
Oslávili sme Deň Mesta Šamorín
8. mája z príležitosti Dňa Šamorína sláv-
nostne zasadalo mestské zastupiteľstvo. 
Na podujatí, ktoré sa konalo v Mestskom 
kultúrnom stredisku, bola podpísaná 
dohoda o družobnej spolupráci medzi 
Šamorínom a moravským mestom Uher-
ský Brod a boli odovzdané Ceny mesta 
Šamorín.
Deň mesta Šamorín oslavujeme od 
2016 každý rok ako výročie udelenia 
titulu slobodného kráľovského mesta 
Šamorínu kráľom Žigmundom pred viac 
ako 600 rokmi, v apríli 1404. Tohtoroč-
né slávnosti boli o to významnejšie, že 
mesto Šamorín a Uherský Brod pod-
písali dohodu o družobnej spolupráci. 
Dobrovoľné hasičské zbory oboch miest 
už dlhšie spolupracujú, zorganizovali 
spoločné programy a projekty. Záu-
jem pozdvihnúť spoluprácu na úroveň 
samospráv tu bol už dlhšie, ale pandé-

mia koronavírusu tomu v posledných 
rokoch vždy zabránila.
„Táto pandémia ukázala, že samosprávy 
vedia byť v prípade núdze akcieschop-
né. Priznajme si, že bez nás by štát len 
ťažko zvládal situáciu. Bola to dob-
rá príležitosť zistiť, aký je náš prínos 
spoločnosti. Vieme dobre, že spolu,  
v súdržnosti toho dokážeme oveľa viac 
a platí to v dobrom i zlom” – vyzdvihol 
primátor Csaba Orosz vo svojom prího-
vore.
Ferdinand Kubánik, primátor mesta 
Uherský Brod sa účastníkom slávnos-
ti tiež prihovoril. „Je to práve desať 
rokov, čo sa nám začal prvý cezhranič-
ný projekt, v ktorom hrali hlavnú úlohu 
hasičské zbory. Odvtedy sme sa ešte 
viackrát stretli a napokon sme sa v roku 
2019 rozhodli, že podpíšeme dohodu 
o spolupráci. My sme na spoluprácu 

pripravení a verím, že bude úspešná a 
prospešná pre občanov oboch miest“, 
povedal.
Na slávnosti sme privítali aj delegácie ďal-
ších družobných miest Šamorína, menovi-
te rumunského Gheorgheni a maďarského 
Mosonmagyaróváru.
Na slávnostnom zasadnutí boli zároveň 
odovzdané Ceny mesta Šamorín, o ktorých 
rozhodlo mestské zastupiteľstvo na svojom 
zasadnutí 14. apríla. Tohtoročných ocene-
ných Vám predstavíme na stranách 4 a 5 
našich novín. 
V slávnostnom kultúrnom programe účin-
kovali: komorný orchester Harmonia Clas-
sica, Folklórny súbor Csalló, Ildikó Varsányi, 
Imre Madocsai a Gergő Nagy, Imre Németh, 
Ingrid Galbáčová, Erich Boboš Procházka, 
László Dobos, Júlia Csető, Barbara Kováč 
a Zsombor Varga Bulcsú, ako aj Zmiešaný 
zbor Híd a Mgr. art. Erika Domsitzová.  (la)
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Mesto opäť usporiadalo slávnostné uvítanie novorodencov do života. Bolo pekným zvykom, že sa od roku 2016 každý štvrťrok 
konala slávnosť pre najmladších Šamorínčanov a ich rodičov, no táto tradícia bola pre pandémiu prerušená. Primátor Csaba Orosz  
27. apríla v koncertnej sále základnej umeleckej školy privítal detičky, ktoré sa narodili vlani medzi augustom a decembrom.  
V tomto období vzrástol počet obyvateľov Šamorína o 42 osôb. Primátor deťom a rodičom poprial veľa zdravia, zároveň im odovzdal 
symbolický dar mesta.                                (Fotoarchív)

Tieto noviny distribuuje spoločnosť D. A. CZVEDLER spol. s r. o. bezplatne 
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Pripomenuli sme si 103. výročie úmrtia M. R. Štefánika
Pri príležitosti 103. výročia úmrtia položili  
4. mája zástupcovia Základnej školy Mateja 
Bela, Gymnázia M. R. Štefánika, Špeciálnej 
základnej školy, miestnej organizácie Matice 
slovenskej, evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania a samosprávy nášho mesta vence k 
pomníku Milana Rastislava Štefánika.
Prítomným sa prihovorila Eva Jandačková, 
vedúca oblastného pracoviska Matice slo-
venskej. „Osobitne treba vyzdvihnúť Štefá-
nikovo sebaobetovanie sa v mene národa, 
mravnú čistotu jeho zámerov i prostriedkov 
pri prekonávaní prekážok. Bola to osobnosť 
napriek krehkému zdraviu silná, neobyčajne 
sugestívna, hlboko veriaca, túžiaca po prav-
de a poznaní“, povedala.
Zborová farárka evanjelickej cirkvi a.v. Mgr. 
Jana Fördős upriamila pozornosť šamorín-
skych žiakov a študentov na skutočnosť, 
že Štefánik šiel za svojimi snami a túžbami 
napriek prekážkam, ktoré mu život priná-
šal, či už v podobe podlomeného zdravia, 

či nedostatku financií. „Každú príležitosť, 
ktorú mu život pripravil, využil stonásobne. 
Veril svojim víziám a snom, vždy bol srdcom 
presvedčeným Slovákom a napokon sa stal 
i cteným a uznávaným Európanom. Za svoj 
krátky život stihol vstúpiť do histórie niekoľ-
kých národov“, uviedla.
Samosprávu Šamorína na spomienkovej 
slávnosti zastupoval primátor Csaba Orosz 

a Mgr. Štefan Vajas, vedúci Školského úra-
du. Podujatia sa zúčastnil aj poslanec NR SR 
Rastislav Šlosár.
M. R. Štefánik v rokoch 1889 a 1890 navšte-
voval evanjelické lýceum v Šamoríne. Jeho 
pamätník pred budovou starej evanjelickej 
fary so školou na Gazdovskom rade bola na 
podnet samosprávy Šamorína v roku 2019 
zrenovovaná.     (la)

Medzinárodný festival sakrálnej hudby 
v Šahách so šamorínskou účasťou

Skvelé výkony žiakov 
umeleckej školy 

v Mosonmagyaróvári 

V sobotu 23. apríla sa uskutočnil veľkole-
pý medzinárodný festival sakrálnej hudby 
v Šahách. Na podujatí šírilo dobré meno 
Šamorína Chrámový spevácky zbor Sancta 
Maria.
Podujatie pripravil zmiešaný zbor Amico-
rum zo Šiah-Tešmáku, ktorý prednedávnom 
oslávil piate výročie svojho vzniku. Zahra-
ničným hosťom podujatia bol maďarský 
Ženský zbor zo Zamárdi. Koncert sa konal 
v rímskokatolíckom kostole v Šahách, kde 
zazneli tóny od svetoznámych skladateľov 
zborového spevu v rôznych jazykoch – latin-
čine, taliančine, slovenčine, angličtine aj 
maďarčine. Zbory sa s pripraveným reper-
toárom zároveň výborne dopĺňali – niekto 
spieval klasické, náročné zborové piesne, 
niekto dynamické a rytmické africké nábo-
ženské piesne, no nechýbali ani modernej-
šie spracovania piesní s náboženskou tema-
tikou. 

„Po dlhej kovidovej dobe bola pre nás táto 
udalosť ako balzam na dušu. Takmer dva 
roky sme nemohli normálne skúšať, no 
všemožne sme sa snažili pozdvihnúť dušu 
nielen našu, ale aj šamorínskeho publi-
ka. V krátkych prestávkach od opatrení 
sme vlani zorganizovali náš letný koncert, 
no v období lockdownu, keď sa konal náš 
tradičný Trojkráľový koncert, sme spievali 
síce pred kamerami, ale v prázdnom kos-
tole. Bolo to veľmi zvláštne“, vyznala sa 
nám zbormajsterka šamorínskeho chrá-
mového zboru Sancta Maria Inka Galbá-
čová. Podujatie bolo realizované podporou 
Bethlen Gábor Alap, Kultminor a Mesta 
Šahy.
Zbor Sancta Maria srdečne pozýva 
každého na svoj tradičný letný kon-
cert, ktorý sa uskutoční 29. mája 2022  
o 16.00 hod. v rímskokatolíckom kostole  
v Šamoríne.    (vk)

