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Vážení čitatelia,  
 milí Hamuliakovčania, 

po päťročnej prestávke Vás pozývame k prečítaniu 
obnoveného vydania Hamuliakovského spravodaja, 
periodika o  spoločenskom, kultúrnom a  športovom 
živote v Hamuliakove, časopisu o Vás a pre Vás.

Mnohí považujú Hamuliakovo za najkrajšiu 
obec Žitného ostrova, iní za najslnečnejšiu, ďalší 
za obec relaxu a  pokoja. Všetci majú pravdu a  my 
Hamuliakovčania či Gútorčania to vieme. Hamuliakovo 
ponúka pre každého niečo výnimočné: zdravý vidiecky 
vzduch, pokojný život, možnosť bicyklovania či 
rybačky pri Dunaji, návštevu historického skvostu – 
hamuliakovského Kostola svätého Kríža... 
Nečudo, že táto obec nadchla mnohých a  sťahujú sa 
k nám ľudia z celého Slovenska.

Stali sa z nás susedia, z mnohých priatelia a máme 
veľa spoločného. Všetci by sme radi mali upravené 
cesty, čisté ulice, funkčné verejné osvetlenie, športové 
a kultúrne podujatia, moderný zberový dvor, dostatok 
kapacity v škôlke. 

No...
Všetky tieto aktivity sú hradené z  obecného 

rozpočtu, ktorý je v  súčasnosti tvorený prevažne 
z  platieb štátu za občanov, ktorí sú prihlásení  
na trvalý pobyt v obci. Čo to konkrétne znamená? Ak 
tu niekto síce žije, ale je prihlásený na trvalý pobyt 
v inej obci, dostáva peniaze od štátu tá iná obec a nie 
Hamuliakovo. Bez ohľadu na to, že Hamuliakovu 
vznikajú náklady na zaistenie služieb pre tohto 
obyvateľa. Sú tu síce ešte dane z  nehnuteľností, 
ich výška za jeden rodinný dom ale sotva pokryje 
prevádzku svietidla verejného osvetlenia najbližšieho 
k tomuto domu.

Môže existovať rad rôznych dôvodov prečo nebyť 
občanom Hamuliakova, môže odrádzať predstava, že 
kvôli zmene trvalého bydliska je potrebná výmena 
dokladov, prehlásenie auta, zmena daňového úradu 
a  podobne. Sú tieto dôvody ale skutočne závažnejšie 
a väčšie ako možný krajší život v Hamuliakove?

Ak budeme parafrázovať J.F. Kennedyho: 
„Nepýtajte sa, čo môže urobiť Hamuliakovo pre  Vás. 
Pýtajte sa, čo môžete urobiť Vy pre Hamuliakovo,“ 
prvá a základná odpoveď znie:

Staňte sa a zostaňte aj Vy  
občanom Hamuliakova!

Pretože otázka trvalého pobytu nie je 
ľudský problém, ale veľký problém finančný.

Rečou čísiel:
pri odhade 1000 neprihlásených obyvateľov 
prichádza obec o takmer 180.000 € ročne, čo je 
viac ako polovica peňazí, ktoré takto dostávame 
dnes.

Ešte konkrétnejšie? Z týchto peňazí, ktoré 
obec nedostáva, by sme za jeden rok mohli 

z vlastných zdrojov, teda bez zadlžovania obce 
pôžičkami či čakania na eurofondy, realizovať: 

•	 obnoviť škôlku (zatepliť, vymeniť okná 
a kompletný vykurovací systém) (200.000 €)

•	 kúpiť polovicu pozemku pre novú školu, 
ktorú tak veľmi potrebujeme (330.000 €)

•	 postaviť 3 triedy novej základnej školy 
•	 kompletne zmodernizovať zberový dvor 

•	 rekonštruovať veľkú časť verejného 
osvetlenia v obci (300.000 €)

•	 postaviť 7 - 10 km nových chodníkov 
Veríme, že sa nad týmto všetci zamyslíme 

a  už v  budúcom čísle budeme publikovať 
potešujúce správy o  tom, ako je naša obec 
ešte krajšia a  ako sa v  nej ešte lepšie žije. 
Teraz už želáme príjemné čítanie tohto čísla.

(lg, jk)
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V komunálnych voľbách bol zvolený sta-
ronový starosta obce Hamuliakovo Jozef 
Schnobl. Svoje názory a vízie pre Hamu-
liakovo prezentoval vo volebnej kampani. 
Položili sme mu niekoľko otázok ako si 
predstavuje svoje ďalšie funkčné obdobie 
a prácu pre obec.

1. Ako staronový starosta už máte značné 
skúsenosti a prehľad o dianí a fungo-
vaní obce. Čo nové chcete priniesť ale-
bo zlepšiť v  tomto volebnom období? 
A  naopak, čoho z  minulosti by ste sa 
chceli vyvarovať?

V tomto volebnom období by som chcel 
skôr dokončiť veci, ktoré sú rozrobené. 
Napríklad prístav pri Dunaji. Vďaka štát-
nemu podniku Vodohospodárska výstav-
ba sa nám podarilo zrealizovať výstavbu 
parkoviska a  prístav na brehu Dunaja  
za účelom rýchlejšej a jednoduchšej pre-
pravy obyvateľov do hlavného mesta. Par-
koviská budú bezplatné a budú slúžiť celej 
verejnosti. Chceli by sme upraviť okolie 
a  pláž a  pripraviť priestory pre menšie 
lode, skultúrniť celé okolie a  hlavne za-
čať prevádzku lodnej dopravy - vodného 
autobusu. V  pláne máme aj umiestne-
nie rôznych odpadových košov a  nádob  
pre psie exkrementy, aby okolie parkovis-
ka, pláž a blízky lesík neboli znečisťované 
a neslúžili ako skládka odpadov.
V obci by sme chceli postaviť nový zbe-
rový dvor. Priestory terajšieho zberového 
dvora sú súkromným majetkom osôb, 
ktorým ho v krátkej dobe musíme vrátiť 
a zároveň máme zabezpečený nový areál 
pri čističke odpadových vôd, kde samos-
práva vlastní pozemok na časť tohto areá-
lu a časť získa zámennou zmluvou s vlast-
níkmi. Toto všetko musí byť pripravené 
do polovice roka 2015 z dôvodu získania 
dotácie na vybudovanie moderného zbe-
rového dvora.
Mojou prioritou je samozrejme riešiť 
akútny problém s  materskou a  základ-
nou školou. V  prípade materskej školy 

sa to bude realizovať formou nadstavby  
nad budovu terajšej materskej školy. Čo 
sa základnej školy týka, máme v  pláne 
postaviť novú budovu ZŠ pre prvý stupeň.
Naďalej sa budeme snažiť využiť všetky 
možnosti, ktoré nám poskytne EÚ a naši 
developeri.
Do budúcna by sme chceli riešiť problém 
zdravotného strediska a  veľkou výzvou 
je aj modernizácia verejného osvetlenia 
v tzv. starej časti obce, lebo súčasné svie-
tidlá sú zastarané a neúsporné.
Tieto myšlienky a  plány samozrejme 
vieme dosiahnuť len vzájomnou spolup-
rácou s  poslancami OÚ a  jednotlivými 
komisiami činnými pri OÚ.

2. V posledných rokoch sa v obci zvyšuje 
počet obyvateľov, čo súvisí najmä s vý-
stavbou nových domov. Aké sú vaše 
plány a  názory v  tejto otázke, najmä 
v súvislosti s infraštruktúrou a občian-
skym vybavením?

Plánuje sa s  dobudovaním chodní-
kov v  časti obce, hlavne v  priestoroch  
od cintorína po zimný štadión a vybudo-
vať autobusovú zastávku v  tejto lokalite. 
Občianska vybavenosť je zatiaľ postaču-
júca, keďže v blízkosti obce sa nachádzajú 
veľké nákupné strediská, kde obyvatelia 
uskutočňujú väčšie nákupy. Ďalšie mož-
nosti občianskej vybavenosti bude v blíz-
kej budúcnosti ponúkať lokalita Dolný 
Hon smerom na Šamorín.

3. Ako by bolo možné zlepšiť možnosti 
trávenia voľného času detí a  mláde-
že, strednej generácie a  starších ľudí 
v obci?

Myslím si, že v našej obci je dostatok mož-
ností na trávenie voľného času pre všetky 
vekové kategórie. Počnúc Občianskym 
združením Hamuliakovské deti, ktoré po-
skytuje hlavne deťom a mládeži dostatok 
možností či kultúrnych, športových alebo 
umeleckých, ďalej máme futbalové ihris-
ko, viacúčelovú telocvičňu, poskytli sme 
priestory pre mamičky s  deťmi za úče-
lom Montessori krúžku, obec má krásne 
detské ihrisko, park, vďaka súkromným 
podnikateľom má možnosť aj stredná 
generácia športovo a  kultúrne sa vyžiť. 
V obci pracujú organizácie, ako Csema-
dok, ktorý je otvorený všetkým vekovým 
kategóriám, alebo pre starších - Klub dô-
chodcov, hokejová hala Hamikovo po-
skytuje možnosti pre priaznivcov hokeja, 
krasokorčuľovania alebo len rekreačného 
korčuľovania v sobotu a v nedeľu pre ve-
rejnosť. Cyklistická dráha po starej hrádzi 
sa otvorí pre verejnosť v apríli tohto roku.

4. Ako chcete zvýšiť obecné príjmy v tom-
to volebnom období? Ako chcete riadiť 

náklady, aké investície a  prečo by ste 
uprednostnili, keď finančné zdroje sú 
obmedzené?

Obecné príjmy by sa dali zvýšiť, ak by 
sa každý občan prihlásil na trvalý pobyt, 
žiaľ zákony na sprísnenie nie sú. V našom 
prípade je to okolo 1000 občanov, ktorí tu 
žijú len na prechodnom pobyte. Ak si to 
vynásobíte 180 eurami, čo obec dostáva 
na jedného prihláseného občana, vyjde 
vám celkom pekná finančná čiastka vy-
užiteľná pre obec. 
Pri obmedzených možnostiach sa budem 
snažiť v prvom rade riešiť problém spolu-
financovania nadstavby škôlky a výstavby 
školy a popri tom z vlastných zdrojov fi-
nancovať projekty potrebné k  realizácii 
výstavby.

5. Aká je Vaša predstava o  spolupráci 
s novozvolenými poslancami?

Pri realizácii akéhokoľvek kroku, rozhod-
nutia či činnosti je najdôležitejšia vzá-
jomná spolupráca, porozumenie, dôvera, 
úprimnosť, priamočiarosť a pomoc. Či je 
to v súkromí, či v práci a  tak si myslím, 
že bez spolupráce sa nedajú realizovať 
žiadne rozhodnutia, žiadne zmluvy a tým 
ani rozvoj a napredovanie v obci. Každý 
z nás si musí uvedomiť, že slúži potrebám 
obce, pre ktorú bol zvolený jej občanmi 
a musíme vytvoriť také podmienky a nájsť 
také spoločné ciele a  myšlienky, aby sa 
obec mohla naďalej rozvíjať, vylepšovať 
a skrášľovať. Treba kráčať vpred a nepoze-
rať na minulosť, snažiť sa vytvárať čo naj-
optimálnejšie podmienky pre občanov.

6. Čo by ste chceli odkázať čitateľom 
Spravodaja?

Čitateľom Spravodaja by som chcel odká-
zať, aby boli trpezliví. Všetko, čo bolo sľú-
bené, sa snažíme zrealizovať. Nie je všetko 
jednoduché v dnešnej ťažkej dobe a preto 
možno niektoré ciele sa ťažšie a pomalšie 
dosahujú, no našim cieľom je nesklamať 
obyvateľov a  vytvoriť také podmienky 
v obci, aby bol na ňu a na život v nej kaž-
dý hrdý. 
A  v  neposlednom rade prajem všetkým 
čitateľom veľa zdravia, šťastia, pracovných 
a osobných úspechov a v prípade problé-
mov, či rôznych otázok sa môžu na mňa 
kedykoľvek obrátiť, každého si rád vypo-
čujem a pokiaľ je to v mojej kompetencii 
a moci, aj pomôžem.

Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a pra-
jeme, aby sa všetky plány podarilo splniť.

 Rozhovor viedla:  
doc. Mgr. Miroslava Smitková, PhD.
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A helyhatósági választások eredménye-
ként ismét Schnobl József lett Gútor 
polgármestere. Elképzeléseit, fejlesztési 
szándékait a  választási kampány során 
ismertette. Most néhány kérdést tettünk 
fel a falu vezetőjének, mit tekint fontos-
nak a jövőre nézve.

1. Ön már jelentős tapasztalatokkal 
rendelkezik, tudja, mitől működik jól 
egy község, mi történik ebben a falu-
ban, és mik a teendők Gútoron. A jö-
vőben mit lenne hasznos másképpen 
csinálni?

 Ebben a megbízatási időszakban a meg-
kezdett akciók befejezésére kell összpon-
tosítani. Itt van például a dunai kikötő. 
A  Vízgazdálkodási Vállalatnak köszön-
hetően készítjük el a  parkolóhelyet és 
a  kikötőt. A  lakosság így könnyebben, 
gyorsabban utazhat a  fővárosba. Min-
denki számára ingyenes lesz a parkolás. 
A  kisebb vízi járművek részére is lesz 
kikötő. Rendezzük a strandfürdő körüli 
területet, színvonalasabbá tesszük a kör-
nyéket. Kiemelt feladatnak tekintem 
a vízibusz-járat beindítását. Kellő számú 
szemétkosarat szeretnénk elhelyezni, 
hogy kulturáltabbá tegyük a kikötő kör-
nyékét. Gondoskodunk arról is, hogy 
a  kutyasétáltatóknak ne legyen gond 
a kutyaürülék elehlyezése. 
Új szeméttelepre is van szükség. Az 
eddigi terület magántulajdon, ezt rö-
videsen vissza kell adnunk. A  szenny-
víztisztító környékén van egy alkalmas 
terület, részben a községé, részben ma-
gántulajdon, ennek a megszerzése cseré-
vel megoldható. Mindezt 2015 közepéig 
meg kell oldanunk, mert enélkül nem 
kapunk dotációt a  szeméttelep létreho-
zásához.

Kiemelt feladatomnak tekintem az alap-
iskolával és az óvodával kapcsolatos te-
endők megoldását. Az óvoda problémá-
ira ráépítéssel kívánunk pontot tenni. És 
az alapiskola? Az alsó fokozat számára 
egy új épület létrehozását tervezzük. 
Az EU nyújtotta lehetőségeket kiak-
názzuk, de a  helyi vállalkozók segítsé-
gére is számítunk. Lényeges feladat az 
egészségügyi központ színvonalasabbá 
tétele. Ugyanezt mondom a közvilágítás 
fejlesztéséről is, elsősorban a falu régeb-
ben épített részén. A lámpák itt elavul-
tak, gazdaságtalanok.
Mindez csak úgy valósítható meg, 
ha a  képviselők és a  szakbizottságok 
együttműködnek a községi hivatallal.

2. Az utóbbi években növekszik a  falu 
lakosainak száma, ez főként a  lakó-
házépítés gyorsulásának a következ-
ménye. Önnek mi erről a véleménye, 
vannak-e elképzelései, ami az in-
frastruktúra és a  háttérintézmények 
fejlesztését illeti? 

Tervezzük, hogy mindenütt lesz színvo-
nalas járda. Ez a temető és a téli stadion 
közötti részre is vonatkozik. Itt is léte-
sítünk buszmegállót. Az infrastruktúra 
egyelőre megfelelőnek mondható, hi-
szen községünk közelében működnek 
nagy bevásárlóközpontok. Ezek kielé-
gítik a  nagyobb bevásárlási igényeket. 
Fejlesztéseket tervezünk Somorja köze-
lében, a Dolný Hon határrészben.

3. A gyermekek és a serdülők, de a fel-
nőttek és ezen belül az idősek számá-
ra hogyan lehetne színvonalasabbá 
tenni a szabaidő eltöltését?

Úgy gondolom, hogy községünkben 
ehhez minden korosztály számára meg-
vannak a  lehetőségek. Községünkben 
működik a  Gútori Gyerekek Polgári 
Társulás, amely főleg a  sportra, a  kul-
túrára és a  művészet megismerésére 
összpontosít. Van itt futballpálya, több-
rendeltetésű tornaterem, a  kisgyer-
mekes édesanyák bekapcsolódhatnak 
a  Montessori-kör aktivitásaiba. Van itt 
korszerű gyermekjátszótér, van nálunk 
park, és magánvállalkozóinknak kö-
szönhetően a középnemzedéknek is van 
hol sportolnia, szórakoznia, kulturáltan 
kikapcsolódnia. Működik a  Csemadok 
alapszervezete, amelynek munkájába 
mindenki bekapcsolódhat. A nyugdíja-
sok egyesülete is nyújt lehetőségeket kü-
lönféle tevékenységekre. A  Hamikovo 
jégkorongcsarnok is vonzó létesítmény 
a jégkorongozók, a nézők, a műkorcso-
lyázók és rajongóik számára. E létesít-
mény szombaton és vasárnap nyitott 
mindenki számára. A régi töltésen elké-

szült a  kerékpárút, áprilisban hivatalo-
san is megnyitottuk.
4. Ebben a  választási időszakban ho-

gyan lehetne növelni a  község bevé-
teleit? Miképp szabályozhatók a költ-
ségek, milyen kiemelt beruházások-
kal számolhatnak, és miért tekintik 
ezeket kiemelteknek. Kell-e pénzügyi 
korlátozásokkal számolni?

Növekednének a  község bevételei, ha 
minden háztulajdonos tartós ittlakásra 
jelentkezne be. A törvény ezt nem teszi 
kötelezővé. E vonatkozásban nálunk 
körülbelül 1000 személyről van szó, 
akiknek a község csak az átmeneti lak-
helye. Ha ezt az ezret megszorozzuk 180 
euróval – ugyanis ennyit kap a  község 
az államtól egy lakosra - egészen csinos 
összeget kapunk. 
Korlátozottak a lehetőségeink, így a leg-
fontosabb teendőkre összpontosítunk: 
az óvoda és az iskola fejlesztésére. A fej-
lesztés során körültekintően használjuk 
ki saját erőforrásainkat.

5. Hogyan képzeli el az újonnan meg-
választott képviselőkkel az együttmű-
ködést?

Minden lépésnél, döntésnél, tevékeny-
ségnél fontos az együttműködés, az 
egyetértés, a bizalom, az őszinteség, a vi-
lágos okfejtés, a segítségnyújtási készség. 
Ez a  magánéletben, a  munkában egya-
ránt érvényes. Együttműködés nélkül 
nincs eredmény, nem teljesítjük a  szer-
ződéseket, a községben nincs előrelépés. 
Mindenki tudatosítsa, akit megválasz-
tottak, hogy a  falu javát kell szolgálnia. 
A teljesítéshez feltételeket kell teremteni. 
A  haladást kell szolgálni, nem azt néz-
ni, hogy mi volt egykor. A cél: optimális 
feltételek teremtése a lakosság számára.

6. Mit üzen ön a Hírmondó olvasóinak?
Azt üzenem, hogy legyenek türelmesek. 
Amit ígértünk, azt teljesíteni akarjuk. 
Korunk feladatai nem egyszerűek, meg-
eshet, hogy néhány feladatot lassabban 
lehet teljesíteni. Célunk az, hogy ne 
okozzunk csalódást a  választóinknak. 
Olyan feltételeket kívánunk teremte-
ni, hogy lakosságunk büszke lehessen 
Gútor községre.
Olvasóinknak jó egészséget, jó munkát, 
boldogulást kívánok. 
Szorítok nekik, hogy problémáikat tud-
ják megoldani, és eközben ha úgy gon-
dolják, forduljanak hozzám bizalommal. 
Mindannyiukat szívesen meghallgatom, 
és amennyiben a  hatásköröm lehetővé 
teszi, segítek a megoldásban.

Beszélgetőpartner: 
doc. Mgr. Miroslava Smitková, PhD.
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Začiatkom decembra zložili sľub poslanci nového za-
stupiteľstva. Traja poslanci prácu v „miestnom parlamente“ 
už poznali, štyria boli nováčikovia. Zastupiteľstvo rokuje 
pravidelne raz mesačne a za prvý polrok sa zaoberalo mno-
hými zdanlivo bežnými záležitosťami, ktoré sú ale potrebné  
pre riadny chod obce: vybavovaním žiadostí občanov, zostave-
ním rozpočtu, vydávaním územno-plánovacích informácií či 
vydaním stanovísk k výrubu a orezu stromov. Poslanci pracu-
jú aj na uskutočnení svojich predvolebných sľubov. Niektoré 
z nich sa už podarilo realizovať, na mnohých sa aktívne pra-
cuje:
•	 obnovenie vydávania Hamuliakovského spravodaja, 

ktorý máte pred sebou. Našim zámerom je informovať 
o dianí v obci, o aktivitách v škole a škôlke ako aj 
o činnosti záujmových spolkov a združení, 

•	 rekonštrukcia internetovej stránky obce - bol prepra-
covaný obsah stránky a doplnené množstvo užitočných 
informácií. Snažíme sa ju stále aktualizovať a pridávať 
najnovšie oznamy. Budeme radi, ak sa stane pre občanov 
zdrojom informácií o dianí v obci. Na stránke obce taktiež 
nájdete zoznam remeselníkov a firiem, ktorých majitelia 
bývajú v Hamuliakove. Cieľom bolo vytvoriť databázu, 
aby ste najprv hľadali doma v Hamuliakove, keď budete 
potrebovať šikovného maliara, stolára, maséra, atď.,

•	 postupne spúšťame zasielanie informácií občanom 
prostredníctvom emailu. Tí, ktorí ste sa prihlásili,  
od apríla dostávate správy priamo z obecného úradu. 
Ak ste sa ešte neprihlásili a máte záujem o túto službu, 
stiahnite návratku zo stránky obce. V testovacej fáze je 
zasielanie urgentných informácií cez SMS,

•	 bolo prijaté VZN o držaní psov, ktoré napomôže 
regulovať chov a pohyb psov v obci a určuje pravidlá 
pre držiteľov psov, napríklad povinnosť zberu psích 
exkrementov, ako aj sankcie za porušovanie tejto obecnej 
normy. V nasledujúcom ½ roku budú osadené smetné 
koše na tieto exkrementy,

•	 bolo prijaté VZN o čistote a poriadku, ktoré reguluje 
starostlivosť o priestranstvá v obci, aby nedochádzalo 
k ich znečisťovaniu, a VZN o zeleni, ktoré okrem iného 
určuje termíny kosenia, aby nedochádzalo k zaťažovaniu 
občanov alergénmi z burín nekosených pozemkov v obci. 
V nadväznosti sa bude pracovať na systéme parkovania 
v obci,

•	 bol pripravený návrh VZN o dotáciách, ktorý zjednoduší 
poskytovanie financií záujmovým organizáciám v obci,

•	 rokovanie s developerom viedlo k podpísaniu zmluvy, kde 
sa developer na vlastné náklady zaväzuje k vybudovaniu 
chodníka z obce do lokality Dunajská riviéra 
a vybudovaniu autobusovej zástavky – veríme, že sa tak 
stane v dohodnutých termínoch,

•	 pripravili sme podklady a podali žiadosť v rámci výzvy 
Ministerstva školstva na rozšírenie kapacity materských 
škôl. V čase prípravy tohto príspevku sme sa bohužiaľ 
dozvedeli informáciu o jej neudelení,

•	 akútny nedostatok miest v MŠ chceme riešiť aj podaním 
žiadosti v rámci výzvy na rozšírenie kapacity materskej 
školy formou nadstavby, ktorá bude vyhlásená už v lete 
a na ktorú pripravujeme podklady, 

•	 prebiehajú rokovania na získanie pozemku na výstavbu 
novej základnej školy, ktorá bude nevyhnutne potrebná 
vzhľadom na súčasný a očakávaný počet detí v obci,

•	 našim zámerom je podať žiadosť na výstavbu multi-
funkčného ihriska (umelý povrch na futbal a volejbal)  
na Úrad vlády SR,

•	 bol vypracovaný nový bodovací systém pre nájomné 
byty, ktorý bude nápomocný pri posudzovaní jednot-
livých žiadateľov. Bodovací systém zohľadňuje dĺžku 
trvalého pobytu žiadateľa v obci, počet detí, zdravot-
ný stav, zamestnanecký pomer a dĺžku podania žiadostí 
jednotlivých uchádzačov. Cieľom zavedenia bodovania 
je okrem možnosti objektívneho a nestranného posúde-
nia žiadostí aj to, aby občania mali prehľad o aktuálnom 
poradí žiadateľov v poradovníku. Bodovací systém bude 
pre verejnosť prístupný aj na internetovej stránke obce  
po schválení pripravovanej novelizácie VZN o nájom-
ných bytoch,

•	 pripravuje sa VZN o opatrovateľskej službe, ktorého 
predmetom bude spôsob určenia poskytovania 
opatrovateľskej služby, úhrady, výšky úhrady a spôsob 
platenia za poskytnutú opatrovateľskú službu na území 
obce.

