viszont ezzel kapcsolatban kifejtette:
„- A pénzügyi bizottságon is elmondta az igazgató úr (Hogenbuch Endre –a szerk. megj.), hogy a vagyonátruházás, alaptőke emelés egyik
oka éppen az, hogy ezen a módon jó tárgyalási helyzet alakítható ki a
bankokkal a kölcsönfelvételre. Tehát a Vadasnak át lettek adva ezek
a telkek, amelyeken természetesen ezek az ingatlanok állnak, akkor
viszont nem értem, hogy ezek az új kölcsönre és erre a beruházásra
szolgáltak volna, és akkor ezeket ismét leterhelnénk?
Ján Oravec polgármester szerint a képviselő rosszul értette a mostani
vagyonátruházás szükségességét és ezt azonnal meg is indokolta:
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Fél év az önkormányzat tükrében
„-A Vadasnak több régi kölcsöne volt az egyik, másik, harmadik banknál. Mindegyik kölcsönre volt valamilyen épület zálogba
téve garanciaként. Amikor a hitelrekonstrukciónál, tehát a sok hitel egy hitellé történő alakításánál a Szlovák Takarékpénztár adta a
legkedvezőbb ajánlatot, arra, hogy ezt a sok régi, kedvezőtlen hitelt egyetlen új hitellé alakítja át, azaz átveszi ezeket egyben. A régi
hiteleknél viszont az volt a helyzet, hogy az épületekre a Vadas adott garanciát, a telkekre a város, mert ezek a város tulajdonában
voltak. Mivel ezek a régi kölcsönök, milliós kölcsönök voltak, a városnak saját jogon hiába nem volt hitele, a kezesség miatt adósnak számítottunk, mert a hitelnél az épületeket és a telkeket is beszámították. Ezért volt szükség tavaly júliusban a vagyonátruházás
keretében a város kezességét a Vadasra átruházni, hogy a kölcsöneiért csak a cég feleljen. Ezzel mi nem lettünk kezesek és alaptőkét
is emeltünk ezzel a cégben. Ez tehát még a régi hitelekre vonatkozik.
Most viszont itt van az új hitel, amiért szintén kezeskedni kell. Tehát akkor most vagy úgy oldjuk meg, hogy a Vadas az épületekkel,
mi pedig az alattuk lévő telkekkel állunk jót a banknak, - ami a hitel értékét csökkenti, vagy pedig azokat a telkeket, ahol ezek az új
bungalók lesznek, ismét átadjuk a Vadasnak, saját tulajdonába. És akkor már megint csak egy kezes lesz- azaz a Vadas, és a városnak
megint nem kell ezért felelnie, nem lesz kötve a kezünk” – magyarázta részletesen a polgármester.
Az önkormányzat végül is megszavazta, hogy a vonatkozó parcellák a Vadas tulajdonába kerüljenek.
A testület a februári ülésen döntött arról is, hogy az idén a 40 ezer eurós beruházási keretből közlekedési akadálymentesítésre 15 ezer
eurót költsenek, a játszóterek felújítására pedig 25 ezer eurót szánnak. Az önkormányzat azt is megszavazta, hogy a Delfin diszkót
és a Drink italnagyraktár épületét levették az eladási listáról, azaz a város egyik objektumot sem adhatja el.
ÁPRILIS
Mivel az egyes szakbizottságok részletesen tárgyaltak róla, az április elején tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen arra számítottunk, hogy az önkormányzat gyorsan dönt majd a Papagáj-öböl eladásáról, ennek ellenére hosszadalmas vita bontakozott ki az
ügyben.
Egy biztos, az öblöt immár nem bocsátják árverésre, mindenképp eladják, és most már csak az eddigi két komolyabb érdeklődő jöhet
számításba. A májusi testületi ülésre a városi hivatalnak ki kell dolgoznia egy szerződéstervezetet, mely szerint Párkánynak elővételi
joga lesz a visszavásárlásra, ha a vevő már nem folytatja deklarált vállalkozói tevékenységét az adott területen, természetesen a
szerződésben rögzített áron. Ebből következik az is, hogy a vevő semmiképp sem adhatja el harmadik személynek a területet. Az
öböl minimális vételi ára 48 ezer euró.
Mint azt a bevezetőben említettük, a Papagáj öböl eladására két komolyabb érdeklődő jelentkezett, és a rendkívüli ülésen a
képviselők arról is döntöttek, hogy most már nem bocsátják többé árverésre a területet. Hencz Attila, az egyik érdeklődő felszólalásában arra figyelmeztetett, hogy – bár az öbölre már több árverés is lezajlott – a város csak a vonatkozó terület 60 százalékának a
tulajdonosa, a többi résznél a folyamhajózási vállalat és a földalap a birtokos, ráadásul a telek melletti részre már egy új tulajdonost
is bejegyeztek, és ezért ha ezt a területet elárvereznék, akkor a vevő nem tudna a telkére jutni. Eléggé abszurdnak tartja azokat a
követelményeket is, amelyeket a város az árveréskor megszabott, miszerint a vevőnek buszmegállót kell biztosítania – 150 méterre
2 megálló is van, - és azt sem tartja teljesíthetúnek, hogy a terület felét zöldövezetként alakítsák ki. Hol lenne akkor hely a kikötő
számára – tette fel a kérdést Hencz Attila, aki kishajó-kikötőt szeretne megvalósítani az öbölben. Hencz Attila azt is kifejtette, nem
látta értelmét, hogy az áveréseken részt vegyen, mert szerinte komolyabb technikai egyeztetés nélkül senki sem vágna ott bele
egy nagy volumenű fejlesztésbe. Hencz úr tehát a város részéről az egyeztetés hiányát is nehezményezte. Mi több, egy korszerű
sporthajó-kikötő elengedhetetlen tartozéka az üzemanyagtöltő állomás. E nélkül nincs értelme a kikötőt kiépíteni, épp ezért Hencz
Attila szerint a városnak ezt is tisztáznia kell a potenciális vevővel, mielőtt az eladásról döntene.
Ján Oravec polgármester mindehhez azt fűzte hozzá, hogy a város telektérképe szerint az a háromméteres sáv, amit a lakosok
számára a folyóhoz jutáshoz biztosítanak, az egészen a Duna-partig ér – és ez semmiféle magánterületen nem vezet keresztül. Másrészt, a sáv, amit nem ad el a város, az a járdát és a hozzá tartozó néhány métert jelenti – ez persze nem adható el. Ugyanakkor, ha
a vevő a telekhez jutást kéri, azt a város tudja biztosítani, vagy beterheléssel vagy állandó bérlettel. Ebben a polgármester nem lát
jogi és tulajdonjogi problémát.
A rendkívüli ülésen egy magyarországi befektető is komolyan érdeklődött a Papagáj-öböl iránt. A Fortuna Kft. magyarországi és
ausztriai befektetőkkel a háttérben vágna neki a Papagáj-öböl átalakításának, mint a testületi ülésen elmondták, a pénz rendelkezésre
áll, és az öbölben egy négyemeletes hajót állomásoztatnának. A hajón kulturális és társasági eseményeket rendeznének, fitnessterem, vendéglő, napozó és sétaterasz működne, és egy kaszinó is. A projekt összköltsége 10 millió euró ebből 7,7 millió eurót a hajó
felújítására és a kikötői munkálatokra szánnak. Az engedélyeztetési eljárás a szlovák hatóságokkal megkezdődött, a tervek szerint
jövő év márciusában nyitna a szórakoztatóipari komplexum. Elsősorban Pestről érkező, és a Dunakanyart, Visegrádot, Esztergomot
és Párkányt meglátogató turistákkal számolnak, akiket saját szárnyashajó-járattal hoznának ide. A tervek szerint a hajón 168 állandó
munkahely létesülne, főképp párkányiakat és Párkány környékieket foglakoztatnának. A cég képviselője a majdani hajót működtető
felügyelő tanácsban egy állandó helyet kínált fel a városnak. A cég vállalja az öböl rendbetételét és parkolóhelyek kialakítását is.
A képviselő-testület ugyanakkor elnapolta a döntést az öböl eladásáról,
Jozef Slabák képviselő pedig azt javasolta, hogy a céggel inkább elővételi
szerződést kössenek, de úgy, hogy először fizessék ki a vételár felét, és ha
nem teljesítik a város feltételeit, akkor ezt az összeget bukják, és vissza kell
adniuk a területet. Az viszont menet közben derült ki, hogy ha a város a
közvetlen eladás formáját választja, akkor nem köthet elővételi szerződést
és nem szabhat feltételeket a felhasználást illetően. A képviselő-testület
tehát csak a májusi gyűlésen dönt véglegesen arról, hogy kinek és milyen feltételekkel adja el a Papagáj-öblöt, addig a városháza kidolgozza
a szerződéstervezetet, amelyet ismét meg fognak vitatni. Ugyanakkor a
szerződésben kikötik, hogy a városnak elővételi joga lesz az öböl visszavásárlására.
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Fél év az önkormányzat tükrében
MÁJUS
Mégsem adják el a Papagáj-öblöt, Nataša Simonková, a mozi vezetője lesz június elsejétől a kultúrház igazgatója is, határozottan
tiltakoznak a gimnázium elköltöztetése ellen, jóváhagyták a polgármester és a városi főellenőr fizetését - többek közt erről is döntött
májusi rendes közgyűlésén Párkány önkormányzata.
Az ülésen a civil szemlélők is arra számítottak, hogy a szórakoztató-, rendezvényhajót illetve kaszinóhajót működtetni tervező
magyarországi félnek adják el az öblöt, de a cég tulajdonosa kijelentette, nem veszik meg, ha a város nem intézi el a folyamkotrási
engedély kiadását – mert máskülönben nem tudja azt ott megvalósítani, amit ott megígért. A képviselők közt volt, aki azzal érvelt,
hogy a szerencsejáték üzemeltetés a bűnözés növekedését vonná maga után, és többen voltak olyanok is, akik szerint ez nem érv,
lényeg a beígért munkahelyek megteremtése. Miután azonban Ján Oravec polgármester közölte az érdeklődővel, hogy a kotrási
engedéllyel csak most rukkol elő, és ezt a város helyette nem fogja elintézni, a magyarországi cég ügyvezetője kijelentette, hogy
akkor viszont nem veszik meg az öblöt.
Az ülésen tulajdonképpen kiderült, hogy a magyarországi potencionális befektető visszalépett az öböl megvásárlásától, az öböl
ügyét pedig elnapolták. Ezért kérdéses még, hogy tárgyalni fognak-e Hencz Attilával, a másik érdeklődővel. A képviselő-testület
ugyanakkor határozottan elutasítja, hogy a gimnáziumot Nyitra megye a jelenlegi épületéből elköltöztesse.
Ján Oravec polgármester közölte az ülésen, hogy a jelenlegi helyzet szerint a legiszlatív problémák elhárultak a Nánai út felújításának kivitelezése elől, és az Állami Útkezelőség feltételezhetően a Simon – Júda vásár után elkezdi a felújítást.
Június elsejétől Nataša Simonková, a mozi jelenlegi igazgatója lesz a városi művelődési központ igazgatója is, a moziban 25 százalékos, a kultúrházban 75 százalékos munkaviszonyban lesz. Simonkovát egyúttal azzal is megbízták, hogy az októberi testületi
ülésig dolgozza ki a kultúrház a mozi és a könyvtár egységes szerkezeti működésének tervét, mert 2004. január elsejétől lehetséges,
hogy összevonják mindhárom intézményt.
A képviselő-testület a májusi ülésen a polgármester fizetését havi 2352 euróban, a főellenőr fizetését 1578 euróban állapította meg.
JÚLIUS
Árverésre bocsátják a Renner-öblöt, emelkednek a Simon Júda vásár standbérletei, jóváhagyták a Vadas fürdő alaptőke-emelését –
többek közt erről is döntött a képviselő-testület az önkormányzat júliusi ülésén.
A képviselő-testület júliusi ülésén döntöttek a Simon Júda vásár területbérlési díjainak emeléséről is. Általánosságban megállapítható, hogy a tavalyi évhez képest mintegy 10 százalékkal emelkednek a standok bérleti díjai, egyetlen esetben, a mozgóárusok
esetében drágul több, mint 10 százalékkal a bérleti díj. Vitkó Andrea képviselő javaslatára most már a kézművesek sem foglalhatnak
ingyen területet, ők idén szimbolikus 1 eurót fizetnek négyzetméterenként és naponként a vásáron. Az önkormányzat a következő
változatot hagyta jóvá: Az A és B zónában, azaz a Komenský utcán 3 euró 60 centet fizetnek négyzetméterenként és naponként az
árusok, a C zónában a lacipecsenyések napi négyzetméterenkénti bérleti díja 7 euró 30 cent lesz, a D szektorban, vagyis a Fő utca
Takarékpénztártól felfelé eső részén 5 euró 50 centet kell majd fizetni. A körhintások idén négyzetméterenként és naponként 1 euró
80 centet fizetnek a vásáron, a mozgóárusok pedig szintén a legmagasabb tarifával, 7 euró 30 centtel számolhatnak, naponként és
négyzetméterenként- indoklás szerint azért, mert ők bárhol árulhatnak a vásár területén.
Az önkormányzat jóváhagyta a Vadas fürdő alaptőke-emelését 546 ezer euróról 807 ezer euróra, ugyanakkor csak tudomásul vette
a sporthotel ill. a sportcsarnok hőszigetelésének tervét, de ez utóbbival érdemben nem foglalkoztak. Azért sem, mert mint azt az
építésügyi bizottság közölte, a hotel hőszigetelésére már van egy érvényes projekt, csak ennek megvalósítására nincsenek anyagiak.
Előzetes becslés szerint a sporthotel hőszigetelése, az ajtó és ablakcsere összesen mintegy 90 ezer euróba kerülne.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy nem adja el közvetlenül a Renner-öblöt, ehelyett ismét árverésre bocsátják, 49 700 euró
értékben, azzal a kikötéssel, hogy a leendő vásárló csak olyan fejlesztéseket hajthat majd végre a területen, amelyek összhangban
vannak Párkány hosszú távú területrendezési és –fejlesztési tervével.
A gyűlés végén Kornélia Slabáková alpolgármester tájékoztatott a kultúrház igazgató posztjára kiírt pályázatról is. Mint elmondta,
6 jelentkező volt, a bizottság a benyújtott írásbeli anyagok és a szóbeli meghallgatás után végül is senkit sem talált egyértelműen
alkalmasnak a posztra. Ján Oravec polgámester ehhez még hozzátette, a pályázatot napokon belül ismét kiírják, de a pályázati
feltételeken nem fognak enyhíteni, azaz továbbra is minimum főiskolai végzettséget követelnek meg. Oravec úgy fogalmazott,
legkésőbb október elsejéig, azaz a következő rendes testületi ülésig már sor kell, kerüljön az új igazgató kiválasztására.
(feldolgozta: –buch- )