V apríli sa v ZUŠ Mihálya Mosonyiho  
v Mosonmagyaróvári konal 2. regionál-
ny festival komornej hudby a štvorruč-
nej hry na klavíri, resp. festival sláči-
kových nástrojov a gitary. Podujatia sa 
zúčastnilo celkom šesť škôl, nechýbala 
ani naša Základná umelecká škola Šte-
fana Németha Šamorínskeho.
V prvý deň podujatia sa na regionálnej 
súťaži predstavili huslisti a gitaristi. Šamo-
rínsku ZUŠ reprezentovali žiaci Eugena 
Hideghétyho, a to Karolína Medíková a 
Anton Bódis. „Karolína získala strieborné 
pásmo, Anton Bódis bol ocenený zlatým 
pásmom a získal aj cenu kvality” – infor-
movala nás Brigita Hegyiová, zástupkyňa 
riaditeľky ZUŠ v Šamoríne.
Druhý festivalový deň sa niesol v duchu 
komornej hudby, predstavili sa komorné 
orchestre, hráči na sláčikových a dycho-
vých nástrojoch, triá a mladí klaviristi so 
štvorručnou hrou. V tejto kategórii súťa-
že štartovali štyri družstvá, dve z nich 
pod vedením učiteľky Eriky Domsitz,  
v zložení Barbora Kováčová a Zsombor 
Bulcsú Varga, resp. Villő Varga a taktiež 
Zsombor Bulcsú Varga. Tretí tím v zlože-
ní Ádám Mókusz a Marcel Klička pripra-
vovala učiteľka Éva Hecht. Pani učiteľka 
Zuzana Šeligová predstavila v Moson-
magyaróvári svoje flautové trio v zložení 
Nina Šeligová, Stela Knězu a Júlia Sav-
ková. Všetky šamorínske družstvá získali 
zlaté pásmo.       (l)

Obnovená pamiatka M. R. Štefánika na Gazdovskom rade      (Fotoarchív)

Spevácky zbor Sancta Maria po úspešnom koncerte      (Fotoarchív)
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Väčšiu bezpečnosť pre seniorov

Orchidea pri Dunaji je 
chránená, netrhajme ju!

Každý z nás isto pozná osamelo žijúceho 
seniora alebo počul hrôzostrašné príbe-
hy o tom, ako starí ľudia spadli, ležali na 
podlahe chodby sami bez pomoci celé 
hodiny alebo aj dni, pričom nemali poru-
ke ani telefón. Za účelom predchádzania 
takýchto nebezpečných situácií plánuje 
mesto zaviesť systém domácej signalizá-
cie potreby pomoci. 
Našim cieľom je, aby šamorínski seniori 
mohli žiť dôstojne, vo vlastnom domove, 
kým sa len dá a boli v čo najväčšom bez-
pečí. Chceme našim rodičom, príbuzným 
alebo známym dopriať pocit väčšej bez-
pečnosti.
Signalizácia potreby pomoci nie je len 
jedna služba, ale komplexný systém nie-
koľkých, vzájomne sa dopĺňajúcich slu-
žieb. Jednotlivé moduly služby – od zák-
ladnej verzie po rozšírené funkcie – sa 
dajú voľne vybrať.
Náramok ako synonymum bezpečnosti

Základná služba sa volá Bezpečnosť, jeho 
technické pozadie tvoria náramkové hodi-
ny s vlastnou SIM kartou. Tieto náramky 
na ruke seniora fungujú aj ako telefón a 
dokážu vnímať pád človeka. V tomto prí-
pade vedia určiť a signalizovať jeho polo-
hu s presnosťou na metre. Okrem toho 
monitorujú životné funkcie majiteľa a čo 
je snáď najdôležitejšie, sú prepojené na 
pohotovostný systém (dispečing), odkiaľ 
mu môžu v prípade problémov zavo-
lať späť alebo privolať rýchlu zdravotnú 
pomoc, príbuzného, prípadne suseda 
označeného ako blízky kontakt. 

Systém vie pomôcť zabezpečiť 
menšie opravy

Základný modul sa dá individuálne roz-
šíriť, a to aj dočasne. Môže byť kombino-
vaný s ošetrovateľskými službami ADOS 
a rozšírený balíček obsahuje napríklad 
aj pomoc pri riešení nutných domácich 
opráv menšieho rozsahu. Pri objednávaní 
rozšíreného balíčka je možnosť nainšta-
lovať si do bytu seniora systém senzorov 
(ide o prístroj namontovaný na stenu). 
Tieto senzory dokážu zachytiť prípad-
ný únik plynu, dym, ale aj neoprávnené 
otváranie dverí a automaticky posielajú 
núdzový signál na dispečing. Ten násled-
ne privolá RZP alebo príbuzného. Rozší-
rený balík umožní, aby si mohol senior  
v núdzi privolať pomoc stlačením gombíka, 
a to z rôznych miest v byte, napr. kúpeľne 
alebo kuchyne. Nakoľko ide o novú službu, 
radi by sme zmapovali záujem o ňu. Preto 
Vás prosíme, napíšte nám, zavolajte a spý-
tajte sa našich kolegov na detaily.

Mesto prispeje na náklady
Podľa predbežnej dohody by mesto uhra-
dilo polovicu ceny základného modulu 
služby pre žiadateľov, predovšetkým pre 
seniorov vo veku nad 80 rokov.
Kúpa náramkových hodiniek je jednora-
zovou investíciou, k čomu by mesto tak-
tiež prispelo polovicou sumy, tj. 50 eura-
mi. Cena základného modulu služby sa odvíja 
od počtu užívateľov a pohybuje sa v rozpätí 
36-45 eur mesačne. 

Edit Bauer, predsedníčka 
sociálnej komisie mestského zastupiteľstva

Ak by ste chceli túto službu využiť, dajte nám prosím vedieť
¦ zavolaním na telefónne číslo 031/590 04 11

¦  cez mestskú aplikáciu v časti „Napíšte nám”, zadajte prosím svoje meno, 

 telefónne číslo alebo adresu a do predmetu napíšte „SANTEA” 

¦  vyplnením dotazníka v dolnej časti tejto strany. Žiadosť treba doručiť 

 do 27. mája 2022 do podateľne MÚ. Na obálku prosím napíšte „SANTEA”.

Žiadosť o registráciu do služby SANTEA

Meno: …………………………………………………………………………………………

Rok narodenia: ……………………………………………………………………………

Adresa: ……………………………………………………………..…………………….....

Tel. číslo: …………………………………………………………………….....................



Začiatkom mája môže vzdušnú stranu 
protipovodňovej hrádze v okolí Hamu-
liakova pokryť záplava fialových kvetov. 
Tento „koberec“ z kvetov môže byť veľ-
kým lákadlom, odolajme však pokušeniu si  
z týchto kvetov natrhať! Sú totiž chránené. 
Fialové kvety patria do rodiny vstava-
čovitých (orchideí) a volajú sa vstavač 
vojenský (Orchis militaris), resp.  vstavač 
obyčajný (Orchis morio). Fialové kvety 
môžu mať svetlejší alebo tmavší odtieň. 
Vstavače sú hľuznaté trvalky, ktoré dob-
re prežívajú na suchších stanovištiach. 
Tieto podmienky sú na hrádzi splnené, 
navyše je tu aj dlhý slnečný svit. Vstava-
če sa v posledných rokoch rozšírili v okolí 
Hamuliakova, resp. medzi Hamuliakovom 
a Bratislavou. Ochranári sa domnievajú, 
že sa na hrádzu dostali z pôvodnej loka-
lity, podunajskej suchej stepi a chráne-
ného územia Kalinkovská lesostep. Na 
cyklotrase za Hamuliakovom smerom do 
Bratislavy ich na hrádzi možno uvidíme 
aj stovky. Nakoľko je spoločenská hodno-
ta vstavača obyčajného (jednej rastliny)  
37 eur, vstavača vojenského 69 eur, kytič-
ka sa zberačom môže riadne predražiť. 
Pokutu je oprávnená vyberať aj mestská, 
resp. obecná polícia.   (vk)

Výťažok zo štartovného 9. ročníka behu 
Pomlé Run vo výške 4100 eur venovali 
organizátori Špeciálnej základnej škole na 
Pomlejskej ceste. Riaditeľka inštitúcie Mgr. 
Henrieta Balheimová aj touto cestou ďaku-
je za nezištný dar; peniaze budú použité 
 na realizáciu minifutbalového ihriska na 
školskom dvore.
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Odovzdali najvýznamnejšie ocenenia mesta
Na slávnostnom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva dňa 8. mája boli odovzda-
né Ceny mesta Šamorín. Prečítajte si  
o osobách a združeniach ocenených v roku 
2022. Všetkým oceneným blahoželáme!

Prof. Ing. Pál Élesztős, CSc.
Cena Pro Urbe

prof. Ing. Pál Élesztős, CSc., strojný inži-
nier, vysokoškolský pedagóg, kandidát 
vied, sa narodil v roku 1948 v obci Klíž-
ska Nemá. Maturitnú skúšku zložil na 
Strednej priemyselnej škole strojníckej  
v Komárne a v roku 1972 získal titul 
strojného inžiniera na Vysokej škole 
technickej v Bratislave. Po ukončení štú-
dia sa stal asistentom a ašpirantom na 
Katedre chemických strojov a zariadení. 
Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v 
roku 1977. V roku 2007 obhájil dizertač-
nú prácu v oblasti aplikovanej mechani-
ky. Od roku 2007 pracoval ako zástupca 
vedúceho Ústavu aplikovanej mechaniky 
a mechatroniky, v roku 2009 bol vyme-
novaný za profesora. Je členom verej-
nej rady Maďarskej akadémie vied. Žije  
v Šamoríne.
Prof. Ing. Pál Élesztős, CSc. pôsobil 
ako poslanec mestského zastupiteľ-
stva počas piatich volebných obdo-
bí. Na prelome tisícročia zastával 
aj post viceprimátora. Svojou prá-
cou významne prispel k hospodár-
skemu a kultúrnemu rozvoju mesta.  
V roku 2014 mu bolo udelené vyzname-
nanie Dôstojnícky kríž Rádu Maďarskej 
republiky za jeho všestranný vedecký 
a spoločenský prínos, ako aj za činnosť  
v oblasti rozvoja maďarského vedeckého 
života na Slovensku a za výchovu mla-
dých vedeckých pracovníkov.

