
Prvého novembra v popo-
ludňajších hodinách položili 
zástupcovia Dobrovoľného 
hasičského zboru Šamorín 
a zástupcovia samosprávy, 
primátor Csaba Orosz a vice-
primátor Gábor Veres vence 
k pamätníku zosnulým hasi-
čom a ruským, resp. talian-
skym vojakom, ktorí počas 
prvej svetovej vojny skonali  
v miestnom zajateckom tábore. 

Pietneho aktu sa zúčastnila 
aj Catherine Flumiani, veľvy-
slankyňa Talianskej republi-
ky na Slovensku, plukovník 
Gerardo Contristano, pride-
lenec pre obranu a letectvo a 
podplukovník Riccardo Ven-
turini, vojenský atašé. Veľvy-
slanectvo Ruska na Slovensku 
zastupovala Oľga Borodneva 
a Polina Ušakova. Slávnostnú 
atmosféru podujatia umoc-

nilo účinkovanie dychového 
orchestra DHZ Šamorín.
Samospráva nášho mesta pred 
niekoľkými rokmi iniciovala 
obnovenie pomníka postavené-
ho na pamiatku ruských vojno-
vých zajatcov; následne, v roku 
2016 sa obelisku a jeho bez-
prostredného okolia ujalo Veľvy-
slanectvo Ruskej federácie v SR. 
Mramorové tabule umiestnené 
pri pomníku obsahujú mená 637 

bývalých príslušníkov cárskej 
armády, ktorí zahynuli v zaja-
teckom tábore v našom mes-
te počas prvej svetovej vojny. 
Tábor v Šamoríne bol zrušený až 
na jeseň roku 1918. Mnohí voj-
noví zajatci sa už do svojej vlasti 
nevrátili, ale zostali v Šamoríne, 
oženili sa a založili si početné 
rodiny. Ich potomkovia tu žijú 
dodnes a sú váženými občanmi 
nášho mesta.                 (la)

Participatívny rozpočet – obyvatelia už rozhodli
Program participatívneho 
rozpočtu bol ohlásený samo-
správou Šamorína po prvý-
krát a na realizáciu komunit-
ných projektov bolo alokova-
ných 15-tisíc eur. Do konca 
júla bolo na mestský úrad 
podaných celkom 18 projek-
tov, s celkovým rozpočtom  
39 520 eur.

Projekty sme zverejnili aj v októb-
rovom vydaní nášho mesačníka 
s výzvou o ich podporu. Pod-
ľa výsledkov SMS hlasovania  
v období medzi 11. a 24. októbrom 
2021 vyhlásila komisia samo-
správy nasledujúce projekty za 
víťazné: vonkajšia biologická 
učebňa na dvore ZŠ M. Bela 
(803 hlasov), vonkajšia učeb-

ňa na dvore ZŠ M. Korvína (712 
hlasov), zriadenie vyvýšených 
záhonov na dvore materskej 
škôlky v Mliečne (379 hlasov), 
ochrana topoľov popri priesako-
vom kanáli (304 hlasov), obnova 
detského ihriska na dvore mater-
skej škôlky na Poľovníckej ulici 
(292 hlasov), revitalizácia sídliska 
Platan (287 hlasov), inštalácia 

knižných búdok (269 hlasov)  
a zavedenie elektriny do Kaplnky  
sv. Margity v Šámote (235 hla-
sov). Uvedené projekty budú rea-
lizované počas roka 2022.
Chceli by sme sa poďakovať všet-
kým, ktorí sa zapojili do hlasova-
nia, podporili dobré nápady a stali 
sa aktívnymi účastníkmi rozho-
dovacieho procesu.      (l)

November - čas spomienok
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SPOMIENKA

Nesmúťte najbližší za mojim odchodom,
bola to vôľa božia a mojim osudom.

Len pokoj mi prajte, a v srdci večnú spomienku
si na mňa zachovajte.

S veľkým smútkom Vám oznamujeme, 
že ZUZANA VARGOVÁ rod. Dubčáková 

zomrela vo veku 52 rokov.
S našou drahou zosnulou sme sa rozlúčili 

20. októbra 2021 na šamorínskom cintoríne.
Odpočívaj v pokoji!

Smútiaca rodina

Odovzdali výťažok zo zbierky vrchnákov
26. októbra odovzdali zástup-
covia samosprávy na Mest-
skom úrade Filipkovi Frimme-
lovi a jeho rodičom výťažok 
z niekoľkomesačnej zbierky 
vrchnákov.
Poukážku v hodnote 120 eur 
prevzali od primátora Csabu 
Orosza, referentky kultúry a 
športu Ilony Almási, predse-
du miestneho spolku Sloven-
ského Červeného kríža Jozefa 
Fürdősa a členky predsedníc-
tva miestneho spolku Márie 
Domsitzovej.
Jozef Fürdős pripomenul, že 
zbierka vrchnákov začala na 
iniciatívu poslancov mestské-

ho zastupiteľstva. Organizač-
ne ju zastrešil referát kultúry 
a športu Mestského úradu  
v spolupráci s MO SČK. Kon-
tajnery na zber vrchnákov boli 
umiestnené v šamorínskych 
školách a škôlkach. Výkupná 
cena vrchnákov je 5 eur za kg.
Zuzana Frimmelová, matka 
sedemročného Filipka, ktorý 
sa narodil so vzácnou gene-
tickou poruchou, touto cestou 
ďakuje všetkým, ktorí sa do 
zbierky zapojili. Výťažok pou-
žijú na Filipkovu rehabilitáciu. 
Zber vrchnákov na podporu 
detí so zdravotným postihnu-
tím pokračuje aj naďalej.       (l)

Firma Rolin1 s.r.o. a študenti Súkromnej strednej odbornej školy 
Adventim pri príležitosti mesiaca úcty k starším obdarovali obyvate-
ľov Domova seniorov Ambrózia chutným pečivom. Dobroty odovzdali 
prváci školy - Almedina Ljikaj a Dominik Derzsi. Poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa pričinili o toto gesto – Refetovi Ljikajovi, majiteľovi 
pekárne a pedagógom Mgr. Judite Botlóovej, Mgr. Kristíne Pódovej a 
PhDr. Csabovi Penczingerovi.

Primátor mesta Csaba Orosz, predseda miestneho spolku Slovenské-
ho Červeného kríža Jozef Fürdős a členka predsedníctva miestneho 
spolku SČK Mária Domsitzová odovzdali 18. októbra ocenenia viac-
násobným darcom krvi. Bronzovú Janského plaketu si mohol prevziať 
Daniel Kenessy, Bc. Tünde Hölgye a Mgr. Miroslav Labaška, strie-
bornú obdržal Robert Horváth, Zuzana Šeligová, Tamás Herberger 
a Ing. Mikuláš Karácsony. Zlatou Janského plaketou bol ocenený 
Ing. Radoslav Luštík a Mgr. Márta Baráth Lázár. Kňazovického 
medailu získala Marie Stracenská.

Ďakujeme 
dobrovoľným 
darcom krvi

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža aj touto 
cestou sa chce poďakovať všetkým, ktorý sa 18. októbra 
zúčastnili odberu krvi v mestskom kultúrnom stredisku.

