
Námestie svätého Štefana a okolie mestského kultúrneho 
strediska sa zmení. Mestský podnik Area Šamorín, s. r. o. sa 
do prác pustila 15. júna a Dni svätého Štefana v auguste by 
sa už mali konať na vynovenom námestí.                (ti)

30. júna 2016 zasadalo mestské zastupiteľstvo

Zmenil sa rozpočet mesta
Program rokovania zastupi-
teľstva bol bohatý napriek 
tomu, že plánovaných 27 
bodov bolo na základe 
poslaneckého návrhu napo-
kon okresaných na 24. 
Poslanci si vypočuli správy 
primátora Gabriela Bárdo-
sa a viceprimátora Csabu 
Orosza o ich činnosti v uply-
nulom období, následne 
skontrolovali plnenie uzne-
sení a vyhodnotili plnenie 
rozpočtu v prvom štvrťroku 
2016. V prvých troch mesia-
coch boli investičné výdav-
ky nižšie, no ako odznelo, 
vyhodnotenie, ktoré je zo 
zákona povinné, má skôr 
informačný charakter. Príj-
movú časť rozpočtu vo výške 
11 615 382 eur mesto splni-
lo na 25,32 percent, plne-

nie výdavkovej stránky bolo 
18,62-percentné. Po pred-
ložení výročnej správy hos-
podárenia konsolidovaného 
celku mesta Šamorín za rok 
2015 zaznela požiadavka, 
aby v budúcnosti mestský 
úrad zasielal takýto roz-
siahly materiál (45 stranovú 
správu) z dôvodu šetrenia 
poslancom elektronicky, 
v tlačenej podobe len tým 
poslancom, ktorí o to oso-
bitne požiadajú. Následne 
sa postúpilo k prvej zmene 
rozpočtu mesta na rok 2016. 
Poslanci schválili preskupe-
nie jednotlivých položiek, 
v dôsledku čoho figuruje 
na príjmovej a výdavkovej 
stránke rozpočtu suma 11 
897 272 eur a 77 centov. 
Po odznení ročnej správy  

o kontrolnej činnosti hlavné-
ho kontrolóra mesta za rok 
2015 hlavný kontrolór pred-
ložil na schválenie aj plán 
svojej kontrolnej činnosti na 
II. polrok 2016. 
Živú diskusiu vyvolal návrh 
všeobecne záväzného naria-
denia mesta č. 4/2016 o 
podrobnostiach financo-
vania základných umelec-
kých škôl, jazykových škôl, 
materských škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Šamorín, 
súkromných a cirkevných 
zriaďovateľov na území mes-
ta v rozpočtovom roku 2016. 

Keďže k téme sa okrem 
poslancov chceli vyjadriť aj 
iní prítomní občania, pri-
mátor dal slovo aj im. Do 
zákonom stanovených 15 
dní prišlo na mestský úrad 35 
postrehov týkajúcich sa tohto 
nariadenia. S pripomienkami 
sa zaoberala osobitná komisia. 
Poslanci nariadenie po dlhej 
diskusii napokon schválili.
Druhú časť zasadnutia v neprí-
tomnosti primátora viedol 
jeho zástupca. Poslanci okrem 
iného schválili niekoľko záme-
rov na prevod nehnuteľného 
majetku mesta, ako aj zmluvu 
o vecnom bremene.  (–) 

festival Pomlé
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mesačník VeReJnéhO žIVOta  bezplatné

tieto noviny distribuuje spoločnosť  d. a. cZvedLer, spol. s  r. o. bezplatne.

Dvadsaťpäť rokov folklórneho 
súboru Prvosienka

Detský a mládežnícky fol-
klórny súbor Prvosienka bol 
na popud Ing. Dušana Zaťka 
a Táne Hužovičovej založený 
v roku 1991 pri Miestnom 
odbore Matice slovenskej 
v Šamoríne. Prvá generá-
cia detí začala tancovať pod 
vedením Táne Hužovičovej, 
Božky Nagyovej, Marty Gal-
báčovej – pracovali s nadše-
ním i spontánnosťou, ktorá 
dokázala chytiť deti a ich 
rodičov za srdce. Pridali sa k 
nim Gitka Ághová, Barbor-
ka a Andrejka Csánové, Git-
ka Barabasová s manželom 
Emilom. Vznikla spevácka 
skupina, súbor sa prezen-
toval na mestských i matič-

ných akciách. Štafetu vede-
nia prevzali Iveta Maxiánová 
a Gabika i Janko Ďurišovci, 
ktorí už prizvali k spoluprá-
ci profesionálov Mikuláša 
Czingela, Naďu Čermákovú 
a Andreu Jágerovú. S finanč-
nou podporou mesta Šamo-
rín sa začalo systematicky 
budovať krojové vybavenie. 
Výmena generácií nastáva 
po piatom výročí a prichá-
dza Mária Patlevičová-Ši-
mončičová, ktorá je autor-
kou choreografií programo-
vého bloku Po slovenskej zemi. 
Mojich dvadsaťdva rokov 
s Prvosienkou znamenajú 
pravidelné nácviky, stava-

(Pokračovanie na strane 2.)
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Dvadsaťpäť rokov folklórneho súboru Prvosienka
nie choreografií, vystúpe-
nia, ktoré sú výsledkom 
spoločného snaženia detí i 
obetavých žien po mojom 
boku Sone Jáchimovej, Kat-
ky Schwarzovej, a v nepo-
slednom rade patrí moje 
ďakujem rodičom i všetkým 
našim spolupracovníkom, 
podporovateľom a sponzo-
rom. Slávnostný program, 
ktorý sa uskutočnil 30. aprí-
la 2016 v Mestskom kultúr-
nom stredisku v Šamoríne, 
sme koncipovali tak, aby 
tam boli tváre detí tých 
súčasných i tých z predchá-

dzajúcich generácií. Sloven-
ský folklór je neuveriteľne 
rozmanitý, obsiahnuť ho je 
vlastne nemožné, a tak sme 
vybrali tie oblasti a tie cho-
reografie, ktoré sú deťom 
najmilšie: Liptov, Zemplín, 
Spiš, Záhorie. A už tradične 
ľudovú hudbu viedla Lenka 
Trnková z Dunajskej Lužnej.
25 rokov – pred desiati-
mi rokmi som napísala: 15 
rokov je pomerne „vysoký 
vek“ pre detský súbor, a 
striedanie generácií pozna-
čilo jeho „dušu“ – každé 
dieťa na nej zanechalo svoj 
otlačok a každé dieťa si so 
sebou niečo odnieslo – pes-
ničku, hru, získalo dobrého 
kamaráta... A keď sa na tieto 
slová pozerám s odstupom 
– nezostáva mi nič iné len 
súhlasiť a odovzdať slovo 

ľuďom, ktorí sa podieľajú na 
činnosti súboru, či už pria-
mo alebo ako diváci, aby 
oni napísali, ako vnímajú 
„dušu“ Prvosienky v roku 
2016: 
– Stáť s dcérou na jednom 
javisku pri prezentovaní slo-
venského folklóru je jedna 
z nezabudnuteľných chvíľ v 
mojom živote. Moja dcéra, 
skoro osemročná, tancuje 
v detskom a mládežníckom 
folklórnom súbore Prvo-
sienka už tri roky. Pravidel-
né tréningy pod vedením 
skúsených vedúcich – Ľ. 
Jáchimovej, S. Jáchimovej a 

K. Schwarzovej – sa v pozi-
tívnom slova zmysle pod-
písali pod schopnosť dcéry 
postaviť sa pred publikum, 
a spolu s ostatnými deťmi 
nám rodičom a divákom 
s ľahkosťou sprostredko-
vať časť minulosti, v ktorej 
vyrastali a žili generácie 
pred nami. Mať možnosť 
svoje dieťa trochu intenzív-
nejšie zoznámiť so sloven-
ským folklórom je ako otvo-
riť mu dvere k nahliadnutiu 
do minulosti. Verím, že s 
týmto poznaním sa bude 
ľahšie chápať súčasnosť a 
tvoriť budúcnosť. Vystúpe-
nie pri príležitosti 25. výro-
čia založenia súboru umož-
nilo prezentovať hry, piesne 
a tance viacerým vekovým 
kategóriám. Od detí škôl-
karského veku, mládežníkov 

až po dospelú generáciu. 
Folklór je symbolom kolek-
tívnej pamäte a ja som sa na 
chvíľu súčasťou tohto stala. 
Ďakujem, E. Mitrová-Lučo-
vá 
– Hneď po doručení 
pozvánky na jubilejný kon-
cert Prvosienky som si uve-
domil, aké z môjho pohľadu 
fascinujúce je vnímať, ako 
sa celé tie roky Jáchimovci, 
Schwarzovci a ďalší nezišt-
ne vkladajú do tak nesmier-
ne náročnej, ale prekrásnej 
práce s deťmi, čo pre nich 
všetko robia, čo obetujú, 
ale takisto čo pre nich zna-
menajú a ako sa im detváky 
za to odmeňujú. Veru, veru, 
aj náš malý Viliam prešiel 

Prvosienkou a vo svojom 
zlatom detskom veku sólo-
val vo viacerých číslach 
súboru. O to citlivejšie to 
dokážem oceniť a byť za to 
nesmierne vďačný, ako nám 
pred očami dlhé roky kvitne 
jeden prenádherný ume-
lecký súbor. Vlastne nie 
je iba prvo-sienkou, ale aj 
posle-sienkou, a je vlastne 
jaro-sienkou, leto-sienkou, 
jeseno-sienkou i zimo-sien-
kou. Do ďalších 25 rokov 
Ti, milá Prvosienka, pra-
jeme plno nádherných a 
voňavých kvetov. Živijó a 
vivat! S vďakou, úctou a 
najmä s láskou: Peter Paľa-
ga s rodinou.
Ľudmila Jáchimová, vedúca súboru 

(Dokončenie z 1. strany)



júl – augus 2016 3

Z čoho novorodenecký 
program pozostáva? 
– Za rovnako dôležité ako 
blahoželanie jubilantom 
považujeme aj privítanie 
novorodencov, ktorí sú 
budúcnosťou nášho mesta. 
Chceme vytvoriť podobnú 
tradíciu, akou je blahožela-
nie seniorom. Novoroden-

cov a ich rodičov pozveme 
na malú slávnosť. Sú miesta, 
kde sa na počesť novoroden-
cov sadia stromy, my sme si 
vybrali skromnejšiu formu 
oslavy. Podobne ako obda-
rúvame jubilantov, obdarí-
me aj novorodencov, ktorí v 
zmysle rozhodnutia zastu-
piteľstva dostanú darčekovú 
poukážku.

V akej podobe a ako často 
bude samospráva vítať 
novorodencov? 
– V našom meste sa v posled-
ných rokoch rodí 150 – 180 
novorodencov, čo je skvelé, 
keďže mnohé mestá na Slo-
vensku bojujú skôr s úbyt-
kom obyvateľstva. V závis-
losti od situácie ich chceme 

slávnostne privítať dva či tri 
razy do roka. Tohoročných 
novorodencov sme plánova-
li pozvať na stretnutie ešte 
pred prázdninami a druhé 
stretnutie sa malo konať na 
jeseň, pred koncom roka. 
Keďže sa však darčekové 
poukážky omeškali, novoro-
dencom a ich rodičom zabla-
hoželáme až v septembri. (ti)

Darčeková poukážka 
pre novorodencov

Vedenie nášho mesta aj v júni zablahoželalo jubilantom, 
ktorí oslávili 70., 75., 80., 85. a vyššie narodeniny. V neprí-
tomnosti primátora Gabriela Bárdosa jubilantom zaželal 
všetko dobré viceprimátor Csaba Orosz.               (ti)  

Kde budú fitparky?
V Šamoríne budú čoskoro dva fitparky s vonkajšími 
cvičebnými strojmi. O ich umiestnení rozhodli oby-
vatelia mesta, ktorí mohli do 30. júna odovzdať svoje 
hlasy na vrátnici radnice. Komisia športu a mládeže pri 
mestskom zastupiteľstve vytypovala päť miest, exter-
né cvičebné stroje budú umiestnené na tých dvoch 
miestach, ktoré získali najviac hlasov.

