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mesačník VeRejnéhO žIVOta  bezplatné

Tieto noviny distribuuje spoločnosť  D. A. CZVEDLER, spol. s  r. o. bezplatne.

Ako iste viete, v prvú novem-
brovú sobotu opäť pristúpi-
me k volebným urnám, aby 
sme využijúc svoje občian-
ske právo zvolili poslancov 
krajskej samosprávy za okres 
Dunajská Streda. Ku všetkým 
voľbám treba pristupovať 
zodpovedne, a vy máte prá-
vo voliť na základe vlastných 
preferencií. Táto demokratic-
ká výsada je však zároveň aj 
zodpovednosťou pred vlast-

ným svedomím, prostredím 
a rodinou. Treba konať zod-
povedne, zájsť do volebnej 
miestnosti a potom bude už 
hračkou zakrúžkovať niekoľko 
čísiel pred menami kandidátov. 
Výber však treba dôkladne zvá-
žiť, aby sa do krajského zastu-
piteľstva dostali osoby, ktoré si 
svoju prácu robia náležite. 
Osobitne chcem zdôrazniť, že 
na rozdiel od minulosti tentoraz 
si volíme poslancov a predsedu 

krajskej samosprávy na päťroč-
né volebné obdobie, pričom 
voľby sú jednokolové, preto je 
dôležité, aby sme k urnám pri-
stúpili v čo najväčšom počte.
Žiaľ, v minulosti bola volebná 
účasť v našom meste hlboko 
pod celoslovenským prieme-
rom. Je načase, aby sme to 
zmenili a aby sme využili svoje 
hlasovacie právo. Ako som už 
spomínal, po prvý raz hlasu-
jeme len raz a o päťročnom 

volebnom období, preto využi-
me svoje právo a nezostaňme 
doma.
Obyvateľov nášho mesta žia-
dam, aby nenechali svoj hlas 
prepadnúť, aby hlasovaním 
vyjadrili svoj postoj a v adekvát-
nom počte sa zúčastnili volieb 
do krajskej samosprávy, ktoré sa 
uskutočnia 4. novembra 2017 
od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Gabriel Bárdos,
primátor mesta 

Vážení spoluobčania, dámy a páni!

O budove Koruny sa v posled-
nom období hovorí čoraz čas-
tejšie. Koruna bola pred sied-
mimi desaťročiami obľúbeným 
miestom stretnutí a zábavy 
miestnych ľudí, no potom – 
teraz nehovorme o dôvodoch 
– upadla do zabudnutia. Dnes 
v centre mesta stojí zdevasto-
vaná budova, ktorá je už len 
vlastným tieňom.
Keď v roku 2010 Győr, Moson-
magyaróvár, Dunajská Streda 
a Šamorín založili združenie 
územnej spolupráce Arrabona 
EGTC, naše mesto si zaumie-
nilo získať európske zdroje na 
zničenú budovu vedľa kato-
líckeho kostola. Uplynulo vyše 
desať rokov, kým sa vyskytla 
šanca predložiť projekt. No 
oplatilo sa čakať, keďže pred 
mesiacom bolo aj oficiálne 
potvrdené, že Šamorín a jeho 
maďarský partner, Benedik-
tínske opátstvo sv. Mauritia v 
Győri, uspeli v programe Inter-
reg Slovensko – Maďarsko. V 
praxi to znamená, že Koruna 
sa do konca roka 2019 zrekon-
štruuje. V rámci projektu sa 
na druhej strane hranice zasa 

obnoví budova győrskeho 
opátstva. 
Je to veľmi dobrá správa, lebo 
Šamorín tak získa v centre mes-
ta reprezentatívnu budovu, v 
ktorej bude stála obrazáreň, 
turistické informačné centrum 
či konferenčná sála. Vo vyno-
venej budove si prídu na svoje 
aj milovníci hudby, či už klasic-

kej alebo populárnej. Koruna 
okrem toho bude slúžiť aj 
nábožensko-cirkevným konfe-
renciám. Turistické informačné 
centrum zasa výrazne prispe-
je k tomu, aby zaujímavosti a 
pamätihodnosti mesta, ktorých 
potenciál nebol doteraz dosta-
točne využitý, spoznalo čo naj-
viac návštevníkov. Podľa plánov 

bude projekt, ktorého celkový 
rozpočet je 1,007.131,12 eur, 
odštartovaný v novembri tohto 
roka a dokončí sa do októbra 
2019. Ako hovorí primátor 
Gabriel Bárdos, renováciou tej 
časti bývalého paulánskeho 
kláštora, ktorá je majetkom 
mesta, sa naplní sen mnohých 
Šamorínčanov.    (la)

Kde si, naša slávna minulosť?
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Tak ako každý rok, tradičná akcia „Výber športových odvetví“ opäť 
vyšiel na výbornú. Siedmy ročník mal opäť vysokú úroveň.
Podujatie, ktorého otcom a hlavným usporiadateľom  je zástup-
ca primátora nášho mesta Csaba Orosz, sa druhýkrát uskutočnil v 
X-bionic sphere. Žiaci zo šamorínskych základných a materských 
škôl sa mohli zoznámiť alebo aj vyskúšať viac ako desať športo-
vých odvetví.                (duc)

Kto je lepší v roku 2017? Šamorín! V tomto roku sa futbalové muž-
stvá samospráv Šamorína a Mosonmagyaróváru sa stretli dvakrát. 
Víťazom dvojzápasu sa stalo naše mužstvo… Na jar v stretnutí v 
Mosonmagyaróvári rozhodol gól náčelníka šamorínskej Mestskej 
polície Imreho Szabadosa. V odvete na ihrisku v Mliečne až do pred-
poslednej minúty viedli hostia. Vtedy József Szabados našiel svoj-
ho brata Imreho Szabadosa, ktorý nechytateľnou strelou vyrovnal. 
Týmto si zabezpečil korunu pre Šamorín na rok 2017…           (duc)

Folklórny súbor Csalló má štyridsať rokov

1977 2017

Folklórny súbor Csalló 
v sobotu 14. októbra 2017 

všetkých srdečne pozýva na jubilejný galaprogram, 
ktorý sa v mestskom kultúrnom stredisku začne 

o 18.00 hod. 
V programe vystúpia aj detské súbory Csali. 

Súbor na galaprograme srdečne očakáva bývalých 
členov súboru, jeho priateľov, ako aj všetkých 

obyvateľov Šamorína a jeho okolia, aby spoločne 
oslávili jeho štyridsiate výročie. 
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Na ostatnom zasadnutí samo-
správy poslanci po kontrole 
plnenia uznesení schválili sprá-
vu nezávislého audítora pre 
štatutárny orgán a mestské 
zastupiteľstvo konsolidujúcej 
jednotky mesta Šamorín, ako aj 
vyhodnotenie plnenia rozpoč-
tu mesta. V súvislosti s plne-
ním rozpočtu v prvom polroku 
2017 zaznelo, že mesto hos-

podári dobre, keďže príjmovú 
stránku vyrovnaného rozpočtu 
vo výške 12,070.646,46 eur v 
hodnotenom období splnilo 
na 50,64 percent, kým výdav-
kovú na 40,79 percent.
Na zasadnutí bola prijatá ročná 
správa o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta za 
rok 2016, potom sa rokovalo o 
všeobecne záväznom nariade-

ní č. 6/2017, ktorým sa vyhla-
suje záväzná časť „Územné-
ho plánu mesta Šamorín 
– Zmeny a doplnky č. 3“. Po 
informácii o najdôležitejších 
zmenách v územnom pláne 
bolo nariadenie schvále-
né. Poslanci súhlasili s pre-
dajom, prenájmom či prevo-
dom nehnuteľného majetku 
mesta, ako aj so zámerom 

na zámenu nehnuteľného 
majetku. 
Novým sobášiacim sa stal 
Gábor Veres a Róbert Hatos 
nahradil v mestskej komisii 
dopravy, verejného poriad-
ku a požiarnej ochrany Pet-
ra Rusňáka. Poslanci v bode 
Rôzne rozhodli aj o odmene 
pre hlavného kontrolóra mes-
ta.      (ti)

Samospráva mesta získala na 
renováciu Materskej školy na 
Gazdovskom rade nenávratný 
finančný príspevok prevyšujúci 
378-tisíc eur. V krátkom čase je 
to druhý úspešný európsky pro-
jekt, vďaka ktorému mesto získa 
nemalé zdroje. Cieľom projektu, 
ktorý bol predložený v progra-

me IROP-PO2-SC221-2016-10, 
je obnova, rozšírenie a energe-
tická modernizácia škôlky na 
Gazdovskom rade. Deje sa tak 
jednak pre stúpajúci počet detí 
v predškolskom veku, jednak 
pre úsporu nákladov. Budova sa 
rozšíri o dvojpodlažný pavilón 
s rozlohou 110,5 m2, v ktorom 

budú dve triedy s kapacitou 36 
detí. Počas rekonštrukcie sa v 
škôlke vybuduje nová jedáleň, 
premiestni sa kuchyňa a zrušia 
sa nevyužité skladové priestory. 
Súčasťou projektu je aj obnova 
zelene na dvore škôlky, ako aj 
vybavenie priestorov moder-
nými výchovno-vzdelávacími 

pomôckami. Na budove sa s 
cieľom ušetriť energiu vyme-
nia okná, zateplí sa priečelie a 
strecha, vykurovací systém sa 
hydraulicky vyreguluje a posta-
ví sa výmenníková jednotka. 
Náklady na projekt predstavujú 
603 198,28 eur. Práce prevádzku 
škôlky neobmedzia.  (la)

