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Na začiatok školského roka Participatívny rozpočet 
je v plnom prúdeZačal sa nám nový školský rok. 

Nebolo by na tom takto začiat-
kom septembra nič zvláštne, 
ale tento rok nie je taký, na aké 
sme boli posledné desaťročia 
zvyknutí. 
Tentokrát je novinkou, že – kto 
by si to bol pomyslel, že sa 
raz stane – deti vôbec mohli  
do školy ísť. Mohli si sadnúť 
do lavíc, osobne sa stretnúť  
so spolužiakmi a učiteľmi. Veľa 
triednych učiteľov však možno 
začalo prvú triednickú hodinu nie 
spomienkami na letné zážitky, ale 
vysvetlením protipandemických 
pravidiel a upozornením žiakov  
na dodržanie hygienických pred-
pisov. Dúfajme, že nebude tre-
ba zaviesť online vyučovanie, 
tak ako tomu bolo v posled-
ných dvoch školských rokoch. I 

keď je pravda, že už sú učitelia  
v tejto praxi skúsení, deti si na to 
zvykli, ale práve posledné mesia-
ce nám ukázali, aké dôležité 
sú osobné stretnutia, spoločné 
zážitky, veľké spoločné radova-
nie, no aj tréma pred školskou 
písomkou – všetko, o čom školský 
život naozaj je.
I keď sa vyučovanie zača-
lo len pred pár dňami, pan-
démia sa už stihla objaviť  
vo viacerých školách na Slo-
vensku. V Košiciach sa dosta-
lo do karantény hneď deväť 
tried na jednej základnej škole,  
v Rožňave zistili ohnisko v jed-
nej zo stredných škôl. Dúfajme, 
že nákaza bude mať len mierny 
priebeh a nás ostatných – aj vďa-
ka samotestovaniu – obíde čo 
možno najdlhšie.                        (kl)

Lehota na podávanie pro
jektov do participatívneho 
rozpočtu mesta na rok 2022 
uplynula 31. júla. Nakoľko 
ide v histórii mesta o úpl
nú novinku, vedenie mesta 
očakávalo, že prvý ročník 
môže byť slabý. 
Na samosprávu však bolo 
napokon podaných až 19 
projektov, čo vysoko predčilo 
všetky očakávania. Celkový 
rozpočet projektov je 41 365 
eur, pričom však mesto alo-
kovalo na participatívne pro-
jekty len 15 000 eur. Súťaž 
bude preto veľmi tesná.
Všetky prijaté projekty prej-
dú najskôr odborným hodno-
tením. Následne mesto pre 

vybrané projekty zabezpečí 
možnosť verejnej prezen-
tácie, aby žiadatelia mohli 
osloviť svoju cieľovú kupinu 
a zabezpečili si potrebné hla-
sy. Pre tieto projekty ponúka 
aj naša redakcia možnosť 
prezentácie v októbrovom 
vydaní, motivujúc Šamorín-
čanov zúčastniť sa hlasova-
nia. Posudzovanie projektov 
sa uskutoční do 15. septem-
bra.
Hlasovanie občanov sa bude 
konať v období od 11. do 24. 
októbra formou SMS hlaso-
vania. Viac informácií nájdete 
na webovej stránke mesta a 
na stránke samorin.hlasobca-
nov.sk.                                         (v)
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Namiesto jednorazového vianočného príspevku 
vyšší príspevok na stravovanie dôchodcov 

Mestské zastupiteľstvo venu
je veľkú pozornosť zlepše
niu sociálnej situácie obča
nov. Od septembra vstupuje  
do platnosti niekoľko nariade
ní, ktoré do života Šamorínča
nov prinesú pozitívne zmeny. 
V prvom rade predstavujeme 
novú službu, ktorú mesto sprí-
stupňuje občanom od septem-
bra tohto roku v novej budove 
Domova seniorov Ambrózia. 
Služby opatrovateľského zaria-
denia môžu využiť odkázané 
dospelé osoby, ktoré potre-
bujú opatrovanie len na určitý 
čas a ktorým domáca opatro-
vateľská služba nemôže byť 
poskytnutá. Už teraz sú všetky 
ponúkané miesta obsadené. 
Môžeme teda skonštatovať, 
že zo strany občanov je o túto 
službu veľký záujem. 
Zmeny sa chystajú aj v oblas-
ti sociálnych príspevkov.  
Po dôkladnom zvažovaní sa 
mestské zastupiteľstvo roz-
hodlo, že zruší vyplácanie 
jednorazového vianočného 
príspevku pre oprávnených 
dôchodcov. Zároveň sa však 
postará o to, aby dôchodco-
via neutrpeli ujmu ani po jeho 
zrušení, a dokonca, aby sa 
za výhodnejších podmienok 
dostali ku každodennej pomo-
ci. Detaily nám prezradila Edit 
Bauer, predsedníčka komisie 
sociálnej, zdravotnej a bytovej.

Čo nám poviete o vianočnom 
príspevku?
Mestské zastupiteľstvo roz-
hodlo, že zruší vyplácanie 
tohto príspevku a sumu urče-
nú na túto položku, dokonca 
zvýšenú, použije na vyplácanie 
príspevku mesta k stravovaniu 
dôchodcov.

Prečo bola táto zmena 
potrebná?
Vychádzali sme z toho, že 
vzhľadom na meniace sa 
okolnosti, vianočný príspevok 
mesta určený pre dôchod-
cov s nízkym dôchodkom a 
osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím stratil opodstat-

nenie. Odkedy sme totiž tento 
príspevok zaviedli, zmenil sa 
systém vyplácania dôchodkov. 
Vlani parlament prijal zákon  
o 13. dôchodku, ktorého suma 
je aj v prípade minimálneho 
dôchodku niekoľkonásobne 
vyššia než sme boli my ako 
mesto schopní vyplácať. Suma 
nami vyplácaného príspevku 
bola 30 eur. V zmysle záko-
na o 13. dôchodku je suma 
vianočného dôchodku obča-
nov poberajúcich minimálny 
dôchodok vo výške 334,30 
eur (po odpracovaní 30 rokov) 
257 eur. Popri takejto sume 
sa príspevok z rozpočtu mes-
ta zdal bezvýznamný. Navyše 
sme zaregistrovali okolo neho 
veľa problémov, keďže bolo 
potrebné oň zvlášť požiadať a 
priložiť aj potvrdenie o príjme, 
čo sa niektorým obyvateľom 
zdalo nedôstojné, aj keď sa im 
zamestnanci mestského úradu 
snažili vychádzať maximálne  
v ústrety. Predpisy je však 
nutné dodržať, keďže použitie 
verejných prostriedkov je prís-
ne kontrolované. Nakoľko je 13. 
dôchodok viacnásobkom jed-
norazového vianočného mest-
ského príspevku a ceny potra-
vín sa neustále zvyšujú, padlo 
rozhodnutie, že zvýhodníme 
podmienky získania takého 
príspevku, ktorým uľahčíme 
každodenný život dôchodcov. 

Dúfame, že toto riešenie bude 
efektívnejšie.

Čo presne znamená pojem 
stravovanie dôchodcov?
Stravovanie dôchodcov je 
sociálna služba poskytovaná 
mestom, ktorú môže mesto 
poskytnúť občanom, ktorých 
jediným príjmom je starob-
ný, invalidný alebo vdovský 
dôchodok. 

Ako sa zmení podpora stravo
vania dôchodcov po zrušení 
vianočného príspevku?
Hodnota stravných lístkov, 
ktoré môže mesto dôchodcom 
poskytnúť, je 2,41 eur. Mesto 
doteraz poskytovalo príspevok 
k cene stravného lístka tým 
dôchodcom, ktorých mesač-
ný dôchodok nepresahoval 
sumu 400 eur. Od septembra 
tohto roku – aj vďaka zrušeniu 
vianočného príspevku – doká-
žeme vyčleniť vyššiu sumu  
na podporu stravovania 
dôchodcov, čo znamená, že 
mesto môže poskytnúť tento 
príspevok všetkým opráv-
neným občanom, ktorých 
mesačný dôchodok nepre-
sahuje 550 eur. Túto for-
mu podpory bude preto po 
novom dostávať oveľa viac 
občanov ako doteraz. Zme-
nou podmienok sa významne 
zvýši aj počet občanov, kto-

rí môžu kupovať najlacnejšie 
stravné lístky. Tu sme príjmový 
limit zdvihli z maximálne 280 
eur na 380 eur. To znamená, 
že oprávnení stravníci si budú 
môcť kúpiť stravné lístky v hod-
note 2,41 eur už za 1 euro. Zvyš-
nú sumu hradí mesto.

