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MESAČNÍK VEREJNÉHO ŽIVOTA  BEZPLATNÉ

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

O miestnych daniach a poplatkoch

Opäť súťažíme o ihrisko

Nový  
viceprimátor:  
PaedDr. Gábor Veres 

Samospráva nášho mesta naposledy menila všeobecne záväzné nariadenie o miestnych 
daniach v roku 2016. To znamená, že aj tento rok zaplatíme miestne dane v rovnakej výške ako 
vlani a predvlani. Väčšina z nás platí daň z nehnuteľnosti a daň za psa, no daň sa platí aj za 
užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty, ako aj za nevýherné hracie automaty. 
Miestnou daňou je aj daň za ubytovanie, dokonca aj poplatok za trvalo pridelené parkovacie 
miesto. Na túto tému sme sa porozprávali s prednostom mestského úradu Ing. Ervinom Sármá-
nyom. 

Primátor Šamorína Csaba 
Orosz vymenoval za svojho 
zástupcu PaedDr. Gábora 
Veresa. Nový viceprimátor 
nastúpil do úradu 1. februára 
2019.

– Kedy môžu obyvatelia 
mesta očakávať daňové 
výmery?  
– Právnické osoby a živnost-
níci dostanú platobné výme-
ry koncom februára, súk-
romné osoby koncom apríla.  
– Zostali nezmenené aj 
poplatky za odvoz odpa-
du? Kedy obyvatelia dosta-
nú výmery na zaplatenie 
tohto poplatku? 
– Nezmenili sa ani dane, ani 
poplatky. Právnické osoby 
a živnostníci dostanú výme-

ry začiatkom februára do 
elektronickej schránky (ak 
si službu aktivovali), súk-
romné osoby ich v obvyk-
lej forme dostanú koncom 
marca.   
– Vlani sa zmenil spôsob 
platenia miestnych daní 
a poplatkov. Nerobilo to 
obyvateľom mesta prob-
lémy, nedošlo k väčšiemu 
výpadku príjmov mesta?  
– Vlani sme k platobným 
výmerom už nepripojili poš-
tové poukážky, no platob-

ná disciplína sa nezhoršila. 
Mestu bolo zaplatených vyše 
95 percent miestnych daní a 
poplatkov za odpad.
– Ako môžu obyvate-
lia zaplatiť miestne dane 
a poplatky tento rok?
– Obyvatelia môžu miest-
ne dane a poplatky zaplatiť 
obvyklým spôsobom, teda 
bankovým prevodom, inter-
net bankingom, v pokladni 
mesta či pomocou mobilnej 
aplikácie (QR kód).
  (ti)

Obchodný reťazec Lidl opäť 
vyhlásil projekt Žihadielko, 
do ktorého sa naše mesto už 
po štvrtý raz zapojilo. V pred-
chádzajúcich troch ročníkoch 
sme detské ihrisko nevyhra-
li, verme, že tento rok sa to 
zmení. Potrebná je však väč-
šia snaha a súdržnosť, keďže 
Lidl postaví ihrisko v tých 

dvoch mestách, ktoré v danej 
kategórii dostanú najviac hla-
sov. Hlasovať sa dá len elek-
tronicky do 28. februára 2018. 
Mesto s cieľom motivovať 
obyvateľov opäť každý pon-
delok spomedzi hlasujúcich 
vyžrebuje jedného šťastliv-
ca, ktorý získa vstupenku do 
x-bionic sphere v hodnote 40 

eur. Podmienkou zaradenia 
do súťaže je zhotoviť screen-
shot o odovzdaných hlasoch 
a do nedele ich zaslať na adre-
su zihadielko.samorin@gma-
il.com.  
Využime šancu a hlasujme 
každý deň, aby sme na štvrtý 
pokus konečne vyhrali pekné 
a moderné detské ihrisko!  (ti)

Stredoškolský pedagóg 
Gábor Veres má 44 rokov, je 
otcom dvoch detí a v Šamo-
ríne žije dvadsať rokov. Štyri 
roky učil v Základnej škole 
Mateja Korvína, následne 
šestnásť rokov na Gymnáziu 
Imre Madácha. Po vlaňaj-
ších komunálnych voľbách 
bol po tretí raz zvolený za 
poslanca mestského zastu-
piteľstva, je predsedom 
komisie školstva. Ako uči-
teľ biológie má blízko aj 
k ochrane životného pros-
tredia.
„Aj život mesta prináša 
nové a nové výzvy, kto-
ré si vyžadujú zodpoved-
ný prístup. Verím, že sa 
nám podarí rozvinúť naše 
mesto takým smerom, 
ktorý ocenia nasledujú-
ce generácie,“ vyznáva sa 
nový viceprimátor.  (--)
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Vyznamenali Pétera Nagya
22. januára pri príležitosti 
Dňa maďarskej kultúry ocenil 
republikový výbor Csemadok 
svojich dlhoročných aktívnych 
členov na slávnosti v Galante. 
Organizačný tajomník mie-
šaného spevokolu Híd Péter 
Nagy, ktorý bol v rokoch 2003 
– 2018 predsedom Základ-
nej organizácie Csemadoku v 
Šamoríne, prevzal od predse-
du Csemadoku Gyulu Bárdo-
sa Cenu za celoživotné dielo. 
Ocenenému v Galante blaho-
želal primátor nášho mesta 
Csaba Orosz, bývalý primátor 
Gabriel Bárdos, ako aj súčas-
ný predseda základnej orga-
nizácie Csemadoku Koppány 
Kovács.

Rodičia Pétera Nagya boli 
zakladajúcimi členmi Csema-
doku v Blatnej na Ostrove. 
Nagy sa od roku 1979 ako 
člen miešaného speváckeho 
zboru Híd aktívne zapájal 
aj do činnosti Csemadoku v 
Šamoríne. Ako organizačný 
tajomník spevokolu bol zvo-
lený do vedenia miestneho 
Csemadoku a v roku 2003 sa 
stal jeho predsedom. Miestnu 
organizáciu viedol do roku 
2018 a niekoľko rokov bol aj 
členom oblastného výboru. 
Celoštátne vedenie Csemado-
ku ocenením vyjadrilo Pétero-
vi Nagyovi uznanie za mno-
horočnú kultúrnu a organi-
začnú prácu.   (kk)

ZÁPIS DO MATERSKÝCH ŠKÔL  
Mesto Šamorín ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení 
v Šamoríne oznamuje rodičom, že zápis do materských 
škôl na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu 
dieťaťa na školský rok 2019/2020 sa koná v materských 

školách v mesiaci máj. 

ZÁPIS NA PLNENIE POVINNEJ  
ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY 

V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy.
Mesto Šamorín ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení 
v Šamoríne Vám oznamuje, že zápis na plnenie povinnej  

školskej dochádzky v základnej škole na školský rok 
2019/2020 sa koná  v roku 2019 druhý aprílový týždeň 

v základných školách.

V zmysle Štatútu mesta Šamorín schváleného  
dňa 15. decembra 2015 mestské zastupiteľstvo vyzýva 

občanov, obyvateľov mesta, občianske združenia a 
inštitúcie na území mesta, aby 

do 8. MARCA 2019

predložili svoje návrhy na ceny mesta Šamorín, a to:

CENA PRO URBE,
ktorá  sa udeľuje za vynikajúce tvorivé a významné 

výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej 
a verejnoprospešnej činnosti, ďalej osobám, ktoré sa 

významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúr-
ny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v 

zahraničí, ako aj za činnosť osôb pri záchrane ľudských 
životov, majetku mesta a jeho občanov.

CENA PRO CULTURA
sa udeľuje za dlhoročnú, obzvlášť významnú prácu, 

resp. za vynikajúci výkon v oblasti kultúry.

CENA PRO HUMANA
sa udeľuje za dlhoročnú záslužnú prácu, resp. za vyni-

kajúci výkon v oblasti sociálnej a zdravotnej. 

CENA PRO CIVIS
sa udeľuje za vynikajúci výkon, resp. dlhoročnú zásluž-

nú prácu v oblasti rozvoja mesta a za zveľaďovanie 
majetku mesta.

CENA PRO HONORIS
 sa udeľuje za vynikajúcu reprezentáciu a propagáciu 

mesta a za rozvoj medzinárodných vzťahov.

CENA PRO FUTURA
sa udeľuje za vynikajúci výkon, resp. dlhodobú zásluž-

nú prácu pri výchove mladej generácie.

Návrhy musia byť riadne odôvodnené, opatrené 
menom a adresou navrhovateľa i navrhovaného. V prí-
pade návrhu ceny posthumus je potrebné uviesť meno 
a adresu osoby, ktorá cenu prevezme. Anonymné návr-

hy mestské zastupiteľstvo nebude brať do úvahy.
Návrhy je potrebné zaslať v písomnej podobe na adre-

su: Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín  
(na obálku prosíme napísať: „Návrh na ocenenie“), 

 alebo elektronicky na adresu: prednosta@samorin.sk. 

