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V jednotlivých krajinách sa síce 
oslavuje v rôzne dni, no u nás 
sú Deň matiek a máj neodde-
liteľné. Oslava matiek siaha do 
starovekého Grécka a nesporne 
patrí k našim najintímnejším 
sviatkom.
Matka je tá, s ktorou sme v kon-

takte už pred narodením. Ako 
plod sme snívali v rytme jej srd-
ca a počujúc tlkot toho istého 
srdca sme po prvý raz cítili, že 
tento svet je naším domovom. 
Po narodení sa síce pupočná 
šnúra prestrihne, no medzi mat-
kou a dieťaťom naveky zosta-

ne neviditeľné puto. Matka je 
tá, ktorá nás bezpodmienečne 
miluje, kto vždy stojí vedľa nás, 
kto nám sebaobetavo pomáha, 
kto nás vždy vypočuje ticho 
prikyvujúc či dobromyseľne 
radiac. Láska, ktorú k nej cítime, 
sa nemení, plynutím času sa 

vzťah medzi nami len prehlbuje 
a obohacuje. V dospelosti to už 
možno nedokážeme vyjadriť s 
detskou nevinnosťou a sladkos-
ťou, ale musíme jej dať najavo, 
že matka, len matka je skutočne 
nenahraditeľná. Treba tak urobiť 
dovtedy, kým sa to dá.            (la)

Ku Dňu matiek

Samospráva nášho mesta 
získala vlani finančné pro-
striedky vo výške 16 232,94 
eur z programu Podpora 
biodiverzity prvkami zele-
nej infraštruktúry v obciach 
Slovenska ¬ Zelené obce 
Slovenska. Projekt je zame-
raný na zachovanie a obnovu 
biodiverzity a ekosystémov 
mimo chránených území. V 
Šamoríne bolo v mestskom 
cintoríne a lesoparku Pomlé 

vysadených 87 sadeníc hrabu 
obyčajného, lipy malolistej, 
duba letného, čerešne vtáčej 
a brestu hrabolistého. Odbor-
níkov zabezpečila Slovenská 
agentúra životného prostre-
dia a projekt okrem nákupu 
a výsadby sadeníc zahŕňa aj 
starostlivosť o mladé strom-
čeky. Výsadbové práce boli 
zahájené pred veľkonočnými 
sviatkami a dokončené kon-
com apríla.   (la)

Výsadba stromov v Pomlé a cintoríne
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Harmonica Classica hrá klasickú hudbu od baroka až po 
súčasnosť. Komorný orchester založila v roku 2008 Brigitta 
Hegyi a orchester odohral mnoho úspešných koncertov doma 
i v zahraničí.

János Hideghéty (1941¬2019) sa narodil v Mliečne a hudba 
bola od raných čias súčasťou jeho života. Cirkevnej hudbe 
sa venoval od roku 1975 a až do roku 2009 bol kantorom v 
šamorínskom katolíckom kostole.

Cecília Culka sa narodila v roku 1942 v Šamoríne. Pedagogickú 
kariéru začala vo Veľkom Cetíne, od roku 1973 učila v šamo-
rínskej maďarskej základnej škole, kde bola od roku 1976 až 
do odchodu na dôchodok zástupkyňou riaditeľa. Je autorkou 
viacerých učebníc a aktívne sa zapájala do mestského kultúr-
neho života.

János Kiss sa narodil 6. mája 1945 v Malinove. Lekársky dip-
lom získal v roku 1968. Svoju prácu vždy vykonával s veľkou 
chuťou a láskou, vždy tam, kde to bolo práve potrebné. V 
Šamoríne ho pozná takmer každý ako lekára šamorínskeho 
šermiarskeho klubu a spolupracovníka Slovenského Červené-
ho kríža.

Géza Vass sa narodil 15. augusta 1961 vo Vojke nad Dunajom. 
Od roku 1976 pôsobí v šamorínskom Kajak canoe klube. Zís-
kal vyše dvadsať československých a vyše tridsať slovenských 
titulov majstra republiky. Aktívnu športovú kariéru ukončil v 
roku 2004 a odvtedy pôsobí ako tréner KCK, ktorý za ten čas 
päťkrát vyhral súťaž slovenských klubov.

Šamorín ocenil popredné osobnosti

Tohoročným laureátom Ceny 
primátora mesta sa stal 
komorný orchester Harmonia 
Classica, ktorý bol ocenený 
za vynikajúcu umeleckú čin-
nosť a šírenie dobrého mena 
mesta. Cenu Pro Humana za 
prácu v zdravotníctve a sociál-
nej oblasti prevzal lekár János 
Kiss. Samospráva cenou Pro 
Honoris ocenila činnosť Gézu 
Vassa na poli výchovy špor-
tovcov a mestského športové-
ho života. Ocenenie Pro Civis 
in memoriam dostal János 
Hideghéty za obetavú prácu 

pre rímskokatolícku cirkev. 
Cecília Culka bola za mno-
horočnú vynikajúcu prácu v 
oblasti výchovy a vzdeláva-
nia mladej generácie ocene-
ná cenou Pro Futura. Ferenc 
Keszeli za dlhoročnú obetavú 
kultúrnu prácu prevzal cenu 
Pro Cultura. Za kultúrnu prácu 
bol ocenený aj výtvarník Tibor 
Andrásy, ktorému samosprá-
va udelila cenu Pro Urbe. Laj-
os Bálint dostal ocenenie Pro 
Urbe za významnú vedeckú, 
publicistickú a pedagogickú 
prácu. .                 (l, k)

Príhovor primátora Csabu Orosza otvoril 28. apríla v diva-
delnej sále kultúrneho strediska slávnostné zasadnutie 
mestského zastupiteľstva, na ktorom boli odovzdané oce-
nenia mesta. Obyvatelia nášho mesta, respektíve občian-
ske organizácie mohli na ocenenie navrhnúť osobnosti, 
ktoré sa zaslúžili o rozvoj Šamorína.
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Ferenc Keszeli sa narodil v Bratislave, štyridsať rokov žije v 
Šamoríne. Takmer polstoročie pôsobil ako novinár a trvalé 
hodnoty reprezentujú aj jeho básnické zbierky. V roku 1990 sa 
stal slovenským spravodajcom Maďarskej tlačovej kancelárie. 
Okrem poézie, poviedok a rozprávok je známa aj jeho kultúr-
na publicistika. V roku 2002 dostal najvyššie maďarské novi-
nárske ocenenie, Cenu Mihálya Táncsisa. V roku 2001 prebral 
štátne vyznamenanie Maďarský zlatý kríž za zásluhy a v roku 
2014 zasa Maďarský rytiersky kríž za zásluhy.

