
Prvé dni roka sú časom 
nových začiatkov. Človek je 
jednoducho tak „naprogra-
movaný“ – každý rok chce 
utvárať svoj život lepšie, 
múdrejšie. Zanevrieť na 
márnosť a každý deň naplniť 
zmyslom. Je to zákonité: cez 
sito dejín neprepadne len 
to, čo poháňa vpred, čo uka-
zuje do budúcnosti.
Podobne je to aj v živote 
spoločenstiev. Rozdiel je len 
ten, že kým človek sa rozho-
duje na základe svojej indivi-

duálnej vôle, zatiaľ v komu-
nite sa uplatňuje kolektívna 
vôľa. Šamorínčania sa vo 
vlaňajších novembrových 
komunálnych voľbách vyjad-
rili, ako si predstavujú svo-
ju budúcnosť a rozhodli o 
podobe nového mestského 
zastupiteľstva. Vo svojom 
mene, ako aj v mene samo-
správy vám ďakujem, že ste 
sa rozhodli pre kontinuálny 
a racionálny rozvoj. Vaša 
dôvera nás nielen motivuje, 
ale aj zaväzuje. K tomu, aby 
sme – podobne ako dote-
raz – riadili loď, na ktorej 
sa všetci plavíme, s využitím 
našich najlepších znalostí a 
schopností.
Ako človek zbehlý v 
komunálnej práci som si 
vedomý našich možnos-
tí, silných stránok, ako aj 
našich limitov a nedostat-
kov. Vidím, kde musíme pri-
dať, aby všedné dni boli bez-

problémovejšie, aby si samo-
správa bezo zvyšku plnila 
svoje povinnosti, teda slúži-
la verejnosti. Som si vedomý 
aj toho, že rozhodnutia pri-
jaté s týmto cieľom nebudú 
vždy populárne, no verím, 
že vďaka čistému úmyslu 
prinesú očakávaný výsledok. 
Ak aj pomalými krokmi Šamo-
rín pozdvihneme o čosi vyššie, 
aby kráčal s duchom doby a 
vyhovoval očakávaniam vás, 
našich obyvateľov.

Na prahu nového roka si 
ako primátor mesta želám, 
aby sme my, Šamorínčania, 
vytvorili čulú komunitu, kto-
rá je verná svojim tradíciám a 
má jasnú predstavu o svojej 
budúcnosti, a aby sme v súla-
de so svojimi silami urobili 
všetko pre dosiahnutie našich 
cieľov.
Každému k tomu želám v 
novom roku veľa sily a pevné 
zdravie!

Csaba Orosz , primátor mesta

Dobré a dobre – aj v roku 2019!

Sneh človeka väčšinou pote-
ší. Vďaka novele príslušného 
zákona je však pre samosprá-
vy sneženie menej radostné 
a hneď aj vysvetlíme, prečo. 
V médiách nedostala veľký 
priestor novela zákona č. 
136/1961 o verejných komu-
nikáciách, ktorá prebehla 
v prvej polovici roka 2018. 
Novela platí od 20. mája 
2018 a stanovuje, že údržba 
chodníkov (napr. odpratanie 

snehu) v zastavaných úze-
miach je úloha samosprávy, 
kým v minulosti za ne zod-
povedali majitelia priľahlých 
nehnuteľností. Samosprávy 
(najmä mestské) sa tak ocitli 
v prakticky neriešiteľnej situ-
ácii, keďže mestským pod-
nikom „kalibrovaným“ na 
údržbu verejných priestran-
stiev výrazne narástli povin-
nosti. V prípade Šamorína 
by mestská spoločnosť Area 

mala v zmysle zákona odpra-
tať sneh z ďalších 80 kilo-
metrov chodníkov a mala 
by udržiavať vyše 300 vcho-
dov do panelákov. Vedenie 
mesta a podniku si síce uve-
domuje, že zodpovednosť 
podľa zákona nesie mesto, 
no situácia sa nedá ani tech-
nicky, ani personálne zvlád-
nuť. Skrátka to, čo požadu-
je zákon, je fyzicky nemož-
né. Zamestnanci podniku 
nedokážu byť všade, ich pri-
márnou úlohou je údržba 
najvyťaženejších verej-
ných priestranstiev (okolie 

materských a základných 
škôl, inštitúcií, zdravotníc-
kych zariadení). Preto oby-
vateľov mesta, inštitúcie a 
podnikateľov žiadajú, aby 
sa v rámci svojich možnos-
tí – ako doteraz – postarali 
o odpratanie snehu z chod-
níka pri nehnuteľnosti, kto-
rú vlastnia, alebo užívajú. 
Vedenie mestského podni-
ku im vo vreciach zabezpečí 
posypový materiál, ktorý je 
v pracovné dni k dispozícii 
na stanici mestskej polície 
na Rybárskej ulici 4 od 8.00 
hod. do 15.00 hod.   (la)

Keď napadne sneh...
Krátke zamyslenie nad novelou zákona

Našim milým čitateľom prajeme pevné zdravie, veľa šťastia a úspechov v novom roku!
           Redakcia
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MESAČNÍK VEREJNÉHO ŽIVOTA  BEZPLATNÉ

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

Aj rok 2019 sme privítali ohňostrojom. Po polnoci vítali nový rok stov-
ky ľudí na námestí pri vianočnom strome a o pol jednej sa za radost-
ných výkrikov začala nad mestom svetelná show.    Ilustračná snímka
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Termíny separovaného zberu papiera a plastov v roku 2019

Jednotlivé termíny zberu sa menia podľa ulíc, resp. mestských častí!
V uvedených uliciach zber papiera a plastu bude v nasledovných termínoch:

 I. polrok  II. polrok
 Plasty Papier Plasty Papier
 Kovy  Kovy
Január 8., 22. 1., 29. Júl 9., 23. 16.
Február 5., 19. 26. August 6., 20. 13.
Marec 5., 19. 26. September 3., 17. 10. 
Apríl 2., 16., 30. 23. Október 1., 15., 29. 8.
Máj 14., 28 21. November 12., 26. 5.
Jún 11., 25. 18. December 10., 24. 3., 31.

 I. polrok II. polrok
 Plasty Papier Plasty Papier
 Kovy  Kovy
Január 8., 22. 15. Júl 9., 23. 2., 30.
Február 5., 19. 12. August 6., 20. 27.
Marec 5., 19. 12. September 3., 17. 24.
Apríl 2., 16., 30. 9. Október 1., 15., 29. 22.
Máj 14., 28 7. November 12., 26. 19.
Jún 11., 25. 4. December 10., 24. 17.

Agátový rad, Astrová, Bratislavská, Brezová, Buková, Dlhá, Dunajská, Gazdovsky rad, Gútorská, Hlavná, Javorová, Jazdec-
ká, Kasárenská, Kláštorná, Krížna, Kúpeľná, Mestský majer, Morušová, Nezábudková, Nová, Obilná, Orechová, Parková, 
Pažitná, Pod záhradami, Poľná,  Poľovnícka, Pomlejská, Požiarnická, Priemyselná, Rybárska, Senecká, Strelecká, Šípková, 
Školská, Škovránková, Športová, Vinohradnícka, Vŕbová, Záhradnícka – a mestské časti: Bučuháza, Kráľovianky, Šámot

V uvedených uliciach zber papiera a plastu bude v nasledovných termínoch:
Bažantia, Bociania, Brečtanová, Čilistovská, Cintorínska, Dolná, Dúhová, Horná, Hrnčiarska, Hrušovská, Hubová, 
Hviezdna, Hlboká,  Jabloňová, Jasná, Kováčska, Krajná, Krátka, Krivá, Malá, Ul. Márie, Mliečňanská, Pácerova, Pešia, 
Pokojná, Priechodná, Prvá, Ružová, Slnečná, Slnečnicová, Spojná, Stará cesta, Stredná, Tichá, Topoľová, Veterná, Vnútor-
ná, Vodárenská, Vydria, Zelená – a mestská časť Čilistov: Labutia, Lipová, Pri hrádzi, Šamorínska, Úzka

