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Lužnianske srdcia pomáhajú
Srdcia na zber vrchnákov
Možno ste po potulkách naším krásnym Slovenskom aj Vy vo viacerých mestách a obciach videli veľké kovové srdcia. Ľudia do
nich vhadzujú plastové vrchnáky z PET
fliaš, ktoré sú vyrábané z tvrdého kvalitného plastu, a preto je dobré ich recyklovať
a to nielen z ekonomického, ale aj z ekologického hľadiska. Neskončia tak na skládke a v spaľovni, ale dokonca aj pomáhajú!
Okrem environmentálneho aspektu, keď separáciou takéhoto odpadu myslíme na našu
prírodu, má celá zbierka aj sociálny aspekt.
Recyklačné spoločnosti vykupujú väčšie
množstvá tohto plastu, ale vrchnák k vrchnáku a je z toho veľká kopa. Pre mnohých to
znamená pomoc pri zlepšení zdravia či dokonca záchranu života.
Myšlienka podporiť zbierkou vrchnákov
tých, ktorí to potrebujú, sa zrodila aj v Dunajskej Lužnej. Centrum Rozárka a občianske
združenie Aktívna Dunajská Lužná sa rozhodli rozmiestniť srdcia v Dunajskej Lužnej.
Kovové srdcia, ktoré sú zároveň umeleckými
dielami, vyrobil, dnes už nebohý obyvateľ
Dunajskej Lužnej, pán Ivan Šarközy. Žiaľ, to
jeho dotĺklo po nešťastnej nehode, ktorá sa
stala práve pri výrobe kovového srdca. Patrí
mu veľké poďakovanie nielen za tieto srdcia,
ale za to, že to svoje by bol rozdal. A poďakovanie patrí nielen jemu. To posledné, osudové srdce dnes stojí pred Mestským úradom
v Senci. Manželka pána Ivana Šarközyho,
pani Melinda Šarkozy, srdce sama dokončila a symbolicky doň vhodila prvé vrchnáky
práve ona. Zaslúži si veľký obdiv nás všetkých a tiež poďakovanie za to, že v týchto
pre ňu ťažkých životných chvíľach má ešte
energiu na pomoc druhým.
www.inakobdareni.sk

Výťažok zo zbierky pre
hendikepovaných plavcov
Komu je adresovaná pomoc? V Dunajskej
Lužnej v tom mali od začiatku jasno. „Podporíme ľudí s hendikepom, ktorí sú pre zdravú populáciu často vzorom, pretože napriek svojmu
hendikepu sa snažia žiť svoj život veľakrát oveľa zmysluplnejšie ako zdraví ľudia a zaslúžia si
obdiv ostatnej populácie pre ich húževnatosť,
silu a vôľu prekonávať samých seba. Učia nás
vážiť si veci, ktoré sú pre nás samozrejmosťou,
učia nás byť lepšími a tolerantnejšími“.
Na portáli ĽudiaĽuďom.sk iniciátorov
zbierky oslovil príbeh 15-ročného Martina
Batku, študenta Bilingválneho gymnázia
C.S.Lewisa, hendikepovaného športovca,
reprezentanta SR v paraplávaní, ktorý
napriek mnohým absolvovaným operáciám
a napriek odkázanosti na invalidný vozík, bojuje so životom ako lev a môže byť vzorom
svojim rovesníkom. V Centre hendikepovaných plavcov, ktoré je Martinovým domovským klubom, je takýchto bojovníkov oveľa
viac. A tak bolo rozhodnuté. „Podporíme
Centrum hendikepovaných plavcov!“

