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24. februára sme sa zobudili na správu, 
ktorú sme neočakávali ani v našom naj-
horšom sne: v Európe opäť počuť zbrane. 
Nie v nejakej ďalekej a nereálnej časti sve-
ta, ale tu hneď u susedov, na Ukrajine.
Po úvodnom šoku sme začali situáciu „rie-
šiť”, každý po svojom – gaučoví bojovníci 
na Facebooku a iných sociálnych sieťach, 
iní v realite bežných dní. Pretože to bolo 
už od začiatku jasné, že kvôli nezmyselné-
mu zabíjaniu a bombardovaniu domovov 
utečú z Ukrajiny státisíce, ba až milióny 

obyvateľov. Tieto odhady sa pomaly napĺ-
ňajú: do našej uzávierky opustilo Ukrajinu 
zhruba 1,8 miliónov utečencov, ide zväčša 
o ženy a deti, väčšina starých ľudí ostáva 
doma dožiť. Ostávajú aj muži, čakajúc na 
povolávanie do boja pre vlasť.
Médiá a internet nám dennodenne pri-
nášajú srdcervúce príbehy – napríklad o 
jedenásťročnom chlapcovi, ktorý prešiel 
sám s jedným ruksakom a telefónnym 
číslom napísaným na ruke niekoľko sto 
kilometrovú cestu z Charkova na východ-

nú hranicu Slovenska. O starostovi, ktorého 
zastrelili počas rozdávania jedla a liekov. A 
príbehy iných statočných, pretože vojna je 
už taká – v nej uvidíme  hrdinov bežných dní.
Čo môžeme urobiť v tejto situácii? Pomá-
hajme, ako vieme utečencom, ktorí uteka-
jú pred hrôzami vojny v snahe zachrániť si 
holý život – potravinami, šatstvom, ubyto-
vaním a ľudským prístupom. Zomknime sa 
a ukážme, že aj v takýchto podmienkach, v 
tak turbulentnom svete vieme ostať Euró-
panmi. Ba, teraz sme nimi práve najviac.(l)

Od 26. februára sa uvoľňujú protipan-
demické opatrenia. Uvoľnenie sa týka 
okrem iného aj reštaurácií a nákupných 
centier. Podľa zmeneného nariadenia 
Úradu verejného zdravotníctva budú zru-
šené aj predpisy o zachovaní povinnej 
dvojmetrovej vzdialenosti medzi stolmi 
a o maximálnom počte štyroch osôb pri 
stole.
V reštauráciách bude konzumácia aj naďa-
lej dovolená len pri stoloch. V reštauráci-
ách a pohostinstvách, ktoré sa nachádzajú 
v nákupných centrách budú zrušené limity 
týkajúce sa počtu hostí, ale konzumácia 

jedla a pitia inde v priestoroch nákup-
ných centier ostáva zakázaná. Naďalej je 
potrebné dbať o potrebnú dezinfekciu.
V salónoch krásy a kaderníctvach už 
nebude potrebné dodržiavať limity počtu 
hostí. Vo fitnescentrách bude maximálny 
prípustný počet osôb 50 alebo jedna oso-
ba na 15 m2.
Hromadné podujatia bude možné organi-
zovať v režime Základ, čo znamená, že sa 
ich môže zúčastniť hocikto. Režimy OTP, 
OP a OP+ budú zrušené. Samotné hro-
madné podujatia budú zaradené do jednej 
z dvoch kategórií – nízkorizikové a vyso-

korizikové. Vysokorizikovými podujatiami 
sú napr. svadby, kary, podujatia s väčším 
počtom osôb ako sú napr. plesy a oslavy. 
Týchto podujatí sa môže zúčastniť maxi-
málne 50 osôb.
Na iných vybraných podujatiach ako sú 
napr. sobášne obrady, krsty, pohreby, voľ-
by a športové podujatia sa na počet účast-
níkov nebudú vzťahovať limity. Podujatí 
organizovaných pre osoby mladšie ako 18 
rokov sa bude môcť zúčastniť maximálne 
sto ľudí. 
K ďalšiemu uvoľneniu opatrení príde už  
v tomto mesiaci.        (l)

Rozbúrený svet

Prichádza uvoľnenie opatrení
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Svet sleduje ukrajinské udalosti v živom 
prenose. Situácia sa mení z minúty na 
minútu, v čase našej uzávierky bolo isté 
len to, že sa konečne otvoria humani-
tárne koridory, možné cesty úniku pre 
obyvateľov ukrajinských miest pod rus-
kou paľbou. Kvôli konfliktu sa už milióny 
stali prakticky zo dňa na deň bezdomov-
cami.
Samosprávy, charitatívne organizácie a 
cirkvi sa vo viacerých obciach Slovenska 
začali pripravovať na príchod utečencov 
už v prvý deň vojny, 24. februára. Okrem 
iných sa ozvala Únia miest Slovenska, 
ktorá poukázala na to, že viacerí členo-
via združenia pestujú družobné vzťahy s 
ukrajinskými mestami. „Sme pripravení 
na to, aby sme zareagovali v správny čas 
a podali pomocnú ruku. Slovenské mestá 
nepodceňujú vážnosť udalostí, nakoľko sú 
si vedomé toho, že tak, ako pri pandémii 
koronavírusu, aj v tejto kríze musíme byť 
súčasťou riešenia. Zmapujeme naše per-
sonálne a priestorové kapacity, v prípade 
potreby budeme pripravení zabezpečiť 
prevoz utečencov autobusmi z východnej 
hranice do západnej časti Slovenska, kde 
sa môžu tak jednotlivci ako aj rodiny cítiť v 
bezpečí ” – odznelo od predsedu Richarda 
Rybníčka. Členom únie je od roku 1998 aj 
Mesto Šamorín.
Čo sa týka systémových opatrení, medzi-
časom padlo rozhodnutie, že ukrajinskí 
utečenci môžu v Trnavskom samospráv-
nom kraji cestovať na medzimestských 
autobusoch bezplatne. Župan Jozef Vis-
kupič vyhlásil, že všetky spoje spoločností 

Arriva, SAD Dunajská Streda a SKAND 
budú pre nich zadarmo. Stačí sa im pri 
nástupe preukázať platným ukrajinským 
občianskym preukazom alebo cestovným 
pasom. Ukrajinskí občania môžu bezplat-
ne cestovať aj vlakmi Železníc Sloven-
skej republiky na celom území Slovenska. 
Bratislavský samosprávny kraj sa pridal a 
umožnil Ukrajincom bezplatné cestovanie 
aj v spojoch mestskej hromadnej dopra-
vy. Viskupič tiež avizoval, že župa pripra-
ví núdzové nocľahárne, pretože očakáva 
nápor príbuzných ukrajinských robotníkov 
pracujúcich v našom regióne.

Aj Šamorín sa zapojil do zbierky
V Šamoríne ako prvá vyzvala na cielenú 
zbierku pre Ukrajincov reformovaná cir-
kev, zdôrazňujúc, že „stupňujúca agresivi-
ta ohrozuje státisíce nevinných a bezbran-
ných“. Následne aj miestna organizácia 
Slovenského Červeného kríža vyhlásila, že 
hľadá dobrovoľníkov vo veku nad 18 rokov 
na smeny pri prijímaní a ošetrení utečen-
cov na východe krajiny. Ešte v ten deň, 27. 
februára sa na mestskej webovej stránke 
objavila výzva o zbierke v réžii Červeného 
kríža, následne 1. marca zasadal krízový 
štáb mesta. Ten prijal uznesenie o otvo-
rení a prevádzkovaní zberných miest pre 
dary utečencom v spolupráci s Červeným 
krížom a dobrovoľníkmi, v priestoroch 
Area s.r.o. na Bratislavskej ceste od 5. 
marca. Mesto okrem toho otvorí banko-
vý účet na prijímanie finančných darov  a 
zmapuje možnosti ubytovania utečencov 
v meste.

