
Hovorí sa, že vo svete je trvalá 
len zmena. Znie to ako fráza, 
no sme nútení sa s ňou kon-
frontovať. Napríklad s klima-
tickou zmenou.
Pamätáte sa, koľko sme toto 
slovné spojenie omieľali v 
uplynulých dvoch desaťro-
čiach? Spočiatku sme len s 
výhradami akceptovali, že 

vo svete sa deje niečo, čoho 
dopad pocítime vo vzdialenej 
budúcnosti. Verili sme tomu, 
aj nie, pôsobilo to ako konšpi-
rácia. A zrazu je to realita. V 
máji ešte drkoceme zubami a 
o mesiac neskôr ortuť teplo-
mera vystúpi na 35 stupňov. 
Jar a jeseň sme už niekoľko 
rokov prakticky nemali, daž-

divé a suché obdobia sa zasa 
striedajú tak, akoby sme ani 
nežili v miernom pásme.
Môžeme ešte niečo urobiť 
pre Zem, alebo je už nesko-
ro?
Môžeme. Máme už deviaty 
júl bez plastov (Plastic Free 
July), ktorého podstatou je 
to, aby sme aspoň tridsať-

jeden dní nekupovali jedno-
razové plastové haraburdy, 
ktorých výroba vyžaduje 
nemálo energie, zaťažuje 
životné prostredie a navyše v 
prírode vydržia večnosť.
Dnes už záleží aj na naj-
menšom ekologickom čine. 
Dospeli sme do tohto bodu a 
nevieme, či je cesta späť... (la)

Zmena

Vyčistenie židovského cintorína v Mliečne – poďakovanie
Správca židovského cintorína v 
Mliečne, Ján Hevera zaslal do 
našej redakcie ďakovný list, v 
ktorom píše:
„Myšlienka vyčistiť židovský 
cintorín v Mliečne vznikla pri 
jednej návšteve potomkov zo 
zahraničia, ktorú pozdravil 
zástupca židovskej obce a za 
vedenie mesta primátor Šamo-
rína Csaba Orosz. Na otázku, 
či by mesto mohlo byť nápo-
mocné pri vyčistení kríkového 
porastu na cintoríne, zaznela 
kladná odpoveď. Na jar tohto 
roku zabezpečila miestna orga-
nizácia Csemadoku vyčistenie 

cintorína dobrovoľníkmi v spo-
lupráci s mestom Šamorín. Prá-
ce boli vykonané pod vedením 
pána Jozefa Nagya, riaditeľa 
spoločnosti Area Šamorín, kto-
rý sa postaral o súčasný vzhľad 
a dobrý dojem z tejto vzácnej 
pamiatky. Všetkým zaintereso-
vaným patrí veľké poďakovanie.“
Podľa najnovších informácií 
vyčlenilo vedenie Trnavského 
samosprávneho kraja zo svojho 
rozpočtu sumu vo výške 28 tisíc 
euro na revitalizáciu židovského 
cintorína v Šamoríne. 
Bližšie informácie nájdete na 
strane č. 2.                  (jh)
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V Šamoríne obnovia židovský cintorín s podporou TTSK
Židovský cintorín v Šamoríne 
budú revitalizovať z finančných 
prostriedkov Trnavského samo-
správneho kraja v hodnote pri-
bližne 28 tisíc eur. Išlo o výzvu 
na podporu projektov regionál-
neho rozvoja, pričom obnovu 
by chceli zrealizovať ešte tento 
rok.
„Minulý týždeň to bolo vyhod-
notené a odsúhlasené. Dostali 
sme financie na obnovu oplote-
nia a vyčistenie cintorína, pre-
tože bol veľmi zanedbaný. Viac 
ako desaťročie sa o cintorín 
nikto nestaral. V časti Šamo-
rín – Mliečno je väčší židovský 
cintorín, ktorý sme za mest-
ské peniaze vyčistili, ale o túto 
mestskú časť sa nikto nesta-

ral dlhé roky. Cintorín by sme 
chceli otvoriť a zachovať jeho 
dôstojnosť,“ uviedol Csaba 
Orosz, primátor nášho mesta.
Najstarší hrob na spomína-
nom cintoríne pochádza z 
roku 1898, posledný pohreb sa 
na tomto mieste konal v roku 
1944. Preto sa tu nachádza iba 
56 náhrobkov, z toho 17 patrí 
ruským vojnovým zajatcom 
židovského pôvodu, ktorých na 
cintoríne pochovali počas prvej 
svetovej vojny.
V rámci revitalizácie cintorína 
išlo o jeden z najlepších pro-
jektov, ktoré poslanci TTSK 
schválili. Výzva bola spustená 
prvýkrát práve v tomto roku. 
Komisia zložená z poslancov 

zastupiteľstva a nezávislých 
odborníkov posudzovala spo-
lu 46 žiadostí. Osemčlenná 
komisia hodnotila nezávisle od 
seba každú žiadosť osobitne 
v elektronickom systéme a na 

základe prideleného bodového 
hodnotenia všetkých hodnoti-
teľov bolo zostavené poradie 
projektov. Celkovo bolo podpo-
rených 21 projektov v hodnote 
500.000 eur.          (TASR)

Dunajbus bude mať 
prínos aj pre turizmus

Pravidelná vodná osobná dopra-
va po Dunaji do Bratislavy s 
názvom Dunajbus, ktorá zahŕňa 
aj prístavisko v Šamoríne, stále 
čaká na dokončenie štúdie usku-
točniteľnosti v zmysle posudzo-
vania vplyvov na životné pros-
tredie (EIA), ktoré je momen-
tálne uverejnené na webstránke 
mesta.
Primátor nášho mesta Csaba 
Orosz uviedol, že mesto bolo 
jedným z prvých iniciátorov 
myšlienky a už približne päť 

rokov spolupracuje s obcami 
Hamuliakovo, Čunovo a Kyse-
lica, kde by mali byť prístavy, 
respektíve zastávky tejto pra-
videlnej lodnej dopravy. Podľa 
neho by lodná doprava umož-
nila odľahčiť klasickú dopravu. 
Podotkol, že realizácia bude ešte 
zdĺhavá a doprava nebude naj-
lacnejšia.
Primátor si myslí, že projekt by 
pomohol aj v oblasti turistického 
ruchu. „Niektorých ľudí odrá-
dza cestovanie, a tým pádom 

by nám to pomohlo, pretože tu 
máme čo ukázať, majú ľudia čo 
využívať,” doplnil Csaba Orosz.
Združenie obcí pre miestnu 
dopravu po Dunaji zažiadalo 
aj o nenávratný finančný prí-
spevok z Operačného progra-
mu Integrovaná infraštruktúra 
ministerstva dopravy na stavbu 
lodí a vybudovanie prístavov. 
Predpokladá sa, že do konca 
roka by mohla byť podpísaná 
zmluva o dotácii.
Združenie má v pláne vybu-

dovať šesť nových prístavísk: 
Kyselica, Vojka, Eurovea, Au 
Cafe, River Park a Devín. Dopl-
nili by tak tri existujúce, ktorý-
mi sú Šamorín, Hamuliakovo a 
Čunovo. Predpokladané začatie 
výstavby je v roku 2021 a celko-
vé náklady stavby sa očakávajú 
na úrovni zhruba 60 miliónov 
eur. Plánovaná je aj výstav-
ba dvoch parkovísk. Jedno sa 
bude nachádzať pri prístavisku 
v Hamuliakove a druhé pri prí-
stavisku v Šamoríne.    (k, TASR)
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Ovzdušie ušetrili od 
749,46 kilogramov CO2

Vrakovisko pod záhradami: 

Čo sa buduje pri ceste č. 63?
Jeden z mliečňanských pozem-
kov pri ceste č. I/63 na kon-
ci záhrad bol zo dňa na deň  
vyasfaltovaný, hoci územný 
plán mesta to vyslovene zaka-
zuje. Viacerí obyvatelia si kladú 
otázku, čo tam bude?
Na oficiálnom informačnom 
portáli Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republi-
ky enviroportal.sk bol 16. aprí-
la 2019 zverejnený investičný 
zámer spoločnosti VAŠI z Krá-
ľovej pri Senci, v zmysle kto-
rého sa má na parcelách číslo 
243/2 a 245/1 evidovaných 
ako orná pôda zbierať odpad 
a uskladňovať nebezpečný 
odpad. Majiteľom pozemkov 
je podľa katastra jeden z oby-
vateľov nášho mesta, ktorý je 
zároveň aj úradníkom Okres-
ného úradu v Dunajskej Strede. 
Z tejto pozície zaslal investičný 
plán vyššie spomínanej spo-
ločnosti Mestskému úradu v 
Šamoríne a v sprievodnom liste 
datovanom 6. mája 2019 žia-
dal, aby bol plán do troch pra-
covných dní vyvesený na úrad-
ných tabuliach mesta. Potom, 
čo sa tak stalo, mali obyvatelia 
tridsať dní na pripomienkova-
nie investičného zámeru.

