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Prvého októbra boli sláv-
nostne odovzdané do uží-
vania nové garáže hasičskej 
zbrojnice a obnovené nádvo-
rie objektu hasičov v Šamo-
ríne.
„Modernizácia areálu sa 
začala ešte za vedenia Imri-
cha Farkasa a bola dovŕšená 
pod vedením veliteľa Ľudo-
víta Ürgeho“ – spomínal na 
slávnosti Alexander Kocsis, 
predseda zboru. Bolo odo-
vzdané aj unikátne, našimi 
hasičmi úplne obnovené a 
nanovo vybavené zásahové 

vozidlo Dennis Sabre a dve 
vysokovýkonné kalové čer-
padlá kúpené mestom a dob-
rovoľnými hasičmi.
Členov zboru a  hostí zo 
Slovenska a z Uherského 
Brodu (Česká republika) 
privítali primátor Csaba 
Orosz, viceprimátor Gábor 
Veres a členovia mestské-
ho zastupiteľstva. Medzi 
hosťami boli aj Vendelín 
Horváth, generálny sekretár 
DPO SR, plukovník Vojtech 
Valkovič, riaditeľ Hasič-
ského a záchranného zbo-

ru TTSK, major a riadiaci 
pracovník Martin Fulajtár, 
podplukovník Štefan Lelkes, 
riaditeľ Okresného riaditeľ-
stva HaZZ Dunajská Streda 
a tiež generál Jenő Czajlik, 
tajomník Územnej organi-
zácie DPO SR.
Hasiči v septembri zorga-
nizovali tradičnú hasičskú 
súťaž o putovný pohár pri-
mátora. Z tejto príležitosti 
pohostili v Šamoríne aj čle-
nov SDH Uherský Brod a 
dobrovoľných hasičov z obce 
Bősárkány (Maďarsko). 

Dobrovoľný hasičský zbor 
Šamorín je najstaršou šamo-
rínskou organizáciou a záro-
veň patrí k organizáciám  
s najväčším členstvom. Vďa-
ka doterajšiemu vedeniu 
a podpore mesta podáva-
jú členovia DHZ vynikajúci 
výkon aj v celoslovenskom 
meradle – konštatoval Ven-
delín Horváth. Zbor vznik-
nutý pred 148 rokmi venuje 
zvláštnu pozornosť moderni-
zácii budovy hasičskej zbroj-
nice, technického vybavenia a 
vozového parku.                   (s)

Hasiči oslavovali

Začala sa tretia vlna pandémie
Žiaľ, v súlade s prognózou 
sa pandemická situácia opäť 
zhoršuje. Okres Dunajská 
Streda sa držal najdlhšie, ale 
už aj u nás sa zmenila farba 
Covid-automatu zo zelenej na 
oranžovú.
Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva preto odporú-
ča, aby sme si dávali pozor na 
seba aj na ostatných aj vtedy, 
ak sme zaočkovaní. Ak chce-
me ísť nakupovať, dopredu si 

premyslime, čo chceme kúpiť 
a vybavme nákup čo najrých-
lejšie. Snažme sa obchodom 
vyhnúť v časoch, keď sú pre-
plnené. Tí, ktorí patria k riziko-
vým skupinám, nech nakupujú 
v predpísanom čase, ak bude 
takýto čas v okrese stanovený. 
Odborníci odporúčajú osobám 
starším ako 65 rokov a oso-
bám zdravotne postihnutým, 
aby na nákup využívali, ak 
môžu, len vyhradené časy.

V obchode sa veľa nerozprá-
vajme, ani s predavačkami, ani 
s inými kupujúcimi. Každý by 
mal nosiť správne nasadené 
rúško alebo respirátor tak, aby 
mu zakrýval aj ústa, aj nos. Pri 
vchode si dezinfikujme ruky 
alebo si natiahnime rukavice.
Možno sme si od toho cez leto 
odvykli, ale dodržujme odstup 
2 m aj v obchode a keď stojí pri 
niektorom regáli viac ľudí, rad-
šej sa k nemu vráťme neskôr. 

Do ruky si chyťme len tovar, 
ktorý chceme naozaj kúpiť.
Ak je možnosť, odporúčame 
využiť platenie cez samoob-
služné pokladne a bezhoto-
vostne. Ak sme v obchod-
nom centre použili toaletu, 
dotknime sa čo najmenšej 
plochy a ruky si dôkladne 
dezinfikujme. Urobme spolu 
všetko pre to, aby mala tre-
tia vlna pandémie čo najhladší 
priebeh.                          (k)

Foto: Mátyás Szinghoffer
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Nezabudnutí susedia – 
Deň obetí holokaustu a rasového násilia

Na Rybnom námestí v Brati-
slave, na mieste, kde kedysi 
stála neologická synagó-
ga, dnes nájdeme pamät-
ník s hebrejským nápisom 
„zachor“ a slovenským 
„pamätaj“. 9. september je 
Dňom obetí holokaustu a 
rasového násilia.
S pietou a úctou sme sa pripo-
jili ku všetkým, ktorí spomínajú 
a smútia, aby sme pamäta-
li a nezabudli. Spomienko-
vé stretnutie sa po prvýkrát 
konalo v evanjelickom kosto-
le v Šamoríne v spolupráci s 
Evanjelickou cirkvou na Slo-
vensku a Ústredným zväzom 
židovských náboženských 
obcí v Slovenskej republike. 
Zborová evanjelická farár-

ka Jana Fördös privítala prí-
tomných hostí – primátora 
Csabu Orosza, viceprimátora  
Dr. Gábora Veresa spolu so 
študentmi Gymnázia Imre 
Madácha, riaditeľku Gym-
názia M. R. Štefánika, Dr. 
Editu Lysinovú a zástupkyňu  
Dr. Danicu Mičatkovú spolu 
so študentmi, Dr. Bándyho 
spolu so študentmi Súkromnej 
strednej školy, Dr. Inku Gal-
báčovú a profesora doktora 
teológie Juraja Bándyho, ktorý 
sa prítomným prihovoril. Jeho 
vzácne a hlboké myšlienky sa 
dotkli všetkých poslucháčov.
V pripravenom programe sme 
si vypočuli mená zahynutých 
Židov zo šamorínskej obce. 
Mená dôstojne prečítali dva-

ja študenti Gymnázia M.R. 
Štefánika a dvaja študenti 
Gymnázia Imre Madácha. 
Minútou ticha sme si uctili 
ich pamiatku.
V audionahrávke sme poču-
li osobný príbeh profesora 
MUDr. Pavla Traubnera, kto-
rý obdobie 2. svetovej vojny 
prežil ako skrývané dieťa.
Dr. Inka Galbáčová skladbou 
zo známeho filmu Schindle-
rov zoznam umocnila pietny 
moment. Na záver spoločné-
ho stretnutia sme si z audio-
nahrávky vypočuli modlitbu 
za zomretých – Kadiš, ktorú 
odriekal rabín Miša Kapus-
tin.
V chráme Božom sme prežili 
požehnanú, tichú chvíľu, kto-

rá má nielen prítomným mla-
dým ľuďom, ale nám všet-
kým pripomenúť, aby sme 
už nikdy v budúcnosti nič tak 
hrozné znova nezažili.

Jana Fördös, zborová farárka

Niekdajší dom smútku bude obnovený za podpory župy
Dom smútku zo začiatku 20. 
storočia, ktorý stojí pri niek-
dajšom židovskom cintoríne  
v Šamoríne, bude za podpory 
Trnavského samosprávneho 
kraja obnovený. Župa podporí 
obnovu sumou 30-tisíc eur. 
Plánuje sa výmena vchodo-
vých dverí, budova dostane 
novú strechu a budú obnovené 
aj jej vnútorné priestory.
Židovský cintorín bol v roku 
2019 rekonštruovaný tak-
tiež za podpory župy. Na 
tomto cintoríne sa nena-
chádzajú len náhrobky, ale 
aj pamätné stĺpy venované 

obetiam padlým v 1. sveto-
vej vojne. Pred 2. svetovou 
vojnou žilo v Šamoríne asi 
25 židovských rodín, ktoré 
sa sem po vybudovaní syna-
gógy prisťahovali z Mliečna.  
V synagóge dnes fungu-
je galéria At Home Gallery. 
Šamorín je v tejto súvislosti 
vyhľadávaný najmä vplyvom 
spisovateľky Lívie Bitton-Jack-
son, ktorá sa tu narodila a 
prežila peklo koncentračných 
táborov. Dnes žije v USA. 
Obnovou niekdajšieho domu 
smútku získa Šamorín ďalšiu 
architektonickú pamiatku.   (l)

Žiaci prečítali mená obetí

Po cintoríne bude obnovený aj židovský dom smútku (Foto: archív)