Ako a kde môžu záujemcovia 
požiadať o poskytnutie služ
by stravovania dôchodcov?
Vybavovanie je veľmi jed-
noduché. Žiadateľ podá 
žiadosť na mestský úrad, 
pripojí dokumenty potvrdzu-
júce výšku príjmu a čestné 
vyhlásenie, že nemá popri 
dôchodku iný príjem. Po klad-
nom hodnotení môže naku-
povať stravné lístky od mesta  
za zvýhodnenú cenu. Výš-
ka príspevku mesta závisí  
od výšky dôchodku. Násled-
ne môže za stravné lístky 
nakúpiť v určených stravova-
cích zariadeniach teplý obed 
pozostávajúci z polievky a 
hlavného jedla. O zmenách 
sme v týchto dňoch infor-
movali žiadateľov, ktorí túto 
službu aj doteraz využívali. 
Odporúčam všetkým obča-
nom, dôchodcom, aby využili 
túto cenovo veľmi výhodnú služ-
bu. V prípade ďalších otázok sa 
obráťte na predajcov stravných 
lístkov na Mestskom úrade 
Šamorín, ktorí Vám radi poskyt-
nú potrebné informácie.          (k)

Ako prispieva mesto 
k stravovaniu dôchodcov? 

a)  Občanom, ktorých dôchodok nepresahuje 380 eur 
mesačne, prispieva mesto sumou 1,41 eur k cene jed-
ného stravného lístka; oprávnený stravník za jeden 
stravný lístok platí len 1 euro.

b)  Občanom, ktorých dôchodok sa pohybuje medzi 380 
až 460 eur mesačne, prispieva mesto sumou 0,91 eur 
k cene jedného stravného lístka; oprávnený stravník  
v tomto prípade platí za jeden stravný lístok len 1,50 eur.

c)  Občanom, ktorých dôchodok sa pohybuje medzi 460 
až 550 eur mesačne, prispieva mesto sumou 0,61 eur  
k cene jedného stravného lístka; oprávnený stravník platí 
za jeden stravný lístok len 1,80 eur.

d)  Občania, ktorí majú dôchodok vyšší ako 550 eur, si hra-
dia plnú cenu stravných lístkov.

Edit Bauer: Odporúčam všetkým 
občanom, dôchodcom, aby vyu-
žili túto cenovo veľmi výhodnú 
službu. 
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SPOMIENKA

S neutíchajúcou bolesťou v srdci si 19. 9. 2021
pripomíname 7. výročie, kedy nás 

navždy opustil náš milovaný manžel, otec, starý otec 
a pradedko

CTIBOR CHALUPA z Báču
S láskou na neho spomína manželka Margita, dcéry Lýdia, 

Ildikó, Katarína a Źanet s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

Čas plynie, ale smútok a bolesť v srdci
zostáva, a veľmi bolí, zabudnúť nikdy

nedovolí. Spi sladko, náš milovaný,
svoj večný sen, my sme s Tebou stále

každý deň. 

Založenie školy – ako sme to ešte nezažili
Koncom júna sa v meste 
roznieslo, že Trnavský samo
správny kraj by v našom 
meste otvoril novú slovenskú 
základnú školu. Podľa odô
vodnenia preto, lebo „takmer 
nekontrolovaná výstavba 
priniesla to, že v meste chý
ba infraštruktúra a vyššia 
občianska vybavenosť, pre
dovšetkým školské a pred
školské zariadenia”.
Citovaná myšlienka pochá-
dza od poslanca TTSK Zden-
ka Čambala, ktorý doplnil, že 
župa sa bude zaoberať vecou 
na podnet občanov.

Tlak sa znižuje
Čo sa týka občianskych 
iniciatív, pár takých sme  
za uplynulé roky videli. Zámer 
na zriadenie slovenskej zák-
ladnej školy v Rohovciach mal 
veľký mediálny ohlas, súčas-
ne sa aj v našom meste diali 
iniciatívy. Samospráva mesta 
Šamorín sa problémom okolo 
kapacitnej nedostatočnos-
ti slovenskej základnej školy 
intenzívne zaoberá už od roku 
2013. Vtedy mala škola ešte 
1026 žiakov, až 435 z nich boli 
cezpoľní, tj. 42,39%. Dnes sa ten-
to pomer znížil pod 29% a podľa 
aktuálnych demografických uka-
zovateľov sa umiestnenie šamo-
rínskych detí do škôlok a škôl na 
minimálne päť rokov zdá byť 
vyriešené. Dovtedy už spomí-
naných 29% dochádzajúcich 
žiakov opustí školské lavice.  
K príbehu patrí, že samosprá-
va mesta v roku 2015 nariade-

ním zúžila, neskôr v roku 2017 
uzavrela šamorínsky školský 
obvod. Takto vyzerá situácia 
dnes.

Veľmi chcú školu
Navzdory všetkému však župa 
ku koncu minulého roka opäť 
otvorila tému. Situáciu dokres-
ľuje aj vyhlásenie ministerstva 
školstva: v budove šamorín-
skych gymnázií prevádzkova-
ných samosprávnym krajom by 
radi otvorili slovenské triedy.  
V júni navštívil primátora 
Šamorína minister školstva 
Branislav Gröhling s dvoma 
vedúcimi odboru a s predse-
dom TTSK Jozefom Viskupi-
čom. Po návšteve sa začala 
črtať predstava, že by sa už 
teraz v septembri otvori-
la jedna prvá a jedna piata 
trieda. Návrh prerokovalo na 
mimoriadnom zasadnutí 15. 
júla aj mestské zastupiteľ-
stvo a z logických dôvodov, že  
za dva mesiace sa nedá založiť 
a otvoriť škola, ho nepodpori-
lo. Súbežne prijalo uznesenie,  
v ktorom deklarovalo, že  
za najlepšie riešenie považu-
je návrh obce Macov z roku 
2019, podľa ktorého by sa mala 
v obci postaviť nová škola pre 
deti aj z okolia. Ďalším alternatív-
nym riešením je využitie voľných 
učební v priestoroch Hotelovej 
akadémie a Súkromnej strednej 
odbornej školy Jednota v Šamo-
ríne. V tomto prípade sa Šamorín 
neohradzuje a vie si predstaviť 
spoluprácu za určitých podmie-
nok financovaním novej školy.

Koniec?
I keď sa školská rada šamorín-
skeho Gymnázia M.R. Štefáni-
ka na svojom zasadnutí 1. júla 
tiež ohradila voči návrhu, že by 
mala župa spojením gymnázia 
a novej základnej školy založiť 
novú školu už od septembra 
2021, príbeh tu ešte nekončí. 
Začiatkom augusta kolovala 
nová informácia, že by mala 
župa založiť novú základnú 
školu na adrese Špeciálnej zák-
ladnej školy Šamorín, taktiež 
pod správou TTSK, na Pomlej-
skej ceste 1 a v gymnáziu by 
fungovali jej vysunuté triedy. 
Uspokojivé riešenie by zrejme 
nepriniesla ani táto možnosť, 
nakoľko v budove gymnázií sú 
len dve nevyužité učebne, kde 
by mohli byť otvorené nové 
triedy; to však znamená, že  
v školskom roku 2022/2023 

by opäť vyvstal problém  
s kapacitami. V tomto bode 
sa vec dostala na Odbor 
vzdelávania Okresného úradu 
Trnava, a to sa už diali veci, 
lebo župa chcela riešiť veci 
ponad mestskú samosprávu, 
do ktorej právomoci záleži-
tosť zo zákona patrí. To sa  
v krajine ešte nestalo.
30. augusta, v čase našej 
uzávierky sme dostali neofi-
ciálnu správu, že tento sep-
tember sa neotvorí ani spo-
jená, ani samostatná nová 
slovenská základná škola 
v Šamoríne. Súčasne však 
stále platia pôvodné vyjad-
renia a uznesenia samosprá-
vy mesta Šamorín, TTSK aj 
Ministerstva školstva SR. 
Vecou sa budeme podrobne 
zaoberať v našom októbro-
vom vydaní.                           (la)

Pozvánka na výročnú členskú 
schôdzu rybárskeho zväzu

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu 
Šamorín pozýva členov MO na výročnú členskú 
schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 26. septembra 

2021 o 9.00 hod. v mestskom kultúrnom stredisku 
v Šamoríne.

Programom výročnej členskej schôdze bude 
prerokovanie dôležitých otázok spojených  

s vedením MO.