Na vlaňajšom vianočnom jarmoku predávalo svoj tovar veľa jarmočníkov, v drevených domčekoch na hlavnom námestí zasa 
predávali vlastné produkty väčšinou miestne inštitúcie a organizácie, ktoré veľkú časť výťažku využili na dobročinné účely. 
V podvečer divákov zabával kultúrny program, v ktorom sa predstavili miestne výchovné a vzdelávacie zariadenia, súbory a 
zoskupenia.              Text a foto: Helena Tóthová 
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Komisie mestského zastupiteľstva
Na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva 3. decembra 2018 (ako sme o tom v ostatnom čísle informovali) poslan-
ci rozhodli, že vo volebnom období 2018 – 2022 pri samospráve mesta bude pracovať jedenásť komisií a výbor mestskej časti 
Mliečno. Ich predsedovia a členovia z radov poslancov boli zvolení v tajnom hlasovaní. 

Predsedom Komisie výstavby, územ-
nej správy a rozvoja mesta sa stal Zol-
tán Faragó, členovia z radov poslancov: 
Tomáš Jávorka, Jozef Nagy, Imrich Tóth, 
predsedom Komisie finančnej a správy 
majetku mesta sa stal Imrich Tóth, členo-
via z radov poslancov: Edit Bauer, Tibor 
Duducz, Gábor Veres, na čele Komisie 
školstva a výchovy stojí Gábor Veres, 
členovia z radov poslancov: Márton 
Domsitz, Pavel Élesztős, Henrieta Bal-
heimová, Komisiu kultúry povedie Péter 
Varju, členovia z radov poslancov: János 
Méry, Ilona Pirk, Renáta Varga, Komi-
siu športu a mládeže zasa Tibor Dudu-
cz, členovia z radov poslancov: János 
Méry, Péter Varju, Csaba Hideghéthy. Za 
predsedu Komisie ochrany životného 
pros tredia bol zvolený Márton Domsitz, 
členovia z radov poslancov: Ladislav 

Czafik, Roland Kovács, Pavel Élesztős, 
predsedom Komisie dopravy, verejného 
poriadku a požiarnej ochrany sa stal 
Tomáš Jávorka, členovia z radov poslan-
cov: Ladislav Czafik, Ľudovít Ürge, Zol-
tán Faragó, Pavel Élesztős, Komisia pod-
nikateľskej činnosti a cestovného ruchu 
má na čele Henrietu Balheimovú, členovia 
z radov poslancov: Tibor Duducz, Roland 
Kovács, Ilona Pirk, predsedníčkou Komi-
sie sociálnej, zdravotnej a bytovej sa sta-
la Edit Bauer, členovia z radov poslancov: 
Angela Jágerová, Renáta Varga, Csaba 
Hideghéthy, predsedkyňou Komisie na 
ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií funkcionárov mesta Šamorín 
(v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z.) sa 
stala Angela Jágerová, členovia z radov 
poslancov: Roland Kovács, Ľudovít Ürge, 
predsedom Komisie na prešetrovanie 

sťažností (podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o 
sťažnostiach) zase Imrich Tóth, členovia z 
radov poslancov: Péter Varju, Edit Bauer. 
Za predsedu Výboru mestskej časti 
Mliečno poslanci zvolili Jozefa Nagya 
a za členkou z radov poslancov Angelu 
Jágerovú.
Za sobášiacich boli zvolení: Gábor Veres, 
Edit Bauer, Márton Domsitz, Péter Varju, 
Ilona Pirk a Henrieta Balheimová.         (ti)

Šamorín a Gheorgheni: spolupráca pokračuje

Tradícia zostala zachovaná. Delegácia 
Šamorína sa zúčastnila Dní svätého 
Mikuláša v rumunskom meste Gheor-
gheni. V našom partnerskom meste 
bol veľmi bohatý program. Krásna bola 
slávnostná omša, ako aj následný sláv-
nostný sprievod v uliciach mesta. 
Na slávnostnom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva primátor Gheorgheni 
Zoltán Nagy a prvý muž Šamorína Csa-
ba Orosz podpísali dohodu o pokračo-
vaní partnerského zväzku našich miest. 
Zoltán Nagy a viceprimátor Emil Len 
poďakovali bývalému nášmu primáto-
rovi Gabrielovi Bárdosovi za naštarto-

vanie vzájomnej partnerskej spoluprá-
ce medzi dvoma mestami. Jozef Nagy 
odovzdal finančný dar nášho mesta 
neziskovej organizácie ,,Slnečný lúč v 
daždi”, ktorý podporuje život telesne 
postihnutých detí a dospelých.
Šamorín nemohol chýbať ani na súťa-
ži vo varení zabíjačkových špecialít. 
Gastroteam pod vedením šéfkuchá-
ra Ladislava Czafika, ktorému výdat-
ne pomáhal Zoltán Faragó, pripravil 
kapustový fazuľový guláš. Po jedle sa 
len zaprášilo, porota ho ohodnotila tre-
tím miestom v kategórii polievok. 

Tibor Duducz

Podľa zákona č. 582/2004 Z. 
z. a v znení neskorších pred-
pisov je povinná každá fyzic-
ká a právnická osoba podať 
priznanie alebo čiastkové 

priznanie k dani z nehnuteľ-
ností (daň z pozemkov, daň 
zo stavieb, daň z bytov), k 
dani za psa, k dani za pre-
dajné automaty a k dani za 
nevýherné hracie prístroje 
do 31. januára toho zdaňo-
vacieho obdobia, v ktorom 
mu vznikla alebo zanikla 

daňová povinnosť, alebo ak 
nastali zmeny skutočností 

rozhodujúcich na vyrubenie 
dane (nehnuteľnosti – kúpa, 
predaj, dedenie, darovanie, 
stavebné povolenie, kolau-
dačné rozhodnutie, dražba;  
pes – pribúdanie, resp. úhyn 
psa; nové predajné automaty 
a nevýherné prístroje alebo 
ich odstránenie). Potrebné 
tlačivá si môžete zabezpe-
čiť na mestskom úrade, 2. 

poschodie, č. dv. 4 alebo na 
www.samorin.sk/tlačivá a 

žiadosti/ekonomický odbor.

Daňové priznanie na rok 
2019 sa podáva 

do 31. januára 2019.

OZNÁMENIE
ekonomického 
odboru MsÚ
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Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými cho-
robami pre svojich detských členov usporiadala mikulášske 
posedenie. Malí i veľkí srdečne privítali Mikuláša a tí odváž-
nejší mu aj zarecitovali či zaspievali. Darček, prirodzene, 
dostali aj tí, ktorí nemali odvahu pristúpiť k hosťovi s dlhou 
bielou bradou...

Tradičné adventné podujatia 
organizovali v decembri minulého 
roka kluby dôchodcov pracujúce 

v našom meste

Základnú organizáciu Zväzu postihnutých civilizačnými 
chorobami v SR, ktorú vedie Alžbeta Godányová, milým 
programom pozdravili pedagogičky Centra voľného času 
Kukkónia. Recitácie predniesli aj členky klubu.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, ktorú vedie Michal Bors, na predvianočnom podujatí zablahoželala 
aj svojim jubilantom. Pod príjemnú atmosféru sa podpísalo aj vystúpenie „troch dievčat“, ale aj členovia organizácie potešili 
prítomných krásnym prednesom poézie.                 Snímky: Helena Tóthová

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnu-
tých číslo 769 v Šamoríne pod vedením predsedu Františka 
Fehéra na vianočnom posedení 15. decembra zablahožela-
la tým svojim členom, ktorí v druhej polovici roka oslávili 
meniny či okrúhle narodeniny. Na stretnutie zavítal v sprie-
vode čerta aj Mikuláš, ktorý mal batoh plný darčekov. 