Hlavné body územnéHo plánu:
▲  určuje možnosti rozvoja území nachá-

dzajúcich sa južne od vodnej zdrže Hru-
šov;

▲  reguluje zástavbu v tzv. záhradkár-
skej zóne, vrátane čiastočného zákazu 
výstavby objektov na bývanie;

▲  určuje dve možné trasy, ktoré z mesta 
odklonia  dopravu smerujúcu do Čilistova;

▲  vo dvoch variantoch načrtáva trasu cyk-
lochodníka, ktorý napojí naše mesto na 
cyklotrasy Horného Žitného ostrova;

▲  stanovuje, že na území mesta nemôže 
dôjsť k výstavbe energetického alebo 

iného zariadenia, ktoré vyrába teplo ale-
bo elektrickú energiu na báze spracova-
nia odpadu.

Posledná zmena je reakciou na snahy 
vybudovať v mestskej časti Šámot tzv. plaz-
movú spaľovňu.         (la)

21. septembra 2017 zasadalo mestské zastupiteľstvo

Zmenil sa územný plán mesta

všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „územného plánu mesta 
Šamorín – zmeny a doplnky č. 3“, prinieslo niekoľko, v istom ohľade prísnejších zmien.

378-tisíc eur na obnovu Materskej školy 
na Gazdovskom rade
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(Dokončenie z minulého čísla)

Výsledky a hodnote-
nie systému z pohľadu 

mestskej polície
Prvoradým cieľom zriadenia 
zóny s plateným státím je regu-
lovať státie motorových vozi-
diel v centrálnej zóne, obme-
dziť celodenné parkovanie v 
centre mesta a tak umožniť 
bežnému občanovi zaparkovať 
aj v dopravnej špičke v blízkos-
ti úradov a inštitúcií. Je dôle-
žité aj zvýšenie bezpečnosti 
chodcov a ochrana rekon-
štruovaných chodníkov pred 
nežiaducim parkovaním. Spô-
sob regulácie statickej dopravy 
formou spoplatnenia nemôže 
byť funkčný bez efektívnej 
kontroly dodržiavania nasta-
vených pravidiel. Bohužiaľ, iba 
hrozba sankcie núti značné 
percento vodičov k rešpekto-
vaniu pravidiel. Preto kontrola 
a hrozba sankcie sú neoddeli-
teľnou súčasťou systému regu-
lácie statickej dopravy formou 
spoplatnenia v prípadoch, ak 
nie sú realizované technické 
varianty spoplatnenia. Kontro-
lu dodržiavania pravidiel spo-
platneného parkovania a vyvo-

denie zodpovednosti za ich 
nedodržiavanie mesto Šamo-
rín realizuje prostredníctvom 
mestskej polície. MsP kontrolu 
vykonáva v súčinnosti a dvoma 
kontrolórmi parkovania, ktorí 
sú zamestnancami mestského 
podniku AREA Šamorín, s. r. o.. 
Nakoľko vo väčšine prípadov je 
priestupok zistený v čase, keď 
sa vodič vo vozidle a ani v jeho 
blízkosti nenachádza, úlohou 
mestskej polície je priestupok 
objasniť, zistiť priestupcu a 
preukázať, že sa priestupku 
dopustil. Na zistenie totožnosti 
páchateľa priestupku využí-
va mestská polícia technický 
prostriedok na zabránenie 
odjazdu motorového vozidla, 
tzv. „papuču“. V prvom mesiaci 
po zavedení spoplatneného 
parkovania polícia pristupo-
vala k tým vodičom, ktorý 
neuhradili poplatok za parko-
vanie, ohľaduplne, a to vlože-
ním upozornenia za čelné sklo 
motorového vozidla. Týchto 
upozornení sa rozdalo do 600 
ks za mesiac. 
Za obdobie od júla 2016 do 
konca marca 2017 riešila MsP 
1573 priestupkov. 

Z toho: 
– riešené na mieste v bloko-
vom konaní v hotovosti bolo 
1215 priestupkov v hodnote 
18.120 €,
– riešené na blok nezaplatený 
na mieste tzv. „šekom“ bolo 18 
priestupkov v hodnote 530 €,
– riešenie bez pokuty – poho-
vorom 342 priestupkov.
Na základe skúseností prísluš-

níkov MsP treba skonštatovať, 
že v spoplatnených zónach v 
Šamoríne sa väčšinou nachá-
dzajú voľné parkovacie mies-
ta s možnosťou zaparkovania 
motorového vozidla na čas 
nevyhnutný a tieto miesta 
nezaberajú autá zaparkova-
né na celý deň. Od júna 2016, 
kedy  bolo mestom zavede-
né spoplatnené parkovanie, 

Hodnotenie systému plateného parkovania

ekonomické výsledky  

a. vstupné náklady
a) Náklady bežné 56.803,10  bez DPH
– tabule zóny, infotabule, vodorovné značenia,
– nákup telefónov, počítača, tlačiarne, laminátora, kotúčov, 
tonerov, puzdier, počítača mincí,
– užívateľské oprávnenie, poistenie, projekt, letáky, výbava 
kontrolórov, výbava kancelárie,
– správne výdavky spojené so zavedením, 
– drobné stavebné a dokončovacie práce.
b) Investícia vstupná  42.840,00 bez DPH
– nákup parkovacích automatov 12 kusov. 

b. prevádzkové výdavky
a) Režijné náklady 57.061,00 bez DPH 
– mzdy, odvody, OOPP, správna réžia,
– drobné opravy, poplatok za automaty,
– bankové poplatky,
– poplatky distribútorom.
b) Nepriame náklady  10.704,00 bez DPH
– odpis automatov.

c. zisk prevádzkovateľa 3.736,90 bez DPH
– zvýšenie nákladov o 3 %.

d. príjmy 
– predaj celoročných parkovacích kariet,  59.968,75 bez DPH

– z parkovacích automatov, 110.754,12 bez DPH
– z SMS správ 48.879,58 bez DPH
Spolu 219.602,75 bez DPH 

e. vyúčtovanie
Nákup parkovacích automatov ako investícia sa likviduje v 
priebehu 4 rokov ako nákladová položka – odpisy. 

Príjmy  219.602,75
Náklady + zisk 128.305,00
Rozdiel 91.297,75

Do rozpočtu mesta za rok 2016 bolo poukázaných 46.482,52 € 
a za obdobie január – máj 2017 preddavok vo výške 44.800 €.

F. komentár
Zavedenie spoplatneného parkovania v Šamoríne nezaťažilo 
rozpočet mesta, nakoľko všetky výdavky – bežné a investície 
– hradila spoločnosť AREA Šamorín, spol. s. r. o. z vlastných 
zdrojov. Prevádzkovateľ po ekonomickej stránke vníma zave-
denie systému za úspešné. Je toho názoru, že je potrebné 
ekonomickú stránku pozorovať dlhšiu dobu. Prvé mesiace roku 
2017 poukazujú na značný pokles príjmov z predaja celoroč-
ných a polročných kariet, na stagnáciu príjmu z parkovacích 
automatov a cca 40 % nárast z príjmov cez SMS správu. Nákla-
dy spojené s prevádzkou v ďalšom období sa môžu zmeniť len 
minimálne, a to z dôvodu úpravy mzdy zamestnancov, resp. 
poplatkov distribútorom. 
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si vodiči postupne zvykali na 
túto skutočnosť, a momentál-
ne sú v prevahe tí obyvatelia, 
ktorí to vnímajú pozitívne a 
zastávajú názor potreby ďalšie-
ho rozšírenia spoplatnených 
zón. Je pozitívne vnímaná 
možnosť úhrady za spoplat-
nené parkovanie formou SMS 
správy. Samozrejme, nájdu sa 
aj takí, ktorí nesúhlasia a nikdy 
nebudú súhlasiť spoplatne-
ním parkovania. V posledných 
mesiacoch sa minimalizoval 
počet priestupcov bývajúcich 
v Šamoríne, čo potvrdzuje, že 
obyvatelia Šamorína zavede-
nému parkovaciemu systému 
rozumejú a rešpektujú. 