Pietnej spomienky sa zúčastnili aj študenti

K prítomným sa prihovoril 
ThDr. Juraj Bándy
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Združenia dôchodcov plné aktivít
V Šamoríne funguje niekoľ-
ko spoločenských organi-
zácií, ktoré združujú senio-
rov, dôchodcov, invalidných 
dôchodcov a zdravotne 
postihnutých. V domove 
dô chod cov na Pomlejskej 
ceste fungujú štyri kluby 
dôchodcov, kvôli pandémii 
však boli nútené pozastaviť 
pravidelné týždenné stre-
távky.
Vedúci organizácií vynaložili 
veľké úsilie, aby si zachovali 
priazeň svojich členov. Pred-
stavitelia šamorínskej zák-
ladnej organizácie Jednoty 

dôchodcov Slovenska pod 
vedením predsedu Micha-
la Borsa komunikujú spolu 
hlavne po telefóne a svojim 
členom doručovali respirá-
tory typu FFP2 a poukazy na 
rehabilitačné liečebné poby-
ty. Keď sa opatrenia uvoľnili, 
začali organizovať spoločné 
výlety. Vedúci šamorínskej 
základnej organizácie ces-
tovali v lete do maďarského 
letoviska Balatonfüred, naj-
novšie navštívili aj Tatranskú 
Lomnicu. Dúfajú, že stih-
nú zorganizovať aj výročnú 
schôdzu.                    (s)

SPOMIENKA

Neplačte, že som odišiel,
len kľud a mier mi prajte,

len večné svetlo spomienky
mi stále zachovajte.

Dňa 25. októbra uplynie 15 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný ALEXANDER FEHÉR.
S úctou a láskou spomínajú: manželka a dcéry 

s rodinami.

Staré fotografie Gábora Szinghoffera v obnovenom kláštore
Gábor Szinghoffer začal 
zbierať staré fotky a ama-
térske filmy o svojom rod-
nom meste už pred peknými 
pár rokmi. Dnes disponuje 
zbierkou fotografií o niekoľ-
ko tisíc kusov, ktoré doku-
mentujú život, históriu a 
rozvoj mesta krok po kroku.
Gábor Szinghoffer usporia-
dal výstavu starých šamo-
rínskych fotografií už po 
piatykrát. Inšpirujúc sa 
úspechom predchádzajú-
cich výstav, v októbri 2019 
vytvoril zo zväčšených foto-
grafií exteriérovú výstavu s 
názvom Vtedy a dnes, čím 
premenil Hlavné námestie 
a dve šamorínske ulice na 
výstavný priestor. Tohtoroč-
nú monotematickú výsta-
vu s historickým nádychom 
pomenovanú po budove 
„Korona” otvoril 24. septem-
bra 2021 viceprimátor Gábor 
Veres. Opäť v exteriéri, na 
malebnom nádvorí niekdaj-
šieho paulánskeho kláštora si 
mohli návštevníci vychutnať 
pohľad na staršie a novšie 

snímky tejto ikonickej mest-
skej budovy. V rámci výsta-
vy bol premietnutý aj krátky 
film o niekdajších poduja-
tiach tu organizovaných. 
Atmosféru výstavy zjemnil 
hudobný sprievod Eugena 

Gaála a Pištu Lengyela. Na 
podujatí bola predstavená 
svetelná projekcia Imre Sze-
pesiho zo Székesfehérváru 
s názvom „Korona oblečená 
do svetla”. Výstavu zorga-
nizoval Gábor Szinghoffer 

a jeho priatelia združení do 
spolku Kultúrbrigád a pod-
porila samospráva mesta 
Šamorín, športový kom-
plex x-bionic sphere, Štefan 
Czucz a Vinotéka Monar-
chia.          (s)

Knižnica organizovala podujatia 
na popularizáciu literatúry

V rámci úspešného spoločného 
projektu zorganizovala Mest-
ská knižnica Zsigmonda Zala-
baiho a knižnica Dr. Kovács Pál 
Könyvtár v Győri podujatia na 
popularizáciu literatúry. 
Naša knižnica mohla vďaka 
tomuto projektu zaobstarať 
nový, moderný nábytok a bib-
liobox, čím sa vytvoril príjemný 
priestor, ktorý nabáda k čítaniu a 
kde sa oplatí zastaviť. 
„Tejto príležitosti sme sa veľmi 
potešili, pretože už roky pracu-
jeme na tom, aby sme propago-
vali knižnicu, literatúru a čítanie  
v kruhu mladých. V rámci pro-
jektu sa nám podarilo zorga-
nizovať 6. augusta v Győri a 
27. augusta v Šamoríne literár-
no-propagačné workshopy, kto-
ré podporujú rozvoj čitateľskej 
kultúry a obľubu kníh u mladých. 
Záujem mladej generácie sme 
sa snažili vzbudiť populárnou 
Slam Poetry, zhudobnenými 
básňami, resp. prostriedkami 

dramatickej výchovy. Metodic-
ká príručka vypracovaná počas 
spoločných workshopov bude 
veľkou pomocou pre prácu kni-
hovníkov a pedagógov” – pre-
zradila nám Ilona Pirk, vedúca 
šamorínskej knižnice.
Na Literárnom festivale 1. 
septembra v Győri vystúpili 
umelci zhudobnenej literatú-
ry a dramatickej výchovy zo 
Slovenska aj z Maďarska. Bola 
to prvá spoločná akcia part-
nerských knižníc, na ktorej 
mohli načrtnúť ďalšie možnosti 
spolupráce. Cieľom progra-
mu je posilnenie súdržnosti  
v pohraničnom regióne pro-
stredníctvom miestnej spolu-
práce a vytvorením dlhodobých 
odborných vzťahov.
Projekt Inovatívne knižničné 
riešenia pre tvorbu kreatívnych 
stretávacích miest (LibLab) sa 
realizuje za podpory Programu 
spolupráce Interreg Slovenská 
republika - Maďarsko.               (k)

Svetelná projekcia na budove Korony vznikla vďaka Imre Szepesi                            (Foto: Mátyás Szinghoffer)
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Hlasujme za projekty participatívneho rozpočtu!
Samospráva mesta Šamorín tento rok po prvýkrát ohlásila program participatívneho rozpočtu a vyčlenila 15-tisíc eur na realizáciu 

projektov od občanov. Do konca júla bolo na mestský úrad podaných celkovo 18 projektov s celkovým rozpočtom 39 520 eur. 
Teraz je už len na Vás, milí čitatelia a občania, ktoré projekty získajú podporu v sume od 300 do 3000 eur.

Prosíme Vás, zúčastnite sa hlasovania prostredníctvom webovej stránky samorin.hlasobcanov.sk.
Hlasovania sa môžu zúčastniť len občania nad 16 rokov s trvalým pobytom v Šamoríne. 

Každý môže hlasovať len raz a môže zadať maximálne tri projekty.
Hlasovanie potrvá od 11. októbra do 24. októbra 2021, výsledky zverejníme 1. novembra na webovej stránke mesta Šamorín 

a samorin.hlasobcanov.sk.

Náučná záhrada pre deti 
na dvore MŠ Mliečno

Revitalizácia detského ihriska 
v mestskej časti Šámot

Knižné búdky

Park okolo májového 
stromu v Mliečne

1
Hlavným cieľom projektu je vybudovať 
vyvýšené záhony na dvore MŠ Mlieč-
no a tým vytvoriť deťom malú záhradku. 
Vybudovaním záhradky pre deti bude 
hneď niekoľko dôvodov, prečo by naše 
deti mali začať so záhradkárčením čo 
najskôr, pretože práca v záhrade učí deti 
užitočným zručnostiam v živote a zvyšuje 
atraktivitu zeleniny v ich očiach. Záhrad-
kárčenie s deťmi je skvelý spôsob, ako 
ich naučiť o prírodnom svete okolo nich. 
Starostlivosť o záhradu naučí naše deti 
dlhodobému záväzku. Každý predsa vie, 
že o záhradu sa treba pravidelne starať. 
Výsledky projektu budú slúžiť deťom, 
obyvateľov mestskej časti Mliečno a rov-
nako aj okoloidúcim návštevníkom.
Predkladateľ: Juraj Nagy 
Požadovaná suma: 1330 €

2 3

5

Stavanie mája má v Mliečne stáročnú 
tradíciu. Kedysi ho stavali mladí zaľúben-
ci, dnes ho stavia dedinská komunita pre 
nás všetkých uprostred Mliečna. Zák-
ladná organizácia Csemadok by chcela 
vytvoriť stále miesto na stavanie mája s 
upraveným okolím. Špeciálne vytvorený 
podstavec májového stromu by bol osa-
dený v novom malom okrasnom parku. 
Najťažšou úlohou je nájsť vhodné miesto. 
Postavenie májového stromu sa viaže k 
30. aprílu, preto  bolo by potrebné vybu-
dovať podstavec použiteľný za každých 
poveternostných podmienok. 
Predkladateľ: Základná organizácia Cse-
madoku Mliečno 
Požadovaná suma: 3000 €