Snímka: Jozef Sztakó

Členovia Klubu dôchodcov Samaria, na čele ktorého stojí 
Helena Mészárosová, si na adventnom posedení zaspieva-
li koledy, recitovali básne či rozprávali príbehy. Pri chutnej 
večeri si podobne ako členovia ostatných klubov zaspomína-
li na Vianoce v minulosti. 
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Deň otvorených dverí plný vôní, 
chutí a vianočných tradícií

Blížiaci sa koniec roka je na 
Súkromnej hotelovej akadé-
mii a SOŠ SD Jednota tradič-
ne venovaný Dňu otvorených 
dverí a Vianočnej výstave. Tá 
tohtoročná výstava sa nies-
la v duchu hesla Vianoce v 
krajinách Európskej únie. 
Tematicky bola orientovaná 
na európske národné kuchy-
ne. Záujemcovia o štúdium 
na našich školách i ostatní 
návštevníci si tak popri infor-
máciách o učebných a študij-
ných odboroch mali možnosť 
prezrieť ukážky talianskeho, 
francúzskeho, maďarského 
a slovenského slávnostného 
štedrovečerného stolovania a 
hodovania. 
Súčasťou tohto dňa bola aj 

praktická časť odbornej zlož-
ky maturitnej skúšky žiakov 5. 
ročníka hotelovej akadémie. 
Skúsené a prísne oči majstrov 
odbornej výchovy a odbor-
ných učiteľov v priebehu 
celého dňa hodnotili tak prí-
pravné práce, ako aj finálny 
výsledok slávnostných štedro-
večerných  stolov.  Vianočnú 
výstavu okrem maturantov 
pripravovali aj všetky ostatné 
triedy na škole. Vďaka tomu 
sa  to len tak hemžilo nápad-
mi pre vianočný stôl. A tie si 
zaslúžili byť štýlovo uložené 
v etažéri naplnenom maškr-
tami, ktoré zaujali aj tých naj-
väčších labužníkov.  Nesmie-
me zabudnúť ani na kreatívne 
nápady a vlastnoručne zhoto-

vené ozdoby našich internát-
nikov pod vedením vychová-
vateliek z domova mládeže.
 Tohoročný Deň otvorených 
dverí bol úspešný. Prekvape-
ním bol záujem médií a zvý-
šený záujem rodičov budú-
cich prvákov, ktorí sa k nám 
prišli inšpirovať a informovať 
o možnostiach štúdia. Pozi-
tívne je aj to, že o Deň otvore-
ných dverí a Vianočnú výstavu 
prejavili  záujem aj naši býva-
lí absolventi, dokonca si so 
sebou priviedli svojich mlad-
ších súrodencov či známych. 
Zaujímavosťou bolo aj to, že 
k nám  zavítali nielen šamo-
rínski nadšenci, ale dokonca aj 
návštevníci zo vzdialenejších 
kútov Slovenska.

Myslíme si, že toto poduja-
tie splnilo svoj účel. O jeho 
úspech sa pričinili  hlavne 
majstri odborného výcviku, 
učitelia odborných predmetov  
a tiež učitelia cudzích jazykov. 
Veľkú zásluhu na propagácii 
Dňa otvorených dverí zohrala 
výchovná poradkyňa školy.
Sme radi, že sa nám podarilo 
osloviť návštevníkov a inšpi-
rovať ich atmosférou nefal-
šovaných Vianoc, a to nielen 
slovenských. Naše poďako-
vanie patrí aj našim žiakom, 
ktorí priložili ruku k dielu, 
predviedli svoje zručnosti, čím 
ukázali, že odborné vzdeláva-
nie na našej škole patrí k tým 
kvalitným.

Soňa Zakariásová

Evanjelická cirkev a vedenie nášho mesta každoročne počas adventu navštívia zariadenie pre seniorov, aby spríjemnili všed-
né dni jeho obyvateľov. Po vystúpení cirkevného spevokolu a čítaní z Biblie farárka Jana Fördös požehnala obyvateľov domo-
va a jeho zamestnancov. „Vaše povolanie je aj poslaním“, povedala, keďže sa dá vykonávať len s vnútorným zápalom. Primá-
tor mesta Csaba Orosz obyvateľom domova v mene samosprávy zaželal pokojné sviatky.

Foto: Helena Tóthová 
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Štyridsaťročný úspešný príbeh
7. a 8. decembra sa konal 
galaprogram 40-ročného 
detského folklórneho súbo-
ru Csali. Divadelná sála 
kultúrneho strediska sa po 
oba dni zaplnila a domá-
ce obecenstvo sa súboru 
za galaprogram odmenilo 
potleskom postojačky. Na 
piatkovom večere predseda 
komisie kultúry Péter Varju 
prečítal zdravicu primátora 
Csabu Orosza a v sobotu sa 
divákom prihovorili štátny 
tajomník ministerstva kultú-
ry Konrád Rigó a predseda 
základnej organizácie Cse-
madoku v Šamoríne Koppány 
Kovács.

Folklórny súbor Csali je 
štyridsať rokov organickou 
súčasťou maďarskej kultúry 
v Šamoríne. V súbore vyrást-
li celé generácie a vznikli v 
ňom celoživotné priateľstvá. 
Tanečný súbor nesporne 
dosiahol najväčšie úspechy 
v uplynulých rokoch, keď 
vyhral televíznu folklórnu 
súťaž Vzlietol páv a na súťa-
žiach doma i v Maďarsku bol 
nespočetnekrát zaradený 
do zlatého pásma. Ako však 
hovorí vedúca súboru Myrtil 
Nagy, tieto výsledky sú nič 
oproti tomu, čo súbor robí 
pre deti zo Šamorína a oko-
lia vo všedné dni. Význam 
súboru totiž netkvie len v 
uchovávaní tradícií, osob-
nostnom rozvoji detí a mlá-
deže a uchovávaní kultúry 
Maďarov na Slovensku, ale 

aj v rozvoji miestnej maďar-
skej komunity a prehlbovaní 
jej súdržnosti. A to je oveľa 
dôležitejšie ako viditeľné 
úspechy. 
Súbor Csali vznikol v roku 
1978 pri základnej organizá-
cii Csemadoku a vtedajšom 
Mestskom dome pionie-
rov a mládeže. Jeho prvou 
vedúcou bola Eva Borsová, 
ktorej spočiatku pomáhali 
Gizela Presinszká a Gizela 
Kovácsová. Prvé vystúpenie 
absolvovali Csalló a Csali 18. 
mája 1979 v budove kina a 
úspech bol obrovský. Tak sa 
začal nádherný príbeh, ktorý 
pokračuje dodnes.
Začiatkom osemdesiatych 
rokov tancovalo v súbore v 
troch vekových skupinách 

už 130 detí, preto sa na nie-
ktoré vystúpenia cestovalo 
dvomi autobusmi. V roku 
1979 sa stala vedúcou súbo-
ru Kis Csali Zsuzsanna Mik-
lós Czingelné a súbor Nagy 
Csali viedla Judit Horváth. V 
tom čase mal súbor už toľko 
sebadôvery, že sa už prihla-
soval na súťaže a postupne 
sa prebojoval až do celoštát-
nych kôl. V roku 1981 súbor 
Kis Csali vybojoval na svo-
jej prvej celoštátnej súťaži v 
Želiezovciach tretie miesto. 
Folklórny súbor Csali mal 
vždy vlastnú detskú kape-
lu. Túto tradíciu založila v 
roku 1981 Mária Ürge, kto-
rej pomáhala Brigita Csa-
di-Hegyiová, a spod ich rúk 
vychádzali hudobníci, ktorí 
dodnes patria medzi najlep-
ších folklórnych hudobníkov 
doma i v Maďarsku. Kapelu 
dnes veľmi úspešne vedie 
Jenő Hideghéty. 
Pod úspechy súboru v osem-
desiatych a deväťdesiatych 
rokoch sa jednoznačne pod-
písali Franciska a István 
Valacsayovci. V novom sto-
ročí sa v súbore vystriedali 
viacerí vedúci: Ibolya Kon-
tár Puháné, Kata Illés-Ká-
dek, Kinga Bauer Válentné, 
Andrea Lelovics, Mónika 
Dobsa-Fodor a Tamás Dob-