Tibor Andrásy tento rok oslávi 87. narodeniny. Od roku 1970 žije a 
tvorí v Šamoríne. Jeho diela nájdeme v zbierkach Žitnoostrovské-
ho múzea v Dunajskej Strede a Mestskej galérie v Bratislave. Vo 
februári tohto roka sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Šamo-
ríne uskutočnila jeho výstava Agónia¬Extáza. Svojimi dielami 
prispel na činnosť Podporného fondu, ktorý pracuje pri Základnej 
škole Mateja Korvína. Viacero jeho diel krášli aj steny Zariadenia 
pre seniorov Ambrózia.

Pedagóg a výskumník Lajos Bálint vyštudoval v roku 1960 na 
Univerzite Komenského v Bratislave pedagogický odbor mate-
matika–fyzika. Do roku 1979 pracoval ako odborný asistent na 
Katedre matematiky na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, 
potom pôsobil v Pedagogickom výskumnom ústave v Bratisla-
ve, neskôr bol jeho riaditeľom, od roku 1994 pracoval v Štátnom 
pedagogickom ústave. V maďarčine a slovenčine publikoval 
mnoho odborných článkov, ako aj statí o vzdelávacej politike.

Samospráva nášho mesta dlho 
uvažovala nad iniciatívou fut-
balového klubu ŠTK postaviť na 
štadióne ihrisko s umelým tráv-
nikom. Najväčším problémom 
bolo umiestnenie ihriska. Vedenie 
šamorínskeho futbalového klubu 
STK už od roku 2015 rokovalo so 
športovým komplexom x-bio-
nic® sphere, no rokovania boli 
neúspešné. Následne sa uvažo-
valo o troch variantoch, v zmysle 
ktorých malo byť ihrisko s ume-
lým trávnikom na ploche medzi 
súčasným a starým futbalovým 
ihriskom, na mieste starého fut-
balového ihriska, alebo za vetro-
lamom. Vedenie nášho mesta v 
januári 2019 vykonala komplexnú 
analýzu tejto oblasti a na jej zák-

lade dospelo k záveru, že ihrisko 
s umelým trávnikom sa postaví 
za pásmom lesa na poli. „Zvážili 
sme viacero možností. Myslím si, 
že týmto sa rieši aj petícia, ktorú 
skupina občanov iniciovala pro-
ti výrubu stromov v dotknutej 
oblasti. Financovanie projektu je 
zatiaľ otvorené, podľa našich plá-
nov by sa uskutočnilo z projekto-
vých a grantových zdrojov“, uvie-
dol primátor Csaba Orosz.
Plánované futbalové ihrisko s 
umelým trávnikom bude štvrtým 
ihriskom športového komplexu 
STK. Jeho výstavbou mesto získa 
športovisko, ktoré nebude slúžiť 
len futbalovému klubu, ale aj iným 
športovým a voľnočasovým akti-
vitám.                    (la)

Dunajský park na pravom 
brehu rieky

Zmena miesta ihriska 
s umelou trávou

Pri Bratislave má vzniknúť nový, 
chránený park, ktorý bude 
inšpirovaný viedenským a mní-
chovským vzorom. V Rakúsku 
už existuje niekoľko chránených 
parkov, ktoré slúžia aj na špor-
tové a voľnočasové účely. 
Bratislavský dunajský park by 
mal vzniknúť na pravom brehu 
Dunaja medzi rakúsko¬sloven-

skou a slovensko¬maďarskou 
hranicou. Cieľom je vytvoriť 
plochu, kam by ľudia chodili 
za športom a relaxom. Veľ-
ké zmeny sa neplánujú, táto 
časť dunajského brehu sa má 
len vyčistiť a pretvoriť tak, 
aby sa ľudia dostali až k bre-
hu. Na projekte dnes pracujú 
odborníci.  (k)Fotky: FOTOS Zoltán Szitás
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V dunajskostredskej MOL Aréne sa 3. apríla konal 1. ročník regi-
onálnej súťaže mladých kuchárov z juhoslovenských odborných 
škôl Kukkonia Junior Gastro Cup 2019. Úlohou súťažiacich bolo 
pripraviť inovatívne jedlá z regionálnych surovín a modernými 
technologickými postupmi. Šamorínske školy reprezentovali 
štvrták hotelovej akadémie Ján Árva a druhák strednej odbornej 
školy Máté Szabó. V súťaži mladých kuchárov skončili na treťom 
mieste.                       (¬)

Už šiestykrát sa uskutočnili juniorské majstrov-
stvá Slovenska someliérov Vitis Trophée Junior 
2019, počas ktorých študenti stredných škôl 
prezentujú svoje znalosti someliérskeho ume-
nia.
Súťaž Vitis Trophée Junior každoročne vyhla-
suje Vitis Pezinok a Asociácia someliérov 

Slovenskej republiky. Je určená pre nádejných 
someliérov, ktorí chcú otestovať svoje some-
liérske znalosti, schopnosti a skúsenosti. Tento 
rok sa súťaž konala v Súkromnej hotelovej aka-
démii SD Jednota a Súkromnej strednej odbor-
nej škole SD Jednota v Šamoríne a zúčastnilo 
sa jej osemnásť súťažiacich z deviatich škôl z 

celého Slovenska. Do finále postúpili traja naj-
lepší: Tamara Farkašová a Renáta Nozdrovická 
zo Strednej odbornej školy hotelových služieb 
a obchodu v Nových Zámkoch a David Hetteš 
zo Súkromnej strednej odbornej školy GOS-SK 
v Trnave. Porota nakoniec prvé miesto udelila 
Davidovi Hettešovi.             (k)

Vitis Trophée 
Junior 2019 

Mladí someliéri v Šamoríne 

Naša škola ¬ Gymnázium M. R. Štefánika ¬ sa každoročne zapája 
do verejnej celoslovenskej zbierky na pomoc onkologickým pacien-
tom. Deň, kedy zbierka prebieha, je pre širokú verejnosť známy ako 
Deň narcisov. Tento rok sme našu spolupatričnosť, súcit a v nepo-
slednom rade pomoc mohli vyjadriť 11. apríla. Žiaci 2. A s veľkým 
odhodlaním a predsavzatím vyzbierať čo najviac peňazí odštarto-
vali zbierku hneď ráno v škole. Potom sa vybrali do ulíc nášho mes-
ta, kde oslovovali okoloidúcich. Každý, kto svojím príspevkom pod-
poril nadáciu, prejavil súcit a poskytol pomoc tým, ktorí sú na ňu 
odkázaní. Mottom tohoročnej kampane bola jednoduchá otázka: 
Na koho myslíš? S hrdosťou oznamujeme, že sme spolu pomohli 
sumou 1 336,51 eur. 