Zmiešaný zbor Híd
Cena Pro Urbe

Pred takmer päťdesiatimi rokmi skupi-
na nadšených učiteľov verbovala svojich 
kolegov milujúcich spev – členov býva-
lého spevokolu pri Csemadoku – a tiež 
priateľov do nového speváckeho zboru. 
Tento menší zbor viedol učiteľ József Ágh.  
V roku 1972 zbor požiadal Lászlóa Pokstal-
lera, učiteľa základnej umeleckej školy, aby 
prevzal funkciu zbormajstra. Podarilo sa 
mu vytvoriť zbor, ktorý sa ďalších 28 rokov 
neustále rozvíjal. Zbor mnohokrát zaví-
tal do Maďarska, Sedmohradska, Českej 
republiky, Rakúska, Holandska, do ďalších 
miest na Slovensku ako aj obcí na Žitnom 
ostrove. V roku 2000, po smrti Lász-
lóa Pokstallera, prevzala vedenie zboru 
Anna Hecht. Pokračovala v zdokonaľovaní 
schopností zboru, rozširovala repertoár a 
vytvárala nové príležitosti na vystúpenie. 
Náhla choroba ju však po 17 rokoch prinú-

tila  rozlúčiť sa so zborom navždy. Zboristi 
sa však nevzdávali! S podporou predsedu 
miestnej organizácie Csemadoku, Pétera 
Nagya, sa im podarilo prekonať túto druhú 
veľkú stratu. Od septembra 2018 má zbor 
nového zbormajstra – funkciu zastáva 
Imre Németh, učiteľ základnej umeleckej 
školy, spevák a organizátor koncertných 
cyklov Dni starej hudby Samaria. Prvé 
vystúpenia pod jeho vedením dosahovali 
vysokú úroveň, boli dynamické a úspešné, 
umelecký rozvoj zboru je badateľný.

Erich „Boboš” Procházka
Cena Primátora mesta

Narodil sa v Nových Zámkoch, ale cíti 
sa byť Šamorínčanom duchom i telom. 
V Šamoríne absolvoval základnú školu a 
gymnázium, tu sa vyvíjal jeho charakter a 
systém hodnôt – a objavilo sa jeho nadše-
nie pre hudbu.
Hudobnú kariéru začal ako bubeník  
v dychovke a pokračoval v nej v hudob-
nej skupine Black Rats. Neskôr podľahol 
čaru bluesu a spevu, až kým sa preňho 
nestala osudnou práve ústna harmoni-
ka. Najlepší ústni harmonikári sveta sa  
s uznaním vyjadrujú o jeho schopnos-
tiach. Koncertuje po celom svete s 
poprednými skupinami a sólistami. So 
skupinou The Electric Blues Band často 
vystupuje na pódiách napríklad v Dánsku, 
Holandsku, Nemecku, Rakúsku, Francúz-
sku a v Poľsku, ako sólový hráč koncertuje 
so známymi umelcami na významných 
medzinárodných festivaloch. V osemde-
siatych rokoch založil s Jurajom Dura Tur-
tevom legendárny Bluesweiser a v 2007 
skupinu Sitra Achra. 
Erich „Boboš” Procházka je vynikajúci 
hudobník, na ktorého môže byť mesto 
Šamorín právom hrdé.

Erich Boboš Procházka, Ján Hevera, Edit Bauer a primátor Csaba Orosz

Prof. Ing. Pál Élesztős, Mária Simon, Péter Nagy a zástupcovia samosprávy
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Erika Domsitzová
Cena Pro Futura

Základnú školu a gymnázium navštevo-
vala v Šamoríne. Blízky vzťah k hudbe si 
vypestovala v šamorínskej Základnej ume-
leckej škole. Po druhom ročníku gymnázia 
pokračovala v štúdiu na Konzervatóriu v 
Bratislave, kde študovala odbor hra na kla-
víri, následne na Vysokej škole múzických 
umení v Bratislave – Oddelení hry na klaví-
ri, kde aj promovala v roku 1986 ako klavi-
rista-umelec. Do kultúrneho života nášho 
mesta sa zapájala už ako žiačka základnej 
umeleckej školy.
Účinkovala na nespočetnom množstve 
podujatí. Skoro štyridsať rokov sprevádza 
svojou hrou na klavíri šamorínsky Zmie-
šaný zbor Híd, je členkou kvarteta M4, 
komorného orchestra Harmonica Classica 
a vystupuje ako hosť na koncertoch brati-
slavskej skupiny Akordeón. Ako pedago-
gička Základnej umeleckej školy Štefana 
Németha-Šamorínskeho pôsobí v príleži-
tostných formáciách, čím prispieva k šíre-
niu dobrého mena nášho mesta.
Erika Domsitzová učí svojich študentov 
ako medzinárodne uznávaná, vysoko kva-
lifikovaná pedagogička, ktorá im s láskou 
odovzdáva svoje cenné vedomosti. Je pre 
ňu veľkým potešením pracovať s výnimoč-
ne nadanými deťmi a správne ich nasme-
rovať pri rozvíjaní svojho talentu.

Ján Hevera
Cena Pro Humana

Meno bádateľa-historika Jána Heveru je 
nám známe najmä zo stránok mestské-
ho mesačníka Šamorín a okolie, v ktorom 
publikoval svoje vysoko odborné štúdie 
o živote šamorínskych Židov, o miestnej 
synagóge a o – na dlhý čas zabudnutých 
– židovských cintorínoch v Šamoríne a 
v Mliečne. Výsledky jeho výskumu sú 
celoštátne uznávané a oceňované, naprí-
klad sa nedávno stal laureátom Ceny 
Eugéna Bárkánya v Nových Zámkoch za 

svoju publikáciu o novozámockej syna-
góge. Vykonáva aj misijnú činnosť, pra-
videlne navštevuje väznicu v Ilave, kde 
poskytuje pastoračnú službu pre ľudí vo 
výkone trestu. V súčasnosti skúma histó-
riu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku 
Šamorín.

Tibor Linka
Cena Pro Honoris

Tibor Linka, pýcha nášho mesta, sa zapí-
sal do dejín Šamorína zlatými písmenami  
– v roku 2016 získal ako prvý Šamorínčan 
olympijskú medailu.
Už ako dieťa sa stal členom šamorínske-
ho Kajak Canoe Klub. Na medzinárodnej 
úrovni sa presadil vo veku 17 rokov, keď 
získaval jednu medailu za druhou na tých 
najprestížnejších európskych a svetových 
súťažiach, najprv v kategórii juniorov, 
potom v U23 a neskôr v kategórii dospe-
lých. Vyhral majstrovstvá Európy a získal 
pódiové umiestnenie aj na majstrovstvách 
sveta. Po mnohých oceneniach dosiahol 
vrchol svojej športovej kariéry v roku 2016, 
keď na olympijských hrách v Rio de Jane-
iro získal ako člen štvorkajaku striebornú 
medailu na 1000 m. Jeho kariéra pokra-
čovala aj po olympiáde, až do roku 2019, 
kedy sa vážne zranil. O rok neskôr sa roz-
hodol svoju športovú kariéru ukončiť.

Mihály Szamák
Cena Pro Cultura

Mihály Szamák, biológ, redaktor a kultúr-
no-osvetový pracovník, sa narodil v roku 
1949 v Bratislave. Maturoval na gymnáziu 
v Galante, vysokoškolské vzdelanie získal na 
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave. V roku 1981 mu bol ude-
lený titul doktora prírodných vied.   
Do Šamorína sa presťahoval v roku 1973 a 
hneď sa zapojil do kultúrneho života mes-
ta organizovaním podujatí. V roku 1976 
sa aktívne podieľal na založení a otvorení 
Mestského vlastivedného domu. Dlhé roky 
bol členom výkonného výboru Csemadoku.  

V rokoch 1985 až 1992 pôsobil ako redaktor 
a neskôr šéfredaktor mládežníckeho časo-
pisu Tábortűz. Od roku 1993 bol zamest-
nancom Centra voľného času v Šamoríne. 
Okrem toho sa venoval vyhľadávaniu a 
záchrane hodnôt tradičnej ľudovej kultúry, 
prednášal, vystupoval na sympóziách, bol 
pravidelným aktérom mládežníckych tábo-
rov a venoval sa svojej záľube, rezbárstvu. 
Jeho diela sa nachádzajú nielen po južnom 
Slovensku, ale sú ozdobou mnohých námes-
tí a pamätných miest v celej Karpatskej kot-
line. Pred odchodom do dôchodku bol sprie-
vodcom, sprevádzal skupiny turistov a oboz-
namoval ich s pamiatkami mesta a okolia.
Žiaľ, jeho zdravotný stav sa zhoršil a už sa 
len zriedkakedy zapája do spoločenského 
diania.

