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Táto zima je už pridlhá – aj 
s omikronom a ďalšími písme-
nami gréckej abecedy, zmenou 
klímy a so všetkým možným. 
Človek má chvíľami pocit, ako 
keby ani nechcela skončiť. 
Náladu nám príliš nezlepší ani 
správa s veľmi opatrnými prog-
nózami odborníkov o tom, že 
sme sa už prehupli cez vrchol 
pandémie a na koniec marca sa 
náš život už môže konečne vrá-
tiť do starých koľají. Nepridáva 
nám na nálade ani to, že sme 
od začiatku februára už mali 
deň, keď sme zažili letný lejak 
aj krupobitie, a to len v priebe-
hu niekoľkých hodín. Už sme si 
nejako zvykli aj na toto, stalo sa 
to súčasťou nášho života.
Táto zima je dlhá a tak ránami 
sedíme na terasách kaviarní ešte 
trocha primrznutí. Môžeme si to 
už dovoliť, a spoločensky sa tre-

ba vyžiť aj keď je svet obrátený 
hore nohami. Kaviareň je kľú-
čová ustanovizeň. Človek sa tu 
dozvie, či sa dostane beztrestne 
do Rakúska alebo do Győru, aké 
bludy a konšpirácie sa zrodili cez 
noc na sociálnych sieťach, kto 
je práve ten zloduch – či NATO 
alebo Rusi a kopec ďalších prak-
tických vecí. A keď je už dosta-
točne vyzbrojený do života, 
môže pekne informovaný vyraziť 
do mesta alebo aj do sveta.
A keď už tak kráča po Hlavnom 
námestí, zistí, že v ostrovčekoch 
parkovísk už vykúkajú prví 
poslovia jari, šafrany. Krikľavo 
žlté nám hlásia, že omikron sem, 
zmena klímy a medzinárod-
ná kríza tam, aj tento rok príde 
jar. A nezabúdajme, že „kto sa 
dokáže tešiť z maličkostí, ten 
má v sebe šťastie, ktoré rozsieva 
ďalej.“                  (a)

Po desiatich rokoch bolo v 
roku 2021 opäť spočítané 
obyvateľstvo Slovenska. Úda-
je Štatistického úradu nám 
prezradia veľa o tom, odkiaľ 
kam smerujeme. 
Ak si zhrnieme to najdôležitej-
šie, populácia Slovenska rastie 
veľmi pomaly. V roku 2021 už 
takmer dosiahla 5,5 milióna. 
Vzhľadom na to, že päťmi-
liónový prah sme prekročili 
ešte v roku 1981, asi ťažko 
sa to dá nazvať dynamickým 
rastom. O to nápadnejšie je 
starnutie obyvateľstva – podľa 
Výskumného demografického 
centra Infostat bude Slovensko 
v nie príliš vzdialenej budúc-
nosti jedným zo štátov s naj-
staršou populáciou v Európe, 
ba na celom svete. Priemerný 
vek obyvateľov bude v roku 
2060 už aspoň 48 rokov, čo 

bude mať podstatný vplyv 
na spoločnosť. Tento jav by 
mohol byť vykompenzovaný 
jedine vyššou pôrodnosťou, 
k tomu však chýba efektívny 
program podpory rodín – taký-
to sa nezrodil za žiadnej vlády 
už celé desaťročia.
V roku 2021 sa 82,83% obyva-
teľstva prihlásilo k slovenskej 
národnosti, 7,75% k maďarskej 
a po nej sú druhou najpočet-
nejšou menšinou na Sloven-
sku Eskimáci s 5,42%. To sú 
tí, ktorí sa k svojej národnosti 
neprihlásili – buď preto, lebo to 
bola pre nich príliš citlivá otáz-
ka alebo naopak, nebola vôbec 
dôležitá. Títo ľudia však vždy 
budú odniekadiaľ chýbať, lebo 
ich je skoro tristotisíc.
Analýzu výsledkov sčítania 
obyvateľov za Šamorín priná-
šame na stranách 4 a 5.      (l)

Príde ešte jarBoli sme spočítaní
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Veterná smršť dala zabrať aj našim hasičom
Koncom januára sa Sloven-
skom prehnala prudká veter-
ná smršť, ktorá spôsobila naj-
viac problémov v Trnavskom 
kraji. V priebehu jediného 
dňa mali hasiči až 49 výjaz-
dov.
V piatok 28. januára zasaho-
vali šamorínski hasiči na úse-
ku cesty II/503 medzi Kve-
toslavovom a Hubicami, kde 
sa prevrátil príves, následne 
odstraňovali spadnuté stromy 
pri vetrolame na križovatke 
ulíc Priemyselná a Nová.
V nedeľu 30. januára sa členo-
via Dobrovoľného hasičského 
zboru Šamorín zúčastnili pia-
tich zásahov. Museli odstrániť 
strom, ktorý spadol na vozov-

ku a parkovisko oproti škole na 
Vinohradníckej ulici, následne 
vo Hviezdoslavove odstráni-
li strom spadnutý na strechu 
kultúrneho domu. V Kvetosla-
vove búrlivý vietor vyvrátil 
smrek, ktorý poškodil elek-
trické vedenie a vytrhol plot. 
Neskôr z cesty I/63 za čerpa-
cou stanicou ÖMV odstraňo-
vali časti poškodeného billbo-
ardu z vozovky a v smere na 
Dunajskú Stredu celý billbo-
ard. Príslušníci HaZZ pripev-
ňovali aj solárny panel, plech 
a izoláciu strechy poškodenej 
vetrom.
Zranenia neboli hlásené, roz-
sah materiálnych škôd zatiaľ 
nie je známy.Šamorínski hasiči pomáhali aj v Hviezdoslavove     (Foto: DHZ Šamorín)

Práce, ktoré zahŕňali opravu a izoláciu strechy a montáž nových 
bleskozvodov boli realizované počas vlaňajšieho roka   (Fotoarchív)

Na mestskom cintoríne už budujú urnovú stenu
Zamestnanci mestskej spo-
ločnosti Area Šamorín, s.r.o. 
v posledných mesiacoch 
minulého roka položili zákla-
dy urnovej steny pri zadnej 
bráne mestského cintorína. 
Bol vynovený aj hlavný vstup 
na cintorín, kde bola osade-
ná nová brána, upravená časť 
chodníka a umiestnené nové 
informačné tabule.
Dokončenie urnovej steny je 
naplánované na jar. Podľa roz-
hodnutia mestského zastupi-
teľstva bude výška nájomné-

ho v kolumbáriu taká istá ako  
v prípade tradičného urnového 
hrobu.
Na jar pokračujú práce aj na 
prírodnom cintoríne v mest-
skej časti Bučuháza, kde budú 
vyznačené nové chodníky. 
Tento cintorín bude podľa plá-
nov v prevádzke od marca do 
októbra, ale návšteva tu bude 
možná počas celého roka. Na 
prírodný cintorín sa môžu nosiť 
len živé kvety alebo kytice z 
nich a hrobové miesta budú 
označené len drevenou tabuľou.

Obnovili strechu šermiarskej haly
Vlani získal Šamorín na opra-
vu a izoláciu strechy Šermiar-
skeho pavilónu Oszkára For-
gácsa nenávratný finančný 
príspevok vo výške 1,5 mil. 
forintov, teda približne 4700 
eur z Fondu Gábora Bethlena.
Celkové náklady projektu 
dosiahli sumu 39-tisíc eur, 

z toho vlastné zdroje mes-
ta predstavovali cca. 34-tisíc 
eur. Klub šermu Šamorín patrí 
medzi najuznávanejšie šer-
miarske kluby v celosvetovom 
meradle. Hlavným cieľom pro-
jektu bolo zabezpečiť vhodné 
podmienky pre kontinuálnosť a 
kvalitu tréningov.   (l)

SPOMIENKA

Pred 5-imi rokmi, 17. januára 2017 nás navždy 
opustila matka, stará mama, sestra 

JOLANA MALČÁKOVÁ rod. Libayová.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Syn s rodinou.

Niekedy ticho bolí,
keď onemia ústa toho,

s ktorým sme tak šťastný boli.
Čas ubieha a nevráti čo vzal,

len láska, úcta a spomienky v srdciach
zostávajú v nás.

S láskou spomíname na manžela, otecka, brata a dedka 
JOZEFA CSÁPAIHO na smutnom 5. výročí.

Smútiaca rodina

Dám do prenájmu alebo predám panelovú garáž č. 85 
na Rybárskej ulici, v garážovej kolónii.