V budove gymnázií plánovali otvoriť dve nové triedy
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Hasičská zbrojnica 
v Mliečne je obnovená

Rekonštruovaná hasičská 
zbrojnica bola slávnost
ne odovzdaná druhý júlový 
víkend, so značným onesko
rením kvôli pandémii. Prítom
ných hasičov, domácich i tých  
z iných obcí Horného Žitného 
ostrova a vedúcich dobrovoľ
ných hasičských zborov župy 
a okresu na tejto udalosti pri
vítal primátor Csaba Orosz.
Primátor vyzdvihol, že dob-
re pripravené projekty boli 
úspešné a hasiči, tak ako aj 
pracovníci Area Šamorín s.r.o. 
urobili kus dobrej práce, vďaka 
čomu sa im podarilo význam-
ne zveľadiť verejný majetok. 
Predseda hasičského zbo-
ru založeného medzi prvými  
na Slovensku pripomenul prá-
cu zboru a výsledky, ktoré 
na súťažiach dosiahol. Pod-
robnosti o výstavbe zbrojni-

ce s komunitnou funkciou a  
o súčasnom projekte rekon-
štrukcie v hodnote viac ako 
80-tisíc eur priblížil poslanec 
József Nagy, predseda výboru 
Mliečno. Po markantnom roz-
šírení budovy, prestavbe inte-
riéru a po kompletnej obnove 
strechy tu bola správne inšta-
lovaná aj nová protipožiarna 
a protipovodňová technika. 
Hasičské vozidlo, stále spoľah-
livý takmer veterán, môže par-
kovať vo vyhovujúcich priesto-
roch.
Slávnostného otvorenia sa 
zúčastnil aj József Berényi, 
podpredseda Trnavského 
samosprávneho kraja, Eugen 
Czajlik, náčelník dobrovoľné-
ho hasičského zboru župy a 
Štefan Lelkes, okresný riadi-
teľ hasičského záchranného 
zboru.                  (la)

3. 7. 2021
Lépes Attila - Varga Erzsébet

Horváth Attila - Ovšáková Erika
9. 7. 2021

Adrián Fekete - Erika Motyčáková
10. 7. 2021

Bogár János - Ugroczká Brigitta
17. 7. 2021

Ágošton Imrich - Silvia Csánóová
7. 8. 2021

Roland Doktor - Simona Horváthová
Michal Dvorčák - Barbora Slneková

14. 8. 2021
Bugár Árpád - Husvéthová Katarína

20. 8. 2021
Tóth Zoltán - Krivosudská Rovena

21. 8. 2021
Poláček Michal - Karmen Gálová

28. 8. 2021
Karol Mészáros - Benďáková Irena

Bartal László - Nagy Anett
31. 8. 2021

Karika Dániel - Botló Viktória

Všetkým srdečne blahoželáme! 
Mindannyiuknak gratulálunk!

UZAVRELI MANŽELSTVO 
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Drahí manželia, rodičia, starí rodičia a prarodičia 
Jaroslav a Rozália Lukáčoví dňa 2. októbra 2021 

oslávia 50. výročie sobáša. 
Je to vzácna príležitosť pre nás – Vaše deti, vnúčatá 

a pravnúča, kedy Vám môžeme vyjadriť hlbokú 
úctu, úprimnú lásku a vďačnosť. Tu je prianie, ktoré 

nám vyviera z hĺbky srdca, tu sú slová úprimnej 
vďaky, ktoré nám srdce kladie na pery, nech je naše 
blahoželanie výrazom vrúcnej lásky, úcty a dôvery: 

„Povieme Vám ako vieme, že Vás veľmi milujeme. 
Za prácu a tvrdé dlane, za tie noci nevyspané, 

za srdiečko plné lásky i za všetky Vaše vrásky - otcovi a milej 
máme – vrelý božtek posielame a za všetko ďakujeme.“ 

Dcéry Iveta s manželom Romanom, Gabriela, 
vnuk Branislav s manželkou Martinou, 

a vnúčatá Marcel, Roman, Patrik a Andrej
 a pravnuk Adrián.

Blahoželáme manželom Jaroslavovi a Rozálii Lukáčovým k 50. výročiu sobáša

Prítomných hasičov a hostí privítal primátor Csaba Orosz.
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Odhalenie pamätnej tabule 
obetiam holokaustu sa posúva

Odhalenie pamätnej tabule šamorínskym obetiam holo
kaustu sa oneskorí. Primátor Csaba Orosz o tom už písom
ne informoval dobrovoľných darcov. 
„Žiaľ – z dôvodov od nás nezávislých –, sme nútení posunúť 
dátum slávnostného odhalenia pamätnej tabule, nakoľko 
predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí 
odmietol návrh na umiestnenie tabule na ploche pred niekdaj-
šou synagógou” – píše okrem iného v liste primátor.
Organizátori zbierky sa však navzdory tomu nevzdávajú; 
výbor pamätnej tabule pracuje na tom, aby našli ďalšie vhod-
né miesto v Šamoríne pre ňu.
O mieste a termíne slávnostného odhalenia pamätnej tabule 
budeme čitateľov informovať na webovej stránke mesta.     (l)

Spoločné vodné túry

Letné podujatia 
vo Vojke nad Dunajom

Odovzdali amfiteáter v Hornom Bare

Napriek pandemickým reštrik
ciám sa podarilo uskutočniť 
spoločné vodné túry na okolí 
Šamorína a Mosonmagyar
óváru. Kluby vodných špor
tov družobných miest KCK 
a MVSE s podporou Fondu 
malých projektov Programu 
INTERREG VA SKHU chceli 
realizovať malý projekt „Spo
ločne v jednom člne” už v roku 
2020.
Kvôli pandémii bolo treba 
pozastaviť sériu spoločných 
túr, zvyšné boli realizované 
až v tomto roku. Nakoniec sa 
podarilo navštíviť všetky dunaj-
ské toky na okolí družobných 
miest: Malý Dunaj, Starý Dunaj, 
Mošonský Dunaj a ramennú 
sústavu. Nebolo však možné 
dostať sa po vode zo Šamorí-
na do Mošonmagyóváru. Kvôli 
nebezpečným podmienkam 

pod VD Čunovo sa nakoniec 
túra realizovala na bicykloch 
od Šamorína po Halászi a 
odtiaľ na člne na Mošonskom 
Dunaji do cieľa. Dôležitým cie-
ľom malého projektu boli túry 
pre školskú mládež. Žiaci prišli 
na bicykloch ku štartu vodnej 
túry k Malému Dunaju alebo 
k ramene Dunaja a po túre sa 
podobným spôsobom vrátili 
domov. Časť túr sa tiež reali-
zoval až v tomto roku a pri ich 
organizovaní sa venovala zvý-
šená pozornosť školám na úze-
mí čerstvo založeného Natúr-
parku Žitný ostrov. Vzhľadom 
na veľký úspech bude organi-
zovanie takýchto túr pokračo-
vať aj v budúcom roku v rámci 
nového INTERREG projektu 
RRA Šamorín s názvom ESD 
Duna/Dunaj. 

(RRA Šamorín)

Koncert Koppánya Kovácsa vo Vojke nad Dunajom (Foto: Tibor Somogyi)

Plavba po Mošonskom Dunaji

Družobné obce Vojka nad 
Dunajom a Dunasziget (HU), 
ktoré ležia v ramennej sústa
ve Dunaja pod Bratislavou 
a majú špeciálne historické 
vzťahy, prehĺbili vzájomné 
vzťahy spoločnými poduja
tiami.
Mladým z Dunaszigetu 
počas návštevy vo Vojke nad 
Dunajom pripomenuli, že ľudia 
z druhej strany ešte dlho pre-
chádzali člnmi do kostola a 
pochovávali svojich mŕtvych 
na cintoríne. Prestali len vtedy, 
keď koncom 19. storočia vytvo-
rili bagrovaním hlavné koryto 
Dunaja a niekoľko ľudí zomre-
lo, keď sa ich čln vo vetre a 
vlnobití prevrátili. Mladí si 
vyskúšali kompu cez prívod-
ný kanál vodného diela a na 
Vodnom diele Čunovo videli 
okrem areálu divokej vody aj 
nápustný objekt Mošonského 
Dunaja, ktorý stabilizuje prie-
tok dunajského ramena aj v ich 
obci.

Hlavnými podujatiami malé-
ho projektu realizovaného  
s podporou Fondu malých pro-
jektov Programu INTERREG 
V-A SKHU boli obecné festi-
valy. Pre návštevníkov z Voj-
ky nad Dunajom bola 31. júla  
v Dunaszigete najväčšou 
atrakciou plavba na dračom 
člne. Tento druh 18-miestneho 
pádlovania je na Slovensku ešte 
v plienkach, v Szigetköze je však 
už bežnou súčasťou miestnych 
podujatí. Aj Dunasziget má svoj 
vlastný dračí čln, pomocou kto-
rého súťažia miestne a okolité 
družstvá.
14. augusta zorganizovali  
vo Vojke nad Dunajom XVII. 
Deň Svätého Štefana, na kto-
rom sa s veľkým úspechom 
predstavili regionálni umelci. 
Zaujímavým bodom progra-
mu bola produkcia mažoretiek  
z Dunaszigetu, ktoré úspeš-
ne reprezentujú svoju obec aj  
na medzinárodných podujatiach. 