Výsledok hlasovania:
1.  Medzi bytovkami na Mestskom majeri, neďaleko 

šermiarskej haly a bývalej poľnohospodárskej školy 
– 59 hlasov.

2.  Medzi bytovkami na Gazdovskom rade, neďaleko 
CVČ Kukkónia – 47 hlasov.

3.  Medzi bytovkami na konci Gazdovského radu, neďa-
leko kruhového objazdu pri mestskom kultúrnom 
stredisku – 36 hlasov.

4.  Za bytovkami na Dunajskej ulici, neďaleko materskej 
školy, medzi ulicami Dunajská a Záhradnícka – 35 
hlasov.

5.  Medzi bytovkami na rohu Školskej a Rybárskej ulice 
– 32 hlasov.

Podľa výsledkov hlasovania obyvateľov teda parky s 
externými cvičebnými strojmi budú vybudované v 
Mestskom majeri a na Gazdovskom rade, neďaleko 
CVČ.
Po vypracovaní projektovej dokumentácie, získania sta-
vebného povolenia a skončení výberového konania by 
fitparky mohli byť vybudované začiatkom septembra. 

Poďakovanie
Od 1. júna je parkovanie v centre Šamorína spoplatnené. 
Toto opatrenie vyvolalo rôzne reakcie, 10. júna dostalo vede-
nie mesta e-mail tohto znenia:
„Vážené vedenie mesta Šamorín, 
ďakujem a chcem vyjadriť iba vysoké uznanie k realizácii dôleži-
tého projektu „platenie za parkovanie“. Po týždni mám len samé 
pozitívne skúsenosti s voľnými miestami v hociktorom čase dňa, 
a to nielen ja, ale aj iní kultúrne a rozumne rozmýšľajúci ľudia. 
Pozdravujem Vás a prajem Vám veľmi veľa pracovných úspechov v 
našom meste ŠAMORÍN.“

Marta Bogyaiová, Čilistov

Mestské zastupiteľstvo sa už pred rokmi uznieslo, že kaž-
dý mesiac zablahoželá jubilantom, ktorí v danom mesia-
ci oslávia 70., 75., 80., 85. a vyššie narodeniny. Vedenie 
mesta oslávencov pozýva na malé pohostenie do klubu 
dôchodcov. Z týchto stretnutí sa stala už pekná tradícia. 
Nedávno sa samospráva rozhodla zaviesť aj novorode-
necký program, teda blahoželať aj našim najmenším. O 
programe sme sa porozprávali s predsedníčkou bytovej, 
sociálnej a zdravotnej komisie Edit Bauer.
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Z prvej pomoci na výbornú

Výhra v súťaži mladých záchranárov

Miestny spolok Slovenské-
ho Červeného kríža v máji 
tradične organizuje súťaž 
mladých záchranárov, kto-
rá je čoraz populárnejšia 
nielen v našom meste, ale 
aj v okolitých obciach. Na 
tohoročnú súťaž sa prihlási-
lo dvanásť družstiev, okrem 
družstiev z miestnych škôl 
sa do bojov zapojili aj druž-
stvá zo školy v Dunajskej 
Lužnej a slovenskej školy 

v Zlatých Klasoch, ako aj 
maďarských základných 
škôl v Okoči a Lehniciach.
Súťaž bola kvalitná a nároč-
ná. Na súťažiacich čakali 
úlohy na štrnástich stano-
vištiach, kde museli ošetriť 
popáleninu po výbuchu, 

krvácanie z artérie spôso-
bené motorovou pílou, zlo-
meninu po nehode auta, no 
museli si poradiť aj s nevoľ-
nosťou či infarktom. Ako 
nám povedala Rozália Újhe-
lyi, ktorá pripravila tri druž-
stvá Základnej školy Mateja 
Korvína, súťaž vyžaduje 
od detí duchaprítomnosť, 
keďže na niektorých stano-
vištiach museli naraz ošet-
riť aj dve zranenia, pričom 

sa museli rozhodnúť pre 
správne poradie úkonov. 
Ako povedala iná učiteľka, 
ktorá pripravila družstvo na 
šamorínsku súťaž po prvý 
raz, deti získali na súťaži 
veľa nových poznatkov.    
  (ti)

23. mája sa pred ôsmou 
hodinou miestnosť na 
prvom poschodí kultúrne-
ho strediska premenila na 
„nemocničnú izbu“. Pri 

vchode do budovy viala 
zástava Slovenského Čer-
veného kríža, aby okolo-
idúcich prilákala darovať 
krv. Tentoraz krvnú banku 

rozšírilo štyridsať darcov. 
Je tu leto, kedy stúpa počet 
nehôd, no počet darcov 
klesá, preto sa zmenšujú 
aj krvné zásoby. Slovenský 
Červený kríž preto upozor-
ňuje darcov, že v Šamoríne 
budú môcť opäť darovať 
krv 26. septembra 2016.
Darovali krv: Jozef Vod-
nyanszký, Jozef Tóth, Mar-
tin Soták (Bratislava), Jozef 
Sebestyén, Miloš Csuba, 
Beata Tóthová, Angela 
Tóthová, Mária Bogáro-
vá, Gabriela Mészárosová, 
Annamária Karas (Kve-
toslavov), Renáta Fiedle-
rová, Miriam Varényiová 
a Juraj Karas (Hviezdo-
slavov), Peter Pék a Erik 
Szijárto (Kalinkovo), Nor-

bert Végh, Tibor Czvedler, 
Andrea Rajcsányiová, Sylvia 
Almásiová, Bálint Farkas, 
Csaba Múčka (Kostolná pri 
Dunaji), Andrea Kovácsová 
(Hrubý Šúr), Lenka Puzlí-
ková, Silvia Sztruhárová, 
Annamária Zajíčeková, 
Monika Pinterová a Ale-
xander Pinter (Hamulia-
kovo), Peter Vajas, Martin 
Mindoš, Ladislav Macza-
la (Kvetoslavov), Blanka 
Komárová (Nitrianske Hrn-
čiarovce), Jolán Illéš, Ing. 
Hana Vlasková (Bratislava), 
Ľudovít Jávorka, Ing. Erika 
Kováčová, Ľubomír Fabok 
a Tímea Foglszingerová 
(Hamuliakovo), Peter Vass, 
Krisztián Csáder, Katalin 
Fürdös.                 (ti)

Darovali krv

Gymnázium Milana Rastislava 
Štefánika zožalo veľký úspech 
v  okresnom kole súťaže mla-
dých záchranárov, keď v 
náročnej konkurencii obsadi-
li 1. a 2. miesto. Súťažilo 16 
družstiev z dunajskostredské-
ho okresu a jedno dokonca z 
Maďarska. Obidve naše  druž-
stvá boli veľmi vyrovnané. 
Prvé miesto obsadil B tím v 
zložení: Rebeka Čierňavová, 
Sofia Valentovičová, Adam 
Gyurcsi, Viktor Kvarda. 
Druhé miesto obsadil  A tím: 
Bianka Barniaková, Patrícia 
Gombárová, Dominik Micha-
lovič a Viktor Roľko.   Už 
druhý rok bude u nás v ško-
le vo vitríne veľká putovná 
trofej. Osem žiakov z triedy 
Sekunda A  sa na túto súťaž 
pripravovalo celý rok a bola 
za to pekná odmena. Mgr. 
František Chudoba obeto-

val krúžku mladý záchranár 
veľa svojho času. Táto  súťaž 
obsahuje testy, ktoré sa zame-
riavajú na  tieto disciplíny: 
streľba zo vzduchovky v ľahu, 
topografia, práca s plyno-
vými maskami, činnosť po 
vyhlásení evakuácie, ochrana 
pred požiarmi a povodňami 
a zdravotníctvo. Najdôležitej-
šie bolo 1.   stanovište – vedo-
mostné testy z oblasti dopravy, 
požiarnej ochrany, zdravot-
níctva, topografie i chemickej 
ochrany. Na tieto všetky sta-
novištia naši mladí záchranári 
mali 35 minút, no oni to stihli 
skôr. Potrebný limit splnili a 
teoreticky oba tímy sa kvalifi-
kovali. Víťazný B tím postúpil 
na celoslovenské kolo. Držíme 
palce aj v ďalšom roku, aby tre-
tím víťazstvom natrvalo získali 
okresnú trofej do vlastníctva. 

Rebeka Čierňavová
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Najlepší cyklisti
Olympijská pochodeň už žiari
Rio 2016

Do celoštátnej súťaže Do práce na bicykli sa tento rok zapo-
jilo 60 miest. Šamorín sa prihlásil po tretí raz a z nášho mes-
ta súťažilo 47 cyklistov v štrnástich družstvách reprezentu-
júcich rôzne inštitúcie či podniky. Počas mesačnej kampa-
ne Šamorínčania najazdili celkovo 3791,8 kilometrov. Keby 
túto vzdialenosť absolvovali na autách, vyprodukovali by asi 
tonu oxidu uhličitého. Poslaním kampane je prezentovať, 
aké množstvo oxidu uhličitého, ktorý zvyšuje skleníkový 
efekt, sa dostáva do povetria tým, že väčšina ľudí dochádza 
do práce autom. Bicyklom sa dajú zdolať nielen krátke, ale aj 
dlhšie vzdialenosti, veď niektorí súťažiaci jazdili do Šamorí-
na z Čenkoviec (16 km), Štvrtka na Ostrove (9 km), Mierova 
(8 km) či Baky (23 km). 
Výsledky: 
1. kategória – najviac kilometrov najazdili tímy: 1. Včiel-
ky (Úrad práce, soc. vecí a rodiny), 2. Fiúk, lányok bicón 
(Materská škola v Mliečne) 3. Tekergők (ZŠ Mateja Korvína).
2. kategória – najviac jázd absolvovali tímy: 1. Tekergők (ZŠ 
Mateja Korvína), 2. Fun (ZŠ Mateja Bela), 3. Vytrvalky (Špe-
ciálna základná škola).
3. kategória – najviac kilometrov najazdili: 1. Renáta Gör-
csová, 2. Dáša Lagová, 3. Andrea Mészárosová.
4. kategória – najviac jázd absolvovala Renáta Bokorová. 
Najdlhšou trasou sa môže pýšiť Csaba Mészáros, ktorý pri-
šiel do Šamorína na dvoch kolesách z Baky.