Centrum hendikepovaných plavcov
(CEHAP)
Pohyb vo vode, rehabilitačný aspekt, voľnosť, radosť, socializácia - to všetko spája
ľudí v plaveckom klube CEHAP. Deti, mladí
ľudia s telesným či mentálnym postihnutím
prichádzajú do dráh bazéna na Mokrohájskej
ulici z rôznych dôvodov. Niektorí berú plávanie ako súčasť rehabilitácie, iní vnímajú bazén ako miesto stretnutia sa s kamarátmi. Sú
medzi nimi plavci, ktorí sa pravidelne zúčastňujú domácich a zahraničných súťaží a majú

tie najvyššie ambície. V centre plávajú aktuálne traja plavci, ktorí sú zaradení do reprezentácie SR v paraplávaní: Martin Batka (Bratislava), Radomír Pacák (Bratislava) a Alžbeta
Kubová (Liptovský Mikuláš). Pod vedením
hlavného trénera klubu Juraja Kolariča sa
pripravujú aj ďalší plavci: Dominika, Katrinka, Janko, Andy, Monika, Boris, Erik, Dorotka, Branko,... Členská základňa sa postupne
rozrastá o ďalších plavcov. Veľký obdiv patrí
nielen všetkým plavcom, ale aj ich rodičom,
ktorí s deťmi trávia nielen hodiny pri plávaní,
ale aj také chvíle, ktoré si mnohí rodičia zdravých detí ani nedokážu predstaviť.

Kde a ako môžete zbierať?
Keďže myšlienkou zbierať vrchnáky a podporiť tým šport hendikepovaných, nadchli
sa nielen obyvatelia Dunajskej Lužnej, ale
aj okolité mestá, obce a mnoho ďalších komunít a ľudí s dobrým srdcom, dnes zberné
miesta pre CEHAP nájdete na
https://www.cehap.sk/zbierka-vrchnakov/,
prebieha na týchto miestach:
• OFK Dunajská Lužná
• Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia
• Cirkevný zbor ECAV Dunajská Lužná
• RKC, farnosť Dunajská Lužná
• Detský kútik Coop Land, Dunajská Lužná
• ZŠ Dunajská Lužná
• Evanjelická spojená škola v Martine
• Reštaurácia a Pub u Zola, Dunajská Lužná
• Bufet pri kostole, Hamuliakovo
• Potraviny u Valiky, Kalinkovo
• Pred Mestským úradom v Senci
• Športový klub obce Miloslavov
• Obec Rovinka, pri kostole
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Zbierku podporili aj zamestnanci Ministerstva financií, kde bolo v septembri umiestnené jedno zo sŕdc, podporilo ju a aj mnoho
známych osobností. Symbolicky vrchnák
vhodil aj pán Zoltán Makai, ktorý ako prvý
Slovák v roku 2002 preplával kanál La Manche a bol členom štvorčlennej štafety Slovákov, ktorá ako prvá na svete preplávala
extrémne náročný Severný prieliv medzi Severným Írskom a Škótskom.
Zbierka vrchnákov potrvá do 31.01.2022
a celý projekt vyvrcholí charitatívnym futbalovým zápasom, ktorý odohrá Mužstvo
futbalových zázrakov – MUFUZA. Ako sami
na svojom webe uvádzajú, team MUFUZA
tvoria známi herci, moderátori a športovci so
športovým srdcom a veselou dušou.
Veľkým prínosom celej zbierky je aj fakt, že
„Ivanove srdcia“ spojili ľudí v pomoci dobrej veci. A spolu so všetkými podporovateľmi vyslali signál, že aj ľudia s hendikepom
milujú pohyb vo vode. Preto, ak sa aj vďaka
týmto srdciam zmení život čo i len jedného
vozíčkara, či inak zdravotne znevýhodneného človeka a rozhodne sa prísť medzi nás,
do komunity paraplavcov, malo to obrovský
význam.
Ďakujeme organizátorom zbierky aj
všetkým podporovateľom.
„Vedieť UROBIŤ RADOSŤ DRUHÝM bez očakávania, že dostanem niečo naspäť, nerobí bohatými len druhých, ale i nás samotných“, Petr Havránek.
Viac informácií o zbierke:
www.aktivnaluzna.sk
www.rozarka-centrum.sk
https://www.cehap.sk/zbierka-vrchnakov/
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