zhrnutie hodnotenia 
Je potrebné konštatovať, že 
výsledky a skúsenosti po jed-
nom roku od zavedenia pla-
teného parkovania v Šamo-
ríne potvrdzujú správnosť 
tohto kroku. Po začiatočných 
nezrovnalostiach a menších 
problémoch systém fungu-
je, drvivá väčšina občanov 
ju akceptuje a mestu prináša 
financie do rozpočtu. Nakoľko 
prevádzku zabezpečuje mest-
ský podnik a čiastočne mest-
ská polícia, systém je plne 
pod kontrolou mesta. Získané 
financie sa samozrejme, pou-
žijú na vylepšenie dopravy v 
meste, najmä na opravu mest-
ských komunikácií, chodníkov 
a parkovísk. Tieto skutočnosti 
môžu potvrdiť najmä občania 
Gazdovského radu, Hlavnej 
ulice, ale aj iných ulíc mes-
ta.  
V pracovných dňoch počas 
účinnosti plateného parkova-
nia sa zlepšilo  využitie parko-
vacích miest vo vymedzených 
zónach. Je však potrebné hľa-
dať ďalšie možnosti na zlep-
šenie situácie. Tohto času sa 
spracúva tzv. „Generel dopra-
vy mesta Šamorín“, pomocou 
ktorého sa môže optimalizo-
vať doprava v Šamoríne, vrá-
tane parkovania. V dohľadnej 
dobe bude potrebné nájsť rie-
šenie na oprávnené sťažnosti 
občanov bývajúcich v tesnej 
blízkosti zón plateného par-
kovania parkoviskami, ktoré 
sú nezaradené. Nakoľko pri 
týchto bytových a rodinných 
domoch je parkovanie zadar-

mo, parkoviská sú neúmerne 
zaťažené. Riešením je roz-
šírenie parkovacích zón aj 
do týchto lokalít, respektíve 
zvýšenie počtu parkovacích 
miest, vrátane vybudovania 
parkovacieho domu a regu-
lácia dopravy v týchto oblas-
tiach.  Postupné zvýšenie 
nákupu parkovacích lístkov 
cez SMS správy nám dáva za 
úlohu túto formu predaja ino-
vovať a posilniť. Je možnosť 
zavedenia ďalšej formy pre-
daja lístkov cez mobil, resp. 
internet pomocou špeciálnej 
aplikácie. Predaj parkovacích 
kariet na kratšiu dobu než 
polrok alebo rok posledných 
5 mesiacov žiadali len dvaja 
občania. Kontrola plateného 
parkovania, ako je nastavená, 
je účinná a dobre organizova-
ná. 
Počas 12 mesiacov prevádz-
kovania plateného parkova-
nia boli získané skúsenosti a 
podnety od občanov ohľadne 
zmien. Niektoré sú menšieho 
významu a niektoré zásad-
ným spôsobom zasahujú do 
systému. Sú to: 
– niekoľko stovák občanov 
žiada rozšíriť zónu parkovania 
do ďalších častí mesta,
– je požiadavka na zákaz par-
kovania s malými úžitkovými 
vozidlami a malými nákladný-
mi vozidlami,
– pre malé nákladné vozidlá 
a osobné vozidlá vytvoriť 
záchytné parkoviská, 
– začleniť dolnú časť Hlavnej 
ulice do systému,
– doplniť nové adresy budov v 
zónach,
– zaviesť parkovaciu kartu jed-
norazovú na dobu 2 týždňov.
Uvedené podnety je potrebné 
analyzovať, zaoberať sa s nimi. 
Jeden rok je krátka doba na to, 
aby parkovací systém preukázal 
všetky svoje výhody a nedo-
statky. Je potrebné zobrať do 
úvahy aj to, koľko občanov 
bude dotknutých s prípadný-
mi zmenami. Počas uplynulé-
ho roka pár stovák občanov 
našlo riešenie na parkova-
nie inou formou (vlastný 
pozemok, vlastná garáž). Je 
predpoklad, že ďalšie obdo-
bie vynesie na povrch ďalšie 
možnosti v tomto smere.

Jubilejná 
hasičská súťaž 

Už štvrťstoročie sa každú 
prvú septembrovú sobo-
tu koná hasičská súťaž o 
Putovný pohár primátora 
nášho mesta. Do tohoročnej 
súťaže sa prihlásilo štyridsať 
družstiev, dvadsať súťažilo v 
športovej a dvadsať zasa v 
klasickej kategórii. Družstvá 
zo zahraničia aj tentoraz pre-
tekali v osobitnej kategórii. 
Súťaž po nástupe družstiev 
otvorila hasičská dychová 
hudba. Na otvorení poduja-
tia sa zúčastnili aj generálny 
sekretár Dobrovoľnej požiar-
nej ochrany SR Vendelín 
Horváth, riaditeľ Okresného 
riaditeľstva hasičského a 
záchranného zboru v Dunaj-
skej Strede Tibor Čandal a 
podpredseda Okresného 
výboru Dobrovoľnej požiar-
nej ochrany SR v Dunajskej 
Strede Eugen Czajlik. 
Na čoraz populárnejšej 
hasičskej súťaži z roka na 

rok rastie aj počet ženských 
družstiev. 2. septembra 
sa v športovej kategórii 
postavilo na štart päť žen-
ských družstiev, v klasickej 
kategórii zasa štyri. Vla-
ni podali domáce ženské 
družstvá skvelý výkon, no 
tento rok sa ani jednému 
domácemu družstvu neda-
rilo a ani v jednej kategó-
rii nedosiahli na stupeň 
víťazov. Nevadí, na budúci 
rok sa to iste zmení! Medzi 
súťažnými disciplínami 
zabávali účastníkov a divá-
kov členovia Profi teamu. 
Niekoľkí hasiči z českého 
Uherského Brodu aj tento 
rok prišli do Šamorína na 
bicykli. 
Hasiči pretekali aj v tme a 
dokázali, že umelé osvetle-
nie im nevadí. Vyhodnotenie 
jubilejného 25. ročníka súťa-
že sa uskutočnilo okolo jede-
nástej pred polnocou.       (ti)
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Pre ekologickú 
dopravu

Tento rok sa aj Šamorín zapojil 
do Európskeho týždňa mobili-
ty, ktorý sa konal od 16. do 22. 
septembra. Naše mesto bolo 
mestom bez áut 21. septem-
bra, kedy samospráva v spolu-
práci s Okresným dopravným 
inšpektorátom PZ SR v Dunaj-
skej Strede a miestnym spol-
kom Slovenského Červeného 
kríža zorganizovala pre žiakov 
prvého stupňa základných 
škôl a žiakov špeciálnej ško-

ly osvetovú kampaň. Väčšina 
žiakov prišla pred mestský 
úrad na bicykli či kolobežke, 
kde sa hravou formou otes-
tovali a na dočasnom doprav-
nom ihrisku na Hlavnej ulici 
predviedli svoje znalosti zák-
ladných dopravných predpi-
sov.   
Cieľom podujatia bolo upria-
miť pozornosť detí a dospe-
lých na význam ekologickej 
dopravy.        (ti)

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Šamoríne aj 
tento rok vyhlasuje jesennú zbierku ošatenia, a to v týchto 
termínoch: 
 20. október   17.00 – 20.00 hod.
 21. október   9.00 – 12.00 hod.
 27. október   17.00 – 20.00 hod.
 28. október   9.00 – 12.00 hod.
 3. november   17.00 – 20.00 hod.
 4. november   9.00 – 12.00 hod.
 10. november  17.00 – 20.00 hod.
 11. november  9.00 – 12.00 hod.
 17. november  17.00 – 20.00 hod.
 18. november  9.00 – 12.00 hod.
 19. november  17.00 – 20.00 hod.
 20. november  17.00 – 20.00 hod.
 21. november  17.00 – 20.00 hod.

Nadbytočné zachovalé šatstvo a obuv ešte môžu poslúžiť 
druhým, táto myšlienka motivovala funkcionárov Červe-
ného kríža k usporiadaniu zbierky. Darcov žiadajú, aby do 
zbierky priniesli len čistý a zachovalý odev či obuv pre deti i 
dospelých alebo hračky. Zariadenie do domácnosti sa teraz 
nezbiera. Zbierka prebieha v sídle spolku na Obilnej 2 v 
budove Daňového úradu. Tradičná burza, na ktorej sa budú 
vyzbierané dary predávať za symbolické ceny, sa uskutoční 
24. novembra od 8.00 do 20.00 hod. a 25. novembra od 8.00 
do 12.00 hod. 