József Ürge
Cena Pro Civis

Všeobecne uznávaný pedagóg a významný 
výtvarník nášho mesta sa narodil v Šamoríne 
v roku 1950. Základnú a všeobecnovzdeláva-
ciu strednú školu absolvoval v rodnom mes-
te, potom študoval na Pedagogickej fakulte  
v Nitre, odbor telesná výchova. Od roku 1974 
vyučoval telesnú výchovu na základnej škole 
s vyučovacím jazykom maďarským v Šamo-
ríne. Popri vyučovaní pracoval ako tréner 
v šamorínskom Kajak Canoe Klube, ktorý 
vychoval mnoho známych športovcov, pri-
čom trénoval aj miestnych basketbalistov.
Po zmene režimu bol zvolený za riaditeľa 
základnej školy, túto funkciu zastával do roku 
2005. S jeho podporou sa rozbehla činnosť 
občianskeho združenia Fond podpory, kto-
ré poskytovalo finančnú pomoc študentom 
v núdzi, pripravujúcim sa na maturitu a na 
štúdium na vysokej škole. V roku 2003 bola 
založená nadácia Solidaris Alfa, ktorá zabez-
pečuje obedy pre sociálne znevýhodnené 
deti. Po odchode do dôchodku sa mohol viac 
venovať svojej záľube, rezbárstvu. Svoje die-
la vystavoval doma, v Dunajskej Strede a vo 
Veľkom Mederi. Jeho sochy sa nachádzajú 
v Pomlé, Čilistove, Veľkej Pake, Dunajskej 
Strede a v Janíkoch.     (la)

Vystúpenie komorného orchestra Harmonia Classica v úvode slávnostného programu 
                 (Foto: Zoltán Szitás)

Mgr. art. Erika Domsitzová
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Príbehy z ulice
Klub slovenských čitateľov pri Mestskej 
knižnici Zsigmonda Zalabaiho v Šamo-
ríne organizuje spravidla raz za mesiac 
literárne stretnutia či už s autormi kníh, 
alebo s inými zaujímavými osobnosťami 
spoločenského a kultúrneho života.  
Aprílovým hosťom bol Peter Sorát, spiso-
vateľ, ktorý si priradil prívlastok „poulič-
ný“. Nie, nejde o náhodnú asociáciu, ba 
ani umelecké meno. Peter Sorát, pouličný 
spisovateľ, mal totiž dlhých deväť rokov 
trvalý pobyt v uliciach bratislavského Sta-
rého Mesta.
A tak ako si ulice každého veľkého mesta 
píšu svoje príbehy, aj jeden z ich “obyvate-
ľov“, bezdomovec Peter, sa rozhodol napí-
sať ten svoj. Počas neho spoznával aj osudy 
svojich spolupútnikov - rôznych pouličných 
umelcov, žobrákov, ktorých zamestnaním 
je väčšinou ponúkať za peniaze nič. Možno 
bývalých  podnikateľov, niečích rodičov, bra-
tov, deti.
Petra Soráta môžeme stretnúť na rôznych 
trhoch, kde si rozloží svoj skromný „obcho-
dík“ s vlastnými knihami v slovenčine  

i angličtine. Nedávno sme ho mohli stretnúť 
aj v našom meste na Veľkonočných trhoch. 
Jeho literárna tvorba prekvapí pútavosťou a 
spontánnosťou, ktorou sa prihovára svojmu 
čitateľovi, čím ho  motivuje intenzívne pre-
mýšľať nielen nad životom, ale aj nad sku-
točnosťou, že hranica medzi istotou domova 
a jeho stratou je nesmierne krehká. Kedy-
koľvek sa totiž môže nalomiť, ba až zrútiť.  

Na adrese s názvom Ulica žije veľa ľudí a 
každý z nich si píše svoj vlastný príbeh.
Peter Sorát, mimochodom človek s uni-
verzitným vzdelaním, rozhľadený a dobrý 
pozorovateľ, sa zo života na ulici odsťahoval. 
Dnes píše zaujímavé knihy, ktoré si  sám pre-
dáva, a nezabudne k nim pridať aj milé slovo 
a povzbudenie. Je totiž jedným z tých, ktorí 
sa od dna dokázali úspešne odraziť.  (mg)

Bronz z celoštátnej súťaže Skills Slovakia Gastro Junior Debic Cup 2021/22
Na výstavisku Incheba v Bratislave sa 29. apríla konalo finálové 
kolo celoštátnej súťaže škôl Skills Slovakia Gastro Junior Debic 
Cup 2021/2022 ako súčasť Danubius Gastro Bratislava. V odbo-
re cukrár sa do finálového kola prebojovala študentka Súkromnej 
strednej odbornej školy SD Jednota, cukrárka Laura Hontiová s 
pomocníčkou Boglárkou Szakállovou, obe z triedy 3.C (učebný 
odbor cukrár-kuchár) pod vedením majsterky Ingrid Tóthovej.
Na súťaž si pripravila dezert tartaletky s medovou tekvicou, 
gréckym jogurtom, chia semienkami, malinou a ganache z tma-
vej čokolády. Za svoj výkon si odniesla bronzovú medailu, diplom 
a dobrý pocit, že obstála v náročnej konkurencii. Rovnako získala 
motiváciu a nové inšpirácie do ďalšej práce, keďže sa tejto profe-
sii chce venovať aj vo svojom budúcom profesijnom živote. 
Ku krásnemu úspechu jej srdečne blahoželáme!

Šamorínske deti v novom slovenskom filme Ema a smrtihlav
Na južnom Slovensku sa predne-
dávnom opäť nakrúcalo. Vo fil-
me sa objavia v malých rolách aj 
šamorínske deti.
Režisérka Iveta Grófová prichádza 
s novým celovečerným filmom 
Ema a smrtihlav, dej ktorého sa 
nakrúcal aj na južnom Sloven-
sku, konkrétne v malebnej žit-
noostrovskej dedinke Medveďov. 
Podľa zistení našej redakcie sú 
do produkcie zapojené aj šamo-
rínske deti v počte do 10. Námet 
filmu je vysoko aktuálny aj dnes. 
Dej sa odohráva počas vojnovej 
Slovenskej republiky v obci blízko 

Bratislavy (dnes Podunajské Bis-
kupice), ktorej zásadnú časť tvorili 
v tom čase obyvatelia maďarskej 
národnosti. Zobrazuje stúpajúce 
nenávistné nálady spoločnos-
ti proti etnickým menšinám a 
na tomto pozadí odkrýva príbeh 
mladej maďarskej vdovy Mariky, 
ktorá ukrýva židovského chlapca, 
syna majiteľky krajčírskeho saló-
nu v Bratislave, v ktorom Marika 
pred jeho arizáciou pracovala. 
Film sa začal natáčať v auguste 
2021 a posledné klapky natáčania 
mali padnúť len prednedávnom.  
V kinách ho uvidíme v roku 2023.  (vk)

S Petrom Sorátom sa rozprávala Marta Galbáčová     (Fotoarchív)

Boglárka Szakállová a Laura Hontiová na renomovanej súťaži    

Záber z nakrúcania    (Fotoarchív)
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Ponuka programov
Mestská knižnica 

Zsigmonda Zalabaiho

♦ 19. mája, 17.00 – Diskusný večer 
psychologičky Edit Szemet a televíznej 
moderátorky Noémi Récsei o prozaic-
kom diele s autobiografickými prvkami 
od Alaine Polcz Žena na fronte v kon-
texte rusko-ukrajinskej vojny
♦ 2. jún, 18.00 – Prezentácia kníh Péte-
ra Taricsa A mi Széchenyink a Magyar-
ként rendületlenül
♦ 9. jún, 18.00 – Prezentácia knihy 
Örsa Orosza: Szoborsorsaink. A XX. 
századi szoborrombolás (és revitalizá-
ció) felvidéki története. Prezentácia je 
spojená s premietaním.

MsKS Šamorín

♦ 13. máj, 18.00 – Vernisáž výsta-
vy Barbory Brodzianskej a Miroslava 
Moravčíka
♦ 13. máj, 18.00 – Moje lásky. Šansóny 
Viki Rákovej 
♦ 24. máj, 19.00 – Tri Tvorivé Tvo-
ry – Improvizačný večer Juraja „Šoko” 
Tabačka, Lukáša „Pucho” Púchovského 
a Stanislava „Stanley” Staška
♦ 28. máj, 18.00: Predstavenie súboru 
Fitos Dezső Társulat s názvom A falu 
(Dedina)
♦ 7. jún, 19.00: Fragile Queen – koncert 
z najväčších hitov legendárnej skupiny 
Queen 
♦ 8. jún, 19.00: Predstavenie súboru 
Hadart színház s názvom Jöhetsz drá-
gám! („Poď, drahá!”)
♦ 11. jún, 10.00: Rozprávkové predsta-
venie Gyöngyi Écsi s názvom Az élet és 
a halál vize (Voda života a smrti)

 

                                                                    

     Kultúrny program  

            20. mája / május 20 
                       15.30   GRANDEES – škola moderného tanca / modern tánciskola 

 16.00    Mládežnícka dychová kapela DHZ Šamorín / A Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület  

             Ifjúsági Fúvózenekara 

                       16.30   Mr. BUBBLE – bublinová show / buborékshow 

                       17.30   SIMI Dance – tanec / tánc  

                       18.00   SIMONA - TV SENZI – koncert 

                       19.30   FOR YOU - koncert     

                       21.00   ARIZÓNA - koncert       

  

 

          Zmena programu vyhradená.  A műsorváltozás jogát fenntartjuk. 