Stojan na bicykle 
pri tenisových kurtoch

Revitalizácia zelene – 
Jasná ulica 

4 6
Tenisový klub v Šamoríne vychováva už 
viac ako 100 rokov celé generácie špor-
tovcov. Hlavné tréningové procesy sú na 
tenisových kurtoch v Šamoríne. Počas 
jarných, letných, ale aj jesenných mesia-
cov chodia deti na tréningy na bicykloch, 
k čomu ich aj tréneri motivujú. Bohu-
žiaľ, pri kurtoch nie je žiadny stojan na 
bicykle. V rámci nášho projektu plánu-
jeme nakúpiť stojany na bicykle, ktorých 
výhodou je možnosť uzamknutia bicykla 
pomocou zámku priamo cez rám. Sto-
jany na bicykle by mali byť ukotvené do 
pevného základu, preto pod nimi plá-
nujeme vytvoriť 2,5 m x 6 m základ so 
zámkovou dlažbou.
Predkladateľ: Tenisový klub ŠTK Šamorín
Požadovaná suma: 2070 €

Cieľom projektu je ukázať obyvateľom mes-
ta Šamorín ako jednoducho a ekologicky 
je možné upraviť a udržiavať zeleň okolo 
rodinných a obytných domov. O okolie 
Jasnej ulice sa už dlhé roky staráme, stro-
my a kríky boli vysadené našou rodinou.  
Za posledné roky bola táto zelená plocha 
viackrát rozkopaná z dôvodu pokládky káb-
lov a ani raz nebola daná do pôvodného 
stavu. Nové stromy sme sem vysadili v roku 
2020. V projekte sa naďalej chceme starať 
o jestvujúce rastliny a podporiť diverzitu 
pomocou napájadla pre vtáky, domčeku pre 
hmyz. Radi by sme participovali a pomáha-
li mestu Šamorín udržiavať zelené plochy  
v okrajových častiach mesta.
Predkladateľ: Alexander Kocsis
Požadovaná suma: 2820 €

Knižná búdka je skrinka s priehľadnými 
dvierkami a zvyčajne sa nachádza v príro-
de alebo na verejných priestranstvách. Je 
vodeodolná a slúži na uloženie už nepo-
trebných, ale ešte čistých kníh v dobrom 
stave. Funguje na princípe výmeny, hocik-
to si môže svoje knihy vyložiť, a samozrej-
me už vystavené zobrať, resp. v závislosti 
od miesta uloženia si hneď aj prečítať. 
Takýmto štýlom sa dá zachrániť značné 
množstvo literatúry rôzneho žánru, pri-
čom sa ku krásnym a vzácnym knihám 
dostanú aj ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť 
ich kúpu. So súhlasom MsÚ by boli knižné 
búdky umiestnené na ľahko dostupných 
miestach a na verejných priestranstvách, 
napr. na Mestskom majeri, na Dunajskej 
ulici, pri mestskom parku, v pamätnom 
parku rockových hviezd a v Pomlé.
Predkladateľ: Lilla Méry
Požadovaná suma: 1500 €

Cieľom projektu je revitalizácia detské-
ho ihriska a obnovenie kultúrneho života  
v mestskej časti Šámot. Našim cieľom je 
vytvoriť priestor pre rozvíjanie fyzických 
zdatností detí, zdokonaľovanie koordi-
nácie pohybov a celkového telesného 
vývoja detí, podporovanie ich duševné-
ho rozvoja, stimulovanie ich tvorivosti, 
fantázie a kreativity. Pomocou projektu 
chceme vytvoriť podmienky na bezpečné 
trávenie voľného času. Momentálne je 
detské ihrisko v zlom stave, je zastarané, 
nevyhovujúce. Je nevyhnutné pristúpiť  
k rekonštrukcii a jeho pretvoreniu na ihris-
ko, ktoré bude bezpečne plniť nielen funk-
ciu zdroja zábavy, ale i výchovno – vzdelá-
vaciu funkciu.
Predkladateľ: Lunáčková Silvia
Požadovaná suma: 3000 €
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Záhrada, ktorá učí detí

Exteriérová učebňa 

Vyvýšený záhon 
pre MŠ na ul. Školská

Biologická 
exteriérová učebňa

Zavedenie elektriny 
do Kaplnky sv. Margity 

v Šámote

Obnova detského ihriska 
pri MŠ Poľovnícka

7

10

Zámerom materskej školy je viesť deti 
k zdravému životnému štýlu. Podarilo 
sa nám získať v rámci programu Živica 
medzinárodný certifikát Zelenej školy. 
V projekte plánujeme vybudovať vyvý-
šené záhony na bylinkovú záhradku. 
Liečivé bylinky a lokálne rastliny vysa-
díme v spolupráci s rodičmi a deťmi. 
Vyvýšené záhony budú z prefabriká-
tov z ekologického štiepkobetónu, do 
ktorých by sme vysadili 200 až 300 
sadeníc byliniek. Polievanie zabezpe-
číme dažďovou vodou zachytávanou v 
špeciálnych sudoch. 
Predkladateľ: Rodičovské združenie 
pri MŠ ul. Márie
Požadovaná suma: 2000 €

Naša škola sa zapojila do viacero aktivít 
na ochranu životného prostredia. Naj-
novším projektom bol MOSONHERB,  
v rámci ktorého sme vybudovali vyvý-
šené záhony, bylinkovú záhradu, o kto-
rú sa starajú žiaci. V danej aktivite by 
sme chceli pokračovať  a vedľa záhonov 
by sme chceli vybudovať exteriérovú 
učebňu. Trieda umiestnená v prostredí 
školskej záhrady by prirodzene nabá-
dala na experimentovanie, objavova-
nie a pozorovanie, bola by prirodzene 
zdravým a motivujúcim prostredím. 
V časoch pandémie by zabezpečila aj 
alternatívny spôsob výuky.
Predkladateľ: Združenie maďarských 
rodičov na Slovensku, ZŠ Mateja Korví-
na s VJM Šamorín
Požadovaná suma: 3000 €

8

11

9

12

Románsky kostol sv. Margity v Šámote 
(druhá polovica 13. storočia) je historic-
kou súčasťou a pamätihodnosťou mesta 
Šamorín. V roku 2012 bol kostol darova-
ný farnosti v značne zanedbanom stave. 
Od roku 2016 prebieha obnova budovy, 
v roku 2019 sa realizoval reštaurátor-
ský výskum interiéru, ktorý preukázal 
prítomnosť stredovekých nástenných 
malieb. K ďalším reštaurátorským prá-
cam je nutný prístup k elektrickej prípoj-
ke. V budúcnosti by slúžila aj na osvet-
lenie vnútra a vonkajška kaplnky, čo by 
umožnilo usporiadať v nej koncerty, ver-
nisáže a pod.
Predkladateľ: Rímskokatolícka cirkev, 
Farnosť Šamorín 
Požadovaná suma: 3000 €

Zámerom projektu je revitalizácia a roz-
šírenie detského ihriska pri MŠ Poľov-
nícka. Detské ihrisko má v súčasnosti 
nezastupiteľnú úlohu pri výchove detí. 
Pre detí všetkých vekových kategórií 
predstavuje možnosť zmysluplného trá-
venia voľného času i významnú výchov-
no – vzdelávaciu funkciu. Hrou sa deti 
učia samostatnosti. Súčasné detské 
ihrisko popri materskej školy si vyžaduje 
rozšírenie. Vybudovaním novej preliez-
kovej zostavy sa zvýši pohybová aktivita 
detí. Zabezpečením aktívneho pohybu 
výrazne zvýšime prevenciu vzniku rastú-
cej detskej nadváhy a obezity, a zároveň 
podporíme priestor pre spoločenský 
kontakt detí a rodičov.
Predkladateľ : Michal Seník 
Požadovaná suma: 2000 €

Zážitkové učenie prináša najlepšie 
výsledky. Rada rodičov základnej školy 
Mateja Bela preto v spolupráci pani uči-
teľkami vypracovala projekt na úpravu 
školského dvora a vybudovanie prestre-
šeného miesta s lavičkami, stolmi a rôz-
nymi bio-ekologickými prvkami, ktoré 
budú môcť na zážitkovú výučbu využívať 
nielen počas hodín biológie, ale poskyt-
ne príjemný priestor aj na ostatné hodi-
ny a aktivity v školskom klube. Učebňa 
nadviaže na novú bylinkovú záhradu, 
ktorá pribudla na školský dvor tento rok 
v júni v rámci cezhraničného projektu.
Predkladateľ: Rodičovské združenie 
Základnej školy M. Bela
Požadovaná suma: 2400 €