MNOHÝM SA TO NEPÁČI
Komisia výstavby, ako aj komisia 
ochrany životného prostredia 
mestského zastupiteľstva navrh-
li vedeniu mesta, aby k zámeru 
sformulovalo odmietavé sta-
novisko, 22. mája zasa občian-
ske združenie Ochrana prírody 
Podunajska signalizovalo, že 
chce byť účastníkom konania. 5. 
júna sa však zrodilo rozhodnutie 
podpísané úradníkom Okres-
ného úradu v Dunajskej Strede, 
že investičný zámer sa nebude 
posudzovať. Proti tomu vznies-
la námietku samospráva nášho 
mesta, ktorá poukázala na fakt, 
že majiteľ pozemkov a autor roz-
hodnutia je jedna a tá istá osoba, 
je teda nesporné, že daná osoba 

má záujem na výsledku tohto 
konania. 14. júna vydalo prísluš-
né oddelenie okresného úradu 
ďalšie rozhodnutie, ktoré potvr-
dilo predchádzajúce rozhodnu-
tie, no teraz bolo podpísané inou 
osobou. Mesto Šamorín opäť 
vznieslo námietku a príslušné 
dokumenty zaslalo aj ministrovi 
životného prostredia Lászlóovi 
Sólymosovi. Vedenie mesta sa 
v záujme vyriešenia záležitosti 
obrátilo na právnika.

MEDZIČASOM V TERÉNE…
Záležitosť, pravda, nežila len na 
úrovni úradnej korešpondencie, 
ale aj v praxi. Plocha s rozlohou 
3115 m2 je v zmysle územného 
plánu rozvoja mesta využiteľná 

na priemyselné účely či sklady, 
no s podmienkou zachovania 
istého pomeru zelene, nie je 
však určená na umiestnenie 
odpadu. Napriek tomu bol 
na pozemok navezený štrk a 
následne sa plocha vyasfal-
tovala. Mestský úrad z toho 
dôvodu požiadal Spoločný 
stavebný úrad, aby záležitosť 
vyšetril. Úrad inicioval úradnú 
kontrolu, ktorá prebehla 21. 
júna, no majiteľ pozemkov na 
ňu neprišiel. Mestský úrad ho 
preto 25. júna písomne vyzval, 
aby predložil povolenia, na zákla-
de ktorých došlo na jeho pozem-
ku k terénnym úpravám a stavbe. 
Ak tak neurobí do 15 dní, mesto 
pristúpi k ďalším opatreniam.
Takto sa veci mali v čase uzávier-
ky našich novín. Prečo je to všetko 
znepokojivé? Z viacerých dôvo-
dov. Po prvé preto, lebo investícia 
hrubo zasahuje do života obyva-
teľov žijúcich v okolitých rodin-
ných domoch. Po druhé preto, 
lebo môže byť precedensom pre 
tých, ktorí by Šamorín radi vní-
mali ako investičné eldorádo. A 
po tretie aj preto, lebo predpisy 
a zákony sa vzťahujú na všetkých 
rovnako, pred zákonom nie sú 
rovní a rovnejší.   (la)

V posledný májový deň sa skon-
čila kampaň Do práce na bicyk-
li, do ktorej sa opäť zapojilo aj 
naše mesto. V Šamoríne súťa-
žilo jedenásť družstiev, ktorých 
členovia za mesiac vysadli na 
bicykel 1059-krát. Tridsaťsedem 
účastníkov kampane za mesiac 
prešlo 2 957,19 kilometrov, čo 
je 79,92 kilometrov na jednu 
osobu. Najviac, 764 kilometrov 
absolvovalo družstvo Vodári. 
Šamorínski účastníci kampane 
podľa jej oficiálnej stránky ušet-
rili ovzdušie Zeme od 749,46 
kilogramov kysličníka uhličitého. 
V mene samosprávy im zabla-

hoželali viceprimátor a miestny 
koordinátor kampane Gábor 
Veres, prednosta mestského 
úradu Ervin Sármány a predseda 
dopravnej komisie László Tóth, 
ktorí im odovzdali symbolické 
dary mesta.
Cieľom celoslovenskej kampane 
Do práce na bicykli je podpora a 
rozvoj cyklodopravy v mestách. 
Tento rok bol pokorený rekord, 
do akcie sa zaregistrovalo 12 
687 účastníkov, ktorí súťažili v 
3 779 tímoch a reprezentovali 
1405 spoločností. Účastníci z 
99 obcí najazdili na bicykli cel-
kovo 1 026 837 kilometrov.  

TOHOROČNÍ OCENENÍ:
Najviac najazdených kilometrov – súťaž družstiev
1. Vodári: Ladislav Méhes, Róbert Pirk ¬ 754 km
2. Šikulky: Dáša Lagová, Judit Koleszár, Alžbeta Jankóvá, Ildikó 
Bodó ¬ 546,97 km
3. Cyklisti: Zsuzsanna Kántor, György Bándy, Klára Búss, Soňa 
Zakariáš ¬ 504,79 km

Najviac najazdených kilometrov – jednotlivci
1. Ladislav Méhes (Vodári)  ¬ 704 km
2. Dáša Lagová (Šikulky) 319,50 km
3. Agneša Vasová  200,44 km

Najviac absolvovaných ciest – súťaž družstiev
1. Cyklisti: Zsuzsanna Kántor, György Bándy, Klára Búss, Soňa 
Zakariásová ¬ 184 ciest
2. Tekergők: Erika Csémy st., Erika Csémy ml., Alica Csémy, 
Anna Csenkey 167 ciest
3. Bike Team: Renáta Nahalková, Renáta Bokorová, Otília Var-
gová, Marta Lelkešová  136 ciest

Najviac absolvovaných ciest – jednotlivci
1. Soňa Zakariásová 49 ciest
2. Klára Búss 47 ciest
3. Renata Bokorová  46 ciest
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Exkurzia do Múzea 
holokaustu v Seredi

Ekologická výchova 
v škôlke na Ulici Márie

Drogy sú cesta do tmy

Študenti Gymnázia M. R. Štefá-
nika v Šamoríne, žiaci Septimy 
A, absolvovali v rámci dejepisu 
exkurziu do Múzea holokaustu. 
Téma holokaustu je nadčasová, 
hoci vo väčšine Európy žijeme 
bez vojen vyše sedemdesiat 
rokov. Búrlivé dianie a genocída 
na Balkáne na prelome milénia, 
ako aj názory niektorých skupín 
na Slovensku nás presviedčajú 
o jej aktuálnosti.
Emotívny výklad mladého 
sprievodcu našich žiakov zau-
jal. Jeho pútavé vysvetľovanie 

histórie druhej svetovej vojny 
skvelo dopĺňali kvalitné expo-
náty, makety i autentické arte-
fakty. 
Súčasťou exkurzie bola aj pred-
náška s diskusiou o koncentrač-
ných táboroch. Lektor ju doplnil 
výbornou vizuálnou prezentá-
ciou.
Študenti hodnotili exkurziu veľmi 
pozitívne. Toto múzeum je vhod-
ným priestorom na pochopenie 
historických udalostí, ktoré sa 
negatívne zapísali do našej his-
tórie.        Mgr. Dagmar Malečková