Ocenenia budú odovzdané  na slávnostnom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva v Deň mesta Šamorín.  
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Tento rok už budeme kompostovať!

Zdražie uloženie 
odpadu

Naše mesto sa čoskoro pri-
pojí k samosprávam, ktoré 
kladú dôraz na separovanie 
biologického odpadu a jeho 
kompostovanie. Samosprá-
va Šamorína sa v druhej 
polovici minulého roka 
úspešne uchádzala o zdro-
je z operačného programu 
zameraného na skvalitnenie 

životného prostredia, v rám-
ci ktorého získala nenávrat-
nú dotáciu vo výške 189 810 
eur na nákup kompostérov 
pre obyvateľov Šamorína. 
Po podpise zmluvy prebeh-
lo výberové konanie a naj-
úspešnejší uchádzač už 
v januári dodal mestu časť 
kompostérov, o ktoré môžu 

naši obyvatelia požiadať 
osobne na referáte životné-
ho prostredia, na telefón-
nom čísle 031/59 00 429 ale-
bo na e-mailových adresách 
zp@samorin.sk, arnold.ko- 
csis@samorin.sk.
Obyvatelia rodinných 
domov ročne vyproduku-
jú 331 kilogramov odpadu, 

ktorého 45 percent tvorí 
bioodpad ako pokosená trá-
va, konáre stromov, piliny 
a hobliny, zbytky ovocia, 
zeleniny či jedál. Verme, že 
vďaka iniciatíve samosprávy 
klesne množstvo bioodpadu 
v komunálnom odpade, kto-
rý sa vyváža na skládku.

Adrián Lőrincz 

Novela zákona o odpado-
vom hospodárstve od 1. 
januára zvýšila poplatky za 
uloženie odpadu, ktoré sa 
budú určovať na základe 
miery separovania komunál-
neho odpadu. Nová právna 
norma vymedzuje sedem 
kategórií podľa toho, koľ-
ko percent komunálneho 
odpadu sa v danej obci 
recykluje. V roku 2019 bude 
v obciach, ktoré separujú 60 
percent odpadu, poplatok 
za uskladnenie jednej tony 
odpadu 7 eur, o rok neskôr 8 
eur a o dva roky zasa 11 eur. 
V obciach s menšou mierou 
separovania budú poplatky, 
prirodzene, vyššie.
Podľa vedúceho referátu život-
ného prostredia Arnolda Ko- 
csisa obyvatelia nášho mesta 
nemusia mať tento rok obavy 
zo zvýšenia poplatku za odvoz 
odpadu, no v budúcnosti sa 

to môže zmeniť. „Na zákla-
de hodnotenia Najvyššieho 
kontrolného úradu sa vlani 
v našom meste separovalo 32 
percent komunálneho odpa-
du, čo je z celoštátneho hľa-
diska veľmi dobrý pomer,“ 
uviedol Kocsis. 
Podľa Eurostatu sa na Slo-
vensku v roku 2016 recyklo-
valo či kompostovalo len 23 
percent komunálneho odpa-
du, čo je najmenej spomedzi 
krajín Európskej únie. Ak 
chceme splniť ciele Európ-
skej únie, do roku 2035 by 
sme mali na skládky vyvážať 
len 25 percent komunál-
neho odpadu a do roku 
2040 nanajvýš 10 percent 
komunálneho odpadu. Záro-
veň musíme do roku 2025 
zvýšiť pomer recyklovaného 
odpadu na 55 percent a do 
roku 2030 na 60 percent.
 Adrián Lőrincz 

Produkujeme čoraz viac odpadu. Ak nechceme, aby sa nám zvyšovali 
poplatky za jeho odvoz, mali by sme odpad viac separovať

Helena Tóthová

Primátor mesta Csaba Orosz 30. januára privítal našich najmladších 
spoluobčanov. Novorodencom a ich rodičom zaželal všetko najlepšie 
a odovzdal im dar samosprávy, nákupnú poukážku v hodnote 30 eur.   
 (ti)  

29. januára primátor Šamorína Csaba Orosz zablahoželal našim spolu-
občanom, ktorí v decembri minulého roka a v januári tohto roka oslávili 
70., 75., 80., 85. a vyššie životné jubileum. Na pravidelnom stretnutí 
v mestskom klube dôchodcov primátor zaželal oslávencom pevné zdra-
vie a dlhý, šťastný život.  (ti)
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– Ako sa naši hasiči dosta-
li na Oravu, ktorú postihla 
snehová kalamita? 
– 18. januára vedúci kance-
lárie Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného 
zboru v Dunajskej Strede 
zverejnil výzvu, že vedenie 

hasičského zboru plánuje 
dvojdňovú pomoc pre orav-
ské dediny. S výzvou sme 
ihneď oboznámili našich čle-
nov a do niekoľkých minút sa 

šiesti hasiči prihlásili, že sú 
pripravení vycestovať. Pred-
seda nášho zboru Alexander 
Kocsis to hneď signalizo-
val vyšším orgánom. O čosi 
neskôr sa prihlásili aj ďalší 
hasiči, že si urobili voľno a aj 
oni sú pripravení odcesto-

vať na Oravu. Žiaľ, im sa už 
neušlo miesto v autobuse, 
lebo veľkú ochotu pomôcť 
prejavili nielen hasiči z nášho 
okresu, ale aj z okresu Galan-

Sever Slovenska uprostred januára zasypal sneh, ktorý poriadne potrápil miestnych obyvateľov. Do riešenia mimoriadneho 
stavu sa zapojili aj dobrovoľní hasiči, vrátane hasičov z nášho mesta. O ich misii sme sa porozprávali s veliteľom Dobrovoľného 
hasičského zboru v Šamoríne Ľudovítom Ürgem.

Dobrovoľní hasiči pomáhali na Orave

ta, a všetky miesta v autobuse 
už boli obsadené. Uvažovali 
sme o tom, že ich dopra-
víme na Oravu hasičskými 
vozidlami, no na pokyn zhora 
z toho napokon zišlo. Musím 
spomenúť aj to, že na Orave 
pomáhali aj štyria dobrovoľní 
hasiči z Mliečna. 
– Koľko hasičov na Orave 
pomáhalo? Čo konkrétne 
robili a s akými pocitmi sa 
vrátili domov?
– Na Oravu pricestovalo vyše 
tristo dobrovoľných hasi-
čov. Zo Šamorína boli medzi 
nimi Erik Forgó, Ľudovít 
Jávorka, Peter Nagy, Deán 
Gál, Ján Csörgő a Bence 
Nagy, z Mliečna zasa Dávid 
Zsemlye, Silvester Rabina, 

Roland Sluka a Štefan Brun-
czlik. Keďže do regiónu priš-
lo viac hasičov, než sa očaká-
valo, naplánované práce sa 
urobili do večera a ešte v ten 
deň sa hasiči s dobrým poci-
tom vrátili domov. Oravania 
ich prijali s veľkou radosťou 
a nechceli veriť, že im prišli 
pomôcť ľudia z takej diaľ-
ky. Naši hasiči odpratávali 
množstvo ťažkého snehu zo 
striech a robili cestičky okolo 
rodinných domov, aby sa ich 
obyvatelia dostali ku kurivu. 
Ako nám povedali, po únave 
sa človek zotaví a zabudne 
na ňu, ale v srdci im nave-
ky zostane dobrý pocit, že 
pomohli svojim blížnym.

Helena Tóthová 

VÝZVA MESTA ŠAMORÍN
na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci podprogramu 

 „Podpora kultúrnych spolkov, združení a cirkví v roku 2019“ 

V súlade s čl. 2 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín  
č. 2/2013 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým 

osobám Mesto Šamorín zverejňuje   

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta poskytnutú v roku 2019 na 
financovanie projektov realizovaných v rámci podprogramu „Podpora kultúrnych 
spolkov, združení a cirkví v roku 2019“. Žiadosti o poskytnutie dotácie je 
potrebné doručiť na Mestský úrad v Šamoríne najneskôr dňa 11. marca 2019. 
Online formulár žiadosti nájdete na webovej stránke mesta  

www.samorin.sk.