Ubytovanie, raňajky, večera
Podľa našich informácií prišli prví ukrajin-
skí utečenci do Šamorína v posledné feb-
ruárové dni - ide o kyjevských príbuzných 
ukrajinského občana, ktorý sa do nášho 
mesta prisťahoval pred 6 rokmi. V našom 
regióne je možné ubytovať utečencov v 
Gabčíkove a v účelových zariadeniach 
Slovenskej technickej univerzity. Medzi 
utečencami sú ľudia rôznych národností, 
poslucháči ukrajinských univerzít aj Ukra-
jinky s malými deťmi. Všetci sú registrova-
ní na cudzineckej polícii. Najmladším ute-
čencom, ktorý sa na Slovensko dostal aj s 
matkou, je trojdňové bábätko. Utečenci sú 
ubytovaní v školských budovách, robot-
níckych ubytovniach a farách, no v prvé 
dni sa mnohých podarilo umiestniť len 
provizórne, v športových halách a iných 
hromadných nocľahárňach. Počty utečen-
cov v obciach kontroluje mestská polícia, 
aby vedeli, koľko potrebujú raňajok alebo 
večerí. Niektorí sa už po pár hodinách 
poberú ďalej, ale je aj mnoho takých, ktorí 
nemajú kam ísť.
Nakoľko sa situácia zo dňa na deň mení, 
naše noviny zo svojej povahy mesačníka 
nestačia priebežne informovať o ďalšom 
vývoji. Všetky súvisiace aktuálne infor-
mácie nájdu občania na webovej stránke 
mesta Šamorín: www.samorin.sk.
Prosíme čitateľov, aby si pri príprave 
darov a balíkov pre utečencov pozorne 
prečítali usmernenie na 3. strane našich 
novín. Môžeme tým predísť tomu, aby 
zberné miesto odmietlo prevziať materiál-
ny dar.     (la)

Ukrajinská kríza: Milióny utekajú pred vojnou 
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Zber šatstva pre ukrajinských utečencov

Zberné miesto prijíma aj trvanlivé potraviny a hygienické potreby

Voľné ubytovacie kapacity 
budú sumarizované 
na webovej stránke

Mesto zriadilo účet na pomoc 
ukrajinským utečencom

Miestna organizácia Slovenského Červeného kríža a samospráva mesta Šamorín 
vyhlasujú zber šatstva pre Ukrajincov utekajúcich pred vojnou.

Balíky s oblečením môžete odovzdať na zbernom mieste zriadenom v sídle spoločnosti Area Šamorín, 
s.r.o., Bratislavská cesta 88, od pondelka do piatku v čase od 12.00 do 18.00 hod. 

a v sobotu od 09.00 do 13.00 hod.
Darovať môžete detské a ženské oblečenie (pánske nie) za nasledovných podmienok:

- šatstvo musí byť čisté, bez škvŕn a ďalšej vady,
- spodné prádlo a ponožky len nové, nepoužité,

- obuv len vyčistená, nepoškodená,
- darovať môžete aj nepoškodené čisté hračky.

Vedenie MO SČK žiada darcov, aby dámske a detské oblečenie priniesli v samostatných vreciach alebo 
krabiciach a na obale uviedli, čo obsahujú (napr. napísať fixkou).

Organizátori na základe skúseností z predchádzajúcich zbierok žiadajú darcov, aby nenosili oblečenie po 
starých rodičoch, staromódne kostýmy, pulóvre, spoločenské šaty a podobne.

Vedenie MO SČK v Šamoríne Vám ďakuje za pomoc.

Zberné miesto pre dary utečencom v sídle Area s.r.o. na Bratislavskej ceste 88 prijíma:
– deky, prikrývky, vankúše, spacie vaky – len čisté , vypraté, vankúše v čistej, nepoškodenej obliečke
– trvanlivé potraviny, a to konzervy, paštéty, detskú výživu a pyré, balené nealkoholické nápoje, čaje, 

podľa možnosti všetko s dlhšou dobou trvanlivosti. Potraviny, ktoré sa rýchlo kazia, suroviny na varenie 
ani čerstvé ovocie MO SČK neprevezme.

– zdravotnícky materiál, napr. autolekárničky (môžu byť aj po záruke), pomôcky pre diabetikov  
(inzulín, testovacie prúžky, príslušenstvo k inzulínovým pumpám, baterky typu AA,AAA, CR2032), 

dezinfekciu na rany, obväzy, leukoplast
- Drogériu a hygienické potreby – plienky, vlhké utierky, servítky, toaletný papier, mydlá, sprchové gély 

a šampóny, umelohmotné poháre.

Otváracie hodiny: pondelok až piatok 12.00-18.00, v sobotu 9.00-13.00.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
zriadilo webovú stránku 

www.pomocpreukrajinu.sk na pomoc 
utečencom prichádzajúcim z Ukrajiny 

na Slovensko. Utečenci sa tu môžu 
informovať o ponuke voľných ubytova-
cích kapacít, môžu sa tu registrovať aj 
tí, ktorí vedia ubytovanie pre utečen-
cov poskytnúť. Databáza je priebežne 

aktualizovaná. Odkaz na webovú 
stránku pomocpreukrajinu.sk dostanú 
utečenci v sms správe pri vstupe na 

Slovensko.

Mestský úrad Šamorín zriadil účet na prijímanie finančných 
darov na pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine.

Príspevky môžete posielať na účet:
SK31 0200 0000 0040 2381 6051

VS: 29201722
V záujme ochrany anonymity darcov sa úrad rozhodol otvoriť 

bežný bankový účet namiesto tzv. transparentného účtu. 
Príjmy a podrobné výdavky bude mesto týždenne zverejňovať 

na svojej oficiálnej webovej stránke.
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Mená obetí holokaustu budú vyryté na pamätnú tabuľu

Hľadáme 272 evanjelikov

V meste bude odhalená pamätná tabuľa 
obetiam holokaustu. Pietne miesto 
bude na Hlavnej ulici neďaleko kláštora, 
pred starou hudobnou školou, tam, kde 
kedysi stál dom doktora Wolfa. Tabuľa 
bude vyhotovená zo špeciálnej oceľovej 
platne, mená a vek obetí budú do nej 
vygravírované laserom.
Cieľom tejto iniciatívy je, aby túto tabu-
ľu videlo čo najviac ľudí a zamýšľali sa 
nad udalosťami, ktoré viedli k vymiznutiu 
Židov zo Šamorína.
„Odhalenie tabule sme pôvodne plánovali 
vlani na august a tabuľa mala byť umiest-
nená pred šamorínsku synagógu, ale tie-
to plány boli nezrealizovateľné. Pracovná 
skupina poverená touto úlohou hľadala 
možnosti, pričom preskúmala viacero 
alternatív. Jednou z nich bolo umiestne-
nie pamätnej tabule na Bratislavskej ceste 
pri kruhovom objazde, podľa druhej mala 
stáť pred starou hudobnou školou, kde bol 
kedysi dom doktora Wolfa. Starší Šamo-
rínčania si to ešte pamätajú. Napokon 
sme sa rozhodli pre tento návrh, nakoľko 
ide o frekventovanú lokalitu; na rozdiel od 
židovského cintorína, ktorý bol tiež medzi 
možnými lokalitami”, dozvedeli sme sa od 
viceprimátora Gábora Veresa.
Samospráva už disponuje potrebnými 
povoleniami. Vizualizáciu pietneho mies-
ta pripravil poslanec a architekt Tamás 
Jávorka. Ide o plochu 15–20 m2, ktorá 
bude mať samostatné osvetlenie. Tabuľu 
vyrobila firma zo Svätého Jura.
„Upovedomili sme Židovskú náboženskú 
obec v Dunajskej Strede o tom, kde plá-
nujeme vytvoriť toto pietne miesto. Jej 
predstavitelia považujú túto lokalitu za 
ideálnu“, dodal viceprimátor.

Vlani sa za podpory Trnavského samo-
správneho kraja podarilo obnoviť židov-
ský cintorín v Šamoríne a jeho dom 
smútku bet tahara v sume 60-tisíc eur. 
Nakoľko sa oficiálna otváracia slávnosť 
nemohla kvôli pandémii konať, pra-
covná skupina sa rozhodla, že ju spo-
jí s odhalením pamätnej tabule, ktorá 
sa bude konať z pietnych dôvodov 19. 
júna – šamorínski Židia boli totiž počas 
druhej svetovej vojny deportovaní v 
mesiacoch máj a jún. Podľa plánov sa 
v deň slávnostného odhalenia otvo-
rí v dome smútku tematická výstava 
o židovskej pohrebnej kultúre. „Táto 
aktivita je ešte predmetom rokovania 
s Múzeom židovskej kultúry v Bratisla-
ve, aj miestny historik Ján Hevera má 
množstvo materiálov. Pietna slávnosť, 

otvorenie domu smútku a vernisáž by 
sa začali o 14.00 na cintoríne, následne 
o 16.00 by sa konalo odhalenie pamät-
nej tabule. Pri tabuli by žiaci sloven-
ského a maďarského gymnázia čítali 
úryvky z knihy spisovateľky s pôvodom 
zo Šamorína a dnes žijúcej v Amerike, 
Livie Bitton-Jackson, ktorá sama prežila 
hrôzy holokaustu. 
V 2. svetovej vojne bolo zo Šamorí-
na deportovaných 505 členov židov-
skej náboženskej obce – celé rodiny, 
od bábätiek až po starých rodičov.  
Z pekla koncentračných táborov sa ich 
napokon vrátilo len 36. Mená obetí sa 
zachovali sčasti na šamorínskej matrike, 
sčasti v izraelskom archíve Yad Vashem. 
Z dostupných dokumentov sa podarilo 
identifikovať zhruba 360 mien.     (l)