(RRA Šamorín)

14. augusta bol v Hornom Bare 
slávnostne otvorený novo
postavený amfiteáter, kde  
z tejto príležitosti pripravili pre 
obecenstvo kvalitný zábavný 
program. 
Obec Horný Bar realizoval pro-
jekt s názvom „Felbári kulturális 
fejlesztés – Rozvoj kultúry v Hor-
nom Bare (Kultúrbár)” v spolu-
práci s Európskym združením 
územnej spolupráce Arrabona 
a maďarským združením Győri 
Művészeti és Fesztiválköz-
pont. Projektovým manažé-
rom bol Gábor Lelkes, na prí-
prave dokumentácie sa podie-
ľala Kinga Gencs. István Bodó, 
starosta Horného Baru pre-
zradil, že myšlienka na takýto 
projekt sa zrodila už v roku 
2008. V Hornom Bare a pri-
ľahlých Šuľanoch je totiž čulý 
kultúrny život, ale až doteraz 

tu nebolo vhodné vonkajšie 
javisko. 
„Takýto projekt má pre malé 
obce veľký význam” – potvrdzu-
je Tamás Zoltán Németh, riaditeľ 
EZÚS Arrabona. Judit Bodó, pra-
covníčka EZÚS Arrabona priblí-
žila, že stavba má 42 m2. Cieľom 
projektu bolo posilnenie dru-
žobných vzťahov obcí, výmena 
skúseností, naučiť sa niečo nové 
a kvalitne sa zabaviť. V projekte 
plánujú aj vydanie publikácie, 
ktorá by predstavila najvýznam-
nejšie investície v pohraničnom 
regióne. Cezhraničné partnerské 
fórum bude slúžiť na rozvoj dlho-
dobej spolupráce, tak isto ako 
študijné cesty alebo spoločná 
tvorba produktov. 
Projekt bol realizovaný za pomo-
ci EÚ, Európsky fond regionálne-
ho rozvoja ho podporil sumou 
37 340 eur.                               (f)
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Takýto bol tohtoročný Festival Pomlé
Tohtoročný Festival Pomlé pritiahol 3. a 4. septembra 2021 viac 
ako tritisíc návštevníkov. Vinárske remeslo tentokrát reprezen-
tovalo a svoje najnovšie vína ponúkalo desať vinárstiev zo Slo-
venska. Vinári boli so šamorínskym festivalom chutí, vín a tra-
dícií nadmieru spokojní, a nielen preto, lebo majú kvôli pandémii 
čoraz menej príležitostí na prezentáciu. Podujatie sa konalo za 
krásneho slnečného počasia.
O zábavu návštevníkov festivalu sa postarali umelci ako Ernest 
Mezei s kapelou, skupina ZSEB, Gyöngyi Écsi, Marko Kukobat 
s Kobayagi Balkan Jazz Band a tiež formácia Team Cuba, ďalej 
množstvo remeselníkov, tútorov ručných prác a predajcov.
Vo fotogalérii Vám prinášame atmosféru festivalu snímkami 
Ádáma Tubu.

Tvorivé dielničky sa aj tento rok tešili veľkému záujmu

Cuba Team – horúca kubánska salsa na javisku v Pomlé

Tento rok sme mohli ochutnávať vína desiatich domácich vinárov

Atmosféru na Ulici vín dotváral Ernest Mezei s kapelou Domáci doma: Vinárstvo Bartal Šamorín

Gyöngyi Écsi pripravila rozprávky pre malých aj pre veľkých
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Výtvarné sympózium 
zorganizovali už po deviatykrát 

Na rómskom festivale 
vystúpili známi umelci 

V tohtoročnom umeleckom tábore 
sa zrodili cenné diela

Dobrá nálada a kvalitný program na 
šamorínskych Dňoch sv. Štefana

Vernisáž výstavy Časová kapsula

Deň maďarských rodín na nádvorí Vlastivedného domu

Týždňový tábor bol ukončený výstavou

Pestrý program sprevádzala dobrá nálada

V lete sa už deviatykrát 
stretli maliari a drevorez
bári na Medzinárodnom 
výtvarnom sympóziu, ktoré 
pravidelne organizuje Hotel 
Kormorán a výtvarník Josef 
Šarman.
Na podujatí mohli spolu tvoriť 
uznávaní domáci a zahraniční 
umelci. Prácu maliarov koordi-
noval hlavný organizátor, dre-
vorezbárov podporoval v mene 
Šamorína József Ürge. Týždňo-
vý kreatívny tábor bol ukonče-

ný výstavou zhotovených diel. 
Na vernisáži vystúpili Juraj 
Turtev a Erik Boboš Procház-
ka, umelcov predstavil Josef 
Šarman. Účastníkov vernisáže 
privítal primátor Csaba Orosz. 
Kurátorom diel vystavených 
vo veľkej sále hotela a v exte-
riéri bol kunsthistorik Bohumír 
Bachraty. Tohtoročné výtvarné 
sympózium bolo podporené 
Hotelom Kormorán, Mestom 
Šamorín a Trnavským samo-
správnym krajom.                  (s)

Občianske združenie Pierdo s 
podporou mesta usporiadalo 
poslednú júlovú sobotu róm
sky festival „Ty len tancuj, 
kým ti hrám”.
Na podujatí sa predstavili zná-
mi domáci rómski hudobníci 
a speváci, kapely a zahraniční 
umelci. 
Karol Sipos alias „Bates”, ktorý 
nás opustil v mladom veku, by 
bol na svojich nasledovateľov 
veľmi hrdý, najmä na Alexan-
dra Rigóa, ktorý pokračuje v 
jeho tradícii a usporiadanie 
kvalitného rómskeho kultúrne-

ho festivalu považuje za svoju 
srdcovku. Hlavným cieľom fes-
tivalu je predstavenie rómskej 
kultúry, rómskych tradičných 
remesiel a gastronómie z Hor-
ného Žitného ostrova. 
Občianske združenie Pierdo 
vyhlásilo aj talentovú súťaž 
„Hudba v duši” a samo pod-
poruje viacero hudobných 
talentov. Žiaľ, tohtoročný festi-
val mohol byť usporiadaný len  
za prísnych protipandemických 
podmienok, organizátori však 
dosiahli svoj cieľ a obecenstvo 
sa výborne bavilo.                   (s)

Nadaní umelci zo štyroch 
krajín, mladí alebo už známi 
a uznávaní prišli tvoriť na 11. 
umelecký tábor DUNART
COM.
Jedenásty ročník sympó-
zia otvárala v klube Šup-šup 
Music Club speváčka Betti-
na Bakos s formáciou Bettika 
Septet. Prezentácia umelcov 
prichádzajúcich do Šamorína 
bola aj tentokrát zábavná, zaují-
mavá a poučná.
Podujatie bolo - ako tradične - aj 
tentokrát ukončené výstavou. 
Na vernisáži s názvom „Časová 

kapsula” privítal návštevníkov 
primátor Csaba Orosz. Vysta-
vené diela boli uvedené kunst-
historičkou šamorínskeho pôvo-
du Biankou Boda, na hudobnom 
doprovode spolupracovali Jozef 
Mayer ml. a Zsófia Faragó, kurá-
torstvo nad umeleckým tábo-
rom prevzali maliar Juraj Dolán 
a hlavná organizátorka, grafič-
ka Éva Mayer. Toto znamenité 
podujatie bolo tento rok podpo-
rené rôznymi umeleckými fon-
dmi, inštitúciami, združeniami, 
mestom a súkromnými darca-
mi.           (s)

ZO CSEMADOK v Šamoríne 
usporiadala v dňoch od 15. do 
22. augusta Dni sv. Štefana. 
Tradičný slávnostný program 
bol obohatený púťou, histo-
rickou prechádzkou, špor-
tovým podujatím, výsta-
vou, popovým koncertom  a 
ohňostrojom. Historická pre-
chádzka pod vedením znal-
ca miestnej históri e Mihá-
lya Brogyányiho mala veľký 
úspech, veľa ľudí si pozrelo aj 
detské predstavenie v poda-

ní Gyöngyi Écsi, s veľkým 
ohlasom sa stretlo aj podu-
jatie Deň maďarských rodín, 
svedectvo herca Károlya 
Eperjesa a koncert skupiny 
Magna Cum Laude. Záujem 
o podujatia bol veľký a počet 
účastníkov prekonal očaká-
vania organizátorov. Tí prisľú-
bili, že na budúci rok pokra-
čujú v organizácii komunit-
ných programov zameraných  
na maďarskú menšinu.