Klub dôchodcov Samaria 30. januára vyhodnotil svoju vlaňajšiu 
činnosť, súčasťou podujatia bola aj bohatá tombola a zábava pri hudbe. 
Okrem mnohých podujatí sa hovorilo aj o klubových dňoch, ktoré sa 
konajú v pondelok a stredu. Predsedníčka klubu Helena Mészárosová 
vyzvala takmer 90 členov, najmä tých, čo žijú sami, aby využili možnosť 
navštevovať klub, kde sa môžu s rovesníkmi porozprávať o svojich 
radostiach i starostiach.   (ti) 
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Schôdzu otvorila prednáš-
ka nadporučíčky Sabiny 
Baloghovej, referentky pre-
vencie kriminality (na sním-
ke), ktorá prítomných vystrí-
hala, aby sa nestali obeťami 
podvodníkov a dávali si 
pozor aj na svoju bezpeč-
nosť. V poslednom období 
totiž čoraz častejšie počuť 
o prípadoch, kedy neznámi 
ľudia telefonicky kontaktujú 
najmä starších ľudí, aby od 
nich pod rôznymi zámien-
kami vylákali peniaze. Nič 
netušiacej obeti, napríklad, 
oznámia, že jej príbuz-
ný mal nehodu, a keďže 
ho bolo treba previezť do 
nemocnice, súrne potrebu-
je peniaze. Stalo sa však aj 
to, že podvodníci zazvoni-
li k seniorom a ponúkli sa 
im, že urobia nejakú prácu, 
za ktorú hneď pýtali penia-
ze. Prípadne sa vydávajú za 
pracovníkov elektrární či 
plynární a žiadajú zaplatiť 
nedoplatok. Nadporučíčka 

prítomným odporučila, aby 
v prípade podozrenia ihneď 
kontaktovali políciu na 
telefónnom čísle 158 alebo 
mestskú políciu na telefón-
nom čísle 159. 
Schôdza pokračovala kul-
túrnym programom žiakov 
miestnych základných škôl. 
Následne predsedníčka 
územného spolku SČK Dag-
mar Nagyová vysoko ocenila 
neúnavnú a usilovnú prácu 
miestneho spolku, ktorý už 
roky pravidelne organizuje 
zbierky potravín a šatstva 
pre sociálne odkázaných, 
darovanie krvi či súťaž 
v poskytovaní prvej pomoci. 
Jozef Fürdös a Marienka 
Domsitzová v správe o vla-
ňajšej činnosti poďakovali 
všetkým, ktorí roky podpo-
rujú aktivity Červeného krí-
ža. Osobitne sa za nezištnú 
pomoc a podporu poďako-
vali exprimátorovi Gabrie-
lovi Bárdosovi.

Text a foto: Helena Tóthová

Žiaci tretieho ročníka Zák-
ladnej školy Mateja Bela 
v Šamoríne  sa zapojili do 
projektu Darujte Vianoce 
2018. Vďaka Nadácii Orange 
získali 150 eur pre klientov 
Domova seniorov v Šamorí-
ne. Žiaci spolu s pani učiteľ-
kami navštívili v adventnom 
období spomínané zaria-
denie. Do tohto projektu 
vkladali veľkú nádej, prácu 
v prospech iných a to všet-
ko s obrovským nasadením 
a srdiečkom. Celú návštevu 

starostlivo pripravili. Žiaci 
seniorom darovali prekvape-
nie vo forme sladkých balíč-
kov a pripravili im kultúrny 
program s vianočnou tema-
tikou. Tento projekt umožnil 
klientom domova stretnúť 
sa so žiakmi, porozprávať sa 
s nimi a pozitívne sa naladiť. 
Na druhej strane táto via-
nočná návšteva motivovala 
aj samotných žiakov, aby si 
všímali ľudí vo svojom okolí 
a navzájom sa obohacovali.

 Erika Oravcová

Na výzvu Miestneho spolku 
Slovenského Červeného krí-
ža prišlo 11. januára darovať 
krv do kultúrneho strediska 
vyše štyridsať darcov, no pra-
covníci Národnej transfúz- 
nej služby po predbežnom 
vyšetrení viacerých záujem-
cov z darovania krvi vylúčili. 
Do krvnej banky napokon 
prispelo tridsaťštyri darcov, 
medzi ktorými bolo desať 
prvodarcov. 
Darcovia: Katarína Adamco-
vá, Ján Árva, Ladislav Bándy, 
Juraj Baráth, Rebeka Bartalo-
vá, Mária Bogárová, Richard 
Csápai, Renáta Csölleová, 
Gyula Farkas, Renáta Fiedle-
rová, Ing. Katalin Fürdös, Zol-

tán Gál, Adam Hamar, Tomáš 
Herberger, Leila Horonyová, 
Ing. Erika Kováčová, Mgr. 
Márta Lázár Baráth, Gabriella 
Mészárosová, Mónika Mészá-
rosová, Adela Nagyová-Bert-
ková, Ján Nemec, Ing. Beáta 
Pavolová, Štefan Somogyi, 
Alžbeta Soókyová, Gabriel 
Szinghoffer, PhDr. Silvia 
Sztruhárová, Anetta Takácso-
vá, Beata Tóthová, Erik Tur-
tev, Mgr. Peter Vass, Norbert 
Végh, Bianka Véghová, Zsóka 
Vitálosová, Jozef Vodnyánsz-
ky.
Najbližšie darovanie krvi sa 
uskutoční 3. mája 2019 (pia-
tok) v mestskom kultúrnom 
stredisku. 

„Humánnosť, pomoc, obeta,“ bolo motto výročnej členskej 
schôdze Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v 
Šamoríne.

Neúnavne  
a nezištne

Vianočné 
dobrovoľníctvo 
žiakov

Pomáhajú druhým
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K osobnostiam významného 
mena a uhorského formátu 
v Šamoríne 19. storočia pat-
ril na pätnásťročné obdobie 
dnes už málo známy Georg 
Bauhofer, evanjelický farár, 
vzdelanec, autor niekoľkých 
knižných spisov, novinár 
a iniciátor mnohých ďalších 
aktivít. Do Šamorína  prišiel 
začiatkom roka 1829 zo svoj-
ho rodiska v Soproni (*1806) 
a zaujal miesto farára pri 
svojom už starom kolegovi 
Jonasovi Samuelovi Palum-

bínym (1750 – 1829), ktorý 
onedlho na to, v júni 1829 
zomrel vo veku 79 rokov. 
Nasledoval farára, ktorý tu 
bol od obnovenia cirkevné-
ho zboru (1783 – 1829) po 
Tolerančnom patente (1781) 
a za jeho účinkovania bol 
postavený kostol. 

Farár Bauhofer pochádzal 
z jednoduchej priemyselníc-
kej rodiny. Základné vzde-
lanie získal v rodisku a teo-
lógiu študoval vo Viedni. 
O jeho dôslednosti a úprim-
nom rozhodnutí byť dobrým 
služobníkom Božím svedčí 
aj fakt, že na štúdium sa už 
predtým pripravoval, napr. 
výukou hebrejčiny u jedné-
ho Žida. Najprv pôsobil ako 

kaplán pri svojom domá-
com farárovi, tiež aj bisku-
povi Jánosovi Kissovi, a po 
dvoch rokoch bol pozvaný 
za farára do Šamorína. Sem 
prichádza čerstvo ženatý 
s manželkou Wilhelmínou, 
rod. Schneiderovou (1809 
– 1896), s ktorou mali vyše 
desať detí, z ktorých sa osem 
narodilo v Šamoríne. Jedna 
z najstarších dcér, Vilma, 
bola manželkou najprv fará-
ra, potom biskupa Istvána 
Czékusa. Jeden zo synov 

István Bauhofer-Bánhegyi 
bol tiež farárom (v rokoch 
1858–59 aj v Šamoríne) a 
aj  pedagógom na budapeš-
tianskej teológii, a potom aj 
na iných miestach. V tom-
to čase, v r. 1859, ako nám 
prezrádza sobášna matrika, 
navštívil jeho otec z Budy 
znova Šamorín a popritom 
sobášil jeden pár. Pozoru-
hodné je aj to, že Bauho-
ferovci mali aj dve hlucho-
nemé deti, ktoré rovnako 
príkladne zahŕňali svojou 
rodičovskou starostlivosťou 
a láskou.  

Za jeho bohatú literárnu 
tvorbu okrem novinárstva 
(založil a redigoval prvé 
nemecké protestantské peri-

Ohliadnutie do minulosti  

Georg Bauhofer  
(1806 – 1864)

odikum Der evangelische 
Christ) je hodno spomenúť 
aspoň hodnotné dielo dejín 
evanjelickej cirkvi v Uhor-
sku „Geschichte der evang. 
Kirche in Ungarn“, vydané 
v r. 1854 v Berlíne, ktoré má 
aj anglický preklad vydaný v 
Bostone. Veľmi prínosný je 
aj jeho denník písaný v nem-
čine, jeho materskom jazy-
ku, o ktorom nás v maďar-
čine informuje cirkevný his-
torik Sándor Payr v časopise 
Protestáns Szemle v r. 1907, 
z ktorého čerpáme. Bol 
zakladateľom Protestantské-
ho sirotinca a Univerzitnej 
knižnice v Budapešti. 

