
Oslavy vo folklórnom súbore Csalló
Veľkolepým galaprogramom 
oslávil 40. výročie svojho zalo
ženia folklórny súbor Csalló. 
V zaplnenej sále kultúrneho 
strediska pripomenul histó
riu súboru predseda miestnej 
organizácie Csemadoku Péter 
Nagy, ktorý uviedol, že korene 
súboru Csalló siahajú do roku 
1975, kedy pod odborným 
vedením učiteľky Márie Czin
gelovej vznikol tanečný súbor 
pri Csemadoku. Súbor však 
pre chýbajúce finančné záze
mie a inštitucionálnu podpo
ru nemal dlhé trvanie. V roku 
1977 Ladislav Czingel, Štefan 
Valacsay a Ľudovít Presinszky 
opäť iniciovali založenie stále
ho folklórneho súboru a kape
ly v našom meste. Už na jeseň 
sa začal robiť nábor mladých 
ľudí, ktorí sa divákom predsta
vili na jar 1978. Súboru hrala 
do tanca kapela Csalló, ktorá 
vznikla takisto v roku 1977 
pod vedením Márie Ürge.
V júni 1979 Csalló vystúpil na 
Celoštátnom folklórnom festi
vale v Želiezovciach, po ňom 
nasledoval XXVI. ročník Gom
baseckých folklórnych sláv
ností. Súbor dosiahol viaceré 
úspechy: na krajskej súťaži v 
Myjave v roku 1981 tlieskalo 
súboru Csalló dvadsaťtisíc 
divákov, o rok neskôr získal 
súbor v Želiezovciach hlav
nú cenu. V roku 1983 Csalló 
obhájil zaradenie do kategó
rie C, o rok neskôr postúpil 
do kategórie B. V roku 1985 
absolvoval súbor 32 vystúpení 
a s programom Zvraty v ľud
skom živote žal úspechy doma 
i v zahraničí. V roku 1987 
súbor oslávil svoju desaťroč
nicu spolu so súborom Szőt
tes a päťsto divákov spoločný 
program odmenilo potleskom 
postojačky. Súbor po prvý raz 

prekročil hranice Európy v 
roku 1996, kedy Csalló vystú
pil v tureckom meste Özdere. 
Súbor aj počas nasledujú
cich desaťročí tvrdo pracoval, 
menili sa v ňom nielen generá
cie tanečníkov a hudobníkov, 
ale aj vedenie. Csalló tak priro
dzene dospel k tomu, že dnes 
jeho bývalí členovia sedia v 
hľadisku ako rodičia a tlieskajú 
svojim deťom, ktoré sa tento 
rok predstavili aj v Taiwane.

András Takács, zberateľ 
folklórnych tancov 

a choreograf:  
14. októbra som sa v Šamorí
ne zúčastnil veľkých osláv. 40. 
výročie svojho založenia osla
voval folklórny súbor Csal
ló, ktorý pri tejto príležitosti 
pripravil hodnotný program. 
V galaprograme sa predsta
vili bývalí tanečníci, deti zo 
súboru Kis Csali, mládežníc
ky súbor Csalló, ktorý nedáv
no vyhral súťaž maďarských 
a zahraničných folklórnych 
súborov, a Duna Folk Band. 
Kapela zahrala niekoľko piesní 
s bývalými hudobníkmi súbo
ru a ako speváčka sa predstavi
la s krásnym hlasom aj Rebeka 
Méry. V starostlivo zostave

nom programe mali miesto 
gemerské tance, žitnoostrov
ské ľudové hry a medzibodrož
ské piesne. Ostatné tanečné 
vystúpenia mali rumunské 
korene. Vo finále tanečníci pri
pomenuli svoje bývalé úspeš
né choreografie. V tejto časti 
programu sa javisko doslova 
zaplnilo, keďže mnohí tanco
vali so svojimi deťmi či vnuk
mi. Tí, čo sa na javisko ne 
vmestili, tancovali pred ním. 
Bolo zjavné, že Csalló je jedna 
veľká rodina.
V duchu som pred sebou 
videl starý šamorínsky kultúr
ny dom a jeho „veľkú sálu“, v 
ktorom na začiatku päťdesia
tych rokov Víziovci usilovne 
učili ľudový tanec. Možno už 
vtedy padla túžba po ľudovom 
tanci na úrodnú pôdu. Na istý 
čas síce ako ponorný potok 
zmizla, no pred štyridsiatimi 
rokmi vytryskla ako silný pra
meň a postupne sa z neho 
stala veľká rieka známa aj v 
Európe.
Program bol strhujúci, čo cítili 
aj diváci, ktorí divadelnú sálu 
zaplnili do posledného miesta 
a po každom vystúpení žiada
li jeho opakovanie. Žiadosť 

divákov bola vypočutá až po 
poslednom čísle, keďže času 
bolo málo a neustále opako
vanie by narušilo kompakt
nosť programu. To pocho
pili aj diváci, ktorí si v závere 
potleskom postojačky vyžiada
li prídavok.
Potešilo aj poďakovanie 
zriaďovateľov a vedenia 
mesta. Zazneli krátke, ale 
obsažné príhovory, ktoré 
sa sústredili na výsledky 
súboru a vyzývali ho, aby 
vo svojej práci pokračoval 
a dosahoval ďalšie úspechy. 
Na záver sa odovzdali kyti
ce a čestné uznania, súbor 
dostal veľkú tortu. Nádher
ný bol aj záverečný obraz. 
Súboru vo svojom mene i v 
mene divákov srdečne bla
hoželám a zároveň citujem 
slová primátora Šamorína 
Gabriela Bárdosa: Súboru 
želám, aby jeho jubilejný 
galaprogram o štyridsať 
rokov priniesol podobné 
zážitky! Zámerne neuvá
dzam mená, lebo všetci – 
účinkujúci, organizátori i 
sponzori – vydali zo seba to 
najlepšie.

Foto: Jirko Soukup
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Vianočné trhy na Hlavnom námestí 
14., 15. a 16. decembra 2017

Miestna poľovnícka organizácia usporiadala 14. októbra tra
dičný jesenný pretek v streľbe na asfaltové terče pri poľov
níckej chate pri Téglaházi. Návštevníkov v krásnom prostre
dí čakali chutné špeciality z diviny a rýb a skvelá priateľská 
atmosféra. Pretekov sa zúčastnilo 42 pretekárov z rôznych 
kútov Slovenska. Víťazom súťaže po napínavom závere sa 
stal  Jozef  Mancír z Nitry. Z domácich pretekárov Imrich 
Szabados sa umiestnil na tretej priečke. Poľovníci nezabudli 
ani na najmenších, ktorí si mohli vyskúšať streľbu zo vzdu
chovky. Dovidenia v apríli a Lovu zdar! 

Jozef  Szabados

Pri 10. výročí literárneho priateľstva 
Hainburg – Rodgau nechýbal ani Šamorín

V partnerskom meste Šamorína v Hainburgu sa dňa 2. októbra 
2017 uskutočnilo stretnutie partnerských miest Hainburg a 
Rodgau (Nemecko). Stretnutie malo výsostne umelecký cha-
rakter, pretože bolo oslavou 10. výročia literárneho priateľstva 
medzi  Hainburgom a Rodgau. Konalo sa v Kostole Martina 
Luthera, ktorého špeciálna architektúra podčiarkla ducha 
podujatia.

Toto literárne priateľstvo zača
lo v roku 2007 v Hainburgu, 
kde sa v rámci „Hainburger 
Autorenrunde“ –  „Okruhu 
autorov z Hainburgu“ usku
točnilo spoločné čítanie auto
rov z Hainburgu a Rodgau.  
Odvtedy pravidelné spoločné 
čítania autorov organizujú 
Erwin Matl, vedúci  „Hainbur
ger Autorenrunde“, a Ľjubica 
Perkman z Rodgau.
Tento rok publikoval v antoló
gii svojho vydavateľstva Pilum 
Verlag v Rakúsku Leopold  
Hnidek Šamorínsku  trilógiu 
(autor: Judita Kaššovicová – 
pozn. redakcie) v nemeckom 
preklade od Tatiany Hrom
kovičovej. Tatiana Hromko
vičová žije v Zurichu a pred 
časom predstavila ako hosť 
na výstave v Šamoríne svoje 

ikony. Určite aj ona zachytila 
fluidum šamorínskej atmos
féry, keďže preklad je označo
vaný ako krásny. Práve o tom
to publikovanom preklade sa 
dozvedel Erwin Matl, známy aj 
šamorínskej verejnosti, a oslo
vil Ildikó Hushegyi, s ktorou 
roky spolupracuje v rámci pro
jektov Gymnázia Imre Madá
cha v Šamoríne, s prosbou o 
sprostredkovanie stretnutia s 
autorkou.  Cieľom tejto aktivity 
bolo rozvinúť literárnu spolu
prácu s partnerským mestom 
Šamorín.
V auguste sme sa ja ako 
autorka, Juraj Turtev a Ildikó 
Hushegyi stretli s Erwinom 
Matlom v Šamoríne. Predsta
vili sme mu náš hudobnopoe
tický projekt Šamorínske verše 
a dostali sme vzápätí pozvanie 