Zber šatstva

Miestna organizácia Slovenského Červeného kríža vo Vrakúni 
16. septembra po druhý raz usporiadala Lečový festival, na kto-
rý pozvali aj šamorínsky spolok. „Naši“ pozvanie s radosťou prijali 
a na prekvapenie všetkých porota vyhlásila lečo, ktoré pripravi-
li Marienka Domsitzová, Zuzana Rabinová, Alžbeta Simonová 
a Katarína Szalaiová, za druhé najlepšie. Súťaž vyhralo družstvo 
miestnych hasičov.                              (ti)

Rákócziho zväz – Rákóczi Szövetség a Občianske zdru-
ženie Pro Civis prichádza s ponukou reálnej pomoci pri 
zabezpečení dvojjazyčného označenia prevádzok (nápisy, 
upútavky, jedálne a nápojové lístky) a prípravy iných pro-
pagačných a reklamných nosičov v slovenskom a maďar-
skom jazyku –  pre podnikateľov a neziskové organizácie. 
Rozbieha projekt „Za zrozumiteľné južné Slovensko”, pri-
čom zabezpečí aj bezplatnú prekladateľskú službu pre 
tých, ktorí majú záujem rozširovať používanie maďarské-
ho jazyka. Záujemcovia môžu cez projekt získať na vytvo-
renie dvojjazyčných nápisov, informačných oznamov, 
ponukových listov atď. jednorazový nenávratný príspe-
vok do výšky 1000 (tisíc) eur. 
Sme si vedomí, že reálna dvojjazyčnosť, teda uplatňova-
nie aj maďarského jazyka je spojené s nemalými náklad-
mi, náš program preto ponúka podporu práve na tomto 
poli. Naše organizácie ponúkajú takú pomoc, ktorá okrem 
princípu tolerancie môže prispieť i k rozšíreniu okruhu 
zákazníkov daného podnikateľa, resp. k zvýšeniu pozitív-
neho pohľadu na danú neziskovú organizáciu.
Záujemcovia môžu podávať projekty na výdavky spoje-
né s vytvorením dvojjazyčných nápisov na obchodoch 
a prevádzkach, na výkladoch, na služobných vozidlách, 
na náklady vytvorenia dvojjazyčných jedálnych a nápo-
jových lístkov, na popis výrobkov v maďarskom jazyku, 
na dvojjazyčné propagačné letáky, reklamné pútače a 
podobne. Preklady textov Rákócziho zväz ponúka bez-
platne každému záujemcovi.
Bližšie informácie: 
http://www.rakocziszovetseg.org/hu/palyazati_adatlap_husk17

Za zrozumiteľné 
južné Slovensko
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Po vystúpení spevokolu Vita 
Humana predsedníčka združe-
nia Katarína Bándyová uviedla, 
že združenie bolo zaregistro-
vané pred šiestimi rokmi 25. 
marca, v deň počatého dieťaťa. 
Cieľom združenia je ochrana 
ľudského života od počatia po 
smrť. Centrum bude vyučovať 
Billingsovu ovulačnú metódu 
a americký sexuálno-pedago-
gický program Teen-STAR, no 

poskytne priestor aj duchov-
ným komunitám. Združenie 
má od svojho vzniku aj hudob-
ný program pre najmenších, 
vydalo dve zbierky pesničiek a 
rečňovaniek Zsipp-zsupp, Hoj-
da-hojda. Okrem hudobných 
hodín pre deti do troch – šty-
roch rokov Veronika Világiová 
od júla 2017 vedie jazykové 
kurzy nemčiny a angličtiny 
pre deti od troch do jedenásť 

rokov a veľký dôraz kladú aj 
na rozvoj manuálnej zručnosti 
detí. Remeselné zamestnania 
vedie Judit Morozjuk.
János Pataki nás informoval, že 
Aliancia rodinných organizá-
cií v Karpatskej kotline vznikla 
v roku 2001 a má 84 členov. 
V roku 2012 založili hnutie 
Rodinná reťaz, do ktorého 
sa zapojila aj Vita Humana. 
Maďarská vláda sa v decembri 
2016 rozhodla prostredníc-
tvom Aliancie podporiť zahra-
ničné organizácie sumou 100 
miliónov forintov. Vita Humana 
získala v grante 460-tisíc forin-
tov, ktoré využila na vytvore-
nie komunitného priestoru. 

János Pataki organizácii zaže-
lal, aby centrum naplnila živo-
tom – deťmi a rodinami. Attila 
Beneda uviedol, že Šamorín 
je prvé mesto, do ktorého sa 
vďaka grantom dostal, a vyjad-
ril radosť, že takéto centrum 
vzniklo v rodinnom dome. K 
jeho slovám sa pripojil aj pri-
mátor mesta Gabriel Bárdos, 
ktorý poznamenal, že ochrana 
a plánovanie rodiny nemôžu 
byť na lepšom mieste než v 
priestoroch rodinného domu.
Centrum Vita Humana posvätil 
rímskokatolícky kaplán Csa-
ba Mikus a evanjelická farárka 
Jana Fördös.  

Text a foto: Helena Tóthová 

Otvorilo sa centrum Vita Humana 

Samospráva nášho mesta v roku 2016 iniciovala novorodenecký 
program, v rámci ktorého viceprimátor Csaba Orosz 20. septem-
bra po šiesty raz pozdravil polročných novorodencov s trvalým 
pobytom v Šamoríne. Pri tejto príležitosti rodičom odovzdal dar 
samosprávy a rodinám zaželal pevné zdravie. Ubezpečil ich, že 
vedenie mesta aj v budúcnosti urobí všetko preto, aby aj budúcej 
generácii zabezpečila bezpečné mesto, také, v ktorom sa príjem-
ne žije.                    (–)

Primátor Gabriel Bárdos 25. septembra zablahoželal obyvateľom 
nášho mesta, ktorí v septembri oslávili 70., 75., 80., 85. a vyššie naro-
deniny. Samospráva nášho mesta pozýva oslávencov raz do mesia-
ca do klubu dôchodcov a invalidných dôchodcov, kde sa tak stre-
távajú starí známi, ako aj bývalí spolužiaci, ktorí si zaspomínajú na 
zašlé časy, na svoju mladosť a na starý Šamorín.                  (–)

v našom meste už roky pôsobí občianske združenie vita 
Humana, ktoré v polovici septembra otvorilo na mliečňan-
skej 25 svoje nové centrum. na slávnostnom otvorení sa 
okrem vedenia mesta zúčastnil aj predseda aliancie rodin-
ných organizácií v karpatskej kotline János pataki, ako aj 
zástupca štátneho tajomníka maďarského ministerstva ľud-
ských zdrojov attila beneda, ktorý je zodpovedný za rodin-
nú a demografickú politiku. 
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správy mestske J polície
è	2. septembra o 10.25 hod. 
na Bratislavskej ceste na parko-
visku pri Kauflande vodič nereš-
pektoval dopravné značenie 
a svoje vozidlo zaparkoval na 
vyhradenom parkovisku pre ŤZP. 
Nakoľko vodič svojím konaním 
porušil § 25/1n zákona č. 8/2009 
Z. z., za priestupok mu bola ulo-
žená bloková pokuta. 
è	3. septembra o 12.45 hod. 
na ul. Hlavná vodič motorového 
vozidla nerešpektoval dopravné 
značenie, vošiel do zákazu, čím 
porušil § 3/2 b) zákona č. 8/2009 
Z. z. a dopustil sa priestupku 
proti bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky. Priestupok bol 
riešený blokovou pokutou.
è	4. septembra od 11.10 do 
11.20 hod. na ul. Gazdovský 
rad bolo založené blokovacie 
zariadenie na osobné motoro-
vé vozidlo, ktoré parkovalo na 
chodníku. Vodič svojím konaním 
porušil § 25/1q zákona č. 8/2009. 
Priestupok  bol riešený dohovo-
rom. 
è	5. septembra od 8.30 do 
10.15 hod. po súhlase primátora 
mesta Šamorín na žiadosť OO PZ 
Šamorín hliadka vykonala súčin-
nosť v obci Trnávka. Jednalo sa o 
odchyt túlavých psov, ktorí napá-
dali občanov. Psy boli odchytené 
a odvezené do útulku do Veľké-
ho Medera. Prevoz zabezpečil 
starosta obce Trnávka.