Ladislav Tóth 

Centrum voľného času Kukkónia pravidelne navštevuje 
zariadenie pre seniorov a pri každej návšteve poteší jeho 
obyvateľov kultúrnym programom. Deti a učiteľky počas 
ostatnej návštevy zabavili seniorov hudobno-poetickým 
pásmom a darovali im papierové srdiečka s nápisom Z lás-
ky. Seniori mali z návštevy detí veľkú radosť, v niektorých 
očiach sa objavili aj slzy dojatia.                   (ti)          

Tento rok sa po tretí raz podarilo zorganizovať výlet obyva-
teľov zariadenia pre seniorov, ktorí 8. júna navštívili arbo-
rétum Slovenskej akadémie vied v Mlyňanoch. Naši starkí 
okrem nádhernej ružovej záhrady obdivovali aj rastliny z 
východnej Ázie, Japonska, Kórey či Severnej Ameriky. Po 
chutnom obede navštívili opátstvo v Hronskom Beňadiku, 
ktoré je druhým najväčším kláštorom na Slovensku. Jeho 
pýchou je gotický kostol zasvätený svätému Benediktovi a 
Panne Márii.                       (–)          

Pred štyrmi rokmi, 2. aprí-
la 2012 prišla olympijská 
pochodeň do Šamorína z 
Bratislavy v rámci štafetové-
ho behu, keďže Slovenský 
olympijský výbor zaradil do 
trate mestá, v ktorých pra-
cujú olympijské kluby. Naše 
mesto je vďaka športovým 
klubom a olympionikom 
známe aj v zahraničí, preto 
nemohlo zo štafety chýbať. 
Štafetový beh sa konal aj na 
počesť tohoročnej olympiá-
dy v Riu de Janeiro. Naši 
športovci sa s pochodňou 
vydali spred mestského úra-
du do športového a rekreač-
ného areálu X-bionic sphere, 
kde sa konala atletická súťaž 
P – T – S.       
Na hlavnom námestí pocho-
deň zapálil primátor Gabriel 
Bárdos a odovzdal ju kaja-
kárskemu majstrovi sveta 
Tiborovi Linkovi. Pochodeň 
na nový atletický štadión do 
Čilistova niesli striedavo čle-
novia mestských športových 
klubov, aby ňou paralympio-
nik Jakub Nagy a Tibor Lin-
ka zapálili symbolický olym-
pijský kalich. 
„V tomto olympijskom roku 
sa Slovenský olympijský 

výbor sústredil na organizá-
ciu malých a detských olym-
piád a vyhlásil aj celoštátnu 
výtvarnú súťaž. Pred londýn-
skou olympiádou vyrazila 
z Bratislavy v rámci veľkej 
športovej akcie na Slovensko 
olympijská pochodeň, ktorú 
na druhý deň pred Šamorí-
nom naši športovci prevzali 
a bežali s ňou k mestské-
mu úradu. Pred radnicou 
bola slávnostne vztýčená 
olympijská vlajka a zapá-
lili sme olympijský kalich. 
Pre žiakov základnej školy 
a malých gymnazistov sme 
usporiadali bežeckú súťaž a 
futbalový turnaj. Pochodeň 
sme potom brali do Veľké-
ho Medera. V Šamoríne sme 
štafetový beh zorganizovali 
aj tento rok, aby sme upria-
mili pozornosť na olympiá-
du v Riu. Žitnoostrovský 
olympijský klub iné podu-
jatie v Šamoríne neusporia-
dal, ale v Dunajskej Strede 
a Veľkom Mederi sa podie-
ľal na organizácii tamojších 
detských olympiád,“ pove-
dal predseda Žitnoostrov-
ského olympijského klubu 
a viceprimátor mesta Csaba 
Orosz.               (ti)               

w w w . s a m o r i n . s k viacej správ, aktualít a zaujímavostí o dianí 
v našom meste.
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Kráľ Matej sa narodil v Méh-
fiho meštianskom dome 
v Kluži, v ktorom Hunya-
diovci viackrát pobývali. 
Ich rodinný majetok, hrad 
vo Vajdahunyade sa v tom 
čase prestavoval, zrejme to 
bol dôvod, prečo sa Alžbeta 
Szilágyiová rozhodla poviť 
svojho potomka na tomto 
mieste. Ján Hunyadi sa v 
čase pôrodu v meste nezdr-
žiaval, keďže už pripravoval 
tzv. dlhé ťaženie na Balkáne. 
Alžbeta Szilágyiová si s novo-
rodencom Matejom a jeho 
starším bratom Ladislavom 
niekoľko mesiacov užívali 
pohostinnosť Jakuba Méhfi-
ho. Novorodenec bol v Kluži 
aj pokrstený. Neskôr sa vrá-
tili do rodinného hniezda, 
kde Mateja do šiestich rokov 
vychovávali jeho matka a 
dojka, potom sa dostal pod 
krídla učiteľov. V humanistic-
kom duchu ho najprv vycho-
vával poľský básnik a diplo-
mat Grzegorz zo Sanoka, 
neskôr zasa rodinný dôver-
ník, varadínsky biskup Ján 
Vitéz. Matej okrem rytierskej 
výchovy získal aj kvalitné teo-
retické vedomosti. Okrem 
toho, že vedel písať a čítať 
(v tom čase to nebolo bežné 
ani v radoch šľachty), vyznal 
sa v cirkevnom a štátnom 
práve a živo sa zaujímal aj 
o umenie a dejiny. Ján Vitéz 
mu dával čítať zaujímavé die-
la z varadínskej knižnice. V 
origináli čítal diela o trójskej 
vojne, o bojových úspechoch 
Alexandra Veľkého a Haniba-
la. Okrem materinskej reči, 
maďarčiny, si osvojil aj češti-
nu, nemčinu a latinčinu, pre-
to niet divu, že Ján Hunyadi 
zužitkoval jeho vedomosti 
nielen v diplomatickej koreš-
pondencii, ale aj počas diplo-
matických rokovaní. 
Otec sa len zriedkavo stretá-
val so svojimi synmi, keďže 
ho zamestnávali problémy 
krajiny a rôzne ťaženia. Jeho 
politická kariéra sa však 
výrazne podpísala pod všed-

né dni rodiny. V čase Mate-
jovho narodenia bol už Ján 
Hunyadi temešský župan a 
sedmohradský vojvoda (od 
roku 1441). Po Žigmundovi 
Luxemburskom si Hunya-
diho služby vysoko vážil aj 
Albrecht Habsburg, kto-
rého však pri príprave na 
protitureckú výpravu neča-
kane skolil mor. Nedožil sa 
narodenia svojho syna, z 
ktorého sa neskôr stal uhor-
ský kráľ. Ladislav V. je inak 
jediný Habsburgovec, ktorý 
sa narodil v Uhorsku, a to 
na lodi neďaleko Komárna. 
Vdova po Albrechtovi chce-
la opustiť krajinu, ale pred-
tým ešte uhorskou korunou 
(ktorú z vyšehradskej hrad-
nej veže ukradla jej dvorná 
dáma) narýchlo korunovala 
svojho novorodeného syna, 
aby neskôr mohla obhájiť 
jeho nárok na trón. Do kraji-
ny bol totiž už pozvaný Vla-
dislav I. Jagelovský, ktorého 
na tróne podporila väčšina 
uhorských stavov a aj samot-
ný Hunyadi. Maloletý kráľ 
sa spolu s korunou ocitol 
pod dohľadom neskoršieho 
nemecko-rímskeho cisára 
Fridricha III.
Vladislav I. padol v roku 1444 
v bitke pri Varne. Jeho telo sa 
však nenašlo, preto si uhor-
ské stavy nemohli byť isté 
jeho smrťou. Počas takmer 
dvojročného interregna sa 
nádejali, že panovník sa vrá-
ti. V tom čase bol Hunyadi 
členom krajinskej rady a jed-
ným z piatich hlavných kapi-
tánov. Snem v apríli 1446 
napokon prijal rozhodnutie, 
že keď sa nezvestný panovník 
do mesiaca nevráti domov, 
stavy uznajú za svojho kráľa 
Ladislava V. Podobne postu-
povalo aj České kráľovstvo, 
kde bol počas maloletosti 
nového panovníka za regen-
ta zvolený Jiří z Poděbrad, 
v Uhorsku zasa Ján Hunya-
di. Situáciu komplikovala 
okolnosť, že Ladislava V. sa 
podarilo vyslobodiť od svoj-

ho tútora Fridricha III. iba 
úskokmi a násilím. Ešte väč-
ším problémom bolo to, že 
medzi dvoma regentmi a krá-
ľom sa veľmi zhoršili vzťahy 
a rozmohli sa intrigy. Výrazne 
sa pod to podpísal aj poruč-
ník kráľa, uhorský aristokrat 
Ulrich Celjský (predtým 
chorvátsko-slavónsky bán a 
miestodržiteľ Čiech), ktorý 
voči Hunyadimu pociťoval 
aj osobnú zášť (v minulosti 
sa mu kvôli nemu nepodari-
lo získať titul bosnianskeho 
kráľa). 
Ján Hunyadi po slávnom 
víťazstve v Belehrade zomrel 
na mor. Na základe rozhod-
nutia snemu vo Futaku sa 
novým regentom stal Ulrich 
Celjský a Hunyadiovci prisľú-
bili odovzdať Belehrad, kto-
rý sa považoval za kráľovský 
majetok. Regent sa verejne 
pomeril s mladými Hunya-
diovcami, no podozrievanie a 
rozpory medzi nimi pretrvali. 
Čoskoro sa navzájom obviňo-
vali z úmyslu spáchať jeden na 
druhého atentát. 
V novembri 1456 dorazil 
kráľ Ladislav do Belehradu 
so štvortisícovým vojskom. 
Ladislav Hunyadi, ktorý sa stal 
novou hlavou rodiny, sa so 
strýkom Michalom Szilágyim 

ponáhľali prijať kráľa. Panov-
níka a jeho najbližší sprievod 
– vrátane Celjského – pozva-
li do hradu, pred armádou 
však bránu zatvorili. Medzi 
domácimi a hosťami sa strhla 
hádka a Ladislav Hunyadi za 
nejasných okolností mečom 
smrteľne zranil Ulricha Celj-
ského. Z kráľa však vymámili 
prísľub, že Ladislava Hunya-
diho nebude brať na zodpo-
vednosť, dokonca ho vyme-
nuje za hlavného kapitána. 
Panovník Alžbete Szilágyiovej 
v Temešvári prisahal, že sa 
nielenže nepomstí jej synom, 
ale Hunyadiovcov prijme za 
svojich bratov. Napriek sľu-
bom však Hunyadiovcov a 
ich hlavných podporovateľov 
(vrátane Michala Szilágyiho a 
Jána Vitéza) dal zadržať, aby 
ich odsúdil na smrť. Kat však 
napokon sťal len Ladislava. 
Podľa tradície neskonal ani po 
treťom údere mečom, o život 
prišiel až po štvrtom zásahu, 
čo bolo v rozpore s dobový-
mi zákonmi. Štrnásťročného 
Mateja Hunyadiho odvliekol 
kráľ ako zajatca do Viedne a 
neskôr zasa do Prahy. Matej sa 
tak stal jedinou nádejou prívr-
žencov veľkého turkobijca. 

(Pokračujeme)
László Horváth 

Havran v klietke
Kapitoly o královi Matejovi – 2. cast´ ˇ
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Jedinečná spolupráca súboru Harmonia Classica 
s viedenským orchestrom 

Podaktorí ľudia majú voči 
klasickej hudbe predsudky. 
Neorientujú sa v nej, nudí 
ich, a tak sa jej aj v koneč-
nom dôsledku oblúkom 
vyhýbajú. Niekedy však nao-
zaj nevedia, o čo prichádza-
jú, pretože to, čo táto hudba 
vyvoláva, sú pocity na neza-
platenie. A to netvrdím len 
ja. 
Keď som sa pýtala po kon-
certe, ktorý sa konal tretiu 
júnovú sobotu v Šamoríne, 
prítomných na dojmy, bola 
som príjemne prekvapená. 
Radosť, slzy, zimomriavky, 
dojatie. Dovolím si tvrdiť, 
že každý koncert komorné-
ho súboru Harmonia Clas-
sica je niečím výnimočný, 
no tento bol obzvlášť. Nám, 
„hobby“ hudobníkom sa 
podarilo spolupracovať s 
profesionálnymi hudobník-
mi z viedenského orchestra 
Internationale Donauphil-
harmonie. Myšlienka na vzá-
jomnú spoluprácu sa zrodi-
la u prezidentky orchestra 