Na dvore MŠ sa nachádza provizórny 
vyvýšený záhon, kde sme v rámci envi-
ronmentálnej výuky pestovali s deťmi 
zeleninu (hrášok, karotka, cibuľka) za 
účelom vytvorenia zdravých pracovných 
návykov u detí a následnej konzumácie 
úrody. Nakoľko sa nám projekt Zelenin-
ka Ninka osvedčil, chceli by sme priestor 
ďalej zveľadiť a osadiť tu viac vyvýše-
ných záhonov, ktoré by sme oddelili od 
hernej zóny školského dvora nízkym 
plotom. Cieľom je skultúrnenie záhrad-
ky, zvýšenie povedomia o dôležitosti 
lokálneho pestovania a spotreby potra-
vín a budovanie komunity detí, rodičov a 
personálu MŠ.
Predkladateľ: Občianke združenie Rady 
rodičov a priateľov MŠ Školská Šamorín
Požadovaná suma: 1000 €
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Revitalizácia vnútroblokových 
priestorov na sídlisku Platan

Prechádzky 
mestom Šamorín

Ochrana 30-ročných 
topoľov  

Zhotovenie nového zvona

Obnova náhrobných kameňov 
židovského cintorína

Ako si navrhnúť a vysadiť zeleň 
pri bytovkách, v predzáhradke, 

na balkón či terasu

13

16

Hlavným cieľom predloženého projek-
tu žiadateľa je regenerácia vnútrobloku 
v meste Šamorín s uplatnením eko-
logických princípov tvorby a ochrany 
zelene. Zlepšenie environmentálnych 
aspektov prostredníctvom budovania 
prvkov zelenej infraštruktúry a adap-
táciou urbanizovaného prostredia na 
zmenu klímy ako aj zavádzaním systé-
mových prvkov znižovania znečisťova-
nia ovzdušia a hluku.
Predmetom projektu je prostredníc-
tvom realizácie hlavnej aktivity projek-
tu „Regenerácia vnútroblokov sídlisk 
s uplatnením ekologických princípov 
tvorby a ochrany zelene“ zabezpe-
čiť ekologicky optimálne priestorové 
usporiadanie novo vysadenej zelene 
pri zachovaní funkčného využívania 
územia a zvýšenie diverzifikácie druho-
vej a vekovej štruktúry drevín.
Predkladateľ: Viktória Botló
Požadovaná suma: 2500 €

Plánujeme zorganizovať prechádzky  
v Šamoríne. Stretneme sa, dostaneme 
mapu a spravíme približne 1,5 - 2 hodi-
novú prechádzku so 7 až 8 zastávkami. 
Na každej zastávke predstavíme navští-
vené miesto, jeho minulosť, súčasnosť a 
jeho plánovanú budúcnosť. Spíšeme si 
poznámky o tom, čo sa nám tam páči, čo 
by potrebovalo zmenu a aké odporúčania 
máme. Poznámky sa pozbierajú, spracujú 
a sprístupnia všetkým, ktorí plánujú rozvoj 
daných verejných priestorov. Na rok 2022 
plánujeme tri prechádzky v mesiacoch máj 
až júl; pri Dunaji, v centre mesta a v Parku 
Pomlé. Všetky prechádzky budú dvojjazy-
čné, v slovenčine a maďarčine.
Predkladateľ: Fórum centrum pre regio-
nálny rozvoj 
Požadovaná suma: 1500 €

14

17

15

18

Cintorín v Mliečne pochádza najprav-
depodobnejšie z konca 17., príp. zo 
začiatku 18. storočia. Najstaršia zacho-
vaná maceva- náhrobok je z roku 1739, 
dva ďalšie najstaršie hroby sú z r. 1742. 
V rámci dobrovoľníckej práce sme  
v posledných rokoch cintorín vyčistili a 
náhrobky postupne renovujeme. Cie-
ľom predloženého projektu je revitali-
zácia náhrobných kameňov, aby spo-
mienky na židovskú obec v časti Mlieč-
no boli zachované pre budúcu generá-
ciu. Židovské pamiatky (ako cintorín  
v Mliečne a v Šamoríne a tiež synagóga 
v Šamoríne) zachovávajú históriu, tra-
díciu a spomienku na židovskú komu-
nitu v Mliečne a v Šamoríne.
Predkladateľ: Ján Hevera
Požadovaná suma: 2000 €

Vonkajšie priestory pred bytovkami a 
domami a pohľady na balkóny a tera-
sy reprezentujú nielen ich majiteľov a 
obyvateľov, ale aj mesto. Preto chceme 
všetkým záujemcom pomôcť skrášliť 
tieto miesta. Na pracovných seminá-
roch získajú vedomosti o tvorbe a sta-
rostlivosti o zeleň. Spoločne vytvoríme 
projekty riešeného miesta a naučíme 
sa, ako ich aj zrealizovať a následne 
udržiavať.
Predkladateľ: Ing. Martina Sebestyén
Požadovaná suma: 2400 €

Zvon špitálskej kaplnky, postavenej  
v roku 1722, bol počas 2. svetovej voj-
ny zasiahnutý projektilom, dôsledkom 
čoho pukol. Po zreštaurovaný renomo-
vaným majstrom bol vrátený na svoje 
pôvodné miesto, do veže kaplnky. Cie-
ľom projektu je odliatie nového zvona 
pri príležitosti 300. výročia postave-
nia špitálskej kaplnky, aby renovovaná 
pamiatka v Šamoríne mala funkčný 
zvon. Viac ako 200-ročný, unikátny 
pôvodný zvon by mal byť podľa našich 
predstáv vystavený v kaplnke.
Predkladateľ: OZ Via Nova
Požadovaná suma: 2000 €

Cieľom projektu je záchrana stromoradia 
30-ročných topoľov popri priesakovom 
kanáli v okolí Čilistova, ktoré každoročne 
v zimnom období ničia bobry. 
Za posledné roky už spadla takmer polo-
vica vysokých stromov na danom úseku, 
ktoré majú ekologický a celospoločenský 
význam, keďže oddeľujú polia od kanálu 
a hrádze a vytvárajú veternú a slnečnú 
ochranu. Prispievajú k biodiverzite, uži-
točné sú pre poľnohospodárstvo a záro-
veň svojou vizuálnou krásou pôsobia na 
veľkom území esteticky. 
Zámerom projektu je zabezpečiť ochran-
né a pracovné pomôcky (napr. ochran-
né pletivo, nástroje) a nové stromčeky 
určené na výsadbu v tejto lokalite.
Predkladateľ: Juraj Nagy 
Požadovaná suma: 2000 €
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Gastronomické tvorivé dielne pre absolventov ZŠ
Na Súkromnej SOŠ a Súkrom-
nej hotelovej akadémii SD 
Jednota pripravujeme kaž-
dý rok tvorivé dielne určené  
pre deviatakov základných škôl. 
Ponúkame im tak možnosť 
na  hliadnuť do tajov gastronó-
mie, oboznámiť sa s učebnými 
a študijnými odbormi a vyskú-
šať si niektoré postupy prí-
pravy jedál a nápojov, vrátane 
zdobenia zákuskov. 
Pozvanie na gastronomické tvo-
rivé dielne prijali žiaci 9. ročníka 
Základnej školy Mateja Bela a 
Základnej školy Mateja Korvína 
s vyučovacím jazykom maďar-
ským v Šamoríne. Učitelia a 
dokonca aj samotní študenti 
navštevujúci túto školu žiakom 
ochotne odpovedali na ich otáz-
ky. Bolo vidieť, že ich škola baví 

a napĺňa. V dnešnej uponáhľanej 
dobe je to jedinečná príležitosť 
ukázať žiakom, čo im naše školy 
vedia ponúknuť.  
Cieľom tvorivých dielní bola 
zároveň ukážka zručností budú-
cich kuchárov, cukrárov a čaš-
níkov spojená s ochutnávkou a 
degustáciou miešaných nealko 
nápojov. Práve táto časť sa stretla  
s najväčším záujmom. Kuchá-
ri plnili tortilly kuracím mäsom 
a zeleninou a pripravovali mini 
hamburgery. Cukrári predviedli 
plnenie odpaľovaného cesta šľa-
hačkou a pudingovým krémom, 
čašníci flambovali jablká plne-
né tvarohovou penou a miešali 
nealko nápoj s názvom Popo-
luška. Medzitým bola pre žiakov 
pripravená prezentácia o škole, 
získali informácie o možnos-

tiach štúdia na našich školách, 
o jednotlivých odboroch, zahra-
ničných stážach, exkurziách 
aj o certifikovaných kurzoch a 
akciách školy. Dozvedeli sa, že 
aj napriek tomu, že je škola súk-

romná, nie je štúdium spoplat-
nené. 
Veríme, že gastronomické tvori-
vé dielne inšpirujú deviatakov pri 
výbere svojho stredoškolského 
štúdia.               Soňa Zakariášová