10. júna sa žiaci Základnej ško-
ly Mateja Bela, Základnej ško-
ly Mateja Korvína a Špeciál-
nej základnej školy zúčastnili 
v mestskom kultúrnom stre-
disku multimédiálneho pred-
stavenia, ktoré bolo venované 
drogovej prevencii. Predstavenie 
občianskeho združenia Meta-
morfozis Drogy sú cesta do tmy, 
ktoré podporuje aj ministerstvo 
zdravotníctva, videli v uplynu-
lých rokoch desaťtisíce mladých 
ľudí. Predstavenie vtipnou for-
mou poukazuje na hrozby drog 

a sprostredkúva aj motivujú-
ce posolstvá. Hlavnú postavu 
stvárnil herec Martin Žák, hra 
vychádza z jeho príbehu. „Ver-
te mi, že v tieni drog som prežil 
najtemnejšie obdobie svojho 
života a nie som naň hrdý. Vyva-
rujte sa ich,“ vyzval na záver žia-
kov.
Iniciátorom a organizátorom 
podujatia bola samospráva 
Šamorína. Predstavenie sa usku-
točnilo v rámci projektu Mesto 
prevencie, ku ktorému sa mesto 
pripojilo v roku 2017.

V súťaži Trnavského kraja Eko-
logický čin roka 2019 skončila 
Materská škola na Ulici Márie 
na treťom mieste. Cieľom 
súťaže, ktorá bola po ôsmy raz 
vyhlásená pri príležitosti Sve-
tového dňa životného prostre-
dia, je upozorniť na globálne 
problémy, význam ochrany 
prírody a našich vôd.
Komisia odborníkov hodnoti-
la dvadsať predložených pro-
jektov v dvoch kategóriách, v 
prvej súťažili komunity, spolky 
a dobrovoľníci, v druhej zasa 
materské, základné a stredné 
školy. Projekt Materskej školy 
na Ulici Márie v Šamoríne s 
názvom Rastliny v škôlkarskej 

záhrade sa delil o tretie miesto 
s programom Obchodnej aka-
démie vo Veľkom Mederi Žime 
globálne, konajme lokálne.
Cieľom škôlkarského progra-
mu je to, aby deti spoznali lie-
čivé byliny, zeleninu a naučili 
sa starať o rastliny vysadené 
v záhrade pri škôlke. Konzu-
mácia vypestovaných malín, 
jahôd, paradajok, tekvice, 
fazule ich má viesť k zdravé-
mu životnému štýlu, ako aj k 
uprednostneniu miestnych 
produktov. Filozofiou materskej 
školy je udržateľný rozvoj, aby 
sme si z prírody zobrali len toľ-
ko, koľko nevyhnutne potrebu-
jeme.    (k)

Mestskí policajti navštívili deti v Materskej škole v Mliečne. Škôl-
kari spoznali prácu policajtov, dozvedeli sa, čo je to verejná bez-
pečnosť a aké sú základné pravidlá bezpečnej premávky. Deti mali 
veľkú radosť z toho, že si mohli vyskúšať pracovné prostriedky 
mestských policajtov. Mestská polícia v rámci programu Mesto 
prevencie navštívi všetky miestne materské školy.

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne 
má zámer prenajať priestory

► veľkej telocvične
► malej telocvične
► pre nápojový automat
► pre vendingový automat

Bližšie info na www.gymmrssam.sk
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Vyše sto detí na Olympijskom dni

Žitnoostrovský Olympijský klub 
a samospráva nášho mesta 
usporiadali na ploche futbalo-
vého klubu ŠTK tradičný Olym-
pijský deň, na ktorý pozvali škôl-
karov a žiakov prvého stupňa 
základných škôl. Na podujatí, 
ktorého primárnym cieľom je 
propagácia pohybu, športu a 
zdravého životného štýlu, sa 
zúčastnilo vyše sto detí.
Primátor Csaba Orosz povedal, 
že je jeho srdcovkou, aby si mlá-
dež obľúbila pohyb a šport, pre-
to si napriek pracovnej vyťaže-

nosti vždy nájde čas na podobné 
podujatia. „Som rád, že som 
pred niekoľkými rokmi stál 
pri zrode podujatí ako Výber 
športu, Športový galaprogram 
či Športový ples,“ uviedol pri-
mátor.
Drobci súťažili v piatich 
disciplínach: skok do diaľky, 
hod granátom, beh cez pre-
kážky, skok cez prekážky a 
na kombinovanej prekážko-
vej dráhe Formula. Účastníci 
si okrem medailí, diplomov 
a darčekov odniesli aj krásne 

zážitky. Ceny odovzdáva-
li primátor a predseda Žit-
noostrovského Olympijského 
klubu Csaba Orosz, predse-
da mestskej komisie športu 
a mládeže Tibor Duducz a 
odborná referentka mestské-
ho úradu Ilona Almási. Pri-
mátor zdôraznil, že podob-
né podujatia sú nevyhnutné 
preto, aby si mládež obľúbila 
šport. Na organizácii poduja-
tia sa podieľal aj profesionál-
ny tím Slovenského atletické-
ho zväzu.    (l)

Ocenili najlepších

Každoročne netrpezlivo 
čakáme na výsledky vyhlá-
senia najlepšieho praktikanta 
roka spomedzi tých žiakov, 
ktorí praxujú v Grand Hoteli 
River Park a v Hoteli Shera-
ton. Tento rok sa slávnostná 
večera konala v Hoteli She-
raton za účasti pozvaných 
hostí, ktorými boli rodičia a 
pedagógovia nominovaných 
žiakov. Zo Súkromnej hotelo-
vej akadémie SDJ a Súkrom-
nej SSOŠ SDJ boli za svoje 

zručnosti a zodpovedný prí-
stup k profesii nominovaní až 
šiesti žiaci. Top praktikantom 
roka v odbore kuchár sa stal 
Mário Mezei, žiak 3. ročníka 
SSOŠ SDJ Šamorín. Víťazovi 
srdečne blahoželáme.
Na večeri sme sa cítili skve-
lo, žiaci pre nás a pre svojich 
rodičov pripravili trendové 
trojchodové menu, ktoré sa 
podávalo zložitou obsluhou. 
Môžeme byť na svojich žia-
kov právom hrdí.           (hasoš)

Výsledky olympijského dňa 
2019

Škôlkari
1. Materská škola na Dunajskej 
ulici
2. Materská škola na Ulici Márie

1. ročník
1. A družstvo ZŠ Mateja Bela
2. Základná škola v Mliečne
3. B družstvo ZŠ Mateja Bela

2. ročník
1. ZŠ Mateja Korvína
2. B družstvo ZŠ Mateja Bela
3. A družstvo ZŠ Mateja Bela
4. Základná škola v Mliečne

3. ročník
1. A družstvo ZŠ Mateja Bela
2. B družstvo ZŠ Mateja Bela
3. ZŠ Mateja Korvína
4. Základná škola v Mliečne

4. ročník
1. ZŠ Mateja Korvína
2. Základná škola v Mliečne
3. B družstvo ZŠ Mateja Bela
4. A družstvo ZŠ Mateja Bela

Fair trade na Madáchovom 
gymnáziu

V rámci programu Erasmus+ sa 
v prvý júnový týždeň konalo na 
Kazinczyho gymnáziu v Győri 
medzinárodné študentské 
stretnutie, ktorého sa zúčastnili 
aj žiaci šamorínskeho Gymná-
zia Imreho Madácha a Gym-
názia z Viedenského Nového 
Mesta. Spoločný projekt sa 
venuje minulosti, súčasnosti a 
budúcnosti stredoeurópskeho 
regiónu, školy hľadajú a formu-
lujú nové nápady, ktoré môžu 
prispieť k zachovaniu a skrášle-
niu nášho prostredia, respektí-
ve k výchove ekologicky uvedo-
melej generácie.
Všetky tri školy sa počas škol-
ského roka venovali zaujíma-
vým témam ako fair trade 
(férový obchod), mobilné tele-

fóny, potravinová bezpečnosť 
alebo migrácia.
Študenti šamorínskeho gymná-
zia na jeseň minulého roka pod 
vedením pedagogičky Andrey 
Bott skúmali dopady dopravy 
na životné prostredie. Pripravili 
skvelé makety, ktoré sú spolu s 
ostatnými materiálmi vystavené 
na druhom poschodí gymnázia 
v sále Erasmus+. Potravinovou 
bezpečnosťou a mobilnými 
telefónmi sa žiaci zaoberali pod 
vedením viedenskej aktivistky 
Südwindu Jane Tanner. Počas 
práce v dielňach získalo tridsať 
účastníkov nielen nové vedo-
mosti, ale prišlo aj s mnohými 
nápadmi, o ktorých sa diskuto-
valo na stretnutí v Győri.