V roku 2021 prebehlo v Slovenskej 
republike sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov. Jedným zo zisťovaných údajov 
bolo aj náboženské vyznanie. K evanje-
lickej cirkvi a.v. na Slovensku sa prihlási-
lo 286 907 obyvateľov (5,27%).
Pre náš cirkevný zbor ECAV na Slovensku 
Šamorín je dôležité zistenie, že sa k evan-
jelickému vierovyznaniu prihlásilo spolu 
1.056 obyvateľov, pretože v roku 2011 bolo 
prihlásených len 784, čo je nárast o 272 
veriacich.
Je potrebné vysvetliť, že pod CZ ECAV 
na Slovensku Šamorín spadajú okrem 
mesta Šamorín – 466 evanjelikov (v roku 
2011 bolo prihlásených 446, čo zname-
ná nárast o 20 osôb) – aj ďalšie obce v 
okolí mesta, a to v počte 24 obcí, kde sa 
k evanjelikom prihlásilo spolu 590 obyva-

teľov (v roku 2011 bolo prihlásených 338, 
čo je nárast o 252).
Tento nárast prihlásených evanjelikov 
nás teší, ale vedie nás aj k zodpoved-
nosti. Týmto článkom sa prihovárame a 
pripomíname evanjelikom v Šamoríne a 
jeho okolí. To jest v diaspórach patriacich 
k nášmu cirkevnému zboru – v obciach 

ležiacich v západnej časti okresu Dunaj-
ská Streda a v dvoch obciach okresu 
Senec, ako je to znázornené v priloženom 
grafe.
Sídlo Evanjelického cirkevného a.v. zboru 
nájdete na adrese: Gazdovský rad 37/45, 
931 01 Šamorín.
Služby Božie sa konajú pravidelne každú 
nedeľu o 9.00 hod. v slovenskom jazyku a 
o 10.30 hod. v maďarskom jazyku. Tešíme 
sa na Vás.
Bližšie informácie Vám poskytneme na 
evanjelickom farskom úrade v Šamoríne. 
Ďalšie kontakty nájdete na stránke: htt-
ps://www.ecav.sk/zapadny-distrikt/brati-
slavsky-seniorat/samorin

Mgr. Jana Fördős, evanjelická farárka
Článok v maďarskom jazyku vyjde v budúcom 

čísle Šamorín a okolie. 

Vizualizácia pamätného miesta                                    (Zdroj: Ing. Arch. Tomáš Jávorka, ABJ, s.r.o.)
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Kvôli vlaňajším protipandemickým opat-
reniam vyhodnocovali dobrovoľní hasiči 
na svojom februárovom valnom zhro-
maždení dva roky naraz – 2020 a 2021 a 
zvolili si predstaviteľov do orgánov zdru-
ženia. 
Zasadnutie sa tentokrát konalo v skrom-
nom „prevedení“, pretože chýbali družob-
né zbory z obce Bősárkány a Uherského 
Brodu, aj ďalší predstavitelia spriaznených 
hasičských zborov z okolia. Členovia zbo-
ru vzniknutého pred 150 rokmi sa napriek 
ťažkým podmienkam mohli pochváliť s 
výsledkami hodnými uznania. Ich rozpo-
čet musel byť okresaný, no napriek tomu 
sa im podarilo zaobstarať nové nástroje, 
vedeli financovať zložitejšie opravy tech-
nických zariadení a majú už takmer ukon-
čenú renováciu dvora požiarnej zbrojnice. 
Po ukončení prác bude na svoje pôvodné 
miesto premiestnený aj pomník zaklada-
teľa dobrovoľných hasičských zborov. 
V oblasti požiarnej ochrany bol dosiah-
nutý významný pokrok, no stále je i tu 
čo zlepšovať, konštatovala správa dozor-
nej rady po prednesení výročnej správy 
zboru. Výročná správa navrhuje venovať 
zvláštnu pozornosť dychovému orchestru, 
ktorý je jedným z najstarších hasičských 
orchestrov na okolí, a taktiež výchove 
dorastu, mládežníckemu dychovému 
orchestru vedenému dirigentkou Zuzanou 
Bazso Horváth. Členovia opäť zvolili Sán-
dora Kocsisa za predsedu a samospráve 
predkladajú návrh na zvolenie Ľudovíta 
Ürgeho za náčelníka zboru. Na zasadnu-
tí blahoželali jubilantom a nechýbala ani 
ceremónia slávnostného povýšenia čle-
nov zboru.
István Lelkes, riaditeľ Hasičského a 
záchranného zboru a Krisztián Tovaryš, 
predstaviteľ územnej organizácie dobro-
voľných hasičských zborov sa šamorín-
skym hasičom poďakovali za ich obetavú 
prácu. Viceprimátor Gábor Veres uistil 
členov DHZ o podpore samosprávy. Hasi-
či vyjadrili vďaku za poskytnutú podporu a 
zároveň prosia verejnosť o venovanie 2% 
z dane, aby mohli aj naďalej ochraňovať a 
zachraňovať majetok, v prípade potreby aj 
život Šamorínčanov.                     (s)

Dobrovoľní hasiči referovali 
o výnimočných výsledkoch

Judita Hrabinská. 43-ročná kočka, ktorá 
miluje prechádzky. Býva vo Vojke nad 
Dunajom, ale k Šamorínu ju toho viaže 
viac než dosť. Teraz už aj rozrastajúca 
komunita pod názvom Veselé paličky.

Čo Ťa inšpirovalo založiť takúto skupi-
nu?
Nordic walking paličky som si kúpila asi 
pred 4 rokmi na Vianoce. V tom čase 
som chodila do práce pešo. Videla som 
pár ľudí, že chodia s paličkami a veľmi sa 
mi páčila predstava s nimi chodiť. Rada 
chodím na prechádzky, ale chýbala mi 
spoločnosť, niekto, kto by chodil rovnako 
rád na prechádzky ako ja. Zároveň som 
chcela spoznať nových ľudí z okolia. Tak 
som jedného dňa napísala do facebooko-
vej skupiny Šamorín a okolie, že hľadám 
parťáčky a parťákov na nordic walkingo-
vé prechádzky. Prekvapil ma záujem, tak 
som vytvorila súkromnú facebookovú 
skupinu s názvom Veselé paličky, kde sa 
záujemcovia pridali.

Prečo práve nordic walking?
Je to forma chôdze. Nordic walking je 
výborná aktivita. Vďaka paličkám sa roz-
hýbe celé telo. Okrem nôh sa zapoja aj 
ruky, zapne sa cirkulácia energie v celom 
organizme. Mňa každá walkovačka ener-
geticky dobije. Cítim sa potom ako vyme-
nená. Robí mi to veľmi dobre.

Koľko členov má táto skupina?
Ku koncu februára nás bolo dokopy už 26.

Ako často sa stretávate a na aké miesta 
chodievate?
Pravidelne sa stretávame každú sobotu a 
nedeľu o 9:00. Väčšinou v Šamoríne-Či-
listove pri hoteli Kormorán, chodíme pod 
hrádzu, okolo lagúny, mali sme už aj wal-
kovačku v Kyselici a koncom februára sme 
boli v Hamuliakove. Máme však dohodu, 
že ak má niekto chuť vybehnúť von aj cez 
týždeň, môže kľudne napísať ostatným 
do skupiny, že či sa niekto iný nechce k 
nemu pridať v tom čase. Verím tomu, 
že sme komunita ľudí, ktorí majú rovna-
ký záujem a táto facebooková skupina 
je priestor, ktorá poskytuje príležitosť sa 
stretnúť hocikedy. Plánujeme výlety aj do 
okolia Šamorínu. Báč, Vojka, Bodíky sú 
určite miesta, ktoré časom navštívime. 
Boli už aj návrhy, že by sme mohli ísť na 
výlet do Bratislavy – Rači a ja by som rada 
navštívila trojhraničný kameň - miesto, 
kde sa stretávajú 3 krajiny: Slovensko, 
Maďarsko a Rakúsko. Rok je dlhý, určite 
bude veľa miest, ktoré navštívime.

Sú ľudia v skupine zameraní aj na pozo-
rovanie prírody alebo skôr im ide o 
vyvetranie hlavy a ľahký šport?
Ja by som povedala, že ide o stretávanie 
sa s ľuďmi, ktorí sú si podobne naladení. 
Čo ja pozorujem a zažívam, že ide o ľahký 
šport, pobyt v prírode a zdieľanie. Veľa sa 
rozprávame popri chôdzi a spoznávame 
bližšie, kto čo má rád, kto sa čím živí, ako 
trávi voľný čas a podobne. Som presved-
čená, že časom vzniknú krásne zážitky a 
priateľstvá, vlastne oni už teraz vznikajú...