Ágnes Katona, ktorá oslo-
vila vedúcu súboru Brigitu 
Hegyiovú a celé mesiace spo-
lu vytvárali tento spoločný 
projekt. 
Prvá spolupráca  sa odohra-
la pod taktovkou rakúske-
ho dirigenta Wolfganga 
Danzmayra 21. mája v Bad  
Deutsch-Altenburgu. Mesia-
ce predtým sme na progra-
me pracovali sami, neskôr 
s dirigentom, a tesne pred 
koncertom aj s hudobník-
mi. Mala som obavy, ako 
sa budú voči amatérskym 
hudobníkom správať,  no 
ich prístup bol priam ukáž-
kový. Považovali nás za rov-
nocenných, boli tolerantní, 
pokorní a navyše sme mali 
možnosť mnohému sa od 
nich naučiť. Ich príležitost-
né komentáre počas skúšok 
nemali charakter zhadzova-
nia a tiež v nás nemali vyvo-
lať pocity menejcennosti. 
Každá rada, ktorá od nich 
prichádzala, bola podaná 
veľmi ľudsky, profesionálne 

a s úmyslom rozvíjať našu 
techniku hry. Výsledkom 
toho bolo, že po koncerte v 
Rakúsku sme sa už nevedeli 
dočkať na ten ďalší, už spo-
mínaný doma, v Šamoríne.
Čo sa hudby týka, zazneli 
diela od  Lea Weinera – Líš-
čí tanec, Felixa Mendel-
ssohna-Bartholdyho Kon-
certná časť F-mol op. 113 pre 
klarinet a orchester so skve-
lými klarinetistami ako Var-
ga Gábor (H) a jeho mladý 
žiak Ulrich Manafi (A). Ďalej 
spomeniem Michaela Hayd-
na a Sinfoniu D-dur a úžas-

nú skladateľku a interpretku 
v jednom Gundi Veleba s 
dielom Der Mond nur halb 
zu seh´n. Moment predvede-
nia jej skladby bol výnimoč-
ný. Nielen preto, že samotná 
skladateľka bola jej súčasťou 
a mali sme možnosť vidieť jej 
hru na rôzne druhy fláut, ale 
i preto, že v nej zaznelo nie-
koľko skvelých improvizač-
ných sól napríklad od huslis-
tu Michala Hudáka (SK), na 
saxofón hral Gerd Veleba (A), 
na kontrabas József Mayer 
(SK), bicie Máté Gulyás (H) a 
v neposlednom rade na lesný 
roh Jiří Hammer (CZ). Toto 
dielo bolo hudobne prepraco-
vané, dokonca zrozumiteľné 
aj nepočujúcim, zaujímavé 
a farebné. Posledná skladba 
pochádza od pôvodom 
maďarského skladateľa žijú-
ceho v Austrálii a predsta-
vovala slovenskú premiéru. 
Attila Jurth skomponoval  
pre našu klaviristku Eriku 
Domsitzovú klavírny part k 
skladbe Musica consonante 
pre orchestra. Navyše kon-
cert spríjemňovala i výstava 
výtvarných diel Slávky Bulí-
kovej a Gábora Szűcsa. Jed-
noducho, tento večer bol 
vydarený. Priala by som si, 
aby sme sa rovnaká zostava 
stretla aj v rámci ďalších pro-
jektov, pretože sme sa všetci 
veľmi dobre cítili. 
Koncert sa konal pod zášti-
tou primátora mesta Šamo-
rín Gabriela Bárdosa, a tak 
sa i touto cestou chceme 
poďakovať mestu za pomoc 
pri organizovaní koncertu.

Emília Lengyelová

Stavba roka 2015 – MEVIS
Na galavečeri súťaže Stavba 
roka 2015 vysielanom STV2 
v priamom prenose 6. apríla 
2016 bola novostavba Mevis 
Slovakia v Šamoríne projek-
tovaná kanceláriou Archi-
tekti Bobek – Jávorka, s. r. o. 
ocenená dvoma cenami: 1. 
Cena Stavebnej fakulty STU 
v Bratislave – za uplatnenie 
vedy a techniky v realizácii 
stavebného diela. 2. Cena 
Technického a skúšobného 
ústavu stavebného – za opti-
málne použitie progresív-
nych stavebných materiálov, 
výrobkov alebo systémov v 
stavbe. Ceny prebral Ing. 
arch. Tomáš Jávorka. 
Cena bola udelená odbor-
nou porotou za: vysokú 
kvalitu architektonického 
diela od urbanistického 
riešenia cez profesionálne 
zvládnuté architektonické 
detaily až po progresívne 
technológie techniky pros-

tredia budovy, uplatnenie 
súčasných trendov vedy a 
techniky v oblasti energetic-
kej efektívnosti priemyselnej 
stavby, aplikáciu obnoviteľ-
ných zdrojov energie a níz-
koenergetických technológií 
v oblasti techniky prostredia 
budovy v súlade s vývojo-
vými trend mi udržateľnej 
architektúry, optimálne, 
ekonomicky efektívne pou-

žitie progresívnych staveb-
ných materiálov a techno-
lógií v realizácii stavebného 
diela, aplikáciu nízkoenerge-
tických a nízkoemisných sys-
témov technických a techno-
logických zariadení objektu, 
citlivé zladenie priemyselné-
ho objektu s prvkami kra-
jinnej architektúry v jeden 
vysoko funkčný a humánny 
celok.
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Alex Strieženec

Toto je posledný článok 
zo série, ktorá v rámci 
možností – ako istý kul-
túrny dokument – mapo-
vala hudobné formácie a 
dianie v našom meste od 
jari 1879, kedy obyvateľov 
nášho mesta zabávala prvá 
domáca kapela, o ktorej 
sa nám zachovali písom-
né pramene. Dopracovali 
sme sa teda k súčasnému 
hudobnému životu, veď 
amatérski hudobníci sú 
dodnes prítomní v našich 
všedných dňoch a hrajú aj 
na našich slávnostiach. V 
poslednej kapitole pred-
stavíme dnešnú situáciu 
a spomenieme aj hudob-
níkov, ktorí v sérii pre 
časovú následnosť už vyjsť 
nemohli. 
Ako obyvateľ nášho mesta 
som hrdý na to, že aj dnes 
je hudobný život Šamorí-
na bohatý a pestrý. Dvad-
sať rokov pôsobí kapela 
Rómeo Vérzik (nedávno 
vydala nové DVD), kon-
certuje Konflikt, aktívne 
je Deja vu, do ktorého 
nedávno prišla Dominika 
Pavlíková. Často hrá But-
chers, miesto v mestskom 
hudobnom živote si našiel 
aj Deep Voice Group. 
Menej, ale hráva aj kapela 
The People vedená Rober-
tom Gašparíkom. Skupina 
Renton And The Error Jam 
čoskoro vydá svoj štúdio-
vý album. Vznikla aj dže-
zová formácia Samaria 
Jazz Band. Vedie ju József 
Mayer, ktorý získal hudob-
né vzdelanie v Budapešti. 
Pod ochrannými krídlami 
základnej umeleckej ško-
ly aktívne hrá aj skupina 
Csali, ktorú vedie Jenő 
Hideghéthy. Mladí hudob-
níci sa nedávno vrátili z 
úspešného španielskeho 
turné. Duna Folk Band 

vytvorili známi hudobníci 
a aj táto formácia sa rých-
lo stala súčasťou šamorín-
skeho kultúrneho života. 
V meste pod vedením 
Imreho Németha pôso-
bí aj teleso starej hudby 

Gaudium, ktoré vystupuje 
najmä na výchovných kon-
certoch, ale často účinku-
je aj na iných kultúrnych 
podujatiach. Objavila sa aj 
nová formácia Szaxi Laci 
Band a nedávno sa divá-
kom s rockovým progra-
mom predstavila ďalšia 
nová kapela Blackwaters. 
V hudobnom prese Šup-
šup sa každú stredu hrá 
pre radosť, vystupujú v 
ňom známy gitarista Pis-
ta Lengyel, harmonikár 
Boboš a Tomi. Je potešujú-
ce, že do ad hoc hrania sa 
okrem skúsených hudob-
níkov zapájajú aj naši mla-
dí hudobníci. Aktívne sa 
na mestskom hudobnom 
živote podieľa speváčka 
Erika Pongráczová, ktorá 
s Tiborom Csicsóm často 
vystupuje v programoch 
pre deti i dospelých. Nie-
kedy toto duo dopĺňa mla-
dý a talentovaný spevák 
Attila Mezei, ktorý vystu-
puje aj s inými formáciami. 
Z nepopulárnych žánrov 
sú na vysokej úrovni naše 
spevokoly: zmiešaný zbor 
Híd a Sancta Maria. Naše 
mesto vynikajúco repre-
zentuje aj komorný súbor 
Harmonia Classica.
Na kultúrnom živote náš-
ho mesta sa podieľajú aj 
tanečné súbory. Štyri veko-
vé skupiny Csali vedú Myr-
til Nagy, Franciska Vala-
csay, Mónika Dóczé a Imre 
Madocsai. Kultúrny život 
nášho mesta obohacuje aj 
folklórny súbor Prvosien-
ka pod vedením Ľudmi-
ly Jáchimovej a folklórny 
súbor Csalló, ktorý vedie 
Róbert Keresztes. Aktív-
ne funguje tanečná sku-
pina La Suerte pod vede-
ním Simony Horváthovej. 
Tanec sa kvalitne vyučuje 
aj v Základnej umeleckej 

škole Štefana Németha-Ša-
morínskeho. Detská skupi-
na vedená Annou Prachá-
rovou často vystupuje na 
rôznych podujatiach a raz 
do roka uvádza reprezenta-
tívny program.
Keď už spomíname základ-
nú umeleckú školu, inšti-
túcia pod vedením Ireny 
Szűcsovej úspešne pracuje 
s talentmi, veď vychovala 
vynikajúcich hudobníkov 
ako Bálint Lovász a Szilárd 
Nagy. Spomeniem aspoň 
niekoľko talentov, ktoré 
školu navštevujú dnes: 
Villő Varga, Ida Nyárfás, 
Mátyás Szinghoffer či Mül-
ler Mattias. Žiaci umelec-
kej školy a formácie pra-
cujúce popri škole (4M a 
Zušband) často vystupujú 
na mestských kultúrnych 
podujatiach.
Ešte niekoľko slov o 
miestach, na ktorých znie 
hudba. Koncerty sa často 
konajú v Mestskom kultúr-
nom stredisku a v koncert-
nej sále umeleckej školy. 
Pod holým nebom sa hrá-
va v Pomlé, na Hlavnom 
námestí a niekedy aj na 

nádvorí Koruny. V mes-
te pracujú dva hudobné 
kluby: V hudobnom prese 
Šup-šup hrajú domáci a 
zahraniční hudobníci už 
vyše desať rokov a nedáv-
no vznikol aj Mozi Klub, 
v ktorom sa okrem klu-
bových večerov konajú 
aj väčšie koncerty. Cez 
víkend znie hudba vo 
viacerých reštauračných 
zariadeniach v meste.
Kruh sa uzatvára: V úvo-
de som napísal, že obyva-
teľov Šamorína zabávala 
domáca kapela už v roku 
1879. V tom čase totiž 
vznikla dychová hudba 
miestnych hasičov, ktorá 
aktívne pracuje dodnes a 
často vystupuje na mest-
ských podujatiach. V tejto 
sérii článkov som sa snažil 
zvečniť následné hudob-
né dianie v našom meste. 
Verím, že na radosť mno-
hých.
Takýto je výsledok môj-
ho bádania. Snažil som 
sa vykonávať svoju prácu 
pozorne. Ospravedlňu-
jem sa, ak niečo či niekto 
mojej pozornosti unikol.

hudobný život 
v Šamoríne 
a jeho okolí

Villő Varga a Ida Nyárfás
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Ponuka Mestskej knižnice  ZsigMonda Zalabaiho

JONaS JONaSSON: 
ZaBiJak aNdErS a JEhO PriatElia. 

a SEM-taM NEJaký NEPriatEľ
Čo sa stane, keď sa stretnú neveriaca farár-
ka, recepčný z bývalého bordelu a slávny 
národný zabijak? Táto nesvätá trojica v 
dobrom aj zlom otrasie celým Švédskom. 
Farárka Johanna Kjellanderová nadobro 
opustila kazateľnicu. Stalo sa tak narých-
lo, keď ju kongregácia odsúdila a hádza-
li do nej spevníky. Nikdy si to povolanie 
sama nezvolila, donútili ju. Má preto ťaž-
ké srdce rovnakým dielom na nebeského 
aj na vlastného otca. Per Persson sa tešil 

na miliónové dedičstvo, lenže majetok deda, konského hand-
liara, sa akosi rozplynul v dyme z dieselových motorov. A tak sa 
teraz živí ako zle platený recepčný v treťotriednom hoteli, býva-
lom bordeli. Vyhnaná farárka ho náhodou stretne na lavičke v 
parku recepčného. Obaja sa cítia podvedení predchádzajúcim 
pokolením a nemajú preto problém podvádzať iných.
Osud im do cesty privedie trochu naivného, svojsky dobrosr-
dečného, zato poriadne srditého muža. Volá sa Johan Ander-
sson a práve ho prepustili z väzenia, kde si odpykal trest za 
tri vraždy. Robí, čo môže, ale zarobí málo, a alkohol je drahý. 