Darovať krv prišli:

Angela Tóthová

Silvia Struhárová

Ján Kožich

Norbert Végh

Monika Výbochová

Ľubomír Výboch

Gabriela Dimič Faragó

Gabriela Mészárosová

Buday Boglárka

Greman Dorka

Dezider Fiedler

Roman Kopil

Zagyi Takács Annamária

Mirian Birošová

Marek Horváth

Csető Rozália

Vivien Fürdősová

Norbert Zagyi

Monika Mészarosová

Michal László

Ing. Beáta Pavolová

Kristína Huberová

Tomáš Ürge

Erika Kovácsová

Andrea Czvedlerová

Do zberu vrchnákov sa zapojili škôlkari a žiaci základných škôl nášho 
mesta                      (Fotoarchív)

(Fotoarchív)

(Fotoarchív)
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Privítali sme našich najmladších občanov
Po dlhej prestávke sme 3. 
novembra opäť mohli v kon-
certnej sále Základnej umelec-
kej školy Štefana Németha-Ša-
morínskeho slávnostne privítať 
tých najmladších Šamorínča-
nov. Primátor Csaba Orosz 
pozdravil novorodencov naro-
dených od apríla do konca júla 
tohto roka a zaželal im a ich 
rodičom pevné zdravie. V spo-

mínanom období stúpol počet 
obyvateľov mesta o 36 osôb, 
slávnosti sa zúčastnilo osem 
detičiek s rodičmi. „Je pre nás 
dôležité, aby sa naši najmladší 
cítili dobre vo svojom rodnom 
meste, preto sa im snažíme 
vytvoriť čo najlepšie podmien-
ky“, zdôraznil primátor a záro-
veň odovzdal rodičom symbo-
lický dar mesta.                   (la)

Hlavná brána cintorína bude pre motorové vozidlá zavretá (Fotoarchív)

Slávnosti sa zúčastnilo osem detičiek s rodičmi                             (Fotoarchív)

Mení sa prevádzkový poriadok cintorína
Mestské zastupiteľstvo na 
svojom zasadnutí 4. novembra 
prerokovalo 24 bodov progra-
mu, medzi nimi aj dva návrhy 
nových všeobecne záväzných 
nariadení. Jedno z týchto naria-
dení bude opravovať prevádzku 
mestského cintorína a v mno-
hých ohľadoch prepisuje dote-
raz zaužívanú prax.
Prítomných privítal primátor 
mesta Csaba Orosz, potom 
nasledovalo vyhodnotenie plne-
nia skorších nariadení. Následne 
sa plénum zaoberalo návrhom 
VZN č. 9/2021, ktorý predstavi-
la poslankyňa Henrietta Balhei-
mová.
„Nariadenie platné v súčas-
nosti dovoľuje prevádzku herní 
v okruhu viac ako 200 m od 
škôlok, škôl a iných vzdeláva-
cích inštitúcií – uviedla. – Nový 
návrh obmedzí tieto prevádzky  
v ešte širšom, viac ako 
500-metrovom okruhu vzduš-
nou čiarou od školských zaria-
dení. Našim cieľom je jednak 
udržanie verejného poriadku, 
ale aj ochrana detí a mladých 
od hazardných hier.” Doplnila, že 
dotknuté herne môžu na svojich 
miestach fungovať do skonče-
nia nájomnej zmluvy, následne 
sa musia presťahovať. Odborná 
komisia tento návrh prerokovala 
aj s prevádzkovateľmi a násled-
ne ho poslanci schválili.

Od marca bude urnová stena 
a prírodný cintorín

Ďalším bodom programu bol 
návrh nariadenia 10/2021  
o prevádzke cintorína. „Najdô-
ležitejšie zmeny sa týkajú práv a 
povinností nájomcov hrobových 

miest – priblížila Henrietta Bal-
heimová, členka dozornej rady 
AREA Šamorín s.r.o., prevádzko-
vateľa šamorínskych cintorínov 
–, na druhej strane umožní vznik 
nových zariadení. Najdôležitej-
ším takým prvkom bude urnová 
stena, ktorá by bola vybudo-
vaná na jar pri zadnej bráne 
cintorína. V kolumbáriu bude 
výška nájomného taká istá ako 
v prípade klasického urnového 
hrobu. Nariadenie rieši vznik a 
prevádzku prírodného cintorí-
na v Bučuháze v samostatnej 
časti. Na tomto cintoríne sa 
bude pochovávať od marca do 
októbra, ale navštíviť ho bude 
možné počas celého roka.”
Na prírodný cintorín sa môžu 
nosiť len živé kvety alebo kytice 
z nich a hrobové miesta budú 
označené len drevenou tabu-
ľou. Rozložiteľné urny sa budú 
dať kúpiť priamo v spoločnosti 
AREA Šamorín. Medzičasom 
bola dotknutá plocha vyčistená, 
pohrebisko nadobudne svoju 
definitívnu podobu na jar budú-
ceho roka.

Pravidlá sa sprísňujú
Ôsma časť nového nariadenia 
bude presne určovať práva a 
povinnosti návštevníkov cinto-
rína. Okrem iného rieši aj to, že 
nechávať náradie medzi hrobo-
vými miestami, inštalovať lavice 
a vysádzať stromy alebo kríky 
je zakázané. Upravuje aj to, že 
nájomcovia hrobových miest 
budú povinní odpad vzniknutý 
na území cintorína separovať do 
samostatných kontajnerov, kto-
ré budú v cintoríne umiestnené 
na jar.

Dôležitou zmenou je, že  
v šamorínskom cintoríne budú 
povolené len jednotlivé hroby. 
Hlavná brána bude pre moto-
rové vozidlá zavretá, kamenári 
budú mať prístup autom len 
po predchádzajúcom dohovore  
s AREA Šamorín s.r.o. a to inou 
bránu. Pre mesto je dôležité 
zachovanie starých hrobov;  
z toho titulu bolo vyhlásených 
za chránených približne sto 
hrobových miest. Ich väčši-
nu budú spravovať kresťanské 
cirkvi, deväť historických hro-
bov zostáva v správe mesta. 
Nájomné hrobových miest sa 
meniť nebude.

Chcú modernizovať knižnicu 
a kultúrny dom

Mestská knižnica v Šamorí-
ne funguje od roku 1880. Jej 
vedenie a samospráva mesta 
sa usilujú o rozvoj knižničného 
fondu a modernizáciu služieb. 
V reakcii na aktuálnu granto-
vú výzvu ministerstva kultúry 

odsúhlasilo mestské zastupiteľ-
stvo podanie projektu so zame-
raním na digitalizáciu knižnice  
s rozpočtom 35-tisíc eur. Vlast-
né zdroje mesta by z tejto sumy 
činili 1750 eur.
Reagujúc na ďalšiu výzvu minis-
terstva, zastupiteľstvo odsúhla-
silo aj prípravu projektu za úče-
lom modernizácie a zvýšenia 
hygienického štandardu kultúr-
neho domu. Projekt by okrem 
iného zahŕňal aj nákup zvukovej 
a svetelnej techniky, nábytku, 
inštaláciu nových dverí, výmenu 
častí podlahových krytín, prebu-
dovanie hygienických zariadení 
na bezbariérové a obstaranie 
dezinfekčných zariadení. Celko-
vý rozpočet tohto projektu by 
bol 210 526 eur, z čoho by mesto 
hradilo 10,5-tisíc eur. Zápisnica a 
uznesenia zo zasadnutia mest-
ského zastupiteľstva sú zverej-
nené na webovej stránke mesta.
Posledné tohtoročné zasad-
nutie zastupiteľstva bude  
9. decembra.                            (la)
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Odovzdali sme ceny mesta
Na slávnostnom zasadnu-
tí mestského zastupiteľstva 
dňa 17. októbra 2021 boli 
odovzdané ceny mesta za rok 
2020. Oneskorenie možno 
pripísať pandémii koronaví-
rusu, pretože nám opatrenia v 
apríli 2020 neumožnili uspo-
riadať Deň mesta Šamorín.
Prítomných v slávnostnej 
sieni obnovenej Koruny pri-
vítal primátor mesta Csaba 
Orosz. Ako uviedol, pandémia 
koronavírusu nám tentokrát 
nemohla zabrániť v tom, aby 
sme dôstojne vyjadrili vďaku a 
úctu tým, ktorí prispeli k obo-
hateniu komunitného života 
nášho mesta.
Cenu primátora získala kape-
la Rómeó Vérzik. Cenou Pro 
Humana bol vyznamenaný 
doktor Ľudovít Janek, cena 
Pro Honoris putoval Štefa-
novi Balogovi in memoriam. 
Cenu Pro Cultura získal Imre 
Németh a ocenenie Pro Civis 
si mohol prevziať Jenő Kulcsár. 
Pro Futura bola udelená Márii 
Kotiers in memoriam a Pro 
Urbe doktorovi Jurajovi Bán-
dymu.