Viola Haluska
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Šamorínsky súbor Simi Dance, ktorý vedie Simona Ambrus Lelkes, 
získal na majstrovstvách Európy vo výrazových tancoch v Balaton-
fürede s choreografiou Galaxy 2. miesto v kategórii pom-pom. V 
kategórii pop skončila choreografia Večerníček na 3. mieste. Na 
súťaži boli zastúpené družstvá z Maďarska, Rumunska, Čiech a 
Slovenska.

Šamorínsky chrámový zbor 
Sancta Maria patrí k umelec-
kým drahokamom nášho mesta. 
Toto vie hádam každý obyva-
teľ Šamorína, ktorý čo len raz 
zažil na vlastné oči a uši koncert 
týchto nadšených amatérskych 
speváčok a spevákov. Ich hla-
sy do podoby drahokamu brúsi 
zbormajsterka Inka Galbáčo-
vá. O tom, ako sa jej to darí, sa 
desiatky Šamorínčanov i ľudí z 
okolia prišlo presvedčiť v nede-
ľu 9. júna tohto roku v popo-
ludňajších hodinách do kostola 
Nanebovzatia Panny Márie v 

Šamoríne, kde zbor s podporou 
mesta Šamorín usporiadal Letný 
koncert. 
Keby som bol hudobný kritik, 
dokázal by som do detailov 
rozobrať každú ich odspievanú 
pieseň. Ale ja som v tú nedeľu 
bol oveľa viac. Stal sa zo mňa 
poslucháč, ktorý hodinu takmer 
nedýchal. Nielen vďaka krás-
nym dirigentským, hudobným 
a najmä speváckym výkonom, 
ale v tomto prípade aj vďaka 
prekvapeniu, ktoré si pre nás 
Sancta Maria pripravila. Boli ním 
jej hostia ¬ deti z Liečebno-vý-

chovného sanatória v Čakanoch. 
Tie spolu s niekoľkými šamorín-
skymi nádejami dali koncertu 
pridanú hodnotu, ktorej ingre-
dienciami boli srdce, ľudskosť 
a slzy. V našom kostole sme 
zažili spoločnú emotívnu erup-
ciu všetkých prítomných sŕdc. A 
Sancta Maria ukázala, že nie je 
len výborným chrámovým zbo-
rom, ale najmä zdrojom pozi-
tívnych emócií a spolkom ľudí, 
ktorým záleží na druhých, a chcú 
im urobiť život, hoc len na chvíľu, 
krajším. V nedeľu 9. júna sa im to 
vrchovato podarilo. A za to si na 

čele s Inkou Galbáčovou zaslúžia 
obrovskú úctu a uznanie.

Namiesto bodky
V nedeľu 16. júna členovia zboru 
Sancta Maria strávili spoločný 
deň so svojimi malými spevákmi 
na Ranči u Paľa v Jelke. Pomocnú 
ruku k dielu pridali aj Katka a Jan-
ko Faboví, Miro Brňák, Dominik 
Slobodník a Štefan Szabó. Deti z 
Liečebno-výchovného sanatória 
v Čakanoch žiarili šťastím a San-
cta Maria tiež. Deň plný zážitkov 
zanechal hlbokú stopu v srdciach 
všetkých účastníkov.   Jozef Fandel

Anjelské hlasy zneli  
v šamorínskom kostole.

Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu odohral 
svoj posledný koncert v Šamoríne.
V nedeľu 23. júna 2019 sme zažili v Rímskokatolíckom kostole v 
Šamoríne skvelý koncert. Vďaka anjelským hlasom dievčat zo slo-
venského rozhlasu pod vedením dirigenta Adriana Kokoša, sme sa 
započúvali to duchovných piesní  určených na modlitbu, i oslavu-
júcich prírodu. Skvelým spestrením bol spev nielen slovenských 
ľudových  piesní. Svojím nádherným hlasom k slávnostnej atmo-
sfére prispel i náš duchovný otec,  pán kaplán Martin Šafárik, vďa-
ka ktorému  sa kostol rozzvučal nádhernými  piesňami  Ave Maria 
a Panis angelicus, čo bol iste nezabudnuteľný zážitok.
Veríme, že sme spoločne zažili nádherný koncertný podvečer v 
našom kostole.           (M. Š.)

Nielen umelecká erupcia
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PONUKA MESTSKEJ KNIŽNICE ZSIGMONDA ZALABAIHO

SVETLANA ALEXIJEVIČ: ČERNOBYĽSKÁ MODLITBA. 
KRONIKA BUDÚCNOSTI
26. apríla 1986 o 1.24 hod. zaznela v černo-
byľskej jadrovej elektrárni séria výbuchov. 
Bol to začiatok najväčšej jadrovej nehody 20. 
storočia. Černobyľská katastrofa sa stala jed-
nou z najsilnejších tém, ktorú vo svojej tvorbe 
spracovala laureátka Nobelovej ceny Svetla-
na Alexijevič. Po dvadsiatich rokoch od jad-
rovej apokalypsy sa vracia na miesta, ktoré 
boli Černobyľom najviac postihnuté, rozprá-
va sa s ľuďmi, ktorých sa bytostne dotkla a fatálne zasiahla do 
ich životov. Pozostalí, hasiči, bývalí zamestnanci ¬ každý z nich 
má vlastný „černobyľský príbeh“. Svetlana Alexijevič nenapo-
dobiteľným spôsobom skladá kroniku nedávnej minulosti, aby 
napísala knihu, ktorá je pre nás všetkých varovaním najmä do 
budúcnosti.

KRISTY CAMBRON: MOTÝĽ A HUSLE
Záhadný obraz vdýchne nádej a krásu do naj-
temnejších kútov Osvienčimu a do jedného z 
najosamelejších sŕdc na Manhattane. Súčas-
nosť: Obchodníčke s umením Sere Jamesovej 
sa pred dvomi rokmi pred oltárom zrútil svet. 
Túžba po rozptýlení v nej nanovo rozdúcha 
záujem o záhadný portrét, ktorý videla v det-
stve ¬ obraz mladej huslistky s prenikavo mod-
rými očami. Počas pátrania po ňom sa zoznámi 
s Williamom Hanoverom, vnukom bohatého 
kalifornského magnáta, ktorý môže byť kľúčom k nájdeniu stratené-
ho diela. Sera a William spoločne odkrývajú príbeh maľby: dramatic-
ké osudy rakúskej huslistky Adele von Bronovej. Viedeň, 1942: Keď 
obľúbenkyňa rakúskej aristokracie, talentovaná huslistka a dcéra 
vysokopostaveného predstaviteľa Tretej ríše Adele začne s pašova-
ním Židov z Viedne, riskuje všetko.