na septembrové stretnutie 
„Okruhu autorov z Hainbur
gu“ – „Hainburger Autoren
runde“. Stretnutie 17. septem
bra sa malo konať v rotunde 
hradu Schlossberg, no pre 
daždivé počasie bolo presunu
té do priestorov evanjelického 
kostola Martin Luther Kir
che, kde sa vytvorila úchvat
ná atmosféra. Medzi čítaním 
autorov vystupoval hainburg
ský Chor Cantus Carnuntum 
pod vedením Kolumbijčana 
Juana Sebastiana Acostu. Naše 
vystúpenie bolo pre hainburg
ské publikum prekvapením 
– predstavili sme sa skladbou 
Stromy líp – Die Bäume der 
Linden s maďarským názvom 
A Pomlé utcában,  ktorú spie
val autor hudby Juraj Turtev 
v slovenčine a maďarčine, 
recitatív sme predniesli v slo
venčine (autorka) a v nemčine 
(Ildikó Hushegyi). Tento spô
sob spojenia poézie a hudby a 
„hudobnosť“ troch jazykov v 
jednej skladbe publikum veľmi 
ocenilo. 
Prijali sme pozvanie od Erwi
na Matla aj na ďalšie, už spo
mínané výročné stretnutie 2. 
októbra a ďalšou básňoupies
ňou o Pomlejskej ceste sme 
tento krásny kúsok Šamorí
na predstavili aj početnému 
publiku z Rodgau. Opäť v 
zostave Juraj Turtev, ja a Ildikó 
Hushegyi. Tentokrát v sloven
čine a nemčine. 
Na oboch podujatiach bola prí

tomná aj viceprimátorka Hain
burgu Silvia Zeisel, ktorá sa 
nám veľmi srdečne prihovorila.
Spoločne s hosťami z Rodgau 
sme prijali pozvanie na veče
ru v rodinnom hainburgskom 
vinárstve. A bolo veľmi milé, 
že sme sa stretli za jedným sto
lom s organizátormi stretnutia 
Hainburg – Rodgau Erwinom 
Matlom a Ljubicou Perkman, 
jej manželom a synom. Ljubica 
je pôvodom z Bosny a Herce
goviny, tak nás požiadala o ori
ginálne slovensko maďarské 
vydanie Šamorínskych veršov, 
čo sme s radosťou splnili. Jej 
syn Boris sa hneď začítal do 
textov a väčšine bez problémov 
rozumel. On sám je výrobca 
unikátnych gitár, takže viedli s 
Jurajom Turtevom veľmi živý 
rozhovor. 
Profesorka Mária Bátorová, člen
ka Klubu nezávislých spisovate
ľov, ktorá bola za naším prvým 
kontaktom s rakúskym vydava
teľom Leopoldom Hnidekom a 
je stálou členkou hainburgského 
okruhu autorov, vyslovila želanie 
počuť v našom vystúpení opäť 
maďarčinu. Radi by sme jej spl
nili prianie a vytvorili v Šamoríne 
možnosť uviesť v troch jazykoch 
– slovenčine, maďarčine a nem
čine nielen Šamorínske verše, ale 
aj texty autorov z „Hainburger 
Autorenrunde“ i Ljubice Perk
man z Rodgau. 
Tešíme sa na stretnutie v 
Šamoríne!

Judita Kaššovicová
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Viceprimátor Csaba Orosz v posledný októbrový deň zabla
hoželal jubilantom, ktorí v októbri oslávili 70., 75., 80., 85. 
a vyššie narodeniny. Oslávencom na pravidelnom stretnutí 
v klube dôchodcov aj tentoraz zaprial pevné zdravie a dlhý, 
šťastný život.                            (ti)

Na pamiatku Ladislava Kovácsa 
Vždy je mimoriadne 
ťažké konfrontovať sa 
s myšlienkou pominu
teľnosti. Ešte ťažšie je 
to vtedy, keď nás opus
tí človek, s ktorým sme 
desaťročia spoločne 
bojovali v každodenných 
menších či väčších zápa
soch a spoločne sme si 
užívali aj ovocie nášho 
úsilia.
Ladislav Kovács skonal 
29. októbra vo veku 74 rokov. Počas svojho aktívne
ho života slúžil šamorínskej komunite a popritom žil 
pre svoju rodinu ako manžel, otec a neskôr starý otec. 
Začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia 
mal leví podiel na založení Maďarského kresťansko
demokratického hnutia, neskôr vo vedení miestnej 
organizácie Strany maďarskej koalície, v rokoch 1994 
– 2010 pracoval aj ako poslanec mestského zastupi
teľstva a člen mestskej rady. Ako predseda zodpoved
ne viedol finančnú komisiu samosprávy, bol členom 
dozornej rady spoločnosti Area Šamorín, s. r. o. aktív
ne zasahoval do smerovania nášho mesta . Mnohí ho 
poznali zo športového života mesta, keďže patril k 
tým, ktorí položili základy úspechov basketbalového 
klubu, do sedemdesiatky bol jeho koníčkom futbal 
a hral aj vo futbalovom družstve zastupiteľstva. Ako 
ekonóm bol človekom čísiel, svoju prácu vykonával 
precízne, zodpovedne a spoľahlivo. Prirodzene, nikdy 
nechýbal ani na podujatiach, ktoré spestrujú prácu 
samosprávy, a ako člen delegácií neraz reprezentoval 
naše mesto doma i v zahraničí.
Jeho výdrž, ktorá mnohých z nás motivovala, a seba
dôvera nám budú chýbať. Odpočívaj v pokoji!

V mene mestského zastupiteľstva:
 Jozef Nagy 

4. novembra sme si zvolili predsedu Trnavského samo
správneho kraja a poslancov krajského zastupiteľstva. 
Medzi 38 kandidátmi za okres Dunajská Streda bolo aj 
viacero Šamorínčanov. O detailných výsledkoch volieb 
v deviatich volebných okrskoch nášho mesta budeme 
informovať v najbližšom čísle našich novín.      (ti)  

Vedenie Trnavského samosprávneho kraja udelilo počas 
októbrového Župného dňa Trnavského samosprávneho 
kraja viaceré vyznamenania. V Divadle Jána Palárika predse
da samosprávneho kraja Tibor Mikuš ocenil aj profesora Ing. 
Pavla Élesztősa, CSc. a Dobrovoľný hasičský zbor v Šamorí
ne. V mene hasičov ocenenie prevzal Alexander Kocsis. Bla
hoželáme!                               (ti)   

Dobrovoľný hasičský zbor a dychová hudba sa aj tento rok 
zúčastnili tradičnej spomienky, počas ktorej Veľvyslanectvo 
Talianskej republiky v SR sa 1. novembra v šamorínskom 
cintoríne pokloní pamiatke talianskych vojakov padlých v 
prvej svetovej vojne. Na kladení vencov sa zúčastnil aj mimo
riadny a splnomocnený veľvyslanec Talianskej republiky v 
SR Gabriele Meucci. Počas pietneho aktu sa účastníci tradič
ne poklonia aj pred pamätníkom ruských zajatcovvojakov. 
Tento rok sa k nim po prvý raz pripojilo aj Veľvyslanectvo 
Ruskej federácie, v ktorého mene kládol vence prvý tajom
ník ambasády Nikolaj Ryžov. V mene samosprávy sa obe
tiam poklonil viceprimátor Csaba Orosz, bývalý primátor 
nášho mesta Ján Babej a prednosta mestského úradu Ervin 
Sármány. Účastníci sa poklonili aj pamiatke zosnulých hasi
čov pred ich pamätníkom.                                      (ti)   

Krajské vyznamenania
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1. október je Svetovým dňom seniorov a október je Mesia
com úcty k starším. Pri tejto príležitosti obyvateľov Zaria
denia pre seniorov Ambrózia nádherným programom pre
kvapili Judit Botló a Enikő Sz. Patonyi. Riaditeľku a učiteľku 
Centra voľného času Kukkónia sprevádzal Majko Bednár . 
Pracovníci CVČ už niekoľko rokov pravidelne navštevujú 
zariadenie. Obyvateľov ich návšteva vždy poteší a mnohé 
známe piesne si zanôtia spolu s nimi. Nikdy nechýba ani 
drobný darček, tentoraz sa keramická zbierka Ambrózie roz
šírila o červené srdce, ktoré Judit Botló s láskou odovzdala 
riaditeľke zariadenia Anne Bodóovej
Hudobné pásmo pre obyvateľov zariadenia v októbri pripra
vila aj Anna Limpárová. 

Helena Tóthová

Mesto Šamorín v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v zne

ní neskorších predpisov  vyhlasuje  

výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľa nasledovných škôl:

Materská škola – Óvoda, Dunajská 1061, Šamorín
Materská škola – Óvoda, Veterná 496,  Šamorín

Materská škola – Óvoda, Poľovnícka 1029, Šamorín
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, 

Prvá ulica 108, ŠamorínMliečno

s nástupom od  1. januára 2018.

Podmienky účasti výberového konania:
a) kvalifikačné predpoklady
•  kvalifikačné požiadavky v zmysle zákona NR SR č. 