sa, Szilárd Seregi, Dagmar 
Stresnyák, András Katona a 
Ferenc Brandl. So súborom 
dodnes spolupracuje Fran-
ciska Valacsay, ktorá vedie 
súbory Pici Csali a Kis Csali. 
V roku 2008 súbor prebrala 
Myrtil Nagy, ktorá začínala 
s mládežou, neskôr praco-
vala už aj so súborom Nagy 
Csali. Spočiatku jej pomá-
hali György Füzék a István 
Horváth a v roku 2015 do 
súboru nastúpil ako stály 
mužský tanečný pedagóg 
Imre Madocsai. Dnes v súbo-
re Csali tancuje vyše 180 
detí. Najmenším sa venujú 
Franciska Valacsay a Mónika 
Dóczé, súbory Nagy Csali 
a Ifi Csali zasa vedú Myrtil 
Nagy a Imre Madocsai. 
Základná organizácia Cse-
madoku v Šamoríne ako 
zriaďovateľ aj s pomocou 
mesta zabezpečuje súboru 
finančné a duchovné záze-
mie, aby mohol pracovať na 
čo najvyššej úrovni. Odbor-
né a technické zázemie 
zabezpečuje kultúrne stre-
disko. Obrovskú rolu však 
zohrávajú rodičia detí, kto-
rí vedúcim súboru výrazne 
pomáhajú pri vystúpeniach 
a cestovaniach.

Koppány Kovács
Fotky: muzsa.sk
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Do tohto ročníka prišla 
takmer 1600 výtvarných 
prác, z ktorých odborná 
porota  pre výstavu v júni v 
dvoch galériách vybrala 215 
obrazov a na ocenenie 50 
rovnocenných víťazov. Len 
pre zaujímavosť uvediem, 
že formát dosahoval veľkosť 
od A4 po A1, čo je skutočne 
veľkolepé, ak si uvedomíme, 
že kreslili deti z MŠ a ZUŠ 
do sedem rokov. Vernisáž 
vo výstavnej sieni Istvána 
Tallósa-Prochászku v mest-
skom kultúrnom stredisku 
sa uskutočnila 7. decembra 
2018 za účasti veľkého počtu 
malých divákov: škôlkarov, 

pedagogičiek a aj mnohých 
rodičov detí. Prítomných 
pozdravila v úvode riaditeľ-
ka Myrtil Nagy, ktorá okrem 
iného ocenila celkové posol-
stvo výstavy a fakt, že ju 
môžu vidieť aj Šamorínča-
nia. Z príhovoru riaditeľky 
Žitnoostrovského osvetové-
ho strediska Jany Svetlovskej 
sa publikum dozvedelo zau-
jímavosti z histórie a súčas-
nosti tejto ojedinelej súťaže. 
Zo spätnej väzby zo zahra-
ničia vieme, že Žitnoostrov-
ské pastelky sa radia k špič-
kovým podujatiam v rámci 
Európy a Ázie. Aj tento 
rok bola v júni odovzdaná 

Cena (vtedajšieho) primá-
tora mesta Šamorín Gabrie-
la Bárdosa. Ďakujeme. A 
pevne dúfame, že deti zo 
Šamorína sa úspešne zapo-
ja aj do XX. ročníka súťaže.
Vystúpenie súboru Kis 
Csali pod vedením Fran-
cisky Valacsay a Móniky 
Dóczé bolo skutočným 
bonbónikom programu. 
Možno domácich to až tak 
neprekvapuje, ale my, kto-
rí nemáme šancu vidieť 
ich často, sme unesení. 
Ale úplne. Deti tancujú s 
nefalšovanou radosťou a 

nadšením a aj to je vyso-
ká známka profesionality. 
Veselá atmosféra strhla 
celé publikum a potlesk 
nemal konca kraja. Navyše, 
a to treba zvlášť zdôraz-
niť, práve v tento deň ich  
čakal veľký galaprogram 
pri príležitosti 40. výro-
čia založenia súboru. 
B*L*A*H*O*Ž*E*LÁ*M*E 
!!! Nech sa im darí aj naďa-
lej, veď skutočnosť, že ich 
je už viac ako 180, hovorí za 
všetko.

Jana Svetlovská 
Snímka: Helena Tóthová

XIX. Žitnoostrovské pastelky 2018
Pastelky, Mikuláš a Csali
Svätý Mikuláš prišiel šiesteho decembra aj do Šamorína 
a každému, kto poslúchal, priniesol darčeky... A siedme-
ho decembra prišli do tohto pekného mesta Pastelky. Nie 
hocaké, ale pestré, farebné, dobre vystrúhané. Výber z XIX. 
Ročníka z medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí pred-
školského veku ŽITNOOSTRVSKÉ PASTELKY. Dosiaľ sa do 
súťaže zapojili deti až z 19 krajín Európy a Ázie, 
spolu vyše 33 000 účastníkov.

UBYTOVACIE ZARIADENIE

www.ubytovaniesamorin.sk

V ŠAMORÍNE
0905 666 683

LACNÉ
PEKNÉ

POHODLNÉ
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Užitočné rady pre záhradkárov
Rubriku vedie Róbert Lelkes 

DOBRÉ NÁRADIE JE 
NADOVŠETKO 

V zimnom období nám 
zostáva viac času na opravu 
záhradného náradia. Nára-
die si očistíme a kovové časti 
ošetríme olejovým sprejom 
proti korózii. Vymeníme 
zlomené rúčky, naostríme 
motyky a záhradné nožnice. 
Ak by bola oprava náradia 
nerentabilná, radšej si kúp-
me nové. Prekontrolujme, či 
nám dobre funguje postre-
kovač, aby sme neboli neprí-
jemne prekvapení hneď pri 
prvom použití. Nezabud-
nime ani na zimnú údržbu 
motorových záhradných  
strojov:  kosačiek, rotaváto-
rov, krovinorezov a píl. Po 
celosezónnom používaní je 
žiaduce, aby bol vymenený 
olej, zapaľovacia sviečka, 
vzduchový filter, resp. bol 
nastavený motor, naostrený 
nôž a nabrúsená reťaz. Ak 
údržbu záhradnej techniky 
dávate vykonať v špecializo-
vanom servise, je dobré  tie-
to stroje zaniesť do servisu 
do konca februára. V prie-
behu jarnej sezóny čakacia 
doba na opravu strojov sa 
totiž viacnásobne predĺži.

STAROSTLIVOSŤ O 
IHLIČNANY

V okrasnej záhrade sa treba 
starať o ihličnany aj počas 

zimy – nezabudnime aj v 
prípade suchšej zimy zabez-
pečiť dostatočnú závlahu. 
Odstavený záhradný ventil  
a  zazimovaný závlahový sys-
tém nám môžu túto prácu 
skomplikovať, ale polieva-
nie sa dá vyriešiť aj s krhlou. 
Zasnežené smaragdové tuje, 
smreky a iné stálozelené rast-
liny treba opatrne za pomoci 
metly oprášiť od snehu, aby 
sa nám pod ťarchou ťažké-
ho, hlavne mokrého snehu 
nezlomili konáre.