Ako Ťa môžu nájsť ďalší záujemcovia  
o spoločný nordic walking?
Záujemcovia môžu požiadať o prida-
nie do súkromnej facebookovej skupiny 
Veselé paličky. Tu uverejňujem, kedy a 
hlavne kde sa daný týždeň stretávame. 
Členovia si však môžu aj sami napísať 
príspevok do skupiny a nájsť si parťáka na 
walkovačku.

Na záver povedz ešte niečo o sebe.
Som rada medzi ľuďmi, milujem zdieľanie. 
Mám veľmi rada deti, ich otvorenosť, hra-
vosť, láskavosť, zvedavosť a veselosť ma 
asi nikdy neprestanú fascinovať.  Mám 
rada chôdzu, prechádzky a nordic wal-
king, bicyklovanie, umenie, varenie, prí-
rodu, zvieratá. Od minulého roka píšem 
blog, kde uverejňujem krátke príbehy, v 
ktorých odovzdávam pocit z toho, ako 
sama svet vnímam a čo pritom preží-
vam. Verím tomu, že sa netreba naháňať 
za zážitkami a ozajstným životom, on si 
nás sám nájde v ten pravý čas, keď sme 
už pripravení. Život sa hýbe vtedy, keď sa 
aj my hýbeme, a to aj fyzicky. Pridajte sa 
k nám a poďte sa poprechádzať do lesa. 
Bude to stáť za to. Dowalkovania!

Zawalkuj si s nami!

Judita Hrabinská pozýva záujemcov na nor-
dic walking                  (archív)
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Fašiangový sprievod v Mliečne sa uskutočnil po 145-krát (Foto: Mátyás Szinghoffer)

PONUKA MESTSKEJ KNIŽNICE ZSIGMONDA ZALABAIHO

Ľudmila Ulická: 
Jakubov rebrík 
Monumentálna epická freska, ktorá 
zachytáva viac ako storočie ruských 
dejín, je rozvetvenou rodinnou ságou 
s množstvom hrdinov a dômyselne 
vybudovaným príbehom. Román vyni-
kajúcej ruskej spisovateľky Ľudmily 
Ulickej rozpráva príbeh o niekoľkých 
generáciách rodiny Osetských, pochá-
dzajúcich z Kyjeva a neskôr presťaho-
vaných do Moskvy. Nora, divadelná 
výtvarníčka, suverénna a praktická žena, spoznala svojich 
predkov začiatkom 21. storočia, keď si prečítala korešponden-
ciu starého otca Jakuba a starej mamy Marusie a v archíve 
KGB získala prístup k Jakubovmu prípadu.

Paweł Smoleński: 
Šče ne vmerla i ne vmre. 
Šče ne vmerla i ne vmre je živelný roz-
hovor, písaný v zhone, zahorúca, ako 
pokus zachytiť pulzujúci rytmus histórie, 
ktorá tak úpenlivo upriamila pozornosť 
na východnú hranicu Európy. Je to váš-
nivý rozhovor poľského reportéra Pawła 
Smoleńského s Jurijom Andruchovy-
čom, ukrajinským básnikom, prozaikom a 
hudobníkom, ktorý spolu s tisíckami ľudí 
protestoval na Námestí nezávislosti. Je to 
pokus o prehodnotenie vnímania národ-
ného úspechu a prehry, pýchy i predsudkov k susedom. Majdan, 
Janukovyč, Krym, Donbas, Putin atď. sú mená, ktoré znova a opäť 
dominujú vo všetkých európskych správach tlačových agentúr. 
Slová tejto knihy boli písané v momente, keď boli oči celého 
sveta obrátené na Ukrajinu – tak, ako práve dnes...

Benőke a Hanga 
v knižnici

Fašiangový sprievod v Mliečne

Diána Marosz, stála spolupracovníčka týž-
denníka Vasárnap napísala – pôvodne pre 
svoje deti – očarujúcu a hravú, no pritom 
poučnú knihu s výchovným rozmerom. Oží-
va v nej príbeh súrodencov, ktorí žijú medzi 
Krumplákmi v Krumplande (na Slovensku), 
no ich materinským jazykom je feferónčina 
(maďarčina). 
S mamou sa rozprávajú výlučne po 
feferónsky, s otcom zasa po krumplácky 
a postupne sa od nich učia, čo znamená 
byť chápavý a tolerantný, ako zostať sám 
sebou a postaviť sa za svoj názor bez toho, 
aby sme niekoho urazili. Zažívajú a riešia 
situácie, do akých sa môžu bežne dostávať 
príslušníci akejkoľvek menšiny. A na konci 
každého príbehu Benőke s Hangou vždy 
nájdu to najrozumnejšie riešenie. Text je 
autentický aj vďaka tomu, že i samotná 
autorka vychováva dvojjazyč né deti, pri-
čom v poučných príbehoch sa nevyhýba 
ani téme sklamania či neúspechu, s kto-
rými sa môžu na jednej či druhej strane 
stretnúť.
Slovenský preklad je dielom Lucie Molnár 
Satinskej, ktorá si rovnako založila dvojjazyčnú 
rodinu, ibaže v opačnom poradí – pre jej dve 
deti je materinským jazykom slovenčina. A tak 
sa ako prekladateľka dokázala s textom napl-
no stotožniť. Výsledkom je dvojjazyčná kniha, 
ktorá dnes, vo vojnových časoch má ešte väč-
šie posolstvo, lebo nás učí mieru, pochopeniu, 
akceptácii druhých.
Prezentácia knihy Diány Marosz s názvom 
Benőke a Hanga, dvojjazyční súrodenci sa 
uskutoční 11. apríla 2022 o 17.00 hodine  
v Mestskej knižnici Zsigmonda Zalabaiho v 
Šamoríne. S autorkou Diánou Marosz sa roz-
práva prekladateľka knihy, Lucia Molnár Satin-
ská. Jazykom rozhovoru bude maďarčina.

Tohtoročné fašiangy boli opäť netra-
dičné, tentokrát nielen kvôli koro-
navírusu, ale aj kvôli neistote a stra-
chu z vojny. Napriek obavám sa ľudia  
v Mliečne napokon opäť zišli na rozlúčku 
so zimou a vyhnanie zlého ducha. 
Tento starobylý zvyk má rôzne regio-
nálne varianty – majú ho v určitej for-
me pod Zoborom, v okolí Mohácsu, 
aj na Dolnom Pohroní. Slováci mu tra-
dične hovoria „vynášanie Morény” a  
u nás v Mliečne máme „dőrejárás“. Tra-
dičný sprievod s takmer 150-ročnou histó-
riou sa podľa tých najstarších obyvateľov 
Mliečna za tie roky prerušil len výnimočne.  
Po minuloročnej prestávke sa teda miest-
ni hasiči ako hlavní organizátori s chuťou 
pustili do prípravy ďalšieho ročníka, a to na 
víkend pred Popolcovou stredou. 
Typickým znakom mliečňanského sprievo-
du je, že sa k zástupu ľudí na štýl svadob-
ného sprievodu s hudobníkmi pripájajú 
aj „blázniví” remeselníci, mäsiari, holiči, 
drotári a colníci. Vďaka mliečňanskému 
sprievodu tento starý žitnoostrovský zvyk 

nielenže prežíva, ale zakomponuje ďalšie 
mýtické postavy ako bosorky, krampusy, 
čerti a hrbatí. Podľa tradície sa za „dőre“ 
(hlupáčika) mohli preobliekať len muži  
v rokoch alebo mladí chlapci, dievčatá a ženy 
mohli pomáhať len v prípravách, napr. pri 
výrobe a obliekaní masiek. Tak tomu bolo aj 
tento rok. Právo stelesniť postavy sprievodu 
v maskách sa v minulosti v rodinách temer 
dedilo a v daný deň bolo pre toho vybraného 
poctou byť tým „hlupáčikom”. 
Bolo dobré vidieť, že aj tento rok sa 
do sprievodu pridali ďalší a ďalší mla-
dí a okrem hasičov sa zapojili aj miest-
ni mladí ľudoví muzikanti a taneční-
ci, nebolo ich už treba volať „zvonku”. 
Vďaka organizátorom, účinkujúcim a 
každému, kto po dlhej izolácii prispel  
k dobrej nálade a veselosti. Dúfame, že do 
budúcna sa pred týmto bláznivým sprievo-
dom otvorí čoraz viac mliečňanských brán, 
aby tam mohli vytancovať dievčatá a ženy 
a za odmenu inkasovali zaslúžené klobásy, 
vajcia, víno, slaninu a vyhodili si trocha z 
kopýtka takto na konci fašiangov.            (s)
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Aj na duši záleží