Úspech The Turtev Brothers 
v Šumperku

Výuka sa začala aj 
na ZUŠ v Šamoríne

2. septembra sa začal nový 
školský rok v Základnej ume-
leckej škole Štefana Németha 
-Šamorínskeho. 
Napriek nepriaznivým a sťaže-
ným podmienkam uplynulého 
obdobia s radosťou registru-
jeme ešte stále vysoký záujem 
o naše tri umelecké odbory – 
hudobnú, tanečnú a výtvarnú 
výchovu. 
V uplynulých rokoch sme boli 
kvôli pandémii nútení vycho-
vávať mladé talenty v online 
priestore, čo bolo tak pre žia-
kov, ako aj učiteľov a rodičov 
obrovskou výzvou. Našťastie 
sa nám napriek všetkej 
nepriazni podarilo u detí udr-
žať záujem o umenie. V júni 
minulého školského roka nám 
pandemická situácia dovolila 
usporiadať kvalitný rozlúčko-

vý koncert a výstavu našich 
absolventov. Tento školský rok 
začíname s veľkou nádejou a 
i keď sú ukazovatele nie príliš 
dobré, veríme, že v zmysle sľu-
bu ministerstva školstva nebu-
deme musieť školu zavrieť.  
Na základe Covid-semaforu 
bude umožnené prezenčné 
vyučovanie aj v čiernej fáze 
okresu, aspoň pre individuál-
ne vyučované predmety. Radi 
by sme našim žiakom umož-
nili prezentovať sa na vystúpe-
niach, žiackych koncertoch, kto-
ré sú veľmi dôležitou súčasťou 
našej práce a ktoré sme museli 
v posledných dvoch školských 
rokoch veľmi obmedziť. 
Venovať sa umeniu, kreatívnej 
činnosti je v dnešnom pre-
technizovanom svete mimo-
riadne dôležité. Takáto aktivita 
pomáha deťom udržať si men-
tálne zdravie a zdravý psychic-
ký vývoj. Sme radi, že si túto 
skutočnosť uvedomujú aj rodi-
čia a svoje deti vedú k umeniu. 
Našim žiakom a pedagógom 
prajeme, aby sa tejto ušľach-
tilej činnosti mohli naplno 
venovať a aby mali radostný a 
úspešný školský rok!

Mgr.art. Mária Vincze, ArtD. 
zást.riad.

V sobotu 11. septembra sa 
uskutočnil 22. ročník súťažnej 
exhibície Blues Aperitiv. Do 
koncertného finále sa dostalo 
sedem kapiel z Českej repub-
liky, Slovenska, Maďarska 
a Poľska. Boli nominované 
medzinárodnou porotou z 33 
zaslaných prihlášok. Hlavný-
mi víťazmi sa stali slovenskí 
The Turtev Brothers a poľská 
skupina Levi.
Hlavnou cenou pre víťaza 
Blues Aperitivu je pozvánka 
na tohtoročný festival Blues 
Alive. Túto poctu si zaslúžila 
šamorínska kapela The Turtev 
Brothers, ktorá štýlovo smeru-
je k raným formám bluesovej 
hudby a od prakticky všet-
kých podobne ladených súbo-
rov zďaleka nie len v strednej 
Európe sa líši tým, že hlavným 
sólovým nástrojom je tu špeci-
fický ľudový nástroj drumbľa. 
Druhými víťazmi sa stali poľskí 
Levi, kapela, ktorá živelne pre-
sahuje rýdze bluesové formy 
smerom ku kvalitne interpre-
tovanému autorskému reper-
toáru na pomedzí bluesu, roc-
ku a soulu.
Na Blues Aperitive sa však 
udeľovali aj ďalšie ocenenia. 
Prestížnu Cenu divákov si 

odniesli poľskí Levi. Na poľskú 
časť Blues Alive, ktorá pre-
behne 14. novembra v Chor-
zówe, nominovala medziná-
rodná porota - tvorená okrem 
Ondřeja Bezru aj poľským pro-
motérom a novinárom Andr-
zejom Matysikom a českým 
publicistom a rozhlasovým 
redaktorom Milanom Tesařom 
- maďarskú kapelu Wood-
stock Barbie. Na letnú scénu 
Blues Alive, ktorá je každo-
ročne súčasťou Festivalu pre 
židovskú štvrť v Boskoviciach, 
vysiela porota v júli 2022 The 
Turtev Brothers, ktorí si v tom 
istom mesiaci zahrajú aj na 
poľskom festivale Front Porch 
Blues v Chorzówe.

Zdroj:sumpersky.dennik.cz

Študenti pripravili gastronomické lákadlá pre budúcich prvákov 
                 (Foto: archív)

Erik, Juraj a Roman Turtev 
na Blues Aperitive

Naša zuška začala školský rok 
s nádejou                   (Foto: archív)



8 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

V chotári Šamorína vzniknú biokoridory
Komisia ochrany životné-
ho prostredia mestského 
zastupiteľstva vlani na ini-
ciatívu pracovníkov mest-
ského úradu prerokovala 
a podporila osnovu kon-
cepcie, ktorá má zvyšovať 
biodi verzitu v krajine. 
V súlade s týmto zámerom sa 
uskutočnilo behom augusta 
rokovanie príslušného odboru 
mestského úradu s predstavi-
teľmi spoločnosti Donau Farm, 
s.r.o., ktorá obhospodaruje  
v katastrálnom území nášho 
mesta stovky hektárov poľ-
nohospodárskej plochy. Stra-
ny sa dohodli na tom, že do 
konca tohto roka sa obnovia 
poľné cesty v celkovej dĺžke 
cca. 2,2 km v katastrálnom 
území Šámotu, Kráľovianok a 
Mliečna. Okrem toho založia 
na území s rozlohou cca. 10 

árov ovocný sad a aj popri ďal-
ších poľných cestách vysadia 
pomocou aktivistov a s pod-
porou fondov Európskej únie 
väčšie množstvo stromov. Malo 
by k tomu dôjsť v rámci kom-
penzácie výrubu stromov počas 
výstavby cyklotrasy Šamorín – 
Kvetoslavov.
Donau farm tiež prejavil ochotu 
vytvoriť v južnej časti Mliečna, 
pri poliach vedľa priesakového 
kanála vhodné podmienky pre 
prezimovanie vtákov európ-
skeho významu (beluša veľká, 
labuť veľká, volavka popolavá) 
a to pomocou založením rep-
kového pola s rozlohou min. 50 
ha alebo inej vhodnej oziminy. 
Koncepcia zahŕňa aj návrh na 
vytvorenie nových vetrolamov, 
pastvín pre včely a mokradí. 
Tieto prvky majú zvyšovať rôz-
norodosť krajiny v okolí mesta a 

zvýšiť rozmanitosť druhov rast-
lín a živočíchov v krajine.
V Šamoríne by takéto aktivity 
boli obzvlášť dôležité, nakoľ-
ko v posledných 30 rokoch 
čelila naša krajina vážnym 
environmentálnym vplyvom. 
V dôsledku výstavby Vod-
ného diela Gabčíkovo bolo v 

katastri mesta vyrúbaných 
viac ako 1000 ha lesov. Po 
poklese hladín podzemnej 
vody a globálneho otepľova-
nia zanikli v chotári podmáča-
né plochy a mokrade. Všetky 
tieto zmeny súčasne výrazne 
prispeli aj k zníženiu biologic-
kej rozmanitosti.

Oznamujeme Vám, 
že dňa 23.10.2021 (sobota) sa uskutoční 

separovaný zber nebezpečného odpadu z domácností. 

Nebezpečné odpady môžu odovzdať len obyvatelia Šamorína - 
fyzické osoby (nie firmy a právnické osoby!) s platným občian-

skym preukazom.

Od občanov na vybraných miestach PREBERÁME:
•  staré farby 
•  rozpúšťadlá 
•  nepoužité pesticídy - postreky
•  obaly od pesticídov, rozpúšťadiel a farieb

Na odovzdaných obaloch musia byť riadne vyznačené informácie 
o výrobcovi, obsahu účinnej látky alebo názov výrobku. Nádoby 
musia byť uzatvorené.