NAPLÁNUJME SI ZÁHRADU
Na základe skúseností pes-
tovania z predošlých rokov 
si počas zimných mesiacov 
môžeme premyslieť, aké 
plodiny a aké množstvo 
budeme pestovať v tomto 
roku. Keď si spomenieme, 
aké hnojivo sme používa-
li v minulom roku, a ak 
zohľadníme osevný postup 
a zásady vysádzania rast-
lín po hnojení, garanto-
vane dosiahneme lepšie 
výsledky. O tejto téme sme 
písali v januárovom čísle 
2018. Článok nájdete na 
webovej stránke https://
agrosam.sk/dobre-rady/ 
alebo  http://samorin.sk/
periodical-category/samo-
rin-a-okolie/.
(Autor je majiteľom obchodu Agrosam, 

Šamorín, Gazdovský rad 41)

Klavírne duo Základnej umeleckej školy Štefana Németha- 
Šamorínskeho Barbara Kováčová a Zsombor Bulcsú Varga sa 
zúčastnilo komornej súťaži Musica Camerata Ján Albrecht 2018 
v Bratislave. Podali výborný výkon, ktorý odborná porota oce-
nila s najvyšším počtom bodov v zlatom pásme. Na súťaž ich 
pripravila Erika Domsitzová.                      (zuš)

Mladé vedenie Základnej organizácie Csemadoku v Mliečne 
opäť usporiadalo chodenie s betlehemom, keďže iniciatíva sa 
predvlani stretla s úspechom. V domácnostiach privítali betle-
hemcov s veľkou láskou, preto už teraz vedia, že tento vymiera-
júci ľudový zvyk oživia aj koncom tohto roka.              (−)

V šamorínskom rímskoka-
tolíckom farskom kostole 
sa 26. decembra malí a veľkí 
opäť stretli na betlehemovej 
hre. Bola radosť sledovať 
usilovnosť a výdrž detí, kto-
ré sa dva mesiace pripravo-
vali na prezentáciu vianoč-
ného zázraku. Vyše dvetisíc 
rokov starý príbeh o steles-
není Božieho syna odohrali 
štyri razy.
Vždy to bol príjemný pocit, 
keď kostol zaplnili stovky 
škôlkarov, školákov a veria-
cich. Osobitná vďaka patrí 
Anne Katalin Varga a Judit 
Moroziuk za to, že betle-
hemskú hru s deťmi nacvičili 
a Andrei Turtev a rodičom, 
ktorí dva mesiace toto sna-
ženie neúnavne podporova-
li. Mestu Šamorín a rímsko-
katolíckej fare patrí vďaka aj 
za finančnú podporu podu-
jatia. Poďakovať sa treba aj 

učiteľke náboženstva Márii 
Domsitzovej, ktorá sa dlhé 
roky starala o predchádzajú-
cu generáciu betlehemcov a 
učila nás, a tak založila túto 
peknú tradíciu. Chceme ju 
uchovávať aj naďalej, aby 
sme našim deťom odovzda-
li vieru, ktorá ich prevedie 
životom.
Náš súbor dostal pozvánku 
od spolku mnohodetných 
rodín MANCSE, preto sme 
22. decembra odcestovali do 
Tešedíkova, kde nás čakali 
s veľkou láskou. Predseda 
spolku Csaba Pásztor sa 
Šamorínčanom za predsta-
venie poďakoval listom, v 
ktorom stálo: „Blahoželá-
me šamorínskemu súboru 
a ďakujeme mu, že prišiel 
do Tešedíkova, aby sme sa 
mohli spoločne pripravovať 
na Vianoce.“

Katalin Bándy 

Vianočný zázrak sa naplnil

Predovšetkým chcem popriať všetkým milým čitate-
ľom všetko dobré do nového roka, hlavne Vám pevné 
zdravie. Keď zdravie bude slúžiť, budeme mať chuť 
pracovať aj v záhrade. Ak nám aj počasie bude priať, 
tak nám záhradníčenie prinesie veľa radosti.
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PONUKA MESTSKEJ KNIŽNICE ZSIGMONDA ZALABAIHO
EVA URBANÍKOVÁ: MANŽELKA MI NEVADÍ
Ďalší skutočný príbeh od najúspeš-
nejšej slovenskej autorky. Nový – ten-
tokrát o čosi drsnejší príbeh – je opäť 
zasadený do prostredia rodiny a vzťa-
hov v nej... Príbeh je úprimnou spo-
veďou matky-manželky, ktorá po sérii 
nešťastných rozhodnutí stráca pevnú 
pôdu pod nohami. Trochu vtipný, 
trochu drsný skutočný príbeh o mno-
houholníku žien, mužov a detí, kto-
rým jedno rozhodnutie zmenilo život, 
ktorý žili predtým. A vlastne aj všetko to, čo žili potom...   

DOMINIK DÁN: VENUŠA ZO ZÁTOKY
Pohodovú prázdninovú atmosféru leta 
naruší hrôzostrašný nález dievčenského 
tela bez hlavy a rúk. Torzo pláva v ramene 
rieky neďaleko lodenice, mladí športovci 
zažijú na tréningu ozajstný šok. O dva dni 
sa na opačnom konci mesta v zátoke rieky 
nájde odseknutá hlava. Prípad sa začne 
nepríjemne a hlavne nepredvídateľne 
zamotávať. Extrémne horúce leto kompli-
kuje vyšetrovanie nielen milovníkom sne-
hu a dažďa, akým je detektív Richard Krauz, ale aj odolnejším 
kolegom. Do života oddelenia vrážd v Našom Meste zasiahnu 
okrem rozsekaného dievčaťa aj iné tragické udalosti. 

Vyhrievať sa v láske
Stvoriteľ zrejme vymyslel 
advent preto, aby sa unave-
ní ľudia koncom roka vyma-
nili zo zovretia chladných, 
hektických dní a ich duše sa 
do Vianoc zohriali. S taký-
mito myšlienkami sme si 
15. decembra sadli do lavíc 
katolíckeho farského kostola 
na spoločný adventný kon-
cert zmiešaného spevácke-
ho zboru Híd a komorného 
súboru Harmonia Classica. 
Teplo domova je dôležité 
pre každého z nás, najmä v 
období Vianoc. Je to úchyt-
ka, kde sa v tomto čase kaž-
dá duša ponorí do seba. No 
existuje miesto, kde sa môže-
me všetci cítiť doma a zacho-
vať si aj intimitu vlastnej 
duše: majestátne, povzná-
šajúce prostredie kostola. V 
ten večer hrial hudobný záži-
tok. Plameň prúdil z hrdiel, 
šuchot slákov kresal iskry. 
Počuli sme skvelo vybrané 
a technicky kvalitné hudob-
né čísla: „Prednesené diela 
sme konzultovali so zbor-
majstrom speváckeho zbo-
ru. Atmosféru večera udala 
už prvá skladba (Intrada), 
koncert potom pokračoval 
v podobnom duchu,“ pove-
dala o programe koncertu 
Brigita Hegyiová, ktorej 
pomáhali koncertný majster 
Jenő Hideghéty a klaviristka 
Erika Domsitzová. Vo Vival-
diho diele s nimi na flaute 
zahrali Zuzana Šeligová a 
Zsuzsanna Bazsó-Horváth 

a na čembale Éva Hecht.
So zmiešaným speváckym 
zborom Híd od jesene 
pracuje zbormajster Imre 
Németh. „Úvodná skladba 
a gregoriánska pieseň Veni 
redemptor gentium, ako aj 
skladba Jöjj, népek Megvál-
tója majú skutočne podob-
né melódie a poslucháča 