Péter Varju
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Seriózne o mestskom cintoríne
Na mestskej webovej strán
ke sa prednedávnom objavila 
informácia, že správca cintorína 
v súlade s nariadeniami mesta 
zavádza na území cintorína via
ceré sprísnenia. Nové opatrenia 
boli zavedené s cieľom zachovať 
dôstojnosť a duchovno cinto
rína a tiež z úcty k zosnulým.  
K tomu je potrebné aj to, aby 
bol v cintoríne poriadok, čistota 
a pokoj. Toto všetko sa však dá 
dosiahnuť len spolu s nájomca
mi hrobových miest a príbuzný
mi zosnulých.
Každý by chcel, aby boli hro-
by jeho zosnulých vždy čisté a 
v poriadku, ale mali by myslieť 
aj na ostatných a na poriadok 
celého objektu. Na mestskom 
cintoríne je viac ako 3500 hro-
bových miest a pri asi 10% z nich 
sú postavené lavičky, vo väčšine 
prípadov bez povolenia. Veľakrát 
bránia v prístupe k iným hrobom, 
veľa z nich je v zlom stave, navy-
še sú ich štýly a materiály rôzne. 
Nie je už priestor na umiestnenie 
ďalších. Staré lavičky a kovové 
úložné boxy možno zachovať, 
sme však nútení ich stav regu-
lovať. Najdôležitejšou podmien-
kou je, aby neboli prekážkou pre 
nikoho a boli vo vyhovujúcom 

stave. Celkový obraz cintorína 
by vylepšili, ak by boli všetky bez 
operadla, prípadne na spodku  
s uzamykateľným boxom. Keďže 
lavičky sú umiestnené už mimo 
prenajímaných hrobových miest, 
potrebujeme dohodu a kompro-
mis. Budeme preto dotknutých 
kontaktovať a spoločne hľadať 
riešenie.
Sú pozostalí, ktorí vysadia tuje, 
kríky a kvety okolo hrobov, neak-
ceptujúc okolité hroby a prístup  
k nim. Nakoľko akákoľvek 
výsadba mimo hrobového mies-
ta podlieha povoleniu, potrebuje-
me dohodu aj v týchto prípadoch. 
V súčasnosti však nemáme mož-
nosť rozširovať takúto vegetáciu.
Ďalším estetickým problémom 
je množstvo rôzneho náradia 
nechávaného na území cintorí-
na. Ide o metly, metličky, hrable, 
vedrá a najmä handry, ktoré sa 
povaľujú za náhrobnými kameň-
mi alebo sú povešané na stro-
moch a na lavičkách. Pri pozor-
nom pohľade pôsobia odpudzu-
júco. V tomto prípade nestojíme 
o kompromis, tieto veci na cinto-
ríne jednoducho nemajú miesto. 
Budú pozbierané a odstránené  
z tohto miesta.
S tým súvisí aj fakt, že veľa ľudí 

sa sťažuje – oprávnene - na vtá-
ky, najmä na holuby, ktoré špinia 
na hroby. Nakoľko je náš cintorín 
krásny park plný stromov, tento 
problém sme zo strany mesta 
doposiaľ nevedeli vyriešiť. Sme 
však otvorení každej dobrej myš-
lienke alebo nápadu aj od obyva-
teľov.
Čo sa týka mačiek žijúcich  
na cintoríne, situácia sa v tej-
to oblasti zlepšila. Znížil sa ich 
počet, no stále sú ľudia, ktorí im 
postavia brloh alebo prístrešok. 
Naši zamestnanci však, tak ako 
doteraz, tieto stavby bezodklad-
ne odstraňujú.
Na šamorínskom cintoríne sa 
už viac ako 20 rokov nezme-
nila cena prenájmu hrobových 
miest (33 € za dvojitý hrob,  
20 € na jednotlivý hrob, a to 

na 10 rokov). Vedenie mesta  
v súčasnosti ani neplánuje tieto 
ceny zvyšovať. Je to krok, kto-
rým sa snaží v rámci spoločného 
úsilia s obyvateľmi zabezpečiť 
dôstojnosť a poriadok tohto 
pietneho miesta.
Mestský cintorín je pre Šamo-
rínčanov jedným z najsvätejších 
miest a vyvoláva snáď najviac 
emócií. Som presvedčený, že 
snaha o vyriešenie všetkých vyš-
šie uvedených problémov napo-
kon nájde u obyvateľov podporu 
a spoločne nájdeme cestu, s kto-
rou bude každý spokojný.
Pre zachovanie dôstojnosti cin-
torína Vám vopred ďakujeme  
za spoluprácu.

Jozef Nagy
konateľ mestskej spoločnosti 

Area Šamorín s.r.o.

 Do konca roka je každý povinný pripojiť sa 
na verejnú kanalizáciu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť ako prevádzkovateľ šamorínskych kanalizácií 
vyzýva obyvateľov, že v zmysle zákona je do 31. decembra 2021 každý vlastník stavby 

alebo pozemku povinný pripojiť sa na verejnú kanalizáciu.

Z tejto povinnosti majú výnimku len tí vlastníci, ktorí majú povolenú a izolovanú žumpu 
alebo domácu čističku odpadových vôd, čo vedia doložiť príslušnými dokumentmi.

Vodárne zároveň upozorňujú, že všetkých vlastníkov nehnuteľností, ktorí nebudú mať svoju 
nehnuteľnosť pripojenú na verejnú kanalizáciu a nepreukážu zákonnú likvidáciu odpadových 
vôd, budú nahlasovať odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Dunajská 

Streda a následne budú riešení v priestupkovom konaní s možnosťou uloženia pokút. 
Výška pokuty môže dosiahnuť 331 eur.

V prípade otázok sa môžu právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia obrátiť na pracovníkov 
zákazníckeho centra v Dunajskej Strede na telefónnom čísle 031-773 7333, fyzické osoby 
nepodnikatelia sa môžu informovať na telefónnych číslach 031-773 7311 a 031-773 7321. 

Veci, ktoré cintoríne nemajú miesto, budú pozbierané a odstránené
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Horela suchá tráva
1. júla poobede bola hliadka 
MsP vyslaná preveriť tele-
fonické oznámenie na Novú 
ul., kde mal vzadu pri vetro-
lame horieť trávny porast.  
Na miesto boli vyslaní šamorín-
ski hasiči a oheň uhasili. Oheň 
sa na okolité domy nerozšíril a 
pri incidente nevznikla žiadna 
materiálna škoda.

Nočný hluk
od podnapitých občanov

3. júla v noci bola hliadka MsP 
vyslaná preveriť oznámenie 
na Hlavnú ulicu, kde malo 
dochádzať k rušeniu nočného 
kľudu veľkým hlukom. Hliadka 
MsP zistila, že sa hádajú hos-
tia baru na odchode a trvalo 
jej dlhší čas, kým dokázala 
skupinu utíšiť. Počas inciden-
tu zaznamenala stála služba 
MsP ďalšie 3 telefonáty ohľa-
dom rušenia nočného kľudu na 
danom mieste. Z baru v tom 
čase odchádzalo cca. 50 väč-
šinou podnapitých osôb, ktoré 
sústavne rušili nočný kľud od 
Veternej ulice až po VÚB ban-
ku, hlučne sa hádali, mali medzi 
sebou potýčky a rozbíjali fľaše. 
Hliadka MsP napokon zabez-
pečila verejný poriadok. 

Zásah policajtov kvôli 
domácemu násiliu

7. júla v noci bola hliadka MsP 
Šamorín požiadaná o súčin-
nosť hliadkou OOPZ Šamorín 
na adrese Gazdovský rad, kde 
malo dochádzať k domácemu 
násiliu. Po príchode na miesto 
čakala oznamovateľka, ktorá 
tvrdila, že bola napadnutá jej 
priateľom. Na jej žiadosť bola 
privolaná aj RZP. Prípad rieši 
OOPZ Šamorín. 

Mladí sa zabávali pri ohni
7. júla v noci bola hliadka 
vyslaná preveriť oznámenie 

na adresu Bratislavská ces-
ta k bufetu, kde mala skupi-
na mladých ľudí zapaľovať 
oheň. Na mieste sa nachá-
dzala skupinka maloletých 
a mladistvých osôb, ktoré 
si založili oheň a zabávali 
sa pri ňom. Hliadka vyzvala 
skupinu, aby oheň okamžite 
uhasili. Tí výzvu uposlúchli. 
Daným konaním sa dopustili 
priestupku a bola im uložená 
bloková pokuta na mieste.