317/2009 Z. z., o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky MŠ SR 
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jed
notlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odbor
ných zamestnancov,  

•  najmenej päť rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 
zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.,

•  vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona NR SR č. 
317/2009 Z. z., 

b) morálna bezúhonnosť – v zmysle § 3 zákona NR SR č. 
552/2003
c) požadované doklady
• písomná prihláška do výberového konania,
•  overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní a vykonaní atestácie,
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• profesijný životopis,
• doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na riadiacu prácu, 
• písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre 
potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších pred
pisov,
d) ďalšie kritériá a požiadavky
•  znalosť práce s PC, riadiace schopnosti, znalosť štátne

ho a maďarského jazyka.
 

Požadované doklady do výberového konania prosíme 
zaslať do 27. novembra 2017 na adresu: Mestský úrad, 

Hlavná 37, 931 01 Šamorín.

Obálku označte nápisom  podľa konkrétnej materskej 
školy:

„Výberové konanie – MŠ Dunajská – Pályázat – 
Neotvárať“

„Výberové konanie – MŠ Veterná – Pályázat – 
Neotvárať“

„Výberové konanie – MŠ Poľovnícka – Pályázat – 
Neotvárať“

„Výberové konanie – MŠ Mliečno – Pályázat – 
Neotvárať“

       
     

Milé prekvapenie
Piataci a deviataci Základnej 
školy Mateja Bela boli 17. 
októbra 2017 milo prekvape
ní, keď mohli privítať žiakov 
cirkevnej školy z Maďarska. 
Reformovaná cirkevná zák
ladná škola Tinódi Lantos 
Sebestyéna  z obce Enying 
(pri Balatone, desať kilomet
rov na východ od Siófoku) 
v rámci projektu Bez hra
níc 2017 vyhrala konkurz, a 
päťdesiat žiakov tejto školy 
spolu s piatimi pedagógmi 
mohlo navštíviť historicky 
dôležité miesta Slovenska. 
Na tomto štvordňovom 

poznávacom zájazde navští
vili mestá Banská Bystrica, 
Nitra, Trenčín, Trnava, Gab
číkovo a cestou do Bratislavy 
a Devína sa zastavili v našej 
škole, aby nás obohatili svo
jím kultúrnym programom 
a zmerali si sily vo futbale s 
našimi žiakmi.
V jedálni školy ich privítala 
a našu školu im predsta
vila riaditeľka Magdaléna 
Vajasová a prihovorila sa 

im aj zástupkyňa školy Mar
ta Izsófová. Riaditeľ našich 
hostí Szilárd Szabó nám 
predstavil ich cirkevnú ško
lu, ktorá bola založená v 
roku 1996 a má 170 žiakov. 
Sú známi tým, že žiaci môžu 
študovať v odboroch ako 
maliarstvo a grafika, sochár
stvo a keramika, folklórny 
tanec, herectvo, gitara, bicie 
nástroje a dychové nástroje. 
Po krátkom privítaní žiač
ky našich hostí ukázali svoj 
talent vo folklórnom tanci. 
Po nich vystupoval citarový 
zbor a kvarteto dychových 

nástrojov. Na záver vystupo
val náš folklórny súbor Prvo
sienka, ktorý ako vždy aj ten
tokrát očaril svoje obecen
stvo. Po krátkom občerstve
ní si hostia zahrali priateľský 
zápas so žiakmi siedmeho a 
ôsmeho ročníka. 
Po zápase nám kvôli nabité
mu programu  zostal čas už 
iba na to, aby sme sa s naši
mi hosťami rozlúčili.

Mgr. Natália Valacsai

Úcta k seniorom
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Pre radosť z pohybu
Komisia športu a mládeže 
pri mestskom zastupiteľstve 
po siedmy raz usporiada
la pre žiakov prvého stup
ňa základných škôl výber 
športu. Prvých päť ročníkov 
podujatia sa uskutočnilo pri 
hoteli Kormorán, potom sa 
výber športu presťahoval do 
novovybudovaného športo
vého a rekreačného centra 

xbionic sphere. Viceprimá
tor mesta Csaba Orosz, 
ktorý prišiel s myšlienkou 
výber športu organizovať, 
nás informoval, že na pod
ujatí z roka na rok rastie 
počet zastúpených športo
vých odvetví. Spočiatku sa 
o podujatie zaujímali len 
mestské športové kluby, 

dnes ich rady rozšírili aj 
športové kluby pracujúce 
v čilistovskom komplexe. 
Žiaci troch miestnych 
základných škôl si mohli 
vyskúšať okrem iného šer
movanie, karate, basket
bal, zápasenie, tenis, no 
mohli si aj zaplávať, zahrať 
vodné pólo či si zacvičiť na 
náradí.

Výber športu deti nielen 
motivuje k pohybu, ale je 
aj vhodnou príležitosťou 
na to, aby sa mladí ľudia so 
záujmom o šport zapojili 
do práce športových klu
bov a bohatého športového 
života v našom meste. 

Helena Tóthová
Foto: Adrián Lőrincz 

V našom meste sa obnovila ďalšia ulica. Jazdecká ulica dosta
la nielen novú vozovku, ale postavil sa na nej aj chodník a 
odvodňovací systém. Väčšina obyvateľov trpezlivo znášala 
komplikácie, ktoré práce sprevádzali, a pred domami obno
vila aj plochy pre vozidlá. Ulica tak získala novú tvár. Organi
zácia dopravy zostala aj po prácach nezmenená, z Gútorskej 
ulice je naďalej zakázané odbočiť na ulicu.                    (lőrincz)

V týchto dňoch sa začne výstavba parkoviska s rozlohou 520 
metrov štvorcových, ktoré má z časti riešiť problémy s par
kovaním pred „vojenským blokom“ na Čilistovskej 1. Súčas
né kapacity nestačia, preto mnohí proti predpisom parkujú 
na zelených plochách či chodníkoch. Na novom parkovisku 
bude 26 miest, jedno bude určené pre zdravotne postihnu
tých. K parkovisku povedie bezbariérový chodník a vybudu
je sa aj odvodňovací jarok. Počas prác sa vyrúbu tri agáty, 
ktoré sa v budúcnosti nahradia mladými stromami. Jaseň 
ako autochtónny druh zostane na svojom mieste a vytvorí sa 
okolo neho zelený ostrovček.      (lőrincz)

OZNÁMENIE
ekonomického odboru MsÚ

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a v znení 
neskorších predpisov je povinná každá 

fyzická a právnická osoba podať priznanie 
alebo čiastkové priznanie k dani z nehnu
teľností (daň z pozemkov, daň zo stavieb, 

daň z bytov), k dani za psa, k dani za 
predajné automaty a k dani za nevýherné 
hracie prístroje do 31. januára toho zda
ňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla 
alebo zanikla daňová povinnosť, alebo ak 
nastali zmeny skutočností rozhodujúcich 
na vyrubenie dane (nehnuteľnosti – kúpa, 
predaj, dedenie, darovanie, stavebné povo

lenie, kolaudačné rozhodnutie, dražba;  
pes – pribúdanie, resp. úhyn psa; nové 

predajné automaty a nevýherné prístroje 
alebo ich odstránenie). Potrebné tlačivá si 
môžete zabezpečiť na mestskom úrade, 2. 
poschodie, č. dv. 4 alebo na www.samorin.
sk/tlačivá a žiadosti/ekonomický odbor.

Daňové priznanie na rok 2018 sa podáva 
do 31. januára 2018.



NOVEMBER 20176

Miluj každú kvapku vody 
Na základnej umeleckej škole zahájili projekt Erasmus

Po úspešnom projekte Comenius v Základnej umeleckej škole 
Štefana Németha-Šamorínskeho odštartovali nový európsky 
projekt s názvom Love Every Drop – Miluj každú kvapku vody. 
Koordinátorkou programu je riaditeľka školy PaedDr. Irena 
Szűcsová. Rozprávali sme sa s ňou.

– Jedná sa o projekt EÚ, a 
ako vyplýva aj z názvu, je 
zameraný na ochranu pitnej 
vody vo svete. Je to nesmier
ne aktuálna téma, keďže viac 
ako miliarda ľudí po celom 
svete nemá prístup k bez
pečnej pitnej vody. Štatisti
ky hovoria, že viac ako dva 
milióny detí zomiera každý 
rok z dôvodu nedostatku 
zdravej pitnej vody a sú 
napádané s tým spojenými 
chorobami. Vodná politika 
EÚ sa preto zameriava na 
ochranu vodných zdrojov – 
o tom je Erasmus.
Aké sú ciele projektu a čo 
to prináša pre zúčastne
ných?
– Projekt Miluj každú kvap

ku vody prináša úvod do 
poznania dôležitosti vody na 
miestnej aj globálnej báze. 
Jeho cieľom je zvýšiť pove
domie o tom, aké jednodu
ché opatrenie môžu pod
statne znížiť spotrebu vody. 
Projekt prináša pre našich 
žiakov príležitosť pracovať 
v celoeurópskom multilate
rálnom prostredí. Nadviažu 
sa kontakty medzi zúčastne
nými školami, naši žiaci sa 
spoznajú s mladými ľuďmi z 
celej Európy a zdokonaľujú 
svoje znalosti v cudzích jazy
koch.
Ktoré sú partnerské štáty, s 
ktorými sa Erasmus usku
toční?
– O tento projekt bol veľký 

záujem. Že sme uspeli, je aj 
preto, lebo sme v minulos
ti dobre obstáli v projekte 
Comenius. Spolupracovať 
budeme so štátmi Litva 
(medzinárodný koordiná
tor projektu), Portugalsko, 
Taliansko, Turecko a Maďar
sko. Projekt sme odštartova
li v septembri a bude trvať 
dva roky.