Mgr. Renáta Orosová

Simi Dance získal 14. apríla v semifinále majstrovstiev Slovenska v 
pódiových tancoch tri strieborné medaily. Úspešnú tanečnú sku-
pinu Centra voľného času Kukkónia vedie Simona Lelkes Ambrus. 
Vlani v máji na levických majstrovstvách Showtime 2018 získa-
la skupina v kategóriách pop, disko a pom-pom jedno prvé a dve 
druhé miesta. Z medzinárodnej súťaže pódiových tancov Win-
tershow 2018 si Simi Dance v novembri priniesol druhé a tretie 
miesto a kategóriu pop naše tanečníčky vyhrali.             (l)

Deň narcisov

Úspechy tanečnej skupiny Simi Dance

Súťažili mladí kuchári
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Skončil sa zápis do šamorín-
skych základných škôl. Do 
Základnej školy Mateja Bela 
rodičia zapísali 155 detí, o pät-
násť viac ako vlani. O štrnásť 
prvákov viac ako v tomto škol-
skom roku bude mať Základná 
škola Mateja Korvína, kde si v 
septembri sadne do školských 
lavíc 69 prváčikov. Do maďar-
skej málotriedky v Mliečne 
bolo zapísaných 24 prvákov, 

teda o dve deti viac ako vla-
ni. Do troch základných škôl v 
meste bolo celkovo zapísaných 
248 detí, čo je o 31 viac ako v 
predchádzajúcom školskom 
roku. Tento údaj je najvyšší 
za posledných trinásť rokov. 
Najmenej prvákov (135) bolo 
v našich školách v školskom 
roku 2005/2006, maďarská 
škola mala vtedy 64 a sloven-
ská 71 prváčikov.   (k)

Najviac prvákov za posledných 
trinásť rokov

Zápis detí do materských škôl od 13. do 17. mája
Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti mesta Šamorín sa koná v termíne od 13. do 17. mája 2019. Na 
predprimárne vzdelávanie sa prijíma predovšetkým dieťa od 
troch do šiestich rokov jeho veku, ktoré bude navštevovať mater-
skú školu od septembra 2019. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré 
dovŕšili piaty rok veku, s odloženou povinnou školskou dochádz-
kou, s dodatočnou odloženou povinnou školskou dochádzkou. 
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti 

zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrde-
ním o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a 
dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o 
dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný 
zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovné-
ho poradenstva a prevencie. Za prijatie žiadosti sa v materských 
školách nevyberá žiadny poplatok. Bližšie informácie poskytnú 
riaditelia jednotlivých materských škôl.         (k)

Som žiačkou Základnej umeleckej školy Štefana Németha Šamo-
rínskeho v Šamoríne. Mala som to šťastie zúčastniť sa na projek-
te Erasmus+ Love every drop v Maďarsku spolu s ďalšími štyrmi 
žiakmi a dvomi učiteľkami z našej školy. Každý deň sme zažili 
nejaké dobrodružstvo, napríklad sme sa boli pozrieť na Balaton. Z 
hlavného mesta sme absolvovali plavbu loďou do Visegrádu. Som 
veľmi šťastná, že som sa mohla zúčastniť na tomto skvelom pro-
jekte.               Diana Kissová

Love Every Drop Úspešný Majáles v Pomlé

Na tohtoročný Majáles v Pomlé 
v réžii Mestského kultúrneho 
strediska v Šamoríne zavítali 
stovky návštevníkov, predo-
všetkým rodiny s deťmi, aj zo 
susedných okresov. O bohatý 
program sa postarala tanečná 

skupina Simi Dance a Klimo 
Dance Studio, Divadlo Bum 
Bác, mladí divadelníci Základ-
nej školy Mliečno a skupina 
For You. Návštevníci sa mohli 
zúčastniť aj rôznych interaktív-
nych hier a tvorivých dielní.   (l)
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Denník o chaotických povojnových časoch
V Mestskej knižnici Zsigmonda 
Zalabaiho bola 16. apríla pre-
zentácia knihy Erzsébet Sághy 
Desiate prikázanie – Maďari 
v bráne pekla. Autorka bola 
koncom roka 1947 vysídlená 
z Mliečna do Maďarska a v 
podobe denníkových záznamov 
mladého dievčaťa sumarizuje 
dianie počas jedného roka. 
Vydanie knihy inicioval Ernő 
Ozogány, ktorý v predslove 
píše: „Ide o hodnoverný pohľad 
obyčajného človeka na histo-
rické dianie, ilustrované literár-
nymi citátmi, dojmami hlavnej 
hrdinky a jej analýzou dobovej 

situácie. Táto oral history v 
časovej postupnosti hodnover-
ne zachytáva dobové dianie.“ 
Knihu podporila vdova autora 
predslovu, Kata Ozogány. 
Hosťami prezentácie boli histo-
rik Árpád Popély, sociológ Lász-
ló Végh, riaditeľ Maďarského 
vzdelávacieho inštitútu na Slo-
vensku László Huszár, publicista 
Lacza Tihamér a bývalý primá-
tor nášho mesta Gabriel Bárdos. 
Vďaka mliečňanskej organizácii 
Csemadoku je kniha v Mestskej 
knižnici Zsigmonda Zalabaiho 
pre všetkých záujemcov k dis-
pozícii bezplatne.   (k)

Gibbó opäť zabodoval na svetovej fotosúťaži 
Gábor Gibbó Kiss si tento rok 
priniesol zo svetovej fotosú-
ťaže v USA Modern Collodion 
dve z deviatich cien. Jeho dielo 
Svet a človek (The World and 
The Man) získalo striebornú 
medailu. „Fotografiu som veno-
val pamiatke svojho otca, ktorý 
ma učil a vychovával remeňom, 
ale naučil ma,“ uviedol foto-
graf. Zlato si vybojovala foto-
grafia Balet v kaštieli (Ballet in 
the Castle). „Aj touto cestou 
sa chcem poďakovať svojej 
modelke Orsolyi Juhász za 

trpezlivosť. Fotografiu venu-
jem všetkým tanečníkom bez 
ohľadu na to, či sa venujú 
baletu, folklórnemu tancu či 
freestylu, lebo podmienkou 
tanečného úspechu je tvr-
dá drina a výdrž,“ povedal a 
dodal: „Chcem sa poďakovať 
všetkým, ktorí mi pomohli a 
verili mi.“ Gábor Gibbó Kiss 
využíva pri tvorbe mokrý koló-
diový proces z druhej polovice 
19. storočia a pracuje s pres-
nými replikami dobových apa-
rátov.                   (kl)