Cena dohodou.     Telefón: 0903-597 397

Práce na mestskom cintoríne pokračujú                (Fotoarchív)
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Šamorín má na rok 2022 schválený dynamický rozpočet
Prvé tohtoročné plenárne 
zasadnutie mestského zastu-
piteľstva sa konalo 10. feb-
ruára. Na programe bolo 23 
bodov, medzi nimi i preroko-
vanie návrhu rozpočtu mesta 
Šamorín.
Zasadnutie otvoril primátor 
Csaba Orosz, ktorý privítal 
19 prítomných poslancov. 
Následne bola zvolená návr-
hová komisia. V ďalšom  bode 
predniesol hlavný kontrolór 
mesta Ing. Ján Lelkes svoje 
stanovisko k návrhu rozpočtu 
mesta na roky 2022-2024. V 
zmysle jeho vyjadrenia je roz-
počet vyrovnaný, položky tak 
príjmovej ako aj výdavkovej 
stránky korešpondujú s rea-
litou a preto odporučil jeho 
schválenie.

Zrodil sa po dlhej príprave
Mesto Šamorín tento rok 
hospodári s 17 849 104 eura-
mi. Rozpočet na rok 2022 je 
výsledkom dlhých rokovaní, 
na ktorých si každá komisia 
mohla uplatniť svoje priority. 
Zohľadňujú sa v ňom požia-
davky mesta a jeho obyvate-
ľov, pokrýva náklady na plynu-
lý chod mestských inštitúcií a 
významnou sumou podporuje 
rozvoj mesta. Prioritou bolo 
zabezpečiť prevádzku vzde-
lávacích inštitúcií a sociálnej 
podpornej siete pre seniorov 
a odkázaných, preto sú do 
tejto oblasti alokované vyššie 
prevádzkové náklady. Bežné 
výdavky rozpočtu dosahu-
jú približne 15,3 milióna eur,  
z toho zabezpečenie kaž-

dodenného chodu výchov-
no-vzdelávacích inštitúcií oko-
lo 8,3 milióna. Rozpočet počíta 
s podporou miestnych kultúr-
nych organizácií a dobrovoľné-
ho hasičského zboru na úrovni 
z minulého roka, kým sumu na 
podporu športových klubov 
navyšuje o 5 tisíc eur, teda na 
120 tisíc eur. Rámec vlaňajšej 
novinky, participatívneho roz-
počtu ostáva nemenný v sume 
15-tisíc eur, i keď sa pripúšťa 
jeho prípadné zvýšenie, ak by 
od občanov prišli mimoriadne 
kvalitné projekty.
Vyrovnaný rozpočet sa poda-
rilo docieliť tak, že si mesto 
berie plánovaný úver. Úve-
rový rámec Šamorína je  
v porovnaní s okolitými 
mestami veľmi priaznivý. 
Vlani dostalo mesto úver s 
fixným úrokom 0,04%, čo je 
ponuka, ktorá sa neodmieta a 
pri ktorej sa oplatí byť odváž-
nejším.
Súčasná hospodárska situ-
ácia – zvyšovanie cien ener-
gií, surovín a rast miezd – si 
počas roka pravdepodobne 

vynútia zmenu rozpočtu, a to 
aj napriek tomu, že rozpočet 
tieto javy do istej miery už 
teraz zohľadnil.

Investície
Investície plánované na tento 
rok sú zamerané na zvýše-
nie kvality mestského pro-
stredia a života obyvateľov  
v ňom. K prioritám patrí pre-
dovšetkým rekonštrukcia a 
výstavba ciest, chodníkov a 
parkovísk vo vyčlenenej sume 
takmer milión eur. Do jese-
ne bude obnovená vozovka 
na Vodárenskej, Rybárskej a 
Astrovej ulici, v dolnej časti 
Gazdovského radu a na ces-
te popri autobusovej stanici. 
Na Kováčskej ulici vybudujú 
chodník a na Krížnej, Poľ-
nej, na Prvej ulici v Mlieč-
ne a tiež na Gazdovskom 
rade budú obnovené  ďalšie 
chodníky. Na jeseň sa môže 
rozbehnúť aj modernizácia 
klubu dôchodcov, s dobrou 
šancou môže byť tento rok 
aj ukončená. Projektu mlá-
dežníckeho parku v priestore 
pri parkovisku supermarke-
tu Billa sa podarilo dostať z 
mŕtveho bodu, vypracovanie 
projektovej dokumentácie, 
pripomienkovanie a povoľo-
vanie napreduje podľa plánu. 
Nakoľko stromy, ktoré brá-
nia výstavbe a choré stromy 
možno vyrúbať len mimo 
vegetačného obdobia, projekt 
mládežníckeho parku bude 
možné realizovať najskôr  
v nasledujúcom období.

Ďalšie granty na obzore
Rozpočet na rok 2022 počíta aj 
s grantovými príjmami. Z grantu 

by tento rok mohla byť realizo-
vaná celková obnova atletického 
ihriska Základnej školy M. Korví-
na a vytvorenie bežeckej dráhy  
s tartanovým povrchom. 
Druhým nemenej dôležitým 
projektom je výmena potru-
bí diaľkového vykurovania na 
Dunajskej ulici, kde sa mesto 
uchádza o grant spoločne so 
správcom bytov MPBH Šamo-
rín, s.r.o. V rozpočte sú vlastné 
zdroje potrebné do týchto pro-
jektov už vyčlenené. Z men-
ších projektov stoja za zmienku 
výmena umelého trávnika na 
športovom ihrisku pri Základnej 
škole Mateja Bela, vytvorenie 
ďalších detských ihrísk, cyklo-
parkovísk a úschovní pre bicykle.
Celkovo možno tohtoročný 
rozpočet, ktorý bol mestským 
zastupiteľstvom jednohlasne  
schválený, považovať za dyna-
mický a ambiciózny, zameraný 
na rast a rozvoj mesta.

Schválili nové nariadenia
Na svojom zasadnutí 10. 
februára schválilo mest-
ské zastupiteľstvo aj návrhy 
nariadení o prevádzke škôl,  
o určení školských obvodov a 
o prenájme mestských bytov. 
S predmetnými návrhmi sa 
budeme zaoberať v neskor-
ších vydaniach našich novín. 
Vo zvyšnej časti zasadnu-
tia schválili poslanci návrhy 
zmlúv o predaji, kúpe a pre-
nájme nehnuteľností a o zria-
dení vecného bremena. Celá 
zápisnica zasadnutia je k dis-
pozícii na oficiálnej webovej 
stránke mesta.
Ďalšie zasadnutie mestského 
zastupiteľstva je naplánované 
na 14. apríla 2022.  (l)

Mesto získalo podporu na zabezpečenie 
domácej opatrovateľskej služby

Naše mesto získalo z Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR dotáciu na zabezpečenie domácej opatrovateľskej 
služby. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške  
148 580 eur, realizovaný bude od decembra 2021 do októbra 
2023 za podpory Operačného programu Ľudské zdroje.

Mesto zavedením tejto služby reaguje na potreby miestnej 
komunity. Cieľom projektu je vytvorenie a zabezpečenie 
podmienok pre nezávislý a slobodný život občanov mesta 
odkázaných na pomoc v ich prirodzenom domácom pro-
stredí prostredníctvom domácej opatrovateľskej služby. (l)

Rozpočet schválený mestským zastupiteľstvom je zameraný na rast a rozvoj mesta       (Fotoarchív)
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Attila Simon: Rast počtu obyvateľov Šamorína sa prudko zrýchlil
Štatistický úrad postupne 
zverejňuje výsledky sčítania 
obyvateľov z roku 2021. Ako 
prvé uzreli svetlo sveta údaje 
o počte obyvateľov, resp. ich 
národnostného zloženia a vie-
rovyznania. 
O analýzu údajov týkajúcich 
sa nášho mesta sme požiadali 
historika Attilu Simona, riadite-
ľa Fórum inštitútu pre výskum 
menšín.

Ako sa zmenil počet obyva-
teľov Šamorína v porovnaní  
s výsledkami predchádzajúcich 
sčítaní?
Podľa výsledkov sčítania z roku 
2021 mal Šamorín vlani 13 628 
obyvateľov. Ak si vezmeme 
dekády od zmeny režimu pod 
drobnohľad, vidíme, že sa rast 
počtu obyvateľov zrýchlil. Od 
roku 1991 do 2001 sa počet zvy-
šoval pozvoľna jedným percen-
tom, no medzi 2001 a 2011 to už 
dostalo iný spád a obdobie od 
2011 do 2021 sa už vyznačovalo 
sedempercentným rastom. To 
je významný nárast a vidíme v 
tom aj migráciu Bratislavčanov 
do prímestských oblastí.

Toto má nepochybne dopad aj 
na národnostné zloženie oby-
vateľstva. Ako vyšli ukazova-
tele národnostného zloženia  
v Šamoríne?
Vyšlo, že kým bol percentuál-
ny pomer Maďarov a Slovákov 
v Šamoríne v roku 1991 ešte 
71:27, v roku 2001 sa zmenil 
na 66:31, v 2011 na 57:34 a  
v roku 2021 na 49:41, čo je opäť 
významná zmena. Vypovedá 
to o tom, že väčšina ľudí, ktorí 
sa do Šamorína prisťahovali, sú 
Slováci, ale aj o tom, že u Maďa-
rov v Šamoríne dominuje veko-
vá kategória starších – presnej-
šie údaje však budeme mať až 
po tom, čo Štatistický úrad zve-
rejní aj vekové pyramídy.

