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Nová starostka Hamuliako-
va je Ludmila Goldbergerová. 
Opýtali sme sa na jej pohľad  
na situáciu na Obecnom úrade.

Začnem obšírne o  tom, čo 
všetko obec pokrýva. Okrem 
služieb samotného Obecné-
ho úradu ako je správa obce, 
daní, či stavebného úradu 
sú to aj spolupráca so ško-
lou a  škôlkou, opatrovateľská 
služba, kuchyňa pre deti aj 
dôchodcov, správa cintorína, 
ihrísk, chodníkov a  všetkých 
ciest mimo hlavnej a  súk-
romných. Ďalej sú to životné 
prostredie, odpady, či rôzne 
kultúrne podujatia a  aktivity. 
Stav je v niektorých ob-
lastiach dobrý, inde nás 
čakajú neľahké výzvy. 
Napríklad vďaka polohe 
mimo hlavných ťahov 
nás nesužujú problé-
my s  hustotou automobilovej 
dopravy, i  keď aj tak chceme 
z  prostriedkov Ministerstva 
vnútra dobudovať nové bez-
pečné prechody pre chodcov, 
či radary zobrazujúce rýchlosť 
áut. 

Máme tiež pekné detské ih-
risko, ktoré je rozľahlejšie 
ako väčšina ihrísk na veľkých 
mestských sídliskách. Úžasné 

plus Hamuliakova je jeho po-
loha pri Dunaji, priľahlé lužné 
lesy, či hrádze, využiteľné aj 
na oddych a  šport. Máme aj 
peknú novú školu, i keď to už 
je oblasť, kde nás čakajú aj tie 
neľahké výzvy.

Ktoré problémy pokladáte  
za najpálčivejšie?

Základný problém Hamulia-
kova je rozpor medzi rozsiah-
lou výstavbou nových obydlí 
a  neadekvátnymi prostried-
kami, ktoré budú potrebné  
na dobudovanie občianskej 
vybavenosti. Azda niet väč-
šej priority ako je vzdelanie 
našich detí. Pritom financie  
na vzdelanie nám zďaleka ne-
rastú tak, ako pribúda malých 
Hamuliakovčanov. Keď môj 
syn pred 12 rokmi začal cho-
diť do miestnej školy, bolo 
v  ročníku len 5 detí. Na po-
rovnanie - pre 38 detí, ktoré sa 
v Hamuliakove narodili v mi-
nulom roku, budeme nevy-
hnutne potrebovať už dve celé 
triedy. Škola aj po postavení 
novej budovy praská vo šví-
koch a keďže na tú existujúcu 
už splácame veľký úver, iný už 

v  budúcnosti asi nedostane-
me. Na ďalšiu školu chýba aj 
vhodný obecný pozemok, rie-
šenie bude preto neľahké.

Lepšie správy mám ohľadne 
škôlky. Súčasný stav je kri-
tický – kapacitne vieme pri-
jímať detičky viac-menej len  
do predškolského ročníka. 
Mnohí však iste vedia, že sa 
nám podarilo vybaviť finan-

covanie prestavby existujú-
cej budovy tak, aby sa výraz-
ne zväčšila, vnímam to ako 
jeden zo svojich najväčších 
úspechov ešte v  roli obecnej 
poslankyne. Peniaze sú pride-
lené, ale bojujeme s  byrokra-
ciou štátu a  čakáme na rôzne 
vyjadrenia, prekontrolovania 
či schválenia, ktoré beztrest-
ne meškajú. Naše úkony vy-
bavujeme okamžite, len aby 
sme potom čakali mesiace  
na iné štátne úrady. Rada by 
som verila, že stihneme aspoň 
september 2020.

Naša obec narástla do veľko-
sti, kedy by sme potrebovali 
aj stálych lekárov – detského 
aj dospelého. Opäť je prob-
lém prinajmenšom s miestom, 
obec vhodný priestor nemá. 
Tu môžem len apelovať  
na súkromný sektor, pomohlo 
by, keby povedzme na príze-
mí nových bytoviek vznikli 
aj nebytové priestory vhodné 
napríklad na ordináciu, či iné 
služby. To by som určite pod-
porila. 

Vo všeobecnosti je treba po-
vedať, že na to, aby bolo  

Hamuliakovo pekné, 
čisté, pohodlné, bez-
pečné a kultúrne miesto  
na život vôbec nestačí 
samotný Obecný úrad, 
či nebodaj ja sama. 

Obec sa musí spojiť s  firma-
mi, občianskymi združeniami, 
aktivistami a  predovšetkým 
s občanmi.

To je zaujímavá myšlienka, 
kde si najviac predstavujete 
prínos takejto spolupráce?

Životné prostredie je dobrý 
príklad. Nedávno napríklad 
súkromná firma vyzbierala 

Škôlka: čaká sa na vyjadrenia, 
prekontrolovania a schválenia, ktoré 

beztrestne meškajú dlhé mesiace

Foto titulka: Peter Varga
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odpad v  lese pri priesakovom 
kanáli, nainštalovali tam aj 
nové smetné koše a  obec pri-
dala koše na psie exkremen-
ty. Teraz je na obci, aby ich 
vyprázdňovala, na občanoch, 
aby koše používali a odpad ne-
odhadzovali a trúfnem si ape-
lovať aj na aktivistov, aby prí-
ležitostne pomohli so zberom 
odpadkov v útrobách lesa. 

Iste, zbierať odpad v  lese do-
káže aj obec, ale sama viem, 
že ak občan sám dobrovoľne 
hodinu zbiera odpad v  lese, 
už zvyšok života neodhodí ani 
len papierik. Len vtedy bude 
Hamuliakovo čisté, 
keď si toto uvedomia 
viacerí z  nás. Realita 
žiaľ je, že stále boju-
jeme s nelegálnymi skládkami. 
Prosím dohovorte aj vy spolu-
občanom, ktorí ich zakladajú. 
My to časom upraceme, ale 
zbytočne nám to čerpá cenné 
zdroje.

Inou oblasťou, kde je spolu-
práca medzi viacerými pro-
spešná, je budovanie ihrísk či 
zveľadenie športovísk. Sama 
som to zažila ešte v  roli akti-
vistky, keď sa nám podarilo 
takto v  spolupráci 
postaviť detské ih-
risko na futbalovom 
štadióne. Preto ma 
teší občianska ini-
ciatíva pri podob-
nom projekte na Dunajskej 
riviére a  nádejam sa, že sa 
podarí zladiť záujmy občanov 
a zámer sa úspešne zrealizuje.

So samosprávou máte dlho-
ročné skúsenosti. Tri funkč-
né obdobia ste boli obecnou 
poslankyňou, takže po hrani-
cu kompetencií poslanca ste 
poznali prácu v  samospráve. 

Poznali ste stav obce, jej prob-
lémy respektíve výzvy, kto-
rým čelí. Je niečo, čo Vás ešte 
mohlo prekvapiť? 

Poznala som problémy obce 
z  minulosti, hlavne rozšafný 
územný plán, či zlé rozhodnu-
tia v hospodárení. O čom som 
však nevedela sú napríklad isté 
diery v príjmoch obce. Máme 
viacero neplatičov poplatkov 
a daní a jedna z mojich priorít 
je pritlačiť teraz na ich výber. 
Bez peňazí nič nejde. 

Nemilo ma tiež prekvapil stav 
obecných budov, do ktorých 

zateká. Zle je na tom naprí-
klad strecha telocvične. Vy-
pracovala som projekt a  po-
dala žiadosť o dotáciu na Úrad 
vlády. Či bude podporený, ešte 
čakáme. Na opravu strechy 
a  zatečených priestorov kul-
túrneho domu bude tiež treba 
urgentne hľadať zdroje.

Nebolo ľahké dohnať meška-
nie v  schopnosti obce komu-
nikovať cez nové elektronické 

štátne služby a  schránky. To 
je aj dôvod, prečo stále neboli 
vyrubené dane a  výmery za-
slané občanom. Prosím o  str-
penie, nie sú to jednoduché 
procesy.

Výhodou je, že sa môžem 
oprieť o  skvelý tím kolegov  
na Obecnom úrade. Pre nie-
ktorých môže byť prekvape-

ním, že sa nám dobre spolu-
pracuje aj s poslancami, proti 
ktorým sme sa v  predvoleb-
nom období vyhraňovali. Som 
presvedčená, že dôležitejšie 
ako naše osobné názorové 
rozdiely musí byť pre nás dob-
ro obce.   

Aké iné veľké plány máte  
na ďalší rok? 

Okrem spomínanej škôlky 
je ďalším veľkým a  náklad-
ným zámerom zberový dvor. 
Zámerom je využiť ponuku  
na odkúpenie areálu súčasné-
ho zberového dvora a  využiť 

poslednú šancu získať 
eurofondy na rekon-
štrukciu. Po mnohých 
rokoch má Hamulia-

kovo príležitosť získať zberový 
dvor na úrovni okolitých obcí, 
teda čistý, vybavený techni-
kou, so stojiskami a  prístreš-
kami. Cesta však nie je jedno-
duchá, treba vypracovať pro-
jekt, získať úver, ďalšie financie  
na doplatenie a  spoluúčasť, 
vyriešiť vlastnícke vzťahy  
na prístupe, prejsť environ-
mentálnym posudzovaním, 
mať územné rozhodnutie 
a  stavebné povolenie a  eu-

rofondy vôbec zís-
kať. Ale keď som sa  
do tejto funkcie hlá-
sila, vedela som, že 
to nebude ľahké ani 
jednoduché, tak som 

ochotná a schopná bojovať.

Nasleduje zámer obnovy ve-
rejného osvetlenia prechodom 
na LED technológiu. Tento 
rok by som chcela ukončiť 
prípravnú časť – audit exis-
tujúceho stavu, z  ktorého sa  
na základe noriem zistí, kam 
je potrebné doplniť lampy 
a rozvádzače a ich výkon, ná-

Bez peňazí nič nejde

Nový zberový dvor, obnova verejného 
osvetlenia, chodník na Riviéru,  
rozšírenie ulice Malogútorská 
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sledne realizačnú projektovú 
dokumentáciu, návrhy na fi-
nancovanie z  úspory elektric-
kej energie a, ak to dobre pôj-
de, aj verejné obstarávanie. 
Tiež je zámerom pokročiť 
s  chodníkom na Riviéru. Sta-
vebný projekt je k  dispozícii 
z minulosti. Momentálne pra-
cujeme na územnom rozhod-
nutí. Problematické však stále 
zostáva financovanie, keďže 
projektové náklady sú vo výš-
ke vyše 70 tisíc euro. Tie obec 
nemá a asi ani rýchlo mať ne-
bude. S investormi, ktorí v tej-
to oblasti predávajú pozemky 
či byty, z minulosti neexistujú 
žiadne písomné dohody, takže 
je len na budúcej komunikácii 
s  nimi, či na chodník prispe-
jú. Tu by som skúsila apelovať 
na nových spoluobčanov, ktorí 
sa k nám len sťahujú a kupujú 
nehnuteľnosti od developerov, 
aby sa prihovorili za to, aby 
developeri na tento typ ob-
čianskej vybavenosti prispeli. 
V istých ohľadoch majú lepšiu 
vyjednávaciu pozíciu ako ja.

Do podoby stavebného po-
volenia by som ďalej v  tomto 
roku chcela rozpracovať zámer 
rozšírenia ulice Malogútorská 
od jej križovatky pri kaplnke 
na Hlavnej ulici po prvú od-

bočku s Brezovou, vrátane vy-
budovania chodníka. Chodník 
by mal nadväzovať na navrho-
vaný prechod pre chodcov cez 
Hlavnú ulicu. Tento prechod 
bol spolu so spomínaným pre-
chodom pri pošte a na Rybár-
skej a  radarmi na vstupoch  
do obce súčasťou podaného 
projektu Prevencie krimina-
lity. Či bude obec aspoň pri 
niektorom z  nich podporená, 
uvidíme v lete.

Samozrejme toto nie je všetko, 
na čom pracujeme a čo by sme 
chceli dosiahnuť. Radšej však 
hovorím o  hotových veciach, 
ako o  tom, čo by som chce-
la. Dúfam, že najneskôr o rok 
sem niečo také pribudne. 

Nedá mi nespýtať sa – ako to 
všetko zvládate stíhať a  ešte aj 
skĺbiť s rolou manželky a matky?

Manžel mi bol vždy oporou 
a  teraz to platí dvojnásobne. 
Nedávno bol napríklad prvý 
krát v  živote za mňa na rodi-
čovskom združení v škole náš-
ho syna (smiech). Pomáha aj 
syn, už takmer prebral moju 
funkciu záhradníka. Dcéra sa 
o  niekoľko dní vracia z  roč-
ného štúdia v  USA. Veľmi sa 
na ňu tešíme. Keď nám osta-

ne čas, chodíme sa bicyklovať. 
Máme tu tak krásne okolie!

Na záver čo by ste odkázali 
čitateľom – svojim spoluobča-
nom? 

Ďakujem im za prejavenú dô-
veru vo voľbách a  pevne dú-
fam, že svojou prácou budem 
môcť prispieť k  tomu, aby 
mali lepší priestor na život. 
Ako som však už spomínala, 
budem potrebovať aj ich po-
moc. Dám ešte jeden príklad: 
krátko po nástupe do funk-
cie som musela riešiť problém 
s  odpratávaním snehu. Áno, 
zodpovedá za to obec, ale azda 
súhlasíte, že je nerozumné mi-
núť podstatnú časť peňazí obce  
na nákup odpratávacej tech-
niky, keď nám tu nasneží tri-
krát do roka. Investujme radšej  
do každodenne využívaných 
vecí. Hamuliakovo sa síce stá-
va predmestím Bratislavy, ale 
nič to nemení na tom, že je to 
pôvodne obec. Preto verím, že 
nie je príliš trúfalé, ak poviem: 
„Prosím, vyhrňme si rukávy 
ako naši dedovia a  odpracme 
si sneh pred domom sami tam, 
kde to obec nestihne či nezvlád-
ne.“ A platí to aj na iné oblasti. 
Naše deti sa nám raz poďakujú.

(mp)

„Nepýtaj sa, čo môže urobiť Hamuliakovo  
pre teba. Pýtaj sa, čo môžeš urobiť ty  

pre Hamuliakovo“
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Gútor új polgármestere Ludmila  
Goldbergerová. A  községi hiva-
tal életének mindennapjairól 
kérdeztük.

Kicsit hosszabban kitérnék arra, 
mi minden tartozik a község fel-
adat- és hatáskörébe. A községi 
hivatal szolgáltatásai mellett 
(mint pl. adókezelés, a  község 
általános igazgatása, területfej-
lesztés) beletartozik az iskolával 
és óvodával való együttműkö-
dés, szociális ellátás, iskolások 
és idősek intézményes étkezte-
tése, temető fenntartása, járdák, 
közterület és közutak 
üzemeltetése és fenn-
tartása. Továbbá kör-
nyezetvédelem, hulla-
dékgyűjtés, kulturális 
és egyéb szabadidős 
szolgáltatások. Ezek közül va-
lami jól működik, máshol nem 
könnyű kihívásoknak nézünk 
elébe. Például annak köszönhe-
tően, hogy a falu nem fekszik fő 
útvonalak mentén, nincs akko-
ra problémánk a falun áthaladó 
forgalommal, de így is szeret-
nénk a Belügyminisztérium pá-
lyázati kereteiből új, biztonságos 
gyalogos-átkelőhelyeket létesí-
teni, ill. sebességmérő radarokat 
felszerelni. 

Szép gyerekjátszóterünk van, 
nagyobb és jobb, mint a legtöbb 

városi játszótér. Gútor egyedül-
álló előnye a  Duna közvetlen 
közelsége, az ártéri erdők, a kis 
és nagy töltés, amely kiváló 
sportolási és pihenési lehető-
ségeket kínál. Szép új iskolánk 
van, de ezzel már érintjük azt 
a  területet, ahol kihívásokkal 
kell szembenéznünk. 

Melyek a legégetőbb problémák?

Gútor község alap problémája, 
hogy éles ellentét van a  nagy 
kiterjedésű új lakónegyedek 
kiépítése és a  rendelkezésünk-
re álló pénzerőforrás között, 
amelyből a  szükséges kommu-
nális szolgáltatásokat kellene 
biztosítani. Talán nincs nagyobb 
prioritásunk, mint gyermekeink 
művelődése. Az iskolaügyre for-
dítandó pénzügyi keret mégsem 
nő olyan gyorsan, mint amilyen 
tempóban növekszik a kis gúto-
riak száma. Amikor a  kisfiam 
elkezdett iskolába járni 12 év-
vel ezelőtt, az évfolyamban csak  
5 gyerek volt. Összehasonlítás-
képpen – a múlt évben született 

38 gyerek részére 2 párhuzamos 
osztályra lesz szükség. Az iskola 
az új épület felépítése után is tele 
van, és mivel a jelenlegi iskolára 
már van egy kölcsönünk, újat, új 
iskolára nem kapunk. A község-
nek nincs alkalmas telke esetle-
ges új iskola építésére, úgyhogy 
a megoldás nem lesz egyszerű. 

Az óvoda kapcsán jobb híreim 
vannak. A jelenlegi helyzet kri-
tikus – a kapacitás szinte csak az 
utolsó, iskola előtt álló évfolyam 
felvételét teszi lehetővé. Sokan 
tudják viszont, hogy sikerült 

a  jelenlegi óvoda épületének 
átépítésére elegendő pénzügyi 
kerethez jutnunk, hogy az óvo-
dát felújítsuk és kibővítsük – ezt 
önkormányzati képviselői mun-
kásságom egyik legnagyobb si-
kerének tartom. A pénz rendel-
kezésre áll, de harcolunk az ál-
lami hivatalok bürokráciájával, 
várjuk a hivatalos nyilatkozatot 
és jóváhagyást, amely büntetle-
nül késik. Az ügyintézés ránk 
eső feladatait azonnal teljesít-
jük, hogy aztán hónapokat vár-
junk a  többi állami intézmény 
jóváhagyásaira. Szeretném hin-
ni, hogy az óvoda elkészül 2020 
szeptemberére. 

Falunk jelentősen kibővült, ál-
landó felnőtt- és gyerekorvosra 
lenne szükségünk. Itt is prob-
léma a  rendelők létrehozására 
alkalmas épület, a  község nem 
rendelkezik ilyennel. Ezen a he-
lyen a  magánszektorhoz kell 
fordulnom, segítene, ha például 
az újonnan épült lakótömbök 
földszintjén kereskedelmi helyi-
ségek is létrejönnének, amelyek 

alkalmasak lennének 
rendelő vagy más szol-
gáltatások üzemelteté-
sére. Ezt biztosan tá-
mogatnám. 
Általánosságban el-

mondhatom, hogy ahhoz, hogy 
Gútor szép, lakható, kellemes, 
biztonságos és kultivált hely le-
gyen, nem elég a községi hivatal 
vagy, „neadjisten” én magam. 
A  községnek együtt kell mű-
ködnie a helyi cégekkel, aktivis-
tákkal, polgári egyesületekkel és 
mindenekelőtt a lakosokkal. 

Ez érdekes gondolat, miben látja 
egy ilyen együttműködés legna-
gyobb előnyeit?

A  környezetvédelem jó példa. 
Nemrég például egy magá-

Óvoda: várjuk a hivatalos nyilatkozatot 
és jóváhagyást, amely büntetlenül hosszú 

hónapokat késik 
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nakció keretén belül egy köze-
li vállalat kitisztította az erdőt 
a  kanális mentén, új szeme-
teskukákat szerelt fel, a  község 
pedig a  kutyapiszokra helyezett 
el szemetest. A község feladata, 
hogy ezeket a  kukákat tisztán 
tartsa, a  lakosok felelőssége vi-
szont, hogy használják őket, és 
ne dobják el a szemetet csak úgy, 
ne hagyják ott a  kutyapiszkot. 
Bátorkodom megszólítani a he-
lyi aktivistákat is, akik 
nagy segítségre lenné-
nek az erdő kitisztítá-
sában. 

Az erdőben való szemétgyűjtést 
a község is be tudja biztosítani, 
de magamról tudom, ha vala-
ki csak egy órácskát is gyűjtött 
valamikor szemetet, maga már 
soha nem fog eldobni egy pa-
pírfecnit sem. Csak akkor lesz 
Gútor rendezett és tiszta, ha ezt 
minél többen tudatosítsuk. A va-
lóság sajnos az, hogy küzdünk 
az illegális szemétlerakatokkal. 
Kérem, Önök is beszélgessenek 
el szomszédjaikkal, akik ezeket 
a lerakatokat táplálják. A község 
idővel ugyan eltakarítja őket, de 
a  ráfordított pénzt és energiát 
sokkal jobban is ki tud-
nánk használni.

Az egymás közötti köl-
csönös együttműködés 
egy másik szép példá-
ja a  játszóterek létesítése és fel-
újítása. Szintén saját bőrömön 
tapasztaltam, amikor polgári 
aktivistaként sikerült a  focipá-
lya melletti gyerekjátszóteret 
kiviteleznünk. Ezért örömmel 
fogadtam a  polgárok kezdemé-
nyezését, hogy a  Duna Riviéra 
részben létesüljön egy kisebb 
játszótér. Remélem, hogy sikerül 
egyeztetni az ott lakók érdekeit, 
és szándékuk sikeres lesz.   

A helyi önkormányzat működé-
sével sokéves tapasztalata van. 
3 választási időszakon keresztül 
dolgozott képviselőként, tehát 
a  képviselői hatáskörök keretén 
belül ismerte az önkormányzati 
munkát. Tisztában volt a  köz-
ség helyzetével, problémáival, 
kihívásaival. Van valami, ami 
még meglepte?
Valóban ismertem a  község 
problémáit a  múltból, amelyek 

főleg a  fejetlen területfejlesztés, 
ill. rossz gazdasági döntésekből 
adódtak. Amiről azonban nem 
tudtam, hogy a falu bevételeiben 
nem kis kiesések vannak. Akad 
jónéhány adókerülő, akik nem 
fizetik a  helyi illetékeket, azért 
prioritásaim között szerepel erre 
rávilágítani és a tartozásokat be-
hajtani. Pénz nélkül semmi sem 
megy.