Rocková skupina 
Rómeó Vérzik

Rocková skupina Rómeó Vér-
zik sa v uplynulých tridsiatich 
rokoch stala najznámejšou a 
najpopulárnejšou maďarskou 
rockovou formáciou na Slo-
vensku. Doteraz vydala deväť 
albumov. Štyri razy získala 
hudobnú cenu Harmónia a 
viaceré jej nosiče sa v rebríčku 
MAHASZ dostali medzi šty-

ridsať najlepších maďarských 
albumov. V roku 2013 jej Zdru-
ženie vydavateľov maďarských 
albumov v Budapešti odo-
vzdalo zlatý album. Rocková 
skupina je od svojho vzniku 
skutočným veľvyslancom 
Šamorína, vďaka nej sa mno-
ho ľudí dozvedelo o existencii 
nášho mesta.

MUDr. Ľudovít Janek
Základnú školu a gymnázium 
absolvoval v Šamoríne. V roku 
1967 sa podobne ako jeho otec 
prihlásil na Lekársku fakultu 
Univerzity Komenského, kde 
si vybral odbor gynekoló-
gia – pôrodníctvo. Vo svojej 
ambulancii už na začiatku 
zaviedol nové vyšetrovacie 
metódy, veľký dôraz kládol na 
prevenciu ochorení a pravi-
delné preventívne prehliadky. 
Keď sa šamorínska poliklinika  

s nemocnicou osamostat-
nila a stal sa jej riaditeľom, 
zriadilo sa interné oddelenie, 
vytvorila sa gastroentero-
logická, endokrinologická, 
kardiologická, urologická a 
kožná ambulancia, vďaka 
čomu sa rozšírila a skvalitni-
la zdravotnícka starostlivosť 
pre pacientov zo Šamorína a 
okolia.

Štefan Balog, in memoriam
Štefan Balog, známa osobnosť 
spoločenského života nášho 
mesta, sa narodil 10. februára 
1938 v Tornali. V Bratislave 
získal pedagogické vzdelanie 
v odbore hudobná výchova – 
slovenský jazyk a literatúra. 
Od roku 1994 bol až do svojej 
smrti členom Dobrovoľného 
hasičského zboru Šamorín.  

Ocenenie Štefana Balogha in memoriam prevzala dcéra BeátaKapela Rómeó vérzik s Cenou primátora

Ocenený MUDr. Ľudovít Janek

Aj tento rok sme odovzdali Ceny mesta Šamorín
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Do roku 2009 organizoval 
život dychového orchestra dob-
rovoľného hasičského zboru,  
v rokoch 1995 – 1998 bol aj jeho 
dirigentom. Bol spoluzakladateľ 
novozriadeného FC ŠTK 1914 
Šamorín, v ktorom pôsobil aj 
ako tréner a tajomník.
Cenu prevzala Beata Barta-
losová, jeho dcéra.

Imre Németh
Narodil sa v Novom Živote, 
kde sa začalo jeho vrúcne pria-
teľstvo s hudbou. Jeho prvým 
hudobným nástrojom boli 
husle, neskôr sa naučil hrať aj 
na gitare a spievať. Po práv-
nickom diplome získal na Štát-
nom konzervatóriu v Bratislave 
aj diplom učiteľa spevu. Založil 
súbor starej hudby Gaudium 
a organizoval koncertné cyk-
ly Dni starej hudby Samaria.  
V Základnej umeleckej škole  
v Šamoríne sa venoval mladým 
talentom a od roku 2018 je 
dirigentom Zmiešaného zboru 
Híd.

Jenő Kulcsár
Narodil sa 5. januára 1940 v 
Hubiciach. V roku 1965 sa pre-
sťahoval do Šamorína a stal sa 
riaditeľom miestnej pobočky 
dunajskostredského stavebné-
ho podniku. Takmer štyridsať 
rokov bol poslancom mestské-
ho zastupiteľstva, pracoval aj 
ako člen mestskej rady a dlhé 
roky pôsobil v stavebnej komi-
sii. Aktívne sa podieľal na roz-
voji Šamorína, mal leví podiel 
na výstavbe významných 
verejných budov. Dodnes žije 
pre svoju profesiu a rád pomô-

že každému, kto sa na neho 
obráti s prosbou o radu.

Mária Kotiers, in memoriam
Diplom získala na Vysokej peda-
gogickej škole v Bratislave v odbo-
re maďarský jazyk a literatúra. 
Učiť začala v roku 1957, kedy 
prišla do Šamorína. V Základ-
nej škole Mateja Korvína učila 
maďarský jazyk a literatúru a 
dejepis. Národná identita a láska 
k materinskému jazyku, kultúre 
a literatúre boli jej srdcové zále-
žitosti. Organickou súčasťou jej 
života bola práca pre maďarskú 
komunitu, bola jednou zo zakla-
dateliek Zmiešaného zboru Híd 
a roky viedla aj jeho kroniku. 
Cenu prevzal jej syn Roman 
Kotiers.

Prof. Dr. Juraj Bándy
Základnú a strednú školu absol-
voval v Šamoríne, kde jeho otec 
slúžil ako evanjelický kňaz. Teo-
logické štúdiá absolvoval na 
Evanjelickej teologickej katedre 
v Bratislave. V Šamoríne bol 
kňazom v rokoch 1977 – 2005. 
Paralelne vyučoval na Evanjelic-
kej bohosloveckej fakulte Uni-
verzity Komenského v Bratislave 
a podieľal sa na ekumenickom 
preklade Biblie. Je autorom 
deviatich vysokoškolských skrípt 
a sedemnástich monografií.

Slávnostnú atmosféru podujatia 
umocnilo vystúpenie pedago-
gičiek hudobného odboru Zák-
ladnej umeleckej školy Štefana 
Németha-Šamorínskeho Evy 
Vargovej, Evy Hecht, Ivany Gaá-
lovej a Zuzany Šeligovej.          (k)

Foto: Mátyás Szinghoffer

VEREJNÝ ŽIVOT

Imre Németh pri preberaní ocenenia

Ocenenie Mária Kotiersa in memoriam prevzal syn Roman

Primátor zablahoželal Jenőa Kulcsára

Prof. Dr. Juraj Bándy s cenou

Hudobný sprievod zabezpečili pedagógovia ZUŠ
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Jo Nesbo: 
Žiarlivec a iné príbehy
Vyšetrovateľ s nosom na zločiny spá-
chané zo žiarlivosti sa dostáva na sto-
pu mužovi podozrivému z vraždy svoj-
ho dvojčaťa; žena rieši problém s inti-
mitou temným stretnutím s voyeurom 
zo susedstva; muž na úteku v odľah-
lom kúte Nórska prijme od priateľ-
ského dedinčana pozvanie na svadbu,  
z ktorej sa vykľuje desivé prekvapenie. 
Jo Nesbo v netradičnej zbierke príbe-
hov opäť dokazuje, že je ozajstným 
majstrom mysterióznych príbehov plných napätia a nepred-
vídaných zvratov. Na stránkach knihy sa stretávajú záludné 
mysle s pomstychtivými srdcami, neukojiteľná nenásytnosť s 
láskou bez škrupúľ.