Farárka a recepčný sa postarajú o to, že zakrátko sa Zabijak 
Anders stane známym v celom Švédsku. Títo traja vytvo-
ria nesvätú trojicu a pustia sa do veľmi výnosnej, no úplne 
pochybnej obchodnej činnosti. Všetko by šlo ako po masle, 
keby im to gróf, grófka, samotný Pán a jeho Syn tak prekliato 
neskomplikovali...

JOJO MOyES:  PrEdtýM akO SOM ťa POZNala
Lou Clarková vie všeličo. Vie, že jej otec si 
ťažko hľadá prácu, vie, koľko krokov tre-
ba prejsť od autobusovej zastávky k rodi-
čovskému domu. Vie, že sa jej páči práca 
v bistre, a vie, že možno neľúbi svojho 
priateľa Patricka, oduševneného špor-
tovca. Zato nevie nič o klasickej hudbe, 
nevie, že príde o miesto, a keby tušila, čo 
ju čaká, asi by prišla o rozum.
Will Traynor vie, že po dopravnej nehode 
stratil chuť do života. Vie, čím bol kedysi, 
vie, že všetko sa mu teraz zdá malé a neradostné, a veľmi pres-
ne vie, ako s tým skoncovať. Zato nevie, že Lou mu vtrhne do 
života ako farebná búrka. A ani jeden z nich nevie, že jeden 
druhého navzájom navždy zmenia.

Festival alikvótnych spevov a zvukov   
dňa 3. septembra 2016 o 
19.00 sa v at home Gallery, 
Synagóga Šamorín, usku-
toční pod záštitou primáto-
ra mesta Šamorín Gabriela 
Bárdosa druhý ročník Fes-
tivalu alikvótnych spevov a 
zvukov. Mesto Šamorín sa 
zapísalo do histórie festiva-
lov na Slovensku ako prvé a 
zatiaľ jediné, ktoré podpori-
lo zorganizovanie tejto jedi-
nečnej kultúrnej udalosti. 
Po prvom ročníku – vtedy 
sme ho nazývali nultým – 
bol ohlas verejnosti taký 
pozitívny, že sme sa rozhod-
li zorganizovať ďalší ročník. 
Koncept festivalu je postave-
ný tak, aby ukázal čo najšir-
šie spektrum spevov, zvukov 
a rezonancií, v ktorých zre-
teľne počuť alikvótne tóny. 
Od východných hlasových 
tradícií tzv. hrdelných až po 
západné polyfonické. 
Bol to nemecký skladateľ 

Karlheinz Stockhausen, kto-
rý sa venoval koncom 60. 
rokov minulého storočia 
hlbšiemu štúdiu tzv. vyš-
ších harmonických hlasov 
(alikvóty) v speve. Po ňom 
prišli Michael Vetter, Wolf-
gang Saus, Christian Boll-
mann, Wolfgang Saus a ďal-
ší. Typickým predstaviteľom 
„nemeckej“ alikvótnej školy 
je aj  Miroslav Grosser z Ber-
lína, ktorý prijal pozvanie 
na festival. Miroslav Grosser 
pôsobí i ako učiteľ alikvót-
neho spevu. Alikvóty spieva 
nádherne čisto. Spojenie 
východných i západných 
alikvótnych spevov a zvu-
kov predstaví Rami Shaafi z 
Veľkej Británie. Rami Shaafi 
ovláda takmer všetky hlaso-
vé techniky východnej Sibíri. 
Ako muzikoterapeut sa tak-
tiež venuje muzikoterapii, a 
jeho vystúpenie zahŕňa i ten-
to aspekt. Práve Rami Shaafi 

je viacročným propa-
gátorom alikvótneho 
spevu na Slovensku (t. 
č. žije a tvorí v Brati-
slave). Ešte pred Stoc-
khausenom sa viacero 
európskych filozofov, 
teozofov, orientalistov, 
hlasových špecialistov 
v akustike či básnikov a 
spisovateľov zmieňuje 
o sprievodných zvuko-
vých javoch počúvaním 
spevákov, hudobníkov 
i rečníkov. Cítili, že 
existuje určitá hudobná 
dimenzia „vo vnútri“ 
každého zvuku skupinového 
spevu. Bolo to ešte predtým, 
ako sa tento fenomén stal 
základným materiálom kom-
pozícií hudobných skladate-
ľov. V liturgiách „starej hud-
by“, gregoriánskych chorá-
loch či piesňach hymnické-
ho rázu – monofonických 
alebo polyfonických – sa 
zreteľne vynárajú alikvótne 
tóny. Tento druh hudby nám 
prinesie mužský zbor Ateliér 
renesanční polyfonie z Čes-
kej republiky pod vedením 
zbormajstra Igora Angelova. 
Okrem sobotňajšieho kon-
certu v synagóge sa Ateliér 
renesanční polyfonie pred-
staví aj 4. septembra v rámci 

nedeľnej liturgie v evanje-
lickom kostole v Šamorí-
ne. Jedinečnosťou festivalu 
bude opäť ambientny zvuk v 
chrámovom priestore šamo-
rínskej synagógy. 
Pre záujemcov, ktorí sa 
chcú zoznámiť so základmi 
techník alikvótneho spevu, 
je v dopoludňajších hodi-
nách pripravený workshop 
pod vedením Miroslava 
Grossera. Začiatok work-
shopu bude o 10.00 hod v 
priestoroch At Home Gal-
lery, Synagóga, Mliečňan-
ská 7, Šamorín. (Prihlásiť 
na workshop sa môžete  
na t. č.: 0903 618 582.)

Juraj Turtev

Klub slovenských čitateľov pri Mestskej knižnici Zsigmon-
da Zalabaiho vyhodnotil svoju činnosť za uplynulú sezónu 
15. júna v knižnici. Ako odznelo: sezóna bola veľmi dobrá, 
pozvali veľa domácich autorov. Tešíme sa na september, 
kedy začneme ďalšiu sezónu, dúfame, že bude taká úspešná, 
ako bola táto – informovala vedúca klubu Štefánia Kecske-
méthyová.

Hodnotili svoju činnosť
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SPráVy MEStSkEJ POlíCiE

• 1. júna o 11.50 hod. v 
priestoroch areálu bývalého 
podniku DATEX sa nachádza-
li neznáme osoby, ktoré boli 
z miesta vykázané a upozor-
nené, aby viac do uvedeného 
objektu nevstupovali. Výzvu 
MsP uposlúchli, prípad bol 
riešený dohovorom.
• 2. júna o 00.45 hod. na Bra-
tislavskej ceste ležal na zemi 
neznámy muž. Osoba bola 
bez zranenia, no pod vplyvom 
alkoholických nápojov. Muž 
bol hliadkou vyzvaný, aby z 
miesta odišiel a nebudil verej-
né pohoršenie. Výzvu uposlú-
chol, vec bola riešená dohovo-
rom.  
• 4. júna o 23.45 hod. na Hlav-
nej ulici sa skupinka mladých 
občanov správala hlučne a 
svojím konaním rušila nočný 
pokoj. Osoby boli hliadkou 
vyzvané, aby sa správali tich-
šie. Výzvu uposlúchli, miesto 
opustili, vec bola riešená 
dohovorom.  
• 6. júna o 19.15 hod. bola 
hliadka MsP požiadaná o 
súčinnosť hliadkou Obvodné-
ho oddelenia PZ Šamorín  v 
pátraní po nezvestnej malole-
tej osobe zo Šamorína, ktorá z 

domu z miesta bydliska odišla 
v ranných hodinách do školy, 
kde však neprišla a nepoda-
la o sebe príbuzným žiadne 
informácie. Mobilný telefón, 
ktorý mala pri sebe, nedvíhala. 
Počas pátrania po osobe bolo 
prekontrolované celé mesto, 
vetrolamy, opustené budovy, 
parky, ako aj lesopark Pomlé. 
O 23.02 hod. bola osoba 
vypátraná a odovzdaná rodi-
čom. 
– o 21.00 hod. na Bratislavskej 
ceste neznámy muž fyzicky 
napádal neznámu ženu. Ozna-
movateľka hliadke MsP uvied-
la, že bola fyzicky napadnutá 
manželom. Bola poučená o 
možnosti podať trestné ozná-
menie. 
• 18. júna o 10.00 hod. hliad-
ku MsP Šamorín vyslala stála 
služba na križovatku cesty 
1/63 – Bratislavská cesta a 
ul. Parková pri SAD –, kde sa 
stala dopravná nehoda medzi 
motocyklom a osobným 
motorovým vozidlom, ktoré-
ho vodič nedal prednosť v jaz-
de prichádzajúcemu motocyk-
lu po hlavnej ceste. Pri páde 
spolujazdkyňa na motocykli 
utrpela zranenie s dobou lie-

čenia do 6 týždňov. Hliadka 
MsP Šamorín riadila cestnú 
premávku do príchodu poli-
cajtov z nehodového oddele-
nia ODI Dunajská Streda, ako 
aj počas dokumentovania 
dopravnej nehody.
• 20. júna o 15.00 hod. hliad-
ka bola vyslaná na Rybársku 
ulicu ku garážam osobných 
motorových vozidiel, kde 
bola zistená čierna skládka 
komunálneho odpadu. Šet-
rením vo veci bol zistený 
priestupca, občan zo Šamo-
rína, ktorému bolo spácha-
nie priestupku preukázané. 
Priestupok bol riešený v blo-
kovom konaní. 
• 21. júna o 9.00 hod. počas 
hliadkovej činnosti na ul. 
Školskej bolo zistené, že pri 
rekonštrukcii strechy obytné-
ho domu došlo k znečisteniu 
chodníka, miestnej komuni-
kácie a verejného priestran-
stva. Vykonaným šetrením 
bol zistený priestupca, zod-
povedný vedúci stavby, za 
čo mu bola uložená bloková 
pokuta a povinnosť uviesť 
chodník, miestnu komuni-
káciu a verejné priestranstvo 
do pôvodného stavu.

• 22. júna o 11.00 hod. počas 
hliadkovej činnosti bolo v 
mestskom parku zistené zne-
čistenie verejného priestran-
stva, ktorého sa dopustil 
občan bez domova zo Šamo-
rína. Spáchanie znečistenia 
priznal, bola mu uložená 
povinnosť uviesť priestran-
stvo do pôvodného stavu. 
Výzvu hliadky rešpektoval.
• 28. júna o 11.40 hod. v 
mestskom cintoríne bola 
nájdená krátka strelná zbraň 
so  zásobníkom bez nábo-
jov. Jednalo sa o zbraň ply-
novú, majiteľ zbrane nebol 
zistený. Následne zbraň bola 
odovzdaná hliadke Obvod-
ného oddelenia PZ v Šamo-
ríne za účelom expertízneho 
skúmania. 
– o 23.50 hod. bola hliad-
ka MsP požiadaná o súčin-
nosť hliadkou Obvodného 
oddelenia PZ Šamorín  pri 
pátraní po nezvestnej malo-
letej osobe z obce Trnávka, 
ktorá  zo školy na ul. Kláš-
tornej v Šamoríne odišla a 
nepodala o sebe príbuzným 
žiadne informácie. Osoba 
bola vypátraná o 00.50 hod. 
a odovzdaná rodičom.