Úgyszintén meglepett a  közsé-
gi épületek állapota. A  tornate-
rembe befolyik a víz, ki kell ja-
vítani a tetőt. Kidolgoztam már 
erre egy projektet, és beadtam 

a pályázati kérelmet a kormány-
hivatalba. Hogy kapunk-e támo-
gatást, meglátjuk. A  kultúrház 
tetőszerkezetének és a  beázott 
helyiségek javítására szintén 
sürgősen pénzt kell találnunk. 
Nagy hátrányunk volt a  község 
elégtelen elektronikus kommu-
nikációja az új állami szolgálta-
tásokkal. Ezt a  lemaradást nem 
volt könnyű behozni, és ez az 
oka annak, hogy még mindig 
nem készültek el a helyi adókö-

telességgel kapcsolatos értesíté-
sek. Szíves türelmüket kérem, 
nem egyszerű folyamatokról 
van szó. 
Nagy előny, hogy a  községi hi-
vatalban nagyszerű kollégákkal 
dolgozhatok. Valakinek megle-
pő lehet, hogy azokkal a képvi-
selőkkel is sikerül együttműköd-
nünk, akikkel nem volt felhőtlen 
a  megértés a  választások előtt. 
Meg vagyok győződve arról, 

hogy a  község érde-
kei fontosabbak, mint 
az esetleges  személyes 
nézeteltérések.

Mik a  tervei az elkövetkezendő 
évre? 

A  már említett óvoda mellett 
a  következő nagy és költséges 
beruházás a  hulladékudvar. 
A  jelenlegi elképzelés az, hogy 
felvásárolnánk a  jelenlegi hul-
ladékudvar területét, és meg-
próbálnánk uniós pénzeket 
pályázni a  felújítására. Sok-sok 
év után lehetőségünk lenne egy 
rendezett, a  szükséges techni-
kával felszerelt, modern hulla-
dékudvar kiépítésére. Az oda-
vezető út azonban nem könnyű: 

ki kell dolgoznunk 
a  projektet, hitelt 
igényelni, pénz-
keretet biztosítani 
a  hitellel kapcso-
latos kiadásokra, 

a  hulladékudvarhoz vezető út 
tulajdonjogait rendezni, átmen-
ni a  környezetvédelmi elbírá-
láson, építési és telekengedélyt 
szerezni, és az uniós pénzeket 
sikerrel megpályázni. Amikor 
indultam a polgármesterválasz-
táson, tudtam, hogy nem lesz 
minden könnyű, de kész vagyok 
harcolni. 

A  következő nagy vállalkozás 
a  közvilágítás felújítása és LED 

Pénz nélkül nem megy

Új hulladékudvar, a közvilágítás 
modernizálása, a Riviérára vezető járda,  

a Kisgútori út kiszélesítése
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technológiára való áttérése. Eb-
ben az évben szeretnék elké-
szülni az előkészületi munkála-
tokkal – felülbírálni a  jelenlegi 
helyzetet, ebből kiderül hova 
szükséges új lámpákat és elosz-
tókat állítani, ezután kidolgozni 
a  projekttervet, a  finanszírozás 
tervet, és ha minden jól megy 
magát a közbeszerzést is. 

Szeretnék továbblépni a  Rivi-
érára vezető járda ügyében is. 
Az építkezési projekt a  rendel-
kezésünkre áll, jelenleg az épít-
kezési engedélyen dolgozunk. 
Gond viszont a  járda költsége-
inek finanszírozása, több mint  
70 000 euróról van szó. Ilyen ke-
rettel a község nem rendelkezik, 
és a közeljövőben nem is fog. Az 
itteni beruházókkal, akik telke-
ket és lakásokat értékesítenek 
a Riviéra területén, nem létezik 
semmilyen írásos egyezség, te-
hát csak az aktuális tárgyalások-
tól függ, hogy hozzájárulnak-e 
a  járda építéséhez. Ezúton sze-
retnék azokhoz a  jövőbeli lako-
sainkhoz fordulni, akik Gútoron 
szeretnének letelepedni, és az 
ingatlan-befektetőkkel kommu-
nikálnak: ragaszkodjanak ah-
hoz, hogy a  beruházók hozzá-
járuljanak a  hasonló közérdekű 
szolgáltatások kiépítéséhez. Sok 
esetben jobb tárgyalási helyzet-
ben vannak, mint én. 

Szeretném megszerezni az építési 
engedélyt egy másik projektre is, 
ez pedig a Kisgútori út kiszélesí-
tése a Fő utcával való keresztező-
déstől a  Nyírfa utcáig, beleértve 
járda kiépítését is. A  járda a  Fő 
utcán kiépítendő új gyalogosát-
kelőre kapcsolódna. Ez, a  posta 
melletti gyalogos-átkelőhely és 
a  sebességmérő radarok része 
volt a  Kriminalitás megelőzése 
projektnek, amelyet már bead-
tunk. Nyáron fog eldőlni, hogy 
a falu kap-e legalább részben tá-
mogatást. 
Természetesen ez nem a teljes lis-
tája annak, amin dolgozunk. De 
inkább beszélek a kész dolgokról, 
mint arról, mit szeretnék még el-
érni. Remélem, hogy legkésőbb 
jövőre még több kész tervről szá-
molhatok be. 

Nem tudom megállni, hogy ne 
kérdezzem meg – hogyan győzi 
ezt a  sok munkát, és hogyan 
tudja ötvözni az anya- és feleség 
szereppel? 

A férjem mindig mindenben tá-
mogatott, és ez most hatványo-
zottan érvényes. Nemrégiben 
például életében először ment 
helyettem a  fiam iskolai szülői 
értekezletére (nevet). Segít a fiam 
is, szinte teljesen átvette tőlem az 
otthoni kertészkedést. A lányom 
nemsokára tér haza Amerikából 

egy tanulmányi útról. Nagyon 
várjuk. Ha időnk engedi, szere-
tünk a  környéken biciklizni, hi-
szen annyira szép a vidékünk!

Végezetül, mit üzenne az  
olvasóknak, Gútor lakosainak? 

Meg szeretném köszönni a  be-
lém fektetett bizalmat a  válasz-
tásokon, és merem remélni, 
hogy munkámmal hozzájárulok 
ahhoz, hogy jobb életteret ala-
kítsak itt ki. Viszont, ahogy em-
lítettem, szükségem lesz a segít-
ségükre. Még egy példát hoznék 
fel: röviddel a  megválasztásom 
után hóeltakarítással kapcso-
latos problémákat oldottam. 
Igen, a hóeltakarításért a község 
a  felelős, de talán egyetértenek 
abban, hogy nem ésszerű a falu 
költségvetésének jelentős há-
nyadát hótúró gépekre költeni, 
ha télen háromszor leesik a hó. 
Inkább abba fektessük a  pénzt, 
ami a mindennapjainkban segít. 
Ezért merem remélni, hogy nem 
túlzottan vakmerő a  kérésem: 
„Kérem, vegyük elő a  lapátot, 
mint nagyapáink, és takarít-
suk el a havat ott, ahol a község 
nem tudja.“  Érvényes ez az élet 
más területeire is. Gyermekeink 
majd megköszönik. 

(mp)
Fordította: 

Mgr. Pikus Mónika

„Ne azt kérdezd, mit tehet érted Gútor. 
Kérdezd azt, te mit tehetsz Gútorért.“



Prečo vyhadzujete peniaze?

Začiatkom tohto roka zažila väčšina Hamuliakova 
šok – dostala výmery za komunálny odpad. 
Nikdy v minulosti sa v Hamuliakove za odpad ne-
platilo toľko ako teraz. 
Nakoľko aj po 4 mesiacoch  predstavujú odpady dis-
kutovanú a často nepochopenú tému, je určite po-
trebné sa vrátiť k príčinám. 
A tiež hovoriť o tom, čo bude ďalej a ako sa s tým 
vysporiadať – pretože tu je vývoj jasný. Štát ďalej 
zvyšuje poplatky za uloženie odpadu na skládku 
a  zohľadňuje separáciu a  preto sa odpady nevy-
hnutne budú ďalej zdražovať. Ako veľmi ešte zdra-
žejú u  nás v  Hamuliakove - to záleží od nás všet-
kých, ako sa začneme správať, aký veľký bol tohto-
ročný šok zo zdraženia a či sme sa z neho ponaučili. 

Prvotnou príčinou zvýšenia bolo zvýšenie poplatku 
za uloženie komunálneho odpadu na skládke. Toto 
zvýšenie bolo určené Nariadením vlády v decembri 
2018. Dátum bol dosť nešťastné zvolený, z  nášho 
regiónu len 4 obce vedeli toto zvýšenie zapracovať, 
zvyšné obce zaručene zažijú šok tento rok a to hneď 
dvojnásobný, čo objasním nižšie.
Minuloročná cena za uloženie 4,95 €/t sa zvýšila 
a teraz záleží od miery vyseparovania odpadu. Ani 
my v Hamuliakove sme tak rýchlo nemali k dispozí-
cii presné údaje a tak, možno podľa vlastného sprá-
vania, sme kalkulovali s  tým, že sa v Hamuliakove 
vyseparuje aspoň 30 % a teda cena za uloženie od-
padu sa z 4,95 €/t zvýši len na 8 €/t.  

Sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu 
na skládku odpadov (€/t)

Hamuliakovčania,  
čo sme horší ako ostatné obce?

Aké nepríjemné bolo prekvapenie, keď sme pozbie-
rali všetky čísla a  zistili, že v  Hamuliakove sa vy-
separuje len 21 % a naše čísla sú takmer najhoršie 
z celého regiónu. Sú na okolí obce, ktoré dajú 40 %, 
dokonca viaceré aj 50 % a zopár vyše 60 %.
Teda za skládku tento rok zaplatíme namiesto 4,95 €/t  
až 10 €/tonu, s  čím sme nepočítali a  tieto peniaze 
budú v rozpočte chýbať.
A  ak so sebou niečo nespravíme a  nezačneme se-
parovať, v nasledujúcich rokoch budeme platiť ešte 
viac. 
Z uvedenej tabuľky vyplýva, že pri tomto správaní 
(21% separácia) budeme ďalší rok platiť 22 €/tonu 
a v roku 2021 to bude 27 €/tonu. Myslím, že každý 
z nás vie vypočítať, koľkokrát viac je 27 €/t ako vla-
ňajších 4,95. 
Takže naša (hamuliakovská) šanca, ak si chceme 
šetriť naše – vaše peniaze a nechceme znova drastic-
ky zvyšovať poplatky za komunálny odpad, je ďalší 
rok separovať aspoň na 40 % a v roku 2021 aspoň 
na 50 %.
A  prečo iné dediny budú mať dvojnásobný šok? 
Lebo zo 4,95 pôjdu hneď na 22 euro/tonu bez va-
rovania, že sa niečo deje, a že na sebe treba rýchlo 
popracovať.

Princíp kolektívnej zodpovednosti 
alebo kolektívnej viny?

Ako som vyššie ukázala, musíme separovať. A  se-
parovať všetci, každá jedna domácnosť, každý jeden 
jednotlivec. Inak tých 40 % (a  50 %) nedosiahne-
me a budeme platiť podstatne viac ako dnes. Každý 
jednotlivec nesie zodpovednosť za to, koľko zaplatí 
nielen on sám, ale všetci jeho známi, jeho susedia 
a ostatní obyvatelia Hamuliakova.  Hamuliakovča-
nia budú platiť podľa toho, ako budú separovať všet-
ci jeho obyvatelia – aj ten najnezodpovednejší.  
Ako lepšie separovať? Treba súčasne zabojovať 
doma aj v obci.

Tento príspevok o  odpadoch môže vyzerať ako článok o  OCHRANE  
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, no v prvom rade je o VAŠEJ PEŇAŽENKE.
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Nenechajte sa okrádať!

Pri analýze čísiel o odpadoch o separácii v jednot-
livých obciach nášho regiónu som objavila jednu 
z  príčin našich podpriemerných 21 %. A  tu sme 
u zberového dvora. 
Náš zberový dvor, ktorý má najhoršie čísla širo-
ko ďaleko a ktorý minulý rok vyprodukoval 98 ton 
netriedeného odpadu a 75 ton stavebného odpadu 
(pre porovnanie takmer dvojnásobná Rovinka len 
23 ton zmiešaného odpadu a 42 ton stavebného do-
padu). Kto to zapla-
tí? No v  poplatku to 
doteraz platili všetci, 
ktorí zaplatili popla-
tok za komunálny odpad, teda aj tí, ktorí tam roky 
okrem trávy nič nepriniesli.
Dôvod? Každý tam mohol čokoľvek vyviezť, nik-
to sa ho na nič nepýtal. Nepýtal sa, či vlastne vô-
bec platí a  či má aj vlastný smetiak alebo neplatí 
nič a  všetko vozí na spoločnú kopu na zberovom 
dvore, či vôbec býva v  Hamuliakove alebo prišiel 
z obce ABC, kde musí ukázať občiansky preukaz, či 
ten stavebný odpad je z  jeho domu alebo už je to 
20. kopa z jeho zárobkovej činnosti od Bratislavy až 
po Dunajskú Stredu. A ako som zistila, mnohí ani 
len za ten stavebný odpad zaplatiť nepotrebovali, aj 
keď podľa zákona museli, lebo si to vedeli „vybaviť“. 
Verím, že niektorým to isto vyhovovalo, no väčšina 
z nás poctivo zbytočne platila za cudzí odpad. 
Preto je cieľ pre zberový dvor: znížiť percento ne-
separovaného odpadu a  zaistiť adresnosť nákladov 
za nevyseparovaný odpad – platí ho len ten, kto ho 
vytvorí.
Spôsob? Na zberovom dvore sú zavedené nové  
pravidlá:

- vstup len s kartičkou, ktorá potvrdzuje, že tu bý-
vate a máte zaplatený poplatok za odpad. Prosím 
Vás, nepožičiavajte ju známym – na cudziu vodu 
a elektriku sa tiež celá dedina neskladá, prečo sa 
má poskladať na odpad?
- odpad, za ktorý obec musí zaplatiť poplatok za 
uloženie na skládku, sa platí. Presne v takej výške, 
ako musí obec za likvidáciu zaplatiť. V zaslanom 
poplatku za bežný komunálny odpad je zohľadne-
né len množstvo zmesového odpadu, ktoré Vám 
odvážajú od domu. Ak máte odpadu viac a potre-
bujete ho uložiť na zberový dvor, môžete, ale toto 

množstvo navyše treba zaplatiť. Ak si v obchode 
zaplatíte 10 rožkov, nedostanete ich 12. 
- Sú vytvorené podmienky na separáciu všetkých 
typov odpadu: zadarmo berieme plasty (aj tvr-
dé plasty ako plastové stoličky, vedrá, veľké kusy, 
ktoré sa nezmestia do vriec – nový veľkoobjemo-
vý žltý kontajner), papier (bežný aj veľkorozmerné 
kusy a kartóny do nového veľkoobjemového mod-
rého kontajnera), elektrospotrebiče, sklo, kovové 
konzervy aj veľkorozmerné kusy z  kovov, Tetra-
pack obaly, jedlé oleje z kuchyne, batérie a akumu-

látory, žiarivky, penové 
polystyrény a  iné oba-
loviny, textil. 
- Pneumatiky sa ne-

preberajú. Nie sú komunálnym odpadom a obec-
né zberné dvory ich nesmú preberať (nikde na Slo-
vensku). Podľa zákona ich od Vás musí prevziať 
akýkoľvek pneuservis, aj keď ste tam žiadne pneu-
matiky nekúpili. Pneumatiky na našom zbernom 
dvore pochádzajú z čiernych skládok v katastri, sú 
tu uložené len dočasne a  predstavujú veľký pro-
blém.
- Boli rozšírené otváracie hodiny – Vás separo-
vaný odpad môžete priniesť zadarmo až 3-krát  
týždenne.

Zadarmo je najdrahšie! resp.  
skutočne si myslíte, že zadarmo  
nič nestojí?

Po zavedení týchto nových pravidiel som zaregis-
trovala aj nespokojné hlasy. Záhradkári zrazu musia 
platiť aj za trávu a  záhradný odpad. Neuveriteľné, 
veď doteraz to bolo zadarmo. Skutočne nechápem, 
ako si 30 rokov od revolúcie niekto môže myslieť, 
že je niečo zadarmo. Obec zaplatí za likvidáciu 1 m3 

zeleného odpadu zo záhrad necelých 10 euro. Ten-
to zelený odpad treba naložiť nakladačom, odviesť 
nákladným autom a  spracovať nákladnou techno-
lógiou v kompostárni. Toto všetko je treba zaplatiť. 
Sám od seba zadarmo nezmizne. Tak sme v januári 
tohto roku odviezli zelený odpad, ktorý sa na zbe-
rovom dvore hromadil od jeho otvorenia, teda asi  
3 roky. Obec to stálo takmer 10 tisíc euro, ktoré 
mali už byť zaplatené z poplatkov vybraných v mi-
nulých rokoch. No zaplatíme to všetci a len teraz. 
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Preto je otázkou do budúcnosti, čo spravíme my ob-
čania so zeleným odpadom? Možné riešenie je hro-
madný prechod na odvoz BIO nádob a len zvyšková 
likvidácia prebytkov na jar – že to môže fungovať 
a bude to lacnejšie ako doteraz, ukážem nižšie.

Všetko končí na jednej skládke!

Presne tým nás kŕmila roky antipropaganda separo-
vania. Zaručené správy o tom, kto to na vlastné oči 
videl a ako systém nefunguje. Tak ja som na vlast-
né oči videla, ako funguje. Ako sa papier dovezený 
z Hamuliakova ešte ďalej triedi na 3 rôzne kvality. 
Ako sa triedia hamuliakovské kovy na konzervy 
z hrubého plechu a na tenké plechovky od piva. Ako 
sa po dovoze žltých vriec osobitne triedia PET fľaše 
a osobitne fólie. Všetko v prevádzke Marius Peder-
sen v Pezinku, odkiaľ sú aj priložené fotografie. Tak- 
že sa prosím nečudujte, ak v deň vývozu stretnete 
smetiarske auto opakovane. Každý separovaný druh 
sa odváža samostatne. A hlavne sa odvezená hmot-
nosť počíta do hamuliakovskej miery separovania 
a znižuje náš poplatok za komunálny odpad!

Ale späť k téme kolektívnej zodpovednosti, ako lep-
šie separovať a menej platiť, konkrétne u Vás doma.

Neplaťte veľkú nádobu  
– nepotrebujete ju!*

*Táto veta nemusí platiť, ak je Vás v dome päť a viac. 
Inak platí na 1000 %. 
Na základe vlastnej skúsenosti viem o čom hovorím. 
Pred rokmi som aj ja mala doma 240 litrovú nádobu. 
Sme štyria a smetiak bol často taký plný, že sa ani veko 
nedalo zatvoriť. Po vývoze vždy smrdel a občas v ňom 
premávali aj malé biele červíky. Dnes máme v deň vý-
vozu v 120 litrovej nádobe presne 3 malé vrecká. Mie-
ra separácie mojej rodiny je viac ako 80 %.

Keď to zvládnem ja, môj sused, referentky z úradu 
a mnohí ďalší, zvládnete to aj Vy. 
Stačí len chcieť.
Priložený obrázok o zastúpených druhoch vo Vašej 
nádobe nemusí byť presný, ale zhruba sedí. 
Najväčšie množstvo tvorí biologický rozložiteľný 
odpad, v skratke BRO. Nemýľte si ho s vyššie disku-
tovanou trávou, tá je len malou časťou BRO. BRO 
pri priemernej rodine zaberá polovicu smetiaku. 
Zistíte to až vtedy, keď si do kuchyne postavíte ve-
dierko alebo misku a skutočne odhodíte bioodpad 
len tam. 
Takže, kto chce šetriť svoje peniaze, najjedno-
duchšie začne tým, že vymení 240 litrovú nádobu 
na zmesový odpad za 120 litrovú + 240 l nádobu 
na BIO. 
Ešte ste nezačali separovať naplno, len ste odpad 
rozdelili do dvoch nádob, a už ste ušetrili 12 euro, 
získali 1440 litrov objemu/rok navyše a  separujete 
na 50 %. Do tohto získaného navyše objemu v BIO 
nádobe môžete nasypať trávu z  kosenia priemer-
ne veľkého pozemku. Okrem jari, kedy tráva rastie 
viac, sa podľa zisťovania u  mojich známych bez 
problémov zmestí tráva z cca. 200 – 250 m2 trávnika. 
Potom už netreba ani chodiť na zberový dvor (a.... 
zasa sa šetria peniaze, tento raz tie spoločné). Samo-
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zrejme, komu sa chce, troška namáhavejšia alterna-
tíva je vlastný kompostér. 
Z tej polovice odpadu bez BRO, ktorá Vám zostala, 
následne vytriedite plasty, papier, sklo, kovy, tetra-
pak a zostanú Vám presne tie 3 tašky, ako aj mne. 
So zárukou. Kto neverí, ohláste sa, ukážeme. 
(Mnohí platia kombináciu 240+240 litrov - tak tu už 
vôbec nepotrebujete, príďte sa poradiť).
Ak tento princíp pochopí a rýchlo sa s ním zžije 
väčšina obyvateľov Hamuliakova, nebudeme mu-
sieť podstatnejšie zvýšiť poplatky v nasledujúcich 
rokoch. 
Na Slovensku sú obce, kde to vedia, tak sa k nim pri-
dajme. 

Nelikvidujte vzduch - stlač odpad, 
ušetríš viac ako si myslíš
Prečo by som mal stlačiť PET fľašu, kartón či ple-
chovku predtým, než ju hodím do zbernej nádo-
by? Môže sa zdať, že zberná nádoba je dostatočne 
veľká na to, aby pojala PET fľašu, kartón či plechov-
ku aj bez toho, aby ju musel človek stláčať. Je síce 
pravda, že väčšina z  nich má síce malú hmotnosť, 
ale za to veľký objem. Napríklad nestlačené PET fľa-
še a nerozložené krabice v zberných nádobách zby-
točne zaberajú veľa miesta a v konečnom dôsledku 
zberová spoločnosť odváža vzduch. Zošliapnutím 
obalov sa do kontajnerov vojde približne 4-krát viac 
zmenšených odpadov. Napríklad do nádoby o obje-
me 1100 l sa zmestí približne 733 stlačených 1,5 lit-
rových PET fliaš. Ak sú nestlačené, zmestí sa ich len 
približne 200. Bohužiaľ aj to je bežný obraz našich 
spoločných nádob na separáciu v obci. 

Môj nestlačený odpad sa do nádoby možno ešte 
zmestil, ale separovaný odpad suseda už nie.  
A separovať a šetriť chceme predsa všetci. 

Ing. Ludmila Goldbergerová
starostka
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Miért pazarolják pénzüket?