– o 5.00 hod. bolo oznámené, 
že na Gazdovskom rade dvaja 
mladíci hulákajú na okoloidú-
cich. Hliadka na mieste nikoho 
nepočula kričať, avšak pri sledo-
vaní zistila, že osoba na verejnom 
priestranstve požíva alkohol. 
Menovaný sa svojím konaním 
dopustil priestupku podľa § 10 
VZN č. 10/2009 mesta Šamorín, 
ktorý bol riešený uložením blo-
kovej pokuty.  
è	9. septembra o 11.25 hod. 
bolo oznámené, že na Krivej ul. 
neznáme osoby obťažujú obča-
nov. Hliadka zistila, že neznáma 
osoba zbiera staré železo. Bola 
vyzvaná, aby miesto opustila. 
Výzvu rešpektoval, prípad bol 
riešený dohovorom.
– o 14.05 hod. na Jazdeckej ulici 
na dvore pálili odpad. Priestupok 
bol riešený v blokovom konaní.
– o 16.15 hod. bolo oznámené, 
že na Gazdovskom rade sa pohy-
buje túlavý pes plemena york-
shirský teriér. Pes bol odchytený 
a umiestnený do karanténnej 
stanice. Majiteľ psa sa o 21.00 
hod. dostavil na MsP. Nakoľko 
uvedeným skutkom porušil § 5/1 
VZN mesta Šamorín č. 9/2015 
a dopustil sa priestupku proti 
verejnému poriadku, bol riešený 
uložením blokovej pokuty. 
– o 22.20 hod. hliadka prevero-
vala oznámenie, podľa ktorého 
na ul. Bratislavská dochádza k 

rušeniu nočného pokoja hlasnou 
hudbou. Bolo zistené, že v uve-
denej prevádzke sa koná hudob-
ná akcia, na ktorú mali povolenie. 
Hliadka vyzvala zodpovednú 
osobu, aby hudbu stíšili. Výzvu 
hliadky uposlúchli. 
è	10. septembra o 10.35 hod. 
na Školskej ul. v Supermarkete 
Jednota sa stala krádež. Osoba 
odcudzila veci v hodnote 33,32 
€. Priestupok bol riešený v bloko-
vom konaní.
– o 1.40 hod. na ul. Vinohradská 
na parkovisku pri SSOŠ SD Jed-
nota došlo k vlámaniu do dvoch 
osobných motorových vozidiel. 
Hliadka zabezpečovala miesto 
činu do príchodu hliadky OO PZ 
Šamorín.
è	11. septembra o 14.30 hod. 
bolo telefonicky oznámené, že 
na Gazdovskom rade stojí osob-
né motorové vozidlo na trávniku. 
Vodičovi bola uložená bloková 
pokuta.
è	13. septembra o 9.10 hod. 
pri hliadkovej činnosti na ul. Par-
ková pri autobusovej stanici SAD 
bol zistený priestupok proti bez-
pečnosti a plynulosti cestnej pre-
mávky, ktorého sa dopustil vodič 
osobným motorovým vozidlom 
tým, že nerešpektoval doprav-
né značenie, čím porušil § 3/2 b) 
zákona č. 8/2009 Z. z. Priestupok 
bol riešený uložením blokovej 
pokuty.

– od 10.35 do 11.10 hod. bolo pri 
hliadkovej činnosti na ul. Veterná 
pri MPBH zablokované blo-
kovacím zariadením osobné 
motorové vozidlo. Vodič par-
koval na vyhradenom parko-
visku bez povolenia, čím poru-
šil § 25/1 n) zákona č. 8/2009 
Z. z. a dopustil sa priestupku 
proti bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky, ktorý bol 
riešený uložením blokovej 
pokuty.
è	15. septembra o 9.34 hod. 
na Čilistovskej ulici vyhadzova-
li smeti z balkóna. Hliadka sa 
spojila s podozrivou osobou, 
ktorá uviedla, že robí prestav-
bu bytového jadra a nemohol 
iným spôsobom vyhodiť smeti. 
Po upozornení smeti pozbieral 
a odniesol do kontajnera. Oso-
ba bola poučená, prípad rieše-
ný dohovorom.
è	18. septembra o 14.00 
hod., ako aj o 14.30 hod. bolo 
preverené oznámenie, podľa 
ktorého na Bratislavskej ceste 
došlo k rodinnej hádke. Osoba, 
ktorá sa arogantne správala, 
bola vyzvaná, aby sa správala 
slušne. Výzvu uposlúchla. Prí-
pad bol riešený dohovorom. 
– o 18.30 hod. na Školskej uli-
ci na zemi ležal neznámy muž 
pod vplyvom alkoholu. Meno-
vaného hliadka legitimovala  a 
odprevadila domov.   

Na výzvu miestneho spolku 
Červeného kríža, Slovenského 
olympijského výboru a Nadá-
cie Slovenského olympijského 
výboru 25. septembra prišli 
darovať krv aj mnohí mladí 
ľudia. Posledné plánované 
darovanie krvi v tomto roku 
bolo ohlásené ako Mládežnícka 
olympijská kvapka krvi. Z Gym-
názia Imre Madácha, Gymnázia 
Milana Rastislava Štefánika a 
Súkromnej strednej odbornej 
školy spotrebných družstiev 
Jednota prišlo vyše dvadsať žia-
kov. Nechýbali ani olympionici, 
medzi ktorými bol aj Šamorín-
čan Tibor Linka.
Záujemcov o darovanie krvi 
dôkladne vyšetria lekári Národ-

nej transfúznej služby. Keďže aj 
predpisy týkajúce sa darcov sú 
čoraz prísnejšie, nie je náhoda, 
že z takmer šesťdesiat záujem-
cov napokon krv mohlo darovať 
necelých štyridsať. 
darcovia: Angela Tóthová, Jozef 
Vodnyánszky, Beáta Tóthová, 
Margita Sárköziová, Peter Pék 
(Kalinkovo), Adrián Kántor (Šuľa-
ny), Martin Granec (Mierovo), 
Erik Szijártó (Kalinkovo), Gabriela 
Mészárosová, Beáta Pavolová, 
Monika Mészárosová, Ladislav 
Kovács, Gábor Veres, Monika 
Pinterová (Hamuliakovo), Franti-
šek Gajdács (Blatná na Ostrove), 
Juraj Bándy, Ervin Madi (Padáň), 
Zoltán Móricz, Katarína Czu-
czová, Kristína Czuczová, Rená-

ta Fiedlerová, Dezider Fiedler, 
Tibor Linka, Dominika Lefflerová 
(Mierovo), Kornél Takács (Horný 
Bar), Alexander Ziman (Kalinko-
vo), Igor Zaťko, Erik Turtev, Eva 
Baloghová (Malý Lég), Gabriela 
Horváthová, Patrik Viola, Adam 

Šafránek (Okoč), Tamás Ürge, 
Adam Šumichrast (Hviezdosla-
vov), Milada Podkonická, Michal 
Podkonický, Katalin Fürdös.
Najbližšie darovanie krvi bude 

v januári 2018.
Text a foto: Helena Tóthová

Strieborného medailistu z vlaňajšej olympiády v Rio de Janeiru Tibora Linku počas darovania 
krvi „povzbudzoval“ jeho kolega z K4 Juraj Tarr.

Študentská olympijská 
kvapka krvi
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ponuka mestskeJ knižnice zsigmonda zalabaiHo
zuzana bilavská: 
cudzie dievča

Príbeh sa odohráva v rokoch 1988 až 2000 
striedavo v Bratislave a vo Viedni. Jozef sa po 
emigrácii do Rakúska po niekoľkých rokoch 
opäť stretáva so svojou rodinou. Jeho dcéra Eva 
sa rozhodne odísť za ním do zahraničia študo-
vať medicínu. Otec, človek neschopný prevziať 
zodpovednosť, sa však nedokáže o ňu postarať. 
Tým ju dostáva do nepredvídateľných ťažkostí. 
Eva sa tak stáva cudzím dievčaťom v nezná-
mom svete. Neraz musí spraviť ťažké rozhodnu-

tia hraničiace s morálnymi otázkami. Po nepríjemných skúsenostiach 
sa dostáva do blízkosti lekára, ktorý jej ponúka svoju pomoc. Človek, 
ktorý v nej vidí identickú podobu so svojou zosnulou dcérou, ktorej 
smrť má on sám na svedomí, má však pre Evu svoje vlastné plány….

stepHen king: 
to
Derry nie je obyčajné malomesto. Pod jeho 
povrchom spí prastaré zlo. Vždy, keď sa prebu-
dí, na niekoľko rokov rozpúta v Derry a okolí 
smršť neopísateľných hrôz. Strašná sila, ktorú 
možno nazvať len To, ovláda obyvateľov, vraž-
dí nevinné deti a zdá sa, že ju neuspokojí nič 
okrem najvyššej obete. Kto ju prinesie tento-
raz? Skupinka priateľov, ktorí v Derry vyrástli, 
dnes žije roztrúsená vo všetkých kútoch sveta. 
Sú bohatí, úspešní aj slávni, ale nie sú šťastní. A najmä im chýba 
veľká časť spomienok na desivé udalosti z detstva. Kto im vymazal 
pamäť? Ak to chcú zistiť, musia sa opäť stretnúť s pradávnym zlom. 
Kedysi sa mu dokázali vzoprieť a prežiť. Ale dnes už nie sú deťmi a 
niečo podstatné, čo im kedysi pomohlo zahnať To, im chýba.

Rómeó Vérzik pozýva na veľkolepý koncert
20. októbra sa v šamorínskom kultúrnom stredisku usku-
toční veľkolepý koncert rómeó Vérzik, na ktorom kapela 
predstaví svoj nový album Újratervezés. 
„Album Újratervezés je nový do tej miery, že koncom vlaňaj-
šieho roka sme sprofesionálnili zázemie kapely a do tohto roka 
sme vstúpili s novým prístupom a štruktúrou,“ hovorí frontman 
Koppány Kovács. Kapela vymenila vydavateľa, nový album, kto-
rý je hudobne zrelší než predchádzajúce, vyšiel vo vydavateľstve 
GrundRecords. Fanúšikovia album prijali s nadšením, po svojom 
vyjdení sa dostal do čela rebríčka MAHASZ. „V októbri začneme 
turné, na ktorom predstavíme nový album. Počas turné budú dve 
výnimočné dejiská. Jeden z koncertov odohráme 13. októbra v 
Budapešti, druhý zasa 20. októbra v Šamoríne, pričom na ňom 
použijeme techniku, ktorá je na miestne pomery nevšedná. 
Domácich fanúšikov chceme očariť nielen zvukom, ale aj výpra-
vou,“ sľubuje Kovács a všetkých pozýva na koncert.                  