Walter Tevis: Dámsky gambit
Dámsky gambit je literárnou predlo-
hou jedného z najúspešnejších seri-
álov posledných rokov spoločnosti 
Netflix. Román o živote fiktívnej nes-
mierne talentovanej mladej šachistky 
nás zavedie do päťdesiatych rokov 
minulého storočia. Osemročná sirota 
Beth Harmonová je mĺkve nenápadné 
dievča, ktoré z letargie prebudí až jej 
prvá šachová partia. Už ako šestnásť-
ročná súperí so špičkou a stáva sa z nej najlepšia americká 
šachistka. Čím vyššie sa však dostáva, tým osamelejšia je. 
Únik hľadá v alkohole a tabletkách na upokojenie. Veľmi rých-
lo zisťuje, že musí čeliť nielen súperom, ale aj svojim démo-
nom.

Knižnica Zsigmonda Zala-
baiho pripravila úspešné 
programy pre deti, mládež aj 
dospelých. Podujatia sa mohli 
uskutočniť vďaka finančnému 
príspevku z Fondu pre podpo-
ru umenia.
V júni k nám zavítalo bábkové 
divadlo“ Neline“, ktoré očarilo 
našich najmenších. V septem-

bri bol hosťom knižnice známy 
spisovateľ a vysokoškolský pro-
fesor Pavol Rankov. S maturant-
mi Gymnázia M.R. Štefánika sa 
zaplietol do zaujímavej debaty 
a podvečer sa s ním za mode-
rovania Marty Galbáčovej 
zoznámila aj široká verejnosť. 
Ďalšie podujatie sa uskutočnilo 
v októbri. Deti sa zo Základnej 

školy Mateja Bela zabavili na 
predstavení Divadla TUŠ, ktoré 
prednieslo inscenáciu rozpráv-
ky Jána Uličianskeho „ Líza, 
mačka z trojice“. Po predstave-
ní sa autor prihovoril k deťom a 
dedikoval im knižky. Kvôli prís-
nym pandemickým predpisom 
sa podujatia nemohli zúčastniť 
všetky deti, no napriek tomu 

panovala v knižnici dobrá 
nálada. Akcia bola ukončená 
večernou debatou s pánom Uli-
čianskym, ktorého vyspovedala 
Marta Galbáčová. 
Ak to pandémia neprekazí, 
knižnica plánuje do konca roka 
zrealizovať ďalšie podujatie 
pre deti a mládež.                   (k)

(Fotoarchív)

Sérum – Prvý festival svetla v Šamoríne
Kultúrna ponuka mesta je 
obohatená o nový prvok – o 
festival svetla Sérum. Stroj-
com a jedným z hlavných 
organizátorov bol maliar 
Gábor Szűcs, pedagóg zák-
ladnej umeleckej školy. 
Prvé podujatie sa konalo za 
účasti zvučných mien z domá-
cej i zahraničnej umeleckej 
scény – András Nagy, Dániel 

Besnyő, László Zsolt Bordos, 
Gáspár Battha, Kati Katona, 
Dávid Maruscsák a Thomas 
Collet. Po úvodnej prednáške 
bola v priestoroch kultúrneho 
domu otvorená výstava, na 
ktorej vystavovali svoje diela a 
svetelné inštalácie mladí umel-
ci zo Slovenska i zo zahraničia. 
Divákov doslova očarili ume-
leckými a svetelnými efektmi, 

pri ktorých vystavené ume-
lecké diela akoby ožili. Inštalá-
cie a efekty podfarbil hudob-
ný doprovod Árona Pfiznera  
z Maďarska.
Po západe slnka boli najskôr na 
priečelie kultúrneho domu pre-
mietané spektakulárne formy, 
po zotmení sa do svetla ode-
la celá At Home Gallery, teda 
budova šamorínskej syna-

gógy. Projekčné mapovanie 
alebo tiež videomapovanie sa 
ako umelecké odvetvie obja-
vilo v 20. storočí, združujúc 
optiku, premietanie, myš-
lienku a umelecký prístup. 
Zvedavé a na novinky otvo-
rené obecenstvo prijalo prvý 
ročník šamorínskeho festiva-
lu svetla kladne a teší sa na 
pokračovanie.   (s)

Úspešné programy v mestskej knižnici
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Pripomenuli sme si 
Svetový deň výživy

Súkromná SOŠ a hotelová 
akadémia každoročne organi-
zujú Svetový deň výživy s cie-
ľom spojiť žiakov v aktivitách, 
ktoré podporujú povedomie 
o význame zdravej výživy a 
správneho stravovania.
Výživa do významnej mie-
ry podmieňuje naše zdravie, 
podieľa sa na našom celkovom 
stave, ovplyvňuje kvalitu a 
dĺžku života a je hlavnou pod-
mienkou prevencie a liečby 
ochorení.
Do medzitriednej súťaže sa 
okrem vyšších ročníkov zapoji-
li aj noví prváci SOŠ a hotelovej 
akadémie. Každý žiak priniesol 
vlastný výrobok zodpoveda-
júci kritériám zdravej výživy. 
Pretože jedlo neprechádza iba 
žalúdkom, ale vychutnáva-
me si ho aj očami, dali si žiaci 
záležať aj na stolovaní a miest-
nosť kreatívne vyzdobili jesen-
nou dekoráciou.

Nakoľko sa v minulom roku  
z dôvodu protipandemických 
opatrení podujatie neusku-
točnilo, o to väčšiu pozornosť 
sme mu venovali v tomto 
roku. Prekvapila nás snaha a 
iniciatíva našich žiakov, kto-
rí už niekoľko dní dopredu 
vyrábali dekorácie a predbie-
hali sa v tvorivých nápadoch. 
Zdravá rivalita medzi triedami 
bola obrovská. Podarilo sa im 
zužitkovať všetko, čo dokáže 
ponúknuť jesenná príroda a 
záhrada. Výsledok stál za to, 
nakoniec posúďte sami. Hod-
notiacu komisiu tvorili učitelia 
odborných predmetov. Mala 
mimoriadne náročnú úlohu 
pri vyhodnocovaní najlepšej 
výzdoby a nápadov. Naši žia-
ci nás svojimi zručnosťami 
milo prekvapili a ukázali, že sa  
vo svojej profesii vyznajú.

PaedDr. Soňa Zakariásová, 
SHA a SSOŠ SD Šamorín

Gymnázium M. R. Štefánika v Šamoríne má 
zámer prenajať nasledovné priestory:

- školský bufet
- garáže - 2 ks

Bližšie informácie nájdete 
na webstránke www.gymmrssam.sk.

Poklady Šamorína pre školákov
Jednou z posledných aktivít 
prednedávnom ukončeného 
bylinkového projektu Moson-
herb bolo vydanie sprievodcu 
po Šamoríne pre školákov. 
Ide o pracovný zošit Po pokla-
doch Šamorína, ktorý prichá-
dza s doteraz málo známymi 
témami.
Spoluautorkou a editorkou 
publikácie je Valéria Kličková 
Szomolai, ktorá prezradila: o 
Šamoríne bolo vydaných už 
aspoň pol tucta publikácií, ale 
tento pracovný zošit je výni-
močný tým, že nám ukáže 
mesto, jeho prírodné a kul-
túrne dedičstvo – zachované 
alebo už stratené, z iného uhla 
pohľadu.
„Na stránkach ožívajú zabud-
nuté, zbúrané alebo presta-
vané budovy a odkrýva sa ich 
zabudnutá história. Dozvieme 
sa, ako žili starí Šamorínča-
nia a ktoré boli najslávnejšie 
šamorínske remeslá”, poveda-
la.
Ako vyzeralo centrum mesta 
kedysi? Prečo sa nezachovala 
šamorínska železnica? Ako sa 
v Šamoríne odohrávala prie-
myselná revolúcia? Čo bolo na 
mieste dnešného Lidla a Kau-
flandu? Kam zmizli šamorín-
ske jazerá? Kopec zaujímavých 
otázok a témy, ktoré v dote-
rajších propagačných materi-
áloch o meste nenájdete. Sú 
založené prevažne na lokál-
nych prieskumoch súkrom-
ných osôb, často ešte doteraz 
nepublikovaných. „Chceli sme 
deťom povedať o veciach,  
o ktorých im už nemá kto 
povedať, vedia to už len nad-
šenci miestnej histórie. Chceli 
by sme, aby deti aj prisťaho-
valci spoznali starý Šamorín. 