Gymnázium má nové chemické laboratórium 
aj krytú cyklostanicu

Covid alebo teraz vojna na Ukrajine. Dve 
neznáme situácie, ktoré v nás vzbudzu-
jú strach a hrôzu. Aj naše deti musia  
v týchto dňoch čeliť ohrozeniu svojho 
detského mentálneho sveta. Gymná-
zium M.R.Štefánika realizovalo pilotný 
projekt ochrany duševného zdravia detí 
ako prvé gymnázium na Slovensku.
V rámci pilotného projektu sa na gymná-
ziu realizovalo 14 prednášok o duševnom 
zdraví, do ktorých sa zapojilo 262 žiakov a 
21 pedagógov školy. Prvotným impulzom 
realizácie projektu bola dlhotrvajúca pan-
démia, ktorá na detskej duši zanechala 
svoju stopu. Žiaľ, v týchto dňoch je téma 
duševného zdravia detí opäť aktuálna, 
pretože sme blízkymi svedkami vojnových 
udalostí na susednej Ukrajine.
Ako to celé vzniklo, sme zisťovali od ria-
diteľky Edity Lysinovej. Prezradila nám, že 
dôležitými spúšťačmi projektu boli iniciatí-
va školskej psychologičky a sociálna izolá-
cia detí počas pandémie. Projekt napokon 
spolu vymysleli a rozbehli v októbri až 
decembri 2021. „November je mesiacom 
duševného zdravia a v tomto období sme 
deti zapojili do projektu prostredníctvom 
prednášok a ďalších spoločných aktivít. 
Deti si následne vymysleli samostatné 
triedne aktivity a tešili sa zo spoločne trá-
veného času“ – opisuje riaditeľka prínosy 
projektu. Školská psychologička, ktorá 
pôsobí na gymnáziu na čiastočnom úväz-
ku sa v tejto téme intenzívne angažuje a 
zvláštnu pozornosť venuje aj kyberšikane 
a bezpečnosti detí na internete.
Na prednáškach sa búrali mýty, ktoré 
duševné choroby sprevádzajú – nie sú 
napríklad vôbec vzácne, nie sú znakom 

zlyhania jednotlivca, duševný stav člove-
ka sa môže zlepšiť, každý môže pomôcť  
v boji s duševnou chorobou a nikto by 
pre ne nemal trpieť. Prednáškami to ale 
neskončilo, v 12 triedach sa uskutočnili 
triedne aktivity na túto tému, ktoré mali 
okrem zvýšenia povedomia aj pozdvihnúť 
náladu v triedach, zvýšiť spolupatričnosť, 
ochotu pomáhať druhým a eliminovať prí-
padnú šikanu. 
Z príležitosti vyhodnotenia pilotného pro-
jektu na gymnázium zavítala aj štátna 
tajomníčka Ministerstva školstva SR Mgr. 
Svetlana Síthová. „Som pyšná na Vašu 
školu, lebo ste príkladom pre tých ostat-
ných“ – vyzdvihla na svojej návšteve dňa 
22.2.2022. Na stretnutí so zástupcami 
gymnázia sa vyslovila o to, aby boli také-
to aktivity úplne bežnou súčasťou každej 
školy. Vyjadrila vďaku zúčastneným peda-
gógom, riaditeľke a psychologičke, že „túto 
tému môžeme prenášať od Vás na iné ško-
ly a ukázať spôsob, ako sa to dá“.         (vk)

Vážení 
pedagógovia,

dovoľte nám, aby sme z príležitosti Dňa 
učiteľov srdečne pozdravili všetkých 
pedagógov nášho mesta. 
Chceme sa Vám zo srdca poďakovať za 
Vašu obetavú výchovno-vzdelávaciu 
prácu. 
Vaša každodenná práca si zaslúži nie-
len materiálne ocenenie, ale aj morálne 
uznanie. Poctivý, spravodlivý, trpezli-
vý a milý pedagóg svojim príkladným 
správaním vychováva naše deti nielen 
na vyučovacích hodinách, ale aj vo voľ-
nom čase, zachováva tradície, aby sa 
mohli predávať ďalej mladším generá-
ciám.
Demokratické riadenie v škole je pro-
striedkom k tomu, aby sa do popredia 
dostala osobnosť učiteľa, ktorý má svo-
jou pripravenosťou a pozitívnym prí-
stupom prispieť k zvýšeniu kvality vyu-
čovania a zlepšeniu atmosféry v škole.  
V demokraticky riadenej škole sa kaž-
dý jeden člen učiteľského zboru zapája 
do spoločnej činnosti aj rozhodovania. 
Škola môže fungovať len na princípe 
humanizmu. V dnešnej modernej škole 
musí každý za jej fungovanie prevziať 
zodpovednosť.
Podľa starého čínskeho príslovia 
„Nie je zázrakom lietať alebo chodiť  
po vode. Najväčším zázrakom je chodiť 
po zemi“.
S touto myšlienkou Vám prajeme veľa 
šťastia, zdravia, vytrvalosti a mnoho 
ďalších úspechov v profesijnom živote. 

Csaba Orosz, primátor 
Gábor Veres, zástupca primátora

Štefan Vajas, vedúci školského úradu

Vďaka dobrej spolupráci Gymnázia M. R. 
Štefánika s Radou rodičovského združe-
nia sa v tomto školskom roku uskutočnila 
kompletná rekonštrukcia a modernizácia 
chemického laboratória. V rámci projektu 
tu boli realizované nielen stavebné úpravy, 
ale boli zakúpené aj nové chemické pracov-
né stoly so stoličkami a skrine.
Tieto pomôcky zvyšujú bezpečnosť pri 
práci na hodinách chémie a umožnia 
vykonávať zaujímavé chemické pokusy 
aj pri väčšom počte žiakov. Vo vynovenej 
učebni majú žiaci k dispozícii aj interak-
tívnu obrazovku a novú tabuľu. Veľkým 
prínosom investície je, že od januára 
2022 je tu možné vykonávať už aj žiacke 
pokusy, nielen ukážky od učiteľa.

Ďalším inovatívnym projektom, ktorým 
sa šamorínske gymnázium môže pýšiť, 
je nový cykloprístrešok, najmodernejší  
v Trnavskom kraji. Zabezpečuje ochranu 
bicyklov pred nepriaznivými poveternost-
nými vplyvmi, funguje na čip a žiaci ho 

môžu využívať po celý čas štúdia na škole. 
Nová, študentmi už obľúbená „cyklostani-
ca“ prispieva k ochrane životného prostre-
dia, pretože podporuje používanie bicykla 
na cestu do školy miesto odvozu autom.

Zdroj a foto: Gymnázium M. r. Štefánika

Nové chemické laboratórium

Vyhodnotenie projektu prebehlo za účasti 
štátnej tajomníčky ministerstva školstva SR 
Mgr. Svetlany Síthovej             (Foto: redakcia)
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Ministerstvo životného prostredia pripra-
vuje akčný plán ochrany Vodohospodár-
skej oblasti Žitný ostrov. Podľa vyhlásenia 
ministra životného prostredia Jána Buda-
ja (OĽANO) a generálneho riaditeľa sek-
cie ochrany vôd Romana Havlíčka bude 
akčný plán predložený vláde na jeseň.
Cieľom je, aby bola ochrana vôd defino-
vaná ako prioritný verejný záujem v tom-
to území. 
Budaj dodal, že zásoby pitnej vody sú už v 
súčasnosti ohrozené toxickými priesakmi 
zo skládky chemického odpadu vo Vraku-

ni, zo závodu Istrochem a zo skládky Žabí 
majer.
V súvislosti s akčným plánom vznikli odbor-
né pracovné skupiny s účasťou samospráv, 
univerzít a mimovládnych organizácií. Tie sa 
budú zaoberať odhaľovaním zdrojov znečis-
tenia vôd, kompetenciami úradov a účinnej-
šou ochranou.
Envirorezort má na Žitnom ostrove moni-
torovacie zariadenia, ktoré sledujú kvalitu 
podzemných vôd. Je záujem monitorovať aj 
kvalitu pôdy. Plánujú preto diskutovať aj s 
ministerstvom pôdohospodárstva o vytvo-

rení osobitného režimu hnojenia, používa-
nia pesticídov a ďalších chemikálií na území 
ostrova.
Na tému záchrany Žitného ostrova sa usku-
točnila online konferencia za účasti 185 
odborníkov, zástupcov štátnej a verejnej 
správy, vedecko-výskumných pracovísk a 
mimovládnych organizácií. „Je načase, aby 
sme našli kvalitné, efektívne a dlhodobé 
riešenia,“ skonštatovala poslankyňa parla-
mentu Anna Zemanová, ktorá iniciatívu za 
záchranu Žitného ostrova založila. Tvrdí, že 
ostrov dopláca na chyby minulých vlád. (k)