Az idei év elején Gútor lakosságának nagy része le-
döbbent a kommunális hulladék elszállításának díja 
láttán. Soha ennyit nem kellett eddig Gútoron a hul-
ladékért fizetni, mint most.
Az állam azonban tovább növeli a  hulladék el-
helyezés díját és figyelembe veszi a  szelektálás 
mértékét, ezért a  hulladék elengedhetetlenül drá-
gulni fog. A drágulás mértéke Gútoron tőlünk függ, 
a hozzáállásunktól, attól, hogy mekkora volt az idei 
drágulás hatására kialakult sokk, döbbenet és tanul-
tunk-e belőle.  

A drágulás elsődleges oka a hulladéktelepeken törté-
nő hulladék elhelyezés díjának emelése. A hulladék 
elhelyezés ára 4,95 €/t-ról 10€/t-ra emelkedett és je-
lenleg a hulladék szelektálásának mértékétől függ.

Mi gútoriak rosszabbak vagyunk, 
mint a többi község?

Milyen kellemetlen meglepetés volt, mikor szem-
besültünk a ténnyel, hogy Gútoron csak 21% a hul-
ladék szelektálásának mértéke és a  mi adataink 
majdnem a  legrosszabbak az egész régióban. Van-
nak a  környéken olyan községek, amelyek 40%-ra 
teljesítenek, sőt többen akár 50%, illetve néhányan 
60%-ra.
Tehát idén a  hulladék lerakásért 4,95 €/t helyett  
10 €/tonna fizetünk.
Amennyiben nem kezdünk valamit ezzel a helyzet-
tel és nem kezdünk el szelektálni, a következő évek-
ben még többet fogunk fizetni.

A  jelenlegi szeparálás mellett (21%-os szepará-
ció) jövőre 22 €/tonna és 2021-ben 27 €/tonna 
lesz a  kiszabott díj. Úgy gondolom, hogy mind-
annyian ki tudjuk számolni, hogy mennyivel több  
27€/tonna. mint a tavalyi 4,95.
Vagyis a mi, illetve gútoriak esélye az, hogy jövőre 
legalább 40%-ban és 2021-ben legalább 50%-ban 
szeparáljunk.

Kollektív felelősség, vagy  
kollektív bűn elve? 

Ahogy azt a fentiekben szemléltettem, szelektálnunk 
kell. Mindenkinek, az összes háztartásnak, az összes 
egyénnek. Különben a 40%-ot (és 50%-ot) nem ér-
jük el és lényegesen többet fogunk fizetni, mint ma. 
A gútoriak az alapján fognak fizetni, ahogy a teljes 
lakosság szelektál – lehet az akár a legfelelősségtel-
jesebb lakos is.
Hogyan szelektáljunk jobban? Otthon és a faluban 
is egyformán bele kell húzni.

Ne hagyjuk magunkat 
megrövidíteni!

Egyik oka az alacsony szeparációs százaléknak 
a  hulladékgyűjtő udvarunk, amely messzi-távol 
a  legrosszabb számokat hozza. A  tavalyi évben  
98 tonna nem szeparált hulladékot termelt és  
75 tonna építési-bontási hulladékot (összehasonlí-
tásként a  majdnem kétszer akkora Csölle/Rovinka 
csak 23 tonna vegyes hulladékot és 42 tonna építé-
si-bontási hulladékot termelt).

Az ok? Bárki bármit kivihetett az hulladékgyűjtő 
udvarra, senki semmit nem kérdezett, ki mit ho-
zott. Nem kérdezték, hogy kell-e fizetni, van-e sa-
ját hulladék tárolója, vagy hogy semmit sem fizet és 
mindent a  közös halomra pakol a  hulladékgyűjtő 
udvaron, vagy egyáltalán Gútoron lakik-e, vagy az 
ABC faluból jött, ahol fel kell mutatnia a  személyi 
igazolványát, amivel igazolja, hogy a szemetet a saját 
házától hozta, vagy éppen ez a 20. hulladék szállít-
mánya, amely a Pozsonytól Dunaszerdahelyig terje-

Ez a  cikk úgy tűnhet, mint egy KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL szóló írás,  
viszont elsősorban az ÖNÖK PÉNZTÁRCÁJÁRÓL szól.
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dő vállalkozói tevékenységéből származik. És ahogy 
az kiderült, többen nem érezték szükségét, hogy 
legalább a építési-bontási hulladék után fizessenek, 
még ha törvényileg kötelességük is lenne és mindezt 
azért, mert ,,el tudták intézni,,. Sokaknak ez bizto-
san megfelelt, viszont többségünk becsületesen és 
feleslegesen fizetette más hulladékát.

Célunk ezért a hulladékgyűjtő udvarral kapcsolat-
ban: a nem szeparált hulladék százalékát csökken-
teni és bebiztosítani a nem szeparált hulladék köl-
tésgének személyre visszavezethető átláthatóságát 
– csak az fizeti, aki kitermelte.
Milyen módon? A  hulladékgyűjtő udvaron új  
szabályok kerültek bevezetésre:

- belépés csak kártyával lehetséges, amellyel iga-
zolja, hogy itt lakik és be van fizetve a szemétdíj. 
Kérem, ne kölcsönözzék másnak – mások vizét és 
áramát sem közösen fizeti a lakosság, miért lenne 
így a szemét esetében? 
- a hulladék, amelynek elhelyezéséért a hulladék-
lerakón a  községnek fizetnie kell, ki van fizetve. 
Pontosan akkora összegben, amennyit a  község-
nek a  likvidálásért ki kell fizetnie. A  háztartá-
soknak kiküldött általános szemétdíj, csak a  ve-
gyes kommunális hulladék mennyiségét veszi 
figyelembe, amelyet az Önök házától szállítanak 
el. Amennyiben több hulladékkal rendelkeznek, 
amelyet szükség szerint a hulladékgyűjtő udvaron 
szeretnének elhelyezni, megtehetik, viszont ezért 
a szemétért külön kell fizetni. Az üzletben is, ha 10 
kifliért fizet, nem kap 12-t.
- Minden típusú hulladék szelektálásának fel-
tételei, illetve lehetőségei rendelkezésre  állnak: 
a műanyagot ingyen szállítjuk (a kemény műanya-
got is, mint  például a  műanyag székek, vödrök, 
nagy darabok, amelyek nem férnek a  zsákokba 
– az új sárga nagytérfogatú konténerbe helyez-
hetők), papír (átlagos és nagyméretű darabok is, 
illetve kartonok helyezhetők az új nagytérfogatú 
kék konténerbe), elektromos készülékek, üveg, 
fém konzervek, nagy méretű fémek is, Tetrapak 
csomagolások, konyhai étkezési olajok, elemek, 
akkumulátorok, égők, szivacsos polisztirol és más 
csomagolóanyagok, textil.

- A hulladékgyűjtő udvar hosszabb nyitva tartás-
sal üzemel – heti 3 alkalommal hozhatják a szelek-
tált hulladékot, amelyet ingyen vesznek át a hulla-
dékgyűjtő udvaron.

Ami ingyen van, az a legdrágább? 
Illetve valóban úgy gondolják, 
hogy ami ingyen van, az semmibe 
sem kerül?

Az új szabályok bevezetése után elégedetlen visz-
szajelzésekkel is szembesültem. A kertész övezetben 
lakóknak egyszeriben fizetniük kell a fűért és a kerti 
hulladékért is. Hihetetlen, hiszen eddig ingyen volt. 
Igazán nem értem, 30 évvel a rendszerváltás után, 
hogy gondolhatja valaki, hogy bármi is ingyen 
van.  A község 1 m3 zöld, kerti hulladék likvidálásá-
ért nem egész 10 eurót fizet. Idén januárban elszál-
lítottuk a hulladékgyűjtő udvarról az udvar üzembe 
helyezésétől, azaz  3 éve gyülemlő zöld hulladékot. 
A  falunak ez 10 ezer euróba került. Ennek az  
összegnek rendelkezésre kellett volna állnia, ha az 
előző években is ki lettek volna fizetve a hulladékdí-
jak. Így fizethetjük mindannyian és csak egyszer.

Minden egy hulladéklerakóra 
kerül!

Ez NEM igaz. Saját szememmel láttam, hogy mű-
ködik. Hogyan osztályozzák további 3 minőségi 
csoportba a Gútorról elszállított papírt. Hogyan osz-
tályozzák a gútori fémet, hogy kezelik a sárga zsá-
kokkal elszállított PET flakonokat és külön a fóliát. 
Mindez Bazinban a Marius Pedersen üzemében zaj-
lik, ahogy azt a mellékelt fotók is szemléltetik. Ezért 
kérem, ne csodálkozzanak, ha egy nap ismételten 
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találkoznak egy szemétszállító autóval. Minden sze-
lektív hulladék elkülönítve kerül elszállításra. 
Nagyon fontos, hogy legfőképp az elszállított sze-
lektív hulladék tömege csökkenti a  kommunális 
hulladékra kiszabott díj magasságát!

Ne fizessen nagy szeméttárolóért – 
nincs rá szüksége!*

*Ez a mondat nem feltétlen érvényes, amennyiben 
a háztartásuk öt, vagy több személyből áll. Egyéb-
ként 1000%-ra érvényes.
Saját tapasztalatból tudom, miről beszélek. Évekkel 
ezelőtt nekem is 240 literes tárolóm volt otthon. Né-
gyen vagyunk és a tároló gyakran annyira tele volt, 
hogy be sem tudtuk csukni a  fedelét. Most az el-
szállítás napján pont 3 kis zsákunk van a 120 literes 
tárolóban. Családunk szelektálási aránya több mint 
80%.
Ha nekem, szomszédomnak, önkormányzati alkal-
mazottaknak és sokaknak sikerült, Önnek is menni 
fog.
Csak akarni kell.
Tehát, aki szeretne pénzt megtakarítani, legegy-
szerűbb, ha azzal kezdi, hogy lecseréli 240 literes 
tárolóját 120 literes vegyes hulladék tárolóra + 
240 literes BIO tárolóra.  
Még el sem kezdtek teljesen szeparálni, csak szétvá-
lasztották a hulladékot két tárolóba és máris 12 eu-
rót spóroltak, valamint 1440 liter többlet térfogat/év 
áll rendelkezésükre és 50%-ban szeparálnak. A BIO 
tárolóba egy átlagos nagyságú telekről származó fű-
mennyiség elfér. Természetesen aki szeretné a kissé 
fárasztóbb opciót választani, lehetősége van saját 

komposztáló kialakítására.
A kitermelt  szemét azon részéből, amely már nem 
tartalmaz biológiailag lebomló hulladékot, ezután 
kiszelektálja a műanyagot, papírt, üveget, fémet, tet-
rapakot és pont az a 3 táska marad meg Önnek is, 
mint nekem.
Garanciával. Aki nem hiszi, jelezze és megmutatjuk.
(Sokan a 240+240 literes kombinációt fizetik – erre 
már végképp nincs szükségük, jöjjenek el tanácsért). 
Amennyiben ezt az elvet Gútor lakosságának 
többsége gyorsan megérti és sajátjává teszi, nem 
lesz szükséges lényegesen növelni a szemétdíjakat 
az elkövetkezendő években. 
Szlovákiában vannak községek, ahol ezt meg tudják 
csinálni. Csatlakozzunk hozzájuk mi is. 

Ne dobja ki a levegőt – préselje 
össze a hulladékot, többet spórol 
velem, mint gondolná

Miért kellene összenyomnom a PET flakont, vagy 
pléh dobozt azelőtt, hogy kidobom a szeméttáro-
lóba? A csomagolóanyagok összepréselésével a kon-
ténerekbe megközelítőleg 4x több hulladék fér el. 
Például az 1100 literes tárolóba kb. 733 összepréselt 
1,5 literes PET flakon fér el. Amennyiben nincsenek 
összepréselve, körülbelül csak 200 darab fér el. Saj-
nos ez is egy megszokott jelenség községünk közös 
szelektív tárolóit nézve.
Az én nem összepréselt szemetem lehet hogy még 
befért a tárolóba, de a szomszédom szelektív hulla-
déka már nem.
Szelektálni és spórolni mégis mindannyian  
szeretnénk.

Ing. Ludmila Goldbergerová
polgármester
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PLUS SERVIS, s.r.o.

ÚČTOVNÍCTVO

Ing.Silvia Rau, Dlhá 16, Hamuliakovo
0905 555 799

Ahoj Julka,
keďže ja nie som žiadny technický "lúmen" ani grafik :o)) a nemám ani koho s tým osloviť, posielam ti excel.tab. ako by asi mala vyzerať tá moja reklama do Ham.spr., akurát všetko modré, tie čiary a orámovanie som nevedela urobiť tiež modré. 
Stačí to takto ?
Formát A, akurát neviem ako sa to berie či 10,5 je dlžka alebo šírka. To je jedno v podstate, ale ak by sa dal tak obdĺžnik "na stojáka" by bolo lepšie. Netuším, či som to napísala dostatočne zrozumiteľne...
ďakujem ti za info,
Silvia

Chcete vedieť čo sa deje  
vo Vašej obci Hamuliakovo? 
Mobilná aplikácia Hamuliakovo zdarma do Vášho telefónu!

Obecný úrad neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať 
svojich občanov o dianí v našej obci.  Našou snahou je poskytnúť informá-
cie aj občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia 
informácie z miestneho rozhlasu alebo úradnej tabule zverejnené v pracov-
nom čase.  Priblížiť sa chceme aj častiam, kde zatiaľ miestny rozhlas nie je. 
Formou bleskových správ budete informovaní notifikáciami o výpadkoch 
prúdu, plynu či vody, organizovaných športových či spoločenských akciách.

Pokiaľ máte k dispozícii mobilný telefón 
s operačným systémom Android, odteraz 
máte možnosť stiahnuť si zdarma z Google 
Play (Obchod Play) aplikáciu ‘Hamuliako-
vo’. 

Pre mobilné telefóny a tablety Apple je 
na AppStore k dispozícii aplikácia ‘Moja 
Obec’. 

Využite možnosť dostávať informácie zdarma  
priamo do Vášho mobilného zariadenia! 

Takto Vám žiadna dôležitá  
informácia už neunikne!
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Kapacita
Vodárenský zdroj (VZ) Šamorín je kapacitne najväč-
ším zdrojom podzemnej vody na Slovenku. V  sú-
časnosti je jeho kapacita 1700 l/s zodpovedajúca 12 
studniam. Ďalej je tu plánovaná pre budúce generácie 
ďalšia kapacita 1600 l/s z  nových 8 studní. Územie, 
kde je studňový rad vybudovaný, je vodohospodársky 
známe od 70-tych rokov 20. storočia. 

Ako vznikol
Prvé studne sa začali budovať v  roku 1973, súčasný 
stav 12 studní je z  roku 1981. Za obdobie 46 rokov 
si zachováva VZ výbornú kvalitu pozemnej vody 
vhodnú pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. 
Tento VZ bol budovaný v čase, keď došlo k odstávke 
havarovaného a znečisteného II. VZ v Podunajských 
Biskupiciach. Kontaminácia II. VZ Podunajské Bis-
kupice bola z dôvodu úniku ropných látok z rafinérie 
Slovnaft. Časť obyvateľov Bratislavy bola počas hava-
rijného stavu zásobovaná aj z VZ Šamorín.

Odkiaľ pochádza voda
Samotné studne sú hlboké 95-160 m, s  filtrami 
v  úrovni 34-153 m. Podzemná voda sa do týchto 
hĺbok dostáva z Dunaja a zo zdrže Hrušov. Preto je 
potrebné chrániť kvalitu povrchových i podzemných 
vôd v  celom území prúdenia od zdrojov infiltrácie 
do studní. Horninové prostredie, ktorým podzemná 
voda prechádza, má dostatočnú čistiacu funkciu, aby 
bola čerpaná voda zo studní zdravotne nezávadná. 
V  závislosti od celkovej čerpanej kapacity studní je 
čas, za ktorý podzemná voda prejde celú vzdialenosť, 
veľmi rozdielna. Môže to byť v priemere od 6,7 roka až 
do 11,2 roka. Niektoré prúdnice smerujúce od zdroja 
dotácie do studní prechádzajú 
cez širšie územie okolia studňo-
vého radu a ich čas je v skutoč-
nosti oveľa dlhší. 

Prečo je potrebné chrániť vod-
ný zdroj v Šamoríne
Pre dlhodobé kvalitatívne za-
bezpečenie tohto významného 
VZ je nevyhnutná taká ochrana 
územia, aby bolo zabránené kon-
taminovať podzemné vody z po-
vrchu a  tiež samotné vody Du-
naja. Znečistenie do hĺbok 34 m 
od povrchu (horný okraj filtrov 
niektorých studní) prestupuje 
pomaly a  niekedy to trvá dlhé 
roky. Keď už sa znečistenie ale 
dostane do úrovní filtrov studní, 

je neskoro. Náprava znečisteného VZ je veľmi zložitá, 
dlhodobá a finančne náročná. V prípade znečisteného 
II. VZ Podunajské Biskupice je to situácia nezvratná, 
už nikdy nebude môcť slúžiť ako zdroj pitnej vody.

Súčasná situácia s ochranou podzemných vôd je veľ-
mi nepriaznivá. Vyžaduje odvahu štátnych orgánov 
tvrdo hájiť verejný záujem a  tiež vyžaduje vyspelú 
občiansku spoločnosť, ktorá ocení toto významné 
vodohospodárske územie prednostne vymedzené 
pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. I  keď 
súčasné využitie VZ Šamorín nedosahuje vypočíta-
né maximálne množstvá, je nevyhnutné ich chrániť  
pre nasledujúce generácie.

Neexistuje iný vodný zdroj 
Na Slovensku sa už nenájde také nedotknuté územie, 
kde by bolo možné vybudovať nový veľkokapacitný 
vodárenský zdroj s radom napr. 20 studní, kde by ne-
dochádzalo k potenciálnym stretom záujmov vo vyu-
žití krajiny.

Ochranné pásma
Ochrana podzemných vôd vodárenských zdrojov je 
legislatívne obsiahnutá vo vodnom zákone (364/2004 
Z.z.) a  vyhláške MŽP SR (29/2005 Z.z.). Štandard-
ne sa ochranné pásma pre vodárenské zdroje určujú 
v  dvoch stupňoch. V  opodstatnených prípadoch je 
možné určiť ochranu v troch stupňoch. VZ Šamorín 
má vypracovaný návrh ochranných pásiem v  troch 
stupňoch. Tento návrh bol vypracovaný v roku 2013 
a doteraz nebol legislatívne určený rozhodnutím prís-
lušného okresného úradu.  

Čo môžeme ako občania uro-
biť pre ochranu tohto vodného 
zdroja
K ochrane vodárenského zdro-
ja môžu občania prispieť najmä 
dodržiavaním ochranných opat-
rení, ktoré boli orgánom štátnej 
vodnej správy pre VZ určené 
(ako napr. nenarušovať krycie 
vrstvy kolektora, nelegálne ne-
budovať studne vrátane vsakova-
cích studní, nebudovať trativody 
a domové čistiarne odpadových 
vôd, nevytvárať skládky odpadu, 
ktorých sme pravidelnými sved-
kami a pod.).

Vypracoval: RNDr. Ján Dzúrik
V Bratislave, dňa 29.3.2019

Informácia o vodárenskom zdroji Šamorín
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A  somorjai ivóvízkészlet Szlovákia egyik legna-
gyobb földalatti vízkészlete. Jelenlegi kapacitása 
1700 l/s, ami 12 kútnak felel meg. A jövő generá-
ciói számára további nyolc új kút kialakítása lehet-
séges, 1600 l/s kapacitással. A vízkészletnek kiváló 
minősége van, amely megfelelő a lakosság ivóvíz- 
ellátására.  

Honnan származik a víz
A kutak 95-160 m mélyek, a szűrők 34-153 m mély- 
ségben helyezkednek el. A  földalatti víz a  Duná-
ból és a Körtvélyesi-víztározóból jut ebbe a mély- 
ségbe. Ezért kell védeni a  felszíni és földalatti  

vizek minőségét az egész áramlási területen, az 
infiltráció forrásaitól a kutakig. A kavics, amelyen 
keresztül a  földalatti víz áthalad, elegendő tisztí-
tási funkcióval rendelkezik ahhoz, hogy a kútból 
szivattyúzott víz ártalmatlan legyen az egészségre.

Miért szükséges védeni a somorjai vízkészletet
E jelentős ivóvízkészlet minőségének hosszú 
távú biztosítása érdekében oly módon kell véde-
ni a  területet, hogy megakadályozzuk a  földalatti 
vizek szennyeződését a  felszínről. Amennyiben 
a szennyeződés lassú, évekig tartó terjedéssel eléri 
a szűrőket, már nagyon nehéz a beavatkozás. A föld- 

alatti vizek védelmének jelenlegi 
helyzete kedvezőtlen. Megkövete-
li az állami hatóságok bátorságát, 
hogy szilárdan védjék a  közérde-
ket, továbbá érett civil társadalmat 
is igényel, amely értékelni tudja 
ezen egyedülálló vízi terület fon-
tosságát a  lakosság ivóvízellátásá-
nak szempontjából.

Védelmi övezetek
A  földalatti vizek vízkészleté-
nek védelmét a  vízügyi törvény 
(364/2004) és a  Környezetvédelmi 
Minisztérium rendelete (29/2005) 
tartalmazza. Általában a  vízkész- 
letek körül kétfokú védelmi öve-
zetek vannak. Indokolt esetekben 
háromfokú védelem határozható 
meg. A  somorjai vízkészlet védel-
me háromfokú. Ez a javaslat 2013-
ban került kidolgozásra, de még 
nem lépett hatályba.

Mit tehetünk mi polgárok, hogy 
megvédjük a vízkészletet
A polgárok úgy járulhatnak hozzá 
a  vízellátás védelméhez, hogy be-
tartják a  védelmi intézkedéseket, 
amelyeket a vízkészlet védelme ér-
dekében határoztak meg (például 
megtiltották a csapadékvíz elvezető 
árok és otthoni szennyvíztisztítók 
építését, illegális hulladéklerakók 
kialakítását, stb.).

Kidolgozta: RNDr. Ján Dzúrik
Pozsony, 2019.3.29

Fordította: Krajčírné Nagy Julianna

A somorjai vízkészlet és a vizünk, amelyet iszunk 

Vodný zdroj Šamorín studne

Sučasné ochranné pásmo



18

V  poslednom období sa 
veľa hovorí o  vodnom 
zdroji, ktorý by vedel 
zásobiť pitnou vodou 
okrem západného Slo-
venska aj takmer celé 
stredné Slovensko, o vod-
nom zdroji  v  Šamorí-
ne (VZ) a  jeho ochran-
nom pásme (OP). Toto 
ochranné pásmo   zasa-
huje aj do katastrálneho 
územia obce Hamulia-
kovo. Obec Hamuliakovo 
má svoje územie regulo-

vané platným Územným plánom obce, jeho zme-
nami a doplnkami (ÚP), ku ktorým vydávala sta-
noviská aj Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Bratislava (BVS).  O uvedenom ochrannom pásme 
som sa zhovárala s Ing. Alenou Trančíkovou, člen-
kou dozornej rady BVS.  
 