Vysvetlivky VZN = Všeobecné záväzné  
nariadenie = obecný zákon

(lg, jk, ilv)

Ing. Darina Balková Mária Gaspareková Ing. Ludmila Goldbergerová  Ing. Juliana Krajčírová

Z činnosti obecného zastupiteľstva ALEBO na čom sme 
pracovali v prvých 6 mesiacoch nového volebného obdobia 
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December elején letette az esküt az újonnan megválasztott 
képviselő-testület. A polgárok négy új képviselőnek szavaztak 
bizalmat, három megválasztott rutinos képviselő már ismerte 
a ,,helyi parlamenti” munkát. A képviselő-testület havi 
rendszerességgel ül össze. Az első félévben sok általános jellegű 
üggyel foglalkozott, amelyek azonban elengedhetetlenek 
a falu működéséhez, mint például a lakossági kérvények 
intézése, a költségvetés kidolgozása, a területrendezési tervre 
vonatkozó információk, fakivágásra és fametszésre vonatkozó 
álláspontok kiadása. A képviselők mindemellett a választások 
előtt tett ígéreteik végrehajtásán is dolgoznak. Néhányat ezek 
közül már sikerült megvalósítani és a további kitűzött célok 
elérése érdekében aktívan folyik a munka:
•	 Megújult a Gútori Hírmondó – független közéleti lap, 

amelyet Ön éppen most olvas. Célunk, hogy a hírmondó 
által tájékoztassuk a lakosságot a falu történéseiről, 
az iskola és az óvoda tevékenységéről és nem utolsó 
sorban a községünkben működő érdekegyesületek 
tevékenységéről.

•	 A község internetes oldalának újragondolása. 
Átdolgozásra került a honlap eddigi tartalma és rengeteg 
hasznos tájékoztatással is bővült. A közlemények 
folyamatos feltöltésére és frissítésére törekszünk. Örülni 
fogunk, ha honlapunk a lakosság hírforrásává válik. 
A község oldán megtalálhatják a gútori kisiparosok és 
vállalkozások jegyzékét. Ez az adatbázis lehetőséget 
nyújt a lakosság részére, hogy a szükséges festő, asztalos, 
masszőr stb. szolgáltatásait a falun belül igénybe vehesse.

•	 Fokozatosan történik a tájékoztatás e-mailen keresztül. 
Azoknak, akik már regisztráltak, a községi hivatal áprilistól 
e-mailen értesítést küld minden egyes közleményről. Ha 
Ön még nincs regisztrálva és igénybe szeretné venni 
ezt a szolgáltatást, az internetes oldalunkról letöltheti az 
erre vonatkozó űrlapot. A jövőben rendkívüli közlemény 
esetén sms küldését is tervezzük.

•	 A közelmúltban új, a kutyatartásra vonatkozó általános 
érvényű rendeletet fogadott el az önkormányzat. Az új 
szabályozás kitér a kutyatartás és nyilvántartás kérdéseire, 
emellett a kutyaürülék eltakarításáról is rendelkezik. Az 
elkövetkezendő fél év folyamán sor kerül a kutyaürüléket 
tároló szemétkosarak beszerzésére is.

•	 A képviselő-testület továbbá elfogadta a közterület 
rendjére és tisztaságára vonatkozó általános érvényű 

rendeletet, melynek célja a környezetszennyezés 
elkerülése. 

•	 Az új érvénybe lépő közterületi zöldövezetre 
vonatkozó általános érvényű rendelet meghatározza 
a lakosság jogait és kötelességeit a zöldövezetről 
történő gondoskodással kapcsolatban, mint például 
meghatározni a gyomnövényekből felszabaduló allergén 
anyagok terjedésének elkerülése végett a fű kaszálásának 
időpontját. A közrenddel kapcsolatban lesz kidolgozva 
a község parkolási rendszere is.

•	 Elkészült a dotációs rendelet javaslata, amely 
egyszerűsíti a helyi érdekegyesületek által kérvényezett 
anyagi támogatást.

•	 A beruházókkal történő tárgyalások során aláírásra került 
egy szerződés, amelyben egy beruházó kötelezi magát, 
hogy saját költségre kiépíti a faluból a Duna Riviérába 
vezető gyalogutat, valamint a Duna Riviéra területén egy 
buszmegállót. Bízunk abban, hogy mindez valóra válik 
a tervezett határidőn belül.

•	 Benyújtottuk kérvényünket az Oktatásügyi Minisztérium 
által meghirdetett óvodai férőhelyek bővítésére 
vonatkozó pályázati felhívásra. E sorok írásakor kaptuk 
a hírt, hogy községünk sajnos nincs a támogatottak között. 
A nyári hónapokban várható uniós pályázati felhívást 
tervezzük megpályázni. A támogatás elnyerése lehetővé 
tenné az óvoda jelenlegi épületének kibővítését. 

•	 Tárgyalások folynak az új általános iskola építéséhez 
szükséges telek megszerzéséről. Ez a jelenlegi és várható 
gyermeklétszámra való tekintettel elengedhetetlen. 

•	 Terveink közt szerepel egy multifunkcionális sportpálya 
kiépítésére meghirdetett pályázati felhívás kérvényezése.

•	 Kidolgozásra került egy, a bérlakásokra vonatkozó 
pontrendszer, amelynek célja a kérvények 
kiértékelésének szabályozása. A pontrendszer figyelembe 
veszi a kérvényező állandó lakhelyének időtartamát, 
gyermekeinek számát, egészségügyi állapotát, 
munkaviszonyát és a kérvény beadásának idejét.

•	 A közeljövőben sor kerül a szociális gondozószolgálatra 
vonatkozó általános érvényű rendelet kidolgozására.

(lg, jk, ilv)

Štefan Olajec  Ing. Anna ParákováMgr. Ildikó Lengyel Világi

A helyi képviselő-testület tevékenységéről, avagy mivel 
foglalkoztunk az új választási időszak első 6 hónapjában
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Materská škola v súčasnosti funguje ako 3 triedna materská škola. Dve triedy 
sú stabilné, poskytujú celodennú starostlivosť. Jedna trieda poskytuje poldennú 
starostlivosť v dopoludňajšom výchovno-vzdelávacom procese.

Výchovu a  vzdelávanie poskytuje materská škola pre deti vo veku od 3 do 6 
rokov, a pre deti s odkladom povinnej školskej dochádzky, rešpektujúc individuálne 
danosti, schopnosti a potreby každého dieťaťa. Školský vzdelávací program MŠ „Krôčik 
za poznaním“ je vypracovaný v  súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0. 
V materskej škole sú realizované projekty „Zdravá škôlka“ , „Environmentálna výchova“, „Kto sa hrá, nehnevá“. 

Deti sú rozmiestnené v troch triedach s homogénnym 
vekovým zložením. Výchovno – vzdelávaciu činnosť 
zabezpečuje 5 kvalifikovaných učiteliek. Materskú školu 
v súčasnosti navštevuje 52 detí.

Materská škola je v  prevádzke v  pracovných dňoch  
od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Deti materskej školy navštevujú každý utorok 
a štvrtok telocvičňu.

Aktivity materskej školy: bábkové divadlá, 
hudobné koncerty pre deti, vianočná besiedka, 
karneval, dopravná výchova, Deň matiek, Deň detí, 
rozlúčka s predškolákmi, štvrťročne nás  navštevujú 
zvieratká: domáce, vodné, poľné, lesné a poníky. 

Krúžkové činnosti: keramický krúžok, tanečný 
krúžok, výtvarníček, krúžok anglického jazyka, 
plavecký výcvik, športový krúžok. 

 Bc. Erika Sárkányová

Naša materská škola

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Hamuliakove má v súčasnosti 54 členov. Stretávame sa pravidelne – poroz-
právať sa, spoločne si zaspievať a aj pospomínať si.

Naďalej sa snažíme byť súčasťou kultúrneho živo-
ta v obci – vlastnoručnými dielami obohacujeme vý-
stavu ručných prác, pečieme chutné šišky na fašiangy, 
ovocie a  zelenina našich záhrad je súčasťou výstavy 
na oberačkových slávnostiach. Náš spevokol ste moh-
li niekoľkokrát počuť v miestnom kostole, na dňoch 
obce a na ďalších rôznych podujatiach. 

Minulý rok sme sa zúčastnili niekoľkodňovej 
návštevy Jasnej. Veľkým zážitkom bola májová náv-
števa družobnej obce Kerekegyháza v Maďarsku, kde 
pani Legényová a pani Pintérová reprezentovali našu 
obec na obľúbenom podujatí miestnych vo varení 
kotlíkových jedál. Naše bryndzové halušky vzbudili 
záujem mnohých kulinárskych nadšencov!

Jednota dôchodcov v Hamuliakove
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A gútori óvoda jelenleg 3 osztállyal működik a Duna utca 134/12b alatt. A három 
osztályból két osztály stabil, egész napos törődést biztosít. A  harmadik osztály 
félnapos, ami a délelőtt folyamán nyújt oktatást-nevelést a gyerekeknek. Az óvodát 

3-6 éves korú gyermekek látogatják, valamint az első osztályt halasztott gyermekek.
Az iskola oktató – nevelő programja „ Krôčik za poznaním” az Állami oktatási 

program, az ISCED 0 alapján van kidolgozva. 
A következő projektekkel is dolgozunk: „Egészséges óvoda”, „Enviromentális nevelés”, „Aki 

játszik, nem mérges”. Az oktató – nevelő munkát 5 képzett 
óvópedagógus biztosítja. Az óvodát jelenleg 52 gyermek 
látogatja.
Az óvoda nyitvatartási ideje 6.30-tól 16.30-ig tart.
A kis- és középső csoport minden kedden , a nagy csoport 
minden csütörtökön a tornaterembe jár tornázni.

Az óvoda tevékenységei: báb– és színelőadások, zenés 
gyermekkoncertek, negyedévente állatkák látogatnak minket: 
házi-, vízi-, mezei-, erdei-állatok, és pónik. Fenyőünnepséget, 
jelmezbált, anyák napját, gyermeknapot, ballagást rendezünk, 
és foglalkozunk a közlekedési neveléssel is.

Szakkörök: kerámiai kör, tánckör, 
képzőművészeti kör, angol nyelvi 
kör, úszótanfolyam, sportkör.