Od občanov na vybraných miestach NEPREBERÁME:
•  neoznačené obaly od farieb, rozpúšťadiel a pesticídov
•  odpadové oleje
•  elektrospotrebiče
•  batérie a akumulátory
•  iné, vyššie neuvedené druhy odpadov

Miesto a čas stretnutia pre obyvateľov rodinných domov:
- 8.00 – 8.45 Kasárenská ul. - na parkovisku pred budovou fi. Ravtex
- 9.00 – 9.45 Pomlejská ul. - pri bývalej železničnej stanici
- 10.00 – 10.45 Slnečná ul. - na parkovisku pri gymnáziu
- 11.00 – 11.45 Čilistov -  pred bývalou požiarnou zbrojnicou
- 12.00 – 12.45 Mliečno - pred hostincom Zlatý Kohút
- 13.00 – 13.20 Kráľovianky - pri autobusovej zastávke
- 13.30 – 13.50 Bučuháza - pri autobusovej zastávke
- 14.00 – 14.20 Šámot - pri autobusovej zastávke

OZNÁMENIEEnvironmentálna výchova 
na Žitnom ostrove

V najbližších dvoch rokoch pri-
praví RRA Šamorín podujatia 
environmentálnej výchovy pre 
školy a škôlky Žitného ostrova. 
V rámci projektu „Trvalo udrža-
teľná environmentálna výchova 
v oblasti Szigetközu a Žitného 
ostrova” podporovaného Progra-
mom spolupráce INTERREG V-A 
Slovenská republika-Maďarsko 
pripravuje organizácia 3 typy 
podujatí. Prvým je spoznávanie 
prírody lužných lesov v rámci 
24 lektorovaných vodáckych 
túr v dunajských ramenách a na 
Malom Dunaji. Druhý typ pod-
ujatí bude deti vzdelávať o tra-
dičných remeslách založených 
na zdrojoch dunajskej prírody a 
prináša 20 interaktívnych work-
shopov o ryžovaní zlata a práce 
vodných mlynárov. Do tretice 
pre tých najmenších budú v 30 
škôlkach regiónu predstavené 
environmentálne aktivity a hry 
akreditované partnerom projek-
tu Natúrparkom Szigetköz.
Projekt realizujú organizácie, 
ktorí už roky spolupracujú v 
tejto tematike. Na maďarskej 
strane ide o Národný park 
Fertő-Hanság (sem patrí aj 

CHKO Szigetköz), Združenie 
Pisztráng Kör Egyesület, Natúr-
park Szigetköz a Mesto Moson-
magyaróvár, kým slovenskú stra-
nu zastupuje okrem RRA Šamo-
rín aj Mesto Šamorín.
Zaujímavosťou je, že na základe 
dobrého príkladu zo Szigetközu 
bol na Slovensku na jeseň minu-
lého roka založený Natúrpark 
Žitný ostrov s účasťou 16 podu-
najských obcí a ďalších organizá-
cií. Aktivity projektu budú pôso-
biť synergicky na činnosť tejto 
organizácie.
V prípade RRA Šamorín je pro-
jekt podporený Európskym fon-
dom regionálneho rozvoja čiast-
kou 26 116,59 €.

Tlačová správa RRA Šamorín

Biokoridory majú pomôcť zvýšiť biodiverzitu v krajine  (Foto: archív)

Aj takto môže vyzerať zážitková 
výuka o prírode       (Foto: archív)
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Dieťa sa uzamklo v byte
1. septembra poobede bola 
hliadka MsP Šamorín požia-
daná o pomoc pri otváraní 
bytu na šiestom poscho-
dí na Hlavnej ulici, kde sa  
v byte uzamklo jedenapol-
ročné dieťa. Hasiči sa do bytu 
dostali cez pootvorené okno 
pomocou rebríka a následne 
byt otvorili. K zraneniu ani k 
materiálnym škodám nedošlo. 
Dieťa bolo odovzdané otcovi.

Nehoda na Bratislavskej 
ceste

4. septembra poobede bola 
hliadka MsP požiadaná 
OOPZ Šamorín o súčinnosť 
pri preverení dopravnej neho-
dy osobného motorového 
vozidla a cyklistu na Brati-
slavskej ceste medzi železiar-
stvom a čerpacou stanicou. 
Na mieste už bola prítomná 
RZP, ktorá poskytovala jedné-
mu účastníkovi nehody prvú 
pomoc, nakoľko mal zrane-
nia na hlave. Hliadka MsP 
Šamorín riadila premávku až 
do príchodu službukonajú-
ceho dopravného policajta. 
Zranený účastník nehody bol 
záchrannou zdravotnou služ-
bou prevezený na ďalšie ošet-
renie do dunajskostredskej 
nemocnice.

Pristihnutý 
pri krádeži železa

7. septembra v noci spozo-
rovala hliadka MsP Šamorín 
osobu na Parkovej ulici, ktorá 
tlačila káru s naložením žele-
zom. Hliadka MsP Šamorín 
sa k nej pristavila a opýta-
la, že odkiaľ ide a odkiaľ má 
železo. Dotyčný hliadke uvie-
dol, že železo odcudzil z ulice 
Morušová, kde sa vymieňajú 
potrubia. Taktiež uviedol, že 
potrebuje železo speňažiť, aby 
si vedel zadovážiť marihua-
nu, nakoľko je na nej závislý. 
Hliadka MsP Šamorín o tejto 
situácii okamžite vyrozumela 
Hliadku OOPZ Šamorín, ktorá 
prípad prevzala.

Hádka prerástla do bitky
8. septembra poobede bola 
hliadka MsP vyslaná preveriť 
telefonický oznam na Mlieč-
ňanskú ulicu, kde sa mali dve 
osoby pobiť. Po príchode na 
miesto oznamovateľ tvrdil, že 
s rodinou sedeli vonku pred 
bytom na lavičkách a rozprá-
vali sa,  pričom sa s druhou 
osobou pohádali a tá mu mala 
z rúk vyraziť mobilný telefón 
a udrieť ho do tváre. Druhá 
osoba hliadke tvrdila, že hád-
ke mali predchádzať nadávky 
na jeho adresu, ale odmietla, 

že by oznamovateľa fyzicky 
napadla. Oznamovateľ bol 
poučený o možnosti podať 
trestné oznámenie. 

Vypátrali hľadanú osobu
17. septembra ráno požiadali 
príslušníci kriminálnej polí-
cie z ORPZ Dunajská Streda 
MsP Šamorín o asistenciu 
pri zistení pobytu hľadanej 
osoby. Osoba sa naposledy 
zdržiavala v záhradnej chat-
ke na ul. Pod záhradami ako 
bezdomovec. Menovaný sa 
na mieste nenachádzal, bolo 
však zistené, že sa zdržiava 
v obci Reca na neupresnenej 
adrese a pracuje v sklade v 
Senci. Na menovaného bol 
zistený telefonický kontakt. 
Mestská polícia odovzdala 
všetky informácie súvisiace s 
prípadom príslušníkom krimi-
nálnej polície.

Zničila niekoľko áut a ušla
18. septembra ráno narazil 
neznámy vodič v neznámom 
vozidle do viacerých áut par-
kujúcich na parkovisku pri 
bytovom dome na Čilistov-
skej ulici, pričom ich poško-
dil a následne z miesta ušiel. 
Poškodené boli 4 osobné 
motorové vozidlá. Na mieste 
sa nachádzali úlomky oranžo-

vej farby a puklica, ktorá prav-
depodobne pochádzala z auta 
spôsobujúceho nehodu. Na 
miesto bola privolaná hliadka 
OO PZ Šamorín a dopravný 
policajt z Dunajskej Stredy. 
Zakrátko objavili odstavené 
oranžové auto s poškodenou 
prednou časťou na parkovis-
ku na ul. Mliečňanská. Polícia 
vypátrala majiteľku uvede-
ného auta a zistila, že v čase 
dopravnej nehody mala šofé-
rovať práve ona a vo vozidle 
sa mala nachádzať aj jej dcé-
ra, ktorá mala drobné pora-
nenia hlavy a tváre. Prípad 
vyšetruje dopravný inšpekto-
rát v Dunajskej Strede. 

Muž bol napadnutý Srbmi
18. septembra v noci pre-
pukla bitka medzi hosťa-
mi baru na Hlavnej ulici. 
Oznamovateľ incidentu 
uviedol, že bol pred barom 
fyzicky napadnutý tro-
mi občanmi Srbska. Mal 
viditeľne zranenia na hla-
ve v tvárovej časti, ktoré 
silno krvácali, preto bola 
na miesto privolaná RZP. 
Poškodený opísal páchate-
ľov a uviedol, že sa nachá-
dzajú na ubytovni na ulici 
Priemyselná. Prípad pre-
vzal OOPZ Šamorín.