zavedú hlboko do minulosti. 
To bol aj náš cieľ, preto Ave 
Maria prednesená so sólom 
Eriky Csémi pochádzala zo 
spevníka Ferencza Lénárta 
Szegediho z roku 1674. Die-
la Mikor Krisztus születik a 
Mind ez világ örvendezzen 
sú ešte staršie, pochádzajú 
z protestantského spevní-

ka Eperjesi Graduál z roku 
1635. Záverečnú pieseň 
Quem vidistis pastores sme 
čerpali z Kájoniho kódexu 
zo 17. storočia,“ povedal na 
margo prednesených diel 
nový zbormajster a pokra-
čoval: „Skúšky sa konajú v 
dobrej atmosfére, hoci na 
nich tvrdo pracujeme. Aj 
touto cestou sa chcem čle-
nom spevokolu poďakovať 
za ich zanietenie a moja vďa-
ka patrí aj hudobníkom zo 
súboru Harmonia Classica, 
že sa zapojili do tohto veľko-
lepého, hodnotného hudob-
ného projektu.“
Na záver môžeme povedať, 
že obe telesá ukončili starý 
rok úspešne a už sa tešia na 
nové výzvy. A my, čo si v duši 
zbierame pekné, povznáša-
júce zážitky, sme zasa o čosi 
bohatší.

Alex Strieženec 

Nezvyčajný kultúrny zážitok
Mestské kultúrne stredisko a OZ EUREGIO hostilo 16. decembra 2018 Symfonický orchester 
EUREGIO pod vedením Pavla Limpára a mladých sólistov – vynikajúcich muzikantov. Teré-
zia Lúčna – flauta, Konzervatórium, Bratislava, Szilárd Nagy – klavír, bývalý žiak šamorín-
skej Základnej umeleckej školy, terajší poslucháč Konzervatória Béla Bartóka v Budapešti a 
mimoriadne talentovaný huslista z Bratislavy Teo Gertler. 10-ročný žiak Základnej umeleckej 
školy Ľudovíta Rajtera v Bratislave sa predstavil publiku v plnom nasadení v romantickom 
koncerte F. Mendelssohna-Bartholdyho. Nezvyčajný zážitok zaznamenali aj samotní členo-
via orchestra, dirigent a, samozrejme, publikum, ktoré dlhotrvajúcim potleskom vyjadrilo 
svoj obdiv a úžas – BRAVO! Slávnostnú atmosféru koncertu v podaní symfonického orches-
tra EUREGIO a dirigenta Pavla Limpára zavŕšila skladba Leroya Andersona A Christmasfes-
tival, v ktorej zazneli všetky najznámejšie vianočné melódie. 
Ďakujeme za krásny umelecký zážitok!

Ingrid Ginzeryová
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SPRÁVY MESTSKEJ POLÍCIE

è 2. decembra v poobed-
ňajších hodinách bolo hliad-
kou preverené oznámenie, 
podľa ktorého sa na Čilis-
tovskej ulici pohybuje túla-
vý pes. Nemeckého ovčiaka 
hliadka odchytila na Mlieč-
ňanskej ulici pri vodojeme 
a umiestnila v karanténnej 
stanici pri MsP. Na stanicu sa 
neskôr dostavil majiteľ psa, 
ktorý za porušenie VZN mes-
ta Šamorín č. 9/2015 § 5/2 
bol riešený v blokovom kona-
ní. 
– v nočných hodinách na 
Kasárenskej ulici došlo k 
hádke medzi sestrami. Súro-
denci boli z miesta vykázaní. 
è 4. decembra v doobed-
ňajších hodinách pri hliadko-
vaní na parkovisku obchod-
ného domu hliadka spozoro-
vala dve osoby, ako zastavujú 
okoloidúcich a ponúkajú na 
predaj rôzne nože. Nakoľko 
rumunskí občania nevedeli 
predložiť potrebné povole-
nie, na mieste im za poru-
šenie §14/1A VZN mesta 
Šamorín číslo 5/2014 bola 
uložená bloková pokuta. 
– v poobedňajších hodinách 
v pohostinstve na Dunajskej 
ulici sa hosť v podnapitom 
stave správal neslušne a 
vykrikoval na ostatných hos-
tí. Osoba uvedeným skutkom 
porušila § 47/1 c) zákona č. 
372/1990 Zb. a dopustila sa 
priestupku proti verejnému 
poriadku, ktorý bol riešený 
uložením blokovej pokuty. 
è 7. decembra v nočných 
hodinách na ul. Mestský 
majer pes zaútočil na staršiu 
ženu a vybral z jej ruky tašku. 
Stafordšírskeho teriéra bielej 
farby s čiernymi fľakmi hliad-
ka zachytila a umiestnila do 
karanténnej stanice.  
– v nočných hodinách na 
Gazdovskom rade vyzváňal 
neznámy muž, ktorý svojím 
konaním rušil nočný pokoj. 
Hliadka osobu vypátrala. 
Bola jej uložená bloková 
pokuta.
è 8. decembra v nočných 
hodinách hliadka pomáhala 
žene, ktorá spadla z postele a 
manžel ju nevedel dať späť. 
è 12. decembra v doobed-

ňajších hodinách na Školskej 
ulici v pohostinstve jeden z 
mužov provokoval ostatných 
hostí. K bitke ale nedošlo, 
nakoľko muž na výzvu hliad-
ky opustil miesto.  
– v nočných hodinách v 
bytovke na Školskej ulici 
mali na treťom poschodí v 
prevádzke pračku, ktorej 
hlas rušil suseda. Hliadka 
skontaktovala dotyčného, 
ktorého vyzvala, aby pračku 
vypol. Výzve hliadke vyhovel.
è 13. decembra v poobed-
ňajších hodinách hliadka pri 
pešej obchôdzky v centre 
mesta spozorovala dve oso-
by, ktoré predávali bez povo-
lenia parfémy. Prípad dorieši-
la hliadka OO PZ Šamorín. 
– v nočných hodinách na 
Mliečňanskej ceste na chod-
be bytovky muž pod vplyvom 
alkoholu vykrikoval a rozlie-
val víno. Na miesto sa dosta-
vila sestra menovaného, kto-
rá hliadke dala na vedomie, 
že chodbu poupratuje a 
postará sa o brata. 
– v nočných hodinách bolo 
oznámené, že na Školskej 
ulici leží neznámy muž na 
zemi. Hliadka ho vyzvala, 
aby miesto opustil. Výzve 
vyhovel, odišiel domov.
è 14. decembra v poobed-
ňajších hodinách v Mliečne 
na Krivej ulici oznamovate-
ľovi vo dvore pobehovalo 6 
cudzích psov. Šetrením bolo 
zistené, že psi patria majiteľ-
ke bývajúcej na Pešej ceste. 
Majiteľka psov bola riešená 
na mieste dohovorom.
è 15. decembra v nočných 
hodinách na Kasárenskej 
ulici na parkovisku obchod-
ného domu došlo ku krádeži 
2 ks vianočných stromčekov. 
Oznamovateľ podal priestup-
kové oznámenie na OO PZ 
Šamorín. 
– v nočných hodinách v bare 
na Hlavnej ulici došlo k bitke 
a následnej streľbe. Jedna z 
dvoch osôb dvakrát vystrelila 
zo služobnej zbrane Glock 
17, ktorú potom hliadka naš-
la v kontajneri na Hlavnej 
ulici. Počas streľby sa nikto 
nezranil. Páchatelia chceli 
utiecť, ale hliadka ich zadrža-