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Akčný plán na ochranu Žitného ostrova

Ekocentrum v Čunove bude vzdelávať o biodiverzite
Bratislavský samosprávny kraj zriadi  
v čunovskom kaštieli a sýpke multifunkč-
né environmentálne vzdelávacie zariade-
nie nadregionálneho významu. Projekt sa 
realizuje v rámci slovensko-maďarského 
projektu Ecoregion.
Ekocentrum má slúžiť na podporu ochra-
ny biodiverzity slovensko-maďarského 
pohraničia a na zachovanie jeho prírod-
ného dedičstva, pričom súčasťou plánu je 
aj obnova časti čunovského kaštieľa. Dru-
há etapa projektu zahŕňala revitalizáciu 
záhrady za ekocentrom.
„V záhrade sme inštalovali zážitkové a 
interaktívne prvky ako napr. biotopové 
jazierko schopné samočistenia, vtáčie 
hniezdo, lávku vedúcu ponad mokraď, 
šplhací totem, interaktívnu stenu, poci-
tový chodník na prechádzku naboso, ale 
aj záchrannú stanicu pre zranené živočí-
chy,“ ozrejmil predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja Juraj Droba.
V ekocentre budú prebiehať vzdelávacie 
aktivity pre slovenských aj maďarských 

žiakov. Na maďarskej strane projektu 
bude v Dunaszigete vybudované podob-
né zariadenie. Obnovený kultúrny dom v 
obci Kimle bude odteraz slúžiť aj vodá-
kom a peším milovníkom prírody. Projekt 

je spolufinancovaný Európskym fondom 
regionálneho rozvoja cez Program spo-
lupráce Interreg V-A Slovenská republi-
ka-Maďarsko, jeho celkový rozpočet činí 
1 950 000 eur.            (k)

Interiér Ekocentra v Čunove                       (net)
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Vyhrážal sa samovraždou

8. februára poobede bola hliadka MsP 

telefonicky požiadaná o súčinnosť 

OOPZ Šamorín pri preverení ozná-

menia zo Školskej ulice, kde mala byť 

rodinná hádka a niekto z účastníkov 

mal chcieť spáchať samovraždu. Na 

mieste bolo zistené, že k hádke došlo 

na druhom poschodí. Oznamovateľka 

tvrdila, že už nezvláda psychický teror 

zo strany dcéry a vnuka. V prítomnosti 

hliadky MsP sa obe strany ukľudnili a 

hliadku ubezpečili o pokojnom riešení 

veci. Prípad prevzalo OOPZ Šamorín.  

Nechal si peniaze v bankomate

8. februára v nočných hodinách našli 

v bankomate na Gazdovskom rade 

zabudnutých 30€. Nález bol MsP 

Šamorín nahlásený telefonicky. Pocti-

vý nálezca na mieste odovzdal nájdené 

peniaze mestským policajtom.

Nenašla si prácu, preto sa opila

10. februára doobeda prišlo na MsP 

telefonické oznámenie, že na uli-

ci Vicenzy sa na benzínovej pumpe 

nachádza neznáma žena, ktorá len sedí, 

nekomunikuje a asi potrebuje pomoc. 

Išlo o osobu bytom v Detve. Na mieste 

bolo zistené, že pani si v Šamoríne hľa-

dala prácu, ale nenašla a psychicky to 

nezvládla, siahla po alkohole a prehna-

la to. Bola pod vplyvom alkoholu, bez 

zranení, ošetrenie nepotrebovala. 

Spaľoval zvyšok stavebného materiálu
V poobedňajších hodinách 20. februára 
počas hliadky vykonanej na ulici Brezo-
vá príslušníci mestskej polície zistili, že 
pri novostavbe rodinného domu dochá-
dza k spaľovaniu zvyšku stavebného 
materiálu, najmä fólií, polystyrénu a 
kartónov. Osobu, ktorá oheň založila, 
hliadka upozornila na celoročný zákaz 
kladenia ohňa na území nášho mesta. Tá 
uviedla, že o zákaze nevedela a na výzvu 
hliadky oheň ihneď uhasila.

Reval, že sa zabije
V noci 22. februára požiadalo hliad-
ku MsP o súčinnosť OOPZ Šamorín na 
Bratislavskej ceste, kde sa na ulici pri 
podniku Perla mal niekto správať neprí-
četne.  Po príchode hliadky na miesto sa 
daná osoba váľala po zemi, vykrikovala 
a vyhrážala sa samovraždou. Tak proti 
mestským, ako aj štátnym policajtom 
sa správala agresívne. Na miesto bola 
privolaná RZP, ktorá odviezla osobu do 
dunajskostredskej nemocnice na psy-
chiatrické oddelenie.

Chlapček utiekol z domu
26. februára doobeda si všimli malého 
chlapca túlať sa samého na Veternej uli-
ci v blízkosti basketbalovej haly. Ozna-
movateľ typoval, že mohol mať asi 4 
roky. Hliadka sa okamžite dostavila na 
miesto, chlapčeka našli, ktorý uviedol, 
že má päť rokov a odišiel z domu sám, 
mieril k babke. Bez povšimnutia rodičov 
preliezol cez bránu rodinného domu. 

Svoju adresu vedel, na čo ho policajti 
odviezli domov. Matka hliadke uviedla, 
že nevedela o úteku syna. Hliadke sa za 
pomoc poďakovala.

Doma mu prišlo zle,
 zachránili ho policajti

V noci 26. februára prišlo telefonické 
oznámenie na MsP Šamorín, podľa ktoré-
ho sa oznamovateľ nevedel skontaktovať 
so svojim partnerom, bytom v Čilistove na 
Šamorínskej ulici. Oznamovateľovi daná 
osoba nedvíhala telefón.  Policajti prišli na 
miesto a pohľadom cez okno zistili, že na 
zemi niekto nehybne leží. Privolali hliadku 
OO PZ Šamorín a RZP. Príslušník OOPZ 
Šamorín sa cez otvorené okno dostal do 
domu, otvoril vchodové dvere, následne 
osobu ošetrila posádka RZP a previezli ju 
do nemocnice do Dunajskej Stredy. 

Hlasná nočná zábava v bare
V noci 26. februára bola do kaviarne 
na Gazdovskom rade privolaná hliadka 
MsP. Oznamovateľ sa sťažoval na hlasnú 
hudbu a vykrikovanie hostí. Po prícho-
de hliadky MsP na miesto bola už hudba 
vypnutá a v bare bolo už len pár ľudí, ktorí 
nechceli odísť. Hliadka vyzvala čašníčku, 
aby poslala hostí preč, čomu vyhovela. 
Porušila však VZN 2/2018 nedodržaní 
záverečných hodín a jej priestupok rie-
šili v blokovom konaní. Tú istú noc našla 
hliadka otvorenú aj reštauráciu na Hlavnej 
ulici, ktorej majiteľa vyzvali na ukončenie 
zábavy. Výzve vyhovel aj on, dostal však 
blokovú pokutu tiež.

ZO ZÁPISNICE MESTSKEJ POLÍCIE

Polícia upozorňuje seniorov na podvodníkov
Polícia aj touto cestou upozorňuje na 
podvodníkov, ktorí páchajú na senioroch 
tzv. „vnukovské podvody“.
Recept podvodu je nasledovný: podvod-
níci telefonicky zavolajú staršej osobe, 
vydávajú sa za advokátov, policajtov, sud-
cov alebo dokonca priamo za vnuka danej 
osoby. Tvrdia, že u vnuka našli policajti v 
Maďarsku drogy a zadržali ho. Starého 
človeka navádzajú na zaplatenie kaucie, 
aby sa vnuk mohol obhajovať na slobo-
de. Držia ho stále na linke, podvodník ho 
informuje, že pred domom naňho čaká 
taxík, tam môže odovzdať peniaze. Penia-
ze v obálke vraj potom už odvezie taxikár 
priamo vnukovi. Stalo sa aj, že danú osobu 

odviezli taxíkom priamo k bankomatu, aby 
mohla určenú sumu vybrať.
V Dunajskej Strede dostala polícia už viac 
oznámení o „úspešnom“ podvode a tiež o 
viacerých pokusoch o podvod. Najväčšia 
takto vylákaná suma doteraz bola 10 000 
eur.
Polícia preto dôrazne upozorňuje starších 
ľudí a ich rodinných príslušníkov, že
ak im príde takýto hovor, treba ho zrušiť 
a zavolať svojmu dieťaťu, vnukovi, členovi 
domácnosti a overiť si pravdivosť informá-
cie. Polícia ani iná organizácia si od zadr-
žanej osoby nikdy nepýta peniaze.