Čo naznačuje veková pyramí-
da?
Grafické znázornenie štruk-
túry obyvateľov podľa veku.  
Z doteraz zverejnených údajov 
už vieme, že až 67% obyvate-
ľov nášho mesta je v produk-

tívnom veku, čo zodpovedá 
celoslovenskému priemeru, no 
zatiaľ to nevieme spojiť s údaj-
mi o národnostnom zložení.  
Po zverejnení týchto údajov 
predpokladám, že uvidíme 
vekovú pyramídu šamorínskych 
Slovákov ako dole širokú, nakoľ-
ko je veľa detí a mladých a nao-
pak, veková pyramída Maďarov 
bude opačná, široká bude hore. 
Veková pyramída je dôležitá 
preto, lebo naznačuje vývoj, čo 
bude za desať alebo dvadsať 
rokov. Veková pyramída ziste-
ná v Šamoríne pred desiatimi 
rokmi napríklad predpovedala, 
že zmena, ktorú teraz zistili, sa 
stane.

O čom vypovedajú údaje na 
národnej úrovni ohľadom 
národnostného zloženia oby-
vateľov?
Na túto otázku je ťažké dať jed-
noznačnú odpoveď, nakoľko 
mal vlaňajší cenzus trocha inú 
metodiku ako tie predchádza-
júce. Tradične sa responden-
tov pýtajú na národnosť, resp. 
pri posledných sčítaniach sa 
pýtali aj na materinský jazyk, 
vo vlaňajšom sčítaní však 
bola už aj druhá národnosť – i 
keď to z metodiky nie je zrej-
mé, akým spôsobom sa majú 
interpretovať výsledky. Po 
zohľadnení všetkého toho si 
myslím, že pomer Maďarov sa 
znížil, čo potvrdili aj odpove-
de na otázku prvej národnosti 
a materinského jazyka, čo sú 
veľmi dôležité ukazovatele.  
V podstate ide o mierny pokles, 
aj vtedy, ak si pripočítame aj 
tých, ktorí označili maďarskú 
národnosť ako druhú.

Skúmala otázka o druhej 
národnosti reálne existujúci 
jav?
V každom prípade, nakoľko nao-
zaj sú ľudia, ktorí cítia väzby k 
viacerým kultúram a národom 
– napríklad tí, ktorí sa narodi-
li v zmiešaných manželstvách 
alebo tí, ktorí sa ešte ako deti 
dostali do cudzojazyčnej komu-
nity a žijú v nej, svoj materinský 
jazyk už veľmi nepoužívajú, ale 
väzby ešte cítia. Ak exituje nie-

čo také ako dvojitá identita – ale 
nemiešajme si to teraz s dvoji-
tou národnosťou –, tak je to nie-
čo, na čo sa treba pýtať a odpo-
vede na túto otázku priradiť  
k národnostným údajom.

Nebolo by jednoduchšie, keby 
sme pri určovaní práv národ-
nostných menšín brali do úva-
hy radšej materinský jazyk?
Ja si myslím, že je správne, ak 
sa pýtajú aj na národnosť, aj na 
materinský jazyk. V odpovedi 
na otázku o národnosti je však 
určitá dávka politiky, súvisí to 
napríklad s vnímaním štát-
neho občianstva. Veľa ľudí si 
ešte stále myslí, že odpoveď na 
národnostnú otázku je správ-
na, že ak žijeme na Slovensku, 
máme slovenskú národnosť, 
dĺžime to štátu.  Táto otázka  
v prípade materinského jazyka 
nevyvstáva. V úprave použí-
vania jazyku národnostných 
menšín by bolo najsprávnej-
šie, ak by zohľadnili ukazo-
vateľ materinského jazyka.  
V prípade Šamorína to asi nie 
je pálčivá otázka, ale môže byť 

pálčivou napríklad v malých 
gemerských dedinách, kde je 
dajme tomu polovica obyva-
teľstva rómska s materinským 
jazykom maďarským. Keby 
určovali pravidlá používania 
jazykov národnostných menšín 
podľa pomeru národností, tam 
by mali právo používať v úrad-
nom styku aj rómsky jazyk, 
ktorý ani nepoznajú. 

Do roku 2021 nám zo Sloven-
ska štatisticky zmizlo niekoľ-
ko desaťtisíc Rómov. Kam sa 
podeli?
Zdá sa, že označenie druhej 
národnosti v prípade sloven-
ských Rómov vypálilo naopak. 
Pretože kým sa Róm maďarskej 
národnosti musel pri predchá-
dzajúcom sčítaní rozhodnúť, či 
sa cíti Rómom alebo Maďarom, 
v roku 2021 mohol označiť obe 
možnosti. Zdá sa, že väčšina 
z nich dala maďarskú národ-
nosť na prvé, rómsku na druhé 
miesto. A zdá sa, že Rómovia 
v slovenských komunitách 
volili podobne. Ale keď si sčí-
tame prvú a druhú národnosť, 

Údaje o druhej národnosti treba priradiť k národnostným údajom, domnie-
va sa Attila Simon                           (Foto: Tibor Somogyi)
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Nominácie na Ceny mesta Šamorín môžete zasielať do konca februára
Samospráva Mesta Šamo-
rín od roku 2016 pravidelne 
udeľuje ocenenia osobám a 
organizáciám, ktoré sa svo-
jou prácou do značnej miery 
pričinili o rozvoj mesta. Odo-
vzdávanie cien sa uskutoční 
v apríli, ku Dňu Mesta Šamo-
rín.
Nominácie môžu podať oby-
vatelia i organizácie a to  
v nasledovných kategóriách:

Cena PRO URBE sa udeľu-
je za vynikajúce tvorivé a 
významné výsledky vedeckej, 
technickej, umeleckej, publi-
cistickej a verejnoprospešnej 
činnosti, ďalej osobám, ktoré 
sa významným spôsobom 
pričinili o hospodársky, kul-
túrny a športový rozvoj mes-
ta, jeho propagáciu doma i v 
zahraničí, ako aj za činnosť 
osôb pri záchrane ľudských 
životov, majetku mesta a jeho 
občanov.

Cena PRO CULTURA sa ude-
ľuje za dlhoročnú, obzvlášť 
významnú prácu, resp. za vyni-
kajúci výkon v oblasti kultúry.

Cena PRO HUMANA sa 
udeľuje za dlhoročnú zásluž-
nú prácu, resp. za vynikajúci 
výkon v oblasti sociálnej a 
zdravotnej.

Cena PRO CIVIS sa udeľuje za 
vynikajúci výkon, resp. dlho-
ročnú záslužnú prácu v oblasti 
rozvoja mesta a za zveľaďova-
nie majetku mesta.

Cena PRO HONORIS sa ude-
ľuje za vynikajúcu reprezen-
táciu a propagáciu mesta a za 
rozvoj medzinárodných vzťa-
hov.

Cena PRO FUTURA sa ude-
ľuje za vynikajúci výkon, resp. 
dlhodobú záslužnú prácu pri 
výchove mladej generácie.

Tohtoročné nominácie 
môžete doručiť mestskému 
úradu do 28. februára 2022 
(vrátane).
Návrhy musia byť riadne odô-
vodnené, opatrené menom a 
adresou navrhovateľa i navr-
hovaného. V prípade návrhu 
ceny posthumus je potrebné 
uviesť meno a adresu osoby, 

ktorá cenu prevezme. Ano-
nymné návrhy mestské zastu-
piteľstvo nebude brať do úva-
hy. Návrhy je potrebné zaslať  
v písomnej podobe na adre-
su: Mestský úrad, Hlavná 37,  
931 01 Šamorín (na obálke 
prosíme uviesť: „Návrh na 
ocenenie“), alebo elektronicky 
na adresu: info@samorin.sk. 

Attila Simon: Rast počtu obyvateľov Šamorína sa prudko zrýchlil

aj vtedy nám vyjde omno-
ho menej Rómov, než udá-
va Atlas rómskej národnosti  
z roku 2019. Znamená to, že 
ešte stále veľa ľudí sa k svojej 
rómskej identite nepriznáva. 
Platí to aj na Šamorín, kde si 
túto národnosť na prvom mies-
te zvolilo 24 občanov, na dru-
hom 41. Aj keď v našom meste 
nežije početná rómska komu-
nita, domnievam sa, že je ich 
predsa len viac, a to platí pre 
mnohé obce.