Vodárenský zdroj Šamorín a  jeho platné ochranné 
pásmo II. stupňa sa nachádza v juhovýchodnej čas-
ti katastra obce Hamuliakovo na hraniciach s  ka-
tastrom mesta Šamorín. Rozprestiera sa v intraviláne 
i extraviláne obce, zasahuje do zastavanej časti, ako 
aj na pozemky, na ktorých sa plánuje v ÚP výstavba. 
Podľa mienky Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s. však ÚP Hamuliakova môže byť neplatný, preto-
že spracovateľka nerešpektovala platné OP II. stupňa 
VZ a Územný plán vyššieho územného celku, Brati-
slavského samosprávneho kraja. ÚP obce vo svojej 
záväznej časti  dodnes nerešpektuje regulatívy vy-
plývajúce z OP II. stupňa VZ, čo je v rozpore s legis-
latívou. BVS opakovane niekoľko rokov upozorňuje 
na tento nesúlad miestnu samosprávu, štátnu vodnú 
správu a ďalšie kompetentné orgány. 

V  súčasnosti platí pre uvedený vodný zdroj Roz-
hodnutie Západoslovenského krajského národ-
ného výboru v Bratislave z roku 1989, ktorý určil 
pásma hygienickej ochrany vodného zdroja Šamo-
rín a opatrenia v nich. Aké opatrenia z neho vyplý-
vajú pre obec z  Vášho pohľadu dnes? Zároveň sa 
ďalej konkrétne opýtam  na možnosť vŕtania  stud-
ní v lokalite Dunajskej riviéry. V danom platnom 
rozhodnutí nie je obmedzenie realizácie studní  

vo vonkajšom OP II. stupňa VZ, v ktorom sa loka-
lita nachádza. 

Pre VZ Šamorín platí nielen Rozhodnutie Západoslo-
venského krajského národného výboru z roku 1989, 
ale zároveň aj Vestník Ministerstva zdravotníctva 
č.17 z  roku 1979, v  zmysle vtedy platnej legislatívy. 
Tie, vo vzájomnej nerozdeliteľnej súčinnosti, stano-
vili pásma hygienickej ochrany VZ Šamorín a opat-
renia v  nich, ktoré je potrebné dodržiavať. Jedným 
z nich je napr. povinnosť vypracovávania hydrogeo-
logických posudkov. 
Výstavba Dunajskej riviéry pochybením Okresného 
úradu Senec (OÚ) nikdy nebola hydrogeologicky po-
súdená na vplyv  na podzemné vody, čo je základný 
predpoklad akejkoľvek činnosti vykonávanej v OP II. 
stupňa. Posudok nechala následne vypracovať BVS 
a z neho vyplývajú podmienky, ktoré sme predložili 
obci aj OÚ Senec: 
V ochrannom pásme  II. stupňa VZ Šamorín sa za-
kazuje: 
•	 zriaďovať nové priemyselné stavby, výrobné 

haly, závody a skladové priestory,
•	 zriaďovať rekreačné a nákupné objekty, nové 

komunikácie a parkoviská,
•	 zriaďovať skládky odpadu a  skládky s  nebez-

pečným druhom odpadov (netýka sa zberných 
dvorov),

•	 zriaďovať čerpacie stanice pohonných hmôt, zá-
sobníky plynu,

•	 zriaďovať čistiarne odpadových vôd, vrátane 
domových,

•	 zriaďovať kompostoviská, hnojiská,
•	 budovať podzemné sklady, pivnice, do podlo-

žia zakladané bazény,
•	 používať nepovolené prostriedky na ošetro-

vanie rastlín pri pestovaní zeleniny, trávnikov 
a pod. (povolené prostriedky sú uvedené na web 
stránke Regionálneho úradu verejného zdravot-
níctva Bratislava), 

•	 zavlažovať územie inou ako pitnou vodou,     
•	 zriaďovať chovné stanice zvierat (psy, mačky, 

iné),
•	 spracúvať rádioaktívne suroviny a  ukladať  

rádioaktívne odpady,
•	 výstavba nadzemných a  podzemných potrubí, 

ktorými sa prepravujú látky škodiace vodám,
•	 zriaďovať nové cintoríny,

Chráňme zdroj pitnej vody  
pre polovicu Slovenska i budúce generácie
Pitná voda je vzácny poklad. Je to zdroj života, ktorý si musíme vážiť a chrániť. Mnohé krajiny 
také šťastie nemajú a  pre mnoho ľudí na našej planéte je takmer nedostupná. Bez čistej, kvalitnej 
a nezávadnej pitnej vody nedokážeme žiť.

Ing. Alena Trančíková
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•	 zriaďovať mrchoviská, 
spaľovne odpadov, kafilé-
rie, bitúnky, infekčné pre-
vádzky,

•	 výstavba objektov, vráta-
ne rodinných a bytových 
domov,

•	 vykonávať zemné práce, 
ktoré by viedli k odkrytiu 
súvislej hladiny podzem-
nej vody, ťažiť štrky, raše-
liny,

•	 budovať studne a  vrty 
(napríklad na tepelné 
čerpadlá),

•	 vykonávať banskú činnosť 
a  činnosť vykonávanú 
banským spôsobom,

•	 vykonávať hydrogeologic-
ký prieskum s  výnimkou 
prieskumu na rozširova-
nie a  revitalizáciu exis-
tujúcich vodárenských 
zdrojov pre zásobovanie 
obyvateľstva pitou vodou,

•	 voľné ukladanie maštaľ-
ného hnoja na poľnohospodárskych pozem-
koch a močovky v terénnych depresiách, zaria-
denia na silážovanie,

•	 hnojenie močovkou, aplikovať surový hnoj 
ošípaných, tekutý hnoj dobytka, tekutý hnoj 
ošípaných, aplikovať dusíkaté vápno, močovi-
nu a  čpavok, vyvážať a  aplikovať obsah žúmp  
na pôdu,

•	 letecky hnojiť bez súhlasu príslušného regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva a  orgánu 
štátnej vodnej správy,

•	 veľkokapacitne chovať a pásť dobytok, zriaďovať 
objekty pre živočíšnu výrobu,

•	 zriaďovať nové poľnohospodárske dvory,
•	 zákaz umývať autá, odpadové vody z parkova-

cích plôch musia byť odvedené cez odlučovače 
ropných látok dažďovou kanalizáciou a likvido-
vané mimo pásma hygienickej ochrany vodá-
renského zdroja

•	 používať chemické  posypové látky na zimnú 
údržbu spevnených plôch (aj soli !),

•	 vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorá by moh-
la mať za následok ohrozenie podzemných vôd,

•	 predávať a skladovať hnojivá  a iné látky škodia-
ce vodám,

•	 opravovať (autá, mechanizmy),
•	 prevádzkovať umývacie linky, 
•	 odvádzať zrážkové vody cez vsakovacie objekty 

(studne, šachty...) do podložného horninového 
prostredia kvartérnych štrkov a pieskov (vsako-
vanie môže byť len na terén).

Prečo je súčasné ochranné pásmo VZ s  doterajší-
mi obmedzeniami nepostačujúce? Prečo prichádza 
BVS a.s. Bratislava s  návrhom na jeho rozšírenie 
a sprísnenie opatrení? V akom štádiu je tento pro-
ces? Kedy očakávate jeho platnosť? Aké zmeny pri-
nesie nové rozhodnutie? Aké z neho vyplynú dopa-
dy a obmedzenia pre obec a jej občanov?

Hlavným dôvodom rozšírenia OP II. stupňa VZ Ša-
morín je plánované zvýšenie jeho  využívanej kapaci-
ty. Trvalo udržateľný a využiteľný potenciál VZ je až 
3300 l/s.  Je najväčším zdrojom  kvalitnej pitnej vody, 
ktorá si nevyžaduje dodatočnú úpravu, na Slovensku.
Novú záverečnú správu o  využiteľných množstvách 
VZ, z  ktorej vyplynula aj potreba prehodnotenia 
ochranných pásiem, bola povinná BVS vypracovať 
na základe novely Vodného zákona č. 364/2004 Z.z., 
platnej od 1.1.2016. Záverečná správa bola opono-
vaná nezávislými odborníkmi, určenými Minister-
stvom životného prostredia SR (MŽP), schválila ju 
komisia pre posudzovanie zásob podzemných vôd  
na MŽP, podpísal ju minister MŽP a  je právne zá-
väzná. Okresný úrad Bratislava na základe tejto sprá-
vy rozhodnutím určil pre BVS využiteľné množstvá 
podzemnej vody a  tiež OP, zabezpečujúce ochranu 
podzemných vôd VZ Šamorín. MŽP po zaslaní od-
volaní účastníkov konania rozhodnutie zrušil, voči 
čomu sa BVS odvolala. Proces je vo fáze čakania  
na rozhodnutie MŽP o tomto odvolaní.

Zhovárala sa: 
Ing. Anna Paráková

Vodný zdroj Šamorín ochranné pásma - návrh
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Dňa 3.9. sme na slávnostnom 
otvorení nového školského roka 
opäť privítali mnohé známe 
tváre žiakov i  kolegov. Úspešný 
štart sme popriali aj celej trie-
de nových prváčikov a  štyrom 
novým posilám do učiteľského 
zboru - učiteľke, vychovávateľ-
ke a  pedagogickej asistentke na   
1. stupni a  učiteľke nemecké-
ho jazyka a  telesnej výchovy  
na 2. stupni. 
Počet žiakov vzrástol tento škol-
ský rok na  170. Na vyučovanie 
aj ŠKD využívame novú budovu 
školy a  priestory nad obecným 
úradom a  na poschodí kultúr-
neho domu. 
Vyučovanie aj krúžková činnosť 
sa v úvode roka rozbehli plným prúdom. V polovici 
septembra žiaci 5. ročníka navštívili Mestskú kniž-
nicu Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne.
Koncom mesiaca sa celá škola zúčastnila účelových 
cvičení. Nechýbala cvičná evakuácia školy, nácvik 
riešenia mimoriadnych situácií, ako aj pobytu v prí-
rode s  kompasom v  ruke. S  ukážkou a  nácvikom 
prvej pomoci nám pomohli mamičky našich žia-
kov, pani Vittgrúberová a pani Lacušková. Krásnou 
bodkou za akciou bola ukážka hasičskej techniky 
na futbalovom ihrisku v Hamuliakove. Ukážku or-
ganizoval pán Dado, otec nášho tretiaka. Tešíme sa 
z takejto pozitívnej spolupráce s rodičmi a dúfame, 
že bude pokračovať aj naďalej.
V októbri sa žiaci v triedach aj v rámci ŠKD zapá-
jali do rôznych aktivít pri príležitosti Mesiaca úcty 

k  starším. Nechýbala ani Halloweenska zábava 
v školskom klube. 
Začiatkom novembra sa žiaci 2. stupňa zúčastni-
li zaujímavej exkurzie v  Zážitkovom centre vedy  
Aurelium v  Bratislave. Príjemným spestrením boli 
aj sokoliari v Hamuliakove. 
Žiaci mali príležitosť ukázať svoje schopnosti v škol-
ských kolách vedomostných súťaží. Jednou z  nich 
bol Všetkovedko - celoslovenská súťaž pre 2.-4. 
ročník základných škôl. Riešitelia sa museli popaso-
vať s otázkami z rôznych oblastí. Najlepšie sa u nás 
umiestnil M. Kapraľ z 3.A. Úspešnými riešiteľmi sú-
ťaže Expert pre žiakov 2. stupňa sa stali T. Garčeko-
vá, P. Filandová, M. Mitrová z  5. roč. a  R. Meszá-
rosová zo 7. roč.
V  závere novembra sa konalo slávnostné odhale-

nie informačných tabúľ v  našej obci, 
ktoré vytvorila skupinka žiakov zo 6. 
a 7. ročníka pod vedením pani učiteľky  
Mgr. Doričovej. Pozvanie na  závereč-
nú oslavu projektu Roots&Shoots pri-
jal aj bývalý pán starosta Jozef Schnobl, 
pani poslankyňa Ing. Krajčírová, pán 
včelár Szabó, ktorý s nami spolupracoval  
na projekte, a tiež rodičia žiakov. Ďaku-
jeme im za účasť a príjemné popoludnie.
1.12.2018 sme mohli vidieť žiakov 5.roč. 
v zábavno-súťažnej televíznej relácii „Daj 
si čas“ televízie RTVS, kde si naše druž-
stvo meralo sily s družstvom z Bratislavy.
Milá bola mikulášska akcia, kde sa celá 
škola zúčastnila filmových predstavení 
v  Tuli cinema v  Šamoríne, ako aj pred-

Základná škola



21

vianočný program Detskej mi-
sie pre prvý stupeň.
Na konci roka sa našej škole 
spoločne s  Radou školy a  ro-
dinou Podolákovou, Paštrná-
kovou, Vargovou a  Petrovou 
podarilo zorganizovať krásnu 
vianočnú besiedku zakončenú 
vianočnými trhmi, dobročin-
nou kapustnicou a  punčom. 
Výťažkom z tejto akcie sme as-
poň trošku prispeli na zmier-
nenie následkov po požiari ho-
kejovej haly Hamikovo, s kto-
rou dlhodobo spolupracujeme.
V  januári sa konalo škol-
ské kolo prednesovej súťaže 
Hviezdoslavov Kubín. Po-
stupujúci žiaci M. Knoško  
zo 4.roč., M. Mitrová z  5.
roč., D. Pisarčíková zo 6.roč.  
a  T. Zorňanová zo  7.roč. nás 
dôstojne reprezentovali v mar-
covom okresnom kole v Senci. 
O zábavu sa vo februári posta-
ral karneval a bublinková šou 
Mr. Buble, ako aj vyučovanie 
v maskách pre žiakov a učite-
ľov 2. stupňa. 
V okresných kolách dejepisnej 
a geografickej olympiády našu 
školu reprezentovali viacerí 
žiaci, z  nich sa úspešnou rie-
šiteľkou stala R.  Meszárosová  
zo 7. ročníka.
V  marci sa žiaci našej školy 
zúčastnili okresného kola matematickej súťaže Pyta-
goriáda v Senci. Úspešní riešitelia: M. Kapraľ 3.roč., 
A. Krajčíková, P. Kamendy, N. Horváthová 4.roč.,  
T. Garčeková, L. Slašťanová 5. roč. a R. Meszároso-
vá 7.roč. Tá sa tiež stala úspešnou riešiteľkou okres-
ného kola matematickej olympiády. Žiaci prvého 
stupňa sa zase zapojili do najväčšej medzinárodnej 
matematickej súťaže Matematický klokan. 
V  rámci aktivít pri príležitosti Mesiaca knihy sa   
na 1. stupni osvedčila akcia Čítajme s rodičmi. Ro-
dičov sme zapojili aj do zážitkového vyučovania 
na 2. stupni. Okrem toho sa niektoré triedy stretli 
a porozprávali s pani starostkou a mohli tak naživo 
vidieť prácu na obecnom úrade. Prváci zase navští-
vili veterinárnu ambulanciu Krivošík v  Šamoríne. 
So zážitkovým vyučovaním nám tiež pomáhajú pro-
jekty Expedícia Fenomény sveta, softvér Mozabook, 
projekt Zelená škola aj akcie súvisiace s  ochranou 
životného prostredia.
V oblasti športu naši žiaci nadobudli nové skúsenos-

ti v turnajoch vo vybíjanej starších žiačok (6. a 7.r.), 
prehadzovanej trojíc a  v  rámci projektu školského 
volejbalu Minicoolvolley. Veľký úspech mal prvý  
lyžiarsky výcvik na našej škole v 7. ročníku.
Je toho naozaj veľa, čo máme tento školský rok za se-
bou, a ešte nás veľa čaká. Testovanie Komparo, obľú-
bená škola v prírode, návšteva šiestakov v Bratislave 
v sídle Zastúpenia Európskej komisie v SR, plavecký 
výcvik, besiedka ku dňu matiek a mnohé iné. 
Všetkým žiakom, ktorí reprezentujú našu ško-
lu v  súťažiach a  zároveň sa tak aktívne pripravujú  
do života, blahoželáme k úspechom a prajeme veľa 
chuti a elánu do ďalších súťaží. 
Viac o úspechoch žiakov aj o činnosti školy sa mô-
žete dozvedieť na webovej stránke www.zshamulia-
kovo.edupage.org.

Mgr. A. Doričová, Mgr. S. Kállayová,  
Mgr. B. Lacková, Mgr. M. Meszárosová,  

Mgr. R. Angyalová.
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Hra a hrové činnosti v materskej škole
Dieťa v predškolskom veku je samá zvedavosť. Aktívne skúma svoje okolie, ohmatáva, pozoruje, počúva, 
emocionálne prežíva, experimentuje. Pedagogický kolektív našej materskej školy si uvedomuje, že najdôle-
žitejším poslaním materskej školy je harmonický rozvoj detskej osobnosti. Našou hlavnou metódou výcho-
vy a vzdelávania je HRA, ktorá je cestou k poznaniu. Vďaka tejto činnosti, ktorú nazývame HROU, sa dieťa 
začína orientovať vo svojom okolí.
Zastávame názor, že hra a  hrové činnosti, či už ako organizačná forma, metóda alebo ako prostriedok 
edukácie, nepochybne podporuje osobnostnú zrelosť dieťaťa v zmysle jeho pripravenosti na primárne vzde-
lávanie ( na vstup do prvého ročníka základnej školy) a život v spoločnosti.
Hra a  hrové činnosti predstavujú v  živote dieťaťa najprirodzenejšie činnosti, prostredníctvom ktorých 
dieťa  absorbuje do vlastného vedomia obrovské množstvo poznatkov, podnetov, skúseností. Hra a hrové 
činnosti sú informačnou bránou do duše dieťaťa, ktoré mu dokážu sprostredkovať prísun vnemov, poci-
tov, impulzov. Rozlišujeme cielené hry, ktoré sú zaraďované a využívané v edukačnom procese učiteľkami, 
a spontánne hry, podľa záujmov a výberu detí. Podstatou oboch je, že sa učíme hravo!
Hra je pre dieťa darom, treba ju pestovať, obohacovať a využívať u detí najviac. 

 „Učme sa hrať, učme deti hrať sa, učme sa ako učiť deti hrať sa !“

Veľa rodičov sa obáva, čo sa ich ratolesti naučia v materskej škole, keď sa „ len hrajú“?! Verte mi, pomocou 
hry sa naučia všetko, čo sa naučiť v tomto veku majú.

Bc. Erika Sárkányová  
riaditeľka materskej školy

Játék és játékos tevékenység az óvodában
 Egy óvodás korú gyermek maga a kíváncsiság. Aktívan vizsgálja, érzékeli, figyeli, hallgatja, átérzi 
környezetét. Óvodánk legfontosabb küldetése biztosítani a gyermeki személyiség harmonikus fejlődését.
 Egy óvodás korú gyermek legfőbb tevékenységi formája a JÁTÉK és játékos tevékenység, amely a kiegyen-
súlyozott értelmi, érzelmi fejlődést és társas kapcsolataink alakulását segíti elő. Hozzájárul olyan készségek 
kialakulásához, amelyekre szükség lesz az iskolában a tanulás során.  
A játék a gyermek számára egy ajándék, amelyet minden formában alkalmazunk az edukációs tevékenység 
során. Segítségével a gyermek új ismereteket sajátít el, készségeget fejleszt, tapasztalatot szerez. Az óvodá-
ban játszva tanulunk.

„Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává.  
Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori játék hangulatát.“ 

 (Sütő András)

Azok kedvéért, akik kételkednek a játék fontosságáról az óvodában, tiszta lelkiismerettel állítjuk, hogy a já-
ték a legfontosabb tényező ahhoz, hogy a gyermek megtanuljon mindent, amit ebben a korban tudnia kell, 
hogy az iskolakezdés akadályait gond nélkül leküzdje!

Bc. Sárkány Erika  
az óvoda igazgatónője
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Dunajský pavilón
Múzeum moderného umenia Danubiana, ktoré sa nachádza v katastri obce Hamuliakovo, budúci rok oslá-
vi už 20 rokov od svojho založenia. Tento drahokam v strede Dunaja vo svojich jedinečných priestoroch 
predstavuje predovšetkým výtvarné a sochárske diela slovenských, európskych a svetových umelcov.  
V priľahlom parku múzea sa nachádza 60 sôch od známych sochárov, kde sa návštevníci túžiaci po chvíľke 
pokoja môžu v prostredí flóry a fauny pokochať nádhernými výhľadmi po širokom okolí. Danubianu dnes 
navštevuje ročne vyše 50 000 domácich a zahraničných návštevníkov, pričom toto múzeum sa stalo symbo-
lom modernej Bratislavy.  Jeho aktuálne výstavy patria vždy k tomu najlepšiemu, čo je možné v tejto oblasti 
na Slovensku vidieť. V súčasnosti Danubiana zahajuje výstavbu Pavilónu súčasného umenia, v ktorom na 
ploche 500m2 bude predstavovať tvorbu mladých výtvarných umelcov. V budúcom roku by Danubiana 
rada otvorila Dunajský pavilón, v ktorom by mala byť inštalovaná unikátna 30m panoráma celého toku 
Dunaja od Donau Eschingenu až po Čierne more. Ďalej veľké sladkovodné akvárium so živými rybami, 
expozície histórie Dunaja od Keltov pri Dunaji, cez Rímsku ríšu až po súčasnosť. V pavilóne by mali byť 
premietané filmy o tejto majestátnej rieke a ďalšie zaujímavosti, ktoré všetkých návštevníkov určite zaujmú. 
Pokiaľ by bolo možné stavbu zahájiť už na jeseň t.r., tak Dunajský pavilón by mohol byť otvorený už začiat-
kom septembra 2020.