Našli túlavého jazvečíka
8. júla bol odchytený túlavý 
jazvečík na Jasnej ulici. Zviera 
bolo umiestnené do odchyto-
vého koterca na stanici MsP. 
Dobrovoľníčky starajúce sa  
o opustené zvieratá boli vyro-
zumené.

Psy roztrhali 
susedove sliepky

8. júla poobede prišlo od oby-
vateľa Mliečna z Prvej ulice 
oznámenie na MsP, podľa 
ktorého mali dva cudzie psy 
vniknúť na jeho pozemok 
a roztrhať mu sliepky. Na 
pozemku sa skutočne nachá-
dzal jeden mopslík a kríže-
nec pitbulteriéra, ktoré roz-
trhali šesť sliepok. Hliadkou 
MsP boli psy odchytené. Na 
miesto sa dostavila hliadka 
OOPZ Šamorín, ktorá prípad 
prevzala. Následne bol ziste-
ný majiteľ psov. Psy preliezli 
cez plot zo susedného rodin-
ného domu. Majiteľ psov 
sa dohodol s poškodeným 
o uhradenie škody vo výš-
ke 150 €, pri nesplnení tejto 
povinnosti podá poškodený 
oznámenie na OOPZ Šamo-
rín. Majiteľ psov bol vyzvaný, 
aby si svoje psy vyzdvihol  
z karanténnej stanice a záro-
veň preukázal, že má zapla-
tenú daň za psov a doklad  
o prihlásení psov. 

Našli ho mŕtveho v byte
13. júla v noci bola hliadka 
MsP vyslaná preveriť ozná-
menie na adresu Veterná ul., 
kde podľa oznamovateľa bolo 
z bytu na tretom poscho-
dí cítiť zápach a majiteľa už 
dlhšiu dobu nevideli vychá-
dzať. Na mieste nikto nere-
agoval na zvonenie a klopa-
nie. Následne boli na miesto 
privolaní príslušníci OOPZ 
Šamorín, ktorí prípad prevza-
li. Šetrením bol zistený telefo-
nický kontakt na dcéru maji-
teľa bytu, ktorá sa dostavila 
na miesto. Po otvorení bytu 
bolo zistené, že na zemi leža-
lo nehybné telo muža, maji-
teľa bytu bez známok života. 
Na miesto boli privolaní prí-
slušníci oddelenia krimina-
listiky PZ Dun. Streda a obh-
liadajúci lekár, ktorí spoločne 
vylúčili cudzie zavinenie.

Muž ponúkal 
mladým alkohol

9. augusta poobede požiadala 
hliadka OOPZ Šamorín hliadku 
MsP Šamorín o súčinnosť pri 
preverení telefonického ozna-
mu, že na Dunajskej ulici ponú-
ka asi 50-ročný neznámy muž 
mladistvým osobám z tašky 
niečo podozrivé. Po príchode 
na miesto zastihla hliadka MsP 
Šamorín skupinku mladistvých, 
ktorí potvrdili slová oznamova-
teľa. Skupinka uviedla, že oso-
ba im ponúkla alkohol, avšak 
uviedli, že po príchode hliadky 
odišla na neznáme miesto. 
Následne hliadka MsP Šamo-
rín prekontrolovala okolité uli-
ce, avšak osobu podľa popisu 
nenašla. Hliadka MsP Šamorín 
o udalosti podala správu OOPZ 
Šamorín.

Chodec cítil zápach plynu
11. augusta doobeda zasta-
vil hliadku MsP Šamorín 

občan mesta a oznámil, že 
na Hlavnej ulici pri pizzerii 
je cítiť silný zápach plynu. 
Hliadka MsP Šamorín oznam 
preverila a zistila, že zápach 
pochádza z plynového mera-
ča. Stála služba MsP Šamorín 
vyrozumela dispečing SPP a 
na miesto boli vyslaní pracov-
níci podniku.

Mal abstinenčné príznaky
15. augusta doobeda 
bola hliadka MsP vyslaná  
do Čilistova, kde mala pri 
cintoríne vyčíňať neznáma 
osoba. Na mieste bolo ziste-
né, že oznámenie je pravdivé. 
Muž v strednom veku vyvá-
dzal pri priesakovom kanáli,  
z jeho pohybov bolo zrejmé, 
že je pod vplyvom nejakej 
návykovej látky. S hliadkou 
komunikovať nechcel, iden-
tifikovať sa odmietol, len 
opakoval, že dlhé roky užíval 
drogy a teraz je v odvyka-
com režime, preto sa správa 
čudne. Neskoršie už svoje 
meno prezradil.  Na miesto 
sa dostavila hliadka OOPZ 
Šamorín, ktorá zistila ďalšie 
informácie o osobe a prevza-
la prípad.

Muža našli mŕtveho 
19. augusta v noci bolo MsP 
Šamorín oznámené z Podzá-
hradnej ulice, že na sused-
nom dvore sedí muž na sto-
ličke a nejaví známky živo-
ta. Na mieste bolo zistené, 
že je oznámenie pravdivé.  
Na miesto bola privolaná 
hliadka OOPZ Šamorín, kto-
rá po príchode na miesto 
umožnila vstup na pozemok. 
Na miesto sa dostavila RZP, 
lekár skonštatoval smrť. Pri-
volaní príslušníci oddelenia 
kriminalistiky PZ Dunajská 
Streda vylúčili cudzie zavi-
nenie.

Policajti z Dunajskej Stredy 
zadržali 32-ročného recidi-
vistu z Hornej Potône. Drogy 
nielen prechovával, ale ich aj 
predával. Muž rozvážal drogy 
automobilom Škoda Octavia, 
šoférom bol 30-ročný vodič. 
Šamorínski policajti ich v obci 
Štvrtok na Ostrove vyzvali, aby 
zastavili. Vodič na výzvu nere-

agoval a počas jazdy sa jeho 
spolujazdcovi podarilo z auta 
vyhodiť viac ako 400 dávok 
drogy. Nakoniec sa policajtom 
vzdali v obci Hubice. Policajti 
vyhodené vrecká našli a zaistili a 
oboch mužov zadržali. Násled-
ne nariadili domovú prehliadku, 
kde za pomoci služobného psa 
Brendy našli v nočnom stolíku 

metamfetamín. Podľa expertízy 
prechovával podozrivý aspoň 
500 dávok pervitínu vo forme 
bázy. Muž bol už v minulosti 
viackrát súdne trestaný, hrozí 
mu väzba od 10 do 15 rokov. 
Drogový test šoféra bol pozitív-
ny. Polícia mu zadržala vodičský 
preukaz a začala trestné stíha-
nie.

Zdroj a foto: KR PZ v Trnave

Zadržali drogového dílera

Policajti našli metamfetamín 
aj v nočnom stolíku
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Csabu Zalka zaujíma len budúcnosť
Kajakár Csaba Zalka sa olym
pijských hier v roku 2021 
zúčastnil len ako náhradník, 
čo bolo preňho veľkým skla
maním a sám to považuje  
za veľkú nespravodlivosť. Ako 
prežíval 22ročný športovec 
dni v Tokiu? Aké má pocity? 
Ako vidí svoju budúcnosť?  

Sústredenie
„Pred olympijskými hrami sme 
boli dva týždne na sústredení. Pri-
pravoval som sa presne tak, ako 
všetci ostatní. Poctivo som makal, 
dal som do prípravy všetko. Tré-
noval som tak, ako keby som išiel 
pretekať aj ja. Vedel som však, že 
nebudem. Bolo to psychicky ťaž-
ké.”

Olympijská dedina
„Samotné sťahovanie sa do olym-
pijskej dediny pár dní pred pre-
tekmi bolo pre mňa nepríjemné. 
Tam čakali preteky na každého 
športovca, len na mňa nie. Mimo-
chodom, v dedine boli prísne 
kontroly. Všade sme museli nosiť 
rúško, okrem vlastnej izby a kantí-
ny, kde boli plexisklá medzi stolmi. 
Musím povedať, že kuchyňa bola 
výborná a bola stále otvorená.  
A či som si doniesol nejaký suve-
nír z Tokia? Nie. Nechcem, aby mi 
tieto olympijské hry pripomínal 
nejaký predmet.”

Test na covid
„Vstupenkou do Japonska 
boli dva negatívne PCR testy,  
po prílete som absolvoval ešte 
jeden, s negatívnym výsled-
kom. Najhoršie nás však ešte 
len čakalo. Trvalo celé hodiny, 
kým sme na tokijskom letisku 
prešli všetkými kontrolami, 
vybavili sme formality a spo-
jazdnili na mobiloch aplikáciu. 
Organizátori pomocou nej 
potom už vedeli o nás všet-
ko. Boli sme denne testovaní, 
počas môjho pobytu mi boli 
odobraté vzorky slín viac ako 
dvadsaťkrát.”