Zaujímavým, hoci zle inter-
pretovaným môže byť údaj, 
že zhruba štvrtina obyvateľov 
– v prípade Šamorína 26% – 
sa nehlási k žiadnej cirkvi, čo 
združenia ateistov hneď aj pri-
vítali.
Áno, byť bez príslušnosti  
k cirkvi a byť ateistom nie je to 
isté. Podľa mňa ide skôr o to, 
že viera a príslušnosť k cirkvi sa 
považujú za citlivé údaje a ľudia 
sa k tomu jednoducho nepri-
znávajú. Nezávisle od toho však 

môžu byť svojim spôsobom 
pobožní. Ak skúmame Šamo-
rín, svoju úlohu tu môže zohrať 
aj imigrácia – vieme, že sa sem 
prisťahúvajú najmä mladí, kto-
rí túto otázku príliš neriešia. 
Príslušnosť k určitej cirkvi bola 
kedysi v každodennom živo-
te jednotlivca veľmi dôležitá 
pri tvorbe jeho identity, dnes 
to však už neplatí. Čo je ešte 
dôležité, v roku 2021 sa k židov-
skému náboženstvu v Šamo-
ríne prihlásil len jeden človek. 
Znamená to, že z nášho mesta 
už teraz takmer úplne zmizla 
komunita, ktorá bola kedysi veľ-
mi dôležitá.

I keď boli veľmi obme-
dzené možnosti v sčítaní  
v roku 2021 uniknúť otázke 
o národnosti, stále však bolo  
v Šamoríne viac ako 7% respon-
dentov, ktorí sa k žiadnej národ-
nosti neprihlásili. Ide o zhruba 
tisíc osôb. Kým sú teda oni?
Nedá sa ich jednoznačne nikam 
zaradiť, pravdepodobne ide 
väčšinou o takých Maďarov  
a Slovákov, ktorí národnosť nija-

ko špeciálne neriešia. Pri kaž-
dom sčítaní vidíme túto skupinu;  
v mestách ich býva viac ako na 
dedinách.

Na záver: čo odkazujú šamorín-
skym Maďarom údaje zo sčíta-
nia obyvateľov z roku 2021? Zo 
Šamorína zmizlo za desať rokov 
asi 550 Maďarov…
Maďari v Šamoríne dnes už  
v tomto meste stratili absolútnu 
prevahu, ale ešte stále sú relatív-
nou väčšinou, čo znamená, že sú 
stále najväčšou komunitou. Ak 
pridáme údaj o druhej národnos-
ti, ich zastúpenie sa opäť zvýši 
na 51,6%, čo je znova absolút-
na väčšina. Trendy naznačujú, 
že sa pomer Maďarov a Slo-
vákov za ďalších desať rokov v 
Šamoríne viacmenej  vyrovná. 
Keď budeme analyzovať vekovú 
pyramídu, nevyhnutne nám to z 
nej musí vyjsť. Ide o prirodzený 
proces ovplyvnený množstvom 
premenných – prírastkami oby-
vateľstva, migračnými procesmi, 
územným rozvojom a do istej 
miery aj politikou. 

Adrián Lőrincz

Nominácie na cenu môžu podať obyvatelia i organizácie               (Fotoarchív)
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Odišiel Ladislav Miskovics 
So zármutkom v srdci sme 
sa dozvedeli, že nás navždy 
opustil významný predstavi-
teľ šamorínskeho hudobného 
života Ladislav Miskovics. 
Mal 81 rokov. 
Ladislav Miskovics sa narodil 
v roku 1941 v Nesvadoch. Spev 
sa  mu zapáčil už v detstve 
a roky spieval v dedinskom 
zbore. Bol členom a neskôr 
aj sólistom zboru SĽUK. Pár 
rokov pôsobil v Jókaiho divadle 
(predtým Maďarské oblastné 
divadlo). Od konca 60. rokov 
odohral viac ako tridsať sezón 
v bratislavskej Novej scéne 
ako spevák, tenorista a herec. 
Diváci ho mohli vidieť vo via-
cerých operetách a muziká-
loch. Celé desaťročia bol milá-
čikom publika a objavoval sa aj 
v televíznych a rozhlasových 
reláciách. Dokázal verne stvár-
niť známe postavy súčasných 
a klasických inscenácií. Praco-
val aj ako režisér, napríklad v 
hudobnej veselohre „Liliomfi“ 
košického divadla Thália. Bol 
častým hosťom relácií Rádia 
Pátria a v posledných rokoch 

hral aj v predstaveniach diva-
delného združenia Teátrum 
pod vedením známeho her-
ca Mátyása Dráfiho. Na čas 
strávený v Šamoríne spomínal 
vždy veľmi rád, najmä na časy 
s niekdajšou hudobnou kape-
lou Pokstaller, ktorá sa v 50. 
a 60. rokoch minulého storo-
čia preslávila v Šamoríne a na 
celom Žitnom ostrove. Popri 
Andrásovi Kotiersovi a Erzsé-
bet Bodóovej bol jedným zo 
spevákov kapely už pred svo-
jou tridsiatkou.
Spomíname s láskou. Nech 
odpočíva v pokoji.   (s)

PONUKA MESTSKEJ KNIŽNICE ZSIGMONDA ZALABAIHO

DeFino, Terri-Lynne: Domov slávnych 
spisovateľov (a ich múz)
Čarovný príbeh o sile lásky a literatúry. 
Alfonse Carducci je literárny velikán, kto-
rý žil svoj život naplno. Dnes prichádza do 
Domova seniorov v Bar Harbore, aby tam 
strávil svoje posledné dni medzi spriaznený-
mi dušami z literárneho sveta. Ako sa jeho 
život neodvratne chýli ku koncu, začína si 
uvedomovať dôsledky toho, že pred láskou 
uprednostnil honbu za slávou. Zo slov, čo vychádzajú z jeho 
pera, postupne rastie príbeh, ktorý zaujme ďalších obyvateľov 
penziónu až natoľko, že sa aj oni zapoja do písania. V klientke 
domova Cecibel, ktorá dychtivo hltá každý riadok, silnie potreba 
lásky a odpustenia. Ako sa hranice medzi vymysleným príbe-
hom a skutočnosťou stierajú, vzniká svet vo svete. Je to miesto, 
kde sa ľuďom vracia chuť žiť, kde starí mladnú, chorí sa uzdra-
vujú a kde je možné všetko…

Robert Bryndza: Keď sadá súmrak
Honba na sériového vraha pokračuje. Zistí 
Kate, kto zabíja tento raz?
Začínajúca detektívna agentúra Kate Mar-
shallovej sa rozbehne na plné obrátky, keď 
Kate a jej kolega Tristan Harper dostanú 
prvý veľký prípad. Novinárka Joanna Dunca-
nová zmizla pred dvanástimi rokmi po tom, 
ako odhalila politický škandál. Väčšina ľudí – 
vrátane polície – už jej hľadanie vzdala. Ale 
Joannina matka sa nemieni vzdať. Keď Kate 
s Tristanom získajú prístup k pôvodnému vyšetrovaciemu spisu, 
preverujú rovnakých podozrivých a sledujú rovnaké stopy, ale 
na rozdiel od polície neuviaznu v rovnakých slepých uličkách.

Ladislav Miskovics (1941-2022)
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József Ürge: Námety mi dáva sám život
Drevorezbár József Ürge bol 
hosťom deviatej šamorínskej 
výstavy výtvarníka Tibora 
Juhásza v novembri minulé-
ho roka, ktorého pozval sám 
umelec. Diela oboch umelcov 
spolu výborne ladili a výstava 
sa tešila veľkému úspechu. 
O svojich drevorezbárskych 
začiatkoch sme vyspovedali 
Józsefa Ürgeho.
Dávnejšie hovoril o tom, že 
svoju prvú rezbársku sadu mu 
darovala sestra, Mária Ürge 
„Hugi“, keď si všimla, že má  
k práci s drevom cit.

Kedy ste začali s drevom pra-
covať?
Pred smrťou mojej sestry 
„Hugi”. Ona už, žiaľ, tridsať 
rokov nie je medzi nami. Už je 
to viac ako tri desaťročia, čo 
som vyrezal moje prvé sošky, 
neukazoval som ich však sko-
ro nikomu. Vtedy som nemal 
veľmi ešte ani vhodné drevo, 

ani miestnosť alebo dielňu; 
pracoval som v našej pivnici. 
Vyrezával som najmä drobné 
predmety, veci do domácnos-
ti. Prešlo viac ako desať rokov, 
keď som podľahol tlaku mojej 
rodiny a kolegov a usporiadal 
som svoju prvú samostatnú 
výstavu v rámci slávností k 
príležitosti 60. výročia vzni-
ku našej školy. Veľa ľudí ma 
vtedy povzbudilo a množstvo 
pozitívnej odozvy ma posu-
nulo dopredu. Zanedlho som 
sa potom so svojimi prácami 
predstavil v Dunajskej Strede, 
následne aj vo Veľkom Mederi.