Vincent Polakovič 
riaditeľ múzea

DANUBIANA Meulensteen Art Museum

A Duna pavilon
Danubiana, a modern művészetek múzeuma, amely Gútor kataszterében helyezkedik el, jövőre ünnepli 
megalakulásának 20. évfordulóját. A Duna szívében található drágakő, a maga egyedülálló kiállítóterme-
iben, elsősorban szlovák, európai és világhírű művészek képzőművészeti, valamint szobrászati alkotásait 
mutatja be. A múzeumhoz tartozó parkban, híres szobrászok 60 alkotása tekinthető meg. A nyugodt pil-
lanatért idelátogatók a park szépséges növény és állatvilága mellett, a környező táj lenyűgöző látványában 
gyönyörködhetnek. Pozsony szimbólumává váló Danubiana múzeumát évente több mint 50 000 hazai és 
külföldi vendég látogatja. Az itt megjelenő kiállítások, Szlovákia ezen területén megtekinthető látványos-
ságain belül, mindig a legjobbak közé tartoznak. Napjainkban a múzeum megkezdte egy új kiállítóterem 
kiépítését, amely ,,a jelenkor művészetének pavilonja” elnevezést kapta és amely a fiatal képzőművészek al-
kotásait mutatja majd be 500 m2 alapterületen. Jövőre szeretnénk megnyitni a Duna pavilont, amely a Duna 
folyamán, 30 méteren kerülne kiépítésre és Donau Eschingen-től egészen a Fekete tengerig terjedő élővilág 
panorámáját tárná a látogatók elé. Továbbá nagyméretű édesvízi akvárium kialakítása is szerepel a tervek 
között, élő halakkal, valamint a Duna történelmi kiállítása a Dunamenti Keltáktól, a Római Birodalmon túl, 
egészen napjainkig. A pavilonban a felséges Duna folyóról, illetve számos érdességről szóló filmek vetítése 
is tervben van, amelyek biztosan felkeltik az idelátogatók érdeklődését. Amennyiben az építési munkálatok 
még idén ősszel megkezdődnének, akár már 2020 szeptemberében megnyithatná kapuit a Duna pavilon.

Vincent Polakovič 
múzeumigazgató

DANUBIANA Meulensteen Art Museum
Fordította: Mgr. Lengyel Világi Ildikó
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Zachor je hebrejské slovo a znamená pamätaj, spomínaj, 
nezabudni. Slovenská etnologička Prof. Marta Botíková 
napísala k tejto téme nasledovné myšlienky: 

,,Pamäť je vzácna súčasť ľudskej výnimočnosti, schop-
nosť mysliaceho tvora uchovávať nielen mechanic-
ké podnety, ale aj kontext, príbeh, ba aj pocit, či vôňu 
a iné vnemy s miestami, osobami a udalosťami spojené.  
O to dôležitejšia je pamäť, ktorá zachováva, pomenúva, 
prinavracia postavy a udalosti, ktoré sa pominuli do ne-
návratna nie v obyčajnom kolobehu každodenného ži-
vota, ale vo víre nespravodlivých dejinných udalostí....“ 

Tento rok si aj v Hamuliakove pripomíname 75.výročie 
smutných udalostí židovských deportácií do vyhladzo-
vacích koncentračných táborov smrti. Táto katastrofa 
sa týkala aj tu žijúcej rodiny Feigenbaum, z ktorej veľ-
ká časť rodiny zahynula. Viac sa o  tejto rodine možno 
dozvedieť v novej publikácii  Židia v Gútore (ktorá je 
k zakúpeniu). Spomienka na tieto udalosti bude v rámci 
Dní obce v piatok 21.júna 2019 vo večerných hodinách 
v miestnom parku.   

 Ján Hevera

A  héber eredetű Zachor szó jelentése emlékezz, emle-
gess, ne felejts. Prof. Marta Botíková, szlovák néprajz-
kutató az alábbi gondolatokat fogalmazta meg a témával 
kapcsolatban: 

,,Az emlékezés az emberi rendkívüliség becses része, 
a  szellemi lény azon tulajdonsága, amely képes me-
chanikus ingereken kívül, helyhez, személyhez, vagy 
eseményhez kötődő összefüggések, történések, akár 
érzések, vagy illatok és más ráhatások tárolására. An-
nál fontosabb az emlékezet, amely megőrzi, megneve-
zi, visszaadja az alakokat és eseményeket, amelyek nem 
a  mindennapok közönséges körforgásába, hanem az 
igazságtalan történelmi események forgatagába merül-
tek feledésbe…“ 

Idén, Gútoron is megemlékezünk a zsidók koncentráci-
ós haláltáborokba történő deportálásának szomorú, 75. 
évfordulójáról. Ez a  katasztrófa, az itt élő Feigenbaum 
családot is sújtotta, amelyet a család nagy része nem élt 
túl. A  Gútori zsidók című publikációból (amely meg-
vásárolható), többet megtudhatnak erről a  családról. 
A szomorú eseményekről megemlékezünk a gútori fa-
lunapi rendezvény keretein belül a helyi parkban, pénte-
ken június 21-én, az esti órákban.

Ján Hevera 
Fordította: Mgr. Lengyel Világi Ildikó

ZACHOR-PAMäTAJ! ZACHOR – EMLÉKEZZ!

Dom rodiny Feigenbaum sa nachádzal  
na mieste súčasného kultúrneho domu

Rodina Feigenbaum v Gútore

Pamätník v parku

Pamätná tabuľa na stene kultúrneho domu



Miestna organizácia CSEMADOK-u v Hamuliakove 
bola založená pred 70 rokmi a to 5. decembra 1949. 
Jediným žijúcim zakladajúcim členom je Lajos Vass. 
Vtedy mal 17 rokov. Pán Lajos takto spomína na uda-
losti: 

Povojnové udalosti postihli aj obyvateľov Gúto-
ra – Hamuliakova1.  Od júla 1945 do novembra 
1947 tretina obyvateľstva obce bola deportovaná  
do Čiech a vysťahovaná do rôznych kútov Maďarska.  
V Hamuliakove zostalo 35 rodín2. Koncom 1948,  
na jar 1949 sa mohli vrátiť domov tí, ktorých depor-
tovali do Čiech. Veľká bola radosť, súcit a spolupat-
ričnosť  - oveľa väčšia než kedykoľvek pred tým.

Zakladateľom miestnej organizácie CSEMA-
DOK-u v Hamuliakove bol pán Lajos Bódi. Na-
koľko nepochádzal z Hamuliakova, menej poznal 
miestnych, a preto zapojil mladých, aby mu pomohli  
pri verbovaní obyvateľov – aj pána Lajosa Vassa. 

Veľká sála bola v dome rodiny Smrtníkovej – dnes 
už neexistujúca budova stála na Kaštieľskej ulici,  
za krčmou, na mieste bytovky. Rodina Smrtníková 
bola vysťahovaná z tohto domu. Dom zhabali finan-
covia (pohraniční vojaci), ale veľkú miestnosť po-
stavenú pre syna domáceho pána, ktorý rád maľo-
val, nechali voľnú. Napriek tomu, že miestnosť bola 
v zlom stave, Hamuliakovčania ju dali dokopy a po-
stavili pódium. 

5. decembra 1949 sa Hamuliakovčania rozhodli za-
ložiť základnú organizáciu CSEMADOK-u. Členovia 
CSEMADOK-u mali bohatý kultúrny život. Hrali 
predstavenia, a to na vysokej úrovni. Okrem toho, 
usporadúvali kultúrne poobedia – Lajos Vass s ka-
marátmi hral na citare a mandolíne, ľudia spievali 
ľudové piesne. Ľudia z dediny sa schádzali v nedeľu 
poobede. „Srdce posiela srdcu z lásky“ – takto sa na-
zývalo poobedie, na ktorom junák mohol poslať pes-
ničku milovanej. Na začiatku sa zozbierali požiadav-
ky a postupne sa spievali piesne. V tých časoch ľudia 
vedeli spievať, vedeli sa zabávať. Tradičný každoročný 
Majáles bol vždy v lese. Priestor bol ohradený vetva-
mi, rozložili sa stoly. Bolo veľa rybárov. Vylovili ryby 
a na mieste na ražni sa upiekli. Tento priestor, kde 
sme mávali majálesy, už je zaliatý Dunajom.  

V roku 1949 sa na kultúru používala miestnosť 
v dome rodiny Smrtníkovcov, dnes na Kaštieľskej 
ulici na mieste paneláku. Po 3-4 rokoch kultúra bola 
presťahovaná do hospodárskej časti už zbúrané-
ho kaštieľa. Tu sa stretávali ľudia do 60-tych rokov. 
Neskôr sa miestom na stretávanie stal tzv. židovský 
dom (poznámka: bol to dom rodiny Feigenbaumo-
vej, ktorá bola deportovaná do koncentračného tábo-

1 Obec stáročia sa volala Gútor. Názov Hamuliakovo dostala až v roku 1948. 
2 V tej dobe väčšinou rodina mala 10-12 detí. 

Kultúrna organizácia CSEMADOK  
oslavuje 70. výročie svojho založenia
CSEMADOK  t.j. Kultúrna organizácia maďarských pracujúcich v Československu (CSEhszlovákiai MAgyar 
DOlgozók Kultúregyesülete – názov CSEMADOK bol zložený zo začiatočných písmen) vznikol v ťažkom 
povojnovom období. Z dnešného pohľadu dokážeme len veľmi obtiažne pochopiť zámery či udalosti, ktoré 
viedli k politickým rozhodnutiam o osude jednoduchých ľudí. Diali sa presídlenia, deportácie, ktoré postihli 
aj Hamuliakovo, vtedajší Gútor. Ľudia, ktorí neboli ochotní vzdať sa svojho materinského jazyka sa v týchto 
pohnutých časoch zomkli viac k sebe. Ich tmelom sa stala kultúra a práve to, spolu s prirodzenou ľudskou 
príťažlivosťou k tradíciám svojich predkov, stálo za zrodom CSEMADOK-u, ako organizácie podporujúcej 
kultúrne aktivity Maďarov žijúcich na Slovensku.“
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ra v roku 1944). Tento dom 
stál na mieste súčasného 
kultúrneho domu. Vpredu 
pri námestí bol miestny ná-
rodný výbor a pošta. Zadná 
dlhá časť slúžila na kultúru. 

CSEMADOK ako kultúrna 
organizácia fungoval na vy-
sokej úrovni s mnohými ak-
tivitami. Ľudia sa radi stre-
távali, túžili po spoločnosti, 
po spievaní. Mnohí man-
želia sa tu stretli. Fungova-
lo to dovtedy, kým neprišli 
rozhlas a televízia. Čin-
nosť CSEMADOK-u začala 
upadať v 70-tych rokoch. 
V druhej polovičke 70-tych 
rokov miestna organizácia 
zanikla, nikto to nechcel 
robiť. Miestna organizácia 
bola znovu založená 4. de-
cembra 1983 pod vedením 
Barnabás Telek. Ale všetko 
už bolo iné. Televízia zme-
nila životný štýl ľudí. 

Zhovárala sa: 
Ing. Juliana Krajčírová

A CSEMADOK gútori alapszervezete 70 éve 1949. de-
cember 5-én alakult. Az egyetlen élő alapító tag Vass La-
jos. Akkor 17 éves volt. Lajos bácsi így emlékezik vissza 
az eseményekre: 
1945. július végén vitték el az első magyarokat1. Hábo-
rús bűnösöknek tekintették őket. Ezek mind jobb gaz-
dák voltak, sok volt a  földjük, szebb házaik voltak. Az 
ő helyükre jöttek a  lengyelek. Kettő család maradt itt 
közülük - a Zelenka és a Viňárčik család, akiknek leszár-
mazottjaik még ma is élnek Gútoron. 1946 novembe-
rében jött a deportálás. Ez egy hétfői napon kezdődött 
(1946. november 17.). Vasárnap osztották a  cédulákat, 
hogy kinek kell mennie. A falu már pár nappal azelőtt 
körül volt zárva katonasággal. A faluból senki sem me-
hetett ki, csak akik kinn dolgoztak, azokat hazaengedték. 
Amikor a gútoriak látták, hogy a  szemetieket teherau-
tókon viszik, a  gútoriak megijedtek, és a  Dunán ke-
resztül csónakkal, ladikkal szöktek Rajkára (ekkor halt 
meg Schindler Ferenc, 1946. november 19-én lőtték le 
menekülés közben). Akinek nem sikerült átszökni, el-

vitték Csehországba. A  Csehországba való deportálás 
és a Magyarország falvaiba való kitelepítés folytatódott 
1947-ben. A transzportok 2-3 hetenként mentek. Rajká-
ra körülbelül 45 család szökött, körülbelül 35 család volt 
deportálva Csehországba, akik majd 1949 tavaszán visz-
szatérhettek. 206-an kapták meg a fehérlapot2.  Gútoron 
35 család maradt3. Az itt hagyott házakba betelepítették 
a magyarországi és a romániai szlovákokat. Nagyon sok 
házba költöztek. De nagyon rövid időn belül elmentek 
Csehországba. Egy család maradt itt, a Konevalik család.  
A  román szlovákok Erdélyből voltak, így gyönyörűen 
beszélték a magyart is. 1947 október végén, Mindenszen-
tek előtt leállították a kitelepítést. 1947. november 8-án 
kellett volna mennie az utolsó transzportnak, de a rossz  
idő miatt leállították, hogy majd tavasszal folytatják. 
Néhány családnak már nem kellett elhagynia otthonát 
- például a Kállay, Vass, Nagy (István), Sellinger csalá-
dok már nem voltak kitelepítve.4 Gútorról körülbelül 40 
család volt áttelepítve Magyarország különböző falvaiba: 
Nyárád, Péteri, Környe, Bonyhárd, stb. 1948 végén, 1949 

70 éves a CSEMADOK
1949. március 5-én megalakult a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete - röviden 
a CSEMADOK. Célja, hogy  fejlessze a szlovákiai magyarság anyanyelvi kultúráját, szervezze 
a  szlovákiai magyarság közművelődését és védje érdekeit. Az elkövetkező hónapokban 
folyamatosan alakultak az alapszervezetek a Felvidéken.
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tavaszán hazajöttek a  Csehországba deportáltak. Nagy 
volt az együttérzés és az összetartozás - nagyobb, mint 
valamikor.5 
A  gútori CSEMADOK megalapítója Bódis Lajos volt. 
Pozsonyban élt. A  háború után költözött Gútorra. 
A  Szűk utcában lakott a  testvérénél. Mivel nem volt 
Gútor szülöttje, bekapcsolta a helyi fiatalokat, hogy így 
toborozza a falu népét a CSEMADOK-ba. A fő tobor-
zók: Tóth Ferenc, Vass Lajos, Baráth Gusztáv, ifj. Kaluz 
Sándor, ifj. Kaluz Vilmos.  
A Smrtník házban volt a nagyterem - ma a Kastély ut-
cán, a  kocsma mögött, a  tömbház helyén.  A  Smrtník 
család ebből a házból ki lett telepítve. A házat elfoglal-
ták a fináncok (határőrök), de a mellette levő Smrtník 
fiú festőtermét szabadon hagyták. Annak ellenére, hogy 
a terem rossz állapotban volt, ezt a nagytermet a gútori-
ak rendbe hozták, színpadot is csináltak. 
Gútoron 1949. december 5-én döntötték el, hogy lét-
rehozzák a CSEMADOK alapszervezetét. Erről Bódis 
Lajos levélben értesítette a  Csemadok akkori országos 
elnökét, Lőrincz Gyulát, negyvenhat gútori magyar 
nemzetiségű lakos nevében. A  CSEMADOK alapszer-
vezete 1950. január 29-én jött létre. Az ülésre meghívót 
küldtek 1950. január 16-án a  CSEMADOK Központi 
Titkárságára6. Az alapszervezetnek hetven alapító tagja 
volt. Az elnök Kaluz Sándor lett. Szarka Béla és Lőrinc 
Gyula (a  CSEMADOK országos elnökségének tagjai) 
sokat jártak Gútorra a szervezet megalapításakor.
A  CSEMADOK tagjai gazdag kulturális életet éltek. 
Színvonalas színházi előadásokat tartottak (pl. János 
Vitéz, Lúdas Matyi, Éles Marika menyasszony fátyla). 
Baráth Gusztáv játszott legjobban, ifj. Kaluz Sándor szin-
te profi színész volt. Bódis Lajos bácsi rendezte a színda-
rabokat. „Engemet is akartam, de én ellenálltam, én nem 
tudok játszani” – emlékszik vissza Vass Lajos. Ezenkívül 
teadélutánokat szerveztek – Kaluz Sándor és testvére 
Vilmos citeráztak, Vass Lajos citerázott és mandolinon 
játszott, a népek népdalokat énekeltek. Vasárnaponként 
jött össze a nép. „Szív küldi szívnek szívesen” – így hívták 
a délutáni nótázást, mikor is a legény a szeretett lánynak 
küldhetett éneket. A program elején összeszedték a ké-
réseket és sorban énekelték az énekeket. Nagy Józsefné 
szül. Szelle Ilona volt a fő énekes. A nép akkor még igazi 
mulatós volt. A Majális az erdőben volt megszervezve 
(ma már ez a terület a Duna alatt van) Ágakkal körbeke-
rítették a területet, asztalokat hoztak. Sok volt a halász, 
ezek halat fogtak, és helyben nyárson sütötték meg. 
1949-ben a kultúrára használt helység a Smrtník házban 

volt, a  mai Kastély utcában elhelyezkedő tömbház he-
lyén. 3-4 éve után a kultúra átköltözködött a már akkor 
lebontott kastély gazdasági részébe. Itt találkozgattak az 
1960-as évek közepéig. Ezután az ún. Zsidó-házba köl-
töztek (megjegyzés: az 1944-ben koncentrációs táborba 
elhurcolt Feigenbaum zsidó család háza volt), azaz a mai 
kultúrház helyén álló HNB épülete helyén elhelyezkedő 
posta és irodák mögötti hosszú teremben folyt a kulturá-
lis élet egészen a 70-es évekig.
A CSEMADOK, mint kulturális szervezet, magas szín-
vonalon  működött, sok tevékenységgel. A nép vágyó-
dott oda, vágyódott a közös találkozásokra, éneklésekre. 
Nagyon sok házasság ott kezdődött. Ez addig ment így, 
míg nem jött a rádió és a televízió. Az 1970-es években 
kezdett hanyatlani a tevékenysége. Az 1970-es évek kö-
zepén megszűnt, nem akarta senki sem csinálni, nem 
volt érdeklődés. A CSEMADOK 1983. december 4-én 
újjáalakult Telek Barnabás vezetésével. De már más volt, 
a televízió megváltoztatta az emberek életstílusát. 

Beszélgetőpartnere: 
Krajčírné Nagy Julianna

1 Az 1941-es adatok szerint Gútornak 812 lakosa volt, amelynek 95%-a vallta magyarnak magát. (Forrás: http://telepulesek.
adatbank.sk/telepules/gutor-hamuliakovo/ )

2 Az ún. fehérlapot azok kapták meg, akiket majd Magyarországra telepítettek. 
3 Gútoron nagyon sok nagy családos volt, sok családban 10-12 gyermek volt
4 Vass Lajos nagyszüleit 1947. szeptember 7-én telepítették ki
5 Az 1948. évben készült statisztika a lakosság számát 606 személyre jelöli. A lakosság nemzetiségi összetételét nem mutatták 

ki. Az 1961-ben készült népszámlálás adatok szerint Gútor lakosságának száma 733, ebből a magyar nemzetiségű lakosok 
száma 511 (70%).  Tehát az 1948-as és 1961-es adatok összehasonlítása alapján, 260 lakossal - azaz egyharmadával - csökkent 
a magyarok száma Gútoron. (Forrás: Presinszky Lajos: Mi hagytak ránk a századok?, 49. old.).

6 A rendezvényről nem maradt fenn a jegyzőkönyv. Azonban Bódis Lajos levele Lőrincz Gyulának, a negyvenhat alulírottal, az 
alakuló gyűlésre szóló meghívólevele és a hetven tag névsora fennmaradt.  

, ̂
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V súvislosti s našimi tradíciami a zvykmi ma napadá 
jedna trefná myšlienka, na ktorú som nedávno narazi-
la. Zvyky a tradície nepotrebujú opateru - nie sú choré, 
netreba ich strážiť – nie sú väzňami, treba ich žiť.
Je to veľká pravda, ale dnešná realita je, bohužiaľ, iná. 
Niekdajšie zvyklosti a  tradície upadli do zabudnutia 
a my už náš duchovný poklad minulosti nepoznáme. 
Už roky mi tkvie myšlienka spísať všetko to, čo som 
počula od mojich rodičov, starých rodičov a starších 
Hamuliakovčanov. Teraz aspoň čiastočne skúsim zhr-
núť to, čo som si z týchto rozprávaní zapamätala o rôz-
nych ročných obdobiach.

ZIMA
Začnime Novým rokom, kedy sa 

nemohlo dlho spať, lebo prichádzali vinšujúci. Do-
máci sa najviac potešili, keď ako prvý, prah domu 
prekročil muž a  zavinšoval všetko dobré do nového 
roku nasledovným veršom:

„Bort, búzát, békességet, 
Holtunk után örök üdvösséget.” 
(vo voľnom preklade: „Víno, pšenicu, pokoj – po smrti 
večnú spásu.“)

Ak bol vinšujúci dieťa, dostalo peniaze, ak dospelý, 
ponúkli ho alkoholom. Na Nový rok sa nejedla hy-
dina, aby nezahrabala šťastie, naopak ošípaná šťastie  
do domu vryje. Ľudia brali za zlé znamenie, ak  im  
v Novom roku peniaze niekto ako prvý zobral a  nie 
priniesol. Znamenalo to hrozbu chudoby počas celého 
roka. Na Nový rok popoludní sa vítali pastieri, s kto-
rými sa dohodlo na pasení a takisto sa v tento deň na-
jímala čeľaď do panského domu. 

Po trojkráľových pochodoch začí-
nalo najveselšie obdobie roku – fašiangy, 

ktoré trvali až do Popolcovej stredy. Toto obdobie sa 
len tak hemžilo tancovačkami, zábavami a v neposled-
nom rade aj svadbami. Ľudová múdrosť hovorila, že 
keď sú fašiangy krátke, vydajú sa aj škaredé dievčatá 
(sú také?), keď dlhé, tak len pekné devy, lebo mládenci 
majú viac času na vyberanie. Na mäsopustný utorok 
(posledný utorok pred Popolcovou stredou) alebo ne-
skôr v poslednú fašiangovú sobotu sa konal fašiango-
vý sprievod. Tento zvyk vyjadrovali bujaré fašiango-
vé zábavy, uvoľnenosť a  veselosť pred nadchádzajú-
cim pôstnym obdobím, radosť z  prichádzajúcej jari.  
Pri tanci, speve a zábave neraz došlo k zmiznutiu vají-
čok z kurínov, či ulapeniu klobás z udiarní – patrilo to 
k  neviazanej fašiangovej nálade. Sprievod viedli sva-
dobníci (aj nevesta bol muž v prezlečení) a rôzni to-

variši. Z nazhromaždených dobrôt sa prichystala sláv-
nostná večera a veselica trvala až do nedeľného rána 
(prípadne do polnoci mäsopustného utorka).