Zdroj: Okresné riaditeľstvo PZ 
v Dunajskej Strede Ilustrácia: net
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Rebeka a Nina Forgáchové
v šľapajách pradedka
V ŠTK (Šamorínsky telovýchovný 
klub) vzniknutom v roku 1914 sa popri 
futbalistom a zápasníkom zorgani-
zovali aj šermiari, no svetovú vojnu 
prežil len klub futbalistov. Šerm sa 
v Šamoríne  znovu objavil až v roku 
1962. Založenie klubu sa viaže k osobe 
Oszkára Forgácsa. 
Jeho syn, Krisztián Forgách patril medzi 
jeho prvých žiakov, potom aj jeho deti 
Péter, Krisztína a Gergely strávili v šer-
miarskej hale množstvo času. V súčas-
nosti sa šermu, ktorý sa v Šamoríne udo-
mácnil vďaka ich vlastnému pradedkovi, 
venujú dcéry Pétera. Rebeka a Nina.
„S Ninou, mojou mladšou sestrou sme 
v detstve vyskúšali naozaj veľa špor-
tov. Hrali sme basketbal, plávali sme, 
chodili na gymnastiku. Ešte sme aj tan-
covali. S otcom sme síce veľakrát zašli 
do haly, ale nejako sme šermu neprišli 
na chuť. Až pred ôsmymi rokmi, ak sa 
dobre pamätám, bola som druháčka na 
základnej škole a Nina ešte škôlkarka, 
sme začali chodiť na šermiarske trénin-
gy. A už sme tu ostali” – prezradila nám 
14-ročná Rebeka Forgách. „A veru neľu-
tujeme. Tento šport sme si skutočne 
obľúbili” – vyznáva sa 12-ročná Nina.
Dievčatá samozrejme vedia, že to bol ich 
pradedko, vďaka ktorému tu tento šport 
zapustil korene. „Ak sme napríklad u 
babky, na sto percent sa medzi otcom a 
dedkom vynorí aj téma šermu” – svedčí 
Rebeka. 
Dievčatá začali trénovať pod vedením 
Tibora Domsitza. „Neskôr nás trénoval 
ujo Jozef Nagy, potom som sa dostala 
do skupiny môjho otca” – spomína Nina, 
ktorá si na svoju prvú súťaž veľmi dobre 
pamätá. „Súťaž bola v Šamoríne a vyhra-

la som tam svoj prvý pohár. Dodnes je v 
mojej izbe.”
Na tento deň sa veľmi dobre pamätá aj 
Rebeka. „Prišla s pohárom a ja som na 
ňu zazerala vraždeným pohľadom: nee-
xistuje, že to získala skôr ako ja. Je mlad-
šia, to proste nemôže byť pravda. Nemô-
žem byť ja tá druhá. Ja som tá staršia, 
takže musím byť tá prvá. Samozrejme, 
pohár získala skôr len preto, lebo sa jej 
súťaž konala skôr. Ale aj tak…” – spomí-
na dnes Rebeka s úsmevom.
Pre dievčatá Forgáchové je každý deň o 
šerme. „Je to individuálny šport, človek 
sa môže spoliehať jedine tak na seba. 
Len ja to môžem pokaziť, alebo aj vyhrať. 
Toto mám vždy pred sebou. Keď vymys-
lím, ako trafiť súpera a podarí sa mi to, 

mám z toho silný zážitok a dlho ma to 
drží. Samozrejme sa stane aj, že to poka-
zím a potom sa hnevám na seba. A uro-
bím nejakú hlúposť, čím pokazím celý 
útok” – prezradila nám Rebeka. 
„Milujem športovať, ale skupinový šport  
asi nie je pre mňa. Šerm mi vyhovuje po 
každej stránke. Otec je pri planži na kaž-
dej súťaži, pomáha mi veľmi veľa. Ak má 
čas, chodieva mi fandiť aj mama. Bola aj 
teraz nedávno, keď sme boli na Európ-
skom pohári kadetov v rumunskom Satu 
Mare. Hneď sa to aj odrazilo na našich 
výsledkoch” – vraví Nina.
Na súťaži do 17 rokov, ktorá sa konala 
v polovici februára, skončila 14-ročná 
Rebeka na 22. mieste z 95 súťažiacich a 
Nina ako najmladšia pretekárka súťaže 
bola 46. „Môžem to potvrdiť aj v mene 
mojej mladšej sestry, že tieto výsled-
ky sú zatiaľ tie najlepšie z našej kariéry. 
Verím, že prídu ešte lepšie a lepšie. 
Mojim cieľom je olympijská medaila. 
Neviem, či je to reálne, ale už len dostať 
sa na olympiádu by bola obrovská vec. 
Pokračujem a uvidíme” – tvrdí Rebeka 
Forgách. „Teraz myslím na šermiarsky 
festival v poľskom Wroclawe. Veľmi by 
som sa najbližšie  chcela dostať medzi 
4 najlepšie. Doteraz ma trikrát zastavila 
vždy tá istá poľská pretekárka” – dodáva 
Nina.

Tibor Duducz

Nina Forgách (vľavo) a Rebeka

Rodina Forgáchova v Satu Mare

Rebeka (vľavo) na pláži
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Po uvoľnení opatrení z poslednej vlny 
pandémie sa mladí šamorínski futbalis-
ti môžu pomaly vrátiť do Pomlé. Na jar-
nú sezónu sa už môžu pripravovať bez 
obmedzení, súťaže pokračujú od konca 
februára. O aktuálnej situácii nás infor-
moval športový riaditeľ mládeže klubu, 
László Szijjártó.
„Máme za sebou ťažké obdobie, ale je 
super správou, že nám deti ostali v klube 
aj napriek nechcenej pandemickej pre-
stávke. Máme dvesto mladých futbalistov, 
ktorí sa aj počas lockdownu pripravovali 
individuálne a poctivo. Tešíme sa, že sme 
sa mohli vrátiť na ihrisko” – vítal nás Lász-
ló Szijjártó.
ŠTK má v súčasnosti tímy 9 vekových 
kategórií. „Družstvá U19, U17, U15 a U13 
hrajú v 2. lige. Družstvá U8 až U11 hrajú v 
bratislavskom regionálnom šampionáte. 

Okrem toho máme ešte družstvo zložené 
zo 6-7-ročných detí. Myslím si, že máme 
talentovaných futbalistov a na jar nás o 
tom aj presvedčia. Žiaľ, v januári nás tvrdo 
zasiahla pandémia, odpadávali tréningy, 
turnaje aj zápasy. No podľa odohratých 
zápasov máme v jarnej sezóne dôvod na 
optimizmus – pokračuje športový riaditeľ 
mládeže.
ŠTK pokračovalo aj v programe vzdeláva-
nia trénerov. „Chceli by sme dosiahnuť, 
aby v každej kategórii boli žiaci pripravo-
vaní podľa jednotnej metodiky. Je to veľmi 
dôležité napríklad ak hráči prechádzajú 
do inej kategórie” – vysvetľuje László Szij-
jártó.
Po odznení pandémie pokračuje klub aj 
vo svojom škôlkarskom programe. Kou-
čovia futbalového klubu majú tréningy na 
6 šamorínskych škôlkach. „Inicioval som 

stretnutie s predstaviteľmi najväčších 
šamorínskych športových klubov. Dohodli 
sme sa, že na Základnej škole M. Korvína 
rozbehneme všeobecnú športovú prípravu 
dvakrát do týždňa v rámci nultej hodiny. 
Dúfam, že sa táto iniciatíva bude žiakom 
páčiť” – hovorí o ďalších plánoch.
V Pomlé si vytýčili aj dlhodobý cieľ. Chceli 
by, aby sa družstvá U12 až U15 dostali do 
najvyššej triedy. „K tomu treba, aby sme 
mali aj družstvo U14 a U12. Veríme, že v 
lete ich už budeme mať. Máme ambíciu 
dostať sa do Útvaru talentovanej mládeže 
Slovenského futbalového zväzu, k čomu 
prislúcha aj finančný príspevok. Rozmýšľa-
me nad tým, že by sme už v ďalšej sezóne 
nahlásili do prvej ligy aj prípravné družstvá 
(U9–U11) ” – zhrnul László Szijjártó, špor-
tový riaditeľ mládeže ŠTK Šamorín.