Čo Vám dáva vyrezávanie? 
Odkiaľ čerpáte námety?
Ja sám sa považujem za také-
ho rezbára, majstra remesel-
níka, zanieteného amatéra. 
Nadchýna ma vyrezávanie a 
práca s drevom. Vzhľad, vôňa, 
štruktúra a žilnatina nejakého 
kusu dreva ma vždy osloví a 

doslova ma vyzýva. S tvrdým 
drevom a drevom ovocných 
stromov sa rád trápim, prá-
ve preto, lebo je to náročné. 
Lipové alebo topoľové drevo 
ide oveľa ľahšie spracovať, 
nie je to preto pre mňa taká 
výzva. Námety mi posúva sám 
život, ale obľubujem naprí-
klad náboženské motívy. Veľa 
mojich prác pramenilo práve z 
náboženstva, ale moju tvorbu 
ovplyvnili aj spoločenské uda-
losti a významné výročia.

Dá sa tomuto remeslu niekde 
priučiť?
Stále sa učím a zdokonaľujem 
aj ja sám. Venujem sa materi-
álom aj náradiu, zoznamujem 
sa s rôznymi symbolikami, 
snažím sa učiť od každého, 
získavam cenné skúsenosti 
na rezbárskych sympóziách 
a letných výtvarných tábo-
roch. Som stálym účastníkom, 
dokonca posledné roky už 
aj spoluorganizátorom čilis-
tovského Medzinárodného 
výtvarného sympózia zalo-
ženého Jozefom Šarmanom, 
maliarom z Moravy. Za svojho 
učiteľa a majstra považujem 
zosnulého šamorínskeho dre-
vorezbára Štefana Pokstallera 
a Jozefa Šarmana. Pozvánky 
na rezbárske sympóziá do 
Maďarska a na Moravu prijí-
mam vždy s radosťou.

Z Vašej dielne vzišlo množ-
stvo vyrezávaných náhrob-

ných a pamätných stĺpov. Kde 
všade sa môžeme s Vašimi 
dielami stretnúť?
V Dunajskej Strede stojí socha 
Gyulu Szabóa pred základnou 
školou pomenovanou po tomto 
maďarskom maliarovi z južné-
ho Slovenska. Mám niekoľko 
diel vystavených v Maďarsku 
aj na Morave, na miestach, kde 
sa konali sympóziá a tvorivé 
tábory. Je pre mňa mimoriadne 
dobrý pocit, že aj tu v Šamo-
ríne, v mojom rodnom meste 
mám vystavené niektoré diela, 
napríklad v lesoparku Pomlé, pri 
tenisových kurtoch, na dvore 
Mestského vlastivedného domu  
a v rozáriu v Čilistove pri Lagúne. 
Som veľmi hrdý aj na to, že časť 
môjho súsošia pripomínajúceho 
tragédiu holokaustu bola vlani 
vystavená vo viacerých mestách 
Slovenska, pretože bola vybraná 
do národnej zbierky Výtvarného 
spektra 2021.     (s)

„Niekto chýba z tanca”. Pres-
ne táto hitovka ma minu-
le napadla jedno ráno, keď 
som sa ponáhľal do jediného 
obchodu mojej malej obce, 
Mliečna, v snahe vybaviť si 
svoj týždenný nákup.
Niekto chýbal z kamennej 
rímsy malého obchodu. Zoli. 
Lebo inak tam sedával deň čo 
deň, kým počasie prialo, nie-
kedy aj keď nie. Sedel na rím-
se s nejakým kartónom pod 
zadkom, obklopený včerajšími 
novinami, ktoré majiteľ nepre-
dal. Vedel všetko o svete, aj 
keď s jednodňovým omeška-
ním. Sem-tam sa pustil aj do 
politických diskusií. S istotou 

informovaného tvrdil: neboj 
sa, Fica čochvíľa zavrú. No ale 
aby ostal nestranný, rýchlo 
dodal: aj Matoviča…
Pri sebe mal plechovku piva, 
sem-tam fľašku hruškovice. 
K týmto hriechom som mu 
párkrát dopomohol aj ja. Viac 
však ako môj peňažný príspe-
vok ocenil pár prehodených 
viet alebo krátku debatu, ktorá 
mi z času a trpezlivosti vyda-
la. Niekedy ho obdarovali aj 
iní, niekto dobrým slovom, iný 
pitím, užíval si tak pocit spolo-
čenského života na ulici.

Zoli trávil svoje dni vysedá-
vajúc, čítajúc alebo popíja-
júc pred malým obchodom. 
Poštár mu už sem každý 
mesiac doručoval dôchodok, 
sem mu donášali aj obed od 
mesta. I keď mal nejakú chatrč, 
kde prespával alebo kde sa 
po zatvorení obchodu uchýlil. 
Mám silné tušenie, že mu na 
spoločnosti ľudí a ľudskej kon-
verzácii záležalo viac ako na 
omamných nápojoch.
Tak keď som ho raz nenašiel 
na obvyklom mieste, pomyslel 
som si, že nevyliezol kvôli zime 

alebo nejakej chorobe. Potom 
som však uvidel kahanec. Na 
mieste, kde predtým posedá-
val. Mal som zrazu pocit, že sa 
mi sviečka zo skla odzdravila…
Počul som, že ochorel a choro-
ba si ho rýchlo podala, dostal 
sa do nemocnice a čoskoro 
zomrel. Pochovali ho v inom 
meste, možno tam mal trvalý 
pobyt…
My sme ho pochovávali len v 
myšlienkach, v tichej spomien-
ke. Žil raz v Mliečne niekto, kto 
skromne žobral o ľudské slovo 
a lásku.
Môžem len dúfať, že to všetko 
tam, kde je, už našiel.

Alex Strieženec

Na pamiatku Zoliho 

Veľa jeho prác inšpiruje nábo-
ženstvo, tvrdí József Ürge

Časť trilógie Holokaust bola vystavená vo viacerých mestách Slovenska 
(fotoarchív)
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PORADENSKÉ
A KONZULTAČNÉ SLUŽBY

Všeobecná zdravotná poisťovňa je lídrom v poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti a inovatívnej liečby a chce byť aj vaším spoľahlivým partnerom. 

Tešíme sa na vás každú stredu (nepárny týždeň) od marca, od 14.00 do 17.00 hod.

Preto prichádza do vášho mesta a jej zamestnanci sú 
vám od marca k dispozícii každú stredu (v nepárnom 
týždni) v kultúrnom dome v Šamoríne. 
Radi vám poskytnú informácie o tom, ako môžete 
získať benefit až 800 eur ročne na zuby, doplatky za 
lieky, okuliarové rámy alebo na očkovanie. Pomôžu 
vám aj s inštaláciou mobilnej aplikácie, vďaka kto-

rej budete mať prehľad o svojich preventívnych pre-
hliadkach, zaplatenom poistnom aj o svojich ošetru-
júcich lekároch a preukaz poistenca vždy poruke. 
A budú tu pre vás v prípade akýchkoľvek otázok 
v rámci poradenských služieb týkajúcich sa zdra-
votného poistenia.

KDE: Kultúrny dom, Veterná 489/8, 931 01 Šamorín

infolinka 0850 003 003 

www.vszp.sk

VsZP-A5-Samorin.indd   1 31/01/2022   10:02

Odpadové hospodárstvo 
sa vyvíja priaznivo 

Od vlaňajšieho júna sa v špeci-
álnych kontajneroch rozmiest-
nených po Šamoríne vyzbiera-
lo takmer 43 ton kuchynského 
odpadu a viac ako 1300 litrov 
použitého oleja. Vyzbieraný 
odpad bude recyklovaný.
Na Slovensku sa ročne dostáva 
do koša viac než 900-tisíc ton 
potravín a žiaľ, ani v Šamoríne 
toho nie je menej, než je národ-
ný priemer, skôr naopak. Situá-
cia je celosvetovo alarmujúca, 
podľa prieskumov sa vyhadzuje 
až tretina všetkých vyproduko-
vaných potravín. Vedenie mes-
ta a združenia, resp. podniky 
zainteresované do odpadového 
hospodárstva sa snažia upo-
zorniť na to, že čo je pre nás 
odpadom, môže byť pre iné-
ho cenná surovina. Odborníci 
žiadajú obyvateľov, aby využili 
nádoby na separovaný zber, 
kompostéry a zberné nádoby 
na kuchynský odpad a použitý 
olej. 
Na odbore životného prostre-
dia a odpadového hospodár-
stva mestského úradu sme 

sa dozvedeli, že počiatočné 
ťažkosti boli firmou vymieňa-
júcou zberné nádoby dorieše-
né a v súčasnosti už systém 
zberu funguje bez problémov. 
Výsledkom je, že sa trendy 
v odpadovom hospodárstve 
mesta začali vyvíjať priaznivo 
a podľa kompetentných pra-
covníkov mestského úradu sa 
to stalo vďaka tomu, že veľká 
časť obyvateľstva pristupuje k 
separovanému zberu zodpo-
vedne. Cieľom mesta je, aby sa 
čo najmenej odpadu dostalo na 
regionálnu skládku v Čukárskej 
Pake a množstvo vyseparova-
ných zložiek z komunálneho 
odpadu naďalej rástlo.             (s)