Policajti z Dunajskej Stredy 
obvinili šesticu kamarátov, 
prívržencov trnavského futba-
lového klubu za to, že na Malo-
dvorníckej ceste prepadli fanú-
šikov DAC.
Celý incident sa odohral 26. 
septembra, pred futbalovým 
zápasom pri motorkárskej drá-
he v Dunajskej Strede. Traja 
Trnavčania a ich traja kamaráti 
z okresu Piešťany s kuklami na 
hlave zablokovali prichádzajúce 
auto. Jeden z nich otvoril zadné 
dvere spolujazdca a vytrhol 51 
ročnému mužovi šál s nápisom 
DAC. Otvorili aj predné dvere 
a šál sa snažili ukradnúť aj 61 
ročnému spolujazdcovi. Ten 
sa bránil a nakoniec ho jeden 

z mladíkov fyzicky napadol. 
Okradnutí fanúšikovia vyhľada-
li v meste policajnú hliadku a 
všetko nahlásili.
Policajti ihneď zakročili, skupinu 
mladých mužov obmedzili na 
osobnej slobode a štyroch z nich 
umiestnili do cely policajného 
zaistenia. Šálové lupy im zaistili 
a vrátili pôvodným majiteľom. 
Vyšetrovateľ obvinil dvoch 19- 
ročných mladých mužov z Trna-
vy a Vrbového zo zločinu lúpeže. 
Obvinení sú z prečinu krádeže aj 
ďalšie 4 osoby, dvaja 20-roční 
Trnavčania a dve mladistvé oso-
by vo veku 16 a 17 rokov z okre-
su Piešťany. Polícia ich stíha za 
trestnú činnosť na slobode.

Zdroj a foto: KR PZ v Trnave

Kvôli futbalovej trofeji skončili v cele

Mladíkov obvinili zo zločinu lúpeže
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Bianka Sidová bleskovo v svetovej špičke
Bianka Sidová, pretekárka 
šamorínskeho Kajak Canoe 
Klubu napreduje v kariére 
obrovským tempom. Odcho-
vankyňa trénera Eugena 
Hontiho získala tak na junior-
ských majstrovstvách Euró-
py ako aj na majstrovstvách 
sveta po dve medaily. Ako sa 
dostalo toto sedemnásťročné 
dievča tak ďaleko? Čo chystá 
na budúci rok? Našim novinám 
prezradila zopár zaujímavostí.

Kedy si bola prvýkrát v čilis-
tovskej lodenici? 
Bola som veľmi mladá. S rodič-
mi sme pravidelne chodili fandiť 
môjmu bratovi. Mohla som mať 
asi 8 rokov, keď som si poveda-
la, že by som chcela aj ja začať 
športovať. Nakoľko sedel môj 
brat v kanoe, ja som išla do 
kajaku. Chcela som sa od Zoli-
ho odlíšiť. Do lode som si sadla 
hneď na prvom tréningu. Pamä-
tám sa, že tréner Eugen Honti, 
ktorý je mojim kormidelníkom 
dodnes, išiel v lodi vedľa mňa. 
Našťastie, po prvom tréningu 
som ostala suchá… 

Hneď sa ti zapáčil tento šport? 
Áno. Moji rodičia ma nikdy 
nemuseli nútiť, aby som si išla 
zabehať, posilňovať alebo do 
kajaku. Je to tak dodnes. Ešte 
ma to nikdy ani nenapadlo, že 
by som s tým sekla. 

Ako ti išli preteky?
Veľmi dlho sa mi nepodarilo 
stať sa prvou. Dávala som do 
toho všetko aj na tréningoch, 
aj na pretekoch, ale víťaz-
stvo neprichádzalo. Bola som 
frustrovaná, nevedela som, 
čo je za tým. Niekedy som zas 
prehrávala o chlp. Môj tréner 
a ocino, ktorý bol kanoistom, 
ma však podržali. Podporovali 
ma, aby som tvrdo pracovala a 
výsledok sa dostaví.

Kedy prišiel ten zlom?
V trinástich som vyhrala slo-
venské majstrovstvá. Bola som 
najlepšia v K1 na 500 metrov. 
Je to moja obľúbená disciplí-
na dodnes. To ma neskutočne 
naštartovalo a odvtedy vyhrá-

vam domáce súťaže pravidel-
ne. Moje prvé víťazstvo mi dalo 
obrovský elán aj na tréningoch, 
hnalo ma, aby som bola ešte 
lepšia. V tomto čase som už 
trénovala dvojfázovo, skoro 
ráno ešte pred školou a potom 
poobede znova. 

Ako to vyzeralo na medziná-
rodnej scéne? 
Štartovala som na pretekoch 
o Pohár Sparty, potom na Čes-
ko-Slovenskom pohári, kde 
som skončila výborne. To mi 
už naznačilo, že môžem byť 
úspešná aj v medzinárodnom 
meradle. O rok som sa posta-
vila na štart na juniorskej kvali-
fikácii. Podarilo sa mi vybojovať 
účasť na juniorských majstrov-
stvách sveta a Európy v roku 
2019. 

Čo to pre teba znamenalo?
To neviem popísať ani dnes. V 
pätnástich rokoch som bola v 
štvorkajaku, kde bol každý star-
ší odo mňa. Bola som razom 
dospelá. Už som nepretekala 
len sama pre seba alebo pre 
šamorínsky klub, ale pre celú 
krajinu. 

Ako ste skončili na majstrov-
stvách sveta?
Na ME nám v semifinále chý-
balo niekoľko desatín sekundy, 
aby sme sa dostali do A-finále. 
Na majstrovstvách sveta sme 
vyhrali B-finále. Potom som na 
súťaži Olympijské nádeje získa-

la 4 medaily, vyhrala som moju 
obľúbenú K1 na 500 m. Tieto 
výsledky pre mňa znamenali 
nielen úspech, ale aj to, že som 
sa stala členkou ŠCP, dostávala 
som hmotnú podporu.

Prišiel rok 2020 a s ním aj pan-
démia koronavírusu.
Pandemická situácia na mňa 
vplývala veľmi zle. Takmer celý 
rok som bola unavená, bez 
motivácie a bez nálady. Síce 
som drela poctivo, ale nešlo 
to tak, ako by to malo. Doma 
som mala nejaké preteky, ale ja 

som už len kvôli porovnávaniu 
potrebovala súťaže na medzi-
národnej scéne. V Szegede zor-
ganizovali súťaž olympijských 
nádejí, ale slovenský zväz mi 
nepovolil štart.

Medzičasom sa bolo treba 
začať pripravovať na rok 2021. 
Ako si prežila tieto nepríjemné 
mesiace?
Podarilo sa mi mentálne správ-
ne nastaviť a uveriť tomu, že to 
môže byť už len lepšie. Vedela 
som sa tak naladiť na prípravu. 
S mojim trénerom, Eugenom 

Naj – naj Bianky Sidovej
Obľúbené jedlo: losos a cestoviny

Obľúbený nápoj: voda
Najlepší relax: odpočívať doma, ísť na výlet

Obľúbený šport: lyžovanie a gymnastiku
Športový idol: Lisa Carrington, novozélandská kajakárka

Obľúbený film: Mamma mia

Bianka Sidová so svojimi medailami zo svetového šampionátu
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Hontim sme veľmi veľa praco-
vali. Okrem domácej prípravy 
sme boli na bežkách na Štrb-
skom plese a na jar som sa 
chystala do Talianska. Mali sme 
skvelé družstvo, pozostávalo 
najmä z chlapcov-kanoistov. 
V Sabaudii som sa technicky 
veľmi zlepšila. S Eugenom sme 
analyzovali videonahrávky, na 
mieste mi pomáhali najmä tré-
neri Marián Tesarík a Arpád 
Sándor. 

Ako Ti to išlo na prvých kvalifi-
kačných pretekoch?
Dopadla som veľmi dobre. 
Okrem trati na 200 m som 
vyhrala všetko. Tešila som sa, 
že mi preteky idú dobre, ale 
bola som zároveň aj opatr-
ná, pretože som si svoj výkon 
nemohla porovnať s medziná-
rodnou scénou. 

Aké si mala pocity z rozjázd  
na juniorských majstrovstvách 
Európy?
To, že mám čo hľadať aj na 
európskej scéne. V disciplíne K1 
na 1000 m som moju rozjazdu 
vyhrala a súdiac podľa času 
ostatných pretekárov, mám šan-
cu na medailu. 

S akými pocitmi si išla do prvé-
ho veľkého finále vo svojom 
živote?
Bola som veľmi nervózna, v noci 
pred pretekmi som ledva zažmú-
rila oči. Akonáhle som sa však 
dostala na vodu, stres zo mňa 
opadol. Napokon som dojazdila 
tretia a získala som prvú veľkú 
medailu mojej kariéry. Je mi to 

trocha ľúto, že som nešla lepšie, 
tá medaila mohla byť aj lesklejšia.