26¬27. júl: 
MOZI KLUB ¬ Samaria Jazz Festival

2. august, 17.30 hod.: 
Pomlé ¬ Samaria Music & Rock Festival

15¬20. august: 
Dni Svätého Štefana

AKTUÁLNE PROGRAMY

Na margo koncertu
orchestra 

Harmonia Classica

V Základnej umeleckej škole 
Štefana Németha-Šamorínske-
ho zazneli v podaní komorné-
ho súboru Harmonia Classica 
skladby z kreslených filmov, 
psychologických drám či mys-
tických pirátskych filmov. V 
koncertnej sále dostala veľký 
priestor aj vizuálnosť, keďže 
na javisku sa na plátne objavili 
slávne scény a postavy kulto-
vých filmov.
V úvode koncertu zaznela 
skladba z Hry o tróny, ktorá 
bola prísľubom dynamického 
večera. Potom nám obľúbení 
rozprávkoví hrdinovia pripo-
menuli naše detstvo, nasledo-
vali vážnejšie filmové hudby, v 
ktorých nechýbala ani dráma či 
ľúbostné motívy. Trochu svie-
žosti do rozcítenej atmosféry 
vniesli svojou hrou na klavíri 

Norbert Galambos a Éva Var-
ga: ich vystúpenie nás prenies-
lo do sveta nočných klubov v 
šesťdesiatych rokoch. Násled-
ne divákov očarila Éva Hecht, 
ktorá v klavírnom sprievode 
Eriky Domsitz zaspievala sláv-
ny šláger Hopelessly Devo-
ted to You. Hudobný zážitok 
vystupňovali filmové scény, až 
sme mali pocit, že sme sa ocitli 
v strede filmového diania.
Jedinečný koncert mal veľký 
divácky úspech, posluchá-
či odmenili orchester búrli-
vým potleskom. Verme, že aj 
v budúcnosti nám Harmonia 
Classica pripraví podobné 
pekné a jedinečné koncerty, a 
že orchester bude aj naďalej 
zaraďovať do svojho repertoára 
okrem klasickej hudby aj filmo-
vú muziku.            (B. M.)

V budove Koruny bola otvo-
rená výstava Gábora Szűcsa 
s názvom Membrane. Býva-
lý paulánsky kláštor bol roky 
zanedbaný, no pred niekoľký-
mi rokmi dostal vďaka radu 
kultúrnych podujatí šancu na 
transformáciu. Gábor Szűcs 
sa od počiatkov aktívne zapá-
jal do tejto iniciatívy.
„Gábor Szűcs pri inštalácii 
svojich malieb a umelec-
kých videí vedome využíva 
prostredie pamiatky. Z tma-
vých podkladov jeho plátien 
jasne žiaria odvážne farby, 
abstraktné kompozície a 
vstupujú do dialógu s pada-
júcou omietkou a tehlami. 
Jeho diela motivujú diváka 
opustiť obvyklé interpretač-
né rámce. Stojac pred nimi sa 
treba poddať dojmu z vide-
ného a nechať, aby vizuálne 
prostriedky rozkmitali jemnú 

membránu našich emócií. 
Premietanie, animácie nás 
prostredníctvom dynamic-
kých svetelných a zvukových 
vplyvov zasväcujú do myš-
lienkových pochodov autora. 
Vykoľaja nás, rozrušia, alebo 
uvoľnia a vedú k zamysleniu, 
no v nijakom prípade nás 
nenechajú chladnými,“ pove-
dala na vernisáži kunsthisto-
rička Emese Kún.
Gábor Szűcs pochodil mno-
hé európske krajiny a USA, 
no vždy sa vracia tam, kde 
začínal: do Šamorína. Do 
mesta, kde každá úspešná 
výstava a podujatie dokazuje, 
že umenie má silu formovať 
komunitu. „Budova sa čosko-
ro obnoví a príde o svoj rus-
tikálny charakter, no verím, 
že si naďalej zachová kultúr-
nu funkciu,“ vyjadrila nádej 
Emese Kún.   (k)

Výstava Gábora Szűcsa 
v budove Koruny
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Školstvo: neoddychuje sa ani v lete

Skutočne nebudú bezplatné 
obedy úplne bezplatné?
Presadenie právnej normy 
do praxe si vyžiada výdavky. 
V snahe zmierniť finančnú 
záťaž mesta musíme požiadať 
o pomoc aj rodičov. Pravda, 
nechceme, aby boli poplat-
ky privysoké. Z toho dôvo-
du sme novelizovali mestské 
nariadenie, v zmysle ktorého 
k štátnemu príspevku vo výš-
ke 1,20 eur priplatia rodičia k 
obedom žiakov prvého stup-
ňa 0,21 eur a k obedom žia-
kov druhého stupňa 0,30 eur. 
Nariadenie modifikovalo aj 
výšku iných príspevkov. Snažili 
sme sa tieto sumy zmeniť čo 
najmiernejšie, v prípade dru-
žiny sa príspevok zvýši o 1,50 
eur, v prípade materských škôl 
o 2 eurá. V porovnaní s inými 
mestami podobnej veľkosti 
je to ešte vždy nízka suma. 
Obedy zadarmo teda skutoč-
ne nebudú zadarmo, no rodi-
čom zostane v peňaženke viac 
peňazí.

Sú školské jedálne pripravené 
na zmenu, keďže od septem-
bra sa v nich bude stravovať 
zrejme oveľa viac detí? 
Z predbežného prieskumu 
v apríli vyplynulo, že počet 
stravníkov sa skutočne zvý-
ši. V Základnej škole Mateja 
Bela by sa malo stravovať o 
sto detí viac, preto kuchyňu v 
lete zmodernizujeme. Na tento 
účel sme vyčlenili 56-tisíc eur, 
18-tisíc je určených na obnovu 
ventilácie, no sú potrebné aj 

ďalšie investície, aby kuchyňa 
vyhovovala požiadavkám doby. 
Zo zvyšnej sumy preto nakúpi-
me kuchynské zariadenie.

Ako sú na tom maďarské školy?
Kuchyňa a jedáleň Základnej 
školy Mateja Korvína je novšia, 
modernejšia, preto na zavede-

nie bezplatných obedov posta-
čí investícia vo výške 8-tisíc 
eur. V škole sa sústredíme na 
renováciu sociálnych zariade-
ní, na ktoré tento rok minieme 
28-tisíc eur. V Základnej škole 
v Mliečne bolo nedávno obno-
vené ihrisko, náklady dosiahli 
13-tisíc eur. V tejto škole zave-

denie bezplatných obedov 
nespôsobí nijaké problémy.

Aké práce sú naplánované v 
škôlkach?
Žiaľ, nemáme k dispozícii 
toľko peňazí, aby sme naraz 
zrealizovali všetky potrebné 
práce, preto sme zostavili reb-
ríček priorít. V škôlkach sú vo 
všeobecnosti staré brány, na 
nejednom mieste je poškode-
ný plot, inde treba zrenovovať 
sociálne zariadenia či vyme-
niť okná. V Materskej škole 
na Školskej ulici treba vyme-
niť strechu, to bude najväč-
šia investícia, ktorá si vyžiada 

40-tisíc eur. V Materskej škole 
na Ulici Márie preinvestujeme 
8100 eur, na Dunajskej ulici  
4800 eur, na Veternej ulici  
16 300 eur a v Materskej ško-
le na Gazdovskom rade zasa  
9800 eur. Keďže väčšina našich 
škôlok pracuje aj v júli, niektoré 
práce sa vykonajú v auguste.

Centrum voľného času Kukkó-
nia pracuje aj v lete. Zmenili 
sa jeho otváracie hodiny?
Áno. Hoci programy sa začí-
najú až o ôsmej, Kukkónia na 
žiadosť rodičov prijíma deti 
v niektoré dni už od siedmej 
hodiny. Zaviedli sme to preto, 
lebo mnoho pracujúcich rodi-
čov odchádza do práce skoro 
ráno.