V Šamoríne boli rozmiestnené 
nádoby na kuchynský odpad 
pred pol rokom          (fotoarchív)
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Napísal policajtom SMS, 
že spácha samovraždu

4. januára v noci požiadala 
hliadka OOPZ Šamorín o súčin-
nosť hliadku MsP Šamorín pri 
pátraní po osobe, bytom Šamo-
rín, ktorá na tiesňovú linku 112 
napísala SMS správu s ozna-
mom, že už ju nebaví život, má 
pri sebe nôž a ublíži si. Hliadka 
OOPZ Šamorín uviedla, že sa 
daná osoba naposledy zdržia-
vala na ul. Dunajská, pravdepo-
dobne v niektorej z pivníc, kde 
bola aj lokalizovaná. Dotyčný 
muž zranený nebol, tvrdil však, 
že ho už dlhšie trápia psychické 
problémy a predtým bol aj lie-
čený. Uviedol, že síce lieky užíva, 
tie mu nezaberajú. Na miesto 
bola privolaná posádka RZP, 
ktorá osobu previezla do NSP 
Dunajská Streda.

Napadli ho na parkovisku
7. januára v noci prišlo na MsP 
Šamorín oznámenie o bitke, 
ktorá sa strhla na Mliečňan-
skej ceste pred jednou z byto-
viek. Policajtov na mieste čakal 
oznamovateľ, ktorý tvrdil, že ho 
neznáma osoba zozadu napadla 
a udrela do chrbta, a keď sa oto-
čil, dostal ranu do nosa a stratil 
vedomie. Muž mal viditeľné zra-
nenia a krvácal mu nos. Lekár-

ske ošetrenie však odmietol. 
Hliadkou bol poučený o mož-
nosti podať trestné oznámenie 
na OOPZ Šamorín.

Muž napadol posádku sanitky 
7. januára požiadala posádka 
RLP o súčinnosť MsP Šamorín 
pri odvoze agresívneho pacien-
ta do nemocnice. RLP bola pri-
volaná na ulicu Mliečňanská, 
kde mal muž pod vplyvom drog 
zaútočiť na svoju rodinu a sám 
seba si poškodzovať narážaním 
hlavou o betónový múr. Muž 
napadol aj posádku sanitky a 
nereagoval ani na výzvu poli-
cajtov, ktorí sa ho snažili upoko-
jiť. MsP požiadala o súčinnosť 
OOPZ Šamorín a muž bol trans-
portovaný do dunajskostredskej 
nemocnice.

Užil alkohol na svoje lieky
8. januára ráno preverovala 
hliadka MsP telefonické ozná-
menie, podľa ktorého sa na Cin-
torínskej ulici mal muž so psy-
chickými problémami agresívne 
správať ku svojej matke. Dotyč-
ná matka na mieste uviedla, že 
jej syn z domu odišiel na obed, 
prišiel opitý a tvrdila, že pritom 
užíva silné psychiatrické lieky, 
na ktoré nemôže piť alkohol. Na 
miesto bola privolaná posádka 

RLP. Lekár podal mužovi injek-
ciu na upokojenie a príbuzných 
poučil, že ďalší postup musia 
konzultovať so psychiatrom.

Opitý šofér ohrozoval chodcov
10. januára zasahovala hliad-
ka MsP na Gazdovskom rade, 
odkiaľ bolo oznámené, že opi-
tý šofér ohrozoval chodcov. 
Auto bolo na danom mieste 
lokalizované, šofér stál pri aute 
a hliadke sa priznal, že konzu-
moval alkohol. Prípad prebral 
OOPZ Šamorín. 
 

Napadol svoju priateľku
15. januára v noci prišlo na 
MsP telefonické oznámenie 
o tom, že sa muž na ubytovni 
na Lipovej ulici, časť Čilistov, 
správa agresívne. Na mieste 
vysvitlo, že dotyčný napa-
dol svoju priateľku. Tá naňho 
chcela podať trestné ozná-
menie a poprosila hliadku 
MsP, aby ju odviezli na OOPZ 
Šamorín. 

Ťažko opitý prerazil 
kruhový objazd

Hliadka MsP zasahovala na 
Veternej ulici pri nehode na 
kruhovom objazde 16. janu-
ára v noci. Osobné motorové 
vozidlo poškodilo doprav-

né značenie pred kruhovým 
objazdom, následne prerazilo 
kruhový objazd a narazilo do 
betónového kvetináča pred 
chodníkom pri banke. Šofér 
bol očividne opitý a ani sa 
to nesnažil tajiť. Bola u neho 
vykonaná dychová skúška s 
výsledkom 2,5 promile. Na 
miesto nehody sa dostavili 
aj hasiči a policajt oddelenia 
dopravných nehôd z Dunaj-
skej Stredy. Havarované auto 
bolo odtiahnuté. Šofér nebol 
zranený. Prípad ďalej rieši OD 
Dunajská Streda.

Pátrali po nezvestnom 
dievčati

Hliadka MsP zasahovala 25. 
januára v noci  pri pátraní 
po nezvestnej osobe. Matka 
nezvestnej policajtom tvrdila, 
že sa jej maloletá dcéra prav-
depodobne zdržiava na adre-
se Gazdovský rad. Hliadka 
danú adresu navštívila, avšak 
hľadanú osobu tam nenašla. 
S dievčaťom sa im však poda-
rilo telefonicky skontaktovať 
a bola upozornená, že ju hľa-
dajú. Na to ona uviedla, že 
sa zdržiava v byte na Hlavnej 
ulici, kde ju policajti aj našli. 
Dievča sa následne samo pri-
hlásilo na OOPZ Šamorín.

ZO ZÁPISNICE MESTSKEJ POLÍCIE

Dozvuky incidentu v Miloslavove
4. januára v noci napadli na 
Gazdovskom rade ženu a 
vyhrážali sa jej. Pri vyšetro-
vaní incidentu bolo zistené, 
že páchateľmi boli príbuzní 
dievčiny, ktorá bola v januári 
napadnutá v Miloslavove.
Napadnutá žena okamžite 
volala Mestskú políciu Šamo-
rín. Podľa jej výpovede ju 
zastavili traja neznámi muži, 
pravdepodobne rómskeho 
pôvodu, keď venčila svojho 
psa. Hliadka prehľadala oko-
lie, avšak nikoho podozrivého 
nenašla. Žena tvrdila, že muži 
mali na sebe tričko s nápisom 
Polícia – čo je mimochodom 
zákonom zakázané - a pred-
stavili sa ako príslušníci poli-
cajného zboru Dunajská Stre-
da. Žene sa zdali opití. Jeden 

z mužov sa jej vyhrážal, že jej 
strelí syna do hlavy a dcére sa 
stane to, čo sa stalo milosla-
vovskej obeti. Imrich Szaba-
dos, náčelník MsP sa domnie-
va, že incident môže súvisieť s 
prípadom z Miloslavova. Tam 
bolo mladé dievča napadnuté 
skupinou ďalších maloletých 
a syna oznamovateľky pred-
metného incidentu vypočúvali 
ako svedka na ORPZ v Senci. 
„Zasahujúci policajti vyzva-
li ženu, aby vo veci prečinu 
nebezpečného vyhrážania 
dala na štátnej polícii trestné 
oznámenie a keď sa to bude 
opakovať, okamžite volala 158 
alebo 159. Počas vyšetrovania 
incidentu vysvitlo, že sa ozna-
movateľke vyhrážal otec diev-
čaťa napadnutého v Milosla-

vove. Hliadka vyhľadala osoby 
zainteresované v tejto kauze 
a tie potvrdili, že na Gazdov-

skom rade boli ” – dodal náčel-
ník. Prípad vyšetruje štátna 
polícia.                  (k)