Kto z vašich pedagógov sa 
zúčastní projektu?
– Nášho domáceho projek
tu som koordinátorkou ja. 
Okrem mňa do projektu 
sú zapojené: akademická 
maliarka Anna Mráziková 
a Mag. art. Slávka Bulíko
váLacza. Žiakov si vyberáme 
vo veku od 12 do 16 rokov.

Alex Strieženec

Mestskí policajti 
v škôlke

Popri ostatných 
služobných čin
nostiach mestskí 
policajti venujú čas 
aj našim najmen
ším. Naposledy 
navštívili Materskú 
školu na Dunaj
skej ulici. Poroz
právali deťom o 
svojich úlohách 
a povinnostiach, 
o rozdielnosti v 
práci mestských 
a štátnych policajtov, ale aj o 
bezpečnosti na cestách v rámci 
prevencie a dopravnej výchovy. 
Deti boli poučené o tom, ako 
sa majú správať ako chodci ale
bo cyklisti. Prednáška sa niesla 
v diskusnom štýle, keď sa deti 
predbiehali v odpovediach na 
otázky policajtov. Ukážky sa 
zúčastnili deti zo slovenských a 
maďarských tried  škôlky, takže 
všetka komunikácia prebieha
la dvojjazyčne. Najviac sa deti 

tešili, keď si mohli vyskúšať 
reflexnú a nepriestrelnú vestu,  
čiapku, putá, obušky a zastavo
vacie terčíky. Stretnutie nepo
chybne zanechalo v deťoch 
zážitok, ako aj ponaučenie, 
ako sa majú správať na cestách. 
Keďže je zrejmé, že prevencia 
už aj u takýchto malých detí 
má význam, nepochybne bude 
Mestská polícia Šamorín v tej
to tradícii dobrej spolupráce 
pokračovať.   (–)

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža 
pokračuje v jesennej zbierke šatstva, ktorá sa 

uskutoční v týchto termínoch:

 10. november: 17.00 hod. – 20.00 hod.
 11. november: 9.00 hod. – 12.00 hod.
 17. november: 17.00 hod. – 20.00 hod.
 18. november: 9.00 hod. – 12.00 hod.
 20., 21. a 22. november: 
 17.00 hod. – 20.00 hod.

Organizátori vyhlasujú zbierku pravidelne, aby 
nadbytočné šatstvo či obuv poslúžili iným. Dar
cov žiadajú, aby do zbierky priniesli len čisté a 
zachovalé ošatenie a obuv pre deti i dospelých, 
darovať sa môžu aj hračky. Organizátori v sídle 

Červeného kríža na Obilnej ulici v budove 
daňového úradu iné predmety neprevezmú.

Tradičná burza, na ktorej sa darované predme
ty predávajú za symbolické ceny, sa uskutoční 
24. novembra od 8.00 hod. do 20.00 hod. a 
25. novembra od 8.00 hod. do 12.00 hod.  (ti) 

Zbierka šatstva pokračuje
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Hra má osobité žánrové 
určenie: hudobná hra s vir
tuálnymi postavami, herca
mi a kapelou.
– Možno to znie zvláštne, 
ale každé slovo je pravdivé. 
V hre sú virtuálne postavy, 
ktoré sa objavia v (niekedy 
pikantných) príbehoch a 
hudbe. Pravda, nebude chý
bať ani živá kapela. Narácia 
je postavená na klasicky faus
tovskom dialógu Stvoriteľa a 
Lucifera, ktorá určuje smero
vanie drámy. Druhým pilie
rom diela je hudba, ktorá sa 
voľne viaže k životným príbe

hom virtuálnych postáv.
Prečo ste hru napísali? 
Pokiaľ viem, doteraz ste nič 
podobné nevytvorili...
– To je pravda, som nesko
ro dozrievajúci typ. Pravda, 
nápad nosím v hlave už 
dlho, až som sa napokon 
odhodlal ho zrealizovať. 
Tým, že ho budem aj reží
rovať, sa mi naplní ďalší 
detský sen. Pri naštudovaní 
hry nám výrazne pomohla 
finančná podpora mesta, 
vďaka čomu bude vstup 
bezplatný. Ďalšiu pomoc 
nám poskytlo kultúrne stre

disko, keďže náš projekt 
podporila jeho riaditeľka 
Myrtil Nagy, za čo sme veľ
mi vďační.
Hlavnú postavu stvárni 
Gábor Scheer. Mladého her
ca šamorínski diváci spo
znali na Festivale Korona 
ako člena divadla Rivalda. 
Čo o ňom treba vedieť?
– Gábor Scheer, ktorého kaž
dý prezýva Sery, pochádza z 
Győru a štúdium herectva 
absolvoval v Budapešti. Hral 
v Győri, Budapešti a Egeri, 
je zakladateľom a členom 
divadla Rivalda. Počas sto
viek predstavení stvárnil šty
ridsaťpäť postáv. Režíroval 
predstavenia Animus – alebo 
človek osudu, Spoločnosť 
vrahov, viacero iniciačných 

predstavení: Rómeo a Júlia, 
Tartuffe či Tragédia človeka, 
ktorá úspešne debutovala aj 
na javisku budapeštianskeho 
divadla Újszínház.
Prečo by si mali diváci vaše 
predstavenie pozrieť?
– Lebo je to humanistická 
hra s vynikajúcou hudbou. 
Lebo hovorí o odpustení... 
Hra sa venuje večnej téme 
dobra a zla, prezentuje cnos
ti a slabosti postáv. Dôsled
kom uvedomenia si ľudských 
slabostí a vášní je odpustenie 
a mravná náprava. Príbeh 
vyzýva k dobru, tolerancii 
a optimizmu. Už je hotový 
aj slovenský preklad, hru 
by sme chceli v slovenčine 
uviesť najneskôr na jar budú
ceho roka.          (ti)

Lucifer a hlas anjelov
Premiéra v kultúrnom stredisku

Vo veľkej sále kultúrneho strediska sa 30. novembra o 19.00 
hod. uskutoční premiéra inscenácie Lucifer a hlas anjelov. 
Autorom hry je Alex Strieženec, s ktorým sme sa porozprávali 
nielen o nej.

Vo Výstavnej sieni Istvána 
TallósaProhászku bola 29. 
septembra otvorená výsta
va prác Leontíny Schanczo
vej, ktorú otvorila riaditeľ
ka Základnej školy Mateja 
Bela Magdaléna Vajasová. 
„Lontiku poznám dlhé roky 
a dávno viem, že miluje 
krásu, farby a umenie. No 
doposiaľ som jej tvorbu 
nikdy nevidela v takej kon
centrovanej podobe a zblíz
ka. Som očarená a prekva
pená tým, čo dokáže ume
lec vytvoriť na plátne, keď 
okrem farieb a štetca pou
žíva aj svoje srdce, odhalí 
kus svojho vnútra a robí 

svoje umenie s láskou,“ 
uviedla riaditeľka školy na 
vernisáži.
13. októbra bola v priesto
roch otvorená ďalšia výsta
va, ktorú zostavila Slávka 
BulíkovLacza, lektorka 
fotografického kurzu Ate
liér Lumiér. Výstavu prác 
absolventov kurzu kreatív
nej fotografie otvorila ria
diteľka Gymnázia Milana 
Rastislava Štefánika Edita 
Lysinová: „Kurz umeleckej 
fotografie sa na našej ško
le začal pred tromi rokmi 
ako pokus o zmysluplné 
trávenie prázdninových 
dní žiakov, i keď so Sláv

kou BulíkovouLacza sme si 
hneď vysnívali dlhodobú a 
úspešnú spoluprácu. Naše 
sny – zdá sa – sa každým 
rokom viac a viac napĺňa
jú, pretože kurz kreatív
nej fotografie sa postupne 
stáva súčasťou prázdnin 
žiakov. Krásne fotografie, 
ktorými nás na výstave naši 
nádejní mladí umelci udi
vili, sú dôkazom toho, že 
pod správnou rukou krea
tívnej lektorky vedia v sebe 
prebudiť tie správne emó
cie – cit pre krásu, detail a 
harmóniu.“ Návštevníci si 
mohli pozrieť diela Jordana 
Bartka, Zuzany Belčíkovej, 