Odišla teta Katica...
Moja priateľka z detstva Ildikó Batta Flőrichné z Maďarska 
mi zavolala, aby mi povedala smutnú správu: 4. júna 2016 
nás vo Veszpréme v 84. roku života opustila jej matka Batta 
Balázsné, rod. Katalin Székely. 
Teta Katica síce nebola šamorínska rodáčka, jej rodina sa do 
nášho mesta presťahovala z Tornale v šesťdesiatych rokoch. 
Vďaka jej milote a ústretovosti si ju mesto čoskoro obľú-
bilo, ako zubná zdravotná sestra najprv pracovala s dok-
torom Petranom, neskôr s Eliškou Škivrovou. Jej manžel 
Balázs Batta (známi ho oslovovali ujo Sziszi) bol uznávaným 
odborníkom na miestnej stomatológii.
Vychovali dvoch vzdelaných mladých ľudí. Osud im však 
neprial, v roku 1997 tragicky prišli o syna Attilu. Túto stra-
tu znášali veľmi ťažko a v roku 2000 odišiel za synom aj ujo 
Sziszi.
Teta Katica zostala v Šamoríne sama, preto sa odsťahova-
la do Veszprému, aby bola bližšie k svojej dcére Ildikó. Zo 
Šamorína odišla dáma s vyhranenými názormi, ktorá sa aj v 
dôchodkovom veku aktívne zapájala do verejného a kultúr-
neho života.
Našla sa aj vo Veszpréme, kde láskyplne sledovala šťastný 
život svojej dcéry a dožila sa príchodu štyroch pravnukov.
Spomínajme na ňu s láskou!

Júlia Czucz Domsitzné 

Academy of Coffee v Seredi 
v spolupráci so Súkromnou 
hotelovou akadémiou v Šamo-
ríne zorganizovali v dňoch 
13. až 16. júna kurz baristu. 
Štvordňový kurz prípravy kva-
litnej kávy sa realizoval v rám-
ci praktických cvičení, počas 
ktorých si účastníci osvojili 
nielen prípravu dokonalého 
espressa, ale naučili sa aj spe-
ňovať mlieko, pripraviť lahod-
né cappuccino, latte macchia-
to či frappé.
Kurz baristu sa na škole 
uskutočnil prvýkrát. Priestory 
odbornej učebne stolovania sa 
zmenili na prípravovňu lahod-
nej kávy. Inštitúcia Academy 
of Coffee sem premiestnila 
svoje špičkové zariadenia, aby 
sa žiaci pod vedením skúsenej 
lektorky Nikolety Šalmíkovej 
naučili základné zručnosti 
potrebné k príprave kvalitné-

ho espressa a latte art. Pod-
mienkou získania certifikátu 
bolo úspešné zvládnutie záve-
rečných skúšok, ktoré všetci 
účastníci zvládli na výbornú. 
Odmenou bolo získanie vytú-
ženého certifikátu, ktorý sa 
pre budúcich baristov stane 
atraktívnou vstupenkou na 
trhu práce v oblasti gastronó-
mie.
Škola plánuje s inštitútom 
Academy of Coffee spolu-
pracovať aj v budúcnosti. 
Spolu chceme pripraviť podu-
jatie SLOVAK BARISTA CUP 
junior priamo u nás na škole. 
Zúčastnili by sa ho baristi z 
hotelových akadémií a stred-
ných odborných škôl gastro-
nomického zamerania z celého 
Slovenska. Budeme poctení, 
ak nám táto spolupráca vyjde a 
naša škola bude opäť pri tom. 
  Soňa Zakariásová

Kurz baristu
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Gábor Jakubík dosiahol svoj najlepší výsledok 
v kariére

Fantastická šamorínska 
zlatá kanoistická dvojica

Národný galop 
bez Šamorína

Posledný júnový víkend sa 
zapíše zlatými písmenami 
do histórie Šamorína. Dva-
ja odchovanci KCK sa stali 
majstrami Európy. Gábor 
Jakubík získal zlato na K2 
500 metrov a Tibor Linka 
ako člen K4 na 1000 metrov.
Veľkým, ale príjemným pre-
kvapením bolo zlato dvoji-
ce Gábor Jakubík – Martin 
Jankovec na K2 500 metrov. 
„Vykryštalizovalo sa to tak, 
že sme si sadli do jednej 
lode. Veľa sme trénovali, 
pred nami bola iba jedna 
méta: pripraviť sa na olym-
pijskú kvalifikáciu a vybojo-
vať účasť v Riu,“ prezradil 
šamorínsky ,,Simpson“, kto-
rý nakoniec so svojím part-
nerom nemohol zabojovať 
o účasť na olympiáde. „Zau-
jímavým spôsobom nám 
oznámili, že nebude kvalifi-
kácia. Nechajme to už,“ krú-

til hlavou Gábor.
Vzápätí sa dvojica Jakubík – 
Jankovec koncentrovala na 
majstrovstvá Európy. „Až 
po pozretí záznamu finá-
lového preteku sme zistili, 
že sme vyhrali. Toto zlato 
je mojím najväčším úspe-
chom v kariére. S Martinom 
spolupracujeme iba krátko, 
no tento výsledok je fantas-
tický,“ pokračoval 26-ročný 
kanoista, pre ktorého sa už 
skončila tohtoročná medzi-
národná sezóna. „Budem 
štartovať na slovenskom 
šampionáte a pôjdem pomá-
hať ako sparing Viktorovi 
Derminovi, ktorý sa pripra-
vuje na majstrovstvá sveta 
kategórie U23. A budúc-
nosť? Neplánujem nič, uvi-
díme začiatkom roka 2017,“ 
dodal Gábor „Simpson“ 
Jakubík.

Tibor Duducz 

tibor, ako hodnotíš výsled-
ky na majstrovstvách Euró-
py?
– Dosiahli sme výborné 
výsledky. A to tak, že ešte nie 
sme v top forme. Je dobrým 
znamením, že naša forma sa 
zlepšuje. Momentálne sme 
asi na osemdesiatich percen-
tách.
aké boli finálové preteky v 
Moskve?
– Na 500 metrov sme sa 
dopustili pár chýb, no 
napriek tomu sme získali 
striebro. Na 1000-ke som 
čakal väčší boj, no napriek 
tomu sme získali prvenstvo. 
Máme ešte na čom popra-
covať. Napríklad v strednej 
časti sme nešli tak, ako sme 
si to predsavzali.
akou loďou ste pretekali?

– Vypožičali sme si jednu od 
Rusov, takže výsledky majú 
ešte vyššiu hodnotu.
Bola aj oslava?
– Vo veľkej horúčave nám 
dobre padlo jedno pivo, pri-
čom sme sledovali futbalové 
zápasy z ME.
Ďalší program?
– Po pár dňoch voľna sme 
pokračovali v príprave. V 
najbližších dňoch budeme 
trénovať hlavne v maďar-
skom Szolnoku, kde je v 
ramene rieky Tisza dobrá 
voda.
V auguste sa uskutoční 
vrchol štvorročného cyklu, 
olympijské hry v riu. kde 
sa bude pretekať?
– V umelo vytvorenom jaze-
re, v ktorom je sladká voda. 
kde budete bývať?

– V olympijskej 
dedine, od mies-
ta súťaží je to asi 
45 minút autom.
kedy cestujete?
– 8. augusta a 
budeme súťažiť 
19. a 20. augus-
ta. Desať dní by 
malo stačiť na 
aklimatizáciu.
akou loďou budete súťa-
žiť? Myslím si, že nie s 
požičanou…
– Nie, nie. Pretekať budeme 
so „zlatou” loďou z MS z 
Milána.
S akým výsledkom by si bol 
spokojný?
– Každý by chcel vyhrať… 

Múdrejší budeme po 
rozjazdách. Veríme v slušný 
výsledok.
Čo nemôže chýbať v tvojej 
batožine?
– Nôž a vankúš s mimoňmi, 
ktorý som dostal od priateľ-
ky.

Tibor Duducz

Šamorínski kanoisti získali na moskovskom európskom šam-
pionáte tri medaily. Okrem zlata Gábora Jakubíka získal slo-
venský štvorkajak v zložení Tibor Linka, Juraj Tarr, Erik Vlček 
a Denis Myšák striebro na 500 metrov a zlato na dvojnásobnej 
trati.

Tibor Linka: „V batožine budem mať aj vankúš s mimoňmi“

Smola. Árpádovi 
Egrimu nevyš-
la obhajoba. V 
druhom ročníku 
Žitnoostrovské-
ho galopu skon-
čil v rozbehu iba 
druhý a nepostú-
pil do finále.
Árpi patril medzi 
favoritov súťa-
že. Štart sa mu 
vydaril, no na 
trati sa mu noha 
vyšmykla zo strmeňa. „Aj 
bez strmeňa som sa sna-
žil zostať v sedle a udržať 
tempo, no ako sa blížil cieľ, 
bolo to čoraz ťažšie. Dobe-
hol som druhý, ale zošmy-
kol som sa z koňa,“ povedal 
namrzene jazdec z Vydran, 
ktorý na Žitnoostrov-
skom galope reprezentoval 
Šamorín. Árpiho z letiska 
v Malom Blahove odviezla 

sanitka. „Detaily si nepa-
mätám, zrejme som utrpel 
otras mozgu. Poranil som 
si koleno, teda ma čakala 
niekoľkotýždňová prestáv-
ka. Veľmi ma to mrzí, lebo 
Win je skvelý kôň. Verím, že 
o rok budeme úspešnejší,“ 
ukončil rozhovor s nádejou 
v hlase skvelý jazdec.

/dt/
Foto: dunaszerdahelyi.sk

Aj Vincent Farkas cestuje 
na olympiádu!

Výborná správa v čase uzávierky! Šamorín bude mať na 
letných olympijských hrách v Riu dvojnásobné zastúpe-
nie. Okrem Tibora Linku (K4 1000 m) bude štartovať v 
Riu aj Vincent Farkas (C1 1000 m). Obaja sú odchovan-
cami KCK Šamorín.
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Ponuka  krúžkovej činnosti na 
školský rok 2016/2017 – centrum 

voľného času Kukkónia  
Tvorivé dielne – na hrnčiarskom kruhu

Gastronomické tajomstvá – pečenie, varenie
Výpočtová technika
Turistický krúžok

Stolný tenis
Malí záhradkári

Futbal, basketbal
Zápasnícky klub

Formovanie postavy cvičením
Kreatívny krúžok

Krúžok šitia
Bábky a ľudové hry
Spevokol Pacsirta

Simi dance club – moderné tance
Slovensko – maďarská, maďarsko – slovenská 

komunikácia
Francúzsky jazyk
Nemecký jazyk

Viac informácií: 
Centrum voľného času, 

Gazdovský rad 41/37A, Šamorín, tel. č. 552 78 21

Dvadsať predškolákov z Materskej školy na Školskej ulici zo 
Šamorína dňa 1. júna 2016 sa zúčastnilo na  OH MŠ 2016. 
Olympiády, ktorá sa konala v Športovej hale Elán v Bratisla-
ve, sa zúčastnilo 10 materských škôl. Naše 
zariadenie sa umiestnilo na 7. mieste. Zvláštne ocenenie 
dostala Kristínka Juskaničová – bola ocenená medzi piatimi 
najlepšími športovcami z celkového počtu detí. Organizá-
tor OZ Športujsnami a VKP Bratislava sa postaral o občer-
stvenie, o športovú náladu a deti za úžasné výkony. Cieľom 
celého projektu bolo začať športovať už od útleho veku. Deti 
súťažili v disciplínach: beh 60 m, beh 200 m, beh cez prekáž-
ky, hádzaná, basketbal, volejbal, florbal, vrh guľou, skok do 
diaľky, štafeta.