9. januára sa v Miloslavove konal protest, na ktorom bola prítomná 
aj polícia s posilami        (Foto: Mátyás Szinghoffer)
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Historická jar futbalistov
ŠTK Šamorín sa vďaka skve-
lému jesennému finišu prebo-
joval do kľudného stredu dru-
holigovej tabuľky. Rok uzav-
rel na 8. mieste a od postu-
pu ho delí 15 bodov, pričom 
nazbieral o 14 bodov viac ako 
vypadajúce družstvo. Teraz 
však má klub aj veľkú novin-
ku: prvýkrát v histórii bude 
hrať v Slovenskom pohári aj 
na jar.
„Na jeseň sme mali lepšie aj 
horšie zápasy. Je to logické, 
nakoľko je naše družstvo veľmi 
mladé, chceli by sme týchto 
hráčov pripraviť na najvyššiu 
súťaž. Dnes hrá vo Fortuna 
lige veľmi veľa takých hráčov, 
ktorí začali svoju kariéru medzi 

dospelými u nás” – vysvet-
ľuje pre naše noviny Csaba 
Horváth, prezident ŠTK. Roz-
voju klubu výrazne pomáha 
spolupráca s DAC. „S dunaj-
skostredským klubom máme 
skvelú spoluprácu. Pre našich 
hráčov to môže byť veľmi 
motivujúce, že viacerí z tých, 
ktorí ešte na jeseň pracova-
li u nás, dnes už hrajú v prí-
pravných dueloch v základnej 
zostave DAC.“
V druhej polovici minulého 
roka odohralo ŠTK Šamorín v 
Slovenskom pohári tri úspeš-
né zápasy. Vyhral nad Jaslov-
skými Bohunicami, Sereďou z 
Fortuna ligy a Spišskou Belou. 
Posledné menované druž-
stvo porazili Šamorínčania 
12:0, Lukas Leginus sám stre-
lil sedem gólov. Výsledok a 
výkon nášho strelca je novým 
rekordom v polstoročia dlhej 
histórii Slovenského pohára. 
Na jar u nás privítame v osem-
finále tiež druholigovú Skalicu. 
„Aj to je veľká príležitosť pre 
našich hráčov. Máme šancu 
na postup. Našim cieľom je 
zotrvať v Slovenskom pohári 
čo najdlhšie” – poznamenala 
šamorínska futbalová legenda.
Cez zimu sa nediali veľké zme-
ny v zložení družstva. „Jadro 
družstva je dané, zmeny sú 
len minimálne. Ku koncu janu-
ára odišiel do Humenného 
Denis Jančo, s jeho výkonom 

sme neboli spokojní. Šimon 
Dolinský sa vrátil po zranení, 
nehral pravidelne. Dali sme mu 
šancu hrať v takom družstve, 
kde môže byť viac na ihrisku. 
Zazmluvnili sme hráča s veľ-
kou gólovou silou, Ukrajinca 
Vladyslava Chomutova, ktorý 
naposledy hral v najvyššom 
šampionáte Estónska” – dodal 
Csaba Horváth.
Šamorínske družstvo by rado 
pokračovalo v úspešnom ťaže-
ní. „Chceli by sme samozrej-
me zostať v strede tabuľky a 
čo najskôr si zabezpečiť naše 
zotrvanie v 2. lige. V rámci 
projektu chceme pripraviť aj 
ďalších hráčov na pôsobenie 
vo Fortuna lige. Keď v Pomlé 

zaznie potlesk, bude to zna-
menať, že sme urobili dobrú 
prácu.”
Vlani sa odohralo niekoľko 
zápasov jarnej sezóny na ume-
lej tráve. „Sezóna nie je dobre 
nastavená. V polovici novemb-
ra, keď ešte bolo pekne, sme už 
nehrali. Naopak, teraz pokra-
čujeme ešte aj v zime, prvý 
týždeň nastúpime až trikrát. 
Je to však vec riadiacej orga-
nizácie, toto nemôžeme zme-
niť. Zatiaľ vyzerá, že tento rok 
nezačneme na umelej tráve, 
tak sa stretneme v nedeľu 27. 
februára doobeda v Pomlé” 
– dodal Csaba Horváth, prezi-
dent ŠTK Šamorín.

Tibor Duducz

JARNÝ PROGRAM 
NA DOMÁCEJ PÔDE

27. FEBRUÁR 
ŠTK – HUMENNÉ

2. MAREC
ŠTK – SKALICA

13. MAREC  
ŠTK – BANSKÁ BYSTRICA

27. MAREC  
ŠTK – PODBREZOVÁ

10. APRÍL
ŠTK – NÁMESTOVO

17. APRÍL 
ŠTK – PÚCHOV

1. MÁJ
ŠTK – PETRŽALKA

14. MÁJ
ŠTK – DUBNICA

Kam to dotiahnu šamorínski futbalisti?

Basketbalistky sa už zotavujú
Dve basketbalistky ŠBK 
Šamorín majú to najhoršie 
už za sebou, usmievajú sa a 
tešia sa na návrat na ihrisko. 
Roztrhnutie skríženého väzu 
kolena je jedným z najváž-
nejších úrazov športovcov, 
čaká ich niekoľkomesačná 
až polročná pauza. Často im  
z kariéry vypadne celá sezó-
na. Zo šamorínskych basket-
balistiek trápi toto zranenie 
až dve hráčky: Lindu Táto-
šovú z mládežníckeho druž-
stva a Barbaru Lelkes, posilu 
družstva dospelých. „V júni 

bol v Košiciach finálový tur-
naj majstrovstiev Slovenska 
kategórie U15. Počas hry,  
v poslednej minúte zápasu 
proti Popradu som v kolene 
cítila bodnutie. Dúfala som, 
že nepôjde o nič vážne, ale, 
žiaľ, mýlila som sa. Koleno 
ma bolelo, nevedela som ho 
zohnúť. Vysvitlo, že mám 
roztrhnutý skrížený väz. Ope-
rovali ma v polovici augusta” 
– povedala našim novinám 
Linda Tátošová, ktorá opí-
sala svoje ťažké dni. „Veľmi 
ma bolela noha, rehabilitácia 

išla ťažko, nevedela som ani 
hrať. Verím však, že sa už blí-
ži chvíľa, kedy si už konečne 
zahrám. Super, že už môžem 
behať a hádzať na kôš. Uvidí-
me, či vôbec nastúpim v tej-
to sezóne. Snívam o tom, že 
napriek zraneniu raz budem 
aj v reprezentácii dospelých” 
– dodáva Linda Tátošová.
Barbare Lelkes sa roztrhol 
väz v členku v októbri 2018, 
no vtedy jej stačilo vynechať 
len pár týždňov. Teraz je však 
situácia iná. „Na októbrovom 
zápase proti Piešťanom som 

utekala späť do obrany, keď 
som zacítila, že niečo s mo -
jim kolenom nie je v poriad-
ku. Nemyslela som na nič 
vážne, ale MRI vyšetrenie po 
pár dňoch ukázalo, že mám 
v pravom kolene roztrhnutý 
predný skrížený väz. Ope-
rovali ma 23. novembra, už 
rehabilitujem. Žiaľ, na ihrisku 
nemôžem dievčatám pomôcť, 
tento rok si už nezahrám. 
Nechcem návrat uponáhľať. 
V auguste však už budem pri 
otváraní sezóny” – popisuje 
Barbara Lelkes.                  (td)
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Cieľom je ďalší významný krok
Odchovankyni šamorínskeho 
tenisu Eszter Méri sa vlani 
podarilo dostať medzi 800 
najlepších tenistov sveta. 
Tento rok má ambíciu urobiť 
ďalší významný krok.

Ako bolo začiatkom januára 
pri mori v Turecku?
Počasie bolo veľmi ďaleko od 
príjemného. Bolo sedem stup-
ňov, často pršalo a veľmi fúka-
lo. Nebolo vôbec jednoduché 
hrať na vonkajších kurtoch. 
Po dvoch turnajoch sme prišli 
domov, kde som pokračovala s 
tréningami.

Už sa vo veľkom pripravuješ 
na rok 2022, ale pozrime sa 
ešte späť na vlaňajšok. Ako to 
išlo vlani?
Najlepšou odpoveďou na túto 
otázku je ženský individuál-
ny svetový rebríček. Rok 2021 
som začala s počtom bodov 
0, na koniec roka sa mi poda-
rilo získať toľko bodov, že som 
sa dostala medzi 800 najlep-
ších tenistiek sveta. Aj v NTC 
(Národnom tenisovom cen-
tre), kde som členom, boli s 
týmto výsledkom spokojní.

Na ktoré turnaje si spomínaš 
najradšej?
Na júnový turnaj v Banja-Luke 
a nasledujúci turnaj v srbskom 
Prokuplje. V oboch prípadoch 
som postúpila z kvalifikácie. Na 
prvom turnaji som sa dostala 
až do semifinále, na druhom 
do štvrťfinále. Odohrala som 
veľmi dobré zápasy, dennoden-
ne. Následne na jeseň sa mi v 
tuniskom Monastire podarilo 
opäť dostať sa až do semifiná-
le. Kým som na letných turna-
joch bola úspešná na antuke, 
v septembri som to zvládla aj 
na tvrdom povrchu. Konečne 

som sa presvedčila, že úspešná 
môžem byť nielen na antuke. 
Je to skvelé vedieť pred ďalšími 
turnajmi, ktoré ma čakajú.