Ako by ste hodnotili uplynulý 
školský rok?
Rušný. Tento rok sme, naprí-
klad, po prvý raz usporiadali 
Matematickú súťaž Samaria, 
ktorá si vyžiadala veľa orga-
nizačnej práce, ale úsilie sa 
vyplatilo. Odozvy boli pozi-
tívne, deti sa cítili dobre, pre-
to súťaž usporiadame aj v 
nasledujúcom školskom roku. 
Najlepší dostali poukážky na 
nákup športových potrieb a 
vstupenky do x-bionic® sphere, 
keďže žiakov chceme motivovať 
k pohybu. V rámci programu 
Šamorín ¬ mesto prevencie sme 
pokračovali v projekte drogo-
vej prevencie: siedmaci, ôsmaci 
a deviataci videli zaujímavé a 
poučné interaktívne predstave-
nie, v ktorom im známy herec 
vyrozprával vlastný príbeh. 
Predstavenie videlo 450 detí a 
myslím, že bolo veľmi osožné.

Na základe výsledkov zápisu 
do školy bude od septembra v 
meste viac prvákov ako vlani. 
Nebudú problémy s kapacitou?
Neustále monitorujeme počet 
žiakov v školách, no problé-
my s kapacitou bude mať len 
slovenská škola. Niektorí sa 
snažia interpretovať všeobec-
ne záväzné nariadenie samo-
správy po svojom, my sa však 
naďalej držíme toho, že do 
slovenskej školy prijmeme len 
deti, ktoré majú trvalé bydlisko 
v Šamoríne.                  (k,l)

Skončil sa školský rok a začali sa letné prázdniny, no v 
mestských vzdelávacích a výchovných zariadeniach je ruš-
no aj v lete. Materské školy sú ešte pár týždňov v prevádz-
ke, no školy sa už začali renovovať. Časť prác je potrebná 
preto, lebo v zmysle rozhodnutia vlády budú mať školáci 
od septembra bezplatné obedy, ktoré však úplne zadarmo 
nebudú. O detailoch sme sa porozprávali s viceprimátorom 
a predsedom školskej komisie Gáborom Veresom.

Čitateľov upozorňujeme, že mesačník Šamorín a okolie vyjde aj v auguste. 
Náš časopis nájdete aj v ôsmom mesiaci roka na obvyklých miestach.
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Ako prežiť leto?
V dôsledku klimatických 
zmien sú letá čoraz horú-
cejšie, pričom dlhotrvajúce 
horúčavy výrazne zaťažujú 
organizmus. Ohrození sú 
najmä seniori, keďže ich ter-
moregulácia už nie je doko-
nalá, preto sa menej potia. 
Zmení sa ich vnímanie tepla, 
preto majú nižší príjem teku-
tín, ich organizmus sa skôr 
prehreje a môže sa dehydro-
vať. Situáciu ďalej zhoršuje 
vysoký krvný tlak, srdco-
vo-cievne ochorenia, ocho-
renia obličiek, metabolické 
ochorenia či cukrovka. Mno-
ho seniorov užíva aj lieky na 
odvodnenie, čo pri nízkom 
príjme tekutín ďalej zvyšuje 
riziko dehydratácie.
Čo robiť v horúčavách? 
Chlaďme si svoje prostredie. 
Izbová teplota by mala byť 
maximálne 27 stupňov, cez 
deň treba byt zatieniť a vet-
rať v noci či ráno. Klimatizá-
ciu sa odporúča pustiť len na 
istý čas, nastavená teplota 
by nemala byť nižšia ako 27 
stupňov, keďže veľmi chlad-
ný vzduch môže viesť k prob-
lémom s kĺbmi. Aj ventilátor 
je najlepšie púšťať prerušo-
vane. V miestnosti môžeme 
umiestniť aj zvlhčovač vzdu-
chu, keďže vyššia vlhkosť 
znižuje pocit tepla. Pomôcť 
môže aj to, ak si na krátky 
čas na čelo, krk či končatiny 
priložíme vlhký uterák, ale-
bo sa osprchujeme vlažnou 
vodou. Nosiť treba vzdušný 
odev z prírodných materiá-
lov.
Dôležitý je pitný režim! V 
horúčavách môže organiz-

mus potrebovať aj o 1,5 litra 
tekutín viac ako v bežných 
podmienkach. Napime sa aj 
vtedy, keď nie sme smädní. 
Každú hodinu treba vypiť 
aspoň pohár tekutiny. Dôle-
žité je aj to, aby sme nepili 
len vodu či čaje s nízkym 
obsahom soli, keďže vypote-
nú soľ treba doplniť. Ľudia s 
vysokým krvným tlakom by 
si mali viackrát ako obvykle 
kontrolovať krvný tlak, v prí-
pade potreby znížiť dávkova-
nie liekov. 
Vyhýbajme sa priamemu 
slnku a fyzickej námahe. V 
horúčavách môžu organiz-
mus veľmi zaťažiť aj bežné 
činnosti. Už aj malý pohyb 
zaťaží činnosť srdca, keď-
že organizmus je vyťažený 
odvádzaním tepla. 
Dbajme aj o adekvátne 
uskladnenie potravín, jedlo 
treba dostatočne uvariť a 
upiecť. Nadbytočné jedlo 
treba rýchlo schladiť. Vo 
veľkých horúčavách si tre-
ba vyberať ľahko stráviteľné 
jedlá a vyhýbať sa mastným, 
korenistým, mliečnym a kré-
movým jedlám. 

MUDr. Renáta Varga, 
internistka

Dopravná tabuľa bola jeden 
deň dvojjazyčná

Aktivisti hnutia Kétnyelvű 
Dél-Szlovákia ¬ Dvojjazyčné 
Južné Slovensko 10. júna 2019 
na jeden deň zdvojjazyčnili 
dopravnú tabuľu pri Báči, ktorá 
informuje o vzdialenosti do Bra-
tislavy a Šamorína. O svojej akcii 
natočili aj video, no maďarské 
nápisy boli z tabule opäť odstrá-
nené. Aktivisti listom vyzvali 

ministra dopravy a splnomoc-
nenca pre národnostné men-
šiny, aby sa zmenili technické 
normy a bolo možné umiestniť 
dvojjazyčné dopravné tabule. 
Akčná skupina túto dopravnú 
tabuľu pred pol rokom už zdvoj-
jazyčnila, o odstránenie maďar-
ského nápisu sa vtedy zasadil 
slovenský premiér.

Na sociálnej sieti obyvateľka 
nášho mesta zverejnila nasle-
dujúci post: „Keď už je záko-
nom alebo čím 
daná suma dane 
za psa v byte 
40 eur (čo mi 
skoro zabehlo, 
keď som to naš-
la v schránke), 
žiadam vás, aby 
ste k problé-
mu pristupova-
li adekvátne k 
tejto platbe. Žiadam poriadne 
výbehy pre psíkov, nie roztr-
hané pletivo, ktoré je zalátané 
akýmisi doskami z plávajú-
cej podlahy (toto bola zrejme 
svojpomoc psičkárov). Takisto 
žiadam o viac košov na výka-
ly, pretože skoro každý deň do 
nejakého „ho.a“ stúpim, rovna-
ko aj papierové vrecká na tento 
biologický odpad. Môžete mi 
povedať, kam idú všetky tie 
peniaze, keď nevidím poriad-
nu výbavu pre psičkárov? Kto 
je v tejto veci kompetentný? 
Je nehorázne, aby človek za 
čivavku platil 40 eur. To je han-
ba! S poďakovaním a s pozdra-
vom, D. SZ.“.

Vedúci referátu životného pro-
stredia na mestskom úrade 
Arnold Kocsis uviedol, že opra-

vu psích výbehov 
má mesto v plá-
ne. Ich stav však 
výrazne závisí 
od ich využíva-
nia, rovnako ani 
nádoby na psie 
výkaly sa nezni-
čili samé od seba. 
„Výstavba nových 
psích výbehov nie 

je jednoduchá, lebo na sídlis-
kách nie je dostatok miesta a 
pre blízkosť okien sa to vždy 
vyriešiť nedá. Ak však oby-
vatelia vedia o adekvátnom 
mieste, radi ich návrhy uví-
tame. Chcem zdôrazniť, že v 
blízkej budúcnosti rozšírime 
počet nádob na psie výka-
ly, ho hneď aj poznamenám, 
že mnohí ich využívajú ako 
smetné koše, a nie na pôvod-
ný účel. Treba poznamenať, 
že psie výkaly sa v Európskej 
únii nepovažujú za biologický, 
ale nebezpečný odpad, a tak s 
ním treba aj nakladať,“ dodal 
vedúci referátu životného pro-
stredia.