              

HLAVNÉ NÁMESTIE, ŠAMORÍN / 
SOMORJA, FŐ TÉR 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

JARNÉ TRHY 
  TAVASZI VÁSÁR 

         2022 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

19. – 21. MÁJA / MÁJUS 19 – 21. 

Kultúrny program
20. mája / május 20

15.30 - GRANDEES – škola moderného 
tanca / modern tánciskola
16.00 - Mládežnícka dychová kapela DHZ 
Šamorín / A Somorjai Önkéntes 
Tűzoltó Testület Ifjúsági Fúvózenekara
16.30 Mr. BUBBLE – bublinová show / 
buborékshow 
17.30 SIMI Dance – tanec / tánc
18.00 SIMONA - TV SENZI – koncert
19.30 FOR YOU - koncert
21.00 ARIZÓNA - koncert

Zmena programu vyhradená. 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Oprava
V aprílovom vydaní mesačníka Šamo-
rín a okolie– Somorja és Vidéke sme 

nesprávne uviedli sídlo okrasnej škôlky 
Vrba. Veta mala znieť správne takto:

Okrasná škôlka Vrba v Kráľoviankach 
sa venuje pestovaniu okrasných 

drevín už 20 rokov.
Všetkým dotknutým 
sa ospravedlňujeme.

Redakcia
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Cieľom programu 

Podmienky

Verejné hlasovanie 

Termín

je skrášľovať verejné priestranstvá,
balkóny a priestory pred bytovými
a rodinnými domami vysadením
kvetov.

Do súťaže je možné sa prihlásiť s kvitnúcimi
balkónmi, resp. predzáhradkami na verejnom
priestranstve, ktoré sa nachádzajú 
pred rodinnými domami, obytnými domami,
budovami podnikateľských subjektov či
verejných inštitúcií. 

I. kategória

II. kategória

III. kategória 

IV. kategória  

  

  

som@samorin.sk

031 590 0405

cez mobilnú aplikáciu mesta 
v časti „Napíšte nám”

PROGRAM O SKRÁŠĽOVANÍ 
PROSTREDIA V MESTE 2022

Očakávame       Vaše         prihlášky 
v období,  keď  považujete svoju
predzáhradku  alebo  balkón 
za najkrajší. 

Prihláste sa uvedením svojho
mena, adresy (v prípade balkónu
aj poschodie), kategórie, prípadne
pošlite fotografie: 

15. MÁJA – 31. JÚLA 2022

Hodnotenie
Predzáhradky a balkóny prihlásené do súťaže
vyhodnotí odborná porota, a to na základe
vopred neohlásenej návštevy miesta a
predložených fotografií. 

Najkrajšia predzáhradka 
pred rodinným domom

Najkrajšia predzáhradka 
pred bytovým domom

Najkrajšia predzáhradka pred verejnou
inštitúciou alebo podnikateľskou 
budovou

Najkrajší kvitnúci balkón

Hlasovať môžu aj obyvatelia mesta, cenu
publika získa záhradka, ktorá dostane najviac
lajkov na facebookovej stránke KVITNÚCI
ŠAMORÍN.    

Spracovanie osobných údajov
Vyhlasovateľ súťaže (Mesto Šamorín) si vyhradzuje právo na zverejnenie
predložených fotografií na webovej stránke mesta a na facebookovej stránke  
 mesta.   Prihlásením  sa  do  súťaže   účastník  poskytuje  súhlas k spracovaniu
svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

HLAVNÁ CENA pre jednotlivé
kategórie: 
poukážka v hodnote 200 €

Súťaž o najkrajšiu
predzáhradku a kvitnúci
balkón
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Mladej dievčine prišlo od alkoholu zle
1. apríla v noci dostala stála služba MsP 
hlásenie o tom, že v budove autobusovej 
stanice niekto omdlel. Hliadka našla na 
zemi mladé dievča v bezvedomí. Jej kama-
ráti priznali, že pila v kaviarni na Gazdov-
skom rade alkohol a omdlela až keď prišli 
k autobusovej stanici a vošli do budovy. 
Hliadka privolala RZP, ktorá ju na mieste 
ošetrila a následne ju odviezla do brati-
slavskej detskej nemocnice. Na miesto sa 
dostavil otec mladistvej, ktorý ju sprevá-
dzal do nemocnice. 

Vyvŕtal nádrž na palivo a kradol benzín
3. apríla v noci bola hliadka MsP Šamorín 
vyslaná preveriť telefonický oznam na Cin-
torínsku ulicu, kde mal byť oznamovateľovi 
v noci ukradnutý benzín zo zaparkovaného 
osobného motorového vozidla. Po prícho-
de na miesto hliadka MsP Šamorín zistila, 
že niekto akumulátorovou vŕtačkou pre-
vŕtal spodok benzínovej nádrže auta a cez  
otvor odcudzil vytekajúci benzín. Násled-
ne sa na miesto dostavila hliadka OOPZ 
Šamorín, ktorá vykonala obhliadku miesta 
činu. Hasiči zo Šamorína posypali rozliaty 
benzín na parkovisku, aby zabránili znečis-
teniu pitnej vody. Ďalším šetrením širšie-
ho okolia miesta činu zistila hliadka MsP 
Šamorín, že obdobným spôsobom došlo 
ku krádeži benzínu aj z iného zaparkova-
ného auta. Po vyhodnotení kamerového 
záznamu bolo zistené, že páchateľom bol 
občan Šamorína. V uvedenú noc došlo ku 
krádeži benzínu obdobným spôsobom aj 

zo zaparkovaného auta v areáli v Čilistove, 
ďalšiu noc sa podobný prípad stal na Škol-
skej ulici na parkovisku polikliniky. Prípad 
rieši OOPZ Šamorín.

Unikal pred políciou na aute
3. apríla v nočných hodinách požiadala 
hliadka OOPZ Šamorín o súčinnosť hliad-
ku MsP Šamorín pri previerke auta, ktoré 
malo byť zaparkované na Bratislavskej 
ceste alebo v Mliečne pri čerpacej stanici. 
Predmetné vozidlo sa na daných miestach 
nenachádzalo, ale hliadka OOPZ Šamo-
rín si ho následne všimla a začala prena-
sledovať od čerpacej stanice smerom na 
futbalový štadión pomocou VRZ. Vodič 
nerešpektoval výzvy hliadky a unikal po 
Krajinskej ulici v mestskej časti Mliečno, 
kde narazil do železného oplotenia záhra-
dy. Vodič vyskočil z auta a utiekol. Hliadka 
ho neskôr identifikovala ako spolujazdca 
v inom vozidle. Vyzvala ho, aby vystúpil  
z auta, následne bol hliadkou MsP Šamo-
rín prevezený na miesto dopravnej nehody, 
kde bol odovzdaný hliadke OOPZ Šamorín. 
Prípad ďalej rieši OOPZ Šamorín.  

Žobrali, predávali, obišli s pokutou
13. apríla doobeda boli pri hliadkovej čin-
nosti pri obchodnom dome na Kasáren-
skej ulici prichytené 3 osoby ponúkajú-
ce tovar okoloidúcim a obťažujúce ľudí 
žobraním. Hliadka zistila, že sa jednalo  
o rumunských občanov. Nakoľko porušili 
VZN mesta Šamorín, bola im uložená blo-
ková pokuta. 

Šoféroval pod vplyvom drog
15. apríla v noci požiadala OOPZ Šamo-
rín o súčinnosť MsP Šamorín pri zasta-
vení podozrivého osobného motorového 
vozidla. Vodič vykazoval známky riadenia 
pod vplyvom omamných a psychotrop-
ných látok. Vozidlo bolo zastavené na 
Pomlejskej ceste, za volantom sedela oso-
ba bytom v Kyselici. Po vyšetrení v NsP 
Dunajská Streda bolo u vodiča potvrdené 
podozrenie o požití omamných alebo psy-
chotropných látok. Vec ďalej rieši OOPZ 
Šamorín.