JAR
Po fašiangovom období začali viať pôstne 

vetry, hrdlo smaltovanej gelety sa zaviazalo, 
bolo po nekontrolovanej dobrej nálade, ale obec ani 
v tomto období neostala bez pozoruhodných udalostí.  
Na deň svätého Juraja, malý a veľký pomáhal vyhnať 
kravy na pastviny a večer zahnať naspäť. Neskôr už kaž-
dá jalovica vedela, kam patrí, cez ktorú otvorenú bránu 
má vojsť. Ak si gazda kúpil prasa, teľa alebo iný doby-
tok, snažil sa ho nahnať do maštale zadnicou vpred, tak  
to prinášalo šťastie. V maštali bolo zakázané zhadzo-
vať lastovičie hniezda, podľa povery by krava dávala 
krvavé mlieko. 

Pôstne obdobie bolo obdobím liah-
nutia kuriatok. Keď vajce dali do mužského 

klobúka, bolo viac kohútov, keď do gazdinej zástery, 
tak sliepok. Z májových vajec sa obyčajne nevyliahli 
zdravé kuriatka, mali stále špinavé zadnice a boli upiš-
ťané. Najlepšia kvočka bola posadená na deň Medar-
da. Počas pôstu každý upratoval, na Veľkú noc muse-
lo byť všetko vyglancované. Na Zelený štvrtok každá 
gazdiná varila špenát, na Veľký piatok – prísny pôst-
ny deň – sa varila fazuľa v slanej vode. V tento deň sa 
nesmelo pracovať ani na záhrade, ani na poli, ani sa 
dotýkať zeme. Zavčasu rána na Bielu sobotu sa nahr-
nuli dievčatá na cintorín aby sa ovlažili rannou rosou 
(symbol znovuzrodenia). Aj keď staré príslovie hovorí 
„Na Vianoce koláče, na Veľkú noc chleba“, naše gazdi-
né na Bielu sobotu rozkúrili pece a upiekli velkonočný 
koláč - vianočku, ale jesť sa z neho smelo až po veľko-
nočnej procesii, keďže ešte aj sobota bol pôstny deň. 

Na Veľkonočnú nedeľu nikto nechodil na návštevy, 
sviatky trávili všetci doma, posedávali, rozprávali sa 
a čakali na Veľkonočný pondelok, kedy už ale nasta-
la trma-vrma. Hneď na svitaní sa v dievčenských do-
moch objavili prví šibači – ružovou vodou, nejeden 
nezbedník mydlovou vodou alebo studenou vodou 
zo studne oblievali dievčatá. Pred oblievaním zazne-
la nejaká veselá básnička a mládenci dostali zafarbe-
né vajíčka. Dievčatá sa museli viackrát prezliecť, lebo 
mládenci ich veru nešetrili vodou. V období po Veľkej 
noci ľudia jedli zvyšky z  hojného sviatočného stola 
a v každej domácnosti sa robili francúzske zemiaky. 

V  Hamulia-
kove na jar býval jeden veľmi zvláštny zvyk -  

Naše zabudnuté dedičstvo

Fašiangy

Pôst

Nový rok

Veľká noc

Požehnanie pšenice
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požehnanie pšenice a  to vtedy, keď sa už vrana do-
kázala skryť do vyrastenej pšenice. Tento obrad robil 
miestny farár s kantorom pri kaplnke na konci obce. 
Tejto udalosti sa zúčastnila celá obec.

Mládež sa už nevedela dočkať prvého mája, 
kedy mládenci stavali pre svoje vyvolené máje. 

Miestni zvedavci sa hneď ráno poprechádzali po de-
dine a  poklebetili si, ktorá dostala aký veľký a  ako 
vyzdobený máj. Pravidelne sa organizoval majáles 
v  dunajskej záhrade. Doobeda sa bavili deti a  mladí 
a večer dospelí. Pravda, nejeden tínedžer sa pozabudol 
a ostal až na večernú zábavu, tých ale okolo desiatej 
večer miestny kantor a organizátori pochytali a druhý 
deň v škole museli vysvetľovať, prečo porušili regulu.  

Dostali nevďačnú úlohu: poupratovať zvyšky nočnej 
zábavy, samozrejme až po vyučovaní.

K slávnosti Božieho Tela sa spájala 
veľmi pekná tradícia: postavenie vyzdobe-

ných stanovíšť-oltárov a procesia. V dedine sa postavi-
li štyri zastávky – symbolizujúce svetové strany. Tieto 
sa vytvárali zo zelene a kvetov a každá mala vo vnútri 
malý oltár. Každý sa snažil, aby práve tá „jeho“ zastáv-
ka bola tá najkrajšia. Procesie sa zúčastnil každý, kto 
žil a vládal chodiť. 
(Letné, jesenné a zimné zvyklosti pripravujeme  
do nasledujúceho čísla.) 

Mgr. Bogár Julianna
Preklad: Mgr. Pikus Mónika

Hamuliakovskí kreatívci ukázali výsledky svojich šikovných rúk. Na Veľkú noc sme sa pripravovali netradičným 
maľovaním medovníkov a mesiac kníh sme si pripomenuli besedou so spisovateľom. 

Ďakujeme všetkým 28 vystavovateľom! Priniesli ste veľa krásnych vecí a pozitívnej energie!
(jk)

Máj
Procesia

Výstava ručných prác 2019
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Szokásainkról és hagyományainkról lévén szó egy na-
gyon találó gondolat jut az  eszembe, amelyet nem is 
oly régen olvastam. Szokásainkat, hagyományainkat 
nem ápolni kell, mert nem betegek, nem őrizni kell, 
mert nem rabok, ezeket élni kell. Ez így igaz, de a mai 
valóság sajnos más. A valamikori szokások, hagyomá-
nyok feledésbe merültek, szinte már nem is ismerjük 
a  múltnak ezt a  szellemi kincsestárát. Már évek óta 
kísért a  szándék, hogy el kellene mondani mindazt, 
amit a  szüleimtől, nagyszüleimtől és a  régi gútoriak-
tól hallottam. Most a teljesség igénye nélkül próbálom 
leírni mindazt, amit szokásainkról, hagyományainkról 
megjegyeztem; ezek a  kalendáriumi év egy-egy idő-
szakához kötődnek. 

Tél
Kezdjük az újesztendővel, 

amelynek reggelén nem lehetett sokáig aludni, 
mert jöttek a köszöntők. A háziak természetesen akkor 
örültek, ha elsőként férfiember lépte át a ház küszöbét, 
s kívánt boldog új esztendőt a következő rigmussal: 

„Bort, búzát, békességet, 
Holtunk után örök üdvösséget.”

Ha gyermek volt a  köszöntő, némi pénzt kapott, ha 
felnőtt, akkor itallal kínálták. Újévi hagyomány volt, 
hogy ezen a napon senki sem evett baromfit, mert az 
elkaparja a szerencsét, a disznó viszont betúrja a ház-
ba. Az emberek rossz jelnek vették, ha az új évben elő-
ször tőlük vitt pénzt valaki, és nem hozott. Az előbbi 
az egész évi pénztelenség jele volt. Az új év első nap-
jának délutánján fogadták a pásztorokat, akikkel meg-
egyeztek, és felfogadták őket. Ugyancsak újév napján 
történt a cselédek felfogadása is.

A háromkirály-járás után elkezdődött 
az év legvidámabb időszaka a farsang, 

amely hamvazószerdáig tartott. A „farsangfarkán” egy-
mást érték a mulatságok, nem beszélve a farsangi idő-
ben tartott lakodalmakról. A népi szólás azt tartotta, 
hogy a rövid farsang alatt a csúnya lányok (van ilyen?) 
mennek férjhez, a  hosszú farsang idején a  csinosak, 
mert ilyenkor a  legények ráérnek válogatni. Húsha-
gyó kedden (a  hamvazószerda előtti kedd), később 
pedig a farsang utolsó szombatján volt a dőrejárás. Ez 
a szokás fesztelen farsangi mulatozást, a bőjt előtti vi-
dámságot, a tavaszvárás örömét volt hivatott kifejezni. 
Tánc, éneklés, mókázás közben a tojások elcsenése az 
ólakból, a kolbászfüzérek meglovasítása a füstölőkből 
a farsangi vigassághoz tartoztak. A menetet a lakodal-
masok (a menyasszony is férfi volt) és különféle ipa-

rosok (mészárosok, hentesek, meszelős…) alkották. 
A kitáncolt és összeszedett finomságokból báli vacso-
rát készítettek; a mulatozás vasárnap reggelig tartott, 
a húshagyó keddi vigadalom pontban éjfélkor ért vé-
get. 

Tavasz 
A farsangi időszak után elkezdtek fújni a bőj-

ti szelek, bekötötték a bödön (Gútoron: döböny) 
száját, véget ért a jókedv, de a falu így sem maradt em-
lítésre méltó események nélkül. Szent György napján 
szinte az egész falu apraja-nagyja segített a pásztorok-
nak kiterelni a teheneket a legelőre, majd hazaterelni. 
Később már minden egyes jószág tudta, hova tartozik, 
melyik nyitott kapun kell bemennie. Ha a gazdák ma-
lacot, borjút és másféle állatot vettek, mindig farral 
tessékelték be az ólba, istállóba, mert így hozott sze-
rencsét. Az istállóban, az eresz alatt nem volt szabad 
„leverni” a  fecskefészket, mert a néphagyomány sze-
rint a tehén véres tejet fog adni. 

A bőjti időszak volt a „tyúkültetés” idő-
szaka. Ha ilyenkor a tojást férfisapkába, 

kalapba rakták, sok lett a kakas, ha a gazdasszony kö-
tényébe, több jérce kelt ki. Májusi tojásból nem kel-
tek ki egészséges csirkék, ezeknek a feneke állandóan 
„csetres” volt, és nagyon szipogósak voltak. Legjobb 
volt a  Medárd napján ültetett kotlós. A  bőjt idején 
mindenki takarított, meszelt, húsvét ünnepére min-
dennek ragyogni kellett. Nagycsütörtökön minden 
gazdasszony spenótot főzött, nagypénteken – szigorú 
bőjt lévén – „sóba-vízbebableves” volt az ebéd. Ezen 
a napon nem volt szabad sem a kertben, sem a szántó-
földön dolgozni, földhöz nyúlni. Nagyszombaton haj-
nalban a  fehérnép kiment a  temetőbe, harmattal be-
nedvesítette az arcát, így újjá született. Bár a régi mon-
dás szerint „karácsonykor kalács, húsvétkor kenyér”, 
a  gazdasszonyok nálunk nagyszombaton befűtötték 
a kemencét, és megsütötték a húsvéti kalácsot, de csak 
a  feltámadási körmenet után ettek belőle, mivel még 
a nagyszombat is bőjti nap volt. 

Húsvétvasárnap senki sem ment látogatóba, az ünne-
pet mindenki otthon töltette, üldögéltek beszélgettek, 
várva a  húsvét hétfőjére, amikor viszont ugyancsak 
nagy volt a jövés-menés. Amint pirkadt, a lányos há-
zaknál megjelentek a locsolók – rózsavízzel, nem egy 
lurkó szappanos vízzel, sőt kútvízzel öntözték meg 
a  lányokat. A  locsolás előtt versikét mondtak, amely 
gyakran volt humoros, ennek fejébe „pirostojást” (ami 
sokszor volt barna, zöld…) kaptak. A  lányok bizony 
többször is kénytelenek voltak átöltözni, mert a legé-

Visszajáró

Farsang

Bőjt

Új esztendő

Húsvét
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nyek nem sajnálták tőlük a vizet. A húsvét utáni na-
pokban az emberek megették az összes maradékot, és 
minden házban készítettek rakottkrumplit (nesze ne-
ked, pirostojás!).

Gútoron a  tavaszi időszakban volt egy 
különleges szokás, a búzaszentelés, mégpedig 

akkor, amikor a varjú már el tudott bújni a kikelt búzá-
ban. Ezt a szertartást a mindenkori plébános és a kán-
tortanító végezte a falu végén lévő kis kápolnánál, ezen 
mindenki részt vett. 

A fiatalság alig várta május elejét, amikor a  legények 
„májfát“ állítottak a  lányoknak. Reggel a  kíváncsis-
kodók körbejárták a  falut, s  megbeszélték, ki milyen 
nagy és milyen díszes májfát kapott. Elengedhetetlen 
volt a majális, amelyet a Dunakertben tartottak leve-
lesszín alatt. Délelőtt az iskola tanulói mulatoztak, es-
tétől a felnőttek. Persze egy-egy serdülő is ottfelejtette 
magát, de este tíz óra körül a kántortanító és a rende-

zőségből néhányan kötéllel bekerítették ezeket a gye-
rekeket, s másnap a  tanító úr számon kérte, miért is 
szegték meg a regulát. Ők külön feladatot kaptak, az ő 
dolguk volt eltakarítani a mulatozás „romjait”, persze 
tanítás után. 

Pünkösd után 
másfél héttel volt  

Úrnapja, amelyhez nagyon szép szokás kapcsolódott: 
az úrnapi sátrak felállítása és az úrnapi körmenet. 
A  faluban négy sátrat állítottak fel, mégpedig leveles 
faágakból - jelképezve a  négy égtájat. Minden egyes 
sátorban volt oltár, szentképek felerősítve a  faágakra. 
A csoportok azon igyekeztek, hogy az ő sátruk legyen 
a legszebb. Az úrnapi körmeneten mindenki részt vett, 
aki élt és mozogni tudott. 
(A  nyár, ősz és tél szokásait a  következő kiadásban  
olvashatják.) 

Mgr. Bogár Julianna

Április első hétvégéje kézimunkával telt. 28 gútori mutatta meg ügyes kezű munkáját. Húsvétra nem mindennapi 
mézeskalács festéssel készültünk. A vasárnap „magyar“ nap volt. Szomolai Tibor író megtisztelt jelenlétével és be-
mutatta három kitűnő könyvét és ha már kézimunka kiállítás, egyúttal megkértük, hozza el a tojásokat, amelyeket 
készít. Fantasztikusak! A kellemes hangulatról Sárközi Gábor gondoskodott. Sokan jöttünk össze. Nagyon kellemes 
délután volt!

(kj)

Május
Úrnapi körmenet

Kézimunka kiállítás 2019



Riešenie mi ponúkla tvorba novej obyvateľky Hamulia-
kova Lubie Sutton. Je fotografka, ktorej projekt o  zvy-
koch v rodnom kraji mi poskytol pomocnú ruku. Kom-
bináciou fotografií starého Hamuliakova a fotografií Lu-
bie Sutton sa nám, dúfam, podarí priblížiť zvyky našich 
predkov. 
Lubie pochádza z podhorskej dediny na Považí - Dolnej 
Marikovej a úctu k ľudovým tradíciám dostala do vienka. 
Jej mama sa venuje uchovávaniu spomienok na tradičný 
život na prelome 19. a 20. storočia. V pôvodnej chalúp-
ke po svojich predkoch zriadila mini skanzen ľudových 
tradícií. Obsahuje bohatú zbierku marikovských krojov, 
zariadenia, bežných nástrojov z minulosti a vzácnych 
dobových písomnosti. Po vkročení do chalúpky sa ra-
zom ocitnete v inom, takmer rozprávkovom svete, kde 
na vás dýchne história. Pred rokom začala Lubie so svo-
jou mamou realizovať fotoprojekt, ktorý verne zachytáva 
život v starej Marikovej spred 120 rokov.  „Už dávno som 

chcela urobiť tento projekt, konečne som našla odvahu 
ho aj zrealizovať. Fotografie zachytávajú bežný život ľudí 
z kopaníc v marikovskej doline – ľudia tu boli chudob-
ní a prostí, mali len to, čo si sami dokázali zabezpečiť. 
Všetky použité rekvizity a kroje sú pôvodné, z  našej 
vlastnej zbierky, alebo zapožičané od dobrých susedov 
a z depozitára považského múzea.“ Lubie si myslela, že 
pôjde o malý projekt, možno dva dni, počas ktorých na-
fotí niekoľko scén. Nakoniec sa vďaka veľkému úspechu 
rozhodli projekt neukončiť, ale pokračovať ďalej - priblí-
žením života v minulosti počas celého roka.
Cieľom projektu je vydanie veľkej dvojdielnej obrazo-
vej publikácie, kde budú zhrnuté všetky aspekty života 
v marikovskej doline spred cca 120  rokmi. Scény ako 
pasenie husí, prácu okolo domu, klebetenie, susedské 
spory, pranie bielizne v potoku, detské hry, sánkovačku, 
vzdelávanie už majú nafotené. Prvú časť publikácie majú 
dokončenú. 
Druhá časť knižnej publikácie bude venovaná tradič-
ným zvykom (ako Kubovia, Mikuláš, Lucia, Traja králi,  
Vianoce či Veľká noc) a sezónnym prácam na poliach. 
Väčšina scén je už nafotená. V lete nás čaká  najrozsiah-
lejšia etapa projektu - marikovská svadba. 
„Z milej myšlienky nakoniec vyrástla viac než ročná ak-
tivita. Je to náročné, ale stojí to za to. Budeme radi, ak sa 
nám podarí zanechať aspoň časť pokladu našich predkov 
pre ďalšie generácie“ dodáva Lubie. 
Pozývame Vás na nekaždodennú výstavu zvykov  
a tradícii! 

Ing. Juliana Krajčírová
Predsedkyňa Kultúrnej komisie
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Poklad, z ktorého zostalo už len veľmi málo

Tradície a zvyky sú neoddeliteľnou súčasťou ľudovej kultúry a odkazu našich predkov. V minulosti sa viazali na kaž-
dodenné úkony či sviatočné obdobie. Niektoré z nich sa zachovali doposiaľ, iné si už málokto pamätá. 
Pred dvoma rokmi som si povedala, že skúsim urobiť výstavu fotografií starého Hamuliakova – zaznamenať a zane-
chať pre ďalšie generácie, ako Hamuliakovo vyzeralo pred mnohými rokmi. Podarilo sa získať vzácne fotografie starej 
školy, kaštieľa, obchodu, povodní Dunaja a ďalších častí starého Gútora. Témou tohtoročnej výstavy mali byť zvyky 
a kroje. Ako som sa dozvedela, v tomto regióne sa kroje nenosili. Bolo tu typické oblečenie, ale nie kroje. A čo sa týka 
zvykov – našli sa vzácne fotografie rôznych momentov z každodenného života v obci, ale vzhľadom na fakt, že pred 
100 rokmi fotoaparáty neboli bežnou súčasťou života, fotografie o tradíciách sa nepodarilo získať... 
Ale myšlienky som sa nemusela vzdať. 



Lubie Sutton, Gútor egyik új lakosa sietett a segítségemre. 
Lubie fényképész, és legutóbbi munkájában saját szülőfalu-
ja szokásait igyekezett megörökíteni. A régi Gútor és Lubie 
Sutton fotóinak szövődésével remélem, hogy sikerül felele-
venítenünk őseink hagyományait és szokásait – képekben. 
Lubie a Vág völgyében elhelyezkedő Dolná Mariková falu-
ból származik, és a néphagyomány iránti szeretetét édes- 
anyjától örökölte, aki a hagyományos falusi élet emlékeinek 
és tárgyainak megőrzésével foglalkozik a századforduló 
időszakából. A valamikori családi házban egy kisebb mú-
zeumot állított össze. Itt megtalálható többek között a falu 
népviseletének gyűjteménye, ill. régi használati tárgyak és 
más ritkán látott korabeli okiratok.
A házba belépve az ember egy másik, majdnem mesebeli 
világban találja magát, ahol az idő megállt. Egy évvel ez-
előtt Lubie és édesanyja belekezdtek egy olyan fotós pro-
jekt megvalósításába, amely hűen rögzíti az öreg Mariková 
életét 120 évvel ezelőtt. „Már rég meg akartam valósítani 
ezt az álmomat. Végül vettem a bátorságot, és nekivágtam. 
A fényképek az e vidékről származó emberek mindennapi 
életét ábrázolják - az itt élők emberek szegények és egysze-
rűek voltak, csak az volt a tányéron, amit be tudtak ma-
guknak biztosítani. A felhasznált kellékek és a népviselet 
eredetiek, saját gyűjteményünkből származnak, vagy a jó 
szomszédoktól és a Vágmenti Múzeumból lettek kölcsö-
nözve.” Lubie úgy gondolta, hogy egy kisebb munkáról 
lesz szó, talán majd két napot tart és lencsevégre kap né-
hány pillanatot. Végül, a pozitív visszhangra való tekintet-
tel édesanyjával úgy döntöttek, hogy tovább folytatják, és 
megpróbálják megörökíteni a falu életének egy évét.
A projekt célja egy nagy, két részből álló képes kiadvány 

publikálása, amely e vidék életének minden fontos pillana-
tát rögzítené. Az olyan jelenetek, mint a libalegeltetés, a ház 
körül végzett munka, a pletykálkodás, a szomszédos viták, 
ruhamosás a patakban, gyermekjátékok, szánkózás, iskolai 
tanulás már meg vannak örökítve. A kiadvány első része 
kész.
A könyv második része a hagyományos szokásoknak (pél-
dául Mikulás, Luca-napja, háromkirályok, karácsony vagy 
húsvét) és a szezonmunkáknak lesz szentelve. A legtöbb je-
lenet már le van fényképezve. Nyáron egy nagy projekt van 
készülőben - a jellegzetes esküvő megörökítése.
„Egy egyszerű, szép gondolat több mint egyéves kihívássá 
nőtte magát. Igényes munka, de megéri. Örülni fogunk, ha 
az őseink kincseinek legalább egy részét sikerül itt hagy-
nunk a jövő nemzedékei számára” - teszi hozzá Lubie.
Szeretettel meghívjuk Önt egy nem mindennapi kiállításra!