Ad: Stav psích výbehov
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Šamorín už mal úspešných 
športovcov, ktorí sa presadi-
li na majstrovstvách sveta, 
Európy či olympiáde. Od júna 
môže byť naše mesto hrdé na 
ďalšiu vzácnu medailu, keďže 
Csaba Zalka bol členom slo-
venskej K4, ktorá na Európ-
skych hrách v Minsku vybojo-
vala bronzovú medailu.
„Sme veľmi šťastní. Po Sveto-
vom pohári v Duisburgu sme 
opäť potvrdili skvelú formu,“ 
povedal Csabi, ktorý sa priznal, 
že v takých ťažkých podmien-
kach ešte nesúťažil. „Bol silný 
protivietor, vlny boli veľmi dlhé 
a veľmi rozkývali loď, no nás 
to nerozhodilo,“ pokračoval 

zverenec trénera Gézu Vassa. 
„Rusi šli fantasticky, v porovna-
ní s nimi sme stáli. No posled-
ných dvesto metrov nám vyš-
lo,“ povedal 20-ročný pretekár. 
„Európske hry v Minsku boli 
skvelo zorganizované. Vodác-
ke súťaže sa konali polhodiny 
od športovej dediny a skvelá 
bola aj strava. Vrátil som sa s 
obrovskými zážitkami. Bronzo-
vá medaila znamená pre mňa 
veľmi veľa. Je to najhodnotnej-
šia medaila v mojej doterajšej 
športovej kariére.“
Na oddych však nie je čas. 
„Kvalifikačná súťaž, majstrov-
stvá Európy U23 a potom 
náročná príprava na augustové 

majstrovstvá sveta, kde pôjde 
o kvalifikáciu na olympiádu,“ 
ukončil Csaba Zalka.
Šamorín na Európskych hrách 
okrem Csabu Zalku reprezen-
tovala aj Gabika Ladič, zveren-
kyňa Árpáda Sándora. Gabika 
sa po skvelom výkone prebo-
jovala do A finále C1200, v 
ktorom skončila na 9. mieste. 
„Mala som dobrý štart, 
no po čase sa k neprí-
jemnému vetru pridal 
aj dážď a takmer nič 
som nevidela. Nebo-
la som so svojím 
výkonom spokojná, 
keďže som zo seba 
n e v y d o l o v a l a 
maximum. Oča-
kávala som lepší 
výsledok,“ pove-
dala o pretekoch 
Gabi Ladič.

Tibor Duducz 

ŠPORT

Csaba Zalka: 
najvzácnejšia medaila

ŠTK Šamorín bude v Pomlé 
naďalej hrať v druhej lige. 
Dlho sa zdalo, že Šamorín 
zostúpi do nižšej súťaže, 
no napokon sa niekoľko dní 
pred konečným termínom 
rozhodlo, že naše družstvo 
zostane v druhej lige ako 
farma DAC-u. Dohoda bola 
podpísaná na jeden rok.
V rámci spolupráce môže 
prísť na majstrovské zápa-

sy do Šamorína päť hráčov 
z A družstva žlto-modrých. 
Okrem toho bude vo farbách 
Šamorína hrať 7¬8 mladých 
dunajskostredských hráčov a 
aj ŠTK bude mať 10¬12 fut-
balistov. „Naším dôležitým 
poslaním je dať priestor mla-
dým hráčom z regiónu, pre 

ktorých môže byť náš klub 
odrazovým mostíkom,“ pove-
dal predseda ŠTK Šamorín 
Csaba Horváth.
Šamorínske družstvo bude 
fungovať ako farma, zmenil 
sa aj názov klubu. Od novej 
sezóny bude hrať pod názvom 
FC ŠTK 1914 Šamorín/Somorja 

a domáce zápasy odohrá väč-
šinou v nedeľu o 10.30 hod. 
Novým trénerom sa stal Bra-
nislav Sokoli, ktorý bude veľa 
konzultovať s trénerom DAC-u 
Petrom Hyballom. 
Keďže na hlavnom ihrisku 
sa obnovuje trávnik, ŠTK sa 
v Pomlé po prvý raz pred-
staví zrejme až 11. augusta v 
zápase proti Petržalke.

Tibor Duducz 

Manželstvo s DAC-om
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Šamorínske mládežnícke družstvá majú za sebou skvelú 
sezónu, mnohé z nich skončili na stupni víťazov.
Družstvá ŠTK U15 a U11 sa stali majstrami, U8 skončilo na 
druhom mieste. Basketbalistky získali bronz. Družstvá ŠBK 
U12 a U11 skončili na druhom mieste, U13 zasa na treťom 
mieste.

Úspešní futbalisti 
a basketbalisti

  
CONNECTING KIDS TO SPORTS

PRÍĎ
SI  VYBRA  

PORT
WANNADO 
FESTIVAL 2019
7. 9.

 
ŠAMORÍN

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN ŠAMORÍN
10:00–17:00 hod. 

PRIVÁDZAME DETI K POHYBU

Historický 
úspech 
Mliečna

Zážitok na celý život

Dva roky, dva majstrovské 
tituly, od jesene V. liga. Také 
je vysvedčenie ŠTK Šamorín 
B, mliečňanskeho futbalového 
družstva. 
Zrejme by sme nenašli veľa 
dospelých futbalových druž-
stiev, ktoré za dva roky stre-
lili 227 gólov, čo je 4,2 gólov 
na zápas. V dvoch sezónach 
mliečňanské družstvo z 54 
zápasov len v dvoch netrafi-
lo bránku, štyrikrát dosiahlo 
dvojciferný výsledok. „Mali 
sme vynikajúce družstvo, hra-
lo skvelý futbal, ktorý sa páčil 
divákom. Dokazuje to aj fakt, 
že do Mliečna chodilo na fut-
bal aj mnoho Šamorínčanov,“ 
povedal János Szamaránszky, 
ktorý chodí na miestne futba-
lové ihrisko vyše polstoročie. V 
klube hral, bol jeho predsedom, 
v posledných rokoch je jeho 
verný fanúšik. „Klub poháňala 

dopredu súdržnosť a spoluprá-
ca. Mali sme vyrovnané druž-
stvo, v ktorom popri mladých 
hráčoch hrali aj skúsení futba-
listi. Posily neraz prichádzali aj 
zo Šamorína,“ pokračoval prís-
lušník mliečňanského tvrdého 
jadra. „Už sa neviem dočkať 
novej sezóny a zápasov V. ligy, 
keďže takto vysoko sme ešte 
nehrali. Čaká nás veľa derby a 
na ihrisko v Mliečne príde ešte 
viac divákov,“ ukončil János 
Szamaránszky. 
Okrem hráčov a trénerov majú 
leví podiel na ďalšom majstrov-
skom titule aj hlavný akcionár 
ŠTK Šamorín Norbet Csutora, 
predseda ŠTK Csaba Horváth, 
manažér Andrej Špánik, pred-
seda klubu Ernő Lengyel a vše-
majster mliečňanskeho druž-
stva Lajos Vasi „Mester“.