Andrea Mészárosová, riaditeľka MŠ

Summer party

Bombastický výlet prvákov

V Gymnáziu Milana Rasti-
slava Štefánika sa 17. júna 
uskutočnila Summer par-
ty pod názvom Project X. 
Organizovala ju žiacka škol-
ská rada pod vedením jej 
predsedníčky Viki Šulcovej. 
Spolu s ňou sa na príprave 
podieľali hlavne študenti 
Sexty A a 1. A. Všetky mate-
riálne, propagačné aj deko-
ratívne veci pripravovali po 
vyučovaní a s veľkým nad-
šením, že to bude vydarená 
akcia.
Slávnostným začiatkom 
bol tanec čača, ktorý pred-
tancovali organizátorky, a 
potom sa tancovalo vo dvo-
jici. Začala sa voľná zábava 
v sprievode skvelej hudby, o 
ktorú sa postaral DJ Rolko, 
náš spolužiak zo Sekundy 
A. Príjemným spestrením 
programu bola súťaž Lim-
bo, ktorej výhercovia dostali 
desaťeurovú poukážku do 
kníhkupectva. Milým pre-

kvapením bola kapela, ktorú 
predstavil náš spolužiak z 
Kvinty A, a predviedli skvelú 
hru pred polnocou. 
Na občerstvenie bol pri-
pravený bar s chutnými 
nealkoholickými ovocný-
mi nápojmi, sladkosťami a 
ovocnými misami. Obslu-
hovali ho študenti z 1. A.
 Fotenie organizovala 
Dominika Lefflerová zo 
Sexty A, ktorá mala pripra-
vený fotokútik s rekvizita-
mi. Vznikli naozaj pekné 
fotky, ktoré sú zverejnené 
na Facebook stránke gym-
názia. Na celý priebeh par-
ty dozerali naše pani profe-
sorky,  ktorým ďakujeme za 
ochotu. 
Summer party sa podarila, 
zúčastnení zažili večer plný 
zábavy a radosti. Veríme, 
že táto akcia nebola posled-
ná a zrealizuje sa aj budúci 
školský rok. 

Laura Füleová, Sexta A

Žiaci 1. A triedy Gymnázia 
M. R. Štefánika v Šamoríne 
sa v dňoch 22. a 23. júna 
2016 zúčastnili školského 
výletu v Terchovej. Bol to 
výlet plný zábavy, adrenalí-
nu a športu. Deti toho zažili 
za dva dni veľmi veľa. Hneď 
po príchode do Terchovej 
nás čakal sprievodca, ktorý 
nás oboznámil s progra-
mom a zveril nás do rúk ani-
mátorky, ktorá nám ukázala 
„krásy aj nástrahy“ Jánoší-
kovských dier. Po 2-hodi-
novej túre sme absolvovali 
jazdu na horských kolobež-
kách v sprievode ďalšieho 
animátora po predchádzajú-
com poučení  o bezpečnost-
ných  pravidlách týkajúcich 
sa  jazdy na horských kolo-
bežkách. Jazda sa každému 
páčila. 
V neskorých poobedňajších 
hodinách sme sa ubytovali 
na hoteli, naobedovali sa a 
po krátkom oddychu sme 
pokračovali v športovaní. 
Animátori si pre žiakov pri-

pravili tzv. olympijské popo-
ludnie. Žiaci boli rozdelení 
do družstiev a súťažili medzi 
sebou v lukostreľbe, streľbe 
zo vzduchovky či v disciplí-
nach, ktoré si vyžadovali 
rýchlosť, dobrú orientáciu 
a hlavne tímového ducha. 
Večer ich čakala chutná 
večera a zaslúžený oddych.
Na druhý deň hneď po raňaj-
kách sa začal splav rieky 
Orava. Žiaci boli rozdelení 
po skupinách  do člnov, v 
každom člne bol s nimi aj 
animátor. Všetci zažili kopec 
zábavy a naučili sa fungovať 
ako jeden tím. Splav trval 
približne dve hodiny. 
Plní zážitkov a hlavne úplne 
vyčerpaní sme nasadli do 
autobusu a vyrazili domov. 
Na záver možno len dodať, 
že krásna príroda, skvelá 
atmosféra a super žiacky 
kolektív dopomohli k tomu, 
aby sa stal, aj z hoci obyčaj-
ného školského výletu, výlet 
„neobyčajný“. 

PaedDr. Regina Škarbová
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Na gymnáziu M. R. Štefánika sa hrá dobrý florbal
Chlapci zo šamorínskeho 
Gymnázia Milana Rastislava 
Štefánika sa zúčastnili 1. roč-
níka florbalovej ligy usporia-
danej Gymnáziom Á. Vám-
béryho v Dunajskej Strede. 
Florbal je pomerne mladé 
športové odvetvie, ktoré sa  
medzi mladými chlapcami, 
ale i dievčatami čoraz viac 
udomácňuje. Na gymnáziu 
už druhý  rok funguje flor-
balový krúžok, preto sme 
privítali možnosť zapojiť sa 
do „Rumba ligy“ pre chlap-
cov stredných škôl. Do súťa-
že sa okrem nás prihlásili  
Obchodná akadémia Veľký 

Meder, Športové gymná-
zium a Rozvoj vidieka SOŠ 
Szabó Gyula a  Gymnázium  
Á. Vámbéryho. Zápolenia sa 
odohrávali v športovej hale 
Dunajská Streda v štyroch 
kolách. Do finále sme vied-
li naozaj znamenito, veď 
v deviatich zápasoch sme 
vyhrali všetko, len raz sme 
hrali nerozhodne s domáci-
mi gymnazistami. Strelecky 
sa darilo hlavne Martino-
vi Simandlovi (2. A), ktorý 
pred finále skóroval dvad-
saťjedenkrát, kým najlepší 
strelec súťaže z Gymnázia 
Á. Vámbéryho  dal len deväť 

gólov. Veľké finále sa hralo 
11. mája 2016, kde sa všetky 
doterajšie body anulovali, 
a aktéri  SOŠ Szabó Gyula,  
Gymnázium  Á. Vámbéryho 
a naše Gymnázium M. R. 
Štefánika začínalo s čistým 
štítom! A ako sme hrali? 
1. Zápas  SOŠ Szabó Gyula 
– Gymnázium M. R. Štefáni-
ka  0 : 7.
Naši strelci: Martin Simandl 
3,  Jakub Kuchár 2, Branislav 
Petrík, Ladislav Kašša 1-1.
2. Zápas Gymnázium  Á. 

Vámbéryho – SOŠ Szabó 
Gyula 3 : 2.
3. Zápas Gymnázium M. R. 
Štefánika – Gymnázium  Á. 
Vámbéryho 4 : 4.
Naši strelci: Branislav  Petrík 
2, Martin Simandl, Jakub 
Kuchár 1-1.
Martin Simandl bol vyhlá-
sený za najlepšieho strelca 
súťaže, a naše družstvo sa 
zaslúžene stalo víťazom 1. 
ročníka florbalovej ligy žia-
kov stredných škôl.

Mgr. František Chudoba

Žiaci 1. E triedy Základnej 
školy Mateja Bela sa dňa 13. 
júna presunuli do minulosti. 
Presnejšie do 15. storočia, 
kedy žil kráľ Matej Korvín.
Pri príležitosti 550-teho 
výročia návštevy kráľa Mate-
ja v Šamoríne sme so žiakmi 
mali námetový deň so všet-
kým, čo k tomu patrí. Diev-
čatá sa prezliekli za prin-
cezné a chlapci sa preme-
nili na udatných rytierov a 
kráľov. Hneď ráno prebehol 
na našom dvore  rytiersky 
súboj, kde malí rytieri a králi 
bojovali o ruku princezien. 
Neskôr princezné uniesli aj 
zlí draci v podobe stromov 

a rytieri ich museli svojimi 
mečmi vysekať. Rytierom sa 
nakoniec podarilo princez-
né zachrániť a tie hrdinov 
odmenili potleskom a slad-
kou odmenou. Po nároč-
nom súboji sme sa presu-
nuli do nášho zámku, kde 
sme si spoločne dali dobrú 
desiatu a po krátkom oddy-
chu sme si prečítali poves-
ti o kráľovi Matejovi. Na 
záver sme si urobili krásne 
projekty. Náš deň sa nám 
vydaril, a žiaci spokojní aj 
unavení, ale plní zážitkov 
išli domov a do školského 
klubu.

Mgr. Zuzana Csölleová

Jedným z benefitov hotelovej 
akadémie a strednej odbornej 
školy v Šamoríne je odborná 
prax žiakov v špičkových pre-
vádzkach a zariadeniach. Stalo 
sa tradíciou, že najlepšie zaria-
denia organizujú na záver škol-
ského roka akýsi deň otvore-
ných dverí spojený so slávnost-
ným vyhlasovaním najlepších 
praktikantov.  
Grand Hotel River Park, tra-
dične hodnotený ako najlepší 
hotel na Slovensku, usporiadal 
v utorok podvečer pre rodičov 
a pedagógov Študentský gala-
večer. V salóne Márie Terézie 
sa podávalo slávnostné troj-
chodové menu inšpirujúce sa 
gastronómiou z obdobia vlády 
Márie Terézie. Ide o jedinečné 
prepojenie starej prešporskej 
kuchyne spojenej s modernou 
francúzskou gastronómiou. 
Účasť na takomto podujatí 
nepochybne sľubuje neoby-
čajný gastronomický zážitok 
umocnený príležitosťou vidieť 
našich kuchárov a čašníkov 
priamo v akcii. 
Moderátorom galavečera bol 
Michal Bursík, personálny ria-
diteľ hotelov skupiny BHP na 
Slovensku, hoteliér telom aj 
dušou. Pozvaných hostí pri-
vítal generálny riaditeľ hotela 
Rudolf Križan, ktorý odovzdá-
val ocenenia NAJ kuchárom a 
čašníkom praktikantom. Naj-
lepším kuchárom-praktikan-

tom sa stal Alexander Rigó, 
čerstvý absolvent Súkromnej 
strednej odbornej školy SD 
Jednota v Šamoríne. Ocenenie 
najlepší praktikant čašník zís-
kali dvaja žiaci. Žiačka z Hote-
lovej akadémie Mikovíniho v 
Bratislave a Bence Compál, 
študent Súkromnej hotelovej 
akadémie v Šamoríne. 
Obsluha sa riadi prísnym pro-
tokolom, ktorý riadi manažér 
obsluhy. Už niekoľko rokov 
obsluhu manažuje úspešný 
Lukáš Špilák, bývalý absolvent 
šamorínskej strednej odbornej 
školy, podľa ktorého sa najlep-
ší čašník pozná podľa úsmevu. 
Po predstavení kuchynského 
a obsluhujúceho personálu 
nasledovala priam učebni-
cová ukážka zložitej ban-
ketovej obsluhy. Tá sa riadi 
pokynmi manažéra a spočí-
va v synchronizácii obsluhy, 
pri ktorej obsluhujúci serví-
rujú súčasne všetkým hos-
ťom. 
Čerešničkou na torte bol 
dezert pripravený žiakmi 
šamorínskej strednej školy. 
Pozostával z troch druhov 
čokolády a jahodového chut-
ney. Zo študentského gala-
večera odchádzali priaznivci 
dobrého jedla a špičkovej 
obsluhy aj vďaka šamorínskym 
gastronomickým talentom s 
tými najlepšími dojmami. 