Prekladateľka Renáta Deáková pochádzajúca zo Šamorína bola 
hosťom Klubu slovenských čitateľov pri Mestskej knižnici Zsig-
monda Zalabaiho. Prekladá zo súčasnej maďarskej literatúry do 
slovenčiny také veľké mená, ako Sándor Márai, Péter Esterházy, 
Pál Závada... Je držiteľkou niekoľkých prestížnych prekladateľ-
ských cien. Milým, sebavedomým výstupom očarila, upútala prí-
tomných a upokojila vďačné obecenstvo.             (mk)

Dom na vrchu skaly
v synagóge bola 30. septembra 2017 otvorená výstava lucie 
tallovej dom na vrchu skaly, ktorá je prístupná do 5. decem-
bra 2017. 
Na samostatnej výstave, s 
názvom Dom na vrchu skaly, 
Lucia Tallová pokračuje v úsilí 
z predchádzajúcich projektov 
„zabývať” galerijný priestor 
prepojením maľby a inštalá-
cie. Pre jej tvorbu je charakte-
ristická krajinomaľba a práca 
s pamäťou. Tomu ostáva ver-
ná aj v novom diele, vytvore-
nom špeciálne pre At Home 
Gallery v Šamoríne. Ťažis-
kom výstavy je monumen-
tálny objekt, ktorý evokuje 
výsek z autorkiných obra-
zov zhmotnený v priesto-
re galérie. Veľkoformátový 
obraz vsadený do drevenej 

konštrukcie svojím tvarom 
a rozmerom pripomína sta-
rý bilbord. Maľba oprostená 
od vešania na stenu vytvára 
dialóg s architektúrou a do 
kompozície obrazu zapája 
celý interiér synagógy. Názov 
Dom na vrchu skaly nie je len 
odkaz k vyobrazenej scenérii 
na plátne, ale predovšetkým 
dekóduje zážitok z otvorenej 
prázdnej krajiny, zo samo-
ty, z ticha bez informačného 
hluku a z pohľadu oslobode-
ného od vizuálneho smogu. 
Vypovedá o silnom pocite, o 
uvedomení si daného okami-
hu.          (at home)
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Brno, Graz, Dunaharaszti.  Čo 
spája tieto stredoeurópske 
mestá? No predsa šamorín-
ske šermiarske úspechy. Už 
dlhé roky okrem bratislavské-
ho oddielu náš klub udržiava 
medzinárodnú úroveň mládež-
níckeho šermu na Slovensku. 
Túto rolu potvrdili naši mladí 
talenti aj na úvodných tohtose-
zónnych podujatiach v Česku, 
Rakúsku, Maďarsku. Samozrej-
me, nechýbala ani naša najväč-
šia nádej, Kitti Bitterová. Ešte 
vekom stále juniorka sa tento-
krát predstavila v Grazi medzi 
ženami a finálová účasť jej ušla 
iba o vlások, do finále prestížne-
ho podujatia Grazer Messepo-
kal ju nepustila skúsená Talian-
ka Cipressa. Ako videla svoje 
bronzové zahájenie sezóny 
20-ročná študentka UK z Báču: 
„Na úvodnú súťaž to boli slušné 
preteky. Mali sme dve kvalifikač-
né skupiny, prvú som vyhrala 
bez porážky s 5 víťazstvami, v 
druhej som mala bilanciu 6 : 1. V 
semifinále som narazila na veľ-
mi skúsenú Talianku, ktorá bola 
druhá na majstrovstvách sveta a 
veľakrát sa umiestnila na medai-
lových  pozíciách aj na iných 
medzinárodných súťažiach. V 
úvode, bohužiaľ, mi odskočila 
už na 13 : 4, ale dokázala som sa 
vrátiť na 14 : 12, tesná prehra s 
ňou je v poriadku, bolo to veľ-
mi kvalitné semifinále, užívala 
som to, a som spokojná s tretím 
miestom. V Grazi, kde súťažili 
najlepšie rakúske, slovenské a 

talianske nádeje, zbierali skúse-
nosti medzi ženami aj naše ešte 
mladšie – iba 17-ročné dievčen-
ce: Jázmin Udvardy (skončila na 
14. mieste)  a  Karolína Cséfalvay  
(18.). Po rakúskom bronze od 
Bitterovej šamorínska medailo-
vá žatva pokračovala v Brne na 
Európskom pohári s názvom 
Brnenský drak vďaka 15-ročné-
mu kadetovi Zoltánovi Sármá-
nyovi. Zoli prehral vo finále iba s 
domácim Totušekom. Po kadet-
skom striebre vzápätí  dokázal 
svoj talent aj medzi juniormi s 
veľmi dôstojným 5. miestom 
ako najmladší v poli.  Ani z 
maďarského mestečka Dunaha-
raszti, z memoriálu Fülöp Mihály 
Magyar Kupa sa nemusela vrátiť 
naša partia bez cenného kovu. 
Na medzinárodnom maďar-
skom pohári s účasťou rumun-
ských, českých, slovenských a 
maďarských šermiarov sa o to 
postaral náš starší žiak Ákos Pirk, 
keď ho predbehli iba dvaja naj-
lepší Maďari. Ákosov bronz bol 
pekným záverečným bodom 
septembrových šamorínskych 
úspechov. Aj hodnotiace slová 
vždy kritického trénera  Jozefa 
Nagya potvrdzujú dobrú nála-
du v našom klube: „Po tvrdej 
predsezónnej drine naše deti 
konečne mohli overiť svoju for-
mu na troch medzinárodných 
fórach, z ktorých dva, rakúske 
a brnenské výsledky sa zara-
túvajú aj do bodovacej súťaže 
Slovenského pohára, vďaka 
ktorým náš oddiel suverénne 

vedie túto súťaž. Čo sa týka 
konkrétnych výsledkov, hlavne 
cenných medailí, tak Kitti sa teši-
la na skúsenú Talianku, chcela 
jej vrátiť napríklad aj prehru z 
juniorských MS v Moskve, to sa 
jej takmer podarilo, trojbodová 
prehra a jej forma je v poriadku. 
Aj Zoli Sármány potvrdil papie-
rové predpoklady, jeho český 
finálový premožiteľ, Totušek nie 
je o nič lepší technicky, ale je 
fyzicky silnejší, a to v tejto veko-
vej kategórii je ešte dosť veľkou 
výhodou. Ákos nás takisto pote-
šil  s bronzom, lepší boli od neho 
iba dvaja najlepší Maďari medzi 
staršími žiakmi, takisto nás prí-

jemne prekvapil s 5. miestom 
medzi kadetmi vekom ešte 
starší žiak. Iba trošičku som 
nespokojný s umiestneniami 
našich talentovaných diev-
čat, až 3 sa síce dostali medzi 
8 najlepších, ale čakal som v 
kútiku duše od nich aspoň jed-
nu medailu. Úvodné tohtose-
zónne podujatia však potvrdili, 
že v každej vekovej kategórii 
na každom podujatí naše deti 
sú niekde na hranici najlepšej 
osmičky, čiže dokážeme držať 
krok s mládežníckou elitou 
Európy, ale, samozrejme, vždy je 
čo zlepšovať.“

Ernő D. Tok

Šermiarske 
úspechy

Výsledková listina
Graz (ženy): 3. Kitti Bitterová, 14. Jázmin Udvardy, 18. Karolína 
Cséfalvay.  Brno (Brnenský drak–juniori): 5. Zoltán Sármány, 
10. Bendegúz György, 17. Dominik Bielčik, juniorky: 6. Jázmin 
Udvardy, 7. Eszter György, 8. Barbara Boda, 9. Karolína Cséfalvay,  
10. Vivien Bartal, 15. Rebeka Cséfalvay. Kadeti: 2. Zoltán Sár-
mány, 5. Bendegúz György, 9. Dominik Bielčik. Dunaharasz-
ti (starší žiaci): 3. Ákos Pirk. Törpici kupa (U10 mladší žiaci 
– mini kategória):  10. Jakub Rozmuš, 13. Miklós Pénzes, 18. 
Andrej Koprda, 33. Bence Ambrus  – posledne menovaní dva-
ja naši chlapci sa zúčastnili vôbec prvýkrát na medzinárod-
nom pohári!     