Olympijské hry
„Budem úprimný, snažím sa 
na ne ani nespomenúť. Neboli 
to príjemné dni. Pred cestou 
mi veľa ľudí povedalo, že ak 
vydržím týždne v Japonsku, 
vrátim sa posilnený. Mám to 
už za sebou, pozerám sa len 
dopredu.”

Bronzová medaila
„Som veľmi rád, že štvorkajak 
získal medailu. Bol som však 
smutný, že som v člne nesedel 
ja. Bolo pre mňa veľmi nároč-
né, keď po návrate každý bla-
hoželal a oslavoval. Ja som 
sa radšej stiahol. Veľmi ma to 
bolelo.”

Po olympijských hrách
„Po návrate sme dostali týž-
deň voľna. Bol som doma, ale 
nechcel som len tak odpo-

čívať s vyloženými nohami, 
lebo by som bol myslel len 
na olympiádu. Neustále som 
si zamestnával myseľ. Pripra-
voval som sa na svoju budúc-
nosť, mal som konzultáciu aj 
so športovým psychológom. 
Myslím si, že pomoc takýchto 
ľudí je veľmi dôležitá.”

Smer majstrovstvá sveta
„Po krátkej dovolenke som 
sa na bratislavskom Zemní-
ku začal pripravovať na maj-
strovstvá sveta v Dánsku, 
ktoré budú v polovici sep-
tembra. Štartujem vo štvor-
kajaku na 500 m. Budeme tá 
istá zostava, ktorá na júno-
vých majstrovstvách Európy 
získala striebro. Verím, že aj 
teraz budeme stáť na stu-
pienku.”

Tibor Duducz

Nedávno oslavoval svoje 60. narodeniny kajakársky tréner 
Gejza Vass, ktorý bol v roku 2019 samosprávou mesta Šamo-
rín ocenený titulom Pro Honoris. „Prajem veľa zdravia a mno-
ho ďalších šťastných rokov. Géza bácsimu veľmi pekne ďaku-
jem za jeho doterajšiu pomoc, je mojim trénerom od mojich 
13 rokov” – blahoželá Csaba Zalka.

Všetko najlepšie!

Csaba Zalka sa pripravoval presne tak, ako všetci ostatní

V olympijskej dedine aj napriek prísnym protipandemickým opatre-
niam vládla dobrá nálada
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Najväčší úspech Karin Jávorkovej

Gladiátori opäť najlepší 

Skvelá Bianka!

Aj naďalej v Pomlé

Páskovanie v Zalakarosi Šamorínski šermiari opäť zažiarili

Karin Jávorková, tenistka ŠTK Šamorín sa v Bratislave zúčast-
nila mládežníckeho turnaja v kategórii C, kde to napriek tomu, 
že v tejto kategórii súťaží len prvý rok, dotiahla až do finále. 
Jej cieľom je byť na konci roka v rebríčku dorasteniek v prvej 
päťdesiatke.

Šamorínski Gladiátori opäť dokázali, že v rímsko – gréckom 
štýle sú na Slovensku najlepší. Na slovenských majstrov-
stvách v kategórii dospelých získali celkom až 9 medailí a  
v súťaži družstiev triumfovali s veľkým prehľadom.

Na juniorských majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike 
získala Šamorínčanka Bianka Sidová dve medaily. V K1 1000 
metrov vybojovala striebro a v K2 500 metrov s Katarínou 
Pecsukovou získala bronz. Bianka sa stala na MS najúspeš-
nejšou slovenskou pretekárkou!

Vďaka pomoci samosprávy mesta Šamorín môže ŠTK Šamo-
rín prijímať svojich súperov v 2. lige v Pomlé aj naďalej. Mesto 
vynaložilo 50-tisíc eur na obnovu šatní, aby zodpovedali kri-
tériám Slovenského futbalového zväzu.

Ako každý rok, aj teraz bolo usporiadané tradičné sústredenie 
šamorínskeho klubu Kyokushin Karate Oyama Dojo v Zala-
karosi, kde sa okrem viacfázových tréningov konali aj skúšky. 
Tú každý účastník úspešne zvládol, niektorí dokonca z tábora 
odišli s novou farbou opasku.

Na majstrovstvách Slovenska mladších a starších žiakov, 
resp. kadetov brali pretekári Klubu šermu Šamorín všetky 
medialy až na jednu výnimku. V pretekoch jednotlivcov bola 
najúspešnejšia Rebeka Forgách, stala sa šampiónkou v dvoch 
kategóriách.
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Septembrové práce v záhrade
Je tu september, prvý jesen
ný mesiac. Dni sa skracujú a 
noci sú už citeľne chladnejšie. 
Ak by sme si chceli porovnať 
počasie tohtoročného leta  
s minulým, zistíme, že teplej
šie bolo práve končiace leto.
Extrémne výkyvy sa síce 
vyskytli – ako napr. prietrž 
mračien 18. júla, ktorý si 
budeme ešte dlho pamätať. 
Podobné čosi sme posledné 
desaťročia nezažili. Našťastie 
nás aspoň krupobitie obišlo, 
no obce západne od Šamorína 
si mohli „vychutnať” aj toto.  
V Rovinke napríklad padali 
krúpy veľkosti čerešne.

Chráňme si trávnik
Množstvo zrážok v auguste 
bolo nadpriemerné, museli 
sme preto kosiť aj každý týž-
deň. Časté letné dažde boli 
výbornou živnou pôdou pre 
rôzne hubové ochorenia tráv-
nika, ktoré sa v ňom následne 
prejavovali formou zažltnu-
tých fľakov. Proti týmto ocho-
reniam sa môžeme chrániť 
aplikáciou prípravkov Askon, 
resp. Magnicur Fungimat. 
Dvojklíčnolistové buriny nám  
v trávniku vyhubí pesticíd 
Bofix. Teraz je najdôležitejšou 
úlohou príprava trávnika na 
zimné mesiace. Ak máme prí-
liš hustý alebo machom pre-
rastený trávnik, oplatí sa nám 
ho prevzdušniť. Ďalej neza-

budnime na rozsypanie umelé-
ho hnojiva s vysokým obsahom 
draslíka. Draslík pomáha kore-
ňom v rozvoji, v dôsledku čoho 
môže byť náš trávnik odolnejší 
voči hubovým ochoreniam a 
vymrznutiu. Ak si niekto plá-
nuje založiť nový trávnik, do 
konca septembra sa musí preň 
rozhodnúť, aby sa mu tráva a 
korienky do zimy stihli vyvinúť. 

Čas zberu úrody
V septembri nám ešte stále 
rodia paradajky, paprika a tek-
vice, úrodu zbierame pravidel-
ne. Kto ešte nepozbieral cibuľu 
žltú, nech tak urobí čo najskôr, 
inak mu môže vyklíčiť a nebu-
de sa dať skladovať. Obme-
dzme polievanie koreňovej 
zeleniny určenej na uskladne-
nie, aby nám viac vydržala cez 
zimu. Oberme dozretú suchú 
fazuľu už teraz, lebo ak osta-
ne vonku, môže byť napad-
nutá zrniarkou fazuľovou. 
Ak ju dáme na pár hodín do 
mrazničky, aj prípadní škodco-
via už vo vnútri uhynú.  

Využime voľné plochy
V záhrade sa nám uvoľňuje 
čoraz viac plôch, prinášame 
preto pár dobrých tipov, čo  
s nimi. Môžeme si tam vysa-
diť reďkovku, špenát, šťaveľ, 
cesnak a šalát hlávkový zim-
ný. Cesnak neodporúčame 
sadiť na miesta po hrášku, 

fazuli, paradajkách, paprike, 
cibuli a póre. Jesenný ces-
nak vysádzajme na slnečné 
miesto, do hĺbky 5-6 cm. 
Najlepšie je, ak si vyznačí-
me čiaru a vysádzame popri 
nej. Dbajme na to, aby boli 
strúčiky dobre obklopené 
hlinou, môžeme na ne hlinu 
aj natlačiť. Pred výsadbou 
môžeme strúčiky namočiť 
do fungicídu s obsahom 
síry (napr. prípravok Sul-
Ca) , následne ich osušme. 
Do pôdy je dobré ešte pred 
sejbou zapracovať umelé 
hnojivo Cererit, nakoľko ces-
nak nemá práve rád pôdu 
čerstvo hnojenú organickým 
hnojivom. Ostatné plochy 
podrobme zelenému hnoje-
niu, môžeme vysadiť napr. 
horčicu, repku alebo facéliu. 