VEC VEREJNÁ - KÖZÜGY

			

Polrok v zrkadle života MZ
Vážení čitateľia, v augustovom vydaní nášho časopisu Vám prinášame najdôležitejšie momenty zo života mestskej samosprávy z I. polroka 2013. Sumár udalostí Vám prinášame na základe redakčného archívu.
FEBRUÁR
O zmenách a nedostatkoch miestnej hromadnej dopravy, o bezodplatnom prevode nehnuteľného majetku mesta do vlastníctva
Vadašu, o uskutočniteľných prácach, ktoré sú na zozname investičných akcií, ako aj o budovách Delfin disco a skladu Drink sa
rokovalo na februárovom zasadnutí samosprávy dňa 26. februára.
Poslanec František Árendás sa pýtal na zmeny miestnej hromadnej dopravy, pretože sa obyvatelia sťažovali, že tieto autobusy
premávajú zvláštne, na zvláštnej trase, či bude zmena a kedy? Primátor Ján Oravec vo svojej odpovedi vyjadril, že miestnu hromadnú dopravu sa snažili urobiť hospodárnejšou tak, aby ušetrili kilometre a cestujúcich vedeli naďalej dopraviť k odchádzajúcim
a prichádzajúcim vlakom. „Čo sa týka trasy, keď chceme obslúžiť všetky časti mesta, tak musí autobus premávať takto. Keby
premával v opačnom smere, nevedeli by sme obslúžiť Jesenského ulicu, autobusovú zastávku a iné miesta. Teda zatiaľ neplánujeme
zmenu. Ale už teraz môžeme povedať, že namiesto dvoch vlaňajších liniek premáva iba jedna a v decembri – januári bolo na tejto
linke o tristo cestujúcich viac ako na dvoch zrušených“ – dodal primátor.
Poslanec Attila Lengyel sa zaujímal o to, kedy bude možné klasickou anténou a cez káblový rozvod chytiť program mestskej
televízie? Primátor reagoval tak, že vzhľadom k tomu, že ponuka vysielacej firmy je 1400 eur mesačne, mesto v súčasnosti popri
výrobe programov nevie vziať na seba túto čiastku navyše. To znamená, že program mestskej televízie si záujemcovia môžu naďalej
pozrieť cez internet.
„Treba vedieť, že na základe memoranda medzi ZMOS a vládou treba znížiť vecné a mzdové náklady, hlavne tam, kde zle
hospodária. U nás sme od 1. marca zaviedli 5 percentnú reštrikciu, to je sporenie u organizácií spadajúcich pod rozpočet s tým, že
keď je potrebné, vykonáme zmenu rozpočtu. Ochranná sieť je potrebná preto, lebo ako vieme, z hľadiska peňazí pochádzajúcich
z ústredného rozpočtu na základe našich skúseností je apríl kritický, máj zlý a jún veľmi zlý. Teraz sme v pluse, ale s riaditeľmi
mestských organizácií sme sa dohodli, že výdavky znížime o päť percent. To bude do júna. Zníženie bude aj v júni a aj v júli. A ak sa v
júli ako vždy dostane do starých koľají a bude pokračovať aj v auguste, potom môžeme zvažovať zrušenie päť percentného zníženia,
ktoré sme v prvom polroku zadržali. Zatiaľ to robíme bez zmeny rozpočtu. Počkáme marec, ktorý býval relatívne dobrý, lebo platia
dane. V apríli by mali byť solídne peniaze, ale vieme, že v júni sme zvykli dostávať 30 percent našich peňazí. Je preto dôvod na
sporenie. To znamená, že zatiaľ ani s jedným ani s druhým, ktorí dali ponuku, neuzavrieme zmluvu na vysielanie“ – vysvetlil Oravec.
Poslanec Zoltán Csepregi vyjadril svoj údiv, že oddelenie výstavby napriek tomu, že vychádza z tých istých čísiel a prieskumov ako
SAD, predostiera ako sporenie a pozitívum – vrátajúc primátora – zmenu miestnej hromadnej dopravy, a on vyvodzuje úplne iné
konklúzie z prípadu. Na základe prieskumu SAD podloženého konkrétnymi faktami a číslami, od vstupu platnosti nového systému
počet cestujúcich klesol o 30 percent. Na vlaky treba čakať oveľa viac a jediný zostávajúci autobus oveľa viac pendluje v meste, ako
keď bola prevádzka mestských autobusov rozumnejšia a účinnejšia. Podľa názoru primátora Jána Oravca aj mestský úrad vychádzal
z tých istých čísiel ako SAD a stojí za účinnosťou nového systému.
Poslanci podrobne rokovali aj o tom, prečo je potrebný a či je vôbec potrebný prevod častí mestských pozemkov a parciel do majetku Vadašu, z dôvodu dva a pol miliónového bankového úveru, ktorý si Vadaš zoberie od Slovenskej sporiteľne na výstavbu nových
apartmánov. Ako vysvitlo, vlaňajšie júlové zvýšenie základného imania, vtedajší prevod majetku bol potrebný na reštrukturalizáciu
starých úverov Vadašu. S terajším rozhodnutím zastupiteľstvo predbežne súhlasilo s tým, že parcely pod novými apartmánmi banka
mohla založiť do zálohy, ale nie ako majetok mesta, ale ako vlastný majetok Vadašu.
„O čom sme my v júli rozhodli, a bolo ohodnotené, tým narástlo základné imanie Vadašu. Na tieto parcely teraz môžeme zabudnúť.
Tieto sú zaťažené. Spomínané terajšie parcely sú na inom mieste Vadašu. Vadaš stavia nové apartmány. Po odovzdaní ako garanciu
žiada banka nové bungalovy a parcely pod nimi. Teda o týchto územiach ešte v júli nebola reč. Ak sú tam aj také parcely, ktoré boli
aj v júlovom materiáli, treba to prekontrolovať, lebo tieto by tam nemali byť. Keď tieto nové parcely budú ohodnotené, tak sa v
tejto čiastke znova zvýši základné imanie Vadašu a firma to potom ako zálohu vloží do úveru. To je investícia, rozvoj, teda budova a
pozemok. Pretože budova bez pozemku nemá takú hodnotu a pozemok bez budovy tiež nie. Keď je to v jednom celku v jednej ruke,
samozrejme sa zvýši aj cena“ – rozoberal primátor.
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Poslanec František Árendás sa ohľadne veci vyjadril: „Aj na zasadnutí finančnej komisie povedal pán riaditeľ (Endre Hogenbuch –
pozn. redakcie), že jedným z dôvodov prevodu majetku, zvýšenia základného imania je práve to, že takýmto spôsobom môže vzniknúť
dobrá rokovacia situácia s bankami na zobratie úveru. Teda tieto pozemky, na ktorých samozrejme stoja tieto nehnuteľnosti, boli
odovzdané Vadašu. Tak potom nechápem, že tieto potom slúžili na nový úver a na túto investíciu a teraz by sme ich znovu zaťažili?
Podľa Jána Oravca poslanec zle pochopil potrebu terajšieho prevodu majetku a okamžite to aj vysvetlil:
„Vadaš mal viacero úverov u jednej, druhej, tretej banky. Na každý úver bola daná ako garancia budova do zálohy. Pri reštrukturalizácii
úverov to znamená, že viac úverov bolo daných do jedného veľkého úveru. Najlepšiu ponuku poskytla Slovenská sporiteľňa na to, že
tieto staré, nevýhodné úvery premení na jediný nový úver, to znamená, že ich preberie v celku. Pri starých úveroch bol problém v tom, že
na budovy dal garanciu Vadaš a na pozemky mesto, pretože tie boli vo vlastníctve mesta. Nakoľko tieto staré úvery boli miliónové úvery,
mesto nemalo vlastné právo na úver. Kvôli ručeniu sme boli považovaní za dlžníka, pretože pri úvere zarátali aj budovy a pozemky.
Preto bolo potrebné vlani v júli v rámci prevodu majetku ručenie mesta previesť na Vadaš, aby za úvery zodpovedala firma. Tým sme už
neboli ručiteľom a vykonali sme aj zvýšenie základného imania vo firme. To sa vzťahuje na staré úvery. Teraz je tu nový úver, za čo treba
tiež ručiť. Teda to vyriešime buď tak, že Vadaš s budovami a my s pozemkami pod týmito budovami ručíme banke, čo zníži hodnotu
úveru, alebo tieto pozemky, kde budú stáť nové bungalovy, opäť odovzdáme Vadašu do jeho vlastníctva. Potom bude znova iba jeden
ručiteľ, teda Vadaš a mesto nemusí za to zodpovedať, nebudeme mať viazané ruky“ – vysvetľoval podrobne primátor.
Zastupiteľstvo nakoniec odsúhlasilo, aby sa spomínané parcely previedli do vlastníctva Vadašu. Zastupiteľstvo na februárovom zasadnutí rozhodlo aj o tom, že tohto roku zo 40 tisícového investičného fondu použijú na realizáciu bezbariérových prechodov 15.000 €,
na rekonštrukciu zariadení detských ihrísk 25.000 €. Samospráva odsúhlasila aj to, že budovy „Delfín“ a „DRINK“ stiahli zo zoznamu
majetku určeného na predaj, teda mesto nemôže predať ani jeden objekt.
APRÍL
Na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva začiatkom apríla sa počítalo s tým, že samospráva rýchlo rozhodne o predaji
pozemkov „zátoky“. Aj napriek tomu, že už o tom jednotlivé odborné komisie podrobne diskutovali, rozvinula sa o spomínanej veci
zdĺhavá debata.
Jedno je isté, že zátoku už nedajú na predaj formou dražby. V každom prípade ju predajú a do úvahy prídu iba doterajší dvaja vážnejší
záujemcovia. Mestský úrad na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva má pripraviť návrh kúpnej zmluvy so zriadením predkupného práva v prospech mesta Štúrovo za pôvodnú kúpnu cenu, ktorú obsahuje kúpna zmluva a to v prípade, ak kupujúci nepoužije
nehnuteľnosť na svoje podnikateľské účely. Z toho vyplýva aj to, že kupujúci v žiadnom prípade nemôže predať pozemok tretej osobe.
Minimálna kúpna hodnota zátoky je 48 tisíc eur.
Primátor Ján Oravec k tomu dodal iba toľko, že podľa pozemkovej mapy mesta trojmetrové pásmo, ktoré zabezpečia pre občanov na