Bc. Sárkány Erika

A mi óvodánk

A Nyugdíjas Egyesület helyi szervezetének Gútoron jelenleg 54 tagja van. Rendszeresen találkozunk – elbeszélge-
tünk, énekelünk és bizony emlékezünk is.

Továbbra is részesei vagyunk a község kultu-
rális életének. Kötött és horgolt munkáink gazda-
gítják a kézimunka kiállítást, finom fánkokat sü-
tünk farsangra, kertjeink gyümölcsei és zöldségei 
minden éven megtalálhatók a szüreti ünnepségen. 
Énekkarunkat nemegyszer hallhatták a helyi temp-
lomban, a falunapon és különböző más alkalom-
mal. 

A múlt évben többnapos kiránduláson vettünk 
részt Jasnán. Nagy élmény volt számunkra a má-
jusi kerekegyházi látogatás, ahol Legény Ilonka és 
Pintér Éva képviselték községünket a bográcsos 
ételek főzőversenyén. Juhtúrós (brindzás) galuská-
juk nagy érdeklődést keltett.

A Gútori Nyugdíjas Egyesület
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Milý „Spravodaj“!
Od Tvojho posledného vydania pretieklo za našou dedinou 
v Dunaji veľa vody. Udialo sa veľa udalostí a zmien týkajúcich 
sa našej školy. Už nemáme spojené ročníky. Na školskom dvore 
nám vyrástol krásny altánok, pod ktorým sa nielen hráme, 
ale aj učíme. A  to aj vďaka nášmu Občianskemu združeniu 
Hamuliakovské deti. Rozrástli sme sa natoľko, že nám už 
nestačia priestory školy, a tak naši štvrtáci chodia už tretí rok 
do budovy obecného úradu. Spolu nás je 59. Tento rok sa 
prišlo k nám zapísať až 26 nových prvákov, takže nás bude ešte 
viac. Pevne veríme, že konečne príde čas, keď budeme všetci 
spoločne chodiť do novej, krásnej školy, ktorú nám už tak dlho 
sľubujú. Naša pani riaditeľka nám povedala, že ten čas sa už 
blíži.

„Jar k nám letí, jar k nám letí, má zelené krídelká, šatôčky 
má z konvaliniek, na klobúčku motýľka....“

Spievame si a tešíme sa, pretože vieme, že sa pomaly, ale 
isto blíži vytúžený koniec školského roka. Kým k  tomu ale 
príde, ešte stihneme absolvovať množstvo podujatí a aktivít. 
Od začiatku školského roka sme toho stihli veľmi veľa. Okrem 
kvalitného, moderného vyučovania máme za sebou veľa 
kultúrnych podujatí.

Divadelné predstavenia: Opice z našej police, Kvak a Čľup, 
Čert a  Káča, výchovný koncert : Melódia nad zlato, besedy 
s  lesníkom, s  policajtmi. Preventívne aktivity s  psychológmi 
z  CPPP zo Senca na tému šikanovanie, budovanie tímu, 
tvorivo v škole, kurz priateľstva a mnohé iné. 

Deň Zeme sme oslávili naozaj originálne. Predstav 
si, že k  nám zavítal poslanec NR SR Gabriel Csicsai aj 
s  pani Anikó Molnárovou z  Hamuliakova, a  darovali nám 
stromčeky a rôzne semienka. Povedal nám, že prišiel preto, 
aby sme sa oboznámili s tým, ako sa pestuje ovocie a zelenina 
a  spoznali chuť kvalitných, doma vypestovaných produktov. 
Je to výborný nápad, pretože nie všetci takéto veci poznáme. 
Veľmi sa nám to páčilo, pretože sme spoločnými silami 
s  ním aj s  pánom starostom, zasadili dve jablone a  čerešňu. 
Ostatné semienka: cibuľku, hrášok, fazuľu a  iné zasadíme  
do novovybudovanej záhradky za telocvičňou. Túto záhradku 
budeme obrábať za pomoci tety Oľgy a uja Lajka z miestneho 
klubu dôchodcov. Potrebujeme to, pretože oni nás naučia aj 
to, čo naši rodičia alebo pani učiteľky nevedia. Vraj to tak bolo 
vždy. Skúsenosti sa odovzdávali z  pokolenia na pokolenie. 
Projekt Moja prvá záhrada by sme mali ukončiť zberom 

úrody a priamym porovnávaním jej kvality a chute s tým, čo 
ponúkajú veľké obchody. Okrem toho máme motýliu záhradu. 
Kúpili sme húseničky, ktoré sa teraz zakukľujú. Uvidíme celý 
vývoj motýľa. Nakoniec ich slávnostne vypustíme do prírody. 
To, ako to všetko, aj s prvou záhradkou dopadlo, Ti napíšeme 
nabudúce.

Do konca školského roka ešte pôjdeme do školy v prírode, 
príde k  nám putovná výstava spoznávaj vedu a  prenosné 
dopravné ihrisko. Školský rok zakončíme pri opekačke v lese 
s našimi poľovníkmi a slávnostnou rozlúčkou so štvrtákmi.

Tešíme sa na to, keď Ti budeme nabudúce písať 
o novinkách z nášho školského života. 

Milý Spravodaj!
Prajeme Ti veľa úspechov pri vynovenom informovaní 

našej dedinky.
Kolektív Základnej školy v Hamuliakove
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V septembri 2014 sa naše farské spoločenstvo vybralo 
na púť na známe pútnické miesto do Mariánky. Na tomto 
peknom svätom mieste sme mali možnosť sa vyspovedať, 
vďaka pánovi kaplánovi Mariánovi Libičovi byť prítomní  
na svätej omši, absolvovať 
krížovú cestu a tiež načerpať  
si svätú vodu, ktorej liečivé účin-
ky boli dokázané. Odniesli sme 
si krásne zážitky a hlavne vnú-
torný pokoj, ktorým toto sväté 
miesto napĺňa srdcia. Veríme, že 
aj takéto aktivity sa stanú tradí-
ciou a že sa každoročne vydáme  
na spoločné potulky – púte. Pri-
dajte sa aj Vy k nám!

Opäť sa potvrdilo, že naša 
obec oplýva detskými hereckými 
talentami. Mnohí z nás mali možnosť pozrieť si divadelné 
predstavenie o živote sv. Alžbety, ktorá vošla do dejín ako 
patrónka chudobných a utláčaných. Hoci ako dcéra uhorské-
ho kráľa Ondreja II bola sv. Alžbeta šľachtického pôvodu, 
mala oveľa bližšie k utrpeniu najbiednejších ako k svojim 
bohatým rovesníkom. Už za jej života sa udial zázrak, kedy 
sa chlieb, ktorý potajomky niesla chudobným, premenil  
na ruže vo chvíli, keď stretla muža, ktorý jej to vyčítal.  
Sv. Alžbete je zasvätených niekoľko kostolov, medziiným aj 
Modrý kostolík v Bratislave. Život sv. Alžbety stvárnili ha-
muliakovské a šamorínske deti pod taktovkou pána kaplána 
Libiča v pastoračnom centre v Šamoríne 23. novembra 2014. 

Pomaly sa stáva tradíciou, že sa počas Vianoc stretneme 
v kostole s jasličkovou pobožnosťou – vystúpením našich 
najmenších, stredne veľkých ale aj tých starších detí. Už  
po tretí krát sme obetovali veľký kus svojho voľného času 
a takmer celú jeseň sa stretávali na nácvikoch nášho diva-
dielka. Nie vždy sa nám chcelo, nie vždy sme boli pripra-
vení, ale nakoniec to predsa len vyústilo do úžasného pono-
renia sa do čias minulých, kedy sme sa na chvíľočku ocitli 
v čase pred 2000 rokmi a opäť si pripomenuli tie krásne 
chvíle príchodu Božieho dieťaťa na tento svet. Scénkou na-
rodenia Ježiška sme spríjemnili vianočné posedenie našim 
dôchodcom, oslávili sme spolu v našom krásnom kostolíku 
prvý sviatok Vianočný a do tretice sme si zahrali aj na pôde 
šamorínskeho farského kostola. Už uvažujeme o ďalšom po-
kračovaní v roku 2015 a možno veľmi predčasne, ale o to 
srdečnejšie všetkých už teraz na naše vystúpenie pozývame.

Ing. Simona Lacková
 

Ezért vonjuk be gyerekeinket különböző rendezvények-
be. Szeptemberben egyházközösségünk az ismert máriavöl-
gyi zarándokhelyre látogatott el. Ezen a szent helyen lehe-
tőségünk nyílt gyónáshoz járulni, és szentmisén is részt ve-

hettünk, végigjártuk a keresztutat, 
merítettünk a szent vízből, melynek 
gyógyító hatása bizonyított. Szép 
élményekkel, és főleg belső nyu-
galommal távoztunk, melyekkel 
ez a szent hely megtölti az ember 
szívét. Reméljük, hogy az ilyen 
zarándoklatok is hagyománnyá vál-
nak és ezeken évente sikerül részt  
vennünk. Csatlakozzon Ön is!

Újra bebizonyosodott, hogy köz- 
ségünkben vannak fiatal színészi te-
hetségek. A gyerekek egy színházi  

előadáson Szent Erzsébet életét elevenítették fel. Szent 
Erzsébet II. Endre magyar király lánya volt. Nemesi szárma-
zása ellenére a szegények nyomora közel állt hozzá. A tör-
ténelembe mint a szegények, elesettek védőszentje került 
be. Szent Erzsébet tiszteletére több templomot is építettek, 
köztük a pozsonyi Kék Templomot is. Szent Erzsébet életét 
a gútori és a somorjai gyerekek Libič káplán úr irányítása 
alatt mutatták be a somorjai pasztorációs központban múlt 
év novemberében. 

A karácsony előtti időszakot már el sem tudjuk kép-
zelni a betlehemi játékok nélkül. A gyerekek szabadide-
jük egy részének feláldozásával, csaknem az egész ősz fo-
lyamán gyakorolták a betlehemi játékot. Nem mindig volt 
meg a kellő akarat, de végül sikerült visszatérni a régmúltba 
és felidézni a 2000 évvel ezelőtti pillanatokat. A kis Jézus 
születésének felelevenítésével sikerült kellemesebbé tenni 
a nyugdíjasok karácsonyi összejövetelét. A mi gyönyörű 
templomunkban megünnepeltük karácsony ünnepét, s nem 
utolsó sorban, felléptünk a somorjai plébánia Templomban 
is. Lehet, hogy talán túl korán, de már most mindannyiukat 
szívélyesen meghívjuk az idei betlehemi játékra. 

Ing. Simona Lacková

Keď viera nie je len  
o návšteve svätej omše v nedeľu ...

... hogy a hit ne csak  
a vasárnapi szentmiséről szóljon! 

Prvé sväté prijímanie  
začiatkom mája 2015 v Hamuliakove
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Od založenia tanečného súboru hamuliakovských ma-
žoretiek v r. 2005 ubehlo 10 rokov. Z našich prvých členiek 
sú dnes dospelé ženy, mamy či úspešné študentky vysokých 
škôl. Súborom doteraz prešlo vyše 80 dievčat, ktoré svojim 
tancom obohatili podujatia v obci, reprezentovali Hamulia-
kovo na rôznych súťažiach na Slovensku a v zahraničí alebo 
na podujatiach v regióne.

Najvýznamnejším úspechom súboru bolo minuloročné 
česko-slovenské finále súťaže tanca a pohybu MIA Festival 
v pražskej Lucerne, odkiaľ sme priviezli dva poháre. Pre 
dievčatá bol určite veľký zážitok aj sprievod po Václavskom 
námestí, kde naše mažoretky boli objektom fotografovania 
početných návštevníkov Prahy. Nakoľko mnohé v Prahe do-
teraz neboli, domov si priviezli aj nové dojmy z prehliadky 
historického centra a Pražského hradu, ktorú sme im pri-
pravili.