Natálie Hudecovej, Jessicy 
Koller, Dominika Kubulá
ka, Slávky Nagyovej, Petry 
Prítrskej, Sofie Vargaiovej 
a Natálie Vozníkovej. Na 
vernisáži zazneli úryvky 
z trilógie Judity Kaššovi
covej Šamorínske verše v 
podaní autorky a primátora 
Gabriela Bárdosa za hudob
ného sprievodu Juraja Tur
teva.
Vo výstavnej sieni od 7. 
novembra vystavuje šamo
rínsky výtvarník Tibor 
Juhász. Jeho výstava je prí
stupná do 21. novembra v 
pracovných dňoch od 8.00 
hod. do 20.00 hod.           (ti) 

Cit pre krásu
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SPRÁVY MESTSKEJ POLÍCIE

è 2. októbra o 10.20 hod. bol 
pri hliadkovej činnosti na Gaz
dovskom rade zistený priestu
pok proti verejnému poriadku, 
ktorého sa dopustila osoba 
tým, že bezodkladne neod
stránila psie výkaly z verejného 
priestranstva po psovi. Priestu
pok bol riešený uložením blo
kovej pokuty.
–  o 16.55 hod. hliadku MsP 
požiadala služba OO PZ Šamo
rín o súčinnosť pri zabezpeče
ní verejného priestranstva na 
Bratislavskej ulici, vedľa super
marketu Lidl, kde mal pristáť 
vrtuľník Leteckej záchrannej 
služby. Po pristátí bol do vrtuľ
níka preložený a transportova
ný do Bratislavy pacient, ktorý 
utrpel mnohopočetné zrane
nia po páde zo strechy. 
è 3. októbra o 11.40 hod. 
hliadka bola vyslaná na Strelec
kú ulicu, kde došlo k doprav
nej nehode. Vodič osobného 
motorového vozidla nezvlá
dol riadenie, dostal šmyk a 
narazil do garáže, pričom ju 
poškodil, ako aj osobné moto
rové vozidlo, ktoré parkovalo 
v garáži. K zraneniu vodiča 
ani spolujazdca nedošlo. Na 
mieste bola prítomná hliadka 
OO PZ Šamorín a bol privola
ný policajt z ODI v Dunajskej 
Strede. 
– od 15.40 do 15.50 hod. bolo 

pri hliadkovej činnosti na Hlav
nej ulici zablokované osobné 
motorové vozidlo, nakoľko 
vodič nerešpektoval DZ B1, 
čím porušil § 3/2 b) zákona 
č. 8/2009 Z. z. a dopustil sa 
priestupku proti bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky. 
Prípad  bol riešený uložením 
blokovej pokuty.
è 4. októbra o 13.36 hod. 
hliadka preverovala oznam, 
podľa ktorého na Dunajskej 
ulici osobné motorové vozidlo 
parkuje na verejnej zeleni. 
Vodič vozidla uvedeným kona
ním porušil § 25/1s) zákona 
8/2009 Z. z.. Priestupok bol 
riešený blokovou pokutou. 
– o 4.30 hod. mestskú políciu 
požiadala obyvateľka z Hlavnej 
ulice o pomoc s nevládnym 
manželom, ktorý spadol z 
postele. Manžela v seniorskom 
veku hliadka uložila späť do 
postele.
è 7. októbra od 3.15 hod. 
do 4.15 hod. bolo pri hliadko
vej činnosti na Hlavnej ulici 
zablokované osobné motorové 
vozidlo, nakoľko vodič nereš
pektoval DZ B1 (zákaz vjazdu), 
čím porušil § 3/2 b) zákona 
č. 8/2009 Z. z. a dopustil sa 
priestupku proti bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky. 
Prípad bol riešený uložením 
blokovej pokuty.

è 9. októbra o 12.06 hod. na 
základe telefonického oznáme
nia mestského podniku AREA 
Šamorín bola vyslaná hliadka  
k „Pipagyújtó“, kde pri terén
nych úpravách našli nezistenú 
starú muníciu. Hliadka MsP 
privolala hliadku OO PZ, ktorá 
následne skontaktovala prís
lušného pyrotechnika. 
è 14. októbra o 20.53 hod. 
bolo oznámené, že v bare 
na Hlavnej ulici hrá hlasno 
hudba. Prevádzkar bol upo
zornený, aby nerušil hudbou 
okolie. O 00.40 hod. bolo opä
tovne oznámené, že na Hlav
nej ulici je hluk, ktorý robia 
návštevníci baru. Po príchode 
skupina ľudí bola vyzvaná, aby 
sa rozprávala tichšie. O 4.05 
hod. bolo znova oznámené, 
že v uvedenom bare hrá stále 
hlasno hudba. Hliadka hudob
níka vyzvala, aby ukončil pro
dukciu. Výzvu rešpektoval, 
ukončil akciu a prevádzkar 
zavrel podnik.
è 16. októbra o 10.33 hod. na 
Gazdovskom rade bol riešený 
priestupok proti bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premáv
ky. Vodič osobného motoro
vého vozidla nerešpektoval 
DZ B34 (zákaz zastavenia). 
Týmto konaním porušil § 3 
ods. 2 písm. b zák. č. 8/2009 a 
dopustil sa priestupku podľa § 

22 ods. 1 písm. l  zák. 372/90, 
ktorý bol riešený blokovou 
pokutou.
è 20. októbra o 17.45 hod. 
hliadku MsP požiadala hliad
ka OO PZ o súčinnosť pri 
preverení oznámenia na Bra
tislavskej ceste, kde na verej
nom priestranstve skupinku 
mladých osôb prenasledoval 
neznámy muž s nožom v ruke. 
Bolo zistené, že sa pred predaj
ňou Orange nachádza skupin
ka mladých osôb, medzi nimi 
aj oznamovateľ. Neznámy 
muž, ktorý skupinku prenasle
doval, sa nachádzal v predajni. 
Do príchodu hliadky OO PZ 
bola zistená totožnosť podoz
rivého, s ktorou spoločne bola 
osoba vyzvaná k podrobeniu 
sa osobnej prehliadke. Výzvu 
hliadky rešpektoval, z vrecka 
vybral vreckový nožík. Uvie
dol, že s nožíkom postrašil 
skupinku mladých, avšak k 
fyzickému napadnutiu nedoš
lo. Vykonaným šetrením bolo 
zistené, že sa jedná o osobu 
psychicky labilnú, pozbavenú 
svojprávnosti. Vzhľadom k zis
teným skutočnostiam hliadka 
OO PZ nasadila putá na ruky 
menovaného a predviedla ho 
na OO PZ. Oznamovateľ a 
poškodení podali na OO PZ 
Šamorín k veci trestné ozná
menie.

„Precestovali“ sme pol sveta
Na Súkromnej SOŠ a hote
lovej akadémii si každoročne 
pripomíname Svetový deň 
cestovného ruchu podujatím, 
ktoré sprevádza záujem žiakov 
i verejnosti. Heslom tohtoroč
ného podujatia bol Udržateľ
ný cestovný ruch. 
Prečo práve toto heslo? Všet
ci radi cestujeme, poznávame 
neznáme, oddychujeme na 
pláži, na druhej strane pri tom 
všetkom prispievame k produ
kovaniu odpadu, znečisťova
niu ovzdušia či podzemných 
vôd. Návšteva krajín, prežíva
nie zážitkov by mali byť spo
jené aj s ochranou pamiatok a 
životného prostredia, aby sme 
malebné zákutia a panenskú 
prírodu zachovali aj pre budú
ce generácie. 

Podujatie organizačne 
zastrešovali Ing. Jana Miku
lová s Ing. Janou Grúbero
vou, moderovania sa ujal 
Filip Janovčík, študent s 
bohatými animátorskými 
skúsenosťami. Pútavé pre
zentácie žiakov študujúcich 
cestovný ruch a hotelovú 
akadémiu dopĺňali sprievod
né kvízy a zábavnosúťažné 
aktivity. Pretože si tento rok 
pripomíname 500. výročie 
vzniku reformácie, hneď na 
začiatku sa po stopách veľ
kých reformátorov vydal v 
zaujímavej prednáške Paed
Dr. Juraj Bándy, PhD. Nasle
dovali prezentácie žiakov 
manažmentu regionálneho 
cestovného ruchu, ktoré boli 
o to pútavejšie, že vychádza

li z vlastných cestovateľských 
skúseností a boli ilustrované 
vlastnými fotografiami, prí
padne videami. Čerešničkou 
na torte boli exotické krajiny, 
ako Nepál, Taiwan či Pakis
tan. Tieto vzdialené destiná
cie navštívili naši žiaci osob
ne. Nevnímali ich len ako 
bežní turisti, ale predovšet
kým ako budúci sprievodco
via, ktorí si k vybraným des
tináciám vytvorili osobitný 
vzťah. Vopred si naštudovali 
všetky bedekre či príručky 
daného regiónu. Do krajiny 
potom vycestovali vyzbroje
ní poznatkami – od histórie 
počnúc, končiac osobitosťa
mi miestnej kuchyne, menta
lity, náboženstva či kultúrny
mi zvykmi. Ostáva spomenúť 

ešte jednu zaujímavú pred
nášku študenta Dominika 
Culku, ktorý sa už šiesty 
rok zúčastňuje organizácie 
poľovačiek a štvrtý rok spre
vádza poľovníkov. Predstavil 
maďarské vinohradnícke a 
poľovnícke oblasti. Prekvape
ním na záver bolo vystúpenie 
dvoch žiačok, Anna Márie 
Lengyelovej a Natálie Šteco
vej, tanečníčok z folklórneho 
súboru Csali, ktoré zvíťazili 
v medzinárodnej súťaži Föl
szállott a páva/Vzlietol páv. 
Ostáva  nám ešte vysloviť 
poďakovanie vedeniu Základ
nej školy Mateja Bela v Šamo
ríne za účasť, spoluprácu a 
ústretovosť pri propagácii a 
realizácii akcie. 