vchod k rieke, siaha až po breh Dunaja – a to nevedie cez žiadny súkromný pozemok. Pásmo, ktoré mesto nepredá, je chodník a k tomu
patriacich pár metrov – to je samozrejme nepredajné. Ak si kupujúci žiada prístup k pozemku, to mesto vie zabezpečiť, buď zaťažením
alebo trvalým nájmom. Primátor v tom nevidí právny a majetkoprávny problém.
Na mimoriadnom zasadnutí sa o pozemky zátoky vážnejšie zaujímal aj maďarský investor. Fortuna Kft. by začal prestavbu zátoky
v pozadí s maďarskými a rakúskymi investormi. Ako na zasadnutí povedali, peniaze sú k dispozícii. V zátoke by mala stály prístav
štvorposchodová loď. Na lodi by usporiadali kultúrne a spoločenské podujatia, tiež by prevádzkovali fitnes, reštauráciu, miesto na
opaľovanie a vychádzkovú terasu, ako aj kasíno. Celkové výdavky projektu tvoria 10 miliónov eur, z toho na obnovenie lode a na práce
okolo prístavu by išlo 7,7 miliónov eur. Povoľovacie konania so slovenskými orgánmi sa už začali. Podľa plánov by zábavný komplex otvorili v marci budúceho roku. V prvom rade počítajú s turistami z Budapešti, ktorí by si chceli pozrieť ohyb Dunaja, navštíviť
Vyšehrad, Ostrihom a Štúrovo, priniesli by ich vlastnou rýchloloďnou linkou. Podľa plánov by na lodi vzniklo 168 pracovných miest.
Zamestnali by väčšinou Štúrovčanov a z blízkeho okolia. Zástupca firmy ponúkol pre mesto jedno stále miesto v dozornej rade prevádzkujúcej lode. Firma sa podujme aj na úpravu zátoky a vytvorenie parkovísk.
Mestské zastupiteľstvo zároveň odročilo rozhodnutie o priamom odpredaji mestských pozemkov „Zátoka“. Poslanec Jozef Slabák
navrhoval, aby s firmou radšej uzavreli predkupnú zmluvu, ale spôsobom, že najprv vyplatia polovicu kúpnej ceny, a keď nesplnia
podmienky mesta, suma prepadne a plochu musia vrátiť. V priebehu ale vysvitlo, že ak si mesto zvolí formu priameho odpredaja, v
tom prípade nemôže uzavrieť predkupnú zmluvu a nemôže určiť podmienky ohľadne použitia. Zastupiteľstvo teda o tom, že komu a za
akých podmienok predá zátoku, môže konečne rozhodnúť až na májovom zasadnutí. Do tej doby mestský úrad vypracuje návrh kúpnej
zmluvy, ktorú opäť prediskutujú. Takisto si v zmluve vyhradia, že mesto bude mať predkupné právo na odkúpenie zátoky.
Na mimoriadnom zasadnutí poslanci rozhodovali aj o tom, že zátoku už nepredajú formou dražby. Attila Hencz, jeden zo záujemcov,
vo svojej diskusii upozornil na to, že na predaj zátoky už prebehlo viac dražieb. Mesto je majiteľom iba 60% spomínaného pozemku.
Ostatné pozemky sú majetkom Plavebnej správy a Pozemkového fondu. Navyše na jednu časť vedľa pozemku už zaevidovali nového
majiteľa. Preto keby urobili dražbu na túto plochu, nový majiteľ by sa nevedel dostať na svoj pozemok. Považuje za dosť absurdné aj
tie požiadavky, ktoré mesto určilo pri dražbe, v zmysle ktorých kupujúci musí zabezpečiť autobusovú zastávku – na vzdialenosť 150
metrov sú aj dve zastávky – a aj to považuje za nesplniteľné,
aby z polovice plochy vytvorili zeleň. Kde by bolo potom miesto pre prístav? – položil otázku Attila Hencz, ktorý by chcel
vybudovať v zátoke prístav pre malé lode. Vysvetlil aj to, že
nevidel význam, aby sa zúčastnil na dražbách, pretože podľa
neho bez vážnejšej technickej dohody by tam nikto nezačal
s rozvojom väčšieho charakteru. Pán Hencz mestu vyčítal aj
chýbajúce spoločné zlaďovanie. Čo viac, neodpustiteľnou
súčasťou moderného prístavu pre športové lode je čerpacia
stanica. Bez toho nemá význam prístav vybudovať. Práve preto
podľa Attilu Hencza si mesto aj toto musí vyjasniť s potencionálnym kupujúcim ešte predtým, než by rozhodoval o predaji.
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MÁJ
Zátoku predsa nepredajú, od 1. júna bude riaditeľka kina Nataša Šimonková aj riaditeľkou MsKS, jednoznačne sú proti odsťahovaniu
gymnázia, schválili plat primátora a hlavného kontrolóra – medzi mnohými aj o tom rozhodovalo zastupiteľstvo Štúrova na svojom
riadnom májovom zasadnutí. Na zasadnutí aj civilní ľudia počítali s tým, že zátoku predajú maďarskému záujemcovi, ktorý by tu
prevádzkoval zábavnú loď na rôzne podujatia, resp. kasíno. Majiteľ firmy ale vyhlásil, že to neodkúpia, ak mesto nezíska povolenie na
prehĺbenie dna rieky, pretože v opačnom prípade to čo sľúbil, nevie uskutočniť. Jeden z poslancov argumentoval, že prevádzkovanie
hazardnej hry by malo za následok zvýšenie zločinnosti, no boli viacerí aj takí, podľa ktorých to nie je argument. Hlavné je vytvorenie
sľúbených pracovných miest. Potom, ako primátor oznámil záujemcovi, že povolením na prehĺbenie vyrukoval iba teraz a mesto to
namiesto neho nevybaví, vedúci maďarskej firmy vyhlásil, že v tom prípade zátoku neodkúpia.
Na zasadnutí vlastne vyšlo najavo, že maďarský potenciálny investor odstúpil od zakúpenia a prípad zátoky odročili. Preto je ešte
otázkou, či budú rokovať s druhým záujemcom, Attilom Henczom. Mestské zastupiteľstvo z á s a d n e n e s ú h l a s í s návrhom
Nitrianskeho samosprávneho kraja presťahovať gymnázium do budovy SOŠ v Štúrove. Mestské zastupiteľstvo navrhuje naďalej
ponechať gymnázium v pôvodnej budove.
Primátor Oravec na zasadnutí oznámil, že podľa terajšieho stavu legislatívne problémy pred obnovou Nánanskej cesty pominuli.
Slovenská správa ciest začne s jej obnovou po jarmoku Šimona-Júdu.
MZ od 1. júna vymenúva za riaditeľku MsKS pani Natašu Simonkovú, terajšiu riaditeľku kina, ktorá bude vykonávať svoju prácu v
MsKS so stanoveným pracovným úväzkom 75% a v kine s úväzkom 25%. Zároveň jej MZ ukladá vypracovať model fungovania
a návrh novej organizačnej štruktúry MsKS, Kina Danubius a Mestskej knižnice v Štúrove so zreteľom na ich možné zlúčenie k
01.01.2014.
Mestské zastupiteľstvo na májovom zasadnutí schválilo mesačný plat primátora mesta Mgr. Jána Oravca v zmysle §3 a 4 ods. 1
a ods. 2 zákona č. 253/94 Z. z. v znení neskorších predpisov od 01.01.2013 do najbližšej úpravy vo výške 2 352 €, ďalej určilo v
zmysle § 11 ods. 4 písm. j) a 18c ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesačný plat hlavného
kontrolóra mesta od 01.01.2013 vo výške 1 578 €.
JÚL
Dražba na Rennerovu zátoku, zvyšuje sa poplatok za predajné miesto a za obsadený priestor na jarmoku Simona-Júdu, schválili
zvýšenie základného imania kúpaliska Vadaš – okrem iného aj o tom rozhodlo zastupiteľstvo na júlovom zasadnutí.
Zastupiteľstvo na júlovom zasadnutí rozhodlo o zvýšení poplatku za predajné miesto a za obsadený priestor na jarmoku Simona-Júdu.
V globále môžeme konštatovať, že poplatky sa zvýšia o 10 percent, iba u pohyblivých predajcov sa zvýši o viac ako 10 percent. Na
návrh poslankyne Andrey Vitkóovej už budú musieť platiť aj remeselníci na pešej zóne, symbolicky 1 euro za meter štvorcový za deň.
Samospráva odsúhlasila nasledovné zmeny: V zóne A a B, to znamená na Komenského ulici zaplatia predajcovia 3,60 eur za m²/deň,
v zóne C, kde sa predáva jedlo, zaplatia 7,30 eur za m²/deň. V zóne D, na Hlavnej ulici od sporiteľne smerom hore 5,50 eur. Prevádzkovatelia kolotočov tohto roku zaplatia za meter štvorcový a deň 1,80 eur. Mobilní predajcova tiež zaplatia najvyššiu sumu 7,30 eur s
odôvodnením, že oni môžu predávať na celom území jarmoku.
Samospráva schválila zvýšenie základného imania Vadašu z 546 tisíc eur na 807 tisíc eur. Vzala na vedomie plán tepelnej izolácie
šport hotela a športovej haly, ale ďalej sa s tým nezaoberali už aj z dôvodu, že komisia výstavby oznámila, že na izoláciu hotela už
existuje platný projekt, len nie sú financie ne jej uskutočnenie. Podľa predbežných odhadov izolácia šport hotela, výmena okien a dverí
by stála cca 90 tisíc eur.
Zastupiteľstvo rozhodlo, že nepredá priamo zátoku, ale znovu ponúkne na predaj formou dražby v hodnote 49 700 eur. Podmienkou je,
že budúci nákupca môže vykonať len také zmeny na danom území, ktoré sú v súlade s dlhodobým plánom územného rozvoja Štúrova.
Na konci zasadnutia zástupkyňa primátora Kornélia Slabáková informovala o výberovom konaní na post riaditeľa Mestského
kultúrneho strediska. Ako povedala, bolo 6 záujemcov, komisia na základe písomných materiálov a ústnom jednaní nakoniec neuznala jednoznačne ani jedného prihláseného za
vhodného na funkciu riaditeľa. Primátor Ján
Oravec k veci dodal, že výberové konanie
behom niekoľkých dní znovu vypíšu, ale z
podmienok neupustia, to znamená, že naďalej
bude podmienkou minimálne vysokoškolské
vzdelanie. Oravec tak povedal, že najneskôr
do prvého októbra, to znamená do ďalšieho
zasadnutia MZ, už musí prísť rad na určenie
nového riaditeľa.
(spracoval: -buch- )
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A személyesség, a hitelesség a fontos - Peter Lipa fellépése Párkányban