PONUKA MESTSKEJ KNIŽNICE ZSIGMONDA ZALABAIHO

FRANK WESTERMAN: ČISTÁ BIELA RASA
Holandský spisovateľ F. Westerman rozpráva 
fascinujúci príbeh lipicanských koní, na poza-
dí ktorého sa zrkadlia vojny, etnické konflikty, 
ale aj otázky rasy či genetiky. Začalo sa to v 16. 
storočí, kedy sa v habsburských stajniach roz-
hodli vyšľachtiť koňa, ktorý bude hoden nosiť 
na svojom chrbte monarchov. Tak vznikli sne-
hobiele lipicany, najkrajšia a najčistejšia rasa. 
Neobyčajné zviera. Nadzviera. V roku 1867 
cisár František Jozef vstupuje na chrbte lipicana 
na budínske návršie, aby prebral uhorskú korunu. Lipican kráčal i v 
slávnostnom sprievode prezidenta Reagana a hrdo stál aj v stajniach 
rumunského diktátora Nicolae Ceauşesca. Niet divu, že lipicanov si 
zamilovali aj nacisti. Frank Westerman sa necháva viesť históriou 
lipicanského plemena a rozpletá pri tom nečakané súvislosti európ-
skych dejín. 

VILIAM ŠIMUNEK: PADNI KOMU PADNI
Súkromný detektív Martin Blaho sa 
podujme prešetriť tragické úmrtie známe-
ho novinára Kamila Krausa. Polícia prípad 
uzavrela ako samovraždu. Nové pátranie 
síce nevedie k získaniu dôkazov, ktoré by 
oficiálnu verziu spochybnili, ale vyvolá 
nečakanú odozvu. Umierajú ďalší nevin-
ní ľudia, kým Blaho konečne pochopí, že 
jediným kľúčom k vyriešeniu prípadu je 
novinárova práca, o ktorej sám Kraus prehlasoval, že zatra-
sie celou spoločnosťou. Všetko nasvedčuje tomu, že článok 
o mimoriadne výbušnej téme niekto zničil, prípadne skončil 
v dobre utajenej skrýši. Hľadanie pravdy však začína byť pre 
detektíva veľmi osobné. Buď prípad vyrieši, alebo sám skončí 
vo väzení...
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Trojgeneračný úspech 
na fotosúťaži
V Žitnoostrovskom osveto-
vom stredisku v Dunajskej 
Strede sa konala okresná 
súťaž amatérskych fotografov 
(AMFO). Súťažné fotografie 
boli vystavené aj na výstave.

V zozname víťazov viackrát 
figuruje priezvisko Puss. Rudolf 
Puss tento rok vyhral cenu 
Žitnoostrovského osvetového 
strediska, jeho syn Tibor Puss 
skončil v 3. kategórii na treťom 
mieste a jeho vnuk Richárd 
Puss si v 2. kategórii vybojoval 
dve prvé miesta: jedno zís-
kal za čierno-bielu fotografiu, 
druhé zasa za farebný záber. 
84-ročný Rudolf Puss pre naše 
noviny povedal, že prvý fotoa-
parát dostal ako dvanásťročný. 
Láskou k fotografii infikoval aj 
svojich dvoch synov, Péter síce 
svoje fotografie nepublikuje a 
nevystavuje, ale aj on zhotovu-
je krásne zábery. Rudolf Puss 

dlhé roky fotil pre Žitný ostrov, 
mnohé zábery aj dnes zhoto-
vuje tradičnes, ale využíva aj 
výhody modernej, digitálnej 
techniky.
Riaditeľka Žitnoostrovského 
osvetového strediska Jana 
Svetlovská uviedla, že tento 
rok sa konal 21. ročník súťa-
že AMFO, do ktorej 22 auto-
rov prihlásilo 125 prác. Porota 
vybrala šesťdesiat čiernobie-
lych a farebných krajiniek a 
zátiší. Tento rok sa po prvý raz 
udeľovali ceny aj v kategórii 
multimédií.
Pred vernisážou výstavy sa 
konal odborný seminár, na kto-
rom členovia poroty osobitne 
zhodnotili každé vystavené die-
lo a fotografom poskytli cenné 
rady. Víťazné práce postúpia 
do krajského kola súťaže, kto-
ré prebehne v Skalici. Viaceré 
fotografie budú vystavené aj v 
Čechách.   (k)

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

15. máj, 17.00 hod.:   Deň matiek, program žiakov 
ZŠ Mateja Bela 

16. – 17. máj:  Jarné trhy
21. máj, 19.00 hod.:   Len si pospi miláčik, divadelné 

predstavenie 
28. máj:   žiacka súťaž miestneho spolku 

SČK

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy 

Štefana Németha-Šamorínskeho 

Vás srdečne pozýva na 

tradičný koncert skupiny 

ZUŠBAND, 
ktorý sa uskutoční dňa 4. júna 2019 

v koncertnej sále ZUŠ.

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

predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľa školského zariadenia

Centrum voľného času – Szabadidőközpont, 
Gazdovský rad 41, Šamorín

s nástupom od 1. septembra 2019.

Podmienky účasti na výberovom konaní:
a) kvalifikačné predpoklady:
 •  kvalifikačné požiadavky v zmysle zákona NR SR č. 

317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 
437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné pred-
poklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov,

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

 •  prvá atestácia v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z. z., 
b)  morálna bezúhonnosť – v zmysle § 3 zákona NR SR č. 

552/2003
c) požadované doklady:
 • písomná prihláška do výberového konania,
 •  overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzde-

laní a vykonaní atestácie,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • profesijný životopis,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na riadiacu prácu, 
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia,
 •  súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potre-

by výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

d)  ďalšie kritériá a požiadavky:
 •  znalosť práce s PC, riadiace schopnosti, znalosť štátneho 

a maďarského jazyka.

Záujemcovia zašlú požadované doklady do 12. júna 2019 
na adresu: Mestský úrad – Városi Hivatal, Hlavná 37, 931 01 

Šamorín.s

Obálku treba označiť nápisom „Výberové konanie – CVČ –  
Szabadidőközpont – Pályázat – neotvárať“

Primátor Csaba Orosz zablahoželal v klube dôchodcov na Pomlej-
skej ulici seniorom, ktorí v apríli oslávili 70., 75., 80., 85. a vyššie 
narodeniny. Primátor jubilantom zaželal všetko najlepšie a odo-
vzdal im aj symbolický dar samosprávy.              (l)

Kaplnka bude dokončená  
na budúci rok
Rekonštrukcia Kaplnky svätého Damiána a Kozmu je  
v polčase obnovy, dokončená bude na budúci rok. Doteraz 
si práce vyžiadali 86-tisíc eur, celkové náklady sa odhadujú 
na 170-tisíc eur.