PaedDr. Soňa Zakariásová
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PONUKA MESTSKEJ KNIŽNICE ZSIGMONDA ZALABAIHO 

CURTIS SITTENFELD: AMERICAN WIFE
 Rozprávanie plné škandálov a búrlivého života po boku azda 
najnenávidenejšieho prezidenta v dejinách USA. Príbeh o žene, 

ktorá svojho muža miluje ako manžela, 
no nenávidí ako politika... Alice Lind
grenová je slušné dievča z malomest
ského prostredia. Ani sa jej nesnívalo, 
že jedného dňa bude žiť v Bielom dome. 
Život jej navždy zmenila tragická neho
da, ktorú spôsobila ako sedemnásťroč
ná. Po vyše desiatich rokoch stretáva 
charizmatického muža, do ktorého sa 
bezhlavo zamiluje a čoskoro sa zaňho 
vydá. Keď sa jej manžel nečakane stane 
guvernérom, neskôr prezidentom USA, 

Alice si uvedomí, že ho ako politika nenávidí, no svoje vnútor
né rozpory musí starostlivo skrývať, pretože jej povinnosťou je 
preukazovať prezidentovi lojalitu vzornej prvej dámy. 

GARD SVEEN: ROZBÚRENÁ KRV 
(DETEKTÍV TOMMY BERGMANN 3)  
Krátko po zmiznutí trinásťročnej Aman
dy nájdu zhorené telo sériového vraha 
JonaOlava Farberga. Všetci veria, že sa 
tento príbeh skončil, o Farbergovej smrti 
pochybuje jedine Tommy Bergmann. Kto 
je schopný preniknúť do sveta šialeného a 
brutálneho zločinca, ak nie mladý osloský 
policajt, ktorý bojuje s vlastnými démonmi? 
Tommy Bergmann stúpa pri vyšetrovaní 
prípadu na päty nielen vrahovi, ale aj prízra
kom svojej minulosti. Pri pátraní po nezvestnej tínedžerke musí 
vycestovať za hranice Nórska, pretože jedna stopa vedie až do 
čias cárskeho Ruska. Ale rovnako to môže byť iba slepá ulička, 
ktorá zavedie vyšetrovanie nesprávnym smerom. Bergmann 
pátra na vlastnú päsť a riskuje viac, než by mal.

Dobré rady pre záhradkárov

November je posledným 
mesiacom jesene, počasie 
je čoraz chladnejšie, dni 
sa skracujú. V záhrade je 
veľa práce aj v tomto obdo
bí.  V prípade priaznivého 
počasia tieto práce treba 
čo najskôr urobiť, lebo v 
priebehu novembra sa už 
môžu vyskytnúť prvé mrazy, 
dokonca môže aj snežiť.
Treba pozbierať poslednú 
neskorú zeleninu: mrkvu, 
petržlen, cviklu, zeler a 
neskorú kapustu. Koreňovú 
zeleninu, ak je to možné, 
treba skladovať v studenej 
pivnici v piesku. Skúsme pie
sok udržiavať mokro, aby sa 
koreňová zelenina nevysuši
la. Pred uskladnením zeleni
ny je dobré pivnicu vydezin
fikovať. Pór a ružičkový kel 
môžeme nechať na záhone, 
dobre znášajú aj mrazy.
Pozbierané lístie stromov 
a časti rastlín podrvíme a 
kompostujeme. Pozor! Lístie 
od orechov nepatrí do kom
postu. Obsahuje látky, ktoré 
bránia rastu ostatných rast
lín. Časti rastlín napadnu
té hubovitými chorobami 
a škodcami tiež nedávajme 
do kompostu. Najvhodnej
šie je ich vyviesť na mestský 
zberný dvor. (Od novembra 

sú platné skrátené otváracie 
hodiny, v pracovných dňoch 
od 7.30 do 17.00, v sobotu 
od 8.00 do 17.00.)
Medzi tradičné jesenné prá
ce patrí rýľovanie. Jeho pod
statou je, že hornú vrstvu 
pôdy otočíme hlavou dole. 
Pôda sa prevzdušní, po roz
mrznutí sa skyprí.  Väčšina 
škodcov skrývajúce sa v pôde 
sa vyhubí. S touto metódou 
vieme dostať do pôdy orga
nický hnoj (prípadne granu
lovaný) alebo umelé hnojivo. 
Nevýhodou rýľovania je zase 
to, že naruší štruktúru pôdy 
a úrodná horná vrstva sa 
dostane dole. V mrazoch sa 
so škodcami vyhubia aj uži
točné baktérie a organizmy a 
na jar potrvá, kým sa obnoví 
ekoštruktúra pôdy. Tak teda 
rýľovať, či nerýľovať?  Biozáh
radkári väčšinou nerýľujú, 
na hornú vrstvu pôdy sypú 
kompost, v priebehu roka sa 
bránia proti burinám a vysu
šením pôdy mulčovaním. 
Koreňovú zeleninu sejú do 
radu do kôpky (je to zvýšený 
riadok, ako zemiaky po kôp
kovaní). Stojí za úvahu nájsť 
zlatú cestu, menej rýľovať, 
každé 23 roky. Nevyhnutné 
prekyprenie pôdy je možné 
vykonať rotovátorovaním, a 

navyše týmto  vieme dostať  
do pôdy aj kompost, orga
nické alebo umelé hnojivo.
Neskorý jesenný postrek 
vykonáme meďnatými prí
pravkami (Kuprikol 50, 
Champion 50 WP, Kuproxat) 
po popadaní lístia, pred prí
chodom mrazov. Pri kôstko
vinách (broskyne, marhule, 
slivky) postrek kombinu
jeme s prípravkami proti 
monílii (Signum, Prolectus).
Z trávy priebežne odstráni
me napadané lístie. Kto ešte 
nevykonal jesenné hnojenie 
trávnika  jesenným hnoji
vom, ešte to môže urobiť. 
Proti hubovitým chorobám 
vyskytujúcim sa v daždivom 
a v mokrom období v trá
ve striekame s fungicídmi 
(napr. Bumper). Nezabud
nime: pri poslednom kosení  

trávu kosíme  na cca 4 cm 
výšku.
V okrasnej záhrade až do 
mrazov sa dajú sadiť jesenné 
okrasné cibuľoviny (tulipá
ny, narcisy, hyacinty atď.). 
V druhej polovici novem
bra rastliny citlivé na mra
zy a sneh zakrývame bielou 
netkanou textíliou. Koruny 
stĺpcových tují  zviažeme do 
kopy, aby sa nepolámali pod 
váhou ťažkého snehu.
Nezabudnime na zimné kŕme
nie vtákov. Prichystáme vtáčie 
búdky a kŕmidla, zabezpečíme 
slnečnicu, lojové gule a iné zim
né pochúťky. Túto starostlivosť 
určite odvďačia, dokážu pochy
tať neuveriteľné množstvo lieta
júceho aj lezúceho hmyzu.

Róbert Lelkes,
Agrosam,

Gazdovský rad 41, Šamorín

November v záhrade
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6-medailová gladiátorská 
úroda 

Cenné striebro z Anglicka
Už so 14. miestom na žen
skom Európskom pohári v 
Grazi naznačila svoju dob
rú fazónu naša talentova
ná kadetka Jázmin Udvar
di. Pretekársku pohodu v 
úvode sezóny potvrdila v 