Szerkesztő, dramaturg, a Pozsonyi Jazznapok atyja, karizmatikus énekes és zenész, producer, de mindenekelőtt egy rendkívül sokoldalú,
legendásan fegyelmezett, profi művész látogatott el Párkányba augusztus elején, a Zenei Nyár rendezvénysorozatának fellépőjeként.
Peter Lipa és együttese produkcióját több száz néző tapsolta meg a korzón. A művésszel közvetlenül párkányi fellépése előtt beszélgettünk.
-Művész úr, először lép fel Párkányban? Kötik emlékek, élmények Párkányhoz és a régióhoz?
Peter Lipa: Azt hiszem turistaként jártam már itt, főképp Esztergomban, de ha jól emlékszem itt még nem adtam koncertet. Bár lehet, tévedek, mert
én már sok mindenre nem emlékszem…
-Ön olyan zenei legendákkal dolgozott együtt, mint Andrej Šeban, Peter Breiner, Luboš Andršt, de előtte ön a Struny zenekart is vezette. 1968-ban
pedig megnyerték a prágai zenei fesztivált….
P.L.: Igen, de az már a második zenekarom volt, a Blues Five, mellyel a II. Csehszlovákiai Beatfesztiválon a fesztivál felfedezettjei – címet nyertük
el. Ez az akkori körülmények közt komoly elismerést jelentett. De úgy gondolom, hogy a díj sokat segített, főképp cseh nyelvterületen, mert azok
az emberek, akik akkoriban hallgattak bennünket, megjegyeztek bennünket és máig a hallgatóim. Épp ezért az ember mindig visszatér ehhez a
pillanathoz.
-Az ön weboldalán belehallgattam néhány dalba, nemrég újraélesztették a Blues Five projektjét….
P.L.: Igen, hát ez viszonylagos, volt egy alkalom, amikor visszaemlékeztünk a Big Beat pozsonyi kezdeteire, ekkor találkoztunk a többiekkel és
ismét együtt játszottunk. Ám úgy vélem, hosszú távon már nem lenne értelme ilyen formában együtt zenélni. Remek dolog tehát a régi kollégákkal együtt muzsikálni – akik egyébként már nem játszanak -, eljátszani a régi számokat, de már nincs meg az az igazi zenei „erőnlét”, jelenlét és
folyamatosság, ami ehhez kell. Épp ezért manapság én már fiatal társakkal dolgozom, akik profiként bánnak a hangszereikkel, állandóan a zenével
foglalkoznak, igényesen. Következésképp a zenei teljesítményük is egészen más.
-A minap egy szabadkai barátomnak mutattam néhány klipet, amelyekben Ön Milan Lasicával énekel. Robi rögtön azt mondta, ez kiváló muzsika,
és hogy az Ön stílusa Joe Cocker-re emlékezteti…
P.L.: Joe Cocker már az én karrierem elején is híres volt, természetesen a példaképeim közé tartozik, már akkor is nagyon tetszett nekem, amit
csinál. Az emlékezetes Beatles-feldolgozása máig óriási élményt jelent. Profi előadásmód és a csak rá jellemző, összetéveszthetetlen hang…
Cocker már akkor nagy művész volt. Ráadásul az ő hangja klasszikus értelemben egyáltalán nem szép, nem egy „bel canto”, ugye, mégis nagyon
markáns, egyedi. A zenében pedig nagyon erős gondolatokat tud népszerűsíteni. Egyéniség – ez benne a legszimpatikusabb.
-Joe Cockerben számomra az is rokonszenves, hogy egyfajta spleen-nel énekel...
P.L.: Persze, az embernek sok példaképe van, nekem is volt-van számtalan, ugyanakkor mi, előadók arra
törekszünk, hogy egyedi stílusunk legyen, fontos a személyesség, az összetéveszthetetlenség. Az a jó, ha
valaki hallja a számot és rögtön azt mondja, aha ez a Lipa… Joe Cockernek ez már a pályája elején sikerült,
annyira jellegzetes hangja van.
-Szereti a régi lemezeket? Azt olvastam, hogy már gyermekkorában, Eperjesen, a családi körben is sellaklemezeket hallgattak, régi cseh operetteket…
P.L.: Igen, emlékszem például a Cecilie című számra, ezt Voskovec énekelte (ugye a klasszikus VoskovecWerich páros- a szerk. megj.). Egyébként ezek főképp magyar és osztrák operettek voltak, mi ugyanis
otthon magyarul is beszéltünk. Mondhatni, ezeken nőttem fel, a mai napig is megszállott zenehallgató
vagyok. Természetesen megválogatom, hogy mit, szerkesztőként és zenei fesztiválok szervezőjeként viszont pontosan tudnom kell, mi történik a szakmában. Az új irányzatokat, előadókat is figyelemmel kísérem, főképp a dzsessz és a dzsesszel rokon műfajok területéről. A világ ugyanis az információk alapján
működik, én pedig igyekszem megtudni ezeket az információkat – minél többet begyűjteni, mert képben
kell lenni.
-Köztudott, hogy ön magyarországi kollégákkal is többször dolgozott már együtt, például Solti Jánossal,
Póka Egonnal, a Benkó Dixieland Band-del….
P.L.: Nagyon kedves, rendes srácok a magyar kollégáim, barátaim, szeretem őket. Egonnal és Jánossal
ráadásul közös zenekarunk is van – ez a Visegrád Blues Band, alkalmanként közösen lépünk fel. A zenekarban két lengyel is van, plusz egy cseh zenész, aztán ők ketten és én. De például Berki Tamással nemrég
szintén együtt léptünk fel Ipolyságon. Ezek a kapcsolatok tehát roppant értékesek és máig élőek, Magyarországon ráadásul lemezem is megjelent, amit magyarországi koncerteken vettünk fel. Számomra tehát
emberileg, szakmailag is örömteliek ezek a kapcsolatok.
Beszélgetésünk végén Peter Lipa magyarul is üdvözölte a párkányiakat és a környékbelieket. Mint
kifejtette, a városka nagyon tetszik neki, reméli, hogy nem most koncertezett itt utoljára.
Mit tehetnénk ehhez hozzá? Csak annyit: visszavárjuk, művész úr!
-buch-
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Dôležitá je osobnosť a dôveryhodnosť – vystúpenie Petra Lipu v Štúrove
Skladateľ, dramaturg, zakladateľ Bratislavských jazzových dní, charizmatický spevák a hudobník, producent, ale predovšetkým
výnimočne všestranný, legendárne disciplinovaný, profesionálny umelec navštívil Štúrovo začiatkom augusta v rámci vystúpenia
Program
kina Danubius na mesiac JÚL 2013- A Danubius mozi Júliusi műsora
na podujatí
Hudobné leto.
Vystúpenie Petra Lipu a jeho hudobnej skupiny si prišlo na korzo pozrieť viac stoviek divákov. S umelcom sme sa rozprávali pred
jeho štúrovským vystúpením.
- Pán umelec, prvýkrát vystupujete v Štúrove? Viažu Vás nejaké spomienky, zážitky k Štúrovu a jeho regiónu?
Peter Lipa: Myslím si, že ako turista som tu už bol, hlavne v Ostrihome. Ak sa dobre pamätám, tu som ešte nekoncertoval. Môže sa
stať, že sa mýlim, lebo ja sa už na veľa vecí nepamätám....
- Vy ste spolupracovali s takými hudobnými legendami ako Andrej Šeban, Peter Breiner, Ľuboš Andršt, pred tým ste viedli aj hudobnú skupinu Struny. A v roku 1968 ste vyhrali Pražský hudobný festival...
P.L.: Áno, ale to už bola moja druhá hudobná skupina. Prvou bola kapela Blues Five, s ktorou sme na II. československom beat festivale získali ocenenie Objav festivalu. V tých podmienkach to znamenalo vážne uznanie. Myslím si, že cena veľmi pomohla hlavne
na česky hovoriacom území, pretože tí ľudia, ktorí nás v tom čase počúvali, si nás zapamätali a dodnes sú mojimi poslucháčmi. Práve
preto sa človek vždy vracia k tomu okamihu.
-Na vašej webovej stránke som sa započúval do niekoľkých skladieb, nedávno oživili váš projekt Blues Five....
P.L.: Áno, to je relatívne, bola jedna príležitosť, keď sme si spomenuli na bratislavské začiatky Big Beatu, vtedy sme sa stretli s
ostatnými a opäť spolu hrali. Ale si myslím, že dlhodobo by nemalo význam v takejto forme spoločne hrať. Je vynikajúce hrať spolu
so starými kolegami – ktorí už ale nehrajú – odohrať staré skladby. Ale už nám chýba tá skutočná hudobná „dravosť“, neustála
prítomnosť a kontinuita, ktorá je k tomu potrebná. Práve preto v dnešnej dobe už spolupracujem s mladými kolegami, ktorí narábajú
profesionálne so svojimi nástrojmi, neustále sa náročne zaoberajú hudbou. Výsledne je aj ich hudobný výkon úplne iný.
-Nedávno som jednému kamarátovi ukázal niekoľko klipov, v ktorých spievate s Milanom Lasicom. Robi okamžite povedal, že je
to vynikajúca hudba a Váš štýl mu pripomína Joe Cockera....
P.L.: Joe Cocker bol slávny už aj na začiatku mojej kariéry, samozrejme patrí medzi moje vzory. Už aj vtedy sa mi páčilo, čo robí.
Jeho spracovanie Beatlesu je pre mňa dodnes obrovským zážitkom. Profesionálne vystupovanie a charakteristický nezameniteľný
hlas... Ccker bol už vtedy veľký umelec. Navyše jeho hlas v klasickej podobe vôbec nie je pekný, žiadne „bel canto“, a predsa je
veľmi markantný a jedinečný. A v hudbe vie spopularizovať veľmi silné myšlienky. Osobnosť – to je v ňom najsympatickejšie.
- Pre mňa je v Joe Cockerovi sympatické aj to, že spieva s určitým spleenom...
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a rodinné
filmy
: 18,00
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P.L.: Začiatky
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J. Cockerovi sa to podarilo už na začiatku kariéry, má natoľko charakteristický hlas.
Zmena programu vyhradená ! Müsorváltozás joga fenntartva!