Tibor Duducz 
Foto: Tibor Őry

Slovenský futbalový zväz a mesto Šamorín pri príležitosti Medzi-
národného dňa detí prekvapili žiakov základných škôl jedinečným 
darom. 
Školáci sa najprv zúčastnili netradičnej tlačovej konferencie, na 
ktorej mohli klásť otázky ôsmim futbalistom: Martinovi Dúbrav-
kovi, Jurajovi Kuckovi, Miroslavovi Stochovi, Milanovi Škriniarovi, 
Stanislavovi Lobotkovi, Róbertovi Makovi, Ľubomírovi Šatkovi a 
Lacimu Bénesovi. Deti dostali sladkosti, kartičky s autogramami, 
po tréningu si mohli zahrať s futbalistami a odfotiť sa s hráčmi, 
ktorí patria k špičke a hrajú v najlepších súťažiach. Školáci prežili 
chvíle, na ktoré budú spomínať celý život.                      Tibor Duducz 
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Oberanie úrody patrí medzi najpríjemnejšie 
činnosti. Vo fóliovníkoch od polovice júla 
rodia papriky, paradajky a šalátové uhorky. 
Na paprikách sa aj tento rok často objavujú 
hnedé škvrny, ktoré môžu byť spôsobené aj 
nedostatkom vápnika. Tento problém sa dá 
vyriešiť tekutým umelým hnojivom ako Kal-
cidol, Wuxal Ca či Florasin Ca. Vápnik často 
chýba aj paradajkám, preto aj v ich prípade 
postupujeme rovnako. V čase dozrievania 
potrebuje paprika viac dusíka, kým u para-

dajok môžeme proces dozrievania urýchliť 
draslíkom. Paradajky pod holým nebom v 
porovnaní s vlaňajškom dozrievajú asi o dva 
týždne neskôr, keďže pre daždivé počasie 
bola väčšina plánt vysadená neskôr. V júni 
sa už dá zbierať jesenný cesnak, jarný je 
vhodný na zber v auguste. Skoré zemiaky 
sa môžu zbierať od polovice júna, zber sa 
neoplatí odkladať, keďže zemiaky sa v let-
ných horúčavách už nevyvíjajú a môžu ich 
napadnúť škodcovia.
V letných mesiacoch pokračujeme v 
postreku viniča proti múčnatke (Thiovit Jet, 

Kumulus WG, Topas 100EC, Cabrio Top) 
a peronospóre (Kuprikol 50, Champion 
50WP, Profiler WG, Cabrio Top) a začne-
me ho striekať aj proti botrytíde (Prolec-
tus, Cantus, Teldor). Nezabudnime ani na 
ochranu pred obaľovačmi a voškami, ktoré 
poškodzujú vinič, jablone i broskyne (Decis 
Protech, Karete Zeon, Dursban, Mospilan 
20SP). Odporúča sa viackrát použiť aj Kal-
cidol alebo Wuxal Ca, ktoré predlžujú dobu 
uskladnenia jabĺk a hrušiek, sú prevenciou 
proti pehovitosti a hnednutiu dužiny.

Róbert Lelkes, Agrosam

Júl v záhrade

Z KRONIKY MESTSKEJ POLÍCIE

Okradol ju pri bankomate
1. júna v noci prišlo na mestskú 
políciu hlásenie z Mliečňanskej 
ulice, že neznámy muž okradol 
ženu. Poškodená si z banko-
matu vybrala 50 eur, keď k nej 
priskočil neznámy muž, ban-
kovku jej vytrhol z ruky a utie-
kol. Polícia okolie preskúmala, 
no páchateľa nenašla. Vec 
vyšetruje štátna polícia.

Dieťa zatvorené v aute
Začiatkom júna oznamovateľ 
uviedol, že na Bratislavskej 
ceste je v parkujúcom aute 
asi trojmesačné dieťa, no jeho 
rodičia nie sú pri ňom. Mest-
ská polícia na mieste konštato-
vala, že dieťa nie je ohrozené.

Lopatou plašil holuby
V nočných hodinách prišlo 
hlásenie z Hlavnej ulice, že 
neznámy muž lopatou udiera 
do zeme, čím ruší nočný pokoj. 
Muž policajtom vysvetlil, že 
sa lopatou pokúša odohnať 
holuby. Tí ho vyzvali, aby od 
svojho konania upustil a on ich 
výzvu uposlúchol.

Našli ho mŕtveho vo vani
13. júna v nočných hodinách 
susedia nahlásili, že už istý čas 

nevideli svojho suseda. Mest-
ská polícia upovedomila štátnu 
políciu, ktorá prišla na dané 
miesto. Jeden z policajtov cez 
otvorené okno vošiel do domu 
a majiteľa domu našiel mŕtve-
ho vo vani. Záležitosť prevzala 
štátna polícia.

Vraj ho bije manželka
Uprostred júna sa na mest-
skú políciu obrátil muž z 
Pomlejskej ulice, ktorý poli-
cajtov čakal pred domom a 
povedal im, že manželka ho 
napadla a vyhrážala sa mu 
nožom. Manželka však uvied-
la, že už dlhšiu dobu sú medzi 
nimi nezhody, lebo muž je 
závislý od liekov a veci sa 
udiali presne opačne, manžel 
napadol ju. Mestská polícia 
odovzdala záležitosť štátnej 
polícii.

Zatvoril psa do auta
V noci 21. júna zavolali mest-
ských policajtov z parkovis-
ka jedného z obchodných 
domov, keďže okoloidúci 
videli v aute zatvoreného psa, 
ktorý hlasno štekal. Kým priš-
la hliadka, k autu sa dostavil 
aj majiteľ psa, ktorého poli-
cajti upozornili na chybu.
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Do konca septembra 
možno požiadať 

o príspevok

16. júna bola zverejnená 
výzva, v zmysle ktorej sa dá 
požiadať o štátny príspe-
vok na zateplenie najmenej 
desaťročného rodinného 
domu. O príspevok je možné 
požiadať do 30. septembra, 
jeho maximálna výška je  
8800 eur.
Žiadosti treba predkladať 
elektronicky, no neoplatí sa 
čakať, lebo štát prihliadne 
len na prvých päťsto žiados-
tí. Detailné podmienky sú na 
stránke energiaprevas.sk, z 
ktorých sme vybrali niekoľko 
dôležitejších informácií: 
¬ o príspevok možno požia-
dať aj na zatepľovacie práce 
začaté po roku 2015,

¬ základná plocha rodinné-
ho domu nemôže byť v prí-
pade jednoschodovej stavby 
vyššia ako 150 m2, respektí-
ve v prípade viacpodlažného 
domu vyššia ako 300 m2, 
¬ nehnuteľnosť slúži len na 
bývanie, a nie na podnika-
nie.
Ide už o piate kolo zatepľo-
vacieho programu, novinkou 
je to, že práce už nemu-
sia vykonať firmy so špe-
ciálnym povolením. 800 
eur dotácie je určených na 
vypracovanie projektovej 
dokumentácie, štát uhra-
dí 40 percent nákladov na 
zateplenie, nanajvýš však  
8000 eur.
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VSTUP 10 € / osoba

 SLÁVNOSTNÝ POCHOD, DEFILÉ SKUPÍN
	 ŽONGLÉRI	CIRKUSKUS
	 ŠERMIARKSE	VYSTÚPENIE
 DVOR	ZÁZRAKOV	–	O	MÚDREJ	PRINCEZNEJ 
 VYSTÚPENIE	–	DOBOVÁ	ARMÁDA
 UKÁŽKY	STREDOVEKÝCH	ZBRANÍ
	 VYSTÚPENIE	SKUPINY	ARGYLL	-	POMÄTENÁ 
	 DVOR	ZÁZRAKOV	–	DIVADIELKO
	 HLAVNÝ	PROGRAM	–	PO	STOPÁCH	VÍLY	ILONY
	 DETSKÉ	SÚŤAŽE	A	ÚLOHY
			DETSKÁ	MOLITANOVÁ	BITKA	 
			TOMBOLA
			FEKETE	SOLYOM	–	LUKOSTRELCI
   HUD.	SK	HOLLOENEK	HUNGARICA	(HU)
   VÝCVIK	NORMANOV
			HUD.	SK.	HOLLOENEK	HUNGARICA	(HU)
			OHŇOVÁ	SHOW

ADVENTURELAND

www.x-bionicsphere.com

PO	STOPÁCH	LEGIEND 
ZO	ŽITNÉHO	OSTROVA

  Call centrum +421 31 32 62 000
x-bionic® sphere  |  Dubová 33/A, Šamorín  |  www.x-bionicsphere.com 

Mediálny partner:

Lístky na podujatie kúpite na recepcii X-BIONIC® HOTEL 
alebo v sieti TICKETPORTAL.