Za jeho pôsobenia v Šamo-
ríne navštívila dvakrát jeho 
domácnosť i kostol prin-
cezná a rakúska arcivojvod-
kyňa, uhorská kráľovská 
vojvodkyňa Mária Dorothea 
Württenberg (1797 – 1855), 
manželka arcivojvodu, pala-
tína (a ďalšie významné 
tituly) Jozefa Habsburské-
ho (1776 –1847), syna cisá-
ra Leopolda II.  pri svojom 
pobyte v Bratislave – ktorej 
bol Bauhofer aj dvorným 
duchovným pastierom. Túto 
duchovnú službu  prevzal na 
odporúčanie svojho kolegu, 
dovtedy v tejto úlohe Stefa-
na Christoffyho zo sused-
ného Mischdorfu, ktorý sa 
toho vzdal pre vek. Tohto 
farára vnímal mladý Bauho-
fer ako svojho učiteľa a 

duchovnú autoritu. Návšte-
vy Márie Dorothei boli pre 
Šamorín i evanjelickú komu-
nitu nesmiernou poctou. 

Pôsobenie kazateľa Bauho-
fera v Šamoríne sa završu-
je v roku 1844 pozvaním 
na nové miesto, do Budy. 
S obavou ho nakoniec prijí-
ma. Odchádza na zármutok 
Šamorínčanov, ktorí v ňom 
strácajú váženú a vzácnu 
osobnosť. V Bude ho už 
čaká veľkokňažná Mária 
Dorothea, a spolu sa anga-
žujú v osamostatnení tamoj-
šieho cirkevného zboru, ako 
i v ďalších aktivitách. Jednou 
z nich bola aj  postavenie 
nového kostola v r. 1846. 
Georg Bauhofer zomrel 
14. júla 1864 ako 58-ročný. 
Pochovaný je na cintoríne 
Farkašdi  v Budapešti. 
V súvislosti so Šamorínom 
a jeho históriou ide o pozo-
ruhodnú osobnosť, hodnú 
zviditeľnenia a pripomenu-
tia. 

Ján Hevera
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Dve žiačky 1. ročníka Súk-
romnej hotelovej akadémie sa 
zúčastnili projektu Erasmus 
plus. Jedna z nich, Naomi 
de Block sa s nami podelila  
o svoje skúsenosti a zážit-
ky. Projektové stretnutie sa 
uskutočnilo na pôde Súkrom-
nej SOŠ a SHA SD Jednota 
v Šamoríne. Účastníkmi pro-
jektu boli mladí ľudia z rôz-
nych krajín Európy, ako Špa-
nielska, Bulharska, Talianska, 
Poľska, Grécka, Rumunska 
i Francúzska. 
„Na takomto projekte som sa 
zúčastnila prvý raz. Témou 
projektového stretnutia bol 
pohľad mladých ľudí na svo-
ju krajinu. Okrem toho, že 
som tu spoznala nových ľudí, 
veľa som sa naučila o zvykoch 
a kultúre iných krajín. Dovte-
dy som o mnohých z nich 
nemala ani tušenie. Atmosféra 
bola skvelá. Veľa sme disku-
tovali, každý dostal priestor 

vyjadriť svoj názor na aktuál-
ne dianie vo svete, navrhnúť, 
čo by zmenil, povedať, čo sa 
mu páči a v čom je ten-ktorý 
región výnimočný. Nechýbali 
ani spoločné večery zamerané 
na kultúrne tradície jednot-
livých krajín, počas ktorých 
sme sa rozdelili do skupiniek, 
aby sme spoločne pripravili 
prezentáciu našich národných 
zvyklostí a tradícií. Získala 
som tu ďalšiu cennú skúse-
nosť – schopnosť tímovej 
spolupráce. A naučila som sa 
ešte čosi – vyjadriť nielen svoj 
názor, ale dokázať si vypo-
čuť aj názory druhých. Zisti-
la som, že nestačí veci vidieť 
a počuť, ale predovšetkým ich 
vnímať srdcom. Ďakujem ško-
le, že mi umožnila zúčastniť 
sa na tomto projekte. Skúse-
nosti a vedomosti, ktoré som 
tu získala, určite vo svojom 
štúdiu využijem.“

Soňa Zakariásová

Základná škola Mateja Bela 
Šamorín sa zapojila do progra-
mu „Vy rozhodujte, my pomá-
hame“, ktorý zastrešuje Nadá-
cia Tesco. Projekt s názvom 
Šamorínske voľnočasové akti-
vity pre deti bol zaradený hod-
notiacou komisiou medzi tri 
najlepšie v regióne a postúpil 
do druhého kola.
O našom projekte budú ďalej 
rozhodovať ctení zákazníci 
Tesca. Každý, kto od 21. janu-
ára 2019 do 17. februára 2019 
nakúpi v obchodnom reťazci 
spoločnosti Tesco, dostane 
jeden hlasovací žetón. Žetón 
vhodí do hlasovacieho boxu 
projektu, ktorý ho najviac 
oslovil. Projekty s najväčším 
počtom hlasov od zákazní-
kov získajú podporu vo výške 
1300 eur na realizáciu svojich 
aktivít. Projekty umiestnené 
v hlasovaní zákazníkov na 2. 
mieste získajú 600 eur a na 
treťom mieste 300 eur.
Vážení zákazníci, rodičia, 

priatelia školy! Chceli by sme 
Vám predstaviť náš projekt 
a s pokorou Vás prosíme 
o jeho podporu. Ponúka-
me našim žiakom čitateľské, 
výtvarné a oddychové aktivi-
ty. Počas realizácie projektu 
budú vytvorené rozličné sta-
novištia, kde sa môžu deti 
naplno realizovať. Ide pre-
dovšetkým o prácu s mode-
lovacou hmotou, papierom, 
maľovanie, o výrobu dekorač-
ných predmetov a ozdôb. Na 
záujemcov čakajú zaujímavé 
čitateľské aktivity, dramatizá-
cie rozprávok, rozličné spo-
ločenské hry. Naši žiaci majú 
o tieto aktivity veľký záujem, 
veď pre nich je hra prirodze-
ný spôsob učenia. Aj vďaka 
Vašim hlasom by mohli zažiť 
neobyčajné dobrodružstvo. 
Za náš projekt môžete hlaso-
vať v Tesco Supermarkete v 
Šamoríne. Ďakujeme Vám za 
podporu.

PaedDr. Erika Oravcová

V jazykovej škole Linguania sa uskutočnilo zaujímavé 
stretnutie v rámci   projektu „Multilingválny Šamo-
rín“ za podpory šamorínskej samosprávy a Sloven-
skej komory učiteľov anglického jazyka (SCELT). Na 
stretnutie sme pozvali  a očakávali učiteľov angličtiny 
zo Šamorína a okolia, bez ohľadu na typ školy, na ktorej 
vyučujú. Zahraniční hostia Rakesh Bhanot z Londýna a 
Mark Andrews z Budapešti sú pedagógovia s bohatými 
skúsenosťami v oblasti vzdelávania učiteľov angličtiny. 
Hlavnou témou stretnutia bola tentokrát gastronómia: 
varenie, jedlá a chute. Zdrojom nápadu bol  indický 
pôvod nášho prednášajúceho Rakesha Bhanota, ktorý  
pre nás pripravil chutné  exotické indické jedlá. Pred-
nášajúci  upriamili našu pozornosť na možnosť využitia 
našich zmyslov v procese učenia sa, aby sa  študenti na 
jazykových hodinách sústredili nielen na počuté a vide-
né, ale aby sa pokúsili zapojiť aj  hmat, čuch a chuťové 
bunky. Cez rôzne úlohy nám ukázali  možnosti úzke-
ho prepojenia témy s rôznymi učebnými predmetmi. 
Napríklad cez koreniny je možné spojenie so zemepi-
som, dejepisom, biológiou alebo ochranou zdravia a 
tak sa môžu stať aj tieto predmety súčasťou jazykovej 
výchovy.

Na záver Mark Andrews priblížil jednotlivé fázy a cha-
rakteristiky učiteľského povolania. Vyzdvihol význam 
spolupráce a výmeny skúseností medzi učiteľmi. Na 
zdôraznenie vypočítal, že prítomní učitelia majú spo-
lu 190-ročnú prax, teda určite majú aj zodpovedajúce 
skúsenosti, ktoré si môžu navzájom odovzdať. Obaja 
prednášajúci  nás  nabádali k tomu, aby sme sa vzájom-
ne zúčastňovali na vyučovacích hodinách a  neskôr, v 
rámci priateľských stretnutí a rozhovorov analyzovali 
hodiny, a tým podporovali náš odborný rast. Podľa ich 
názoru nemusia byť podobné stretnutia vždy za účasti  
zahraničných lektorov, výmena skúseností s kolegami je 
vždy prospešná. 
Ďakujeme našim podporovateľom za pomoc, a dúfame, 
že v budúcnosti sa zúčastní našich stretnutí stále viac 
učiteľov angličtiny a aj iných jazykov!