Tento rok sa dokončia dobové 
okná, vstupné brány a bočné 
dvere, kaplnka dostane novú 
strechu. Tá sa spojí so stre-
chou zariadenia pre seniorov 
Ambrózia, ktoré sa obnoví 
spolu s kaplnkou. Zreštauruje 
sa nábytok, oltár, lavice, sochy 
a maľby. Múry sa vymaľujú, 
zrenovuje sa elektrická sieť a 
vykonajú sa aj ďalšie menšie 
práce. Vlani bola budova izolo-
vaná, vykonali sa búracie práce, 
rozobral sa nábytok, posilnila 
sa statika zadnej časti budovy 
a s cieľom vyriešiť vetranie bolo 
pod podlahou odstránené pod-
ložie do hĺbky 80 centimetrov. 
V kaplnke je už nová podlaha, 
zreštauroval sa aj zvon, prieče-
lie a časť veže zo strany ulice. 

Kaplnka z roku 1873 nie je v 
zozname pamiatok, pre našich 
obyvateľov má však veľkú hod-
notu, preto jej chce mesto vrá-
tiť pôvodnú podobu. 
„Renovácia kaplnky je naša 
srdcová záležitosť. Obyvateľov 
žiadame o trpezlivosť a pocho-
penie, keďže chceme, aby 
obnovená kaplnka bola ozdo-
bou a pýchou Šamorína,“ uvie-
dol riaditeľ spoločnosti Area 
Šamorín József Nagy. Projekt 
renovácie vypracovali architek-
ti Mgr. Peter Krivda, Mgr. Elena 
Sabadošová a akad. arch. Mari-
án Strieženec. Dokumentácia 
je prístupná v sídle spoločnosti 
Area a obyvateľov o priebehu 
prác informuje aj internetová 
stránka mesta.                (l, k)

POZVÁNKA
Vedenie Základnej organizácie 

Slovenského zväzu telesne postihnutých 
č. 769 všetkých srdečne pozýva  

na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa 
uskutoční 11. mája 2019 o 17.00 hod.  

v Mestskom kultúrnom stredisku  
v Šamoríne. Kultúrny program a tanečná 

zábava sa začína o 19.00 hod.
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Poďakovanie darcom krvi
Miestna organizácia Slovenského Červeného kríža v Šamo-
ríne organizovala dňa 3. mája 2019 dobrovoľné darovanie 
krvi, ktorej sa zúčastnilo 45 osôb, z toho 8 prvodarcov. 
Vedenie organizácie vyjadruje svoje poďakovanie nasledov-
ným osobám:
Viktória Bániková, Juraj Baráth, Adela Brtková, Viktor Bruncz-
lík, Tibor Brunczlík, Juraj Csaplár, Miloš Csuba, Christopher 
Csuba, Maximilián Čepček, Gyula Farkas, Dezider Fiedler, 
Jolán Illés, Martin Jura, Peter Kadvan, Sofia Kováčová, Fran-
tišek Kruľ, Márta Lázár Baráth, Ervin Mady, János Méry, Fran-
tišek Mihol, Zuzana Motýľová, Myrtil Nagy, Zdena Nagyová, 
Jarmila Pussová, Juraj Samončík, Peter Sanislo, Jolana Sán-
ková, Veronika Sedláčková, Štefan Somogyi, Peter Starych, 
Monika Szalai, Gabriel Szinghoffer, Silvia Sztruhárová, Angela 
Tóthová, Beata Tóthová, Annamária Valacsay, Rastislav Var-
chol, Norbert Végh, Mária Véghová, Gábor Veres, Patrik Vio-
la, Zsóka Vitálosová, Jozef Vodnyánszky, Ľubomír Výboch, 
Monika Výbochová              (¬)

17.00 Simi Dance – CVČ Kukkónia / Kukkónia Szabadidőközpont 
18.00 Ali Kováč – gitara / gitár
19.30 Dejavu – koncert

16.–18. MÁJA / MÁJUS 16–18.

H L A V N É  N Á M E S T I E ,  Š A M O R Í N  /  S O M O R JA,  F Ő  T É R

16
17 16.00 Ludas Matyi – ZŠ Mliečno / Alapiskola Tejfalu

16.30 Mládežnícka dychová kapela DHZ Šamorín / A Somorjai 

17.00 Pohybové štúdio – Love Your Body – Mozgás Stúdió 
17.10 Mažoretky /
18.00 Golddies – koncert
19.30 The Butchers – koncert

Máš psa? Príď medzi nás!

Mestský kynologický klub 
pozýva do svojich radov všet-
kých majiteľov psov. Ak máte 
záujem o výcvik svojho psa, 
stretávame sa každú nedeľu od 
9.00 hod. na našom cvičisku 
pri mestskom zbernom dvore 
na Rybárskej ulici (odbočka z 
Gútorskej cesty).
Organizovaná kynológia má v 
Šamoríne mnohoročné kore-
ne. Jej začiatky siahajú do 
roku 1979, keď sa chovatelia 
psov združili pod vedením 
Jozefa Benka a Františka Sza-
ba do mestskej organizácie  

Zväzarmu v Šamoríne. Práca 
klubu sa sústreďovala najmä 
na výcvik služobných ple-
mien. Kynológovia sa stre-
távali na dostihovej dráhe 
za bývalými kasárňami na 
mieste, kde je dnes obchodné 
centrum Kaufland. Význam-
ný posun v rozvoji mestskej 
kynológie nastal v roku 1985, 
kedy mestský národný výbor 
umožnil na mieste bývalého 
smetiska a barín vybudo-
vať kynologický areál, ktorý 
bol do užívania odovzdaný  
12. októbra 1985.   (¬)
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Šamorín má bronzové 
dievčatá 

Zverenkyne Alberta Diósiho dosiahli fantastický úspech. 
Náš ženský basketbalový klub po druhý raz vo svojej his-
tórii vybojoval v Extralige bronzové medaily. Dá sa pove-
dať, že úspech klubu je najväčší, keďže na rozdiel od iných 
za nás nehrali ani profesionálky, ani legionárky. „Vyhrali 
talent, vôľa a srdce dievčat,“ vraví šamorínska trénerská 
legenda Albert Diósi.
Pán Diósi, prečo vás dievčatá 
volajú „papa“?
– Bol som síce hlavný tréner, 
ale niekedy som na tréningy 
len dozeral, dal som dievčatám 
priestor prejaviť sa. Potom som 
len povedal svoj názor...