Keď nám tieto semená vyra-
šia, zapracujme ich do pôdy 
jesenným rýľovaním, pomô-
žeme tým zlepšiť štruktúru 
pôdy a obsah živín v nej. 

Strihajme, orezávajme
Aktuálny je aj rez živého plotu 
a jesenný rez okrasných stro-
mov a kríkov. Na doplnenie 
živín na jeseň môžeme aj pre 
okrasné rastliny použiť umelé 
hnojivo s vysokým obsahom 
draslíka. Aplikujme ho buď  
vo forme výživného roztoku 
alebo granulí, výsledok bude 
viditeľný. Použitím horkej soli 
doplňme do pôdy horčík, kto-
rý je častou nedostatkovou 
živinou okrasných rastlín.  
Do konca mesiaca prestrihaj-
me maliny a iné bobuľoviny.

Róbert Lelkes, Agrosam

V septembri nám ešte stále rodia paradajky, paprika a tekvice, úrodu 
zbierame pravidelne. 

Jesenné práce v okrasnej záhrade

Pripravme jablká na skladovanie

Do okrasnej záhrady môžeme od konca septembra vysádzať 
jarné cibuľoviny ako tulipány, narcisy, šafrány (krokusy) a ľalie. 
Cibuľky gladiol je nutné v druhej polovici septembra pozbierať, 
vysušiť a očistiť. To isté musíme urobiť aj s hľuzami georgín, a 
to ešte pred prvými jesennými mrazmi, teda ideálne do konca 
októbra.

Pokračujme v ošetrovaní zimných jabĺk listovým hnojivom s obsahom 
vápnika. Aplikácia je dôležitá 14 dní pred zberom, veľmi to pridáva 
jablkám na skladovateľnosti. Listy a iné rastlinné zvyšky pozbierajme, 
skvelo sa hodia do kompostu. Do kompostu môžeme primiešať aj 
konáre rozdrvené drtičkou. Ak do kompostu pridáme urýchľovač, čas 
potrebný na premenu na kompost sa nám skráti aj na jednu tretinu.
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FC ŠTK 1914 Šamorín
FC STK 1914 Somorja
Szijjártó László (0907/271 321)
e-mail: trenersd@stksamorin.sk
www.stksamorin.sk/index.php/sk/
stk-mladez

Kajak Canoe Klub Šamorín
Kajak Kanoe Klub Somorja
Veronika Pörsöková (0903/937 
113)
Szilvia Jurčová (0908/727 846)
e-mail: jenci.honti12@gmail.com
Facebook: kajak canoe klub šamorín
Instagram: kcksamorin
www.kcksamorin.sk

Tenisový klub ŠTK Šamorín
STK Somorja Teniszklub
Michal Briška /0908/745 247)
Karel Patrik (0908/774 595) 
Varga Péter (0903/800994)
e-mail: vargapeter69@citromail.hu
www.tksamorin.sk

Zápasnícky klub Gladiátor
Gladiátor Birkózóklub
Štefan Horváth (0911/988 963)
e-mail: wrestlingsamorin@gmail.com

Klub šermu Šamorín
Somorjai Vívó Klub
Jozef Nagy (0903/446 157)
e-mail: nagy@slovak-fencing.sk
www.fencing-samorin.sk

Šamorínsky basketbalový klub
Somorjai Kosárlabda Klub
František Nagy (0917/534 223)
e-mail: 
nagy.frantisek.slovakia@gmail.com
www.sbksamorin.sk

Škola bojových umení
Harcművészetek iskolája
Attila Horváth (0905/209 310) 
e-mail: sbusamorin@gmail.com

Budokan Samaria
Ladislav Varga (0915/525 698) 
e-mail: budokansamaria@gmail.com
www.budokansamaria.sk

Kyokushin Karate
Ľudovít Bódis (0905/521 620) 
e-mail: szimonka1986@gmail.com

Bedmintonový klub Šamorín
Somorjai Tollaslabda Klub
Roland Bielčik (0905/857 064)
e-mail: klub@bedmintonsamorin.sk

Samaria Fight GYYYM
Ágh Štefan (0915/444 407)
Gazdovský rad 39/A 
e-mail: stefanagh@gmail.com

Detská a mládežnícka atletika
Gyermek és ifjúsági atlétika
e-mail: detivpohybesamorin@gmail.com 
www.detivpohybesamorin.sk

3klub Šamorín / Somorja
Juraj Nagy (0905/984 190)
e-mail: jn@flextravel.sk
www.3klubsamorin.sk

X Bionic Sphere 
Šamorín / Somorja
Dubová ul. 33 / Tölgyfautca 33

Plávanie / Úszás
e-mail: samorin@xbsswimming.sk
www.xbsswimming.sk 

Vodné pólo / Vízilabda 
e-mail: info@xbswaterpolo.sk
www.xbswaterpolo.sk

Športová gymnastika / Torna
e-mail: info@xbsgymnastics.sk
www.xbsgymanstics.sk

Atletika / Atlétika 
e-mail: info@xbsathletics.sk
www.xbsathletics.sk

Športové kluby v meste / Városi sporklubok 
POĎTE SI ZAŠPORTOVAŤ! / GYERE ÉS SPORTOLJ!

w w w . g m e l e k t r o . s kSenecká cesta 2350/22A, Šamorín

Hľadáte v Šamoríne predajňu  
s elektroinštalačným materiálom?  
Obráťte sa na firmu GM Elektro, s.r.o., 
ktorá ponúka široký sortiment vysoko 
kvalitného elektromateriálu  
od popredných výrobcov.

Elektro-szaküzletet keres Somorján?  
Forduljon bizalommal a GM Elektro Kft.-hez, 
amely élvonalbeli gyártók kiváló minőségű 
termékeinek széles skálájával várja Önt.



NÁPLŇ PRÁCE:
•  rozvoz stavebného materiálu okres Dunajská Streda + okolie,

 okres Senec + Bratislava

• pomoc pri nakládke a vykládke materiálu

• pracovný čas PONDELOK-PIATOK (do 7:00-16:00 hod.)

• komunikatívnosť, flexibilita, samostatnosť

BENEFITY:
•  motivujúce finančné ohodnotenie

• príplatky za prácu v sobotu

• odmeny na základe výkonu práce

• zázemie spoločnosti

• stravné lístky

• možnosť nákupu stavebného materiálu za zvýhodnené ceny

HĽADÁME ZODPOVEDNÝCH VODIČOV VP SK. C, SK. E VÝHODOU, 

S PLATNOU KARTOU VODIČA, KARTA KVK, SO PSYCHOTESTAMI A 

SO ZDRAVOTNOU SPÔSOBILOSŤOU. VŠETKO JE NUTNOSŤ!

Mzdové podmienky (brutto)
1 250 EUR/mesiac

Od 1250€ do 1.500,-€ BRUTTO
(mesačné odmeny závislé od Teba) 

MIESTO VÝKONU PRÁCE:
VICENZY 18, ŠAMORÍN

KONTAKT
0904 765 900

mikoczy@royaldom.sk

PRIJMEME IHNEĎ 
DO TPP 

VODIČOV 

HĽADÁME KOLEGU

NÁPLŇ PRÁCE:
• obsluha dieselového VZV - mať platné doklady NEVYHNUTNÉ
• práca so skenerom - čítačka čiarových kódov
• vykládka a nakládka materiálu, manipulácia s tovarom, príprava zásielok
• ostatné práce súvisiace s prevádzkou skladu
• udržiavanie čistoty a poriadku v sklade
• dodržiavanie smerníc BOZP a PO
• zabezpečovanie fyzickej vykládky a príjmu materiálu
• zodpovednosť za správne uskladnenie materiálu a starostlivosť 
za zverené pracovné prostriedky
Práca na zmeny PONDELOK - PIATOK
1.zmena= od 7:00 do 15:30 hod.
2.zmena= od 8:30 do 17:00 hod.
+ práca každú druhú sobotu od 7:00 do 13:00 - následný ďalší piatok náhradné
voľno (predĺžený víkend piatok, sobota, nedeľa)

BENEFITY:
• príplatky za prácu v sobotu a prácu za nadčas
• odmeny na základe výkonu práce
• stravné lístky
• odmeňovací systém za dochádzku
• práca v mladom kolektíve
• možnosť nákupu stavebného materiálu za zvýhodnené ceny

Mzdové podmienky (brutto)
1 050 EUR/mesiac

Od 1050€ do 1.300,-€ BRUTTO
(mesačné odmeny závislé od Teba) 

PRIJMEME IHNEĎ 
DO TPP 

SKLADNÍKOV s VZV

HĽADÁME KOLEGU

MIESTO VÝKONU PRÁCE:
VICENZY 18, ŠAMORÍN

KONTAKT
0904 765 900

mikoczy@royaldom.sk