- Máte
rád staré platne? Čítal som, že už v detstve,
doma v Prešove v kruhu rodiny ste počúvali platne so starými českými opewww.kinodanubius.mojekino.sk
www.danubiuszmozi.hu
retami...
P.L.: Áno, pamätám sa napríklad na skladbu Cecilie, spieval to Voskovec (klasický pár Voskovec – Werich – pozn. redakcie). Boli to
hlavne rakúske a maďarské operety, pretože mi sme sa doma rozprávali aj po maďarsky. Môžeme povedať, že na nich som vyrastal.
Dodnes zanietene počúvam hudbu. Samozrejme si už vyberám. Ako skladateľ a organizátor hudobných festivalov musím presne
vedieť, čo sa deje v branži. Pozorne sledujem aj nové smery a nových interpretov, hlavne jazz a príbuzné štýly. Svet funguje na
základe informácií, ja sa snažím dozvedieť tieto informácie – získať čo najviac, lebo treba byť v obraze.
-Je známe, že viac ráz ste spolupracovali aj s maďarskými kolegami, napríklad s Jánosom Soltim, Egonom Pókom a s Benkó
Dixieland Bandom...
P.L.: Moji maďarskí kolegovia sú veľmi milí a dobrí chlapci, sú to priatelia, mám ich rád. S Egonom a Jánosom máme aj spoločnú
hudobnú skupinu – Visegrád Blues Band, príležitostne spolu vystupujeme. V kapele sú aj dvaja Poliaci, jeden Čech, oni dvaja a
ja. Ale napríklad som nedávno spolu vystupoval aj s Tamásom Berkim v Šahách. Tieto vzťahy sú veľmi vzácne a dodnes žijú. V
Maďarsku navyše mi vydali aj platňu, sú na nej nahrávky z maďarských koncertov. Pre mňa sú teda aj z ľudskej ako aj z pracovnej
stránky radostné tieto vzťahy.
Na záver rozhovoru Peter Lipa pozdravil Štúrovčanov aj po maďarsky. Podľa jeho vyjadrenia sa mu mestečko veľmi páči, dúfa, že
tu nekoncertuje naposledy.
Čo môžeme k tomu dodať? Len toľko, že Vás očakávame, pán umelec!
-buch- (preklad-gp-)
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Priateľ pes – segítség nagy szavak helyett
Elöljáróban csak annyit, lehetne most sablonos közhelyeket, nagy szavakat zengedezni
a kutyáról mint az ember legjobb barátjáról. Ide lehetne idézni a fél világirodalmat
szívszorító, megható történetekkel, mondjuk kapásból Jack Londontól Gavriil Trojepolszkijig. Lehetne idézni Exupéry világhírű regényét, a Kis herceget is, sőt lehetne
hosszan beszélni szabadságvágyról és szeretethiányról miként teljes kiszolgáltatottságról is, akár az emberek esetében, de a valóság ettől sokkal rosszabb és jobb is – azaz
teljesen más.
Láttak már önök egészséges, szeretetre méltó németjuhászt rövid láncon tartva, szadiztatva, éheztetve, aztán a „gazdája” elintézte őt egy jól irányzott fejszecsapással, mert “így oldotta meg a gondot?” És láttak már önök
olyan németjuhászt, aki túlélte a gazdája „utolsó üdvözletét“, azaz egy célt tévesztett pisztolygolyót, mely után a kutya pokoli kínok
közt élt még egy rövid ideig? De hát ugye most nem horrortörténetet írunk, hanem csak be szeretnénk mutatni három, intelligens,
rokonszenves párkányi lány civil kezdeményezését, akiket felbőszít és feldühít a közöny, a cinizmus és mindaz, ami ezzel együtt jár:
a nemtörődömség, az aljasságba, kidobásba, ölésbe, megnyomorításba fajuló felelősségáthárítás, a totális közöny és érdektelenség.
A kutyák eldobható és újracserélhető tárgyként való kezelése. Netán a kutyák profithajhászásból eredő teljes kiszolgáltatottsága,
avagy a legrosszabb sznob kutyatartási szokások. De egyáltalán, annak felvállalása, hogy minden teremtett, érző lény tiszteletet
érdemel – és ha segítségre szorul, akkor segítenünk kell.
A Priateľ pes Štúrovo Polgári Társulást Natália Ložeková, Turczel Lívia és Mirka Miklová hozta létre azzal a céllal, hogy lehetőség
szerint és a maguk erejéből segítsenek a kidobott, eldobott, megunt, megkínzott, terrorizált kutyákon. Kezdeményezésüknek már a
Facebookon is nagy visszhangja van, sőt egész Zselíz, Léva környékéig igyekeznek feltérképezni és megoldani a tudomásukra jutó
eseteket. S már most vannak segítőik, jó szándékú normális emberek, akik kapcsolatokkal, elérhetőségekkel, kisebb felajánlásokkal
segítik munkájukat.
A lányok egy kutyamenhelyet szeretnének létesíteni Párkányban, ehhez kérik az emberek támogatását. Mindazon jó szándékú
emberekét, kiknek a kutyák nem tárgyak, hanem társak, kiknek nem haszonállatok és bizniszt előmozdító biogépek, akik- ha a
legapróbb segítséggel is-, de könnyebbé tudnák tenni a számkivetett kutyusok életét.
-Rengeteg a kidobott, megunt kutya, ugyanakkor Párkányban és környékén nincs hivatalos menhely – mondják a lányok. Ezzel
együtt, az emberek továbbra is úgy viselkednek az állatokkal – és a kutyákkal is, mint ha azok csak ajándéktárgyak, megunható
kacatok lennének. Az önzés legutálatosabb formája, abból a meggyőződésből, hogy mi, a teremtés koronái vagyunk az egyetlen
érző, értelmes lény a bolygón, holott például a kutyák már annyira szocializáltak és domesztikáltak – pont az ember lévén, hogy
saját magukról már nem képesek gondoskodni. Ráadásul a kutyáknak, mily meglepő, lelki életük is van. De ezt nem lehet elégszer
elmondani. Épp ezért gondoltuk úgy, hogy a felelős, intelligens, kutyához, emberhez méltó állattartásról felvilágosító előadásokat
szervezünk és az állatbarát hozzáállást minden lehetséges felületen, fórumon és a médiában is népszerűsítjük –tették még hozzá.
A lányok elmondták, a polgármesterrel is tárgyaltak a kutyamenhely létesítéséről, de úgy döntöttek, hogy saját kézbe
veszik az ügyet, mert a város jelenleg anyagi okok miatt nem
tud tisztességes menhelyet létesíteni a kutyáknak, és úgy néz
ki, jövőre sem. – Ha nekünk sikerülne ez, akkor hosszabb
távon már kialakulhatna egyfajta együttműködés, ugyanis
minden település kötelessége befogni és elhelyezni a kidobott,
kóbor kutyákat, de a várostól momentán nem látunk komolyabb hozzáállást – fejtették ki a Priateľ pes Polgári Társulás
alapítói. Épp ezért jelenleg telket keresnek, amit bérbe vennének kutyamentés céljára. Ugyanakkor ez még nem hivatalos
kutyamenhely lenne, mert ahhoz rengeteg legiszlatív és egyéb
szabályt kéne teljesíteniük. Ez inkább egy biztos, de átmeneti
szállásként működne kóbor, megunt kutyák számára. Akár
bérelt területen is.
További kiváló ötletük, hogy – ha létre tudják hozni a menhelyet -, akkor az ott elhelyezett kutyusok, akár védencei lehetnek a gyerekeknek. –Tudjuk például, hogy az árvaházi gyerekek közül is sokan szeretnének saját kutyust. Nálunk megtanulhatnának bánni a kedvenccel, megtanulhatnák a rendszeres
gondoskodást, törődést- és ezzel együtt a felelősségérzetet,
a szolidaritást is- tették hozzá a lányok, hangsúlyozva, hogy
nem csak árvaházi gyerekekről van szó. –Ez maga a szocialitás, közösségélmény, szeretet, barátság és felelősség egymás
iránt, erre pedig mindenkinek szüksége van, ha nem is vallja
be. Az ember és a kutya is társas lény. Akkor boldog, akkor él
teljes életet, ha nincs egyedül- taglalták. A társulás egyelőre
szerzett egy átmeneti, bérelt helyet a Párkányi Szakközépiskolától, de komolyabb mentési céljaik érdekében egy állandó bérelt helyet keresnek, és ezen kívül minden apró segítséget elfogadnak.
A Priateľ pes Štúrovo elérhetőségei:
Facebook:
https://www.facebook.com/PodpormeZalozenieUtulku
VSturove
A számlaszám, amire adakozni lehet:
292 189 8221/ 1100 Tatra banka
IBAN kód: SK33 1100 0000 0029 2189 8221 SWIFT - TATR
SK BX.
A polgári társulás mindenki pénzügyi és egyéb felajánlását
szeretettel várja.
-Buch-
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Priateľ pes – pomoc namiesto zbytočných slov
Na začiatok len toľko, mohli by sme stereotypne použiť veľké slová o psovi ako najlepšom priateľovi človeka. Mohli by sme tu
spomenúť polovicu svetovej literatúry s množstvom srdcervúcich príbehov, napríklad od Jacka Londona po Gavrila Trojepolského.
Mohli by sme citovať Exupéryho svetoznámy román Malý princ, alebo dlho rozprávať o túžbe po slobode a nedostatku lásky, o
zraniteľnosti, aj v prípade ľudí. Ale skutočnosť je od toho oveľa horšia alebo aj lepšia – teda úplne iná.
Videli ste už zdravého, milého nemeckého ovčiaka na krátkej reťazi, mučeného, vyhladovaného. Potom to s ním „gazda” vyriešil jednou dobre mierenou ranou sekerou, lebo „takto vyriešil problém?”. A videli ste už takého nemeckého ovčiaka, ktorý prežil „posledný
pozdrav” svojho pána, zle mierenú ranu pištoľou a v obrovských mukách ešte krátku dobu žil? Teraz ale nepíšeme hororové príbehy,
iba by sme chceli predstaviť občiansku iniciatívu troch milých, inteligentných štúrovských dievčat, ktoré rozzúri apatia, cynizmus a
všetko, čo k tomu patrí: bezohľadnosť, absolútny nezáujem končiaci sa vyhodením až usmrtením. Používanie psov ako zahoditeľnú,
vymeniteľnú vec. Ich úplná zraniteľnosť vyplývajúca z honby za profitom, alebo najhoršie snobské zvyky majiteľov psov. Vôbec,
uvedomiť si, že všetky stvorené, cítiace bytosti si zaslúžia rešpekt – ak potrebujú pomoc, tak im pomôžme.
Občianske združenie Priateľ pes Štúrovo založili Natália Ložeková, Lívia Turczel a Mirka Miklová s cieľom, podľa možností až z
vlastných síl pomôcť vyhodeným, odhodeným, mučeným a terorizovaným psom. Ich iniciatíva má veľký ohlas už aj na Facebooku.
Snažia sa zistiť a vyriešiť prípady aj v okolí Želiezoviec a Levíc. Už teraz majú pomocníkov, normálnych ľudí s dobrými úmyslami,
ktorí sa im snažia pomôcť v práci podľa vlastných možností.
Dievčatá by chceli v Štúrove zriadiť útulok pre psov, k tomu prosia ľudí o podporu. Tých ľudí s dobrým úmyslom, pre ktorých
psy nie sú len vecou, ale ozajstným spoločníkom, pre ktorých nie sú úžitkovým zvieraťom, biostrojom pre biznis, ktorí aj keď len s
najmenšou pomocou vedia uľahčiť život vyhodených psov.
„Vyhodených psov je veľmi veľa, napriek tomu v Štúrove a v okolí sa nenachádza úradný útulok – hovoria dievčatá. Ľudia sa naďalej
správajú ku psom ako ku darčekovým predmetom, ktoré nás potom prestanú baviť. Najhnusnejšia forma sebectva, vychádzajúca z
presvedčenia, že my sme korunou stvorenia, jediný cítiaci a rozumný tvor na planéte, aj keď napríklad psy sa už natoľko socializovali
a domestikovali – práve príčinou človeka, že sa už nevedia o seba postarať. Navyše, aké prekvapujúce, psy majú aj duševný život.
Nestačíme to prízvukovať. Práve preto sme si mysleli, že usporiadame prednášky o humánnom držaní psov a priateľskom prístupe
ku psom. Propagujeme to na všetkých možných plochách, fórach aj v médiách“ – dodali.
Dievčatá prezradili, že jednali aj s primátorom o zriadení útulku pre psov, ale rozhodli sa, že vezmú veci do vlastných rúk, pretože v
súčasnosti mesto z finančných dôvodov nevie zriadiť útulok pre psov a vyzerá to tak, že nezriadi ani na budúci rok. „Ak by sa to nám
podarilo, tak dlhodobo by mohla vzniknúť spolupráca, pretože je povinnosťou každej obce odchytiť a umiestniť túlavých psov, ale od
mesta momentálne nevidíme vážnejší prístup“ – vysvetlili zakladateľky Občianskeho združenia Priateľ pes. Teraz hľadajú parcelu,
ktorú by vzali do prenájmu s cieľom záchrany psov. Ešte by to nebol úradný útulok, pretože k tomu musia spĺňať množstvo legislatív
a iné rôzne predpisy. Zatiaľ by to fungovalo ako prechodné, ale isté ubytovanie pre túlavých psov. Trebárs aj na prenajatom mieste.
Ich ďalším vynikajúcim nápadom je – ak sa im podarí otvoriť útulok – tak by umiestneným psom mohli robiť ochrancov deti.
„Vieme, že napríklad veľa detí z detského domova by chcelo mať vlastného psa. U nás by sa naučili, ako sa správať ku svojim
miláčikom, naučili by sa pravidelnú starostlivosť – a tým zároveň aj pocit zodpovednosti a solidarity“ – dodali dievčatá a zdôraznili,
že by sa nejednalo len o deti domova. To je vlastne socializácia, láskavosť, priateľstvo zodpovednosť voči sebe, a to potrebuje každý,
aj keď si to neprizná. Aj pes aj človek sú spoločenské tvory. Vtedy je šťastný, vtedy žije plný život, keď nie je sám – vysvetľujú.
Spolok získal zatiaľ prechodné miesto od Stredného odborného učilišťa Štúrovo, ale v záujme väčších záchranných cieľov hľadajú
trvalo prenajímateľné priestory, a okrem toho príjmu hocijakú drobnú pomoc.
Priateľ pes Štúrovo kontakt:
Facebook:
https://www.facebook.com/PodpormeZalozenieUtulkuVSturove
Číslo účtu, na ktoré môžete prispieť:
292 189 8221/ 1100 Tatra banka
IBAN kód: SK33 1100 0000 0029 2189 8221 SWIFT - TATR SK BX.
Občianske združenie srdečne očakáva peňažné aj iné dary.
-buch- (preklad-gp-)
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A Párkányi Gimnázium az európai iskolák közösségében
A Párkányi Gimnázium 13 diákja a 2012/2013–as tanév kezdetén Nyitrai Andrea tanárnő vezetésével bekapcsolódott
az e-Twinning projektbe, amelynek célja baráti kapcsolatok
kialakítása az európai iskolák között. A mi gimnáziumunk
2 iskolával vette fel a kapcsolatot, mégpedig eggyel Olaszországból, ill. Lengyelországból. A közös társalgási nyelv
a német volt. Az iskolaév folyamán az interneten keresztül
megismerkedtünk, prezentációk formájában bemutattuk az iskolánkat, ill. a városunkat egymásnak. A közös munka során
egyre közelebb kerültünk egymáshoz, így megegyeztünk a
lengyel partnerekkel, hogy személyesen is találkozunk. Június 2-án 16 órás utazás után megérkeztek az új barátaink. A
következő délelőttöt az iskolánkban töltöttük, ahol néhány tanítási órán vehettek részt. Délután a Duna Múzeumba mentünk, majd megtekintettük Esztergom nevezetességeit. A harmadik napunk is jó hangulatban telt, egy kellemes sétával
a bélai kastély múzeumában, kertjében, valamint betekinthettünk a kastély egyes termeibe és szobáiba is. Az időjárás,
sajnos az elkövetkező napon nem nagyon kedvezett, de nem hagyhattuk ki a Vadas termálfürdőt sem a programsorozatból. A fürdés után az ebédünket a Vaskapunál, gyönyörű környezetben fogyaszthattuk el. Majd eljött a búcsú pillanata,
ami mindkét fél számára nehéznek bizonyult, ugyanis nagyon jó közösség alakult ki, és rengeteg élménnyel lettünk
gazdagabbak. Örömmel várjuk a következő találkozást Lengyelországban.
Köszönet támogatóinknak, akik nélkül ez a találkozás nem jöhetett volna létre: A Gimnázium Szülői Szövetsége, Eszterházy cukrászda, Vénusz cukrászda, Pogi bar Fornetti, Fodor Tamás és Fodor Ferenc, Slamka Dezső.