Koľko si po sezóne oddycho-
vala?
Dva týždne. Ale nie s vyložený-
mi nohami. Ani oddych nie je o 
ničnerobení. Bolo dobré trocha 
na tenis zabudnúť a venovať sa 
škole. Našťastie, na šamorín-
skom maďarskom gymnáziu 
sú všetci veľmi flexibilní, je tam 
možnosť skúšania online. Ten-
to ročník je však ťažší, pretože 
maturujem. Po oddychu som 
bola na trojtýžd ňovej tatranskej 
prípravke.

Kde trénuješ? 
V Bratislave, v NTC. Musím 
môj rytmus znova nájsť. Treba 
veľa hrať, pracovať na presnos-
ti. Doteraz to nie je ono, čo bolo 
vidieť aj na januárových turec-
kých turnajoch. Je to vždy takto 
na začiatku roka. Chvíľu potrvá, 
kým sa dokážem vrátiť do mojej 
obvyklej formy.

Na ktoré turnaje sa najbližšie 
chystáš?
Začiatkom februára pôjdem na 
portugalský turnaj o 25-tisíc 
dolárov. Zatiaľ však nie je isté, či 
odcestujeme.

Tvoje ciele na rok 2022?
Aby som na konci roka bola na 
ženskom svetovom rankingu 
medzi najlepšími 400–500 
tenistkami. Tento rok sa budem 
snažiť zúčastniť sa českých tur-
najov o 60–80-tisíc dolárov. Je 

tam jednoduchšie cestovanie, a 
keď sa človek dostane do hlav-
nej súťaže z kvalifikácie, môže 
získať do rankingu aj 6-7 bodov.

Darí sa Ti napriek nabitému 
programu sem-tam sa zastaviť 
aj na šamorínskych kurtoch?
Jasné. Ani tento rok som nevy-
nechala svoj tradičný vianočný 
zápas s mojim bývalým tréne-
rom, ujom Peťom Vargom.

V osobe Karin Jávorkovej má 
šamorínsky tenis ďalšieho veľ-
mi talentovanú hráčku. Ako 
vnímaš jej kariéru?
Na konci roka sa nám podari-
lo spolu hrať a mohla som ju 
pozorovať aj zblízka. Karin sa 
veľmi zlepšila za posledné roky. 
Hrá rýchlejšie, silnejšie, zlepšili 
sa jej údery. Musí ešte pracovať 
na taktike a na sebavedomí. Na 
to sú najlepšie medzinárodné 
turnaje. Najmä proti hráčom, u 
ktorých nevyhráva práve česť a 
férovosť. Celkovo to vnímam, 
že Karin to má dobre našliap-
nuté. 

Tibor Duducz

Eszter: “Rok 2021 som začala s počtom bodov 0, na koniec roka sa mi podarilo získať toľko bodov, že 
som sa dostala medzi 800 najlepších tenistiek sveta.“        (Fotoarchív)
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Zima nám pomaly odchádza 
a dni sa už citeľne predlžu-
jú. Najskoršou záhradníckou 
prácou je zimný rez ovocných 
stromov. Ak nemrzne, jablone 
a hrušky sa môžu orezať už vo 
februári. Rez viniča, marhule a 
broskyne nechajme radšej na 
prvú polovicu marca.
Po odznení mrazov je u ovoc-
ných stromov a okrasných krí-
kov dôležité aplikovať predjarný 
postrek s obsahom medi (napr. 
Champion 50WP, Cuproxat 
SC). Postrek s olejovou zložkou 
proti škodcom nechajme na 
marec, pretože vo februári by 
bol ešte málo účinný.

Zdražovanie z minulého roka 
bude pravdepodobne pokra-
čovať a zelenina asi nebude 
výnimkou. Je to o dôvod viac, 
aby sme si sami vypestovali, 
čo sa dá. 
Kto sa však chce venovať 
pestovaniu zeleniny, musí sa 
pomaly začať zaoberať zaob-
staraním vhodných semien. 
Tento rok to platí o to viac, 
lebo vlaňajšok nebol kvôli 
pandémii jednoduchý ani pre 
firmy produkujúce semená. 
Všetko poukazuje na to, že zo 
semien určitých odrôd budú 
môcť dodať o dosť menej ale-
bo vôbec.

ZÁHRADKÁR

Pestujme papriku!

Je čas na rez jabloní a hrušiek

Paprika je popri paradajkách 
jedným z našich najčastejšie 
pestovaných druhov zeleniny. 
Kto plánuje papriku pestovať 
v nevykurovanom skleníku 
alebo fóliovníku, musí seme-
ná zasadiť v druhej polovici 
februára, aby na druhú polo-
vicu apríla boli planty pripra-
vené na vysadenie. 
Pri pestovaní priamo v záhrade 
môžeme planty vysadiť okolo 
10-25. mája, semená si v tom 
prípade zasaďme medzi 5. a 
20. marcom.

Druhy papriky
Paprika má dve základné 
varianty, papriku zeleninovú 
a papriku koreninovú. Plody 
posledne menovanej treba usu-
šiť, pomlieť a máme hotové – 
sladké alebo pálivé – korenie do 
našich jedál. Pestovatelia pes-
tujú najčastejšie papriku zele-
ninovú, ktorá sa dá konzumovať 
čerstvá, varená alebo v (sladko)
kyslom náleve.
Z hľadiska rastu rozlišujeme 
odrody stále rastúce a deter-
minované. Determinované sa 
zvyčajne vyznačujú menšou 
úrodou ako stále rastúce odro-
dy. Na nižšie položené miesta je 
ideálne si vybrať determinova-
nú odrodu, resp. druhy s nízkym 
vzrastom (napr. „Fehérözön”, 
Amy).

Stále rastúce odrody s intenzív-
nym rastom môžu aj v prípade 
domáceho pestovania dosiah-
nuť výšku 1,5 m, preto si vyža-
dujú oporný systém, ktorý im 
môžeme vytvoriť aj z vysokých 
tyčí a špagátu. Druhou dôleži-
tou prácou, ktorú tieto odrody 
nutne potrebujú, je rez papriky.

Paprika má rada 
výživné pôdy

Paprika potrebuje veľa živín. Pre 
rastlinu je najdôležitejší dusík, 
ale vyžadujú aj draslík, fosfor a 
vápnik. Je pomerne náročná na 
vodu, ale nemá rada preliatie. 
Vtedy jej opadajú kvety a plo-

dy. Po polievaní alebo po daždi 
odporúčame skypriť pôdu. Ak 
je v pôde nedostatok dusíka, 
spodné listy začnú žltnúť a plo-
dy budú deformované. Ak je 
dusíka naopak nadbytok, kvety 
nerozkvitnú alebo mladé plo-
dy opadajú. Keď má paprika 
málo draslíka, žilnatina jej listov 
zažltne. Tenká stonka, onesko-
rené kvitnutie a slabé korene 
sú znakom nedostatku fosforu. 
Chýba vápnik, ak je špica plo-
dov hnedá a nahníva. Ak sa na 
plodoch objaví fialové sfarbe-
nie, dôvodom môže byť príliš 
studené alebo naopak príliš 
teplé počasie. 

Farebné pasce a striekanie
Najbežnejšími škodcami pap-
riky sú vošky a roztoče, proti 
ktorým sa môžeme brániť 
farebnými pascami, resp. 
striekaním.
Pri vhodnej starostlivosti je 
úroda papriky hojná. Plody 
sa majú zbierať ak už plod 
dorástol na typickú veľkosť 
danej odrody a má správnu 
farbu. Plod netrhajme, ale 
ostrihajme ostrým nožom 
alebo nožnicami alebo ich 
jemne odpojme zo stopky 
tak, že druhou rukou držíme 
stonku.

Róbert Lelkes, Agrosam

Na výsev osiva papriky je najoptimálnejšia druhá polovica februára alebo začiatok marca                    (foto: net)

Zimný rez jabloní je najprirodzenejší spôsob starostlivosti o tieto 
ovocné stromy                     (foto: net)

Šamorín a okolie - Somorja és Vidéke – mesačník verejného života. Vydáva: Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne. Za vydanie zodpovedá: Csaba Orosz, primátor mesta 
  Redaktor: Adrián Lőrincz (0905 101 600). Manažér a grafická úprava: Koppány Kovács. Foto: Mátyás Szinghoffer. 

Adresa redakcie: AREA Šamorín s.r.o., Bratislavská cesta 88, 93101 Šamorín. Sídlo vydavateľa: Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín. IČO: 305 723. 
E-mail: noviny@samorin.sk, press@samorin.sk. Tlač: Valeur s.r.o., Dunajská Streda. Rozširuje: D. A. CZVEDLER spol. s r. o., Šamorín.  

Názor vydavateľa a redakcie sa nezhoduje v každom prípade  s uverejneným názorom. Rukopisy nevraciame a nearchivujeme. Registračné číslo:  EV 3096/09  ISSN 1338-9068