Publikácia obsahuje 30 kapitol 
a nakoľko bola našou cieľovou 
skupinou mládež, spracova-
nie je krátke a k témam sme 
sa snažili priradiť aj úlohu. 
Pracovný zošit bol dokon-
čený ku koncu septembra a 
slovenskú, resp. maďarskú 
verziu sme už distribuovali 
do šamorínskych základných 
škôl. Elektronická verzia visí 
na webovej stránke mesta”, 
doplnila editorka.
Na zostavení pracovného 
zošita spolupracovali Alžbe-
ta Méryová, Lajos Tuba, Ján 
Hevera, Soňa Zakariášo-
vá, Lajos Horváth a Ľudo-
vít Mathédesz. „Podarilo sa 
nám ho zostaviť v rekordne 
krátkom čase, vďaka flexibi-
lite našich autorov, ktorým 
sa chcem aj touto cestou 
poďakovať za spoluprácu. Už 
máme niekoľko ďalších nápa-
dov, ako tento pracovný zošit, 
resp. jeho témy ďalej rozvíjať“, 
dodala Valéria Kličková.         (l)

Žiaci zužitkovali všetko, čo jesenná príroda môže ponúknuť (Fotoarchív)

Pracovný zošit si môžete stiahnuť 
z webovej stránky mesta   
   (Fotoarchív)

MIKULÁŠSKA SLÁVNOSŤ NA HLAVNOM NÁMESTÍ 
3. DECEMBRA 2021

ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROMU O 16.30 HOD.

VIANOČNÉ TRHY NA HLAVNOM NÁMESTÍ 
OD 9. DO 11. DECEMBRA 2021
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Barč – po stopách niekdajšej 
žitnoostrovskej rieky

Podunajské ochranárske 
združenie DunaVit sa podu-
jalo na neľahkú úlohu – vysto-
povať rieku Barč, ktorá dnes 
už neexistuje. Ich úsilie však 
bolo úspešné a začiatkom 
októbra na terase Mozi otvo-
rili fotovýstavu z leteckých 
snímok.
Zabudnutá rieka meandrova-
la v chotári Čukárskej Paky,  
o čom sa zmienil vo svojej kni-
he z roku 1896 aj vtedajší ria-
diteľ protipovodňového zdru-
ženia Horného Žitného ostro-
va Július Földes. Odkrytím 
stôp zmiznutej rieky by chceli 
organizátori poukázať na to, 
ako macošsky sa ľudia na Žit-
nom ostrove správali k prí-
rode. Na výstave podporenej 
samosprávou mesta a Trnav-
ským samosprávnym krajom 
si mohli návštevníci pozrieť 
množstvo leteckých snímok, 
veľkoformátových fotokoláží a 
jednu špeciálnu mapu.
Združenie DunaVit bolo zalo-
žené architektom Ladislavom 
Tóthom, fotografom prírody 
Csabom Mészárosom a lesní-
kom, biológom a pedagógom 
Petrom Fodorom za účelom 

ochrany prírody Žitného ostro-
va. Ich aktivity sa zameriavajú 
na zvýšenie environmentálne-
ho povedomia a propagácie 
podpory cestovného ruchu. 
Chceli by mladých naučiť, 
ako žiť v harmónii s prírodou. 
Okrem toho sa zapájajú aj do 
celoslovenských hnutí a akcií 
väčších organizácií; zúčast-
nili sa napr. revitalizácie Vtá-
čieho ostrova v Hrušovskej 
zdrži, ktorú realizovalo Bird 
Life Slovensko a pripojili sa aj 
k podujatiam Bratislavského 
regionálneho ochranárskeho 
združenia (BROZ).
DunaVit zdieľa na sociálnych 
sieťach množstvo nových 
informácií, snaží sa neustále 
informovať záujemcov. Popri 
tom plánuje ďalšie aktivity, 
konkrétne natočenie doku-
mentárneho filmu a vydanie 
knihy. Združenie čaká na pri-
hlásenie ďalších záujemcov, 
ktorí by sa chceli zapojiť do 
terénnej práce. Členovia zdru-
ženia hlásajú a veria, že žit-
noostrovská krajina je naše 
dedičstvo a je našou povin-
nosťou ju pre ďalšie generácie 
zachovať.   (s)

Mestský separačný dvor prijíma aj 
odpad vhodný na opätovné použitie

Vďaka projektu Združenia obcí Horného Žitného ostrova v 
odpadovom hospodárstve (ZOHŽO) podporeného Európ-
skou úniou, bol na území mestského separačného dvora na 
Rybárskej ulici umiestnený kontajner na prijímanie odpa-
du vhodného na opätovné použitie. Môžeme v ňom uložiť 
predmety a zariadenia, ktoré sú funkčné, použiteľné a svojim 
účelom môžu ešte stále slúžiť niekomu inému.

Aký odpad sa prijíma na prípravu na opätovné použitie?
•  vec musí byť funkčná, resp. po jednoduchej oprave alebo 

úprave musí byť funkčná
• musí byť čistá
• musí byť bezpečná.
Ktoré odpady sú vhodné na prípravu na opätovné použitie?
• nábytok
• koberce
• obrazy
• svietidlá
•  kuchynské potreby (riady, taniere, príbory, poháre na 

zaváranie, vínové fľaše a pod.)
• detské oblečenie
• hračky
• športové potreby (lyže, bicykle, činky, prilby a pod.)
• knihy
• potreby pre domácich majstrov.

Podľa združenia je opätovné použitie najvyšším stupňom  
v hierarchii odpadového hospodárstva, nakoľko predchádza 
vzniku ďalších odpadov.

Predmety nahromadené v RE-USE kontajneri môžete 
odobrať na ďalšie použitie počas riadnej prevádzkovej 
doby mestského separačného dvora.

Separujme odpad!
Samospráva mesta vynakladá veľké úsilie, aby 

sme odpady čo najviac separovali. Dôkazom toho 
je, že percento vyseparovaného odpadu v rámci 

komunálneho odpadu stále rastie. I keď sa ukazo-
vatele zlepšujú, stále máme v tejto oblasti veľké 

rezervy. 
Preto žiadame obyvateľov sídlisk, aby separova-
ný odpad ukladali do kontajnera zodpovedajúcej 

farby – papier do modrého, plasty, tetrapaky a 
kovy do žltého a zmesový komunálny odpad do 

čierneho. 
Prosíme Vás, dbajte aj o to, aby sa aj biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad dostal na miesto na 
to určené.

Vopred Vám ďakujeme!
Letecké snímky o zmiznutej rieke Barč (Foto: OZ DunaVit)
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Uzavreli Gazdovský rad
1. októbra ráno požiadali 
hliadku MsP o pomoc pra-
covníci cestných komunikácii 
na Gazdovskom rade, kde na 
vozovku natierali vodorovné 
značenie cyklotrasy. Nakoľ-
ko ide o veľmi frekventovanú 
ulicu, nemohli vo veľkej pre-
mávke pracovať. Z dôvodu 
bezpečnosti pracovníkov sa 
hliadka MsP Šamorín roz-
hodla uzavrieť dotknutú časť 
ulice.