la na parkovisku pri obytnom 
bloku na Čilistovskej ulici. 
Nakoľko obaja muži boli prí-
slušníkmi PZ SR, prípad pre-
vzala Inšpekcia MV SR.   
è 19. decembra v doobed-
ňajších hodinách bolo ozná-
mené, že na Veternej ulici 
horí smetný kôš. Bolo ziste-
né, že niekto hodil horiaci 
predmet do smetného koša, 
z ktorého dymilo. Oheň bol 
uhasený. 
è 21. decembra v doobed-
ňajších hodinách na ulici 
Gazdovský rad parkovalo 
osobné motorové vozidlo na 
vyhradenom mieste. Hliadka 
zablokovala vozidlo, nakoľ-
ko vodič nerešpektoval DZ 
25/1n, čím porušil § 3/2/b 
zákona č. 8/2009 o CP, čím 
naplnil skutkovú podstatu 
priestupku podľa §22/1/l 
zákona č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch, ktorý bol rie-
šený uložením blokovej 
pokuty. 
è 22. decembra v poobed-
ňajších hodinách počas 
hliadkovej služby na Hlav-
nej ulici bolo zistené, že 
dvaja muži sa chcú pobiť. 
Hliadka okamžite zakroči-
la a zabránila bitke. Osoby 
boli vyzvané, aby opustili 
miesto, čo aj uposlúchli. 
– v poobedňajších hodi-
nách hliadka preverovala 
oznámenie, podľa ktorého 
na Kasárenskej ulici nezná-
my páchateľ vypichol pne-

umatiku na 3 osobných 
motorových vozidlách. 
Prípad prevzala privolaná 
hliadka OO PZ Šamorín. 
è 23. decembra v nočných 
hodinách pri hliadkovej 
činnosti bolo zistené, že 
v kaviarni na Hlavnej ulici 
nedodržiavajú prevádzko-
vú dobu, čím porušujú § 
3/1 h) VZN mesta Šamorín 
č. 2/2018 a dopúšťajú sa 
priestupku podľa § 48 záko-
na č. 372/1990 o priestup-
koch. Čašník bol vyzvaný, 
aby podnik zatvoril. Výzvu  
uposlúchol, priestupok bol 
riešený uložením blokovej 
pokuty.
è 26. decembra v nočných 
hodinách v bare na Brati-
slavskej ceste jeden z hostí 
sa správal neslušne, robil 
problémy, potom vykrikoval 
na ulici, rušil nočný pokoj 
a na ceste 1/63 zastavoval 
okoloidúce osobné moto-
rové vozidlá. Nakoľko sa 
dopustil priestupku podľa § 
47/1/b zákona č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch, bola 
mu uložená bloková poku-
ta.
è 31. decembra v doobed-
ňajších hodinách na Čilis-
tovskej ulici pobehoval pes 
bez majiteľa. Kríženca veľ-
kej rasy hliadka odchytila a 
umiestnila do karanténnej 
stanice. Následne vyrozu-
mela dobrovoľníčky starajú-
ce sa o karanténnu stanicu. 

Zariadenie pre seniorov AMBRÓZIA touto 
cestou ďakuje za podporu, nezištnú pomoc a 

pozornosť prejavenú v roku 2018 
mestu Šamorín,

členom mestského zastupiteľstva,
ministrovi dopravy Árpádovi Érsekovi,

Centru voľného času Kukkónia,
spoločnosti Bemme,

reformovanej, katolíckej a evanjelickej cirkvi,
detskej komunite pri katolíckej fare

a všetkým ďalším cteným podporovateľom.
V mene obyvateľov a pracovníkov zariadenia: 

Anna Bodóová, riaditeľka 
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Gabriela Ladičová: kráľovná športu
Po prvenstvách Tibora 
Linku a Csabu Zalku naj-
lepším športovcom mes-
ta Šamorín v roku 2018 sa 
stala kanoistka Gabriela 
Ladičová. Kráľov vystrieda-
la kráľovná.
Aký bol rok 2018?
– Odpoveď je veľmi jedno-
duchá: veľmi dobrý. Dostala 
som sa do A-finále majstrov-
stiev sveta, celkovo som 
skončila deviata. Splnil sa 
mi jeden zo snov. Aj na sve-
tovom šampionáte, ako aj na 
majstrovstvách Európy U23 
som bola v A-finále.
Verila si, že po takýchto 
vynikajúcich výsledkoch by 
si sa mohla stať v roku 2018 
najlepšou športovkyňou 
mesta Šamorín?
– Nie. Ani ma to nenapadlo. 
V Šamoríne je veľká konku-
rencia, je veľa vynikajúcich 
športovcov.
Aké si mala pocity, keď na 
slávnostnom galavečeri 
chýbalo vyhlásiť už iba naj-
lepšieho?
– Vtedy som už niečo tuši-
la…
Ako si sa cítila na javisku?
– Výborne (úsmev)! Pre 
mňa nerobí žiadny problém 
postaviť sa pred verejnosť, 
povedať pár viet.

Čo znamená pre teba 
honor Najlepší športovec 
mesta Šamorín 2018?
– Veľmi veľa! Bola som síce 
deviata na svete, no je fan-
tastický pocit byť ocenená 
svojím mestom, kam som 
sa vrátila bývať po 19-tich 
rokoch. Je to obrovská vec, 
veľmi si ju vážim. Prvýkrát 
som sa ocitla v nominá-
cii a hneď som aj vyhrala 
(úsmev).
Komu venuješ toto ocene-
nie?
– Môjmu družstvu. Pod 
vedením trénera Arpáda 

Sándora máme vynikajúci 
tím. Patria do neho naprík-
lad Edo Strýček a Dávid Feke-
te. Bez nich by som nezískal 
toto nádherné ocenenie. 
Vďaka nim sa neustále zlep-
šujem. Samozrejme, jedno 
veľké ďakujem patrí aj mojim 
rodičom.
Ciele do roku 2019?
– Od októbra tvrdo trénu-
jem, keďže rok 2019 bude 
v doterajšej mojej kariére 

najťažší a najdôležitejší. Na 
augustovom svetovom šam-
pionáte bude treba vybojovať 
účasť na nasledujúcej olym-
piáde. Bola som na sústrede-
ní v Seville, na Štrbskom ple-
se. V januári sa chystáme do 
Ramsau a potom už nasledu-
je príprava na vode. Najprv 
budú Európske hry v Minsku 
a potom už spomínané maj-
strovstvá sveta.

Tibor Duducz
Snímka: Mátyás Szinghoffer

Naj, naj, naj…
Nápoj: Čerstvý 
pomarančový džús 
Jedlo: Losos
Relax: Kniha
Farba: Modrá
Kniha: Charlotte 
Bronte: Jana Eyrová 
Hudba/pesnička: 
Pop/Ariana Grande: 
Breathin
Film: Hachiko

Tri olympijské miestenky
Na fanúšikov šamorínske-
ho športu čaká vzrušujúci 
rok. Tak v súťaži jednotliv-
cov, ako aj v družstvách. Čo 
môžeme čakať od roku 2019? 
Šamorín a okolie už vie! 
V družstve ŠBK Šamorín 
nemáme žiadnu profesionál-
ku, napriek tomu klubu sa 
darí. Je veľmi reálne, že naše 
dievčatá na konci Extraligy 
vybojujú bronz. Po zmenách 
vo futbalovom klube ŠTK 
Šamorín sa situácia v Pomlé 
stabilizuje, mužstvo sa bez 
problémov zachráni v II. 
lige. 
U jednotlivcov pôjde o veľa. 
Budú bojovať o účasť na 
olympijských hrách v roku 
2020. V zápasení to bude 
Denis Horváth a Georgij 

Nogajev, v šerme budeme 
držať palce Kitti Bitterovej. 
V rýchlostnej kanoistike až 
pätica našich športovcov 
má dobrú šancu na tokij-
skú miestenku: Gabriela 
Ladičová, Gábor Jakubík, 
Tibor Linka, Csaba Zalka 
a Vincent Farkas. V roku 
2016 sme držali palce dvojici 
Tibor Linka – Vincent Far-
kas. Dnes to vidíme tak, že 
v Tokiu budú štartovať traja 
Šamorínčania. Nezabud-
nime ani na tenistku Esz-
ter Méri. V minulom roku 
vyhrala svoj prvý medziná-
rodný turnaj, v 2019 bude 
ešte úspešnejšia. A predstaví 
sa aj medzi seniormi. Šamo-
rín, do toho!