Manchestri, kde na kvalit
ne obsadenom Svetovom 
pohári bola takmer nezasta
viteľná. V konkurencii 144 
talentov z 24 štátov sveta sa 
prebojoval do finále famóz
nym spôsobom. I keď v 
počítačovom rebríčku pred 
kvalifikačnými bojmi v sku
pinách bola zaradená až na 
55. priečku, na eliminačný 
ranking sa po presvedčivých 
výhrach nad domácou Quelch, 
Buckley a Dolan, resp. nad 
Holanďankou Meulena
ar a Singapúrčankou Wan 
ocitla na 11. mieste. Aj od 
nej bola lepšia v skupi
nách ďalšia Šamorínčanka 
Vivien Bartal, ktorá mala 
skvelú bilanciu päť výhier 
nad Angličankami  Hales, 
Macey a Bulman, resp. nad 
Holanďankou Bezemer a 
Taliankou Cremonesi, na 
hlavnú súťaž sa prebojovala 
ako tretia najlepšia kvalifi
kácie. Aj naša tretia odcho
vankyňa  Boglárka Buday 
dokázala svoj talent, z naj
ťažšej skupiny (s Britkami 
Tyler, Raiyat, McCallum, 
Švédkou Moberg,  Češkou 
Kocourovou a Singapúrčan

kou i Wong Min) postúpila 
s troma výhrami a s dvoma 
prehrami. Mali sme teda v 
eliminácii tri svoje želiezka 
v ohni, i keď sa viac čakalo 
azda od Vivi Bartal, tento
krát ostala iba v tieni Jáz

min Udvardi, ktorá postup
ne zdolala ďalšie skvelé 
súperky – v osemfinále 
domácu NewtonHughes 
(6. najlepšiu v rankingu) 
15 :  8, vo štvrťfinále ďalšiu 
Britku Amore (15 :  13), v 
semifinále vyradila Talianku 
Di Biasio (15 :  11) a napokon 
až vo finále prehrala so Sin
gapúrčankou Wong Maxin – 
4. hráčkou svetového rebríč
ka (4 :  12). So svojím prekva
pivým striebrom sa Jázmin 
pridala našej dvojici Hanzel a 
Bittera, ktoré sa doteraz ako 
jediné Šamorínčanky presa
dili s medailovými umiestne
niami na Svetovom pohári 
podobného rangu. Boglárka 
Buday po výhre nad Britkou 
Quelch (15 :  12) a následnej 
prehre s Taliankou Di Biasio 
(12 :  15) napokon obsadila 
58. miesto, kým Vivien Bar
tal vyradila síce Britku Silk 
hladko (15 :  10), ale vzápätí 
nešťastne prehrala v osemfi
nále s ďalšou domácou Amo
re (14 :  15) a v Manchesteri 
skončila iba 18., aj keď vyze
ralo to s ňou minimálne na  
umiestnenie v elitnej osmič
ke.   

Samozrejme, ani naši naj
menší nesedeli doma na 
vavrinkách. V Bochume a 
v Budapešti sa im až tak 
nedarilo, ale všetko si to 
vynahradil 14ročný Árpád 
Fazekas v Liberci. V severo
českom meste sa mu poda
rilo  uloviť cenné zlato, 
jeho fantastický zlatý tri

umf medzi 55 štartujúcimi 
z Česka, Maďarska, Poľska, 
Írska a Nemecka doplnil so 
skvelým bronzom ako naj
mladší v poli náš  Bendegúz 
György, medzi dievčatami 
reprezentovali naše mesto 
Abigél Kiss (umiestnila sa 
na 18. mieste) a Lili Márton 
(22.).

Talentovaní mladíci nášho 
zápasníckeho klubu Gladi
átor potvrdili svoje skvelé 
výkonnosti v uplynulom 
mesiaci na dvoch žinenkách. 
Na Majstrovstvách Sloven
ska v Prievidzi a v českom 
Třinci na veľmi kvalitne 
obsadenom medzinárod
nom  podujatí (150 účast
níkov z piatich zemí) sa im 
podarilo získať dovedna až 
šesť cenných kovov. S najväč
šou radosťou medzi najlep
šími zo Slovenska v Prievidzi 
nás potešil Marek Bartalos, 
ktorému vo váhe 62 kg  sa 
takmer podarilo vybojovať 
majstrovský  titul, keď tesne 

prehral až vo finále. Okrem 
neho sme mali ďalších troch 
v poli. Žiaľ, až priskoro sa 
porúčal zo žineniek Mathias 
Sáfrány po prehre v dru
hom kole, Juraj Čukan však 
patrične zabodoval, i keď 
ho po dvoch presvedčivých 
výhrach v 3. kole nepustil 
ďalej neskorší majster tejto 
kategórie (57 kg), ale náš 

odchovanec poriadne zabo
joval, ďalších dvoch súperov 
zdolal, takže sa vrátil späť 
do bojov o bronz, ale svoj 
najdôležitejší zápas  nešťast
ne prehral vďaka vlastnej 
chvíľkovej nepozornosti, a 
tak sa musel napokon uspo
kojiť s nelichotivou štvrtou 
priečkou. Medzi najmohut
nejšími mladíkmi (84 kg) sa 
nášmu Martinovi Lavrinčí
kovi tentokrát patrilo akcep
tovateľné 5. miesto. Třinecké 
predstavenie šamorínskych 
gladiátorov prinieslo boha
tú medailovú úrodu. Zo 
siedmich zverencov získali 
až päť. Po majstrovskom 

striebre suverénne získal 
zlato Marek Bartalos, a 
bohatú šamorínsku medai
lovú kolekciu obohatili so 
striebrami Matej Szeiler, Jur
ko Čukan, Bence Holocsi, o 
bronz príkladne zabojoval aj 
Oliver Oláh, ktorého ukra
dol o medailové umiestnenie 
rozhodcov chybný verdikt. 

Ernő D. Tok

ŠERM

ZÁPASENIE

Stalo sa v októbri

Na snímke vľavo Jázmin Udvardi

Naši zápasníci na medzinárodnom turnaji v Třinci s trénermi Štefanom 
Horváthom (na snímke vpravo) a Olivérom Oláhom 
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Členovia šamorínskeho Kyokushin Karate Oyama Dojo sa 
aj tento rok zúčastnili tréningového tábora v Zalakarosi. V 
tábore netrénovali len Šamorínčania, keďže pozvanie pri
jali aj členovia Free Fighter Se z Győru. Počasie karatistom 
prialo, spadlo len pár kvapiek dažďa, ktoré však tréningom 
pod holým nebom nezabránili. Už od prvých okamihov sa 
všetci pripravovali na skúšky, aby získali vyšší pás. Každý, od 
najmenších po najväčších, s maximálnym vypätím fyzických 
a duševných síl úspešne zvládol vyše päťhodinové skúšky a 
sebe i svojim majstrom dokázal, ako za uplynulý rok pokro
čil. Väčšina členov klubu teda pokračuje v tréningu s novým 
pásom. Tréningy sa konajú každý utorok a štvrtok od 17.00 
hod. v suteréne pod ČSOB na Hlavnej ulici. Vedenie oča
káva všetkých záujemcov bez vekového obmedzenia! Pri
hlásiť sa dá u senpaia Mgr. Ľudovíta Bódisa na telefón
nom čísle 0905 521 620, respektíve osobne na tréningoch. 
OSU!

Aké je tajomstvo basketbalového zázraku?

V súčasnom tíme žien je až 
šesť odchovankýň. Ako ste 
to dosiahli?
– Ani neviem, kde mám 
začať… Asi sedem alebo 
osem rokov funguje klub s 
novou filozofiou. Vtedy sme 
sa rozhodli, že budeme mať 
extraligové družstvo.
Prečo ste sa rozhodli takto?
– Pravidelne sme vychovali 
kvalitné hráčky. Chceli sme, 
aby ako dospelé nemuse
li odchádzať z klubu, aby 
mohli pokračovať v kariére 
doma. Viacerí tomu neve
rili, keďže nemali sme veľa 
peňazí. Napriek tomu sa 
to podarilo, družstvo žien 
dodnes pôsobí v najvyššej 
slovenskej súťaži. Veľa hrá
čok sa predstavilo v Extrali
ge práve u nás. Basketbalist

ky, ktoré sa chceli posunúť 
ešte vyššie, tak pokračovali 
vo svojej kariére vo väčších 
kluboch. Napríklad Tímea 
Sujová, Sabina Oroszová 
alebo Angelika Slamová.
Ako sa vám darí každý rok 
vychovať reprezentačné 
hráčky?
– My nie sme Good Angels 
Košice, ktoré má zmapova
né nielen celé východné Slo
vensko, ale aj celú krajinu, 
a potom získava hráčky. My 
môžeme rátať iba so šamo
rínskymi deťmi. Preto sa sna
žíme ich podchytiť už v čase, 
keď chodia do škôlok. U nás 
nie sú hlavnou motiváciou 
peniaze, ale pokora, nadše
nie a lokálpatriotizmus.
Okrem financií je aký roz
diel medzi šamorínskym 

klubom a slovenskými 
špičkovými klubmi?
– V Piešťanoch a v Ružom
berku funguje klub v profe
sionálnych podmienkach. 
Je tam veľa možností, k dis
pozícii sú nemalé financie. 
Myslím si, že keby nemali 
peniaze, nemali by ani tím. 
U nás je situácia iná: my nie 
sme až tak závislí od finan
cií.
Napriek tomu každý rok 
reprezentuje Slovensko 
niekoľko hráčok...
– Vlani sme mali päť repre
zentantiek. Angelika Sla
mová, Sabina Oroszová a 
Romana Vyňuchalová hrali 
na majstrovstvách Euró
py žien, Juli Lelkes a Saša 
Hašková zase na šampionáte 
do 20 rokov.
Aká je súčasná situácia? 
– Sabi zostala, pridala sa 
Saša. A keď bude všetko v 
poriadku, v U18 bude Bar
bi Lelkes a v U16 Eszter 
Andrássy.
Koľko tímov je dnes v ŠBK? 
– Šesť, v priemere pôsobí 
u nás okolo sto basketba
listiek.
Družstvo žien je v súčas
nosti v strede tabuľky. A 
to tak, že v ňom pôsobí až 
šesť odchovankýň. 
– V príprave sa nám darilo, 
boli sme úspešní na tur
naji v Poľsku. Pred ligou sa 
nám zranili tri hráčky (Sujo
vá, Theimer, Slimáková) a 
Vyňuchalová prestúpila do 