Krajčírné Nagy Julianna 
a Kulturális Bizottság elnöke
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Kincs, amiből csak kevés maradt

A hagyományok és szokások a népi kultúra és őseink örökségének szerves részét képezik. A múltban a mindennapi élet-
hez vagy egy-egy ünnepi időszakhoz kötődtek. Némelyikük még fennmaradt, másokra már csak kevesen emlékeznek.
Két évvel ezelőtt a fejembe vettem, hogy megpróbálom kiállítani a régi Gútor fényképeit – összeszedni és továbbadni a 
következő generációnak azt, ami még a régi falusi életből legalább fényképeken megmaradt. Értékes fényképeket kerítet-
tek elő a gútoriak a régi iskoláról, a kastélyról, az üzletről, a Duna árvizeiről és a régi falu különböző részeiről. A kiállítást 
idén folytatni szerettem volna a gútori régi szokások, hagyományok és a népviselet bemutatásával. Amint megtudtam, 
ebben a régióban nem volt népviselet. Volt egy tipikus viselet, de nem népviselet. Ami a szokásokat illeti - érdekes ké-
pekre bukkantunk rá, amelyek a falu mindennapi életét örökítették meg. Tekintettel arra, hogy 100 évvel ezelőtt nem volt 
minden sarkon fényképezőgép, nem sikerült sok fényképeket szerezni a hagyományokról.
De a kiállítás eredeti gondolatáról nem kellett lemondanom…



Peter a Nina Csonkovci sú jeden z najúspešnejších sloven-
ských športových párov. Spolu tvoria najlepšiu manžel-
skú dvojicu vo freestylovom (voľnoštýlovom) kajakovaní  
na svete. Základom tohto športu sú akrobatické manévre 
na divokej vode, ich náročnosť, postupnosť a choreografia. 
Človek na to potrebuje extrémne silné brucho, chrbát, ra-
mená a špeciálny kajak. Vyspovedali sme Ninu Csonkovú ...

Nina, kedy ste začali s kajakovaním? Ako ste sa dostali 
k tomuto nekaždodennému športu?
Môj manžel Peter začal s kajakovaním veľmi skoro, mal 12 
rokov. Ja som začala veľmi neskoro, mala som takmer 18 ro-
kov. Tým, že som z Martina, mala som bližší vzťah k horám. 
Robila som rôzne športy. Keď sme sa presťahovali s rodičmi 
do Bratislavy, naskytla sa mi možnosť chodiť do Čunova, 
kde som raftovala, ale bolo to len hobby. Kajakujem 16 ro-
kov – odkedy som spoznala môjho manžela, (smiech) od-
kedy skočil do môjho raftu – bola to láska na prvý pohľad. 
Láska nielen k nemu, ale vďaka nemu som začala profesio-
nálne športovať. 

Je niekoľko rôznych typov vodných športov. Ktorý robíte 
vy? 
Ja som rok raftovala a potom som prešla na kajak. Robím 
freestyle a  extrémne kajakovanie  - t.j.   splavovanie riek. 
Peter začal klasicky vo vodáckom oddiele, potom prešiel  
na raft, kajak a freestyle. Freestyle kajak a splavovanie riek 
ide spolu ruka v ruke.

Splavovanie riek si viem predstaviť. Ale čo znamená fre-
estyle kajakovanie? 
Nesúťažíme o to, ako čo najrýchlejšie prejsť daný úsek - ako 
je tomu vo vodnom slalome, ale v akrobacii vo vodnej pere-
ji. Hodnotí sa najväčší počet trikov za 45 sekúnd,  čím viac 
ťažších figúr a ich kombinácií, tým viac bodov. Hodnotí sa 
systémom všetko alebo nič, čo znamená, že figúru musím 
predviesť stopercentne, inač nezískam žiadne body, preto je 
dôležitá technika, ale aj taktika.

Aký je rozdiel medzi kajakmi, ktoré využívate? 
Ľudia najviac poznajú vodný slalom v Čunove, na ktorý sa 
používa dlhý kajak, ktorý je špicatý, ľahký, krehký a veľmi 
rýchly. Jazdí sa na ňom pomedzi brány. Na splav riek v exo-
tických krajinách používame creek kajaky (pozn.: creek 
v angličtine znamená potok, zátoka). Sú to plastové kajaky, 
ktoré sú kratšie, ťažké, robustné, objemné, aby napríklad 
pri náraze do skál v rieke, či pri skokoch vo vodopádoch 
vydržali. Keď súťažíme vo freestyle - keď robíme akrobaciu, 
máme ešte kratšie kajaky, napríklad ja mám kajak dlhý 165 
cm.  

Kde trénujete? 
Veľa trénujeme v  Čunove. Ak sa nám nechce šoférovať, 
zoberieme si kajaky, prepádlujeme k  Danubiane do Ču-
nova, odnesieme kajaky na kanál, trénujeme a  tým istým 
spôsobom sa potom vrátime domov. Veľakrát chodíme aj 
s päťročným synom, v tom prípade používame dvojkajak. 
Okrem toho, samozrejme, sme veľa v posilňovni. 

Koľko trénujete v súčasnosti? 
Je to ťažký šport. Človek sa musí naučiť sadnúť si do kajaku, 
udržať rovnováhu, vedieť ísť dole kanálom  - trvá to dlho. 
Vo freestyle kajakovaní sa učíte niekoľko rokov, aby ste vô-
bec vedeli niečo urobiť, aby ste sa tam neutopili ... (smiech). 
Tým, že ja som mala výborného trénera (môjho manžela), 
mala som zrýchlený kurz a za tri roky som začala súťažiť 
a dosahovať výsledky. V ére „pred dieťaťom“ sme trénova-
li dvakrát denne. Keď prišlo dieťa, veci sa trochu zmeni-
li. Teraz v zime trénujeme raz denne dve hodiny šesť dní  
do týždňa.  

Aké výsledky ste dosiahli v súťažiach? Vraj iba dva me-
siace po pôrode ste vybojovali striebro na majstrovstvách 
Európy.
Áno, je to tak. Dvakrát som bola vicemajsterkou Európy, 
som niekoľkonásobná víťazka svetového a európskeho po-
hára. Môj manžel Peter bol trikrát vicemajster sveta, dva-
krát majster Európy, a celkový víťaz svetového pohára. 

Pobyt na vode musí byť vašou vášňou a určite to zbožňu-
jete. Inakšie si neviem vysvetliť, že desiatky dní do roka 
cestujete po súťažiach a okrem toho desiatky dní trávi-
te objavovaním divokých riek v  najodľahlejších kútoch 
sveta. Napríklad v roku 2017 ste strávili mimo domova 
zhruba 250 dní  - navštívili ste 15 krajín, mali ste 12 le-
tov a najazdili 20.000 km autom. Navštívili ste Ekvádor, 
Ugandu, Zambiu, Kostariku, Kanadu, USA a ďalšie kra-
jiny. Z  kajaku vidíte planétu z  perspektívy, ktorú člo-
vek pešo nezažije. Ktorá expedícia bola najvydarenejšia 
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Žijú medzi nami ... Hamuliakovo sa rozrastá a stále menej a menej sa poznáme. V predchádzajúcich rokoch sme 
v Spravodaji priniesli rozhovory s ľuďmi, ktorých životy sa niečím líšia. V tomto vydaní pokračujeme v predstavovaní 
našich spoluobčanov.

Spoznávajú svet tak, ako ho väčšina ľudí nikdy neuvidí
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a ktorá najnebezpečnejšia?  
Každá expedícia je úžasná. Jednoznačne najvydarenejším 
a  aj najnebezpečnejším bol splav rieky Zambezi v  roku 
2009. V kaňone, kde nie je nič, žiadny signál, žiadni ľudia, 
ale sú tam krokodíly a hrochy. Boli sme celkom mimo ci-
vilizácie. Veľmi sme si to užívali, mali sme neopísateľné zá-
žitky, ale na druhej strane bolo tam veľa nebezpečenstiev. 
Okrem iného na konci expedície dostal Peťo maláriu. 

Ako do tohto obrazu a  životného štýlu zapadá dieťa? 
V období „pred dieťaťom“ ste boli len dvaja, človek je fle-
xibilnejší. Ako to všetko zvládate teraz? Nechávate syna 
doma, alebo ho beriete so sebou? 
Snažíme sa ho brávať so sebou. Vedeli sme, že chceme mať 
dieťa a chceme pokračovať vo všetkom ďalej, veď je to náš 
životný štýl. Povedala som si, že pol roka zo sezóny vyne-
chám a druhý polrok nastúpim naspäť. Syn sa musel na-
rodiť vtedy, keď sme práve neboli na cestách. Nerada som 
zavretá vnútri, takže po šiestich týždňoch po pôrode som 
už musela vypadnúť z  domu. Všetko sme zbalili, vrátane 
šesťtýždňového dieťaťa, zbalili sme sa do karavanu a  vy-
brali sme sa k vode. Syn to zvládol bravúrne. Jediná vec, 
ktorú neznášal, bolo sedieť v autosedačke. Horšie bolo, keď 
mal Peťko rok a museli sme cestovať na majstrovstvá sveta  
do Kanady. To sme si nevedeli predstaviť, ako budeme žiť 
vyše mesiaca v stane. Nemohli sme si dovoliť zaplatiť ho-
tel. Zväz nám peniaze nedá. Mali sme sponzora, ktorý nás 
podporoval, mali sme rozpočet na celý rok a museli sme si 
tie peniaze rozložiť. Nakoniec sme bývali v stane na lúke, 
nebola tam elektrika, ani voda, ani záchod. A bolo to su-
per. Mali sme obrovské šťastie – celý mesiac v Kanade bolo 
výborné počasie. Peťko to zvládol perfektne. My sme boli 
z  toho unavení, lebo hodinu trénoval manžel, hodinu ja 
a ten, kto netrénoval, neoddychoval (ako ostatní), ale staral 
sa o malého. My sa nad tým teraz už smejeme, ale bolo to 
náročné.  

Zážitky z Vašich ciest aj nahrávate, nakrúcate videá. Ne-
dávno som videla krátku upútavku Vášho filmu o ugand-
ských kajakároch. Zaujalo ma to. A hneď som sa na Vás 
nakontaktovala. Navrhla som „čaj o piatej“  - t.j. besedu 
s  Vami, aby ste Hamuliakovčanom porozprávali o  svo-
jich zážitkoch. Časovo sa nám zatiaľ nepodarilo nájsť 
termín, ale pevne dúfam, že na jeseň sa to podarí. 
Dúfam, že sa nám podarí ešte v  tomto roku nájsť nejaký 
termín a veľmi radi sa podelíme o naše zážitky. Ale je toho 
naozaj veľa! Čo sa týka videí - manžel je kameraman, tak-
že z každej cesty si donesieme veľké množstvo materiálov. 
V Ugande sme boli deväťkrát. Poznáme kajakársku komu-
nitu. Aj vďaka tomuto filmu sa podarilo ugandskému tímu 
prvýkrát v  histórii vycestovať mimo krajinu a  to na maj-
strovstvá sveta v Kanade – čo bolo ich celoživotným snom. 

Najhorší deň v živote športovca je ten, keď sa zraní. Mi-
nulý rok ste sa zranili. Hrozilo, že musíte ukončiť karié-
ru. Ale zvládli ste to.
Mala som poškodené dve platničky, ktoré pri kajakovaní 

a  prudkých pohyboch na divokej vode dostávajú poriad-
ne zabrať. Poškodenie a  vysunutie platničiek však bolo 
také výrazné, že lekár ani nepredpokladal, že by som nešla  
na operáciu. Ja som nešla a podarilo sa mi vrátiť do vrcho-
lovej formy. Začala som cvičiť špeciálne cviky na uvoľňo-
vanie a  regeneráciu platničiek. Po roku som bola znova  
na magnetickej rezonancii. Pred rokom som mala platničky 
vysunuté na 7 mm, teraz sú späť. Lekár tomu neveril. Pre 
istotu aj manžel si išiel skontrolovať chrbát, aj jemu zistili 
vysunuté platničky. On už mal niekoľko vážnych zranení – 
mal operované rameno, mal odtrhnutý pravý priečny bruš-
ný sval, ľavý priečny brušný sval, odtrhnutý biceps, štyrikrát 
mal maláriu, mal pásový opar, zápal lakťov. V poslednom 
čase sme začali viac počúvať svoje telo, dávame si na seba 
väčší pozor. 

Čo na Vás čaká najbližšie?
Tento rok začiatkom júla máme majstrovstvá sveta v Špa-
nielsku. Bojujeme s financovaním. Čakáme, či sa náš zväz 
vyjadrí pozitívne a pomôže s financovaním. To bude vrchol 
sezóny. Okrem toho máme rôzne menšie preteky v  Ra-
kúsku, v Čechách, v Nemecku. Pred niekoľkými rokmi sme 
sa veľmi sústredili na freestyle a na preteky. Teraz sme si po-
vedali, že už si chceme tú vodu aj užiť, kajakovať pre radosť, 
nabiť sa energiou. V máji sa chystáme do Gruzínska na di-
voké rieky. V tejto časti sveta sme ešte nikdy neboli, vždy 
sme išli druhým smerom. Po ukončení sezóny sa chystáme 
do Nórska a  pochodiť karavanom Európu – samozrejme  
na vode.

Nakoniec by ma zaujímalo, ako sa Vám býva v Hamulia-
kove. 
Ja som sa narodila v Martine, potom som bývala v Brati-
slave, následne v Hamuliakove. Ešte ako tínedžerka som si 
nevedela predstaviť, že by som tu raz naozaj bývala. S man-
želom sme dlhšie bývali v Bratislave, ale vo veľkom meste 
sme neboli spokojní. Keď sme začali rozmýšľať o tom, kde 
sa usadíme, tým, že sme vodáci, chceli sme niekde pri vode. 
A nakoniec sme sa rozhodli pre Hamuliakovo. Bolo to skve-
lé rozhodnutie, je nám tu výborne, sme veľmi spokojní. Du-
naj a hrádza nám poskytujú možnosti pre športové vyžitie. 

Ďakujem za rozhovor a teším sa na besedu s Vami!
Zhovárala sa: 

Ing. Juliana Krajčírová



Peter és Nina Csonka a  legsikeresebb szlovák sportolók 
közé tartoznak. Együtt a  világ legsikeresebb szabadstílu-
sú (freestyle) kajakos házaspárát alkotják. A sport lényege 
a vadvízben végzett akrobatikus manőverek, azok igényes-
sége, sorrendje és koreográfiája. Erre, a  speciális kajakon 
kívül az embernek erős has-, hát- és karizmokra van szük-
sége. Nina Csonkovát kérdeztem.  

Nina, mikor kezdett kajakozni? Hogy került ehhez 
a nem mindennapi sporthoz? 
A férjem, Peter 12 évesen kezdett el kajakozni. Én később 
kezdtem, már majdnem 18 éves voltam. Túrócszentmár-
tonból származom, így szívemhez közelebb álltak a hegyek. 
Mikor szüleimmel Pozsonyba költöztünk, lehetőségem volt 
Dunacsúnyba járni, ahol szabadidőmben raftingoltam. 16 
éve kajakozok, pontosabban amióta megismertem a férje-
met, (mosoly) amióta a raftomba ugrott - szerelem volt az 
első látásra. Nemcsak beleszerettem, de neki köszönhetően 
kezdtem profi szinten sportolni.  

Különböző vízisportok vannak. Melyeket űzi? 
Raftingoltam, később kajakra váltottam. Szabadstílusú és 
extrém kajakozással foglalkozom - azaz vízitúrázunk. Fér-
jem gyerekként víziturista szakosztálynál kezdte, aztán 
a raft, a kajak és a szabadstílus mellett döntött. A szabadstí-
lusú kajak és a vízitúrázás szorosan egybefüggnek.
 
A vízitúrázást el tudom képzelni. De mit jelent a szabad-
stílusú kajakozás? 
Nem az a  lényeg, hogy egy bizonyos szakaszon minél 
gyorsabban átmenjünk – ahogy ez a vízi szlalomban van, 
hanem a hangsúly a hullámverésben előadott akrobatikus 
elemeken van. A zsűri a 45 másodperc alatt véghezvitt ele-
mek számát, azok nehézségét  és kombinációját értékeli. 
„Minden vagy semmi” rendszer alapján működik az érté-
kelés, tehát tökéletesen véghez kell vinnem a figurát, ha ez 
nem sikerül, akkor nem szerzek egy pontot sem. Nemcsak 
a technika, de a taktika is fontos. 

Milyen különbség van a hajók - kajakok között? Önök 
melyiket használják? 
Az emberek legjobban a Dunacsúnyban található vízi szla-
lomot ismerik, amelyhez hosszú, spicces, könnyű, törékeny 
és nagyon gyors kajakot használunk. A cél a kapuk között 
átsiklani. Vízitúrázásra az ún. vadvízi kajakot használjuk. 
Műanyag kajakról van szó, amely rövidebb, nehezebb, na-
gyobb, hogy a vad folyóban kibírja a sziklákhoz csapódást 
illetve a  vízeséseket. A  szabadstílusú versenyeken, ahol 
akrobatikus elemeket adunk elő, még rövidebb kajakjaink 
vannak, például az enyém 165 cm hosszú. 

Hol edzenek? 
Sok időt töltünk Dunacsúnyban. Ha nincs kedvünk autó-
ba ülni és vezetni, akkor átevezünk a Duna másik partjára 
a Danubiana múzeumhoz, átvisszük a kajakjainkat a csa-
tornához, edzünk és pont így, a Dunán átevezve, hazajö-
vünk. Sokszor visszük magunkkal az ötéves fiunkat. Ebben 
az esetben kettes kajakot használunk. Sok időt töltünk 
a konditeremben is.

Mennyit edzenek jelenleg?  
Ez egy nehéz sport. Az embernek meg kell tanulnia beleül-
ni a kajakba, megtartani az egyensúlyt, megtanulni a vízen 
evezni. Eltart pár évig, amíg az ember beletanul a szabad-
stílusú kajakozásba. Nekem kitűnő edzőm volt, a  férjem, 
gyorskurzuson mentem keresztül és három év elteltével 
kezdtem el versenyezni és eredményeket elérni. A „gyerek 
előtti” időszakban naponta kétszer edzettünk. Mikor meg-
született a kisfiunk, a dolgok egy kicsit megváltoztak. Most 
télen szinte minden nap két órát edzünk.  

Milyen eredményeket ért el a versenyeken? Úgy tudjuk, 
ezüstérmes lett az Európa-bajnokságon két hónappal 
a szülés után. 
Ez így van. Kétszer lettem az Európa-bajnokságon ezüstér-
mes, néhányszor sikerült megnyerni a világ és Európa-ku-
pát. Férjem háromszor lett második a  világbajnokságon, 
kétszer Európa-bajnok, és a világkupa összetett győztese. 

Valóban a szenvedélyük a kajakozás! Másképp nem tu-
dom megmagyarázni azt, hogy évente több tucat napot 
töltenek a versenyeken és ezen kívül további több tucat 
napot töltenek vad folyók felfedezésével a  világ távoli 
csücskeiben. Például 2017-ben 250 napot töltöttek ott-
honukon kívül - meglátogattak 15 országot, 12-szer re-
pültek és 20.000 km-t tettek meg utakon. Meglátogatták 
Ekvádort, Ugandát, Zambiát, Costa Ricá-t, Kanadát, az 
USA-t, és további országokat. Kajakból olyan perspektí-
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Közöttünk élnek .... Gútor nő és minél tovább, annál kevésbé ismerjük egymást. A Gútori Hírmondóban az 
elmúlt években olyan emberekkel beszélgettünk, akiknek élete valamiben eltér a mindennapitól. E kiadásban 
folytatjuk a gútoriak bemutatását.

Más szögből ismerik meg a világot
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vából látják a világot, amelyet egy gyalogos nem tapasz-
talhat. Melyik expedíció volt a legsikeresebb és a legve-
szélyesebb? 
Mindegyik expedíció fantasztikus. Azonban a  legsikere-
sebb és egyben a legveszélyesebb a Zambézi folyó felfede-
zése volt 2009-ben. Olyan kanyonban voltunk, ahol semmi 
sincs, nincs térerő, nincsenek emberek, viszont van sok 
krokodil és víziló. Teljesen a civilizáción kívül voltunk. Él-
veztük a vízitúrát, leírhatatlan élményekben volt részünk, 
de sok volt a veszély. Az expedíció végén például a férjem 
maláriát kapott. 

Hogy fér bele ebbe az életstílusba a gyerek? A „gyerek 
előtti időszakban” csak ketten voltak, az ember ekkor ru-
galmasabb. Hogyan képesek megbirkózni ezzel a hely-
zettel? Otthon hagyják a fiukat vagy viszik magukkal? 
Próbáljuk őt magunkkal vinni. Tudtuk, hogy szeretnénk 
gyermeket és folytatni szeretnénk azt, amit csinálunk, hisz 
ez az életstílusunk. Úgy terveztük, hogy egy fél évet kiha-
gyok a  szezonból és a  második félévben folytatom. A  fi-
unknak akkor kellet világra jönnie, amikor éppen otthon 
voltunk. Nem szívesen vagyok bezárva a négy fal között, 
így hat héttel a szülés után muszáj volt otthonról kiesnem. 
Mindent bepakoltunk, beleértve a hathetes gyereket, bera-
kodtunk a karavánba és útnak indultunk – a vízhez. A fi-
unk kitűnően viselte a kirándulást. Az egyetlen dolog, amit 
nem szeretett, az az autósülés. Rosszabb volt, mikor Peťko 
egyéves volt és Kanadába kellett utaznunk a világbajnok-
ságra. Nem tudtuk elképzelni, hogy vészeljük át az egy 
hónapot a  sátorban. Nem engedhettük meg magunknak 
hotelt fizetni. A  szövetség nem adott pénzt. A szponzor-
tól volt pénzünk, de úgy kellett gazdálkodni, hogy az elég 
legyen az egész évre. Végül is sátorban laktunk egy réten, 
ahol nem volt villanyáram, sem víz. És jó volt. Nagyon 
nagy szerencsénk volt – kitűnő időjárást fogtunk ki. Peťko 
jól bírta. Mi már fáradtabbak voltunk - egy órát a férjem 
edzet, egy órát én, aki nem edzett, másokkal ellentétben 
nem pihent, hanem a kicsivel volt. Ma már csak nevetünk 
rajta, de kemény egy hónap volt.

Élményeiket rögzítik, videókat készítenek. Nemrég lát-
tam egy előzetest a  filmjükről az ugandai kajakosok-
ról. Felkeltette érdeklődésemet. Mindjárt kapcsolatba 
léptem Önnel. Reméltem, hogy sikerül összehozni egy 
„teázást”, ahol elmesélnék a gútoriaknak az élményeiket. 
Sajnos, tavasszal ez nem jött össze, de remélem, hogy 

ősszel majd sikerül.    
Remélem, hogy még idén összehozzuk a  találkozót. Na-
gyon szívesen mesélünk majd élményeinkről, de sok van 
belőlük. Ami a videókat illeti – férjem operatőr, úgyhogy 
minden utunkról sok-sok anyagunk van. Ugandában ki-
lencszer voltunk. Ismerjük az ottani kajakosokat. Ennek 
a filmnek köszönhetően is sikerült az ugandai csapatnak 
először az ország történelmében kiutazni Kanadába a vi-
lágbajnokságra – ami nagy álmuk volt.  