Zuzana Lengyelová,
Linguania

Chutné ďalšie vzdelávanie O jednom projekte

Nadácia Tesco pomáha 
realizovať sny
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Na jeseň, keď opadne lístie, 
ovocné stromy prejdú do 
zimného spánku. Zníži sa 
podiel vody v rastlinách 
a takmer sa zastaví fungo-
vanie koreňového systému. 
Táto zmena životných funk-
cií umožňuje, aby mohli 
prezimovať bez poškodenia. 
Od začiatku februára, ako-
náhle sa počasie zmierni, pre 
ovocné stromy končí obdo-
bie zimného pokoja. Zvýši sa 
aktivita koreňového systému, 
zvýši sa podiel vody v rastli-
nách a  napučia puky. Je to 
kritické obdobie, nakoľko 
tuhé ochladenie po oteplení  
môže spôsobiť veľké škody, 
ako sa to stalo aj v minulom 
roku. Pasívnym opatrením 

voči zamrznutiu je pestova-
nie odrôd odolných voči mra-
zom, resp. neskorších odrôd, 
prípadne vytváranie vyšších 
korún stromov. Ďalším mož-
ným  opatrením môže byť aj 
natieranie kmeňov vápnom. 
Podstatou tohto opatrenia 
je to, že pod bielou vrstvou 
sa pomalšie ohreje vnútro 
kmeňa, a tým sa oneskorí 
zobúdzanie stromu zo zim-
ného spánku. Medzi aktívnu 
ochranu voči mrazu patrí 
zadažďovanie, zadymovanie, 
zapálenie protimrazových 
parafínových sviec, resp. 
postriekanie meďnatým prí-
pravkom Champion 50WP.
Medzi najdôležitejšie úkony 
v ovocnom sade patrí zimný 

rez. V prípade jabloní a hru-
šiek tieto práce vykonávame 
v priebehu februára, keď 
nemrzne a podľa možnosti 
za sucha. Rez viniča, marhúľ 
a broskýň nechajme na prvú 
polovicu marca. Keď ubud-
nú mrazy, je dôležité vykonať 
pozimný postrek meďnatými 
prípravkami (napr. Kuprikol 
50, Champion 50WP). Vyko-
návanie predjarného postreku 
olejnatým prípravkom vykoná-
vajme až v marci. Keď sa roz-
topí zamrznutá pôda okolo 
ovocných stromov, skypríme 
ju v okruhu 1,5 až 2 metrov.  
Chýbajúce živiny doplníme 
zapracovaním granulovaného 
kravského hnoja alebo umelé-
ho hnojiva do pôdy. 

Základom je kvalitné semeno
Je najvyšší čas aj na zabez-
pečenie semien.  Pri nákupe 
dbajme na výber druhu, na 
expiračnú dobu a na obsah 
semena v balení. V minulo-
ročnom februárovom čísle 
sme sa podrobnejšie zaobera-
li pestovaním priesad. Článok 
si viete prečítať na stránke  
www.agrosam.sk/dobre-ra-
dy/ alebo: www.samorin.sk/
periodical/samorin-a-oko-
lie-2-2018/.
Keď nám počasie nedovolí, 
aby sme pracovali v záhrade, 
myslime na údržbu záhradné-
ho náradia, na opravu a servis 
záhradnej techniky.
(Autor je majiteľom obchodu Agro-
sam, Šamorín, Gazdovský rad 41)

Sviatočné dni, ktoré charakte-
rizujú prelom striedajúcich sa 
rokov, sú  za nami, a už nie-
koľko dní kraľuje rok  2019. 
K začiatkom každého nového 
roka  v našom meste však patrí 
aj Trojkráľový koncert šamo-
rínskeho chrámového spe-
váckeho zboru Sancta Maria, 
ktorý sa už pravidelne koná 6. 
januára  v rímskokatolíckom 
Kostole nanebovzatia Panny 
Márie v Šamoríne,  a teší sa 

pozornosti nielen Šamorínča-
nov, ale aj ľudí z iných miest.  
Aj ten tohtoročný sa tešil veľké-
mu záujmu. Kostol bol  už pol-
hodinu  pred začiatkom zapl-
nený a zbor Sancta Maria opäť 
nesklamal. Po úspešnej sérii 
koncertov, ktorá začala ešte 
v decembri v Bazilike Sedem-
bolestnej Panny Márie v Šaští-
ne a pokračovala koncertom 
v srdci Viedne, kde zbor zožal 
veľký úspech, uvil pre domáce 
publikum kyticu prekvapení 
v podobe nových piesní,  kto-
ré pohladili dušu a vyústili 
do neutíchajúceho standing 
ovation a niekoľkonásobných 
piesňových prídavkov. 
Zbor tentoraz vsadil na tem-
perament, a tak súčasťou 
Trojkráľového koncertu bola 
aj hudobná kapela Zušband 
(učitelia ZUŠ) či deväťročný 
perkusionista Alexko Ondriáš, 
ktorí zbor hudobne sprevádza-
li. Treba poznamenať, že spe-
váci sú ametéri, ľudia pracujúci 
v rôznych profesiách, stretáva-

júci sa raz do týžňa na nácvi-
koch, aby sa pod odborným 
vedením dirigentky a ume-
leckej vedúcej  PaedDr. Inky 
Galbáčovej zdokonaľovali vo 
svojej záľube spievať. Korepetí-
torom zboru je klavirista Mgr. 
art. Ernest Mezei a práve títo 
dvaja ľudia vedú zbor k výko-
nom, ktoré rozdávajú radosť 
nielen samotným spevákom, 
ale aj ich poslucháčom. 
Spevácky zbor Sancta Maria je 
známy aj svojím charitatívnym 

úsilím. V uplynulom období  
odspieval niekoľko koncer-
tov, ktorých výťažok putoval 
tým, ktorí to najmä pre svoj 
nepriaznivý zdravotný stav či 
inú životnú prekážku potre-
bovali.  Spomínané hudobné 
teleso sa stalo už neodmysliteľ-
nou súčasťou nielen tunajšie-
ho kostola, ale aj celého mesta, 
ktoré úspešne reprezentuje 
nielen doma, ale aj v zahraničí. 
 (sm)

Snímky: Zoltán Szitás – Fotos

  Užitočné rady pre záhradkárov – Rubriku vedie Róbert Lelkes

Práce v ovocnej záhrade

TROJKRÁĽOVÝ KONCERT 2019 – návraty

Nedá sa povedať, žeby tohoročná zima bola suchá.  Snehu síce napadlo viac ako v minulom roku, ale zima nebola veľká. Minu-
loročný mokrý február neprial vykonávaniu rezu ovocných stromov, navyše mrazy vyskytujúce koncom februára výrazne poškodili 
marhule, dôsledkom čoho bola výrazne nižšia úroda. Dúfajme, že tento rok nás čaká lepšie počasie.
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PONUKA MESTSKEJ KNIŽNICE ZSIGMONDA ZALABAIHO
MAXIM E. MATKIN: ZVLÁŠTNE ŠŤASTIE
Len si tak žijete, a zrazu sa začnú diať veci. 
Zmizne prezident. A do pohybu sa dá sloven-
ská armáda. Maxim E. Matkin prichádza po 
štyroch rokoch s novou knihou, v ktorej aj 
naďalej skúma milostné vzťahy, lenže tie nie 
sú nikdy odtrhnuté od spoločnosti a ani od 
politiky. A politika sa zrazu dotýka aj životov 
ľudí, ktorí s ňou nemienili mať nič spoločné. 
Chceli by milovať, baviť sa, dediť, piť, vycho-
vávať, tvoriť a žiť. Zápletka môže tentoraz pôsobiť až nerea-
listicky, ale len na prvý pohľad. Lebo všetci tušíme, ako je to 
naozaj. Žijeme totiž v krajine, kde sa všetci poznajú, veria 
legendám o svojej miernosti, majú po ruke brokovnice, alko-
hol, zemiakové placky a mačky aj psov s divnými menami. Je 
to krajina, kde však nakoniec obyčajne všetko dobre dopadne, 
lebo Slováci vedia často inštinktívne odhadnúť, kedy sa v kri-
tickej chvíli pozerať opačným smerom a kedy sa urobiť spros-
tým. A za dverami našich domovov zatiaľ zúri história. 