Ukradli vodku, chytili ich
6. októbra v noci požiada-
la MsP telefonicky o pomoc 
vedúca predajne obchodného 
domu na Bratislavskej ces-
te s tým, že dvaja páchatelia 
jej odcudzili tovar z predaj-
ne. Hliadka MsP Šamorín na 
mieste z kamerových zázna-
mov zistila, že dve neznáme 
osoby odcudzili tri fľaše vod-
ky. Na zázname bolo dobre 
vidieť dvoch páchateľov pri-
chytených pri čine. Hliadka 
okamžite skontrolovala uli-
ce mesta a na Gazdovskom 
rade pri MsKS spozorova-
la dve osoby na lavičke, na 
ktoré sedel opis páchateľov. 
Vyzvala ich k legitimácii, na 
čo oni uviedli, že nemajú 
pri sebe občiansky preukaz. 

Nakoľko nevedeli preukázať 
svoju totožnosť, hliadka ich 
predviedla na OOPZ Šamorín  
z dôvodu zistenia totožnosti. 
Cez lustráciu bolo zistené, 
že sa jedná o jednu osobu 
bytom v Blatnej na Ostrove 
a o druhú bytom v Šamoríne. 
Obaja sa napokon prizna-
li ku krádeži a zaviazali sa 
odcudzený tovar uhradiť. Tak 
aj urobili a bola im uložená 
aj pokuta. Ani jeden z nich 
nebol v minulosti za krádež 
trestaný.  

Pokutu si odniesol 
oznamovateľ

16. októbra poobede prevero-
vala hliadka MsP oznámenie 
z Pešej cesty, časť Mliečno, 
kde mali parkovať viaceré 
osobné motorové vozidlá 
na chodníku. Po príchode na 
miesto čakal hliadku ozna-
movateľ, ktorý sa dožadoval 
riešenia zaparkovaných vozi-
diel. Pred príchodom hliadky 
však už stihol zazvoniť via-
cerým majiteľom vozidiel a 
vznikla medzi nimi konfliktná 
situácia, ktorú musela hliad-
ka MsP Šamorín upokojiť. 
Ďalej bolo zistené, že ozna-
movateľ, ktorý javil známky 
požitia alkoholu alebo omam-
ných látok, jazdil bicyklom na 

chodníku, čo potvrdili ostatné 
prítomné osoby. Oznamova-
teľ bol vyrozumený hliadkou 
MsP Šamorín, že bude rie-
šený políciou za spáchanie 
priestupku jazdy bicyklom 
na chodníku, a taktiež bude 
podrobený dychovej skúške. 
Hliadka MsP Šamorín vyzvala 
majiteľov áut, aby dodržiavali 
zákon o cestnej premávke.

Pálil na dvore odpad
18. októbra ráno prijala MsP 
oznámenie, podľa ktoré-
ho mal niekto páliť odpad  
na Gančházskej ulici. Hliadka 
vyzvala dotyčného, aby oheň 
uhasil, čo aj učinil. Svojim 
činom porušil §5/1 q) VZN 
mesta Šamorín 10/2009 
a dopustil sa priestupku 
podľa §48 z.č. 372/1990  
o priestupkoch. 

Vytrhol jej tašku z ruky
21. októbra poobede prevero-
vala hliadka MsP telefonické 
oznámenie na Bratislavskej 
ceste pri predajni, kde mali 
okradnúť oznamovateľku. Tá 
po príchode hliadky uvied-
la, že ju okradol muž silnej 
postavy na bicykli, ktorý 
mal na sebe červenú mikinu. 
Vytrhol jej z rúk kabelku, kde 
mala doklady, peňaženku, 

telefón a bankomatovú kar-
tu. Páchateľ unikal na bicykli 
smerom k mestskému trho-
visku. Prípad bol postúpený 
OO PZ Šamorín. 

Na hrádzi sa pokazil 
invalidný vozík

23. októbra poobede pre-
verovala hliadka MsP ozná-
menie z hrádze, kde sa mal 
nachádzať vozíčkar s poka-
zeným invalidným vozíkom, 
ktorý sa nevedel dostať 
domov. Oznamovateľ neve-
del určiť jeho presnú polo-
hu, nakoľko nepoznal oko-
lie. Uviedol, že je v blízkosti 
Šamorína a vidí na Hotel 
Kormorán. MsP zistila, že sa 
dotyčný vozíčkar nachádza 
už v časti Hamuliakovo na 
hrádzi. Bol zjavne v podnapi-
tom stave. Napokon ho hliad-
ka odviezla domov.  

Šarvátka pred barom
23. októbra v noci vypukla 
šarvátka v bare na Hlavnej 
ulici. Do potýčky bolo zapo-
jených cca. 20 osôb. Hos-
tia zalarmovali políciu a na 
miesto dorazila aj RZP, ktorá 
ošetrila jednu osobu s rozbi-
tou hlavou po údere barovou 
stoličkou. Prípad doriešila 
hliadka OOPZ Šamorín. 

Mladá žena zaútočila 
na policajta, môže dostať päť rokov

Podvodov na senioroch 
neustále pribúda

Vyšetrovateľka z Dunajskej 
Stredy obvinila mladú ženu 
z prečinu útoku na verejného 
činiteľa.
V sobotu 23. októbra zasaho-
vali policajti v bare z dôvodu 
rušenia nočného kľudu. V sko-
rých ranných hodinách požia-
dala políciu o pomoc hliadka 
mestskej polície, keď hovorila 
so 42-ročnou ženou, ktorej 
19-ročná dcéra na mestského 
policajta vulgárne nadávala. 
Dôvodom mal byť údajný útok 
na jej brata, ešte pred prícho-
dom polície. Dievča päsťou 
zaútočilo na člena hliadky a 
trafilo ho do tváre. Neupokoji-
la sa ani na opakované výzvy. 
Pokračovala v nadávkach a 
evidentne chcela znova zaú-

točiť. Policajti boli nútení ju 
spacifikovať a nasadiť jej putá. 
Následne ju eskortovali na 
policajné oddelenie. Napadnu-
tý policajt vyviazol s ľahkými 
zraneniami.
Útočníkovi na verejného čini-
teľa hrozí v zmysle zákona 
trest odňatia slobody od 1 do 
5 rokov. 

V rámci Trnavského kraja evi-
duje polícia oproti minulému 
roku viac ako dvojnásobný 
nárast počtu podvodov na 
dôchodcoch.
V roku 2020 zaznamenala 
polícia celkovo 8 prípadov, pri 
ktorých sa podvodníci snažili 
pod rôznymi zámienkami vylá-
kať peniaze od starších osôb.  
V jednom prípade, žiaľ, došlo aj 
k samotnej transakcii, keď údaj-
ný synovec vylákal od obete  
8 000 eur. Zvyšných 7 pokusov 
podvodníkom nevyšlo a dôchod-
covia o svoje úspory nakoniec 
neprišli.
V tomto roku policajti rieši-
li doteraz 20 prípadov, z kto-
rých bolo 9 pre podvodníkov 
úspešných a od poškodených 

získali celkovo 53 000 eur. Ak by 
sa im podarilo oklamať všetkých 
20 dôchodcov, celková škoda by 
sa vyšplhala na viac ako 100 000 
eur. Hyenizmus podvodníkov 
nepozná hraníc. Ich najstaršou 
obeťou bol totiž v tomto roku 
92- ročný pán. Priemerný vek 
potenciálnych aj skutočných 
obetí bol približne 76 rokov. 
Ak existuje podozrenie, že ide  
o podvod, neváhajte a ihneď 
kontaktujte políciu na čísle 158.