Tradičná lukostreľba je čoraz populárnejšia aj u nás. Medzi jej vyzná-
vačov patria aj manželia Mezzeiovci. Peter a Monika sa počas leta 
zúčastnili viacerých medzinárodných súťaží a vďaka pravidelným 
tréningom na nich boli aj úspešní. V júni so Zuzanou Bariakovou 
z Nitry (na fotografii) ako členovia lukostreleckého klubu Čier-
ny sokol Marcelová vo farbách Slovenska odcestovali na súťaž do 
Kazachstanu, kde Petra len o vlások porazil kirgizský pretekár. Man-
želia sa začiatkom augusta zúčastnili aj poľských majstrovstiev v 
Golub-Dobrzyńi, na ktorých skončila Monika na štvrtom mieste a 
Peter vo svojej kategórii obsadil 12. miesto. 25. a 26. augusta Moni-
ka vyhrala medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v 3D lukostreľbe v 
Spišských Vlachoch a Peter získal bronz. Manželia Mezzeiovci vyhrali 
aj súťaž juhoslovenských lukostreleckých klubov Južná päťka a stali 
sa majstrami južného Slovenska. 
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stotriročný klub má nové logo, do názvu pribudlo Fluminense

patrí už šamorínsky klub bra-
zílčanom?
– Nie, spolupráca medzi ŠTK 
Šamorín a Fluminense beží  na 
základe podpísanej zmluvy. Akci-
onárska štruktúra zostala nezme-
nená.
môžete prezradiť aj podrob-
nosti?
– V septembri došlo k podpisu 
zmluvy medzi ŠTK Šamorín a Flu-
minense, ktorý hovorí o desať-
ročnej spolupráci. Doteraz sme 
mali dvakrát podpísanú doho-
du na rok. Po dlhých rokova-
niach sme dospeli k dohode, 
na svete je dohoda na desať 
rokov.
Hlavné body dohody?
– Je to sedemnásťstranová zmlu-
va, ktorá obsahuje všetky potreb-
né záležitosti. Áčko je v plnej 
kompetencii brazílskej strany, 
ktorá ju kompletne financuje.
aký je súčasný rozpočet a-tí-
mu?
– Minulý rok to bolo okolo 
550-tisíc eur. Teraz je to mierne 
zvýšené, keďže výrazne sa zvý-
šili náklady na cestovanie.     

kto financuje mládež?
– Slovenská strana, čiže občian-
ske združenie ŠTK Šamorín za 
pomoci mesta, členov klubu a 
sponzorov.
koľko peňazí potrebuje na 
viac ako desať mládežníc-
kych tímov?
– Okolo 120-tisíc eur.  
vráťme sa k áčku. klub má 
nové logo.
– Jeden z bodov spomínanej 
dohody je aj o zmene loga. 
A vsunutí názvu Fluminense 
nielen do loga, ale aj do názvu 
klubu. Čo sa týka loga, veľmi 
dlho sme ho riešili. Robili sme 
na tom veľmi citlivo. Zostali 
naše modro-biele farby, pri-
budla aj trikolóra Fluminense. 
Nové logo vyjadruje spojenie 
dvoch klubov, citlivo obsahuje 
prvky aj brazílskeho klubu pri 
zachovaní dominancie STK a 
bielo-modrých farieb.
prečo sa objavilo v názve 
klubu Fluminense?
– Fluminense vnímame ako 
silný a vo svete futbalu zná-
my klub. Vsunutie Fluminense 

do názvu klubu berieme ako 
vyjadrenie spojenectva STK a 
Fluminense v tomto projekte. 
Hodnotíme to ako pozitívnu 
vec pre náš projekt, pre náš 
klub.
poďme k aktuálnym výsled-
kom, ktoré nie sú najlepšie, 
mužstvo malo aj sériu šies-
tich prehier za sebou…
– Samozrejme, nikoho to 
netešilo. Treba povedať aj to, 
že okrem pohárového duelu 
v Borčiciach, sme prehrali o 
jeden, maximálne dva góly. 
Od zápasu proti béčku Pod-
brezovej sa nám herne darí 
a postupne prichádzajú aj 
výsledky.  Verím, že takto to 
bude aj ďalej.
tréner mika lönnström ako 
tréner je priamo zodpoved-
ný za neúspešné výsledky. 
neuvažovali ste o jeho odvo-
laní?
– Vždy si povieme na rovinu 
všetky nedostatky a problémy 
v klube. Fanúšik si musí uvedo-
miť, že konečné rozhodnutie a 
zodpovednosť je na brazílskej 
strane. 
prečo nie sú v kádri odcho-
vanci klubu?
– Je to veľmi komplikované… 
Naša 19-ka hrá III. ligu, a odtiaľ 

je veľmi zložité sa dostať do 
II. ligy dospelých. Je to veľ-
ký skok. Šancu vždy dávame 
dorastencom, musia ju ale 
prijať a tvrdo na sebe praco-
vať. Cieľ je hrať vyššiu súťaž  s 
dorastencami tak, aby prechod 
bol jednoduchší.
a čo hráči zo širšieho okolia? 
lokálpatriotizmus je veľmi 
dôležitý…
– Verte mi, snažíme sa o to, 
aby v tíme bolo čo najviac 
takých hráčov, je to priorita. 
Okrem ,,strarých” Šamorín-
čanov máme v tíme Pixiho 
(Marič-Bjekič), Dávida Ozogá-
nya,  Csabu Králika a aj Roma-
na Sablera. Mali sme na lane 
viacerých hráčov z okolia.
v lete najviac rezonoval 
odchod miláčika publika, 
veľkého srdciara zoltána 
ágha. nedalo sa ho udržať?
– Mňa osobne mrzí jeho 
odchod, ale po profesionálnej 
stránke je to pre hráča posun. 
Zoliho oslovili z druhej maďar-
skej ligy, kde, ako je známe, sú 
podstatne lepšie podmienky 
ako na Slovensku. Podali sme si 
ako priatelia ruky, a poprial som 
mu veľa športových úspechov. 

Tibor Duducz
Foto: Tibor  Őry

Komu patrí futbalový 
klub ŠTK Šamorín?

V septembri sa udiali v pomlé veľké zmeny. Fc Štk 1914 
Šamorín sa premenoval na Fc stk Fluminense Šamorín, 
klub má nové logo. podrobnosti k projektu nám prezradil 
norbert csutora, člen dozornej rady bielo-modrých.
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20. mája 2017 sa narodila Eliška Schwingerová, 28. augus-
ta 2017 Klaudia Ladičová, 4. septembra 2017 Lukáš Rus-
nák a Tomáš Rusnák, 13. septembra 2017 Michaela Stercell,  
18. septembra 2017 Jázmin Júlia Koleszár.
Veľa šťastia, novorodenci!  

NARODENIA

MESTSKé KULTÚRNE STREDISKO

27. augusta 2017 zomrel vo veku 63 rokov Michal Kad-
nár, 5. septembra 2017 vo veku 79 rokov Márton Domsitz,  
7. septembra 2017 vo veku 79 rokov Milada Tomsu, 9. septem-
bra 2017 vo veku 68 rokov Mária Šípošová, 12. septembra 2017 
vo veku 86 rokov Silvester Zachar, 14. septembra 2017 vo veku 
77 rokov Anton Magyarics, 15. septembra 2017 vo veku 67 rokov 
Vojtech Bokor, 16. septembra 2017 vo veku 76 rokov Imrich Méri, 
18. septembra 2017 vo veku 83 rokov Etela Tóthová.
Česť ich pamiatke!

ÚMRTIA

JUBILANTI

UZAVRELI MANŽELSTVO  

Veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody v kruhu najbližších prajeme 
tým občanom, ktorí v októbri 2017 dovŕšia 70., 75., 80., 85. a viac 
rokov: Eva Szabadosová, Jozef Turinič, Zuzana Horváthová, 
Alžbeta Današová, Cecília Kocsisová, František Varga, Zoltán 
Rigó, Terézia Hospelyová, Joachim Lukács, Júlia Matusová, 
Alexander Illés, Eleonóra Madarászová, Helena Karčovičová, 
Alžbeta Kovácsová, Ján Durdiak, Titus Álló, Rozália Karcso-
vicsová, Irena Hamarová, MUDr. Mária Krčová. 

2. septembra 2017: Albert Diósi a Éva Domsitz, 9. septembra 
2017: Marián Lacza a Slávka Bulíková, 11. septembra 2017: 
Štefan Tóth a Beáta Bíróová, 15. septembra 2017: Marian  
Schmidt a Denisa Méryová, 30. septembra 2017: Zoltán 
Faragó a Erika Fehérová.
Gratulujeme!