Požiar v prístavbe v Čilistove
17. apríla v noci bola spustená požiarna 
poplachová siréna na hasičskej stanici 
Šamorín a členovi hliadky MsP Šamorín 
taktiež prišla správa o požiari rodinného 
domu v mestskej časti Čilistov, na ulici Úzka. 
Hliadka MsP Šamorín sa ihneď dostavila 
na miesto spolu s posádkou HaZZ Šamo-
rín. Na mieste bolo zistené, že sa jedná  
o rozsiahly požiar vedľajšej budovy a pri-
ľahlej dielne, ktorý bezprostredne ohrozoval 
ďalšie dva rodinné domy v tesnej blízkosti. 
Hliadka MsP Šamorín začala príslušníkom 
HaZZ Šamorín pomáhať s evakuáciou 
osôb a zvierat (pes) z uvedených rodinných 
domov, následne bol uzavretý prívod plynu 
a odpojená elektrina. Na miesto sa dostavila 
aj hliadka OO PZ Šamorín a pracovníci ZSE. 
Pri požiari nedošlo k zraneniu osôb, vznikla 
však škoda na fasáde vedľajšieho rodinné-
ho domu. Úmyselné založenie požiaru bolo 
vylúčené, príčinou mal byť elektrický skrat. 

ZO ZÁPISNICE MESTSKEJ POLÍCIE

Občianske preukazy majú po novom
 zahŕňať odtlačky prstov a podobu tváre

Občianske preukazy majú po novom obsa-
hovať odtlačky prstov a podobu tváre vo 
forme biometrických údajov. Zapisovať by 
sa mali do elektronického čipu. Nasnímanie 
odtlačkov prstov by malo byť povinné pre 
osoby od 12 rokov.
Nový občiansky preukaz bude obsahovať 
elektronický čip s duálnym rozhraním a kód 
na odblokovanie bezpečnostného osobného 
kódu. Občiansky preukaz bude tiež obsahovať 
prístupové číslo karty – CAN (Card Access 
Number). Toto číslo bude priamo vyobraze-
né na prednej strane občianskeho preukazu  
v na to určenej zóne a bude slúžiť na prístup k 
údajom v čipe občianskeho preukazu.
Vzhľadom na povinnosť podrobiť sa nasní-
maniu odtlačkov prstov pri podaní žiadosti 
sa zo zákona vypúšťa možnosť podať žia-
dosť o vydanie občianskeho preukazu pro-
stredníctvom portálu ministerstva vnútra. 

Novou legislatívou sa zároveň mení zákon 
o správnych poplatkoch. Podľa Ministerstva 
vnútra SR dôvodom zmien v zákone o ces-
tovných dokladoch je potreba úpravy nie-
ktorých ustanovení tak, aby boli jednoznač-
né a aby reagovali na potrebu aplikačnej 
praxe pri vydávaní cestovných dokladov.
Žiadateľ o pas už po novom nebude musieť 

uvádzať v žiadosti o vydanie dokladu adresu 
pobytu. Občania starší ako 15, ale mladší ako 
18 rokov, budú môcť pri podávaní žiadosti 
o pas predložiť súhlas rodiča či zákonného 
zástupca bez notárskeho overenia jeho pod-
pisu.
Nová legislatíva má nadobudnúť účinnosť 1. 
januára 2023.       (TASR, klm)
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Šamorínski šermiari v svetovej špičke

Jozef Nagy: Výnimočný výsledok!

Na vlaňajších majstrovstvách sveta zís-
kala slovenská juniorská šermiarska 
reprezentácia pozostávajúca len zo šamo-
rínskych športovcov vynikajúce trináste 
miesto. Tento rok postúpila šermiarska štvor-
ka Arpád Fazekas-Bendegúz György-Leo 
Kuchta-Ákos Pirk ešte vyššie. Po skvelých 
a nezabudnuteľných pretekoch získali  
v Dubaji 7. miesto. Družstvo vedené tré-
nerom Jozefom Nagyom si pripísalo histo-
rický úspech.
„V deň pretekov družstiev sme sa zobudili  
v skvelej nálade. Bez trémy, bez stresu. Sľú-
bili sme si, že do toho dáme všetko a ukáže-
me zo seba to najlepšie. Teraz, keď je už po 
všetkom, sa priznám, že som nečakal taký-
to dobrý výsledok” – prezradil nám Ákos 
Pirk, ktorý do Dubaja letel v skvelej forme. 
,,Pri žrebe sme mali aj šťastie. Ale aj to je 
treba k dobrému výsledku. Bohyňa Fortuna 
sa postaví len za tých, čo si to zaslúžia. My 
sme po celý rok tvrdo dreli pod vedením 
uja Jožka. V štvrťfinále sme neuspeli proti 
Taliansku. Od veľmoci šermu, ktorá sa aj 
tento rok stala juniorským majstrom sveta. 
Napokon sme to dotiahli na skvelé siedme 
miesto” – spomína na súťaž mladý šamo-
rínsky šermiar.
„Súťažili sme na veľmi impozantnom mies-
te” – dodáva Leo Kuchta. ,,Preteky svetové-
ho pohára sa zvyčajne konajú v obyčajných 
športových halách. Dubajská súťaž sa však 
uskutočnila v prekrásnej aréne. Aj organi-

zácia pretekov bola na vynikajúcej úrovni. 
Pretekanie nám išlo veľmi dobre. Bolo cítiť, 
že naša tvrdá práca prináša ovocie. Mali 
sme aj skvelého tímového ducha. Každý 
dal maximálny výkon a výsledok sa potom 
dostavil. Ak budeme aj naďalej takto praco-
vať, máme na ešte viac”.
Arpád Fazekas, okrem toho, že bol členom 
úspešného tímu, sa predtým vynikajúco 
predviedol aj v súťaži jednotlivcov. Chýba-
lo mu veľmi málo, aby sa dostal medzi 16 
najlepších šermiarov- juniorov sveta. ,,Proti 
Kanaďanovi Hamiltonovi som začal výbor-
ne. Všetko dobre vychádzalo, čo som si 
naplánoval. Potom však prišiel zlom a môj 

súper otočil zápas. Ja som ho síce zasta-
vil, vrátil som sa do boja, ale napokon som 
prehral o jediný bod. Je mi to veľmi ľúto, už 
som bol tak veľmi blízko” – spomína Árpád 
Fazekas. 
„V čom spočíval úspech nášho družstva? 
Samozrejme, okrem množstva tvrdej prá-
ce to bol práve ten tím. Teraz sme mali 
ozajstný tím. Každý jeden z nás bojoval  
s maximálnym nasadením, bojovali sme 
aj jeden pre druhého. Bol to dobrý pocit, 
že ak to niekomu nešlo, iný ho bez problé-
mov zastúpil. Budeme sa snažiť, aby sme 
v  budúcnosti mali ešte lepšie výsledky” – 
dušuje sa Bendegúz György.     Tibor Duducz

Jozef Nagy, hlavný tréner Klubu šermu 
Šamorín a aj slovenskej reprezentácie 
môže byť spokojný. Po dlhej a tvrdej práci 
sa slovenskému juniorskému šermiarske-
mu tímu, ktorý pozostával len zo Šamo-
rínčanov, podarilo dosiahnuť historický 
výsledok. Štvorka Fazekas-György-Kuch-
ta-Pirk skončila na na svetovom šampio-
náte siednom mieste.

Hovorme najskôr o dvoch mladých.  
O kadetoch Rebeke Forgách a Braňovi 
Lančaričovi.
Obaja podali skvelý výkon. Rebeka nielen-
že postúpila z prvého kola, ale vyhrala aj 
jeden zápas vo vyraďovacej časti. Oproti 
pretekárovi staršiemu o dva roky a dostala 
sa tak medzi najlepších 64. Braňo Lančarič 
dal skupinu na výbornú, vyhral nad Talia-
nom De Cristofarom, ktorý sa napokon stal 
ôsmym najlepším na svete.

Na konci prišlo to najlepšie. Siedme 
miesto v súťaži družstiev.
To bol extra zážitok, nakoľko s týmito deť-
mi pracujeme už 10-11 rokov. Za ten čas 

toho vložilo do šermu veľa. Mali lepšie aj 
horšie obdobia a výsledky, ale ja som veľ-
mi dobre vedel, čo všetko dokážu.

Kedy ste cítili, že družstvo skončilo 
veľmi dobre? 
Vedeli sme, že buď na marcových maj-
strovstvách Európy alebo v aprílových 
majstrovstvách sveta môžeme dať 
skvelý výsledok. Žiaľ, v Novom Sade 
to nevydalo. Ale v Dubaji áno. Až teraz 
cítim tak naozaj, že tento tím je už 
zohratý, pracovali ako jeden celok. Ak 
to niekomu nešlo, niekto iný ho zastú-
pil. Mohol som smelo meniť hráčov, 
každý bol ochotný prevziať zodpoved-
nosť za pridelenú úlohu. Na toto sme sa 
pripravovali po celý rok. Veľmi sa teším, 
že sme sa prebojovali medzi 8 najlep-
ších družstiev sveta.

Vyzerá to tak, že šamorínski šermiari 
bojovali proti celému svetu.
Jasné. Na majstrovstvách sveta nebo-
la žiadna iná krajina, ktorá by mala  
v reprezentácii členov iba z jedného klu-

bu. Je obrovskou výhodou, že sa chlap-
ci mohli spolu pripravovať po celý rok. 
Môžeme byť na nich právom hrdí. Na 
druhej strane však, čo je trocha boles-
tivé, doma nemáme vyzývateľov. Toto 
siedme miesto je parádnym výsledkom 
tak, že chýba slovenská konkurencia. 
Ak budú chlapci aj naďalej takto tréno-
vať, tvrdo a s pokorou, čaká ich úžasná 
kariéra.