Následne ste s Katkou Pecsuko-
vou získali striebro v dvojkajaku 
na 500 m. 
Veľa sme sa spolu nepripravovali, 
ale po rozplavbe sme vedeli, že to 
bude dobré. Striebru sme sa veľ-
mi potešili.

Po dovolenke prišli majstrov-
stvá sveta. Ako si sa dostala 
späť do športového kolotoču?
Po pár týždňoch sa mi opäť 
podarilo dostať do dobrej kondí-
cie. Z troch disciplín som v dvoch 
získala medailu. 

Nie si smutná, že nie je medzi 
nimi zlato? 
Zlato ešte určite príde. Tí, ktorí 
nado mnou zvíťazili, boli výrazne 
lepší.

Ako teda ďalej? 
Pár týždňov si dám pohov a 
potom pôjdeme opäť do toho s 
Eugenom.

Aké máš ciele na budúci rok?
Chceme sa s Katkou vyskúšať 
v dospeláckych disciplínach. 
Okrem toho ma čakajú juniorské 
ME aj MS.

V roku 2024 bude olympiáda  
v Paríži...
Viem... Ale nie som z toho vystre-
sovaná. Uvidím, ako mi pôjde prí-
prava. Ak sa mi podarí dostať sa 
na olympiádu, budem veľmi šťast-
ná, splnil by sa mi veľký sen. A keď 
nie, počkám si na rok 2028.

Tibor Duducz 

Basketbalistky zapájajú 
aj mladých hráčov

ŠBK 2021/2022
Zostava: Simona Marcová, Laura Bianka Vaigl, Tatiana Bábi-
ková, Barbara Šeligová, Júlia Lelkes, Barbara Lelkes, Tímea 
Sujová, Tamara Takács, Petra Pellérdi, Tilda Slamová, Anna 
Lelkes, Sofia Soóky, Barbara Fenesová
Tréner: Albert Diósi
Asistentka trénera: Tímea Sujová
Odišli: Ošťádalová, Svetlíková, Horvátová, Ernst

Domáce zápasy ŠBK:
9. október Slovan / 13. október Piešťany / 20. október 
UMB Banská Bystrica / 23. október Ružomberok / 
20. november Poprad / 11. december ŠKP Banská Bystrica /  
18. december Košice

Bianka Sidová so svojim trénerom Eugenom Hontim

V októbri sa začína nová 
sezóna ženskej basket-
balovej Extraligy. Cieľom 
šamorínskeho družstva je 
začleniť do tímu odchovan-
kyne klubu. 
„Spoločnú prípravu sme 
začali začiatkom augusta” 
– prezradila našim novi-
nám Tímea Sujová, ktorá 
bude mať aj v tejto sezóne 
dvojakú rolu. Bude naďalej 
pôsobiť v klube ako hrajúca 
asistentka trénera. „Zlomi-
la som si ruku, preto som 
nemohla začať trénovať už 
v lete, k tímu som sa pripo-
jila len teraz, v posledných 
týžd ňoch. Naše zloženie 
družstva sa veľmi nezme-
nila. Najdôležitejšou novin-
kou je, že trénujú s nami 
už aj štyri mladé kadetky  
zo Šamorína: Tilda Slamová, 
Anna Lelkes, Sofia Soóky a 
Barbara Fenešová” – pokra-
čuje Timi.
V auguste a septembri sa 
stávalo, že niekto kvôli zra-
neniu, alebo pre dovolenku 
z prípravy vypadol. „V sep-
tembri sme hrali viacero 
prípravných zápasov. Nieke-
dy sme boli lepšie, inokedy 
horšie. Tieto stretnutia boli 
veľmi dobré na to, aby sme 
si vyskúšali viacero hracích 
prvkov, preniesli veci nau-
čené na tréningu do praxe a 
aby si mladé kadetky zvykli 
na tempo ženských zápa-
sov. Ja vidím, ako sme sa 
zlepšili a posunuli dopredu.”
Klub má po dlhom čase aj 

družstvo kadetiek. „Nasta-
vili sme filozofiu klubu. 
Chceli by sme, aby v klube 
hrali všetky družstvá podľa 
jednotného systému. Naprí-
klad aby mali aj spoločné 
signály. Ak sa to podarí, 
dievčatá nebudú prežívať 
prechod do inej kategórie 
ako veľkú zmenu, budú sa 
vedieť lepšie zladiť s tímom. 
Našim cieľom je zapojiť 
vlastné odchovankyne do 
družstva dospelých. Snažili 
sme sa vyskladať družstvá 
tak, aby mohli dievčatá 
hrať aj v dvoch kategóri-
ách. Napríklad spomínané 
4 kadetky budú hrávať aj 
za U17, aj za dospelých” – 
doplnila Tímea Sujová.
Šamorínsky basketbalový 
klub si netrúfol odhadnúť 
presné umiestnenie. „Veľ-
mi ťažko povedať, aká bude 
liga a aké silné budú jed-
notlivé družstvá. Ružom-
berok, Piešťany a Košice 
budú určite vynikať. Chce-
li by sme byť 4. alebo 5. 
Máme veľmi talentované 
odchovankyne, ktoré sú v 
mládežníckej reprezentácii 
vo svojej vekovej kategórii. 
Našim cieľom je, aby sme 
ich postupne zabudova-
li do družstva dospelých. 
Verím, že pandemická situ-
ácia umožní bezproblémo-
vé absolvovanie ligy. Bolo 
by skvelé opäť hrať pred 
fanúšikmi – uzatvára Tímea 
Sujová.

Tibor Duducz 
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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 od 13. októbra 2021   

VÝBEROVÉ KONANIE 
na obsadenie funkcie riaditeľa nasledovných škôl:

Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 995, Šamorín

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Prvá ulica 124, Šamorín - Mliečno, Somorja – Tejfalu

Materská škola – Óvoda, Ul. Márie 682, Šamorín - Somorja

Materská škola – Óvoda, Veterná 496, Šamorín – Somorja

Materská škola – Óvoda, Poľovnícka 1029, Šamorín - Somorja

Materská škola, Gazdovský rad 41, Šamorín 

s nástupom od 1. januára 2022.

Podmienky účasti výberového konania:
a) kvalifikačné predpoklady
 •  kvalifikačné požiadavky v zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z.z., o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch,  
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe v zmysle §3 zákona NR SR č.596/2003 Z.z.,
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona NR SR č.138/2019 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 vzdelaní 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 školy,
 •  súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby 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 jazyka,
 • v prípade ZŠ Mliečno, MŠ Ul. Márie, MŠ Veterná a MŠ Poľovnícka  znalosť aj maďarského jazyka.

Požadované doklady do výberového konania prosíme zaslať do 10. novembra 2021 na adresu:
Mestský úrad – Városi Hivatal, Hlavná 37, 931 01 Šamorín

Obálku označte konkrétnym nápisom  
„Výberové konanie – ZŠ M. Bela – neotvárať“

„Výberové konanie – Pályázat, ZŠ s VJM – Mliečno, neotvárať – nem nyitható fel“
„Výberové konanie – Pályázat , MŠ Ul. Márie, neotvárať - nem nyitható fel“
 „Výberové konanie – Pályázat , MŠ Veterná, neotvárať - nem nyitható fel“

„Výberové konanie – Pályázat , MŠ Poľovnícka, neotvárať - nem nyitható fel“
„Výberové konanie – MŠ Gazdovský rad – neotvárať“
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Samospráva mesta Šamorín 
a miestna organizácia CSEMADOK-u

Vás srdečne pozýva
na koncert 

„Pocta Bartókovi“

Dňa 
16. októbra 2021. (sobota) o 18:00

Miesto: 
Základná umelecká škola 

Štefana Németha-Šamorínskeho

účinkujú:
Barbara  Kovács – klavír, 

Zsombor Bulcsú Varga – klavír,

Brigitta Hegyi – husle, Jenő Hideghéty – husle,

zmiešaný spevácky zbor Híd, diriguje: Imre  Németh, 
klavírny sprievod: Erika Domsitz

život Bartóka v obrazoch – premietanie: Béla Liszkay

Hosť večera: Dr. Attila  Smuta

Felhívjuk tisztelt olvasóink és hirdetőink 
figyelmét, hogy a lakossági és céges 

hirdetések felvételének határideje a hónap 
utolsó napja.

Chceli by sme upriamiť pozornosť našich 
čitateľov a inzerentov, že drobnú a firemnú 

inzerciu prijímame do posledného dňa 
každého kalendárneho mesiaca.

A szerkesztőség - Redakcia