1158
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Šamorínčania vo finále detského Davis Cupu
V Bratislave si dali rande naj-
lepšie detské tenisové tímy. 
Medzi najlepšou dvanástkou 
družstiev do 10 rokov boli aj 
hráči tenisového klubu ŠTK 
Šamorín.
Náš klub sa na jeden z vrcho-
lov roku 2021 prebojoval po 
víťazstve v oblastnom kole a 
treťom mieste na regionálnej 
súťaži. Vo finálovom turnaji 
detského Davis Cupu pre-
hral s neskoršou druhou Sla-
viou STU Bratislava tesne 2:3. 
Šamorínčanov reprezentovala 
dvojica Lucas Ďuriš a Marek 
Kabát. ,,Bol to veľký zážitok. 
Hrali sme v Národnom teni-
sovom centre. Tam, kde je 
doma reprezentačné mužstvo 
Slovenska. Ako som stál na 
tom kurte, myslel som na to, 
že bolo by super, ako splnený 
sen, keby som sa sem o pár 
rokov vrátil ako reprezentant 
našej krajiny,“ povedal Lucas 
Ďuriš. ,,Pripadal som si tam 
ako profík,“ usmieval sa jeho 
spoluhráč Marek Kabát, kto-
rý si tento šport veľmi obľúbil. 
,,Na kurty začala chodiť naj-
skôr moja sestra, potom som 
sa pridal aj ja. Veľmi náš baví 
tento šport. Tenis je najlepší,“ 
dodal Marek, ktorého vzorom 
je Novak Djokovič .
,,Pôvodne som chodil na fut-
bal. Cestou z tréningov som 

sa párkrát zastavil pri tenis-
toch. Chytil ma tento šport a 
zostal som na kurtoch. Navyše 
Belinda Benčič je moja sester-
nica. Veľmi som sa tešil, keď 
nedávno vyhrala olympijské 
hry. Občas si napíšeme, ona je 
mojim vzorom,“ dodal Lucas 
Ďuriš.
Po Eszter Méri a Karin Jávor-
kovej má Tenisový klub ŠTK 
Šamorín v talóne ďalšiu veľmi 
talentovanú hráčku. Jedenásť-
ročnú Leu Gombárikovú. Tá 
mala vlani výborné výsledky, 
vo svojej kategórií bola dru-
há najlepšia na Slovensku.  

V tomto roku však šesť mesia-
cov netrénovala. Pre pandé-
miu boli tréningy zakázané a 
navyše mala aj zlomenú roku. 
,,Práve preto som sa v tom-
to roku dostala do finále iba 
raz, v Skalici. Tvrdo trénujem 
a verím, že o rok to bude ešte 
lepšie. Mám pred sebou cieľ, 
rada by som sa stala profe-
sionálnou hráčkou. Síce som 
dievča, no mojim vzorom je 
Roger Federer. Veľmi sa mi 
páči jeho štýl hry. Tenisové 
sny? Mávam... Raz sa mi sní-
valo, že som vyhrala Wim-
bledon,“ uviedla veľká nádej 
šamorínskeho tenisu.
,,Chalani chodia na tenis tri 
roky. Za ten čas urobili veľký 

pokrok. Dôkazom toho je aj 
ich postup do finále na det-
skom Davis Cupe. V tomto 
roku prvýkrát hrali v kategórií 
9- až 10-ročných, často nastú-
pili proti starším hráčom.  
V roku 2022 zostanú v tejto 
kategórií. Budú už skúsenej-
ší a môžu dosiahnuť slušné 
výsledky. Sú talentovaní, majú 
chuť trénovať. Leuška v tom-
to roku doplatila na vynútenú 
prestávku. Bohužiaľ... Stratili 
sme veľa. Nevadí, nič s tým 
už nenarobíme. Ideme ďalej.  
Aj ona je veľmi talentova-
ná, tešíme sa na robotu a na 
budúcoročné turnaje,“ pove-
dal tréner Patrik Karel.

Tibor Duducz

Karin Jávorková dosiahla  
v tomto roku najväčší doterajší 
úspech svojej kariéry. Na bra-
tislavskom turnaji dorasteniek 
sa dostala až do finále. V kon-
coročnom rebríčku dorasteniek 
jej patrí 52. priečka. ,,Sme spo-
kojní, minulý rok jej patrilo až 
100. miesto. Okrem toho bolo  
u nej vo viacerých dueloch 
vidieť výrazný pokrok. Budú-
ci rok by sme boli radi, keby  
v rebríčku postúpila ešte vyš-
šie,” povedal Zoltán Jávorka, otec 
šamorínskej tenistky, ktorá sa 
pripravuje pod vedením trénera 
Petra Vargu, kondičného kouča 
Pála Horvátha a športového psy-
chológa Dénesa Trestyánszkeho.

Spokojnosť

Zľava: Marek Kabát, Lucas Ďuriš, Patrik Karel (tréner), Lea Gombáriková.

Úspešná šamorínska dvojica: Marek Kabát a Lucas Ďuriš (zprava)



11ŠPORT

Výnimočný mládežnícky klub
Kým by väčšina klubov chcela 
prijať ďalších nových členov, 
šamorínsky športový klub 
Deti v pohybe už nemôže pri-
vítať všetkých záujemcov. Do 
,,kuchyne“ úspešného projektu 
nás pustil jeden zo zakladate-
ľov klubu Jozef Rončkevič. 

Vznik klubu 
,,V máji 2018 vznikla myšlien-
ka založiť športový klub, kto-
rého aktivity budú čo najviac 
kopírovať prirodzené potreby 
detí. Chceli sme deťom priniesť 
spontánnu pohybovú aktivitu, 
ktorá nebude orientovaná len 
na jeden konkrétny šport.  Naši 
tréneri sú hlavne ľudia, ktorí 
majú pozitívny vzťah k športu 
a k deťom. Všetci majú vyso-
koškolské vzdelanie v oblasti 

športu a pedagogiky a sami sa 
aktívne venovali športu, niektorí 
aj profesionálne na reprezentač-
nej úrovni. Deťom chceme odo-
vzdať naše odborné skúsenosti, 
ale i to, čo nás napĺňalo, tešilo 
ako detí a dodnes na to spomí-
name.“

Prístup k deťom
,,V profesionálnych športových 
kluboch musí dieťa prispôsobiť 
svoje správanie a výkon vyso-
kým nárokom. Intenzita trénin-
gov je vysoká, tréningový pro-
ces určuje život nielen dieťaťa, 
ale aj rodičov. Tieto podmienky 
zvláda len malé percento detí. 
Deti u nás športujú v čo naj-
prirodzenejších podmienkach, 
pre radosť z pohybu, tak, aby 
sa športovanie stalo súčasťou 
ich životného štýlu. V našom 
klube je dôležitá rôznorodosť 
pohybových aktivít spolu so 
správne nastavenou metodikou.  

V našom tréningovom procese 
nie sú na deti kladené neprime-
rané nároky. Našou prioritou je 
vytváranie takých podmienok, 
aby ich rozvoj bol primeraný 
veku a pohybovým schopnos-

tiam. Tiež vy  tvárame zázemie 
tak, aby sa každý v klube cítil prí-
jemne a aby si deti medzi sebou 
vytvárali a udržiavali priateľstvá. 
Vieme, že zo všetkých nemôžu 
byť vrcholoví športovci, ale verí-
me, že im bude aktívny šport 
dlho prinášať radosť.“

Kategórie športovcov
,,Deti si v každom veku vyža-
dujú iný prístup, preto sme už 
pri našich začiatkoch nastavili 
tréningy tak, aby sme mali mini-
málne vekové rozdiely v rámci 
tréningovej skupiny.“

Atletika
,,V staršej kategórii od 11 rokov 
sa samostatne venujeme mla-
dým, u ktorích sa prejavil talent 
na skupinu atletických disciplín. 
Táto tréningová etapa má stále 
charakter všestrannej atletickej 
prípravy a vytvára predpoklady 
pre postupný prechod do etapy 

špeciálnej športovej prípravy. 
Mladí športovci sa pravidelne 
zúčastňujú atletických mítingov 
pre mládež.“

Preteky pre detské kategórie
„Aj v mladších vekových kategó-
riách majú súťaživé deti mož-
nosť zúčastňovať sa atletických 
súťaží alebo súťaží programu 
Detskej atletiky.“