Súbor bol založený dohodou Obce Hamuliakovo  
a miestnej organizácie Csemadok a pod vedením  p. Bogná-
rovej. Za jeho fungovanie patrí vďaka množstvu osôb, kto-
ré nezištne pomáhali pri preprave, líčení a  česaní dievčat, 
úprave kostýmov či organizácii vystúpení alebo finančne.  
V histórii súboru majú najvýznamnejšie miesto obidve 

doterajšie trénerky p. Vierka Knezovičová a p. Zuzana Im-
bergerová. Práve ony naučili dievčatá krútiť s paličkami, 
prinášali nové choreografie a trendy. Súbor nezostal len pri 
paličkách a svoje vystúpenia postupne dopĺňa o nové taneč-
né štýly: pom-pony (roztlieskavačky), svietiace paličky na 
vystúpenie v tme aj o tohtoročnú novinku ohňovú šou.

Nie všetky momenty v histórii súboru boli v aktuálnom 
čase zábavné. S odstupom sa na nich ale radi zasmejeme  
a zaspomíname si, napríklad na pretekársku jazdu vodiča 
autobusu zo súťaže v Ostrave, kedy mali nevoľnosť deti aj 
rodičia, na atraktívne očné tiene v Telči, z ktorých sa vykľul 
gél na nechty, na dopravnú zápchu v pražských uličkách, 
vďaka ktorému nebol čas na riadne oblečenie kostýmov, 
ktoré sa pri vystúpení rozopli a spadli...

A čo je okrem pohybu najdôležitejšie pre naše dievčatá?  
Samozrejme priestor na stretávanie s kamarátkami a pekné 
kostýmy. Veď sú to mladé dámy a chcú sa páčiť. Apropó, 
kostýmov mal súbor takmer dvadsať a tak Vám dievčatá pri-
pravili virtuálnu módnu prehliadku. Nech sa páči...

Ludmila Goldbergerová,  
foto Lubie Sutton, úprava Monika Laceková

10. výročie tanečného súboru Hamuliakovské mažoretky



11

10 év telt el a mazsorett tánccsoport megalapítása óta 
2005-ben. Az első tagok közül sok lány már felnőtt nő, anyu-
ka vagy sikeres egyetemi hallgató. A tánccsoportban eddig 
csaknem 80 lány táncolt, akik fellépéseikkel gazdagították 
a község rendezvényeit, képviselték Gútort különböző ver-
senyeken a régiónkban, Szlovákiában és külföldön. 

A  csapat legjelentősebb sikere a  MIA Tánc– és Moz-
gásfesztivál múlt évi cseh-szlovák fináléján való részvétel 
a  prágai Lucernában, ahonnan két serleget sikerült haza-
hozni. A lányoknak szintén nagy élmény volt a Václav téren 
való felvonulás, ahol mazsorettjeinket sok külföldi látogató 
fényképezőgépének kattogása kísért. Mivel sokan még nem 
jártak Prágában, nagy élmény volt számukra a prágai vár és 
az Óváros nevezetességeinek megtekintése. 

A csoport a Gútori Helyi Önkormányzat és a Csema-
dok megegyezése alapján alakult meg Bognár Zsuzsanna 
vezetésével. Az elmúlt 10 év alatt köszönet illeti sok-sok em-
bert, akik önzetlenül segítettek a szállításban, a lányok fésü-
lésében és sminkelésében, a ruhák átalakításában, a fellépé-
sek szervezésében, vagy pénzbelileg támogatták a csoportot. 
A tánccsoport történetében a legfontosabb helyet az edzők 
foglalják el - Vierka Knezovičová és Zuzana Imbergerová. 
A  csapat nem maradt csak a  pálcáknál és fellépéseiket új 

táncstílusokkal bővíti: pom-pomokkal, világító pálcákkal az 
esti illetve sötétben való fellépéshez és a legújabb tűztánccal.

Azonban nem minden pillanat volt az adott időben szó-
rakoztató. Igaz, az idő távlatából már szívesen mosolygunk 
rajtuk és nem egyszer eszünkbe jut a  buszsofőr ámokfutó 
vezetése Ostraváról hazajövet, amikor nem csak a  gyere-
keknek háborgott a gyomruk, de a szülőket is megviselte az 
út. Nem fogjuk elfelejteni a gyönyörű szemfestéket Telčben, 
amelyről végül kiderült, hogy körömlakk, vagy a közlekedé-
si dugót Prágában, amelynek következtében már nem volt 
elég idő öltözködni és bizony a  fellépés alatt a  színpadon 
egy-két lánynak a ruhapántja lecsúszott. 

És mi a  legfontosabb a  lányoknak a  mozgáson kívül? 
Természetesen az alkalom, hogy barátnőikkel találkozhas-
sanak és a  szép kivitelezésben készült ruhák. Hiszen fiatal 
lányokról van szó, akik szeretnek csinosak lenni. Apropó, 
csaknem húsz különböző jelmeze volt a  tánccsoportnak. 
A lányok virtuális divatbemutatót tartottak Önöknek. Íme...

Ébresztő CSEMADOK tagok!
A sokévi lelkes hozzáállás után sajnos a szervezet munkája már nem a régi. Nem keressük az okot és az okozatot, 
hanem új lendületet remélünk a csapatban. 

Kedves magyar ajkú falubeliek! Ezúton szeretnénk hozzátok szólni, segítséget kérni a  falu magyar kultúrájának 
ápolásához, a magyar hagyományok megőrzéséhez, ami sajnos az összefogás nélkül elképzelhetetlen. A vezetőség 
felfrissülést kíván, pozitív hozzáállást, új lelkesedést – e nélkül a helyi CSEMADOK szervezete halálra van ítélve.

Próbáljuk meg még egyszer! 
Ha érdeked a  magyar kultúra sorsa, és úgy érzed, ezért egy picit is tehetnél, már közénk tartozol! Az utólagos 
kritikának nincs helye, ha nem teszünk a cél érdekében semmit. Kovácsoljunk új terveket, beszéljük át a dolgokat! Ha 
helyén dobog a szíved, várunk 2015. június 22–én 19,00 órára a helyi kultúrházba, hogy a CSEMADOK munkáját 
fellendítsük!

 Örülünk a találkozásnak
Farkas Erzsébet és Nagy Edit

10 éves a gútori mazsorett tánccsoport

2006

2014
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Čo je nové v  Klube Zvonček? Napriek tomu, že človek si už 
takmer všetko vie nájsť na internete, ja si rada odkladám články, 
ktoré sú mi blízke. Možno som v  tomto zastaralá a  teraz sa to už 
nenosí, ale ja to robím a mám z toho radosť. A takto som si odložila aj 
jednotlivé čísla Hamuliakovského spravodaja, ktorého posledné číslo 
vyšlo pred piatimi rokmi a ktorý pravidelne uverejňoval aj informácie 
o činnosti Klubu Zvonček. A teraz som siahla do zásuvky, urobila si 
kávičku, začala listovať a spomínať.... Čo všetko deti za tých takmer  
8 rokov existencie v Klube Zvonček zažili? Veľa. Predovšetkým – deti, 
s ktorými sme začínali, už vyrástli. Vychovali sme jednu generáciu. 
Deti, ktoré počas založenia Klubu v roku 2007 mali 6-7 rokov, tento 
rok ako najstarší 14-15 roční sa zúčastnia posledný krát nášho 
tradičného letného tábora (lebo už prerastú vekový limit). 

Ďalej pokračujeme v aktivitách ako vyrezávanie tekvíc, kreatívne 
dielne nielen pre deti, pečenie oblátok a  zdobenie medovníkov  
na vianočných trhoch. Je to už tradičná súčasť jesene a predvianočného 
obdobia v  Hamuliakove. Naďalej považujeme za svoju povinnosť 
odovzdávať posolstvo a  hodnoty našich predkov nielen deťom, ale 
aj ich rodinám. V  roku 2013 mal veľký úspech projekt tradičných 
remesiel, kde 130 hamuliakovských detí a  mnohí rodičia mali 
možnosť oboznámiť sa so základmi a vyskúšať si šesť už málo vídaných 
tradičných remesiel – ako drôtikovanie, splsťovanie, pletenie košíka, 
výroba šúpoliek či točenie na hrnčiarskom kruhu. Máme veľkú radosť, 
že sa medzi ľuďmi ujal aj Festival miestnych hodnôt založený na troch 
pilieroch – tradičné jedlá, remeslá a folklórna hudba. 

Okrem toho, vždy sa nájdu nové techniky, ktoré nadchnú šikovné 
ruky – výroba vianočných gúľ a  stromčekov zo stužiek s  Katkou 
Šimonovou, pletenie z papiera s Klaudiou Duchoňovou, marcipánové 
torty s Ankou Parákovou, maľovanie hodvábnych šatiek a najnovšie aj 
tričiek s Ivetou Kamendyovou, množstvo keramických dielní s Tinou 
Karácsonyovou. A  nesmiem vynechať ani nespočetné kreatívne 
stretnutia s Monikou Lacekovou, v hlave ktorej vznikla aj počiatočná 
myšlienka založenia Klubu Zvonček – ako miesta stretávania sa ľudí, 
miesta pre tvorivú a zmysluplnú zábavu pre deti a ich rodiny. 

Najbližšie sa stretneme 13. júna na námestí v  Hamuliakove, 
kde spoluorganizujeme Festival miestnych hodnôt. A  taktiež sú už 
v plnom prúde prípravy na tohtoročný letný tábor. Viac informácií 
o našich aktivitách nájdete na stránke www.hamuliakovskedeti.sk 

Tešíme sa na stretnutie 13. júna na námestí! 

Občianske združenie Hamuliakovské deti, pod krídla ktorého 
patrí materská škola, základná škola, mažoretky aj Klub Zvonček, má 
možnosť realizovať svoje aktivity pre Vás hlavne vďaka 2% z daní, ktoré 
nám posielajú mnohí jednotlivci a firmy. Najväčšími prispievateľmi 
v minulom roku boli spoločnosti Imos-Systemair a Stiefel-Eurocart. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporíte Vašimi 2% z daní aj v tomto 
roku.

Ing. Juliana Krajčírová

Čo je nové v Klube Zvonček?
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Annak ellenére, hogy az ember már majdnem mindent meg tud 
találni a világhálón, én szívesen elrakom azokat a cikkeket, amelyek 
közel állnak a  szívemhez. Lehet, hogy régimódi vagyok és ez most 
már nem divat, de továbbra is csinálom, és örömömet lelem benne. 
Évekkel ezelőtt így rakosgattam el a Gútori Hírmondó egyes számait, 
amelyekben a  Csengettyű Klub tevékenységéről is rendszeresen 
tudósítottak. Így csak kihúztam a  fiókot, kivettem a  régi számokat, 
csináltam egy jó kávét és leültem emlékezni ...Mit éltek meg 
a gyerekek a klub 8 éves fennállása alatt? Sokmindent. Először is – 
a  gyerekek, akikkel kezdtünk – megnőttek. Már felcseperedett egy 
generáció. Azok, akik 2007-ben a klub alakulásakor 6-7 évesek voltak, 
ez éven már 14-15 évesen utolsó alkalommal vesznek részt a  nyári 
táborunkban (mert már kinőtték).

Továbbra is fontosnak tartjuk továbbadni a  gyerekeknek 
és családjaiknak az elődeink ránk hagyott üzenetét és értékeit.  
2013-ban nagy sikere volt a hagyományos mesterségek projektjének, 
amelynek köszönhetően 130 gútori gyereknek és sok felnőttnek 
nyílt lehetősége megismerkedni hat – már régen látott mesterséggel 
– mint a kosárfonás, nemezelés, csuhébaba készítés, drótfonás vagy 
korongozás. Nagy örömmel tölt el, hogy a  Helyi Hagyományok 
Fesztiválját is pozitívan fogadta a  nyilvánosság, amelynek három 
alappillére a hagyományos ételek, mesterségek és a népzene. 