Tibor Duducz

Športovec roka bol vyhlásený 20. decembra. Komisia 
športu a mládeže rozhoduje o najlepšom športov-
covi na základe hlasovania. Ako sa hlasuje a kto sa 
môže hlasovania zúčastniť? – spýtali sme sa predse-
du komisie Tibora Duducza. 
– Do súťaže tradične prihlasuje športovcov osem šamo-
rínskych klubov, každý klub troch. Kluby potom hlasu-
jú za dvadsaťštyri nominovaných kandidátov. Hlasova-
cie právo majú aj členovia komisie športu a mládeže. 
Konečné výsledky sa vyhlasujú po sčítaní všetkých hla-
sov.        (ti) 

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI MESTA ŠAMORÍN 2018:

1. Gabriela Ladičová (Kajak-canoe klub) – 163 bodov

2. Eszter Méri (Tenisový klub ŠTK) – 145 bodov

3. Mátyás Szeiler (ZK Gladiátor) – 131 bodov

4. Júlia Lelkes (Šamorínsky basketbalový klub) – 111 bodov

5. Eduard Strýček (Kajak-canoe klub) – 110 bodov

6. Jázmin Udvardi (Klub šermu Šamorín) – 103 bodov

7. Bendegúz György (Klub šermu Šamorín) – 84 bodov

8. Bianka Sidová (Kajak-canoe klub) – 74 bodov
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UZAVRELI MANŽELSTVO

24. novembra 2018: 
Tamás Vágenfal a Katalin Derzsi, 

1. decembra 2018: 
Tibor Kardos a Veronika Ladičová. 

Gratulujeme!!

Milí čitatelia!
Ak máte záujem o to, aby sme v našich novinách zverejnili, 
že vaša rodina sa rozrástla o nového člena, alebo vás niekto 
blízky opustil, či niekto v rodine oslavuje okrúhle životné 
jubileum, dajte nám to písomne vedieť, keďže na zverejne-
nie takejto informácie potrebujeme súhlas. Naša adresa: 
Redakcia Šamorín a okolie – Somorja és Vidéke Szerkesztő-
sége, Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín, 
e-mail: redakcia@samorin.sk.  

Redakcia

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

•  20. január Maškarný ples ZŠ Mateja  Korvína  – 
14.00

•  26. január Výročná členská schôdza miestneho 
spolku Slovenského červeného kríža – 15.00 

•  27. január Charitatívny koncert na pomoc 
rodine v núdzi, ktorú požiar pripravil o všetko – 
19.00

•  2. február Reprezentačný ples miestneho odbo-
ru Matice slovenskej – 18.00

•  3. február Výročná členská schôdza ZO Csema-
dok – 15.00

•  9. február Ples zmiešaného speváckeho zboru 
Híd – 19.00

•  13. február Őrületek tornya – divadelné predsta-
venie – 19.00

•  14. február Ešte raz, ale lepšie – divadelné pred-
stavenie – 19.00

Aktuálny program: http://mskssamorin.sk/
Pokladňa otvorená v pracovných dňoch od 16.00 
do 19.00 hodiny.   
Adresa: Veterná 8, 931 01 Šamorín
Tel. č.: 031/562 22 41 alebo 031/562 33 22   
e-mail: msks@mskssamorin.sk

Milí čitatelia, viacerí ste sa zaujímali o 
to, prečo samospráva nášho mesta v 

decembri neblahoželala našim jubilan-
tom. Touto cestou vás informujeme, že 
tradícia nezanikla, primátor zablahoželá 
decembrovým a januárovým oslávencom 

spoločne 
29. januára 2019.

Ospravedlnenie
V decembrovom čísle našich novín sme na štvrtej strane 
medzi výsledkami komunálnych volieb nesprávne uviedli 
celkový počet hlasov pre Tibora Pogánya, z ktorého nedo-
patrením vypadla posledná číslica. Celkový počet hlasov 
teda nebol 50, ale 505. Za chybu sa Tiborovi Pogányovi a 
čitateľom ospravedlňujeme.

Redakcia

Tragikomédia o tom, či sa dá zmeniť život, keď vám osud 
dá druhú šancu! 

Príďte sa zasmiať aj zamyslieť do divadla na predstavenie, v 
ktorom účinkujú uznávaní herci Marko Igonda, Anikó Var-
gová, Kristína Greppelová, Gregor Hološka a Martin Mňa-
hončák.
Z kedysi ambiciózneho spisovateľa Thomasa sa stal lenivec, 
ktorý si zarába, a to úspešne, písaním braku. Zaujíma sa 
už len o alkohol a ženy, na manželku už ani nepohľadne. V 
čase, keď je rozvod na spadnutie, utrpí pri výmene názorov 
úraz hlavy, kvôli ktorému skončí v kóme. Keď sa z nej pre-
berie, nepamätá si posledných pätnásť rokov svojho života. 
Nechápe, ako sa mohol vzdať ambícií, ako mohol podvádzať 
svoju ženu, ktorú miluje, a chce urobiť všetko pre to, aby 
spolu zostali a začali odznova. Dá sa takto začať odznova?

Najmenší Gladiátori sa pod vedením trénera Štefana 
Horvátha zúčastnili medzinárodného mikulášskeho turnaja 
v Bratislave, kde sa zišlo takmer 130 malých zápasníkov nie-
len zo slovenských klubov, ale aj z Česka a Poľska. Naša tri-
násťčlenná výprava si dovedna domov odniesla 8 medailí a 
v celkovej súťaži družstiev sa umiestnila po domácich brati-
slavských kluboch na peknom 3. mieste.

Gabriela Horváthová
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Operátor výroby na jednu zmenu v Šamoríne                 

PONÚKANÝ PLAT (brutto)
Základný zmluvný plat:
▶ 700 Eur pre operátorov bez praxe
▶ 750 Eur pre ľudí s aspoň ročnou praxou v oblasti výroby 
zdravotnických pomôcok 
Variabilná zložka mzdy:
▶ Odmeny za výkonnosť – do 100 Eur 
▶ Odmeny za školenie nových zamestnancov – do 50 Eur 
Stravné lístky 4 Eur

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
▶  manuálna výroba v súlade s pracovnými inštrukciami: 

príprava, montáž, balenie, štítkovanie v jednozmennej 
prevádzke (7:30 – 16:00) 

▶ zodpovednosť za čistenie pracoviska a pomôcok,
▶ zodpovednosť za kvalitu produktov a hlásenie nezhôd.

Zamestnanecké výhody, benefi ty
▶  práca na jednu zmenu
▶  pracovná zmluva na dobu neurčitú
▶  čisté a kľudné pracovisko 
▶  výkonnostný mesačný bonus
▶  koncoročné odmeny za hospodárske výsledky
▶  stabilné pracovné miesto v slovenskej spoločnosti so 

zahraničným kapitálom káva a pitný režim zdarma
▶  pitný režim na pracovisku (káva, čaj, voda)

Nástup
01. 02. 2019, 01. 03. 2019, 01. 04. 2019

Osobnostné predpoklady a zručnosti
▶  manuálna zručnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, 

presnosť, precíznosť, schopnosť pracovať v time, ochota 
učiť sa, čiastočná invalidita nie je vylúčená

Kontakt:    
 Janka Gabauerová  

e-mail: sec@med-sky.com  Tel.:+421 31 2851700

Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úpravu inzerátov A hirdetések tartalmi és nyelvtani helyességéért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.