STRACH Z LIETANIA 
Keď po dlhom vzájomnom odlúčení zavolá 
Matsovi Krügerovi jeho dcéra Nele, musí 
tento skúsený a úspešný psychiater prekonať 
panický strach z lietania. Pred rokmi odces-
toval po manželkinej smrti loďou do Argen-
tíny a už nikdy sa nechcel vrátiť domov. No 
teraz Nele čaká dieťa a požiadala otca, aby 
jej pomohol prekonať náročné obdobie po narodení potom-
ka. Sotva sa usadí na svojom mieste, zistí, že strach z lietania 
nie je to najhoršie, čo ho počas letu čaká: chvíle hrôzy mu totiž 
nepripravia turbulencie, pokles tlaku či teroristický útok, ale 
telefonát neznámeho vydierača, ktorý mu oznámi, že na palu-
be sa nachádza jeho bývalý pacient. Niekto, koho doktor Krü-
ger kedysi vyliečil z utkvelých vražedných predstáv. No teraz by 
ho mal prinútiť, aby zapríčinil smrť vyše 600 cestujúcich, seba 
nevynímajúc. Nočný let Buenos Aires – Berlín. Duševne labilný 
cestujúci. A psychiater, ktorý ho má prinútiť, aby spôsobil pád 
lietadla – inak jeho unesená dcéra zomrie.

– Do akej miery je Deja vu 
šamorínska kapela? 
– Úplne. Začínali sme v roku 
1998 a odvtedy je naším 
domovom miestny kultúrny 
dom, za čo sme, prirodzene, 
vďační riaditeľovi kultúrneho 
strediska. Dlhé roky nás pod-
poroval Tibor Domsitz, dnes 
nás prichýlila Myrtil Nagy. 
Zaslúžia si, aby sme spome-
nuli ich mená, keďže kapela 
nemôže pracovať bez pokoj-
ného zázemia.
– A čo je ešte potrebné? 
Dvadsať rokov nie je krátky 
čas… 
– Nemalá dávka fanatizmu 
a láska k hudbe. Prišlo to však 
samé. Okrúhle výročie sme si 
ani nevšimli, upozornili nás 
naň iní. Nemali sme ani jubi-
lejný koncert, hľadíme skôr 
dopredu a tajne veríme, že 
máme viac pred sebou ako 
za sebou. Pravda, to je pokus 
o vtip, no čo, ak to vyjde... 
V každom prípade pracuje-
me, vlani sme absolvovali 26 
vystúpení, čo je v dnešnej veľ-
kej kultúrnej ponuke nemalý 
výkon. 
– Na čo ste vo svojej doteraj-
šej kariére najpyšnejší? 

– Na to, že existujeme... 
A že si vážime každú kapelu 
a zoskupenie, ktoré vytrvalo 
fungujú. Ak sa totiž poroz-
hliadneme po hudobnej scé-
ne, interpretmi, ktorí hrajú 
či spievajú na „umelý“ zák-
lad, by sa dal zatarasiť Dunaj. 
Teraz nehovorím o tanečných 
kapelách, ale o tých, ktoré 
koncertujú. Aj tí, ktorí by to 
dokázali, vystupujú s „takmer 
kapelovými“ formáciami. 
Jedna-dve gitary, prípadne 
ešte nejaký hudobný nástroj. 
Možno preto, lebo mať kape-
lu je nepohodlné, možno len 
preto, aby mali viac peňazí. 
Dôvod si vždy nájdu a aj divá-

Dvadsať rokov? Drobnosť...
Hľadíme len dopredu. Ak však už máme jubileum, obzrime sa 
trochu späť, hovorí zakladajúci člen dvadsaťročnej kapely Deja 
vu Alex Strieženec. 

ci akceptujú to, čo dostávajú 
– čo iné im napokon zostáva? 
Existuje však aj niečo, čomu 
sa hovorí hudobnícka česť. 
– Niekoľko pamätných 
vystúpení? 
– Bez toho, aby sme sa priveľ-
mi oddali nostalgii, vždy sa 
radi pochválime tým, že sme 
dva razy vystúpili na buda-
peštianskom festivale Sziget, 
v roku 2004 sme hrali na Bra-
tislavských džezových dňoch, 
hrali sme v Prahe, Varšave, 
na mnohých festivaloch a v 
kluboch. Už šestnásť rokov 
máme vlastné klubové večery, 
na ktorých sme hostili mno-
hých známych interpretov ako 
Tamás Somló, András Lovasi, 
Charlie, Péter Geszti, Tibi Kis 
z Quinby, Ági Szalóki, Judit 
Hernádi, Soma, spomedzi 
domácich umelcov spome-
niem Pavla Hammela, Petru 

Lipu, Szidi Tobiasz, Petra 
Cmoríka či Csongora Kassai-
ho. Všetkých sme aj sprevá-
dzali, teda spoločné muzicíro-
vanie zostane naveky peknou 
spomienkou. Dnes už naše 
klubové večery cestujú, napo-
sledy sme ho organizovali v 
Gabčíkove. So svojím progra-
mom hosťujeme v rôznych 
kluboch. Najmenej raz do 
roka vystupujeme aj v šamo-
rínskych kluboch (Sup-sup, 
Mozi Club) a do programu sa 
vždy snažíme pozvať aj zau-
jímavého hosťa. Vo výpočte 
nesmieme zabudnúť na našu 
hudobnú hru Lucifer a hlas 
anjelov, ktorú sme odohrali už 
osemkrát, a veríme, že počet 
predstavení ešte porastie. 
– Aká je dnešná kapela 
Deja vu? 
– Taká, ako pred dvadsiatimi 
rokmi. Pravda, trochu pre-
háňam, lebo medzičasom sa 
vymenili hráči na dychové 
nástroje i sólisti. No základ 
zostal nezmenený: gitarista 
Tibi Kanik, basový gitarista 
Dodi Konrád a ja ako bube-
ník. Dominika, dnešná tvár 
kapely, ma oslovila ako tri-
násťročná v hudobnej škole, 
že chce spievať, a dnes je už 
tri roky u nás. Ešte stále nemá 
dvadsať, teda kapelu veko-
vo nikdy nedobehne. Vďaka 
tomu sme svieži. Aj vďaka 
tomu...  (tot)
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SPRÁVY MESTSKEJ POLÍCIE

è 4. januára v poobedňaj-
ších hodinách pri hliadkovej 
činnosti na Záhradníckej ulici 
policajti odchytili túlavého psa 
rasy kríženca labradoru, ktoré-
ho umiestnili  do odchytového 
koterca pri MsP. 
è 6. januára v doobedňaj-
ších hodinách bolo hliadkou 
preverené oznámenie, pod-
ľa ktorého na Jazdeckej uli-
ci osobné motorové vozidlá 
zaparkované na chodníku 
prekážajú chodcom. Hliad-
ka zistila, že oznámenie bolo 
falošné.
è 7. januára v ranných hodi-
nách hliadka pri čerpacej sta-
nici Slovnaft odchytila voľne 
sa pohybujúceho psa bez maji-
teľa. Fenka bola prevezená do 
karanténnej stanice pri MsP.
è 8. januára v doobedňaj-
ších hodinách v Mestskom 
majeri pri zaparkovaných 
autách ležal na zemi človek. 
Pri preverení oznámenia hliad-
ka zistila, že muža v podna-
pitom stave už jeho kamaráti 
zobrali domov.
è 10. januára v doobedňaj-
ších hodinách na Gazdov-
skom rade parkovalo osobné 
motorové vozidlo na chod-
níku. Na miesto sa dostavil 
majiteľ vozidla, ktorý so svo-
jím konaním porušil § 25 
ods. 1 pís. q zák. 8/2009 Z. z.. 
Priestupok bol riešený ulože-
ním blokovej pokuty.
– v doobedňajších hodinách 
aj pri OTP Banke parkova-
lo osobné motorové vozidlo 
na chodníku. Na miesto sa 
aj v tomto prípade dostavil 
majiteľ vozidla. Priestupok 
bol riešený uložením blokovej 
pokuty.
– v poobedňajších hodinách 
na Seneckej ceste neznámy 
muž ohrozoval cestnú pre-
mávku. Občana z obce Zlaté 
Klasy hliadka vyzvala, aby 
neohrozovala bezpečnosť 
cestnej premávky. Muž výzvu 
hliadky uposlúchol. 
è 11. januára v poobed-
ňajších hodinách na Hlavnej 
ulici parkovalo osobné moto-
rové vozidlo na chodníku. 
Týmto konaním vodič porušil 
§ 25 ods. 1. pís. q zákona č. 
8/2009. Priestupok bol rieše-