Turecka. Zostalo nás osem, 
a z toho tri dievčatá sú veľ
mi mladé. Napriek tomu 
robíme, chceme hrať dobre. 
Verím, že onedlho sa vráti 
Timi a Romana. A pravdepo
dobne od decembra bude za 
Šamorín hrať aj Réka Balázs.
Na ktorej priečke skončí 
ŠBK?
– Verím, že opäť skončíme 
na štvrtej priečke. 
Novinkou je dvojúloha 
Timi Sujovej. Okrem hráč
ky je aj vaším asistentom. 
Ako sa na to pozeráte?
– V prvom rade som veľmi 
rád a veľmi si cením, že Timi 
sa na konci kariéry vrátila 
tam, kde začala. Je super, že 
ju mám vedľa seba. Keďže 
vekovo je bližšie k hráčkam, 
niekedy lepšie vie posunúť 
pokyny pre hráčky. V súčas
nom tíme je ešte jedna veľká 
vec: mladí môžu byť veľmi 
radi, že v osobe Timi a Mir
jani Beronja majú také skú
sené spoluhráčky, od kto
rých sa môžu veľa učiť, ktoré 
ich vedia usmerniť.
Dá sa to tak povedať, že 
keby ŠBK mal vyšší rozpo
čet, tak družstvo žien by 
bolo lepšie? 
– Nikdy som nevyhlásil, že 
keď budú financie, tak bude
me mať lepšie družstvo. 
Samozrejme, klub potrebuje 
financie a pomoc. Ale u nás 
nie sú peniaze hlavnou hod
notou.

Tibor Duducz

Spomedzi šamorínskych športových klubov v kategórii dospe-
lých je najúspešnejšie ženské basketbalové družstvo (ŠBK). 
Dlhé roky pôsobí v najvyššej súťaži, klub pravidelne zásobuje 
slovenské reprezentačné tímy hráčkami. Je známe, že v ŠBK 
sa pracuje v skromných podmienkach. Napriek tomu je klub 
úspešný. Čo je tajomstvom? Podrobnosti prezradil Albert Dió-
si, ktorý skoro celé polstoročie pôsobí v klube.
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SPOMIENKY

So zármutkom v srdci si 10. novembra 
pripomíname 30. výročie úmrtia našej drahej
MÁRIE GOTTLIEBEROVEJ, rod. Bugárovej.  
Všetci, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte 
jej tichú spomienku.

Navždy v srdciach milovanej rodiny. 

7. decembra si zvlášť spomíname na nášho 
milovaného otca, manžela, svokra, dedka, 
strýka
ONDREJA PALICZA,
ktorý pred piatimi rokmi vo veku nedožitých 
93 rokov odišiel do nebeskej vlasti.

Vďaka Bohu za jeho život a za roky, ktoré sme prežili spolu 
s ním!

Milujúca rodina

18. augusta 2017 sa narodil Dénes Kovács, 30. augusta 
Lilien Lukáčová, 9. septembra Robert Jánoška, 11. sep
tembra Jonatán Szabó, 13. septembra Monika Foltánová 
a Dominik Danis, 14. septembra Emma Zummerová, 
15. septembra Adam Šebek, 21. septembra Emma Sza
bó, 24. septembra Mark Valulovič, 27. septembra Adam 
Gabr, 29. septembra Mátyás Posvancz, 2. októbra Eliza 
Laura Nagyová, 7. októbra Nataša Čepcová, 9. októbra 
Emília Tóth, 10. októbra Lea Kiss, 11. októbra Hana 
Zacharovová a Sofia Dodogová, 13. októbra Péter Mikó
czi.
Veľa šťastia, novorodenci!

NARODENIA

30. augusta 2017 zomrela vo veku 47 rokov Renáta Parnaha
jová, 23. septembra vo veku 67 rokov Mária Véghová,  
25. septembra vo veku 64 rokov Jozef Petrla, 29. septembra 
vo veku 52 rokov Róbert Czvedler, 4. októbra vo veku 78 
rokov Mária Laczová, 6. októbra vo veku 75 rokov Oskar 
Sárközi, 10. októbra vo veku 91 rokov Alžbeta Oťaziková, 
11. októbra vo veku 54 rokov Štefan Beleš, 20. októbra vo 
veku 81 rokov Alexander Kenessy.
Česť ich pamiatke!

ÚMRTIA

JUBILANTI

UZAVRELI MANŽELSTVO

Veľa zdravia, šťastia, radosti a lásky v kruhu najbližších pra
jeme tým občanom, ktorí v novembri dovŕšia 70., 75., 80., 
85. a viac rokov: Karol Kocsis, Alžbeta Forgóová, Alžbe
ta Kocsisová, Zoltán Domsitz, Tibor Kollár, Ján Bášti, 
Mária Csicsayová, Mária Csápaiová, Katarína Nagyová, 
Július Szalai, Daniela Gočová, Ondrej Somogyi, Voj
tech Sándor, Mária Horňáková, Oľga Aschengesch
wandtnerová, Péter Óváry, Štefánia Čepčeková, Štefan 
Linka, Árpád Zöld, Miroslav Piaček, Ing. László Csikász, 
Juraj Csáder, Katarína Crmanová, Alexander Kocsis, 
Alžbeta Szabóová, Alžbeta Bartalová, PhDr. Ľudovít 
Bálint, Gabriela Miklovičová, Helena Csadiová, Irena 
Borsová,  Katarína Bartová, Priška Libiaková, Jozef Both, 
Mária Mikulíková, Zuzana Kovácsová, Ján Schwarcz, 
Valéria Blažeková, Ľudovít Méry, Katarína Zuštinová, 
Karol Ürge, Alžbeta Csáderová, Irena Józanová, Mikuláš 
Bugár.   

14. októbra 2017: Dávid Strieženec a Simona Tupová. 
Gratulujeme!

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

•   17. november    Ples folklórneho súboru Csalló  – 19.00
•   24. november    Vernisáž výstavy organizovanej na 

pamiatku vysťahovaných a odvlečených  – 18.00
•   30. november    Lucifer a hlas anjelov – divadelné predsta

venie v maďarskom jazyku. Vstup voľný – 19.00
•   6. december  Tvorivé dielne s folklórnym súborom Csali  

– 16.00
•   8. december      Benefičný koncert „Karpatská kotlina nie 

je sama“ – 19.00
•   13. december    Pohľad z mostu – divadelné predstavenie 

v podaní Rivalda Színház – 19.00
•   15. december    Vianočný program Centra voľného času 

Kukkónia – 16.00

  Pozvánka na výnimočnú prednášku – 
profesor Dr. Andrew Vidich 

na Slovensku!
Prednáška a meditačný tréning sa uskutoční 20. novem
bra 2017 so začiatkom o 18.00 hod. v Mestskom kultúr

nom 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 sloven
ského jazyka. Je potrebné mať so sebou vreckový rádioprijí
mač alebo telefón s možnosťou rádiového pripojenia a slú
chadlá. Vstup: bezplatný. Bližšie informácie: 0918 604 568.

Mesto Šamorín a Maďarský inštitút v Bratislave 
srdečne pozýva na  adventný koncert a krst CD pod 

názvom 

GAUDEAMUS OMNES 
dňa 2. decembra 2017 o 16.30 hod. 

v šamorínskom evanjelickom kostole.

Účinkujú:
Spevácka skupina Základnej umeleckej školy  

Štefana NémethaŠamorínskeho, Barnabás Bekő – 
spev, Rebeka Méry– spev,  

Zsófia Hudi Németh – organ,
GAUDIUM (umelecký vedúci: Imre Németh)  

a RENAISSANCE CONSORT – Kecskemét  
(umelecký vedúci: Albert Pálinkás)
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Dobrovoľný hasičský zbor v Šamoríne 
oznamuje obyvateľom, že 

3. decembra 2017 sa uskutoční tradičná 
„Návšteva Mikuláša“. Mikulášovia sa na 

cestu po meste vydajú z hasičskej zbrojni
ce o 14.00 hodine, aby do podvečerných 

hodín stihli navštíviť každú rodinu...
✳ ✳ ✳ 

Na hlavnom námestí sa mikulášske oslavy 
5. decembra 2017 začnú o 16.00 hod., kedy 
sa rozžiaria aj svetlá na našom spoločnom 

vianočnom stromčeku.
✳ ✳ ✳  

Dobrovoľný hasičský zbor v Mliečne orga
nizuje mikulášsku návštevu mliečňanských 

rodín 5. decembra 2017 od 17.30 hod.  
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A3, 13strán, Špirálová väzba

Szolgáltatásaink:
- ablakok bemérése
- tanácsadás
- karnis szerelés
- függönyvarrás
   ... atipikus ablakokra is

Pekné záclony 
                                       s.r.o.

Fő utca 44, Somorja
www.peknezaclony.sk

Tel.: 0903 79 14 70