•  14. október  Csalló 40 – slávnostný galavečer z príležitosti 
40. výročia založenia súboru – 18.00

•  18. október  Ray Conney: Páratlan páros – Výnimočná dvo-
jica – divadelné predstavenie divadla Thália z Košíc – 19.00

•  20. október   Koncert skupiny Rómeó Vérzik – 19.00
•  28. október   Festival Katica – festival mladých folkloristov 

– 10.00
•  7. november Vernisáž výstavy Tibora Juhásza – 18.00
•  8. november  Csaba Székely: Bányavakság – Ako slepci v 

bani – divadelné predstavenie – 19.00
•  17. november Ples folklórneho súboru Csalló – 19.00 hod.

aktuálny program: 
http://mskssamorin.sk/

kontakt
Adresa: Veterná 8, 931 01 Šamorín

Tel. č.: 031/562 22 41 alebo 031/562 33 22 
e-mail: msks@mskssamorin.sk

Pokladňa otvorená v dňoch predpredaja vstupeniek 
od 16.00 do 19.00 hodiny. Tel. č.: 0650 409 566   
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pozvánka na výnimočnú prednášku: 
profesor dr. andrew vidich 

na slovensku!
Dr. Andrew Vidich je spisovateľom, pedagógom a predná-
šajúcim programov na medzinárodnej úrovni. Jedna z jeho 
piatich kníh s názvom Tajomstvo lásky (1990) sprevádza 
čitateľa do hlbších dimenzií ľudského bytia. Profesor Dr. 
Vidich vyučuje na vysokých školách Manhattan v Riverdale 
a Iona v New Rochelle. Na základe poverenia Ministerstva 
školstva (USA) 18 rokov vedie tréningy pre vyučujúcich v 
oblasti zdokonaľovania vedúcich schopností vrátane rieše-
nia konfliktov, komunikácie, partnerskej spolupráce, zvlád-
nutia stresových situácií pre širokú oblasť lídrov vzdeláva-
cích, civilných a dobročinných inštitúcií. Počas prednášky 
bude otvorená diskusia na duchovné témy. 

prednáška a meditačný tréning sa uskutoční  
 20. novembra 2017 so začiatkom o 18.00 hod. v mest-

skom kultúrnom stredisku v Šamoríne, veterná 8. 
termíny ďalších meditačných tréningov: 

27. november, 4. december,  11. december, 18. december. 
Začiatok: 18.30 hod. Miesto: Hlavná 62, Šamorín. 

Prednášky v maďarskom jazyku budú prekladané do 
slovenského jazyka. Je potrebné mať so sebou vreckový 

rádioprijímač alebo telefón s možnosťou rádiového
 pripojenia a slúchadlá. 

Vstup: bezplatný. 
Bližšie informácie: 0918 604 568

Oznam
ambulancia cievnej chirurgie mudr. viliama slezáka, 

mpH, csc. sa od 1. októbra 2017 presťahovala do budo-
vy polikliniky na Hlavnej ulici v Šamoríne.

objednať sa môžete na tel. č.: 0903 491 830

Ilustračná snímka
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Dobré rady pre záhradkárov

Tohtoročné babie leto v septem-
bri nás obišlo, ale veríme, že v 
októbri ho privítame. Výhodou 
septembrového daždivého poča-
sia bolo, že uľahčilo zber úrody a 
odstránenie buriny.
V zeleninovej záhrade pokračuje-
me so zberom úrody. Rajčiakom 
pestovaným vonku, vďaka daždi-
vému počasiu, koncom septem-
bra už „odzvonilo“, je rozumné 
ich pozbierať, hoci aj keby boli 
polozrelé. Prípadné polozrelé 
plody rozložíme do debničiek, 
dáme ich na slnečné miesto, a 
oni nám pekne dozrejú. Zelené 
nedozreté paradajky tiež nie sú 
na zahodenie, môžeme ich nakla-
dať do kyslého nálevu, alebo 
ich nechať dozrieť v 3 litrovom 
zaváraninovom pohári umiest-

neného na slnečnej parapete 
okna. Kvalita takto dozretých raj-
čiakov určite nebude horšia, ako 
ktoré kupujeme v obchodných 
reťazcoch. Pri jesenných hlúbo-
vinách je predpoklad rastu ešte 
aj v priebehu októbra, takže ich 

zberom sa netreba ponáhľať. Kto 
ešte nestihol, môže sadiť jesenný 
cesnak alebo sadzačku.
Teraz sa nám hromadia stonky a 
ostatné zbytky zeleniny, popa-
dané lístie stromov a pokosená 
tráva, ktoré sú cennými surovi-
nami na kompostovanie. Zrenie 
kompostu môžeme urýchliť, ak 
časti rastlín rozdrvíme drvičkou, 
resp. pridáme urýchľovač kom-
postu. Takto pripravený kom-
post hoci už na budúci rok sa 
dá využiť. Je dôležité, aby kom-
post počas zrenia bol iba vlhký, 
nie premočený, preto ho treba 
zakryť, chrániť voči daždi a sne-
hu. V ovocnej záhrade zbierame 
jablká a hrušky. Treba venovať 
pozornosť dezinfekciu pivníc a 
miestností, kde budeme skla-
dovať úrodu. Mnohí používajú 
klasickú metódu a vymaľujú 
haseným vápnom, alebo steny 
postriekajú s meďnatými prí-

pravkami. V posledných rokoch 
sa objavil švajčiarsky prípravok 
Sanogarden, ktorý je účinný 
skoro voči všetkým plesniam a 
baktériám bez škodlivých ved-
ľajších účinkov. Jablko a hrušky 
sa odporúča skladovať v odde-
lených priestoroch od zemia-
kov, mrkvy a petržlenu. Trávu v 
priebehu októbra môžeme ešte 
pripraviť na zimu posypaním 
jesenného hnojiva so zvýšeným 
obsahom draslíka. Takto ošetre-
ný trávnik sa stane odolnejším 
voči vymŕzaniu a hubovitým 
chorobám. Lístie stromov napa-
dané na trávu treba pravidelne 
zbierať, aby sme predišli vytvára-
niu hubových ochorení. Ďalej je 
dobré urobiť vertikutáciu trávni-
ka, aby tráva cez zimu „dýchala“. 
Koncom októbra trávny koberec 
pokosíme na výšku 4 cm, potom 
uvidíme, aké počasie bude v 
novembri, či to bude treba zopa-
kovať.
Do okrasnej záhrady vysadíme 
cibule tulipánov, krókusov a hya-
cintov, naopak vyberáme gla-
dioly a georgíny. Vybraté cibule 
a hľuzy očistíme a skladujeme 
ich v tmavom, suchom a stude-
nom mieste až do jari. Okrasné 
kríky, stromy a ihličnany pohno-
jíme tekutým alebo sypkým 
jesenným hnojivom, aby sme 
ich prichystali na zimu.  

Róbert Lelkes, Agrosam,
Gazdovský rad 41, Šamorín

október v záhrade

mesto Šamorín a ave sk, odpadové hospodárstvo, s. r. o. 
oznamuje,

že dňa 28. 10. 2017 (sobota)  
sa uskutoční separovaný zber nebezpečného odpadu 

z domácností. 

Nebezpečné odpady môžu odovzdať len obyvatelia Šamorí-
na –  fyzické osoby (nie firmy a právnické osoby!) s platným 
občianskym preukazom.

od občanov na vybraných miestach preberáme:
•	staré	farby,	
•		rozpúšťadlá,	
•		nepoužité	pesticídy	–		postreky,
•		obaly	od	pesticídov,	rozpúšťadiel	a	farieb.

Na odovzdaných obaloch musia byť riadne vyznačené infor-
mácie o výrobcovi, obsahu účinnej látky alebo názov výrob-
ku. Nádoby musia byť uzatvorené.

od občanov na vybraných miestach nepreberáme:
•		neoznačené	obaly	od	farieb,	rozpúšťadiel	a	pesticídov,
•		odpadové	oleje,
•		elektrospotrebiče,
•		batérie	a	akumulátory,
•		iné,	vyššie	neuvedené	druhy	odpadov.

miesto a čas stretnutia pre obyvateľov rodinných domov:
- 800 – 845 Kasárenská ul. – na parkovisku pred budovou fi. 
Ravtex
- 900 – 945      Pomlejská ul. –  pri bývalej železničnej stanici
- 1000 – 1045  Slnečná ul. –  na parkovisku pri gymnáziách
- 1100 – 1145  Čilistov –   pred bývalou požiarnou zbrojnicou
- 1200 – 1245  Mliečno –  pred hostincom Zlatý kohút
- 1300 – 1320  Kráľovianky –  pri autobusovej zastávke
- 1330 – 1350  Bučuháza –  pri autobusovej zastávke
- 1400 – 1420  Šámot –  pri autobusovej zastávke 



Kompletný program dentálnej hygieny zahŕňa:

- odstránenie zubného kameňa a povlaku 
 ultrazvukovým prístrojom

- odstránenie pigmentácii

- ošetrenie citlivých krčkov

- ošetrenie zapálených ďasien

- Air-Flow (pieskovanie)

- polishing

- lokálna fluoridácia

- motivácia a inštruktáž správnej techniky 
 čistenia zubov a medzizubných priestorov

Dentálna hygiena 
je najlepšou prevenciou 

proti vzniku
zubného kazu a zápalu ďasien

Termíny bez dlhého čakania!
Objednať sa môžete na 0915 175 300!

Viac info na www.1dent.sk

fogászat