ný na mieste dohovorom.
– v poobedňajších hodinách 
bolo oznámené, že v mest-
skom parku leží neznáma oso-
ba na zemi. Bezdomovec pod 
vplyvom alkoholu nemal na 
tele zranenia, preto bol z mies-
ta vykázaný.
– v nočných hodinách na 
Gazdovskom rade v schodišti 
bytového domu ležal pri scho-
doch neznámy muž. Osoba 
v podnapitom stave na výzvu 
hliadky odišla domov. 
è 12. januára v nočných 
hodinách bolo oznámené, že 
na Hlavnej ulici rušia nočný 
pokoj. Hliadka zistila, že osoba 
mala návštevu, ale žiaden hluk 
alebo hudbu nebolo počuť, 
rozprávali sa potichu. Sťažnosť 
bola neopodstatnená.
è 15. januára v poobedňaj-
ších hodinách na Bratislavskej 
ceste pri obchodnom centre 
trojica osôb obťažovala žob-
raním okoloidúcich. Hliadka 
trojicu pristihla na parkovisku 
pri ďalšom obchodnom cen-
tre. Bezdomovcov vyzvala, aby 
opustili miesto. Výzve hliadky 
vyhoveli, miesto opustili. 
è 17. januára v poobed-
ňajších hodinách hliadka na 
Mliečňanskej ulici odchytila 
psa plemena stafordšírsky 
teriér. Nakoľko hliadka mala 
vedomosť o tom, že psa už 
hľadá majiteľ, z miesta ho 
telefonicky skontaktovala 
a poučila ho, že  nakoľko 
nezabránil voľnému pohy-
bu svojho psa, porušil § 
5/2 VZN mesta Šamorín č. 
9/2015 a dopustil sa priestup-
ku proti verejnému poriadku 
podľa § 48 z. č. 372/1990 o 
priestupkoch, ktorý bol rieše-
ný dohovorom. 
è 18. januára v poobedňaj-
ších hodinách na Gazdov-
skom rade podľa oznamova-
teľa parkovalo cudzie osobné 
motorové vozidlo na súkrom-
nom parkovacom mieste. 
Hliadka založila blokovacie 
zariadenie na vozidlo, nakoľ-
ko vodič porušil § 25/1n  z. 
č. 8/2009 o CP, čím naplnil 
skutkovú podstatu priestupku 
podľa § 22/1/l z. č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch, ktorý bol 
riešený dohovorom.

è 19. januára v ranných 
hodinách informovala hliadku 
MsP hliadka OO PZ Šamorín, 
že v priebehu nočných hodín 
z Školskej ulice spred baru 
neznámy páchateľ odcudzil 
ženský bicykel. Šetrením bolo 
zistené,  že bicykel sa nachá-
dza na Mliečňanskej ulici. Na 
miesto bola privolaná hliadka 
OO PZ Šamorín, ktorá prípad 
ďalej rieši.
– v poobedňajších hodinách 
v obchode na Bratislavskej 
ceste došlo ku krádeži. Do pre-
dajne sa dostavila hliadka OO 
PZ Šamorín, ktorá prípad rieši 
ďalej. 
–  v nočných hodinách na 
Cintorínskej ulici dve osobné 
motorové vozidlá parkova-
li na verejnej zeleni. Vodiči 
porušili ustanovenie § 25/1 
s) z. č. 8/2009 o CP a nakoľ-
ko na mieste neboli prítomní, 
hliadka na čelné sklá vozidiel 
umiestnila výzvu.
è 22. januára v poobedňaj-
ších hodinách bolo oznáme-
né, že na Pomlejskej ceste 
na parkovisku niekto leží na 
zemi. Bezdomovec nejavil 
známky života. Na mieste sa 
nachádzala aj RZP, službuko-
najúci lekár musel skonšta-
tovat  exitus. Prípad prevzala 
štátna polícia. 
– v nočných hodinách sa 
neznámy muž dobíjal do 
predajne na Bratislavskej ces-
te. Páchateľ rozbil sklenenú 
výplň posuvných vchodových 
dverí a ušiel z miesta. Hliad-

ka ho zadržala pri kruhovom 
objazde na Bratislavskej ceste 
a vyrozumela hliadku OO PZ 
Šamorín, ktorá prípad prevza-
la a ďalej rieši ako trestný čin 
poškodzovania cudzej veci 
podľa § 245 Trestného zákona.
è 23. januára v nočných 
hodinách bolo hliadkou pre-
verené oznámenie, podľa 
ktorého na Rybárskej ulici na 
verejnej zeleni parkuje osobné 
motorové vozidlo. Na čelné 
sklo vozidla bola umiestnená 
výzva.
è 24. januára v nočných 
hodinách na Kasárenskej uli-
ci sa pohádal otec a syn, mali 
medzi sebou nezhody a kriča-
li po sebe. Pri rodinnej hádke 
nedošlo k žiadnemu násiliu. 
è 25. januára v doobedňaj-
ších hodinách hliadka preve-
rovala oznámenie, podľa kto-
rého na Rybárskej ulici  par-
kuje osobné motorové vozidlo 
na verejnej zeleni, čím porušu-
je § 25/1 s) z. č. 8/2009 o CP. 
Hliadka na čelné sklo vozidla 
umiestnila výzvu. 
– v doobedňajších hodinách 
bolo oznámené, že na Strelec-
kej ulici je otvorená garážová 
brána, v ktorej sa nachádzajú 
kľúče, majiteľ garáže ich na 
mieste pravdepodobne zabu-
dol. Z dôvodu predchádzania 
odcudzenia vecí hliadka bránu 
zamkla a kľúče uložila na MsP.  
Na bránu prilepila odkaz pre 
majiteľa, kde si môže kľúče 
prevziať. 

Ilustračná snímka
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Tenisový klub ŠTK Šamorín
„Jednou z najväčších zmien v 
našom klube je prestup Eszter 
Méri do bratislavského klubu 
Agrofert Bratislava. V osobe 
Karin Jávorkovej máme zno-
vu veľmi talentovanú tenistku. 
Ročník 2006 je veľmi silný, 
no veríme, že aj v tomto roku 
bude napredovať. Radi by sme 
v súťaži družstiev kategórie 
starších žiačok (Karin Jávor-
ková, Lenka Maárová, Helena 
Centracchio, Nina Gešová) 
postúpili do druhej ligy. S tým-

to tímom budeme štartovať aj 
v dorasteneckej súťaži. Cieľom 
bude získanie skúseností,“ 
uviedol Peter Varga, tréner 
ŠTK.

Zápasnícky klub Gladiátor 
Šamorín

„Boli by sme spokojní, keby 
naši traja zápasníci sa na 
európskom šampionáte 
umiestnili v prvej desiatke. 
Bence Holocsi a Olivér Oláh 
budú štartovať medzi junior-
mi, Mátyás Szeiler v kategórii 
kadetov. Ak by sa to podarilo, 
tak chalani budú môcť štarto-

vať aj na svetovom šampioná-
te. Denis Horváth a Georgij 
Nogajev budú bojovať o účasť 
na olympiáde v roku 2020. 
Snívame…,“ povedal Štefan 
Horváth, hlavný tréner klubu 
Gladiátor Šamorín.

Kajak-canoe klub Šamorín
„Rok 2019 bude veľmi nároč-
ný. Štyria šamorínski prete-
kári budú bojovať o účasť na 
olympijských hrách. Gabriela 
Ladičová, Csaba Zalka, Gábor 
Jakubík a Tibor Linka tvrdo 

makajú, aby sa dostali na sve-
tový šampionát a aby potom 
v Segedíne mohli bojovať 
o účasť na hrách v Tokiu. 
Naši pretekári sa zúčastnia 
aj Európskych hier. Musíme 
byť obozretní, musíme sa 
správne rozhodnúť, na kto-
rých pretekoch bude štarto-
vať Csaba Zalka, ktorý môže 
pretekať aj v kategórii U23. V 
jeho prípade bude najdôleži-
tejšie, aby mal vrcholnú for-
mu na augustovom svetovom 
šampionáte. Vlani až deviati 
naši pretekári sa zúčastnili 
svetových a európskych pod-
ujatí. Bolo by super, keby to 
tak bolo aj v tomto roku a 
mali sme opäť veľa našich pre-

tekárov v A-finále,“ povedal 
tréner Gejza Vass.

Šamorínsky šermiarsky klub
„Boli by sme radi, keby člen-
mi slovenskej reprezentácie 
kadetov na majstrovstvách 
Európy a sveta boli iba šamo-
rínski chalani. Barbara Boda 
a Boglárka Buday si už vybo-
jovali účasť na spomínaných 
podujatiach. Jázmin Udvardi 
bude štartovať na svetových 
podujatiach. Pre Kitti Bitte-
rovú začne boj o olympijskú 
miestenku na jeseň. Veríme, 
že Kitti bude úspešná aj medzi 
profesionálmi a nebude chý-
bať v Tokiu. Zúčastníme sa veľ-
kého svetového šermiarskeho 
sviatku vo Vroclave, ktorý je 
aj neoficiálnym svetovým šam-
pionátom mládeže. V Poľsku 
bude súťažiť 3-4 tisíc športov-
cov. S najväčšou pravdepo-
dobnosťou v Šamoríne budú 
v júni majstrovská Slovenska 
vo všetkých kategóriách. Plá-
nujeme aj usporiadanie mini 
Samaria Cupu (U10 – U14),“ 
povedal Jozef Nagy, tréner 
klubu. 