Ezen kívül, mindig felbukkannak új technikák, amelyek 
megszólítják az ügyes kezűeket – karácsonyi gömbkészítés, marcipán 
ból készült torták, papírfonás, selyemkendők és trikók festése, 
agyagozás. Nem feledkezhetek meg arról a sok kreatív összejövetelről, 
amelyet Monika Laceková vezetett, aki a Csengettyű Klub ötletének 
a szellemi atyja – hogy legyen egy hely, ahol a gyerekek és családjaik 
találkozhatnak, alkothatnak és értelmesen tölthetik a szabadidejüket. 

Legközelebb június 13-án találkozunk Gútor főterén, ahol 
a  Helyi Hagyományok Fesztiváljának rendezésében segítünk. 
Már nagyban folynak az idei nyári tábor előkészületei. További 
információk a  tevékenységünkről a  weboldalunkon találhatók  
www.hamuliakovskedeti.sk

Találkozunk június 13-án a téren! 

A Gútori Gyerekek Polgári Társulás, amely magába foglalja a helyi 
óvodát, iskolát, mazsorett tánccsoportot és a  Csengettyű Klubot, 
a  2% adónak köszönhetően tudja végezni a  tevékenységét. Tavaly 
a  legnagyobb mecénásaink az Imos-Systemair és a  Stiefel-Eurocart 
cégek voltak. Köszönjük mindenkinek, aki adója 2 % -val a javunkra 
nyilatkozik. 

Krajčírné Nagy Julianna mérnök

Mi újság a Csengettyű Klubban?
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Šport v Hamuliakove
Nová športová komisia
15. novembra 2014 si Hamuliakovčania, rovnako ako oby-
vatelia iných obcí, volili poslancov do obecného zastupi-
teľstva. Po voľbách, ako býva zvykom, si zvolení poslanci 
rozdelili medzi sebou komisie. Predsedom športovej ko-
misie sa tak stal Štefan Olajec, ktorý na vedenie tejto ko-
misie mal najväčšie predpoklady, keďže v  minulosti bol 
reprezentantom Slovenska v  jude a  dodnes žije aktívnym 
športovým životom. Ostatnými členmi komisie sú: Igor 
Bútora (volejbalový oddiel ŠK Hamuliakovo), Martin Líš-
ka (hokejový oddiel Hamikovo), Tibor Lengyel (FK Ša-
morín-Hamuliakovo) a  Peter Vass (futbalový oddiel ŠK 
Hamuliakovo). Cieľom športovej komisie je rozvoj športu  
vo všetkých smeroch. Predpokladom pre uskutočnenie toh-
to cieľa je dobrá komunikácia so športovými organizáciami 
a vypracovanie nových projektov, ktoré vylepšia podmienky 
pre športovcov a zároveň vylepšia dobré meno obce. Rozp-
racovanými projektmi v súčasnosti sú:

Vybudovanie mul-
tifunkčného ihriska 
s umelým trávnikom
Úrad vlády SR zverejnil 
výzvu na predkladanie 
žiadostí o  poskytnu-
tie dotácie v  progra-
me „Podpora rozvoja 
športu“ na rok 2015 so 
zameraním na výstav-
bu multifunkčných ih-
rísk. Športová komisia 
by tak rada obnovila 
svoju snahu o  vybudo-
vanie ihriska s  umelým 
trávnikom, ktorá žiaľ  
pred niekoľkými rokmi stroskotala už pri hlasovaní na obec-
nom zastupiteľstve z dôvodu vysokej finančnej spoluúčasti 
obce na tomto projekte. Na vybudovanie ihriska bude v sú-
časnosti poskytovaná dotácia 30-50 tisíc eur, s podmienkou, 
že musí byť použiteľné aspoň na dva druhy športov. Nakoľko 
ihrisko bude situované v areáli futbalového ihriska a malo 
by zaberať aj časť súčasného volejbalového ihriska, boli  
na využitie vybrané športy futbal a volejbal. Športová komi-
sia v spolupráci s vedením obce využije všetky prostriedky 
na získanie tejto podpory, ktorá poslúži na zlepšenie športo-
vého vyžitia občanov obce a najmä na kvalitnejšiu prípravu 
mládežníckeho futbalu.

Workout park na brehu Dunaja 
Snahou športovej komisie v  spolupráci s  dobrovoľník-
mi je po vzore veľkomiest vybudovať na brehu Dunaja  
tzv. workout park, ktorý by slúžil pre širokú verejnosť. 

Vybudovanie závlahy na futbalovom ihrisku
Momentálne je potrebné získať financie na realizáciu závla-
hy futbalového ihriska podľa technických nákresov, ktoré sú 
už v súčasnosti pripravené. 

V ŠK Hamuliakovo svitá nádej na lepšie časy
Hamuliakovský športový klub v posledných rokoch prežíval 
menšiu krízu, čo sa odzrkadlilo aj na jeho fungovaní. Naj-
skôr sa po šiestich rokoch fungovania, v roku 2012, nepri-
hlásili naše volejbalistky do 2. Bratislavskej ligy z dôvodu, 
že sa dievčatá popri škole a práci nestíhali venovať volejbalu  
na súťažnej úrovni. Krátky čas po nich sa v sezóne 2013/2014 
do 5. Bratislavskej futbalovej ligy neprihlásili ani muži z fut-
balového A-tímu. Predchádzali tomu dôvody či už perso-
nálne alebo finančné. 

Najlepšie zatiaľ fungujú Hamuliakovskí starí páni, kto-
rí podávajú výborné výkony, čomu nasvedčujú aj výsledky, 
keďže v roku 2015 zo 6 zápasov neprehrali ani raz. Podstat-
ným dôvodom je posilnenie kádra novými posilami, ktorej 
časť tvoria aj hráči A-tímu. Ako každý rok, vyvrcholí sezóna 
starých pánov 16.5.2015 zápasom proti partnerskému klubu 
Kerekegyháza SE, v ktorom by radi oplatili poslednú tesnú 
prehru 4:3.

Starí páni síce nespadajú pod o.z. ŠK Hamuliakovo, no 
v  histórií klubu zohrávajú dôležitú úlohu, nakoľko v  mla-
dosti boli oddaní klubu svojou hrou a aj dnes zostávajú od-

daní svojou podporou. 
Práve vďaka iniciatíve 
starých pánov a niekoľ-
kých ďalších športo-
vých nadšencov vyzerá 
budúcnosť športového 
klubu opäť ružovejšie. 
V  súčasnosti sa pripra-
vuje nový výbor, kto-
rý by mal klubu dodať 
nový impulz a pripraviť 
tak družstvá pre ligové 
súťaže. 

Futbalový A-tím 
by sa rád opätovne pri-
hlásil do ligovej súťaže.  
Do ktorej ligy však bude 

zaradený, je otázne, nakoľko SFZ chystá reorganizáciu súťa-
ží. Už dnes sú oslovovaní v prvom rade hráči, ktorí v klube 
hrali, ale aj hráči noví, ktorých pomoc je nevyhnutná. Neod-
mysliteľnou súčasťou sú aj peniaze, bez ktorých sa žiaľ futbal 
hrať nedá. Z tohto dôvodu sú oslovovaní mnohí sponzori, 
ale aj obec, ktorú ŠK Hamuliakovo považuje za kľúčového 
partnera a ktorého chce reprezentovať. 

Novozvolený prezident ŠK Ladislav Fehér, ktorý je 
jedným z  iniciátorov znovuzrodenia klubu cíti veľkú zod-
povednosť za prejavenú dôveru: „86-ročná história hamu-
liakovského futbalu, ktorej sme boli súčasťou aj my, v  nás 
vzbudzuje rešpekt a povinnosť pokračovať v tradíciách našich 
predkov. Čaká nás neľahká úloha postaviť znova ŠK HA-
MULIAKOVO na nohy a  vytvoriť tak pre obyvateľov obce 
a hlavne pre novú generáciu podmienky na súťažné a rekre-
ačné športovanie. V duchu spolupráce s vedením obce a inými 
športovými klubmi našej dediny cítime povinnosť pokračovať 
na ceste vytýčenej už v dávnej minulosti.“

Štefan Olajec, predseda športovej komisie pri OZ
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Sportélet Gútoron

Új Sport Bizottság
2014 november 15-én, mint a többi község lakosai, a gúto-
riak is képviselőket választottak a  helyi önkormányzatba. 
A  választások után a  képviselők szokás szerint megalakí-
tották a  különféle bizottságokat. A  Sport Bizottság elnöke 
Olajec István lett. A  bizottság további tagjai : Igor Bútora 
( SK Hamuliakovo– kézilabda szakosztály) Vass Péter (SK 
Hamuliakovo–labdarúgó szakosztály). A  bizottság célja 
a  sport minden ágazatának sokoldalú fejlesztése. Ezen cél 
megvalosításának előfeltétele a hatásos komunikáció a többi 
sportszervezettel, új tervezetek kidolgozása, amelyek bőví-
tik a sportolók lehetőségeit és öregbítik a falu jó hírnevét. 
A folyamatban lévő tervezetek a következők:

Műfűvel borított többfunkciós sportpálya létesítése
A kormány a közelmúltban egy felhívást közölt, amelynek 
értelmében „ A sport fejlesztésének támogatása“ nevű prog-
ram alapján kérvényezhető egy támogatás többfunkciós 
sportpálya létesítésé-
hez. A  Sport Bizottság 
szeretné megvalósíta-
ni a  műfűvel borított 
sportpálya kiépítését. 
Néhány évvel ezelőtti 
igyekezete egy hasonló 
felhívásra meghiúslt az 
önkormányzati szava-
zás során, mert a felhí-
vás értemlében az ön-
kormányzatnak nagy 
összeggel kellett volna 
részt vennie a  terve-
zet megvalósításában. 
A mostani pályázatban 
a  sportpálya felépíté-
sére 30–50 ezer eurót 
nyújtanak azzal a  fel-
tétellel, hogy a  pálya 
legalább két sportág számára használható lesz. Az új sport-
pálya a futbalpálya és részben a kézilabdapálya területén he-
lyezkedne el, a kiválasztott két sportág ezért a labdarúgás és 
a kézilabda. A Sport Bizottság a község vezetőségével együtt 
megpályázta ezt a támogatást, melynek elnyerése a falu la-
kosságának sportolási lehetőségeit bővítené és magasabb 
szintre emelné a fiatalok felkészítését a labdarúgásra.

Workout–park (edzőpark) létesítése a Duna partján
A Sport Bizottság arra törekszik, hogy önkéntesek segítségé-
vel, nagyvárosi mintára, létrehozza a Duna Workout parkot.

A futbalpálya öntözési rendszerének kiépítése
Terveink közt szerepel a futbalpálya öntözési rendszerének 
kiépítése a már kész technikai tervek szerint.

A gútori SK jobb időket remél
A gútori SK az utóbbi időben kisebb válságon ment keresz-
tül, ami a tevékenységén is tükröződött. Fennállásának hat 

éve allat először, 2012-ben a női kézilabda csapat nem je-
lentkezett a 2. pozsonyi ligába, mert a lányoknak az iskola 
és munka mellett nem volt idejük a kézilabdával versenyzői 
szinten foglalkozni. Nem sokkal ezután a 2013/11-es pozso-
nyi labdarúgó ligába nem jelentkeztek az A csapat játékosai 
sem. Ezt személyes és anyagi okok előzték meg. 
Legsikeresebbnek a  gútori öregfiúk csapata bizonyult. Ezt 
a 2015–ös eredmények is bizonyítják, hiszen hat mérkőzés 
során egyszer sem veszítettek. A siker oka részben az, hogy 
a csapatot megerősítették az A csapat egykori tagjaival. Mint 
minden évben, idén is az évad csúcsát a 2015. május 16-án 
lejátszandó mérkőzés jelenti az SK Kerekegyháza csapata 
ellen. Az öregfiúk ugyan nem tartoznak az SK Gútor pol-
gártársulás hatáskörébe, de a  klub történelmében fontos 
szerepük van, és a mai napig hűséges támogatói. Éppen az 
öregfiúk és néhány sportrajongó kezdeményezésének kö-
szönhetően, reménytkeltőnek tűnik a sport klub jövője. Je-
lenleg egy új bizottság van kialakulóban, amely új lökést ad-
hat és felkészítheti a csapatokat a versenyekre a ligán belül.
Az A csapat szívesen jelentkezne ismét a ligás versenyekre, 
azonban kérdéses, hogy melyik ligába sorolják be őket, mert 

a  Szlovák Labda-
rúgó Szövettség 
a  versenyek át-
szervezését terve-
zi. Megszólítottuk 
elsősorban azokat 
a  játékosokat, akik 
a  múltban a  klub-
ban játszottak, de 
új játékosokat is, 
akiknek a  segítsé-
gére nagy szükség 
van. Természete-
sen pótolhatatla-
nok az anyagiak, 
ami nélkül nincs 
labdarúgás. Anyagi 
támogatást remél-
ve megszólítottunk 
több szervezetet. 