Tibor Duducz

Jednotlivci (juniori,180 pretekárov): 
25. Árpád Fazekas, 76. Leo Kuchta, 
86. Bendegúz György, 91. Ákos Pirk
Súťaž družstiev (juniori/37 tímov): 
7. Slovensko (Árpád Fazekas, Ben-
degúz György, Leo Kuchta, Ákos Pirk)
Jednotlivci (kadeti/117 pretekárov): 
68. Braňo Lančarič
Jednotlivci (kadetky/104 pretekárov): 
64. Forgách Rebeka

Šamorínčania na MS

Veľké mužstvo: Zľava Bendegúz György, Leo Kuchta, Jozef Nagy, Ákos Pirk, Arpád Fazekas
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Gábor Jakubík ukončil kajakársku kariéru
Mesto Šamorín je chudobnejšie o ďal-
šieho skvelého športovca. Po 22 rokoch 
aktívneho športu sa Gábor Jakubík roz-
hodol zavesiť pádlo na klinec. Ktoré boli 
jeho najkrajšie a najsmutnejšie obdobia 
na vode? Ostávate kajaku verný aj naďa-
lej? 

Začiatky
„Písal sa rok 2000, keď ma otec ako 
10-ročného doniesol do lodenice v Čilis-
tove. Privítal nás ujo Jožko Csölle, potom 
som sa dostal k Siske a k Veronike. Hneď 
som vedel, že je to ten šport, pri ktorom mi 
záujem, elán a súťaživosť vydrží dlhšie ako 
v iných športoch, čo som dovtedy skúšal.”

Prvá medaila
„Po pár mesiacoch som sa postavil na 
štart na svojich prvých pretekoch, na 
domácej pôde na Samaria Cup. Skončil 
som trinásty. Pamätám sa, že som pre-
vrátil dva kajaky. V jednom sedel Laci 
Duffek… Do dnešného dňa spomíname 
na túto príhodu so smiechom. Mne pred 
súťažou povedali, že nech to tlačím, nech 
idem do tuhého. No ale sa mi do cesty 
priplietli dve lode… Na druhý deň v súťaži 
Inter Cup som bol šiesty, o pár týždňov na 
medzinárodnej súťaži v Česku som skon-
čil už tretí. Po ceste domov som si držal 
bronzovú medailu. Táto medaila dodnes 
visí medzi mojimi medailami získanými 
na svetových súťažiach.”

Športový vzor
„Erik Vlček. Veľmi dlho mi v izbe visel 
plagát zlatého slovenského štvorkajaku  
z majstrovstiev Európy v roku 2001 (Juraj 
Bača, Michal a Richard Riszdorferovci a 
Erik Vlček). Erik, keď bol mladý, sa v čilis-
tovskej lodenici často objavil. Pre mňa to 
bola niekoľkonásobná motivácia tréno-
vať pred mojim idolom. A aký je život...  
s Erikom som sedel v štvorkajaku, keď sme 
v roku 2018 získali striebro na majstrov-
stvách sveta.” 

Gymnázium
„Po základnej škole som chodil na 
osemročné Gymnázium I. Madácha. 
Vlastne vtedy, keď som vôbec mohol cho-
diť do školy. Moja vďaka patrí celému uči-
teľskému zboru za to, že ma podporovali a 
ospravedlnili všetky tie moje vymeškané 
hodiny kvôli pretekom a sústredeniam. 
Môj deň sa zvyčajne začal o šiestej ráno  
s Pišta báčim v pádlovacej hale, potom 
škola a poobede opäť tréning. Večer som 
padol do postele unavený na smrť. Po 
ukončení gymnázia a maturitách som bol 
prijatý na vysokú školu, za čo som svojim 
učiteľom neskutočne vďačný.

Profesionálna zmluva
,,V roku 2009 som bol členom juniorskej 
K4, ktorá na majstrovstvách Európy získa-
la bronz. Následne som v septembri pod-
písal zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu. Bol to super pocit, dostať peniaze 
za to, čo veľmi rád robím a robil by som aj 
zadarmo.” 

Tienisté stránky kariéry
,,Mal som pätnásť rokov, keď mi zomrel 
otec. Môžem ďakovať kanoistike, že som 
tie veľmi ťažké mesiace vydržal, Som 
však z toho veľmi smutný, že sa nedo-
žil mojich úspechov. Potom som bol ako 
dvadsaťročný konfrontovaný s nepríjem-
nou skutočnosťou, že v kanoistike nie sú 
len podporovatelia, ale aj neprajníci, takí, 
čo sa mojim dobrým výsledkom netešia. 
Zistil som, a neskôr sa mi to opakovane 
potvrdzovalo, že výsledok na nerodí len 
na vode. V mojich najťažších chvíľach ma 
podržala moja viera, vôľa niečo dosiahnuť 
a moja rodina.” 

Najkrajšia medaila
„Okrem už spomínanej prvej bronzovej 
medaily je pre mňa najdôležitejšou zlatá 
medaila z majstrovstiev Európy v roku 
2016. Na trať 500 m v K2 sme nemali 
štartujúcich, tak sme sa s Martinom Jan-
kovcom rozhodli, že to skúsime. Pracovali 
sme tvrdo. Na majstrovstvách Európy  
v Moskve sme začali výborne, z roz-
plavby sme sa dostali rovno do finále. S 
Maťom sme si povedali, že dáme do toho 
všetko a trať zdoláme s maximálnym 
nasadením. Posledných 250 metrov sme 
tak potlačili, že sa mi zatmelo pred očami. 
Keď som sa ako-tak prebral, zistil som, že 
sme prví. Boli sme najlepší. Ale zo sloven-
ského družstva sa z našich úspechov tešil 
málokto.”

Najväčšie sklamanie
„Blížili sa majstrovstvá sveta v 2019 v Sege-
díne, na ktorých sa dalo kvalifikovať na 
olympiádu v Tokiu. Dal som do toho všetko, 
trénoval som v Komárne pod vedením Petra 
Likéra. V máji sme so Samom Balážom, Eri-
kom Vlčekom a Csabom Zalkom v Duisbur-
gu v svetovom pohári skončili druhí. Násled-
ne som bol na slovenskej kvalifikácií tiež 
druhý. Podľa pôvodných podmienok by mali 
tieto výsledky rozhodnúť o zložení olympij-
ského družstva. Napriek tomu si do kajaku 
napokon sadli ľudia, ktorý skončili za mnou, 
na 4., 5. a 6. mieste... Bolo to obrovské skla-
manie. Neférové spôsoby funkcionárov boli 
ďalší impulzom uvažovať o ukončení mojej 
kariéry. Nevidel som dôvod ďalej pracovať.”

Budúcnosť
„Dostal som síce ponuku, aby som pokra-
čoval ako tréner, ale neprijal som ju. Prišiel 
už čas, aby som položil pádlo a prenechal 
príležitosť mladším športovcom a ja sám si 
vybral novú kariéru. Je to podobné ako vo 
vrcholovom športe. Ukázať smer mladým a 
starším v športe, v zdravom životnom štýle 
a regenerácii. Chcel by som žiť najmä pre 
moju rodinu, pre moju manželku Sandru a 
pre nášho syna. Aký je môj odkaz mladým 
športovcom? Aby sa necítili byť obme-
dzovaní. Čo veľmi chceš dosiahnuť, never 
tomu, že nedosiahneš.”            Tibor Duducz

„Víťazstvá, prehry, disciplínu, 
sklamania, eufóriu, stres, šťastie, 
radosť, bolesť, obetu, skúsenosti, 

ľudí (dobrých aj zlých)…
Ale hlavne kvôli kanoistike som 

človekom ktorým som!”
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Záhradníci majú najviac práce v máji

Chráňme sa proti škodcom

Tohtoročný apríl bol opäť veľmi suchý, 
ledva pršalo, polievanie sa preto stalo 
nevyhnutnosťou. Môžeme len dúfať, že 
máj prinesie trocha viac zrážok. Žiaľ, v 
apríli bolo zároveň aj niekoľko nočných 
mrazov, ktoré mohli poškodiť marhule, 
broskyne a iné citlivé druhy ovocia, tre-
ba preto počítať s menšou úrodou.
V máji sa záhradníci narobia asi najviac, 
nakoľko v tomto mesiaci už môžeme 
zasadiť takmer celú záhradu. Začiatkom 
mája možno zasadiť reďkovku, šalát, 
špenát, hrášok, mrkvu, petržlen, paštr-
nák, zemiaky, kukuricu lahôdkovú, cviklu, 
bylinky a jarné cibuľoviny. Teplomilné 
druhy ako uhorka, cukina, patizón, dyňu a 
melón, rôzne tekvice a tiež fazuľu saďme 
len v druhej polovici mája. Ak ich prikry-
jeme netkanou textíliou, dá sa aj skôr. Kto 
má skleník alebo fóliovník, môže si doň 
zasadiť priesady paradajok a papriky už 
začiatkom mája. 