Tibor Duducz

Mladí futbalisti z Mliečna sa na jarnú sezónu pripravujú s obrovskou vervou

Nemenné odhodlanie, nová výbava
Vlani na jeseň sa na futbalovej mape mesta objavil nový klub – 
Mliečňanská telovýchovná jednota. Prihlásili sa do Kukkónia 
ligy do šampionátu U9 a U13.
„Máme za sebou úspešný polrok. Veľmi ma tešilo vidieť deti hrať. 
Trénovali s radosťou a zápasy si užívali ” – spomína István Valo-
csay, manažér klubu. V jesennej sezóne mali deti veľký zážitok. 
„Mohli sa zúčastniť zápasu DAC–Trnava, v prestávke sa dokonca 
mohli ukázať aj divákom.”
V Mliečne sa počet detí neznížil, ani keď nebolo možné kvôli pan-
démii trénovať. „V klube panuje výborná nálada, aj rodičia sú veľmi 
ochotní” – prezradil manažér. ,,Deti sa poctivo pripravujú na jarnú 
sezónu. Trénujeme na mliečňanskom ihrisku, na umelej tráve aj v 
telocvični. Čakáme na jarnú sezónu, keď už deti nastúpia v nových 
dresoch” – dodal István Valocsay.

Tibor Duducz

ŠTK Šamorín: pokračuje škôlkarsky 
program, cieľom u žiakov je prvá liga
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V marci čaká záhradkárov kopec práce
Ochladenie koncom februára síce trocha 
zabrzdilo záhradkárov, v marci ich však 
čaká veľa práce tak v zeleninovej záhrad-
ke, ako aj v sade alebo okrasnej záhrade. 

Najskoršia práca je rez ovocných stromov. 
Pri omladzovacom reze niekedy musíme 
odstrániť aj hrubšie konáre. Treba vedieť, 
že rany väčšie ako 10 mm si už vyžadujú 
ošetrenie, aby sme predišli infekciám a 
urýchlili hojenie. Najvhodnejšími ošet-
rujúcimi prípravkami sú štepársky vosk, 
resp. stromový balzam. 

Záhradnícke nožnice a pílku naostriť
Druhou dôležitou vecou je pracovať s 
ostrými nástrojmi a zanechať čo najmen-
šiu ranu. Prostriedky na ochranu rán mož-
no použiť aj na ošetrenie kôry. Často sa 
stáva, že sa na ovocných stromoch usadí 
lišajník. Toho sa netreba báť, nakoľko žije 
na povrchu kôry a rastlinu o živiny neobe-
rá. Jedinou nevýhodou lišajníkov je to, 
že sú zároveň úkrytom pre cudzopasný 
hmyz. Ak sa lišajník na strome príliš roz-
šíri, treba sa ho radšej zbaviť, a to mecha-
nickým zoškrabávaním.

Skoré rastliny
Najskôr sa orezávajú ríbezle, egreše, josty 
a maliny, sú to totiž skoré rastliny a raz-
dva vyženú listy. Rez odporúčame vyko-
nať do začiatku marca. Do konca marca 
treba orezať aj jablone, hrušky, slivky, 
čerešne a višne. Marhule a broskyne treba 
orezať ešte pred kvitnutím. S viničom sa 
naopak netreba veľmi ponáhľať. Počkaj-
me si, kým odznejú možné mrazy, nakoľko 
priskoro orezaný vinič môže byť náchyl-
nejší na škody mrazom. Neskoro orezaný 
vinič naopak typicky „mokvá”, čo rastlinu 
jednoznačne vysiľuje.

Hubové ochorenia, zvlnenie listov
Po odznení mrazov je čas na predjarný 
postrek ovocných stromov prípravka-

mi s obsahom medi (napr. Champion 
50WP), čím zabránime šíreniu hubových 
ochorení. Je to obzvlášť dôležité proti 
zvlneniu listov broskýň. Za druhé ošetre-
nie si namiesto fungicídu Syllit, ktorý bol 
populárny, ale dnes je už z trhu stiahnutý, 
zvoľme biologický prípravok Folicit a apli-
kujme ho ešte pred kvitnutím. Pri prvom 
postreku viniča v období medzi rezom a 
pučaním použime prípravky s obsahom 
síry (napr. SulCa). Zabrzdíme tým roztoče 
a peronospóru. Nezabúdajme na ochra-
nu višní, marhúľ, broskýň a čerešní pred 
moníliou. Ochranné postreky sú potrebné 
na začiatku kvitnutia, resp. pred kvitnutím 
a vyžadujú si opakovanú aplikáciu (Sig-
num, Prolectus).

Jarný prísun živín
V zeleninovej záhrade je na jar nevyhnut-
né doplniť do pôdy živiny. Jarné hnojenie 
si vyžadujú paradajky, paprika, tekvice, 
zemiaky, kapusta a kukurica lahôdková. 
Koreňová zelenina a cibule si vystačia 
aj s menším množstvom živín. Na jarné 
hnojenie sú vhodné kombinované umelé 

hnojivá bez obsahu chlóru, napr. Cererit. 
Ak chceme do pôdy dostať živiny organic-
kým hnojivom, môžeme použiť granulo-
vaný kravský alebo slepačí trus. Tento typ 
hnojenia však nie je vhodný pre koreňovú 
zeleninu, znižuje totiž skladovateľnosť 
úrody.
Kto by chcel na dezinfekciu pôdy pou-
žiť dusíkaté vápno (Perlka), mal by to do 
pôdy zapracovať 2-3 týždne pred sejbou. 

Chráňme rastliny pred mrazmi
Mrkva, petržlen, hrach, špenát, reďkovka 
a hlávkový šalát klíčia už pri nízkych tep-
lotách. Preto, ak je už počasie priaznivé, 
môžeme ich do preschnutej pôdy vysiať 
aj začiatkom marca. Ak ich prikryjeme 
geotextíliou, urýchlime klíčenie a rastlin-
ky budú chránené nielen pred prípadný-
mi mrazmi, ale aj pred vtákmi. Najskôr sa 
sadí mrkva, petržlen, reďkovka, špenát a 
cibuľa sadzačka, resp. jarný cesnak. Skoré 
odrody hrachu možno tiež vysiať. Neskor-
šie odrody hrachu sú na chlad citlivejšie, 
tie vysejme najskôr koncom marca. 

Róbert Lelkes, Agrosam

Je čas na predjarný postrek ovocných stromov prípravkami s obsahom medi             (net)

Predklíčením sadbových zemiakov urýchli-
me zber nových zemiakov   (net)

Postreky 
proti škodcom

Predklíčme sadbové zemiaky
Ochranu proti škodcom (napr. voškám 
a roztočom) poskytne predjarný 
postrek. Striekajme najneskôr vtedy, 
keď už stromy pučia. Na druhej stra-
ne sa neoplatí striekať ani veľmi skoro, 
lebo škodcovia sa pred zimou vedia 
ukryť aj v púčikoch a postrek by nemu-
sel byť dostatočne účinný. 

Ak dáme predklíčiť sadbové zemia-
ky, urýchlime zber nových zemiakov o 
týždeň až dva. K naklíčeniu zemiakov 
ich rozložme a skladujme na svetlom 
mieste pri teplote okolo 13 °C. Dbajme 
o to, aby ostali vlhké a nepresycha-
li. Od polovice marca, keď už teplota 
pôdy dosahuje 7 °C, ich už možno do 
záhrady vysadiť.
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Hľadáte v Šamoríne predajňu  
s elektroinštalačným materiálom?  
Obráťte sa na firmu GM Elektro, s.r.o., 
ktorá ponúka široký sortiment vysoko 
kvalitného elektromateriálu  
od popredných výrobcov.

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



Poď pracovať pre stabilnú firmu 
STAŇ  SA SÚČASŤOU NÁŠHO TÍMU   

Slovenská pošta, a.s., hľadá zamestnancov na pozíciu:

Poštový doručovateľ

Miesto výkonu práce:  
Šamorín

Mzdové podmienky:  
možnosť zárobku až do výšky 1 008 EUR brutto

základná mzda 900 EUR, mesačná prémia do výšky 108 EUR

(týždenný pracovný čas 37,5 hod.)

Požadujeme:  
     dovŕšenie veku 18 rokov

     zdravotnú spôsobilosť na výkon práce

     vodičské oprávnenie skupiny B

     bezúhonnosť

Ponúkame:  
    zázemie silnej a stabilnej spoločnosti

    zaškolenie pri práci

    sociálne istoty, firemné benefity

Kontaktujte nás:
Tel.: 033/590 22 22     

E-mail: chovanova.silvia@slposta.sk

Bratislavská 37
Predajňa Šamorín:

Po-Pia.: 7.00 - 18:00
Sobota: 7.00 - 13:00 031 / 5624 026

Odborný malopredaj

Nakupuj aj cez E-SHOP
ento.sk

ento.sk
E-SHOP

Bratislavská 37/ento.zeleziarstvo

.com

... široký sortiment železiarskeho tovaru
nájdete v našich predajniach aj na našom e-shope