Többek közt magát az önkormányzatot is, melyet a gútori 
SK kulcsfontosságú támogatóként kezel, hiszen a csapat rep-
rezentálni szeretné.
A gútori SK új elnöke Fehér László, aki a klub újraalakítá-
sának egyik kezdeményezője és aki nagy felelősséget érez, 
hiszen bizalmat szavaztak neki.
„ A gútori labdarúgás 86 éves történelme, amelynek részesei 
voltunk mi is, tekintélyt ébreszt bennünk, és arra kötelez, hogy 
az elődeink nyomdokain haladjunk tovább. Nagy feladatok 
várnak ránk, újra lábra állítani a gútori SK-t, és ilyen módon 
a község lakosai, de főleg az új generáció számára megterem-
teni a  lehető legjobb feltételeket a rekreációs és versenysport 
terén. A falu vezetőségével és a többi sportklubbal való együtt-
működés szellemében kötelességünknek érezzük folytatni 
a régmúltban kitűzött utat. “

Olajec István a gútori önkormányzat  
Sport Bizottságának elnöke

Workout park



Futbalový klub FK Šamorín vzni-
kol v roku 2008. Klub založili rodičia, 
ktorí v  ňom naďalej aktívne pôsobia 
a spolu s trénermi a priaznivcami klu-
bu fungujú ako jeden tím. V  začiat-
koch činnosti klubu boli deti malé 
a  postačovalo aj malé ihrisko pri ho-
teli Kormorán v  Šamoríne. Ako ča-
som deti rástli, zvyšoval sa aj ich počet 
a s tým rástli aj nároky na rozmery ih-
riska, ktoré v  Šamoríne nebolo k  dis-
pozícii. V sezóne 2011/2012 klub prijal 
ponuku funkcionárov ŠK Hamuliako-
vo a  presťahoval sa do Hamuliakova. 
O  rok neskôr nasledovala aj zmena 
názvu na FK Šamorín-Hamuliakovo. 
Názov odráža historické meno klubu 
v spojení s jeho pôsobiskom. 

V  Hamuliakove mládežnícky 
futbal v  ŠK Hamuliakovo definitív-
ne zanikol v  roku 2010, preto bolo 
veľkou výzvou opätovne deti združiť 
a nadchnúť pre guľatú loptu. Po troch 
rokoch sa môžeme pochváliť úspech-
mi - podarilo sa postaviť mužstvá  
vo všetkých vekových kategóriách  
od predprípravky, cez prípravku, 
mladších a  starších žiakov až po 
mladší dorast. Naše plány sú ale 
smelšie, budúci rok začíname s  do-
rastom a o pár rokov veríme v úspeš-
nosť prechodu našich odchovancov 
do A-mužstva. Aj na športovom poli 
dosahuje náš klub úspechy, ktoré sú 
vzhľadom na úzky káder veľmi cenné: 
sme dvojnásobní majstri Slovenska vo 
futsale, mladší a  starší žiaci postúpi-
li po minuloročnej baráži do II. ligy 

a  mladší dorast sa vo  svojej III. lige 
neustále nachádza v  hornej tretine 
tabuľky.

Našou snahou je k športu priviesť 
deti od najútlejšieho veku. Aj preto po-
diel detí z Hamuliakova neustále rastie 
a  onedlho sa priblíži k  50 %. Klub je 
iniciátor a  hlavný organizátor Dunaj-
ského pohára, ktorého 4. ročník práve 
prebieha. Celoročná súťaž je určená 
pre najmladšie deti U9, ktoré nemajú 
na Slovensku žiadnu oficiálnu súťaž. 
Spolu s  Materskou školou Hamulia-
kovo sme minulý rok zrealizovali pro-
jekt s názvom „Kto (sa) hrá, nehnevá“, 
ktorý finančne podporila spoločnosť 
T-Com. Aj vďaka tomuto projektu 

sme mali možnosť realizovať prvky 
z  tréningového programu Coerver®  
Coaching, ktorý je vo  svete futbalu 
známy a  využívaný trénermi mládeže 
popredných európskych veľkoklubov. 

Aktivity našich členov sa ale neob-
medzujú len na prácu s deťmi a mláde-
žou, ale sústreďujú sa aj na vytváranie 
vhodných a  kultúrnych podmienok  
na tréning, vďaka našim sponzorom 
a  na vlastné náklady. Preto sme sa 
najskôr pustili do rekonštrukcie vnú-
torných priestorov šatní, kde boli vy-
stierkované steny, zhotovené sadro-
kartónové stropy, vydláždené podlahy 
a  pribudlo aj vykurovanie. Následne 
sme zateplili budovu a opravili fasádu. 
Natreli sme lavičky, striedačky a tribú-
nu, vymenili sieť za bránou. Pravidelne 
sa staráme o kosenie, hnojenie a polie-
vanie trávnika. A práve táto pravidelná 
starostlivosť je časovo stále náročnej-
šia, nakoľko väčšina zúčastnených sa 
jej venuje po svojom pracovnom čase. 
Našim veľkým snom sa tak stáva re-
alizácia automatického, ale bohužiaľ 
investične náročného polievania, ktoré 
našich chlapov odbremení a  umožní 
im venovať sa práci s deťmi. 

Radi uvítame pomoc kohokoľvek, 
kto nám napomôže materiálne ale-
bo finančne pri realizácii tohto sna.  
Vopred ďakujeme.

Tibor Lengyel, predseda klubu
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FK Šamorín-Hamuliakovo:  
   vychovávame futbalové nádeje



Az FK Somorja futballklub 2008-
ban alakult. Azok a  szülők, akik ala-
pították, máig aktívan részt vesznek 
a  klub életében és az edzőkkel együtt 
egy közös csapatként működnek. 
A kezdetekben, míg a gye-
rekek kicsik voltak elég 
volt a  somorjai Kormorán 
szálloda melletti kis pálya 
is. Ahogy a  gyerekek és 
a  létszámuk is nőtt, igény 
lett egy nagyobb futball-
pályára, amihez Somorján 
nem volt hozzáférésünk. 
Így a  2011/2012-es évad-
ban a  klubunk elfogadta 
a Gútori SK vezetőségének 
ajánlatát, és átköltözött 
Gútorra. Egy évre rá az FK 
Somorja - Gútor (FK Ša-
morín-Hamuliakovo) név-
változtatásra is sor került. 
A  név az anyaklub nevét 
és működésének helyszínét 
tükrözi. 

Gútoron az ifjúsági fut-
ball hivatalosan 2010-ben 
végérvényesen megszűnt, 
ezért nagy kihívást jelen-
tett újraszervezni a  gye-
rek- és ifjúsági focit. Há-
rom év után talán büszkén 
elmondhatjuk, hogy sike-
rült csapatot indítanunk 
az összes korosztályban: az 
utánpótlástól egészen a ser-
dülőkig. Terveink azonban 
merészebbek, mert jövőre 
már idősebb serdülő csa-
patunk is lesz, és bízunk 
benne, hogy pár éven belül 
neveltjeinkből tudunk indí-
tani egy felnőtt csapatot is. 
Klubunk a  sportteljesítmé-
nyek terén is büszkélked-
het, ami komoly eredmény, 
figyelembe véve a gyerekek 
létszámát, hiszen kétszeres 
szlovák bajnokok vagyunk 
teremfociban, az ifjabb és 
idősebb diák kategóriában 
feljutottunk a II. osztályba, 
és az ifjabb és az idősebb 
serdülők a  III. osztály felső harmadá-
ban helyezkednek el.

Célunk, hogy a  legfiatalabb gye-
rekekkel is megszerettessük a  spor-

tot, egyre több helyi, gútori gyerek is 
nálunk rúgja a  labdát. Számuk lassan 
eléri az 50%-ot. 

Klubunk kezdeményezője és fő-
szervezője a  Duna kupának, melyben 

már a 4. évad zajlik. Ezt az egész éves 
bajnokságot a  legfiatalabb, U9-es kor-
osztálynak szerveztük, akiknek Szlo-
vákiában semmilyen hivatalos bajnok-

ságuk nincs. Tavaly a  helyi óvodával 
a “Kto (sa) hrá nehnevá” T-Com által 
támogatott projektben vettünk részt. 
Ennek a  projektnek a  segítségével le-
hetőségünk volt a  világon szakmailag 

is elismert és alkalmazott 
Coerver® Coaching edzése-
lemeinek alkalmazására.

Klubunk tagjainak 
munkája azonban nem me-
rül ki csak a gyerekekkel és 
az ifjúsággal való foglalko-
zásban, szeretnénk egyúttal 
megfelelő és kulturált fel-
tételeket biztosítani a gyer-
mekek számára. Ezt részben 
szponzorok segítségével, 
részben önerőből tudjuk 
megvalósítani. Első lépés-
ként az öltözők felújításába 
fogtunk, ahol kigletteltük 
a  falakat, gipsz-kartont 
rögzítettünk a  mennyezet-
re, lecsempéztük a  padlót 
és fűtést is beszereltünk. 
Következő lépésként hő-
szigeteltük az épületet és 
kijavítottuk az épület hom-
lokzatát. Lefestettük a  lelá-
tót, padokat, cserepadokat, 
kicseréltük a  hálót a  kapu 
mögött. Rendszeresen gon-
dozzuk a  füvet, nyírjuk, 
műtrágyázzuk, öntözzük. 
Ez a  rendszeres gondozás 
időben a  legigényesebb, 
mivel legtöbben a  munka 
utáni szabadidőnket szán-
juk rá. Éppen ezért a követ-
kező álmunk egy automata 
öntözőrendszer kiépítése, 
mely sajnos egy nagyobb 
befektetés, de nagy segítség 
lenne a klubban segítő sok 
önkéntesnek, akik ezáltal 
több időt tudnának a  gye-
rekekre szánni.

Tisztelettel fordulunk 
ezért Önökhöz, segítsé-
güket és támogatásukat 
kérve ennek az álomnak 
a megvalósításához. Előre 

is köszönünk minden segítséget.

Lengyel Tibor, a Klub elnöke
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FK Somorja – Gútor:  
   a futball jövőbeli reménységeit neveljük



Hokejový oddiel HAMIKOVO
HO Hamikovo Hamuliakovo OZ vznikol  
v roku 2010. Klub začínal s veľmi malým poč-
tom hráčov vo veku od 3 do 13 rokov. V dneš-
nej dobe sa nám darí plniť kategórie predprípravky 
a  prípravky. V  týchto kategóriách U8 U9 U10 sa 
nám darí dosahovať aj skvelé výsledky. Celkový počet členov 
v hokejovom klube je 90 detí. Všetky sú z Hamuliakova a oko-
litých obcí.

Hráči v  kategórii U9 skončili na skvelom 3. mieste v  EMHL 
(Európska Mini Hokejová Liga). Vyhrali medzinárodný turnaj 
v Dunaújvárosi, kde triumfovali spomedzi desať tímov. V ju-
homoravskej lige sa tiež pohybovali na popredných priečkach.