Zaspomínajme si na začiatok 
sezóny. S akým cieľom ste do 
nej vstupovali?
– Prípravu sme začali začiatkom 
augusta, trénovali sme najmä 
doma. Už prípravné zápasy boli 

veľmi nádejné. Odišli od nás tri 
veľmi dobré hráčky, no podarilo 
sa nám získať šikovné a cieľave-
domé basketbalistky, ktoré hrajú 
so srdcom. Naším cieľom bola 
rýchla, dynamická hra. Zosta-
vili sme mladé družstvo, ktoré 
doplnili skúsené hráčky Romana 
Vyňuchalová a Timea Suja. 

Aká bola základná časť súťa-
že?
– Náš výkon bol premenlivý, raz 
sme hrali lepšie, inokedy slab-

šie. Podarilo sa nám však splniť 
základný cieľ, teda prebojovať 
sa v nadstavbovej časti do naj-
lepšej štvorky. Vtedy už bolo 
citeľné, že tím sa zohráva. Pora-
zili sme Piešťany i Košice. Keby 
si družstvá nebrali so sebou 
body zo základnej časti, tak by 
sme už po nadstavbovej časti 
boli na treťom mieste.

Nasledovalo play-off...
Začínali sme s Nitrou, dievčatá 
boli pod veľkým tlakom. Vedeli 
sme, že zápas rozhodne o tom, 
či bude naša sezóna úspešná. 
Bol to veľký boj, keďže za Nitru 
hrala aj Američanka. Vyhrali 
sme oba zápasy a mohli sme sa 
koncentrovať na semifinále.

V prvom zápase vás Ružom-
berok bez problémov zdolal, 
no v druhom stretnutí ste hrali 
fantasticky a najlepšie sloven-
ské družstvo sa presadilo až v 
závere zápasu. Aké ponauče-
nie ste si z toho zobrali?
– To, že musíme hrať s rozu-
mom. Keďže nás bolo málo, 
museli sme dávať veľký pozor 
na zranenia. V športe je síce 
všetko možné, no vedeli sme, 
že Ružomberok môžeme raz 
pritlačiť, ale vyradiť ho nedo-

kážeme. Museli sme, napríklad, 
myslieť aj na to, že naše dievča-
tá po zápasoch namiesto rege-
nerácie šli unavené do práce.

Na prípravu na bronzový 
zápas s Košicami ste mali dva 
týždne. 
– Viackrát som zdôraznil, že 
nikoho nezaujíma, čo bolo v 
sezóne. Teraz nadišiel čas, 
kedy musíme buchnúť do stola 
a podať maximálny výkon. Prí-
prava sa nezaobišla bez prob-
lémov, Júlia Lelkes si na trénin-
gu vyvrtla členok. Videl som 
však, že poslucháčka medicí-
ny si svoj členok ihneď začala 
ošetrovať, preto som veril, že 
to dopadne dobre. Žiaľ, Mar-
tina Letková utrpela ťažké 
zranenie, a tak nám z malého 
kádra vypadla jedna hráčka. 
Čoskoro aj ďalšia, lebo Tímea 
Suja dostala stopku na jeden 
zápas...

Napriek tomu ste po prvý raz 
v dejinách klubu v Košiciach 
vyhrali. Vďaka čomu?
– Dievčatá podali fantastický 
výkon. Päť hráčok odohralo 
vyše tridsať minút. Kapitánka 
Romana Vyňuchalová dokonca 
zo štyridsiatich minút odohra-

Horný rad zľava: Júlia Lelkes (vedúca družstva), Albert Diósi (tréner), Bettina Mészáros, Barbara Lelkes, Martina Letková, Ema Slimáková, Laura 
Bianka Vaigl, Eszter Andrássy, Petra Škublová, Romana Vyňuchalová, Simona Marcová. Dolný rad zľava: Emma Ághová, Júlia Lelkes, Laura 
Horvátová, Veronika Dulová, Tímea Sujová, Léda Sujová



11ŠPORT

la tridsaťosem! V Košiciach sa 
nám podarilo zaútočiť v pravý 
čas. Na začiatku poslednej štvr-
tiny sme síce o sedem bodov 
prehrávali, no napokon sme o 
štyri vyhrali!

O niekoľko dní nasledoval ďal-
ší bronzový zápas, tentoraz 
v preplnenom šamorínskom 
Športovom centre Samaria.
– Toľko divákov som v Šamorí-
ne na basketbale ešte nevidel. 
Mnohí stáli či sedeli na scho-
doch. Podobne ako dievčatá, aj 
diváci sa postupne rozohriali. 
Atmosféra bola fantastická. Tri 
minúty pred koncom zápasu 
som už vedel, že máme bronz. 
Romana Vyňuchalová sa už 
vtedy od radosti rozplakala. 
Radosť po odpískaní zápasu 
bola nezabudnuteľná. 

Aké je teda tajomstvo toho, 
že si Šamorínčanky vybojovali 
bronz?  
– Hráčky veľmi dobre komuni-
kovali nielen medzi sebou, ale 
aj so mnou. Ako som už spo-
mínal, často som ich nechal 
trénovať samé. Ja som ich 
len pozoroval a hovoril svo-
je postrehy. Najdôležitejšie 
však bolo to, že dievčatá veľmi 
chceli. Tento úspech je aj úspe-
chom srdca. Musím spomenúť 
aj Tímeu Suja, ktorá ako hráč-
ka trénovala spolu so mnou. 
Výrazne mi pomohla na ihrisku, 
na lavičke i v šatni.

Kapitánka Romana Vyňucha-
lová po poslednom zápase 
ohlásila koniec dlhoročnej 
športovej kariéry. Pokúsite sa 
ju prehovoriť, aby zostala?
– Romanu poznám od det-
stva, veď v Šamoríne hrala aj 
jej mama. Romana ako hráčka 
dozrela a na bronze má obrov-
skú zásluhu. Určite jej zavo-
lám...

Budúca sezóna? 
– Veľmi dobrá správa je, že 
okrem Romany chcú ostatné 
dievčatá pokračovať v Šamo-
ríne. Budeme však potrebovať 
hráčku hrajúcu pod košom. 
Verím, že sa nám podarí zaradiť 
do družstva nové nádeje, ktoré 
sme vychovali v našom klube. 