Šamorínsky  
basketbalový klub

„Najdôležitejšie je, aby 
športovalo čím viac ľudí. V 
našom klube je to priori-
ta. Sme veľmi radi, že naše 

mládežnícke družstvá sú 
úspešné. Bolo by super, 
keby zo štyroch tímov aspoň 
tri (staršie a mladšie mini, 
mladšie žiačky) vybojovali 
účasť na záverečnom turnaji 
slovenského šampionátu. 
Čo sa týka žien, naším cie-
ľom je zisk tretieho miesta. 
V súčasnosti je to reálne. 
My nemáme v pláne anga-
žovať zahraničné hráčky, 
súperky asi áno. A potom by 
sme mali ťažšiu úlohu získať 
bronz. Vo februári sa usku-
toční záverečný turnaj o Slo-
venský pohár. Aj tu je naším 
cieľom zisk bronzových 
medailí,“ uviedol Karol Kar-
dos, manažér ŠBK Šamorín.

ŠTK Šamorín – futbal
„Chceli by sme finančne sta-
bilizovať klub, získať nových 
sponzorov. Najlepšie by 
bolo, keby boli zo Šamorí-
na a okolia. S áčkom by sme 
chceli hrať kombinačný fut-
bal, ktorý priláka ľudí na náš 
štadión. Boli by sme radi, 
keby sa štadion v Pomlé 
zaplnil. Cieľom je, aby sme 
sa bez problémov zachránili 
v druhej lige. Veríme, že po 
úspešnej jarnej časti niektorí 
z hráčov dostanú možnosť 
pôsobiť v najvyššej súťaži. 
Cieľom béčka je zisk maj-
strovského titulu. Čo sa týka 
mládeže, veríme v ich ďalší 
pokrok,“ povedal prezident 
klubu Csaba Horváth.
 Tibor Duducz

Aký bude rok 2019?
Pre zástupcov šiestich najväčších šamorínskych klubov sme 
položili jedinú otázku: s akými výsledkami by boli spokojní na 
konci roku 2019? 

Na šamorínskych športovcov čakajú európske a svetové šampionáty
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MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

•  16. február Raz jeden princ – Egyszer egy király-
fi – divadelné predstavenie pre deti – 10.00

•  21. február Maškarný ples CVČ Kukkónia – 15.00
•  1. marec Vernisáž výstavy Rozálie Móricz – 18.00
•  6. marec Ray Cooney: Mimo prevádzky – 

A miniszter félrelép – divadelné predstavenie 
– 19.00

•  8. marec Ples športovcov – 19.00
•  9. marec Veveričkine dobrodružstvá – Misi Mókus 

kalandjai – bábkové predstavenie pre deti – 10.00
•  11. marec Koncert skupiny Fragile – 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!
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 zverejnenie takejto informácie 
potrebujeme súhlas. Naša adresa: Redakcia Šamorín 
a okolie – Somorja és Vidéke Szerkesztősége, Mestský 
úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín, 

Redakcia

SPOMIENKA

„Nezomrela som, lebo viem, že budem žiť
stále v srdciach tých, ktorí ma milovali.“

S hlbokou bolesťou v srdci spomíname 23. 
februára na 2. výročie úmrtia našej drahej 
mamičky, babičky a prababičky,

HELENY MÉSZÁROSOVEJ.

Smútiaca rodina

Vo Výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku sa aj tento rok strieda 
výstava za výstavou. 24. januára sa konala vernisáž výstavy Narnia šamo-
rínskeho kaplána Martina Šafárika. Hudobným hosťom vernisáže bola 
Dominika Stará, ktorá v roku 2015 skončila tretia v prvej česko-slovenskej 
SuperStar. Výstavu, ktorá bola prístupná do 5. februára, otvorila Dagmar 
Srnenská.
Vo februári v kultúrnom stredisku vystavuje akademický maliar Tibor 
Andrássy a v marci si záujemcovia môžu pozrieť diela Rozálie Móricz. 
 (ti) 

Každej žene nesmierne dobre 
padne predstava, že je krásna, 
dynamická a úspešná, lebo to, 
že sme zdraví, berieme ako 
samozrejmosť, a to tak nie je. 
Zdravie nás a našich príbuz-
ných je to najcennejšie, čo 
máme a musíme si to vážiť. 
„Od hlavy k pätám, so zemou 
spätá môžem kráčať slobod-
ná,“ spieva M. Čírová. Slová jej 
piesne spája mnoho významov 
a inšpirácií starať sa o svoje 
zdravie. 
MUDr. Viliam Slezák z ciev-
nej ambulancie v Šamoríne 
poukazuje okrem prioritného 
zdravotného rozmeru aj na 
rozmer estetický, na ktorý sa 
v modernej flebochirurgii kla-
die čoraz väčší dôraz. Chcieť 

byť príťažlivý je normálna 
vlastnosť – prirodzená vec, 
vyjadruje  svoj názor na sym-
biózu krásy a zdravia. Tak ako 
je už dnes úplne bežné starať 
sa o pekný úsmev, pravidelné 
kontroly u zubného lekára, 
dentálnu hygienu, či dať si 
skontrolovať materské zna-
mienko, treba sa začať starať 
aj o pekné nohy návštevou 
cievnej ambulancie. Veď krá-
sa a zdravie idú ruka v ruke. 
Priznajme si, koľko z nás sa 
radšej stará o módu, účes, než 
o zdravie svojich nôh. Bolesti 
v nohách, pocit ťažkých nôh, 
nepokojných, unavených nôh, 
napätie, nočné kŕče, opuch, 
metličky ľudia často považujú 
za nepríjemný, ale úplne bež-

ný  stav. Nesťažujú sa na to, 
lebo nevedia, že môže ísť o 
prvé varovné signály chronic-
kého žilového ochorenia. Pod 
kožou v žilách môžu zatiaľ 
vznikať zmeny, ktoré nevidí-
me, ale neskôr sa prejavia vo 
forme metličiek, kŕčových žíl, 
opuchov, farebných zmien 
kože, ktoré sú už viditeľné a 
sú znakom chorobného stavu 
žilového systému. Je potrebné 
včas zachytiť varovné signály 
našich nôh, nepodceňovať ich 
a zájsť na cievnu ambulanciu. 
Tým dáte lekárovi šancu skôr 
diagnostikovať ochorenie, 
začať liečiť a predísť závažným 
komplikáciám, a tým  väčšiu 
šancu udržať ochorenie pod 
kontrolou.

Počiatočné štádia úspeš-
ne zvládneme ovplyvnením 
životosprávy, rizikových fak-
torov, venofarmakami, skle-
rotizáciou metličiek a kŕčo-
vých žíl, pokročilejšie štádia 
miniinvazívnou chirurgickou 
liečbou. Moderná cievna chi-
rurgia ponúka účinné a este-
tické neinvazívne metódy. Ak 
sa ochorenie zachytí včas, 
chirurgickým zákrokom sa 
vyhneme. Teda nepodceňovať 
varovné signály nôh, upozor-
nite lekára  – „čím skôr, tým 
lepšie“.

(Cievnu ambulanciu  
MUDr. Viliama Slezáka, CSc, 

MPH nájdete v Šamoríne  
na Hlavnej u. 50 alebo v Bratislave 

na Ružinovskej u. 10)

Nepodceňujme varovné signály nôh – čím skôr, tým lepšie
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VYPRÁŽANÉ 
KALMÁR KRÚŽKY 

STEAK SLANINA 
A VOLSKÉ OKO ( kurací ) KURACÍ VÝVAR

PRÍLOHY:
Ryža, Hranolky,

Slov. zemiakový šalát

STEAK ŠUNKA, SYR
 ( kurací )

STEAK S BYLINKOVÝM 
MASLOM ( kurací )

CENA 4,50€ VRÁTANE 
DOVOZU, OBALU, 

PRÍLOHY A POLIEVKY

VYPRÁŽANÝ SYR VYPRÁŽANÝ KARFIOL

KOVÁČSKA UL. 3/A

VECERNE MENU

VYPRÁŽANÉ 
ŠAMPIÓNY 

REZEŇ
( kurací /bravčový )

KURACÍ 
GORDON BLUE

0917/ 841 89911

PO - sT  / 1500 - 2200

PI   / 1500 - 2400

SO   / 1000 - 2400

        NE / ZATVORENe

DOM ZÁCLON FIRHANG
v Dunajskej Lužnej

Ponúkame Vám poradenstvo pri výbere záclon , závesov , tapiet a bytových doplnkov.
Namontujeme garníže , kolajničky , ušijeme Vám záclony podľa Vašich predstáv.

Inšpirujte sa na www.peknezaclony.sk

Nájdete nás aj na Facebooku a na Instagrame
Tel.kontakt : 00421 903 791 470

E-mail : k.farkas@peknezaclony.sk
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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