Box pri Dunaji

19. august, predvečer štátneho sviatku našich susedov, si bez tradičného ohňostroja a kvalitného boxu nevieme už ani predstaviť.
Tohto roku bol síce ohňostroj o niečo skromnejší a menej pompézny na aký sme boli zvyknutí, za to galavečer boxu s novým názvom „box pri Dunaji“ bol ako každoročne na vysokej úrovni.
Zverenci Laca Paszterka sa aj tento rok predstavili v dobrej forme a približne tisícka divákov videla zaujímavé zápasy amatérskych
aj profesionálnych pästiarov zo Slovenska a Maďarska. Galavečer sa začal amatérskymi zápasmi a po nich nasledovalo osem duelov medzi profesionálmi v rôznych váhových kategóriách. Najväčším lákadlom bol zápas medzi Achillesom Szabom a Balázsom
Horvátom vypísaným na desať kôl o uvoľnený titul majstra Slovenska v strednej váhe. Zápas vyhral a majstrom Slovenska sa stal
Szabo Achilles TKO v druhom kole. K výbornej nálade pomohli počas prestávok svojím vystúpením tanečnice skupiny Extrém pod
vedením Andrey Kissovej.
-gp-

Program na mesiac august
2013 – Augusztusi moziműsor
Program na mesiac september 2013
1.9.