Tibor Duducz 

Tancovali až do rána
Cítili, že nadišla vhodná prí-
ležitosť. Najprv urobili maxi-
mum pre úspech, potom to 
oslávili tancom a spevom.
„Už v príprave sme cítili, že 
máme veľkú šancu získať 
medailu. Veľké profesionálne 
kluby v Ružomberku a Pieš-
ťanoch sú síce najlepšie, ale 
v Košiciach došlo k veľkým 
zmenám, keďže za ne hra-
li len mladé hráčky, čo bola 
šanca pre nás. V našom klu-
be síce nehrali profesionálky, 
ale vytvorili sme veľmi dobrý 
tím,“ povedala kapitánka ŠBK 
Šamorín Romana Vyňuchalo-
vá, ktorá nebola len hráčkou, 
ale aj líderkou. Dievčatá od 
nej získali veľa skúseností, 
vždy ich v pravý čas povzbu-
dila či pochválila. „Počas celej 
sezóny som zdôrazňovala, že 
vo vrcholnej forme musíme 
byť v závere sezóny. Chva-
labohu, vyšlo nám to a naj-
lepšie sme hrali v zápasoch 
o bronz s Košicami ako na 
východe krajiny, tak aj doma. 
Sme veľmi šťastné,“ pokra-
čovala Romana a dodala: 
„Odkedy sa postavilo Športo-
vé centrum Samaria, na zápa-
sy chodí veľmi veľa divákov. 
Na poslednom zápase bola 
hala plná a pred takým obe-
censtvom sa nedá hrať zle. 
Fanúšikom patrí veľká vďaka, 
bronz prináleží aj im.“
Po poslednom hvizde sa 
začali veľké oslavy. Vytiah-

li sa fľaše so šampanským a 
mladé, nádejné basketbalist-
ky darovali svojim vzorom 
kvety. „Zábava pokračovala 
v mojom byte, kde mi diev-
čatá napísali aj pieseň, lebo 
som ukončila svoju športovú 
kariéru. Bronz je fantastická 
bodka na záver. Zbožňovala 
som hrať v Šamoríne,“ vyzna-
la sa Romana Vyňuchalová. 

„Potom sme pokračovali na 
diskotéke, na ktorej sme tan-
covali do šiestej rána. Dievča-
tá dodržali svoje slovo, ktoré 
mi dali pred každým rozho-
dujúcim zápasom: na ihrisku 
zo seba vydajú maximum a 
unavia sa až na tanečnom 
parkete,“ uzavrela šamorín-
ska kapitánka.

Tibor Duducz 

Skvelí mládežníci
O budúcnosť basketbalu v Šamoríne nemusíme mať obavy, 
čo dokazujú aj výsledky juniorov. V čase májovej uzávierky 
novín sa už tri družstvá zo štyroch (U11 – U14) prebojovali 
na finálové turnaje. V kategórii U12 sa bude o medaily bojo-
vať v Šamoríne, a to od 31. mája do 2. júna.                     (duc)

Vyznamenali šamorínskych šermiarov
Pri príležitosti 50. výročia zalo-
ženia Slovenského šermiar-
skeho zväzu sa v Bratislave 
konal galavečer, na ktorom 
bolo vyznamenaných aj viacero 
šamorínskych šermiarov.

Za celoživotný prínos pre slo-
venské šermiarske hnutie a 
vynikajúcu trénerskú prácu 
in memoriam: Oszkár Forgács 
(druhý prezident SŠZ, zakladateľ 
šamorínskeho šermu, dlhoročný 
reprezentant a tréner).
Za vzornú reprezentáciu in 
memoriam: László Safarit. 
Za celoživotný prínos pre 
slovenské šermiarske hnutie: 
László Ásványi (prezident SŠZ 
v rokoch 1997 – 2002).

Za vynikajúcu trénerskú 
prácu: Krisztián Forgách, Józ-
sef Nagy, Béla Fehér, Árpád 
Érsek.
Za vynikajúcu trénerskú prá-
cu a vzornú reprezentáciu: 
László Kovács.

Za vynikajúci športový výkon 
a vzornú reprezentáciu: Kitti 
Bittera, Gyöngyi Gorosito Han-
zelová, Tamás Horony, Tibor 
Domsitz ml., Bálint Botló, Atti-
la Érsek a Gábor Ásványi.

Tibor Duducz



12

Máj je posledný jarný mesiac, je to jeden z 
najčarovnejších mesiacov. Celá záhrada sa 
krásne zelená a je zaliata kvetmi. Na ovoc-
ných stromoch sa začínajú objavovať plody 
a intenzívne rastú výhonky. V tomto období 
treba venovať zvýšenú pozornosť ochra-
ne proti škodcom. Najväčšími škodcami v 
ovocnom sade sú v tomto období plodokaz 
jablčný, vrtivka čerešňová, méra ovocná, 
vlnačka krvavá, respektíve vošky. Môže-
me sa proti nim brániť prípravkami Decis 
Protech, Karate Zeon, Reldan 22, Dursban 
480EC, Mospilan 20EC, Integro, Spintor či 
Vertimec. Chemická ochrana rastlín sa však 
pomaly dostáva do úzadia a viac sa prefe-
ruje biologická ochrana. Jednou z jej foriem 
je ochrana farebnými lepovými doskami, 

ktorá vychádza z toho, že škodcov láka-
jú isté farby. Žlté lepové dosky sú vhodné 
proti voškám, vrtivke čerešňovej a plodoka-
zovi jablčnému, kým biele lepové dosky sú 
účinné proti osám, ktoré poškodzujú hrušky 
a jablone. Ochranu proti hubovým ocho-
reniam ovocných stromov a viniča sťažuje 
fakt, že obľúbený a široko účinný prípravok 
Zato 50WG bol vyňatý z obehu. Proti múč-
natke sa môžeme brániť prípravkami Thio-
vit Jet, Kumulus WG, Topas a proti chrasta-
vitosti zasa postrekmi Chorus 50WG, 
Qualy 300EC či Syllit 65 WP. Na trh prišli 
aj bioprípravky s obsahom rastlinných ole-
jov, respektíve účinných látok rastlinného 
pôvodu. Do tejto kategórie patria preparáty 
NeemAZAL, Floravita Citro, Floravita Coco, 
Floravita Sio, Bor OIL, Ferrum OIL, Kara-
nimba Mikro, HF Mycol, Folicit, Imunofol, 

PowerOff K a Chitopron. 
V okrasných záhradách môžeme aj tento 
rok očakávať zelené húsenice, ktoré požie-
rajú živé ploty, ide o larvy vijačky krušpáno-
vej. Brániť sa voči nim môžeme postrekmi 
Karate Zeon EC či Dursban 480EC.
Proti dvojklíčnym burinám sa môžeme brá-
niť selektívnym herbicídom Bofix. Nemali 
by sme zabudnúť ani na hnojenie trávnika!
V zeleninových záhonoch môžeme ďalej 
sadiť zeleninu, ktorá nie je citlivá na chlad, 
napríklad reďkovku, šalát, špenát, hrach, 
mrkvu, petržlen, zemiaky či lahôdkovú 
kukuricu. Od polovice mája môžeme vysá-
dzať teplomilnú zeleninu ako uhorky, cuki-
ny, patizón či fazuľu. Do voľnej pôdy môže-
me vysadiť už aj planty paradajok, s papri-
kami by sme mali radšej počkať do konca 
mája.