Kategória U10 si vedie podobne. Chlapci síce skončili v EMHL 
na 4. mieste, ale za to sa im podarilo obhájiť 1. miesto na me-
dzinárodnom turnaji v slovinskom Maribore, kde v konkuren-
cii14 tímov prešli celý turnaj bez prehry. V semifinále si pora-
dili s českým tímom a vo finále s talianským.

Kategória U8 je najmladšia. Ale tiež ma za sebou svoju pre-
miérovú sezónu, a to úspešne. V lige sa pohybovali v prednej 
polovičke tabuľky.

Čo sa týka vyšších vekových kategórii, tak vzhľadom na níz-
ky počet chlapcov nedokážeme poskladať tým do ligy. Chlapci 
trénujú s nami a snažíme sa ich posielať ako posily do iných 
klubov, kde majú šancu si aj súťažne zahrať.

Za Hamuliakovo súťaží aj seniorská kategória v 2. slovenskej lige. V minulej sezóne skončili na 4. mieste v západnej časti. 
Tento rok pre nedostatok hráčov a pre zranenia obsadili posledné miesto.

Boris Majeský, Martin Líška

Krasokorčuliarsky  
oddiel Hamikovo
KO Hamikovo je mladý, ale rýchlo sa 
rozrastajúci športový klub, ktorý od 
roku 2010, kedy vznikol, má už vyše  
40 členov vo veku 4-13 rokov.

V  poslednej sezóne 2014/15 oddiel 
úspešne reprezentovalo v  rámci Slov-
enského pohára v  krasokorčuľovaní 
15 pretekárok, ktoré spoločným 
úsilím vybojovali výborné 14. miesto 
v  kategórii klubov z  26 slovenských 
krasokorčuliarskych oddielov.

Medzi najúspešnejšie pretekárky v tejto 
sezóne patrili naše najmladšie: Hanka 
Čermáková (2. miesto SP v  kategórii 
Nádeje 7), Laura Herrera (7. miesto SP v kategórii Nádeje 8), Júlia Kušíková (10. miesto SP v kategórii Nádeje 7), a mnoho 
ďalších, ktoré zvládli náročnosť krasokorčuliarskych prvkov po krátkom období členstva v KO Hamikovo. Okrem súťažného 
korčuľovania sa KO Hamikovo venuje aj rekreačnému korčuľovaniu vo forme kurzov škôlok korčuľovania a prípravných, 
resp. zdokonaľovacích kurzov korčuľovania.

Petra Netryová
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Gútor RUN 2015  
- Beh pre všetkých 
Pozývame všetkých priaznivcov športu na 3. ročník bežec-
kých pretekov - Dobehni ma! GútorRUN 2015. 
V snahe vybudovať novú tradíciu rekreačných behov  
pre zdravie, ktorá spája ľudí, pozitívne vplýva na medziľudské 
vzťahy občanov a zároveň motivuje staršiu a mladšiu vekovú 
kategóriu k  zdravému životnému štýlu, sa rozhodli športo-
ví nadšenci z Hamuliakova zorganizovať Gútor RUN - Beh  
pre všetkých. 
Po dvoch úspešných ročníkoch, v rámci ktorých sa zapojilo 
viac ako 700 účastníkov, sa stretneme opäť 19. septembra 

v obci Hamuliakovo. Zo širokej ponuky súťažných kategórií 
si určite každý záujemca vyberie tú svoju, či už ide o skúse-
ných trénovaných bežcov v hlavnom preteku, alebo o rekre-
ačné či detské behy. 
Pre zabezpečenie takejto akcie /profesionálna súťaž s  ča-
somierou/ nestačí len dobrá vôľa, chuť a elán. Bez podpory 
reklamných partnerov sa pri takýchto akciách organizátori 
nezaobídu. Preto by sme sa chceli poďakovať všetkým dote-
rajším sponzorom podujatia, generálnemu sponzorovi Sys-
temair a.s., hlavným sponzorom: Občianskemu združeniu 
Hamuliakovské deti, BSK, obci Hamuliakovo, reštaurácii Sole 
Solo, spoločnosti Vnet, a.s., Stiefel Eurocart, s.r.o., Babaloo, 
sponzor MS šport a všetkým ďalším podporovateľom a dob-
rovoľníkom. 
 Budeme radi, ak sa rozhodnete aj Vy podporiť uvedené podu-
jatie alebo sa stanete členom realizačného tímu. 

WWW.DOBEHNIMA.SK

Užime si fantastickú športovú atmosféru opäť a prekonaj-
me samých seba! Prihlasovanie bude spustené od 6.7.2015. 
Tešíme sa na Vás! 
Za organizátora pretekov: Ing. Anikó Molnárová 
Tím nadšencov Hamuliakovo, 
ktorý bude zaregistrovaný pod názvom: 
Občianske združenie GútorFUN. 

GútorRUN 2015 futóversenyen  
- immár harmadszor 

Hagyományteremtő céllal rendeztük meg a GútorRUN el-
nevezésű futóversenyt. Nagy érdeklődést váltott ki a  ren-
dezvény, hiszen a  két év folyamán több mint 700 ember 
jelentkezett a  megmérettetésre. A  futóversenyre hat kate-
góriában lehet benevezni: az ovisok 200, az alsó tagozatos 
alapiskolások 750, a  felső tagozatra járók pedig 1320 mé-
teren futnak. A felnőtt easy kategóriában futók 2,3, a hobbi 
futók 5,6, a profik pedig 10 kilométert teljesítenek. 
Köszönet minden támoga-
tónak, több helybeli vál-
lalkozónak, illetve magán-
személynek valamint az 
önkénteseknek, akik hozzá-
járultak a futóverseny sike-
réhez.
"Célunk, hogy minden 
évben megrendezzük ezt 
a  versenyt, amely legalább 
néhány órára összehozza 
a helyi és a környékbeli 
polgárokat és motiválja 
a gyermekeket, de a felnőt-
teket is, hogy rendszeresen 
sportoljanak. Nagy öröm-
mel tölt el bennünket, hogy 
a vártnál jóval többen  
álltak rajthoz. A  sok-sok 
pozitív visszajelzés pedig 
azt igazolja, hogy nem 
dolgoztunk hiába. Találkozunk 
szeptember 19-én, jelentkezni a www.dobehnima.sk honla-
pon lehet július 6-tól.  
Molnár Anikó, a rendezvény szervezője - a Gútor FUN pol-
gári társulás nevében 

19.9.201519.9.2015

Gútor RUN 2014
viac ako 350 pretekárov

Najlepší čas:

 hlavný beh - 10 km – 00:35:35

 hobby beh - 5,6 km – 00:20:36

 easy beh - 2,3 km – 00:08:35



 

Objednávky na 0948/613 717

beauty salon

www.ritual-gold.sk facebook.com/ritualbeautysalon

j Spoločenské účesy j  

j Kozmetické poradenstvo j 

j škola líčenia j tématické stretnutia j 

j Last minute zľavy j vernostný klub j  

j Balíčky: nevesta účes a líčenie j 

j babská jazda j Uzavreté akcie j

j HairTherapy j ColorTherapy j HairDesign j 
j Cosmeceutical Skin Care j MakeUp Art j

Postaráme sa o vašu dovolenku

My Way  travel agency 

www. domavchorvatsku.sk  
www.4com.sk  

Tel: 02/4333 0808,  myway@myway.sk

R M Tobíme / ilujeme / voríme

úsmev na vašej tvári.

www.rmt-interier.sk

■ ■ DVERE 

■ ■ PARKETY 

■ ■ SKRINE NA MIERU 

■ ■ BEZPEČNOSTNÉ DVERE 

■ ■PLASTOVÉ OKNÁ 

0918 516 154
0905 561 277
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Kazanská 23, Podunajské Biskupice, Bratislava
Mobil: 0908 524 996
Beatrix Kállayová – Hamuliakovo – 0908 948 608
Szilvia Cvedlerová – Mliečno– 0908 054 317

Bufet pri hrádzi

Tradičná domáca kuchyňa, veľký výber nápojov, 
rokmi overená kvalita a spokojnosť zákazníkov.
Pečené ryby, stála ponuka obľúbených pokrmov 
aj denne obmieňané špeciality.
 
Príjemné posedenie 
v tieni lužného lesa.
V blízkosti dunajskej 
cyklotrasy, možnosť 
odstavenia bicyklov 
priamo v areáli.

Otvorené denne od 12:00 do 22:00,  
cez víkend od 11:00 do 22:00



WWW.DOBEHNIMA.SK

ÚČTOVNÍCTVO
EKONOMICKÉ PORADENSTVO

Tel.: 0905 560 805 
e-mail: maria.gasparekova@gmail.com 

www.uctovnictvo-samorin.sk

6. Obsah: len tie najkvalitnejšie kávové zrnká

3,50 eur
3,30 eur

bezKonKurenčné 

ceny

Ponúkame možnosť usporiadúvania 
•	 rodinných osláv,
•	 svadieb,
•	 firemných posedení 
•	 a iných akcií s kapacitou do 35 osôb 

Príjemná rodinná atmosféra s usmiatym  
personálom a vynikajúcou slovenskou,  
maďarskou a medzinárodnou kuchyňou -bohaté jedlá  
+ super pizza je to čo ponúkame v našej  
reštaurácií GURMAN Hamuliakove.



WWW.DOBEHNIMA.SK

bezKonKurenčné 

ceny

13. 6. 2015

HELYI  HAGYOMÁNYOK FESZTIVÁLJA 
11.30 HAGYOMÁNYOS ÉTELEK FŐZŐCSKÉJE 
 KÓSTOLÓVAL A FŐTÉREN 
 - pörkölt, gulyás, és más finomságok
13:00  Csallóközi gyermek néptánccsoport  
13:30 A jó ebédhez cimbalmon játszik Mezei Ernő
14:00  Červené jabĺčko néptánccsoport   
14:30  Csali gyermek néptánccsoport, Somorja 
14:00 - 18:00 GYERMEKEK KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSAI  
 - szövés, fonás, kerámia, gyertya- és pólófestés kreatív technikával 
 (egyszínű pólót hozzanak magukkal) 
 SZÍNES VÁSÁR: BEMUTATKOZNAK A CSALLÓKÖZI 
 HÁZTÁJI TERMELŐK 

KÍSÉRŐ RENDEZVÉNYEK 
10:00 – 16:00  Öregfiúk hagyományos labdarúgó tornája 
 a futballpályán - Gútor község polgármesterének vándorserlegéért 

14:00 – 16:00  A gútori polgárok szavazhatnak "Mi tetszik nekem legjobban Gútoron" 
                         témára elkészített legsikeresebb gyermekrajzra 
 

FALUNAP 
10:00 Szentmise a Szent  Donát szobornál
11:00  Koszorúzás a hősök szobránál
15:30  A Falunap ünnepélyes megnyitója 
 a kultúrház épülete előtt
15:50  A helyi  alapiskola tanulóinak fellépése 
16:10 Gútor polgármesterének vándorserlegéért 
 rendezett labdarúgó torna kiértékelése 
16:40 A helyi óvodások fellépése 
17:00  Lubos varázsló óriás buborék showja gyermekek számára 
17:40  A gyermekrajzverseny kiértékelése 
18:00  A STEPS zenekar játszik (utcabál éjfélig) 
19:00 MUSICAL VÁLOGATÁS  -  Michaela és Martin Kaprálik 
 A Nová Scéna (Új Színpad) neves művészeinek koncertje  
21:00  A VILÁGHÍRŰ SZÉCSI PÁL FELEJTHETETLEN DALLAMAI 
 AZ ESZPÉ EGYÜTTES ELŐADÁSÁBAN 
  - Gedeon bácsi, Szeretni bolondulásig, Két összeillő ember...
22:00  FÉNY- ÉS LÁNGSHOW A GÚTORI MAZSORETTEK ÚJDONSÁGA 
 (csak jó idő esetén)
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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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