Egy sportoló életében a  legrosszabb nap, amikor meg-
sérül. Múlt évben ez Önnel is megtörtént. Fennállt a ve-
szélye, hogy abba kell hagynia a sportolást. Aztán még-
iscsak helyrejött. 
Porckorong sérülésem volt. A  kajakozásnál és a  vadvízi 
hirtelen mozdulatoknál ez nem vicc. A sérülés olyan ko-
moly volt, hogy az orvos el sem tudta képzelni, hogy mű-
tét nélkül rendbe jövök.  Végül is sikerült magamat rendbe 
rakni. Speciális gyakorlatokat végeztem a  porckorongok 
lazulására és regenerációjára. Egy év elteltével újból elmen-
tem a mágneses rezonanciára. Egy évvel ezelőtt a porcko-
rong 7 mm-re volt kiugorva, most a helyén van. Az orvos 
nem akart hinni a leletnek. A biztonság kedvéért a férjem 
is elment megnézetni a hátát, neki is megállapították, hogy 
porckorong lazulása van. Neki már volt néhány komoly sé-
rülése – műtve volt a válla, le volt szakadva a jobb és bal 
külső ferde haránt izma, a kétfejű karizma, négyszer volt 
maláriája, tovább övsömörje, könyökgyulladása volt. Az 
utóbbi időben jobban odafigyelünk testünkre, magunkra. 

Mi vár Önökre az elkövetkező időben? 
Július elején Spanyolországba utazunk a világbajnokságra. 
Küzdünk a finanszírozással. Várjuk, hogy a szövetség se-
gít-e pénzbelileg. Az lesz az idény csúcspontja. Ezenkívül 
több kisebb versenyre megyünk Ausztriába, Csehországba 
és Németországba. Évekkel ezelőtt a versenyekre és a sza-
badstílusra összpontosítottunk. Most azt mondtuk, hogy 
már élvezni is szeretnénk a vizet és a kajakozást, feltöltőd-
ni energiával. Májusban Grúziába megyünk, felfedezni az 
ország vad folyóit. A világ e részében még nem voltunk, 
mindig nyugatnak indultunk. A  szezon befejezte után 
Norvégiába szeretnénk menni és bejárni a karavánnal Eu-
rópa vizeit. 

Végül az érdekelne, hogy tetszik az élet Gútoron. 
Túrócszentmártonban születtem, aztán Pozsonyban lak-
tam, később Gútorra költöztünk. Kamasz lányként el sem 
tudtam képzelni, hogy valaha én itt letelepednék. Férjem-
mel Pozsonyban laktunk, de a nagyvárosban nem voltunk 
elégedettek. Amikor arról kezdtünk gondolkodni, hogy 
hol telepedünk le, az egyik feltétel az volt, hogy  víz mel-
lett legyünk. A végső döntés Gútor lett. Jól döntöttünk, jól 
érezzük itt magunkat, meg vagyunk elégedve. A Duna és 
a töltés sok lehetőséget ad a sportoláshoz. 
Köszönöm a beszélgetést és várjuk a teázást!

Beszélgetőpartner: 
Krajčírné Nagy Julianna



Hamuliakovský mužský futbal bažil po úspechu už od svojho znovuzrodenia v roku 2015. Prvú sezónu skončili 
muži na 3. mieste, druhú na 4. mieste a na tretí krát sa nám podarila veľká vec- vyhrali sme ligu! Po dlhých 
rokoch očakávania sa teda Hamuliakovu podarilo stať sa majstrom a postúpiť do 5. ligy. A  to s 8 bodovým 
náskokom pred Záhorskou Bystricou a skóre 48:22. Najlepším strelcom ligy bol po tretíkrát v rade Alexander 
Molnár s 21 gólmi. 

Ročník 2018/2019 sme teda začali v 5. lige. Aktuálne nám patrí 11. priečka. Na jeseň sme odohrali výborné 
zápasy s tabuľkovo silnejšími súpermi. S tými slabšími sme naopak body strácali. To je práve fakt, ktorý by sme 
na jar chceli napraviť, keďže mužstvo je na túto ligu dostatočne kvalitné a tak veríme, že išlo len o nováčikovskú 
daň. 

Mgr. Peter Vass

Písal sa rok 1929, keď pán učiteľ Juraj Letkovský založil organizáciu s názvom GFC - Gútori football club. Spo-
čiatku Hamuliakovčania hrávali na „židovskej lúke“ priateľské zápasy s okolitými dedinami. Za 90 rokov sa pre-
háňalo po hamuliakovskej tráve množstvo skvelých futbalistov, ktorí boli podporovaní obetavými funkcionármi 
a skvelými fanúšikmi, ktorých nám závidia všetci súperi. Neskôr sa k nám pripojili aj volejbalové oddiely, ktoré 
sú dnes už našou neodmysliteľnou súčasťou. Všetkých týchto ľudí si preto treba uctiť podujatiami, ktoré budú 
pri tejto príležitosti usporiadané. Môžete sa tešiť!

HAJRÁ GÚTOR!

ŠK Hamuliakovo na vrchole!

Oslavujeme 90 rokov
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Máme majsterku Slovenska! Žiač-
ka 4B triedy našej  základnej školy 
v Hamuliakove Alica Krajčíková 
nás v  minulom roku 2018 veľmi 
potešila. Ako členka plaveckého   
klubu XBS Swimming Šamorín , 
pod vedením trénera Mária Kas-
teloviča na jesenných majstrov-
stvách Bratislavskej oblasti vyplá-
vala v disciplíne 200m motýlik zlatú medailu. O pár týždňov neskôr na tradičných celoslovenských prete-
koch na konci októbra v Banskej Štiavnici získala v disciplíne 100m motýlik striebornú medailu, v disciplí-
ne 50m motýlik bronzovú   medailu, v disciplíne 50m znak bronzovú medailu. Úspešnú plaveckú sezónu 
2018 zavŕšila v decembri na Majstrovstvách Slovenska mladších žiakov v Nových Zámkoch ziskom titulu 
Majsterka Slovenska v plávaní v disciplíne 100m motýlik a v druhom dni pretekov ešte pridala bronzovú 
medailu v disciplíne 200m motýlik. K dosiahnutým výsledkom jej srdečne gratulujeme a želáme ešte veľa 
zdravia a úspechov v plaveckom bazéne ako aj v štúdiu.



Hamuliakovo v Bruseli

Gútor Brüsszelben
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Apríl tohto roka bol výnimočný pre hamuliakovský 
futbal. Prvýkrát v histórii nášho futbalu sa cestovalo 
1200 km do hlavného mesta Európy. Starí páni dosta-
li pozvánku z ďalekého Belgicka, zahrať si priateľský 
zápas v Bruseli. Chlapci samozrejme pozvanie prija-
li, veď je to jedinečná udalosť zviditeľniť sa vo svete,  
naozaj výnimočná.
Dňa 5.4. z letiska M.R. Štefánika odštartovala priama 
letecká linka Bratislava- Brusel aj s našimi futbalistami 
a tak sa ešte v ten deň vo večerných hodinách odohral 
futbalový súboj medzi ČSSR 76 Brusel a OLD BOYS 
Hamuliakovo. Klub ČSSR 76 Brusel tvoria zamestnan-
ci českej a slovenskej ambasády v Belgicku. 
Dlhá a únavná cesta si vybrala svoju daň. Súper od za-
čiatku hry našich chlapcov neustále tlačil a už v prvom 
polčase vyhrávali 2:0. V úvode ďalšej časti zápasu sa 
Hamuliakovčanom podarilo znížiť skóre, no konečný 
výsledok 5:2 zaiste potešil domácich. Napriek tomu 
to bol vyrovnaný zápas. Za Hamuliakovo dali góly:  
Viktor Kállay a Jozef Szabó.
Aj keď prehra nikoho nepoteší, v kádri OLD BOYS to 
na nálade neubralo, práve naopak. Úctyhodný výkon 
a spoločné stretnutie v zahraničí sa oslávilo presláve-
ným belgickým pivom. 

Zvyšok víkendu patril kultúre. 15 členov družstva  
so sprievodcom Zdenkom (kapitán ČSSR 76 Brusel) 
absolvovalo prehliadku Hlavného námestia, Atómia, 
Minieurópy, Waterloo. Nezabudli navštíviť symboly 
Bruselu - sochu cikajúceho chlapca a Európsky parla-
ment.
Vedenie OLD BOYS ďakuje hostiteľom za zorganizo-
vanie zápasu, vrelé privítanie, starostlivosť a za rozvíja-
júcu sa spoluprácu. Poďakovanie v neposlednom rade 
patrí tiež  pani starostke Hamuliakova za podporu 
a hráčom za dobrú reprezentáciu obce.
Športu zdar!

OLD BOYS 

Az idei április nagyon különleges volt a gútori foci éle-
tében.  A gútori foci történelme során, először utaz-
hattunk 1200 km-re az Európa fővarosába, ugyanis az 
öregfiúk meghívást kaptak a távoli Belgiumból, barát-
ságos mérkőzést játszani Brüsszelben. A fiúk a meg-
ívást természetesen elfogadták, hisz ez, egy egyedüli 
lehetőség volt megmutatkozni a nagyvilágban.

Április 5-én a pozsonyi reptérről egyenes járattal el-
indultak a  mi focistáink Belgium fővárosa felé, és 
még aznap este lejátszódott a futbalmérkőzés Brüsszel 
ČSSR 76 – OLD BOYS Gútor között. A vendég klub 
ČSSR 76 Brüsszel játékosait a Belgiumban  kint dolgo-
zó szlovák és cseh nagykövetség munkatársai alkotják.

A hosszú fáradtságos út sajnos megbosszulta magát. 
Az ellenfél játékosai már a játék elejétől nagy nyo-
mást gyakoroltak ránk, és már az első félidőben két 
gólos vezetést szereztek. A második játékrészben si-
került szépítenünk, de sajnos az 5:2 végeredményen 
ez nem változtatott, az ellenfél nagy örömére. Ennek 
ellenére a szurkolók kiegyensúlyozott mérkőzést lát-
hattak.  Gútor színeiben Kállay Győző és Szabó József 
remekeltek, hiszen nekik sikerült a mérkőzés alatt gólt 
szerezni. A szép játékot és a találkozást kint dolgozó 
barátainkkal kellőképpen megünnepeltük, híres belga 
sörök társaságában.

A hétvége fennmaradó része a kultúráról szólt, ugyanis 
tizenöt fős csapatunk, ČSSR 76 Brüsszel kapitányának 
Zdenkonak az idegenvezetésével, felkereste Brüsszel 
nevezetességeit. (Bruckpark-Atomium, Mannekin Pis, 
Európai Parlament, Mini-Europe, Waterloo.)

A gútori OLD BOYS vezetősége köszöni a meghívást, 
a szívélyes fogadtatást, és egy baráti kapcsolat kiala-
kulását brüsszeli barátainknak. Továbbá, köszönettel 
tartozunk Gútor polgármesterének a támogatásért, és 
a játékosoknak, hogy a falut képviselték Brüsszelben.

 OLD BOYS
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Už 3. rok sa venujeme deťom z Hamuliakova a blízke-
ho okolia.  Zdá sa, že naše úsilie prináša ovocie. Naša 
volejbalová rodina sa rozrastá, prichádzajú nové deti, 
ktorým sa tento šport páči, majú chuť trénovať. Z pô-
vodných 20 detí je zrazu 40. K tomu číslu minimálne 
25 dospelých: ženy hrajúce BVL, amatérski volejbalis-
ti a beachoví hráči. Tiež nám pribudli aj tréneri (mo-
mentálne trénujú štyria: Igor Bútora, Soňa Púryová, 
a pomáhajú Peter Miklec a Lukáš Jáchim). Dali sme si 
vyškoliť aj rozhodcov z rady rodičov: Pavol Záhorák, 
Miroslav Šuňal a  Janka Almášiová ktorí nám píska-
jú zápasy. Ďakujeme všetkým za prejavenú dôveru,  
za chuť pracovať s  deťmi, deťom za chuť trénovať, 
hrať a neustále sa zlepšovať.

1. volejbalový denný kemp
V auguste 2018 sme zorganizovali deťom z klu-
bu 1. volejbalový denný tábor. Tretí augustový týž-
deň 15 detí začalo svoju prípravu na novú sezónu.  
Od raňajšieho kondičného behu cez doobedňajšie 
vylepšovanie volejbalovej techniky v hale, absolvo-
vanie teórie, poobedňajšej hry beach volejbalu, zažili 
množstvo zábavy pri hrách, obede, bicyklovaní, ma-
sáži a kúpaní sa v X-Bionicu. Tento rok znovu tre-
tí augustový týždeň začneme kondičnú prípravu 
denným kempom v termíne od 19.-23.8.2019! 

Sezóna 2018/2019
V tejto sezóne máme prihlásených 9 súťažných druž-
stiev. Ženy pokračujú v súťaži BVL, dievčatá bojujú 
v troch súťažiach s 5 družstvami – 1 staršie žiačky ob-
lasť Bratislava, 2 Midi, 2 Mini, chlapci v 3 súťažiach 
s 3 družstvami – 1 starší žiaci oblasť Západ, 1 Midi, 
1 Mini. 
Výsledky mládeže: staršie žiačky 7. miesto, starší 
žiaci 10.miesto, Midi D 6. miesto, Mini ešte bojujú 
o 7. miesto, Midi CH 1. miesto, Mini CH ešte boju-
jú o 2. miesto. Najlepší výsledok MIDI CHLAPCI 
s postupom na Majstrovstvá Slovenska do Starej 
Ľubovne 1.-2. júna. Držíme palce!

Bratislavská volejbalová súťaž žien - BVL
V tejto sezóne sú ženy mimoriadne úspešné. Ko-
nečne prelomili šnúru nedotiahnutých zápasov a už 
v 1.polovici sezóny si nahrali víťazstvami aj s ta-
buľkovo silnejšími družstvami body. Po ukončenej 
2.časti súťaže obsadili 5.miesto v tabuľke. V Play off 
vyradili 4. Retro a celkovo sa skončili na 4. mieste. 
Je to doterajší najlepší výsledok v ženskom volejba-
le. Držíme im palce a prajeme veľa síl a úspechov 
do ďalšej sezóny.

Dunajský pohár v Midi volejbale
Dňa 1.5.2019 sa dievčatá a chlapci z ŠK Hamuliakovo 
zúčastnili v Bratislave turnaja v MIDI volejbale roč. 
2005 a mladší. Obe družstvá zažili skvelú májovú 
stredu. Dievčatá postúpili zo skupiny, ale zastavilo 
ich družstvo z Nitry. Chlapci nám urobili obrovskú 
radosť, lebo vyhrali celý turnaj. Porazili veľmi kva-
litné družstvá z Myjavy aj Púchova. Hrali: Samuel 
Charvát, Jakub Jaška, Ján Almáši, Gabriel Pajchl, 
Richard Pajchl. 
Gratulujeme víťazom!

Mgr. Soňa Púryová

ŠK Hamuliakovo volejbal

 



 

-Kvalitná čistiaca technika  KÄRCHER.
-Originálne príslušenstvo k produktom.
-Kvalitná chémia pre každý druh výrobku.
-Čistiace prostriedky a príslušenstvo 
  pre manuálne čistenie.
-Dodávateľská činnosť.

Čistiaca technika do domácnosti 

www.proprodukt.sk
info@proprodukt.sk

Proprodukt

QR kód

0910-999-819
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DROGÉRIA-ROZLIČNÝ TOVAR
Pod Záhradami 231

Hamuliakovo 

Drogéria, čistiace potreby
Školské potreby
Domáce potreby

Hračky
Ponožky-pančuchy

Chovateĺské potreby

Darčeky
Sezónne kvety

Zemina
Záhradkárske potreby

Plastové kvetináče
Umelé kvety

Zemina, osivo

Otváracia doba
Pondelok  15,00-18,00

Ut.- Pia.  8,00-11,00   15,00-18,00
Sobota 8,00-12,00
Nedeľa  zatvorené 



Záclony a závesy
S našou ponukou prídeme 

až k Vám domov.

Ponúkame:
 predaj záclon a závesov
 krajčírske práce spojené 
s úpravou záclon a závesov

 predaj a montáž rôznych 
závesných systémov 

0905 896 838    info@inglory.sk
www.inglory.sk

Ponúkame osobnú prepravu na úrovni, 
naše služby môžete využiť pri rôznych 

príležitostiach ako napríklad:

Pri využití našich služieb je spoľahlivosť 
a profesionálny prístup samozrejmosťou.

Prispôsobíme sa Vašim potrebám.

REZERVÁCIE:
0905 896 838 alebo kontakt@ekofleet.sk

www.ekofleet.sk

Prehliadka mesta            Svadby       

 Obchodné stretnutia

Narodeninové oslavy         Maturitné plesy

 Preprava na letisko



Gútori  
Falunapok   
2019. június 21. – 22.

Péntek

Szombat

Mindenkit  
szeretettel várunk!

17:30 Szentmise a Szent Kereszt-templomban

18.30 Koszorúzás a Hősök szobránál, megemlékezés 
a gútori zsidó család deportálásának  
75. évfordulója alkalmából 

Kísérő rendezvények: Labdarúgó és röplabda tornák 
a futballpályán 

16.00 A Falunapok ünnepélyes megnyitója
A gútori mazsorettek fellépése

16.30 A helyi óvodások és iskolások fellépése

17.00 Jaro bohóc

17.45 Prvosienka – gyermek néptáncegyüttes

18.15 A kisudvarnoki énekkar műsora

19.00  A gútori Steps zenekar játszik

20.00 Hollósy Band

21.30 Kis Grófo (HU)

22.30 Utcabál – Hollósy Band

Kísérő rendezvények: Kincs, amiből csak kevés 
maradt – fényképkiállítás, Zsidók Gútoron – 
könyvbemutató, Kultúrház

DEN OBCE A FESTIVAL
MIESTNYCH HODNÔT
V HAMULIAKOVE
13. 6. 2015

Tesíme sa 
na stretnutie!

FESTIVAL MIESTNYCH HODNÔT
12.00 VARÍME TRADIČNÉ POCHÚŤKY - koštovka na námestí 
 Pozývame Vás na obed, môžete ochutnať miestne 
 kulinárske špeciality - perkelt, domáci guláš či  iné dobrôtky
13:00  Žitnoostrovský detský folklórny súbor 
13:30 K dobrému obedu hrá cimbalová hudba  - vystúpi  Ernest Mezei 
14:00  Folklórny súbor Červené jabĺčko 
14:30  Detský folklórny súbor Csali, Šamorín 
14:00 - 18:00 REMESELNÍCKE DIELNE PRE DETI - keramická dielňa, tkáčska dielňa, 
 pletenie z prútia, maľovanie sviečok, zdobenie tričiek kreatívnymi technikami 
 (nezabudnite si priniesť jednofarebné tričká so sebou) 
 JARMOK PRED  KULTÚRNYM DOMOM - predstavia sa prvovýrobcovia 
 a remeselníci zo  Žitného ostrova 

SPRIEVODNÉ PODUJATIA 
10:00 – 16:00  O pohár starostu obce Hamuliakovo 
 – futbalový turnaj Starých pánov na futbalovom ihrisku

14:00 – 16:00  Hlasovanie občanov za najlepší obrázok v každej kategórii 
 súťaže detí v kreslení " Čo sa mi najviac páči v Hamuliakove" 

Festival  sa uskutoční vďaka 
podpore Bratislavského 
samosprávneho kraja

DEŇ OBCE 
10:00 Svätá omša pri soche sv. Donáta 
11:00  Pietny akt pri Pamätníku padlých hrdinov 
15:30  Slávnostné otvorenie Dňa obce pred kultúrnym domom 
15:50  Tanečné vystúpenie detí zo Základnej školy
16:10 Vyhodnotenie turnaja Starých pánov O pohár starostu obce Hamuliakovo 
16:40 Tanečné vystúpenie detí z Materskej školy 
17:00  Kúzelník Luboš - bublinová show – program najmä pre deti
17:40  Vyhodnotenie súťaže detí v kreslení vyhlásenej OZ Hamuliakovské deti
18:00  Pouličná zábava – na počúvanie aj k tancu hrá hudobná skupina STEPS (do 24:00)
19:00 KONCERT  MARTIN A MICHAELA KAPRÁLIKOVCI 
 – známi herci Divadla Nová scéna Vám pripravili 
 VÝBER Z CELOSVETOVÝCH MUZIKÁLOV 
21:00  SZÉCSI PÁL V PODANÍ KAPELY ESZPÉ - hity legendárneho speváka, 
 ktorý počas krátkeho života získal kultový status nielen v Maďarsku
22:00  SVETELNO-OHŇOVÁ SHOW – novinka v repertoári 
 hamuliakovských mažoretiek (len v prípade dobrého počasia)
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Autorské práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie textu, fotografií a iných materiálov len s výhradným a predchádzajúcim písomným súhlasom vydavateľa. 



DNI OBCE  
HAMULIAKOVO   
21.-22. júna 2019

Piatok

Sobota

Tešíme sa  
na stretnutie!

17:30 Svätá omša v Kostole sv. Kríža

18.30 Pietny akt pri Pamätníku padlých hrdinov  
a spomienka na 75. výročie deportácie Židov  
z Hamuliakova

Sprievodné aktivity: futbalový a volejbalový turnaj  
na miestnom futbalovom ihrisku

16.00 Slávnostné otvorenie obecných osláv
Vystúpenie mažoretiek

16.30 Vystúpenie detí MŠ a ZŠ

17.00 Program pre deti – Šašo Jaro

17.45 Folklórny súbor Prvosienka Šamorín  
a ZUŠ Dunajská Lužná

18.15 Malé Dvorníky – spevácky zbor 

19.00 Oldies party so skupinou Steps

20.00 Hollósy Band

21.30 Kis Grófo (HU)

22.30 Hollósy Band - pouličná zábava

Sprievodné aktivity: Poklad, z ktorého zostalo 
už len veľmi málo - výstava fotografií, kniha Židia 
v Gútore – v kultúrnom dome
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Dni obce sa uskutočnia vďaka  
podpore Bratislavského  
samosprávneho kraja