Pestujme paradajku
Paradajka je popri paprike jednou z našich 
najpestovanejších druhov zeleniny. Ako 
isto všetci vieme, je priepastný rozdiel 
medzi šťavnatou paradajkou zo záhra-
dy, ktorá dozrela na slnku a paradajkou  
z obchodu, ktorá dozrieva v kelímku. Para-
dajku môže pestovať takmer každý, jej 
pestovanie je možné vonku v záhrade, v 
skleníku, na balkóne alebo aj v byte.

Kríčkové alebo kolíkové?
Podľa výšky môžu byť paradajky buď kríč-
kové alebo kolíkové. Kríčkové sú vhod-
nejšie do bytu alebo na balkóny. Tento 
typ paradajok odrodí v priebehu jedného 
mesiaca, treba sa pripraviť na nárazové 
použitie alebo spracovanie plodov ak je 

úroda väčšia. Tieto paradajky sú vhod-
né na zaváranie, prípravu kečupu, šťa-
vy alebo pretlaku. Stálorastúce odrody 
neprestávajú rásť, dorastú do výšky aj cez  
2 m. Majú tenkú stonku, ktorá nevie udr-
žať rastlinu ani plody, preto si vždy vyža-
dujú oporu (kolík, špirálové tyče alebo 
oporný systém s priväzovaním).

Treba zaštipovať
Priesady paradajok môžeme začať vysá-
dzať do záhrady v druhej polovici mája, 
keď už vonku nehrozia mrazy. Pôda by 
mala byť ľahká a humózna. Odporúča-
me používanie granulovaného kravského 
hnoja. Paradajka je pomerne náročná na 
vodu, dbajme o to, aby mala hlinu vždy 
aspoň vlhkú. Po vysadení sa odporú-
ča priesady zaliať výživným roztokom s 
vysokým obsahom fosforu, neskôr pra-
videlne zalievajme výživným roztokom 
s vysokým obsahom draslíka. Kolíkové 

paradajky si vyžadujú strihanie, každý 
týždeň by sme mali vylamovať zálistky, 
tj. výhonky z pazúch listov. Vylamovanie 
(zaštipovanie) je ideálne robiť skoro ráno, 
vtedy sa rastliny poškodia najmenej. 
Výhonky, ktoré rastú nad kvetmi, však 
nevylamujme, tie nám ešte môžu priniesť 
úrodu. Po objavení sa zárodkov plodov 
nezabudnime na dávkovanie vápnika, 
pretože jeho nedostatok môže spôsobo-
vať na plodoch deformity.
Paradajka si vyžaduje sústavnú starostli-
vosť, ak chceme zabrániť napadnutiu ples-
ňovými ochoreniami. Dôležité je ošetriť aj 
zatiaľ bezpríznakové rastliny prípravkom 
s obsahom medi (Champion, Kocide, 
Cuproxat), resp. bioprostriedkami (Cupro-
tonic, Folicit, Imunolfol, Chitopron). Ak sa 
na nich objavia vošky alebo molica sklení-
ková, aplikujme insekticíd Mospilan, resp. 
Karanimba Mikro, Floravia Citro.

Róbert Lelkes, Agrosam

Na ovocných stromoch sa začínajú tvoriť 
plody a výhonky rastú intenzívne. V tom-
to období je potrebné venovať zvýšenú 
pozornosť ochrane proti škodcom. V sade 
sú v tomto mesiaci najnebezpečnejší-
mi škodcami plodokaz jablčný, obaľovač 
mramorový, vrtivka čerešňová, méra škvr-
nitá, vlnačka krvavá, piliarka slivková, resp. 
vošky. Proti nim sa vieme brániť nasledu-
júcimi prípravkami: Sanium Ultra, Karate 
Zeon, Mospilan 20EC, Spintor a Vertimec. 
Chemická ochrana rastlín však upadá a 
do popredia sa dostáva biologická ochra-
na. Jedna z foriem biologickej ochrany je 

používanie farebných lepových dosiek, 
ktoré sú založené na princípe, že určité 
farby priťahujú určitých druhov škod-
cov. Žltá farba napríklad priťahuje vošky, 
vrtivku čerešňovú a plodokaza jablčného, 
bielu obľubuje napr. piliarka slivková. Proti 
múčnatke viniča sa môžeme chrániť apli-
káciou prostriedkov Cabrio Top, Thiovit 
Jet, Kumulus WG, Vivando, Dynali alebo 
bioprípravkami, napr. Bor Oil, HF-My-
col, resp. Floravita Citro. Ochranu proti 
múčnatke jabloňovej zabezpečí postrek 
prípravkami Thiovit Jet a Kumulus WG, 
môžeme použiť tiež bioprípravky vhod-

né pre vinič. Chrastavitosti jabĺk pomáha 
zabrániť Chorus 50WG, Qualy 300EC, 
Score a Scala. 
V okrasnej záhrade sa iste aj tento 
rok objavia zelené húsenice vijačky 
krušpánovej, ktoré napádajú živé plo-
ty. Veľmi efektívne voči ním pôsobí 
Karate Zeon EC.
Nezabúdajme na hnojenie trávnika ume-
lými hnojivami. V týchto suchých mesia-
coch je zároveň polievanie trávnika priam 
nevyhnutné. Na ničenie dvojklíčnolis-
tových burín môžeme použiť selektívny 
herbicíd Bofix.
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Paradajky z vlastnej záhrady chutia najviac      (Fotoarchív)



SUPERfinále 2022 - športový sviatok 
v Šamoríne pre stovky žiakov a žiačok

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR a Národ-
né športové centrum Vás pozý-
vajú  dňa 13. – 14. 06. 2022 
zažiť športový festival na vlast-
né oči do X-Bionic Sphere.
Po prvýkrát môžete zažiť škol-
ské majstrovstvá Slovenska 
ZŠ a SŠ na jednom mieste – 
pod „jednou strechou“.
Privítame zhruba 1000 účast-
níkov z ôsmich krajov, ktorí 
zabojujú v  ôsmich športoch o 
titul „Školský majster Sloven-
ska 2022“ .
Na veľkom atletickom šta-
dióne bude prebiehať súťaž 
4-boja v atletike a futbalový 
turnaj. V priestore menšieho 
atletického oválu si deti zme-
rajú sily vo vybíjanej a hneď v 
tesnej blízkosti bude prebie-
hať 4-kový volejbal netradič-
ne na tráve. Kongresová sála 

Victory bude prispôsobená 
profesionálnym požiadavkám 
stolného tenisu. V bazéne sa 
okrem plávania predstaví aj 
mini vodné pólo. Naši minibas-
ketbalisti využijú športovú halu 
Samaria, v ktorej pôsobia aj 
domáce basketbalové extrali-
gistky.  
Talentovaných mladých špor-
tovcov prídu povzbudiť pozva-
ní hostia a športové osobnosti 
prítomných športových zväzov. 
Skvelú divácku kulisu určite 
vytvoria žiaci a učitelia z oko-
litých škôl. Pre divákov a verej-
nosť je pripravený sprievodný 
program, ktorý ponúkne lákavé 
súťaže a netradičné športy.
Otvárací ceremoniál prebehne 
za účasti štátneho tajomníka 
Ivana Husára a šamorínskeho 
primátora Csabu Orosza na 
záver prvého súťažného dňa.

•  deň si môžete spestriť taneč-
nou hodinou s Lacim Strikom

•  zacvičte si atletiku so Špor-
tovou akadémiou Mateja 
Tótha

•  obzrite si pohár UEFA EURO 
U19 spolu s ambasádorni 
Róbertom Vittekom alebo 
Martinom Škrteľom

•  vyskúšajte si profesionálne 
skákanie na švihadle

•  vo FUN zóne sa vám bude 
venovať špičkový diagnostic-
ký tím Národného športové-
ho centra

•  zažite na vlastnej koži 
TEQBall, flag futball,

•  zahrajte si florbal na miniih-
risku

•  poradiť sa môžete s profesi-
onálnym fyzioterapeutom a 
spolu si aj zacvičíte

•  navštívte ďalšie prezentácie 
v našej FUN zóne



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

Hľadáme príjemných a priateľských ľudí, ktorí radi pracujú v tíme. 
Je jedno aké máš vzdelanie, my ťa naučíme všetko, čo k práci  

u nás budeš potrebovať. Stačí ak máš záujem, trpezlivosť a chuť. 
Pracovná náplň:

* upratovanie exteriéru
* starostlivosť o zeleň (kosenie trávnikov)

* lisovanie a separácia odpadu
* drobné opravy na budove v interiéri či v exteriéri

* údržba zariadení

Csapatunkba vidám, tenni akaró embereket keresünk. Min-
degy, milyen végzettséggel rendelkezel, megtanítunk minden-
re, amire a munkád során szükséged lesz. A lényeg a motivált-

ság és a munkakedv.
A munkatöltet:

* a kültér rendben tartása
* zöldövezet-karbantartás (fűnyírás)

* hulladékkezelés, préselés
* az épület kisebb javításainak elvégzése kint és bent

* berendezések karbantartása

Kontakt: Ladislav Bartal, +421 905 819 643