Máj v záhrade

Z KRONIKY MESTSKEJ POLÍCIE

Podozrivé osoby 
na parkovisku

V noci 4. apríla prišlo na 
mestskú políciu hlásenie, že 
na jednom z mestských par-
kovísk sa ponevierajú podo-
zrivé osoby. Hliadka okolie 
prehľadala, ale na parkovisku, 
ani v jeho okolí nikoho nena-
šla. Oznamovateľ uviedol, že 
podozriví muži medzičasom 
odišli, ale nevedel povedať, 
ktorým smerom.

Vyviazal psa, dostal pokutu
Mestská polícia dostala 
oznam o vyviazanom psovi 
na Gazdovskom rade. Hliad-
ka prišla na sídlisko, kam pri-
šiel aj majiteľ psa, ktorému 
oznámila, že v zmysle miest-
neho nariadenia sa dopustil 
priestupku, preto dostal poku-
tu.

Porucha poplašného 
zariadenia

6. apríla prišlo na mestskú 
políciu hlásenie z Ulice Vicen-
zy, že v areáli talianskeho 
priemyselného parku sa z 
času na čas ozýva poplašné 
zariadenie. Člen bezpečnost-
nej služby hliadku na mieste 
informoval, že problém sa 
pravidelne opakuje, zrejme sa 
poplašné zariadenie pokazilo. 
Policajti skontrolovali budovu 

a okolie, stopy svedčiace o 
trestnom čine nenašli.

V bare vyčíňali cudzinci
6. apríla dostali mestskí policaj-
ti hlásenie z baru, kde vyčíňala 
skupina cudzincov, ktorí provo-
kovali hostí a rozbili aj sklo na 
vchodových dverách. Policajti 
našli v bare španielsku spoloč-
nosť, jeden zo Španielov vykri-
koval aj v prítomnosti hliadky, 
policajtom vulgárne nadával a 
správal sa agresívne. Do baru 
bola privolaná aj štátna polícia, 
ktorá chcela výtržníka legitimi-
zovať, ten však pri sebe nemal 
nijaké doklady, preto bol pred-
vedený na policajnú stanicu. 
Muž dostal pokutu.

Opitý ležal na ceste
Začiatkom apríla dostala 
mestská polícia popoludní hlá-
senie o mužovi v bezvedomí. 
Hliadka na mieste zistila, že 
ide o štátneho občana Veľkej 
Británie, ktorý bol silno podgu-
rážený, prišlo mu zle a buchol 
si hlavu. Utrpel ľahšie zranenie, 
no lekárske ošetrenie odmie-
tol.

VEREJNÝ ŽIVOT

Z Á H R A D K Á R

Rozdelili športové granty 
na rok 2019

Samospráva Šamorína vyčlenila vo svojom rozpočte na rok 
2019 na podporu športu 115-tisíc eur, čo je rovnaká suma 
ako vlani.

„Aj tento rok sme športo-
vé kluby rozdelili do troch 
kategórií,“ uviedol pre naše 
noviny poslanec samosprávy 
a predseda komisie športu a 
mládeže Tibor Duducz. „Do 
prvej kategórie boli zaradené 
kluby, ktoré sa venujú výcho-
ve mládeže a pracujú už vyše 
25 rokov. Rozdelili sme medzi 
nimi 94-tisíc eur,“ uviedol 
Duducz a dodal, že do druhej 
kategórie boli zaradené kluby, 
ktoré majú najmenej päťroč-
nú, ale menej ako štvrťstoroč-
nú históriu. Tieto kluby si roz-

delili dotácie v celkovej výške 
15-tisíc eur. V tretej kategórii 
sa ocitol mliečňanský futba-
lový klub a šamorínsky klub 
stolného tenisu, ktoré si roz-
delili 6-tisíc eur.
„Mesto v rozpočte vyčle-
nilo 7-tisíc eur pre mládež-
nícke kluby. Celú sumu sme 
nerozdelili, keďže sme chceli 
ponechať aj rezervu. V sta-
novenom čase požiadalo o 
podporu dvadsaťštyri klubov, 
dvom klubom sme subvenciu 
neschválili,“ informoval naše 
noviny Tibor Duducz.  (k)
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Srdečne vás pozývame do výborného prostredia, 
v golfovom areáli v Báči

Kde vás čakajú
• Skvelé jedlá dennej ponuky
• Sezónne špeciality
• Domáce limonády
• Kávička v príjemnom prostredí
• Usporiadávame: Firemné akcie, svadby...

Srdečne vás pozývame do výborného prostredia, 

Relaxujte v 
GOLFOVOM AREÁLI BÁČ

Kupón na 

10% zľavu 
v reštaurácií

1
1

0
fX

+421 315 911 135
+421 915 721 114

restaurant@welten.sk
welten.sk welten.sk
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u nás sa stále nieco deje

partner:

x-bionic® aquatic sphere

VÝHODNÉ PLATIŤ

X-CARD

 Call centrum +421 313 262 000
x-bionic® sphere    Dubová 33/A, Šamorín    www.x-bionicsphere.com 

Pre viac informácií nasnímajte QR-kód vašim mobilným zariadením. 
Lístky zakúpite na recepcii X-BIONIC® HOTEL.

Doprajte deťom oslavu ich sviatku ako sa patrí! Strávte s nimi úžasný deň plný zábavy 
v bazénoch a na tobogánoch. A nielen to! Pripravili sme pre nich skvelý koncert Mira 
Jaroša 16:00 − 17:00 a pre každé dieťa je pripravený sladký darček, ktorý im osobne 
venuje maskot Haribo.

2. jún

s Mirom Jarošom
Den detí 21 € / dospelý 

15 € / dieťa

Celodenný vstup
s koncertom