ROZPRÁVKOVÁ ROZLÚČKA S LETOM / MESÉS BŰCSU A NYÁRTÓL/
14.00 Gru2 2D magy. szink / Ja zloduch2 2D maď.dab. /
16.00 Šmolkovia 2 2D / slov.dabing
18.00 Hupikék törpikék2 2D magy. szin. / Šmolkovia2 2D maď. dab./

3.9.

5.9.
6.9.
7.9.
8.9.
8.9.

19.00 Nástroje smrteľníkov: Mesto kostí 2D sl.t /A végzet ereklyéi – Csontváros
2d szl.f/
19.00 A végzet ereklyéi – Csontváros magy.f /Nástroje smrteľníkov: Mesto kostí
maď.t /
19.00 Líbánky cz.v. / Líbánky orig. czeh/
19.00. One Direction: This is us 3D cz.t / One Direction: This is us 3D czeh.f/
19.00. One Direction: This is us 3D magy.f / One Direction: This is us 3D maď.t/
17.00 One Direction: This is us 2D magy.f / One Direction: This is us 2D maď.t/
19.00 V zajatí démonov sl.t /Démonok között szl.f/

10.9.

19.00 Líbánky cz.v. / Líbánky org. czeh/

11.9.
12.-13.9.
14.9.
14.9.
15.9
15.9.

19.00 Blue Jasmine cz.t / Blue Jasmine czeh.f./
19.00 Colette cz.v. / Colette org.czeh./
17.00 One Direction: This is us 3D magy.f / One Direction: This is us 3D maď.t/
19.00 19.00 Női szervek 2D magy. szink / Drsňáčky 2D maď.szin./
17.00 Lietadlá 3D sl.dab. /Repcsik 3D szl. szin./
19.00 Jobs cz.t / Jobs - Gondolkozz másképp czeh.f/

17.9.

19.00 Láska cz.t. / Amour cz.f/

18.9.

19.00 Život tej druhej cz.t /Valaki más élete czeh.f./

19.9.
20.9.
21.-22.9.

19.00 Story of film: An Odyssey cz.t. / Story of film: An Odyssey czeh.f/
19.00 Diana cz.t. / Diana cz.f./
17.00 Oggy a šváby sl.d./ Oggy és a svábbogarak szl.szink./

21.-22.9.

19.00 Diana magy.szink. / Diana maď. dab/

24.9
25.9.
26.9.
27.9.

19.00 Szemfényvesztők magy.szin./ Podfukári maď dab./
19.00 Zázrak sl. film /Zázrak org. szl./
19.00 Jobs cz.t / Jobs - Gondolkozz másképp czeh.f/
19.00 Hra na hrane sl.t / Vakszerencse szl.f./

28.9.
29.9.
29.9.

19.00 Vakszerencse magy.szin. / Hra na hrane maď. dab/
17.00 Hupikék törpikék 3D magy. szink / Šmolkovia 3D maď.dab./
19.00 Donšajni cz/sk film / Donšajni org.czeh./

4.9.

Zmena programu vyhradená ! Müsorváltozás joga fenntartva!
www.kinodanubius.mojekino.sk www.danubiuszmozi.hu

Pri príležitosti 330. výročia veľkej bitky pri Parkane
(dnešné Štúrovo) proti Turkom, bude v Mestskom
múzeu v Štúrove otvorená výstava
„Parkanská bitka a dobytie Ostrihomu“.
Vernisáž výstavy: 27.09.2013 o 17.00 h.

A párkányi nagy csata
330. évfordulója alkalmából kiállítás nyílik
„A párkányi csata és Esztergom bevétele“
címmel a Párkányi Városi Múzeumban.
Megnyitó: 2013.09.27., 17.00 ó

			

Spomienky, poďakovania – Megemlékezések, köszönetnyilvánítások
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk augusztus 8-án, halálának
5. évfordulóján
HUGYEC EMILRE (Milan)
Akik ismerték és szerették, szenteljenek
emlékének egy néma pillanatot.
Emlékét örökké őrző nevelt lánya és családja

„Stále je ťažko a smutno nám všetkým.
Nič už nie je také, aké bolo predtým.
Všade okolo chýba aj tvoj hlas.
Mal si rád život, my teba a ty nás.
Skromný a láskavý si bol vo svojom
živote a veľký vo svojej láske a dobrote.“
Dňa 13.8.2013 uplynulo smutných 5 rokov,
keď nás navždy opustil náš drahý
JOZEF KLENKOVICS
S láskou na neho spomína družka Valika s rodinou

„Hviezdy pre Teba prestali svietiť a slnko hriať,
ale tí, čo Ťa tak veľmi milovali, neprestali na Teba
spomínať.
Tak ako z Tvojich očí žiarila láska a dobrota,
Tak nám budeš chýbať do konca života.
Už môžeme len kytičku na hrob položiť
a spomienku v srdci otvoriť.”

„Az égre nézünk, hol egy csillag ragyog.
Tudjuk, őriznek téged az angyalok.
Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk,
De emléked örökre itt marad közöttünk.”
Hálás szívvel emlékezünk augusztus 11-én,
halálának 4. évfordulóján

25. augusta uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil
milovaný manžel, otecko, syn

KÓSA IRÉNKÉRE

Mgr. DIKÁCZ ŠTEFAN

Szerető családja

S úctou spomína manželka, dcérka a celá smútiaca rodina

„Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,
Az azért van, mert hiányzol nagyon.
Csillaggá változtál, barangolsz az égen,
gyere mi felénk is úgy, mint réges-régen.
Köszönjük, hogy velünk éltél!“
Fájó szívvel emlékezünk augusztus 7-én,
halálának 1. évfordulóján a drága férjre,
édesapára, fiúra és testvérre
HORNÍK RÓBERTRE
Szerető családja

„Drága jó szívét, két dolgos kezét
Áld meg atyám, és én köszönöm, hogy
Ő lehetett az én édesanyám!”
Augusztus 18-án volt egy éve, hogy
örökre lehunyta szemét
igazi megnyugvással szívében és fáradt testében
FAZEKAS ILONA
Soha el nem múló fájdalommal és
szeretettel emlékezünk rá.
Szerető lánya családjával

„Szerettünk volna sokáig szeretni,
míg élünk, nem fogunk feledni.”
Fájó szívvel emlékezünk 2013. augusztus 22-én,
halálának 30. évfordulóján
id. CSÁNYI FERENCRE
Akik ismerték és szerették, szenteljenek
emlékének egy néma pillanatot.
Fiai és unokái családjukkal

„Napsugár és csillagok világa
Jó szívednek örök álmát őrzik.
Tiszta lelked fönt a magas égben
A síron túl is felettünk őrködik.”
Fájó szívvel emlékezünk szeptember 10-én,
halálának 4. évfordulóján
SZUCHOVSZKI ANDRÁSNÉ,
szül. TORDA ÉVÁRA
Akik szerették, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot.
A gyászoló család

Riadkové inzercie – Apróhirdetések
Fürdőkádzománc felújítást vállalok. 0905/983 602.
Eladó szoba-konyhás erkélyes lakás. 0905/931 554.
Eladó a Petőfi utcában egy 35 m²-es, alacsony rezsijű garzon. Érdeklődni: 00 36 30 35 82 718.
Argentin dog kiskutyák eladók. Predám šteniatka argentínskej dogy. 0903/539 403.
V Štúrove na Hlavnej ulici dám do prenájmu obchodný priestor od 1. septembra 2013.
Veľkosť miestností 25 m² + sklad 5 m². Tel.: 0907/425 968.´
Predám vyčistený stavebný pozemok v rozlohe 550 m² v obci Nána. Na pozemku je studňa a všetky IS. Info: 0917/391 420.
Ügyes, dolgozni akaró hölgyet keresünk párkányi bárba mihamarabbi belépéssel. 0908/103 336.
Bérbe adom egyszobás és kétszobás párkányi lakásomat. Tel: 0908/919 274.
Dám do prenájmu jednoizbový a dvojizbový štúrovský byt. Tel: 0908/919 274.
Garáž pri Rego do prenájmu. Garázs a Regonál kiadó. Tel.: 0905/461 719.
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JAZYKOVÁ ŠKOLA

FRANCISTY & GILLAS

anglický jazyk
ŠTÚROVO

0907040613