Členská základňa
,,Od nášho založenia sme sa 
úspešne rozrástli. Naše tréningy 
v Šamoríne navštevuje už 120 
detí a mládeže. S tréningami 
začíname hneď prvý školský deň 
2. septembra, vtedy už spravidla 
máme naplnené kapacity. Už 
druhý rok sa nám stalo, že sme 
nemohli akceptovať všetky pri-
hlášky.“

Kritéria na prijímanie detí
,,Máme jediné kritérium. Je to 
dátum a čas obnovenia pri-
hlášky, resp. registrácia novej 
prihlášky. Nerobíme nábor, ani 
výber. Náš klub navštevujú aj 
deti, ktoré sú fyzicky znevýhod-
nené-hendikepované.“

Úspechy
,,Máme už prvé úspechy 
medzi deťmi aj mládežou. 
Atletická základňa je v rám-
ci individuálnych športov 
naozaj široká a konkurencia 
veľká. Aktuálne sa môžeme 
pochváliť aj s veľmi hodnotný-
mi výkonmi na 300 a 600 m, 
ktoré sú tohtoročné maximá 
na Slovensku!“

Naše ciele do budúcnosti
„Radi by sme udržali našu filo-
zofiu a prístup k tréningovému 
procesu a deťom aj do budúc-
nosti. Určite by sme chceli 
rozšíriť našu základňu, ale tu 
zatiaľ bojujeme najmä so zís-
kaním ďalšej kvalitnej tréner-
skej podpory a s obmedzenou 
možnosťou dostať sa k ďal-
ším tréningovým priestorom 
pre zimné obdobie. Budeme 
sa tešiť, ak sa podarí projekt 
prestavby atletického oválu 
na ZŠ Mateja Korvína. Verí-
me, že bude možnosť trénovať 
aj tam, vďaka čomu budeme 
dostupnejší priamo v centre 
Šamorína.“

Tibor Duducz

Počas sústredení je vždy vynikajúca atmosféra

Cvičenia si užívajú aj najmenší

Deti trénujú s veľkou radosťou
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Prv než udrú prvé mrazy
November je posledným 
jesenným mesiacom, teploty 
sa postupne znižujú, dni skra-
cujú. Navyše koncom októbra 
prechádzame na zimný čas a 
slnko začiatkom novembra 
zapadá už o pol piatej poobe-
de, koncom mesiaca dokonca 
o štvrtej. 
V záhrade nám však ešte aj 
teraz ostalo dosť práce, preto 
nám tá poobedňajšia hodina 
veru môže chýbať. Preto kým 
je počasie priaznivé, je dob-
ré urobiť všetky nutné práce,  
v novembri nás už totiž môžu 
prekvapiť prvé mrazy a môže 
aj nasnežiť.

Rýľovať alebo nerýľovať?
Rýľovanie je tradičnou jesen-
nou prácou. Jeho podstatou 
je otočiť vrchnú vrstvu pôdy 
smerom nadol. Pôda bude 
skyprená, po jarnom rozmŕza-
ní sa bude dobre drobiť. Veľká 
časť škodcov ukrývajúcich sa 
v pôde uhynie. Touto klasic-
kou prácou zapracujeme do 
pôdy organické (v súčasnos-
ti najmä granulované), resp. 
umelé hnojivo. Na druhej stra-
ne, nevýhodou rýľovania je, 
že ak sa vrchná úrodná vrstva 
dostane dole, naruší to štruk-
túru pôdy. Spolu so škodcami 
uhynú v mrazoch aj tie uži-
točné organizmy a baktérie 
a potrvá, kým sa na jar znova 
vytvorí prirodzená ekoštruk-
túra pôdy. Biozáhradkári sa 
väčšinou stránia rýľovania, na 
vrchnú vrstvu pôdy nasypú 
kompost a počas roka prikrý-

vajú pôdu za účelom ochrany 
pred vysychaním a zaburine-
ním. Koreňovú zeleninu sadia 
do vyšších hriadok. Možno sa 
oplatí vybrať si zlatú strednú 
cestu, tj. rýľovať menej, maxi-
málne každý druhý alebo tretí 
rok. Skypriť pôdu môžeme aj 
rotačnou motykou. Takto mož-
no tak kompost, granulované 
organické hnojivo ako aj umelé 
hnojivo dokonale zapracovať 
do pôdy.

Bráňme sa proti 
pôdnym škodcom 

Pred pár rokmi sa do obehu 
dostal biologický prostrie-
dok na ochranu proti pôdnym 
škodcom s názvom NovaFerm 
VIVA, ktorý je skvelou alterna-
tívou už dávnejšie zakázaných 
„tvrdých” insekticídnych gra-
núl (napr. Basudin G). Tento 
prípravok obsahuje výnimoč-

nú mikrobiologickú zmes rôz-
nych kmeňov baktérií, ktorej 
účinnosť zabezpečujú prírode 
vlastné spórotvorné baktérie a 
nimi produkované fytoaktívne 
materiály a enzýmy produkova-
né kmeňmi týchto baktérií. Ide  
o širokospektrálny prípravok, 
ktorý ničí škodlivý hmyz, hlístov-
ce, drôtovce, vošky, larvy chrús-
ta a kukuričiara koreňového. 
Jeho aplikácia nepredstavuje 
environmentálne ani zdravotné 
riziko, nemá toxické vlastnosti, 
nepôsobí škodlivo na včely, ani 
dážďovky alebo ryby. Ideálna 
aplikácia je nastriekať na jeseň 
na povrch pôdy a rýľovaním, 
zaorávaním alebo prevzdušňo-
vaním ho dostať do pôdy.

Nezabúdajme na jesenný 
preventívny postrek!

Používanie dusíkatého váp-
na (prípravku Perlka) je čoraz 

populárnejšie. Tento prostrie-
dok zásobuje rastliny dusí-
kom a vďaka vysokému obsa-
hu vápnika sa rastlina stane 
skladovateľnejšou. Má steri-
lizačný vplyv na pôdu a ničí 
škodlivé huby, znižuje škody 
spôsobené hlístovcami, ničí 
vajíčka slimákov aj mladé 
slimáky. Aplikovať ho mož-
no buď na jeseň alebo skoro 
na jar. Jarná aplikácia musí 
prísť pred sadením, v pred-
stihu aspoň troch týždňov. Pri 
ručnej aplikácii dusíkatého 
vápna používajme ochranné 
rukavice.
V ovocnom sade aplikujme 
jesenný preventívny postrek 
fungicídom s obsahom medi 
(Champion 50 WP, Cuproxat 
SC, Cuprotonic, BorOil), po 
opadaní listov, ale ešte pred 
prvými mrazmi.

Robert Lelkes, Agrosam

Nezabúdajme na zimné prikrmovanie vtáčikov. Pripravme si už 
krmítka, zaobstarajme si semená slnečnice, loj alebo iné zimné „dob-
roty” pre vtákov. Za túto starostlivosť sa nám na jar isto odvďačia lik-
vidáciou škodlivého hmyzu.

Chráňme si trávnik!
Z trávnika by sme mali pravidelne odpratávať opadané lístie. 
Ponechané listy totiž tienia a v trávniku nám môžu rýchlo 
vzniknúť žltohnedé škvrny. V dôsledku toho na tieto mies-
ta rýchlejšie nastupuje mach a môžu sa rozvinúť aj rôzne 
hubové ochorenia. Kto nestihol, môže ešte rozsypať jesenné 
trávnikové hnojivo, ktoré vďaka vysokému obsahu draslíka 
zvyšuje odolnosť trávnika voči mrazom. Prípadné hubové 
ochorenia v sychravom počasí ošetrujme postrekom (Askon 
+ Polyram WG). Nezabúdajme: trávnik pri poslednom kosení 
treba ponechať na dĺžku cca. 4 cm.
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