Soňa Zakariásová

Deň s kráľom Matejom 
Korvínom

Grand Hotel River Park
 oceňoval najlepších praktikantov



júl – august 201614

Ako chutili smolinské srdiečka
Smolinské, dedinka v Myjav-
skej pahorkatine, 3 km od 
Šaštína-Stráže, na vzdušnej 
spojnici Gbely – Holíč, je v 
historických spisoch spomí-
naná už roku 1392. Legen-
da hovorí, že dostala názov 
podľa činnosti ľudí, ktorí 
využívali miazgu z borovíc 
blízkeho Smolinského lesa 
na výrobu smoly (dechtu). 
Dnes sa väčšina obyvateľstva 
živí poľnohospodárstvom. V 
obci je centrom života kostol 
sv. Jakuba postavený r. 1720 
na mieste staršieho gotické-
ho kostola. Tento kostol sa 
stal 12. júna t. r. miestom, 
kde so svojím programom 
vystúpil chrámový zbor San-
cta Maria zo Šamorína. Bola 
to bezmenná nedeľa, ale 
pre kresťanov, ktorí chodia 
na bohoslužby, ako vždy, 
sviatočná. Tento deň mohol 
ešte viac ozvláštniť koncert s 
výberom piesní a modlitieb, 
ktoré zbor po vzájomnej 
dohode pripravil. Pán farár 
Martin Jarábek bol pred 
časom kaplánom v Šamorí-
ne, zbor Sancta Maria veľmi 
dobre pozná a  pred začiat-
kom koncertu veľmi vtipne 
zbor predstavil a uviedol. 
Obyvatelia tento zbor už 
mali možnosť počuť pred 

dvoma rokmi počas adven-
tu, a aj preto sa na koncert 
tešili a boli plní očakávaní. 
Na koncerte odznelo množ-
stvo nových piesní a aranž-
mánov, ktoré prítomní ešte v 
podaní zboru nepočuli. Ešte 
stále pre úraz sopranistky 
Marty Galbáčovej nemohli 
odznieť výstavné piesne s jej 
sólami. Našťastie repertoár 
zboru je bohatý a je mož-
nosť výberu. Zvláštnosťou 
tohto koncertu bola prekva-
pujúca aktivita pána farára, 
ktorý si pripravil preklad 
piesne Erica Claptona Tears 
in Heaven (Slzy v nebi), kto-
rú autor venoval pamiatke 
svojho tragicky zosnulého 
synčeka. Po jej odspievaní 
preklad prečítal. Na požia-
danie sa spievala dva razy. 
Bolo to veľmi dojemné... 
Zbor sa vyznamenal vrúc-
nym podaním piesní, spie-
val ako jeden, reagoval na 
citlivé vedenie zbormajster-
ky Inky Galbáčovej. Gitara a 
klavír nežne zneli v krásnom 
prostredí chrámu, všetci si 
užívali vzácne, neopako-
vateľné, spoločné chvíle. 
Posledná pieseň koncertu, 
„hymna“  zboru SM – Zo 
Zeme k Tebe, ktorú všetci 
priaznivci poznajú podľa 

refrénu Pomôž, Bože môj, 
sa spievala po prvý raz v 
kostole nielen ako živá reťaz 
spevákov zboru, ale všet-
kých prítomných. Ľudia v 
kostole sa naviazali, podali 
si ruky, a tak duchovný záži-
tok, spojenie a sila rovnako 
bijúcich sŕdc sa umocnila.

V Smolinskom tĺkli srdcia 
pre zbor Sancta Maria  aj pri 
odovzdaní nezvyčajného dar-
čeka od pána farára pre kaž-
dého člena zboru. Nádherné 
perníkové srdiečka a vynika-
júca torta zo šikovných rúk 
Ivanky Filipovičovej.  

Ing. Elena Kompauerová 

Spomienkový koncert 
na Jozefa Puobiša

Sancta Maria vítala

V Dunajskej Strede 26. júna 
t. r. sa v rímskokatolíckom 
kostole konal spomienkový 
koncert na významného, dob-
rého človeka a kresťana Ing. 
Jozefa Puobiša. Narodil sa 
v Nitre 29. 9. 1943, študoval 
na Chemicko-technologic-
kej fakulte SVŠT v Bratislave 
a pracoval v Cukrovare DS, 
neskôr učil odborné pred-
mety na stredných školách a 
v posledných rokoch podni-
kal. Dunajskostredčania ho 
poznali najmä podľa jeho voľ-
ných aktivít, spevu a hre šach. 
Bol členom šachových klu-
bov a šachovým rozhodcom. 
Spevu sa venoval od detstva, 

v dospelosti spieval v Zbore 
slovenských učiteľov. Zapá-
jal sa do speváckych aktivít v 
kostole DS a sprevádzal kňa-
za na pohreboch ako kantor. 
Miloval Boha, svoju rodinu, 
ľudí, bol plný elánu a lásky. 
Žiaľ, neúprosná choroba ho 
vytrhla z náručia rodiny a 
priateľov 4. apríla t. r.
Speváci chrámového zboru 
Sancta Maria zo Šamorína na 
jeho počesť pripravili koncert, 
kde sa spomínalo a najmä 
spievalo, modlitby a prosby s 
nádejou na spoločné stretnu-
tie vo večnosti. 
Česť jeho pamiatke!

Ing. Elena Kompauerová   

Dôstojný pán Martin Jarábek rozdáva srdiečka

Školský rok 2015/16 sa skon-
čil, deti dostali vysvedčenia, 
rodičia rozmýšľajú, kam dajú 
svoje ratolesti tráviť zmyslupl-
ne čas, začali sa prázdniny. U 
nás v Šamoríne nastal  tiež čas 
výmeny duchovného pastiera. 
V zbore SM sme sa rozhodli, 
že v prvom rade sa musíme 
s naším novým pánom kap-
lánom zoznámiť na sv. omši 
spevom, a tak ho v Šamoríne 
privítať. Jeho prvá nedeľná sv. 
omša v našom meste bola 3. 
júla. Zbormajsterka starost-
livo vybrala piesne a až na 
zopár odcestovaných sme sa 
zišli na chóre nášho šamorín-
skeho kostola. Na začiatku sv. 
omše pán farár Pavol Myjavec 
predstavil veriacim nastupu-
júceho pána kaplána Tomáša 
Krampla. Potom už sv. omša 
prebiehala podľa určenej litur-
gie. Nový pán kaplán Tomáš 
Krampl nás prekvapil pekným 
hlasom a príkladne priprave-
ným príhovorom, kázňou pre 
veriacich. Za zbor pána kaplá-

na privítali zbormajsterka Inka 
Galbáčová a manažér Juraj 
Antal.
Po sv. omši v sakristii sme sa v 
krátkosti dozvedeli viac o jeho 
doterajšom pôsobení. Bol k 
nám veľmi milý, ústretový a 
potešilo nás, že tiež spieva v 
zbore gregoriánske chorály. 
Pozvali sme ho medzi nás, 
na naše skúšky zboru, aby sa 
nezopakovalo, ako v minulom 
roku, že bývalý pán kaplán 
Radovan Rajčák aj po osob-
ných pozvaniach si ani jeden 
raz nenašiel čas, aby medzi nás 
prišiel. A to nás delila iba chod-
ba... Odišiel bez toho, aby nám 
vysvetlil, prečo bol s našou 
prácou nespokojný. Mrzí nás 
a sme smutní, že veľmi veľa 
zostalo nedopovedaného...
Milý pán kaplán Tomáš 
Krampl, vitajte v Šamoríne a 
želáme, nech Vám Pán udelí 
veľa milostí a požehnaní pri 
Vašej náročnej duchovnej práci.

Za zbor Sancta Maria
Elena Kompauerová  
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kultúrne združenie Šamorín 
a okolie usporiadalo začiat-
kom júna netradičné hodiny 
literatúry pre žiakov Gymná-
zia imreho Madácha a žiakov 
druhého stupňa Základnej 
školy Mateja korvína. anna 
hecht v mene organizátorov 
požiadala učiteľku literatúry 
Judit Szőcs z kluža, aby žia-
kom predstavila poéziu lajo-
sa áprilyho a Sándora remé-
nyika.
O činnosti učiteľa a básnika 
Gyulu Juhásza, ktorý v rokoch 
1911 a 1913 strávil v Skalici 
šesťsto dní, prednášal v Mest-
skej knižnici Zsigmonda Zala-
baiho predseda Nadácie dejín 
pošty na Dolnej zemi László 
Tóth. Predstavil dielo literár-

neho historika a spisovateľa 
Lászlóho Pétera, ktorý báda-
ním pôsobenia Gyulu Juhásza 
v Skalici a Rohateci inicioval v 
roku 2008 odhalenie dvojjazyč-
nej pamätnej tabule na priečelí 
skalického gymnázia, a vďaka 
spoločnej pamäti aj prehĺbenie 
priateľstva medzi Szegedom a 
Skalicou a ich okolím.
3. júna Šamorínčania v sprie-
vode hostí z Kluža a Szegedu 
navštívili Skalicu, kde položili 
vence k pamätnej tabuli Gyulu 
Juhásza. Kladenia vencov sa 
zúčastnil radca maďarského 
veľvyslanectva na Slovensku 
Balázs Kiss, riaditeľ Maďarské-
ho inštitútu v Bratislave Imre 
Molnár, riaditeľka Združenia 
pre spoločné ciele Erzsébet 

Pogány, ako aj zástupcovia 
šamorínskych inštitúcií. Žiačky 
Gymnázia Imreho Madácha 
Enikő Németh a Alexandra 
Janikovics pred pamätnou 
tabuľou po maďarsky a sloven-
sky zarecitovali prvú báseň, 
ktorú Gyula Juhász napísal v 
Skalici 8. septembra 1911 (v 
slovenčine báseň odznela v pre-
klade Valentína Beniaka). Ich 
prednes nádherne hudobne 
podfarbil Erik Turtev. S preja-
vom v slovenčine a maďarčine 
vystúpil predseda Kultúrneho 
združenia Šamorín a okolie 
János Fóthy, ktorý okrem iné-
ho povedal: Naše združenie 
popri úsilí zachovať si vlastnú 
identitu podporuje priateľstvo, 
vzájomnú úctu a spoluprácu 
národov žijúcich v Karpatskej 
kotline. Práve preto je spoloč-
ná spomienka pri pamätnej 
tabuli Gyulu Juhásza aktuál-
na. Zároveň sa nám naskytla 
príležitosť poďakovať sa mes-
tu Skalica za to, že dôstojne 
zachováva a uctieva pamiatku 
maďarského básnika. Dvojitý 
kríž a tri zelené kopce v erbe 
mesta symbolizujú aj úzke his-
torické väzby dvoch národov. 
Prišli sme, aby sme si uctili 
pamiatku vynikajúceho pred-
staviteľa maďarskej literatúry, 
ktorý je znamenitým autorom 
aj vo svetovom meradle. Jeho 
básne boli preložené do rôz-
nych jazykov, viaceré vyšli aj v 
slovenčine. Básnik pôsobil v 
Skalici v rokoch 1911 – 1913 
ako profesor literatúry na krá-
ľovskom katolíckom gymná-
ziu. Jeho lyrická impresionis-
tická tvorba sa tu obohatila o 
nové dojmy z krásnej miestnej 
prírody a okolia. Nové zážitky 
a ovzdušie mesta naňho silne 
zapôsobili. Jeho žiaci, slávny 
bratislavský operný spevák Jan-
ko Blaho a lekár Jozef Mihálek 
spomínajú, že Juhász symbo-
licky podával ruku Slovákom a 
s hlbokou úprimnosťou chcel 
osloviť celý národ. Básnik napí-
sal v Skalici okolo 120 básní a 
38 prozaických diel. Slovenská 
literatúra považuje Juhásza za 
svojho spojenca. Emil Boleslav 
Lukáč vo svojej eseji napísal, 
že maďarský básnik súcití s 

utrpením ľudí na celom svete. 
Lukáč preložil do slovenčiny 9 
Juhászových básní, následne 
Valentín Beniak pretlmočil slo-
venským čitateľom až 52 básní. 
Môžeme teda povedať, že poé-
zia a postoje Gyulu Juhásza 
obohatili kultúru obidvoch 
národov.
Pevne verím, že šamorínski 
pedagógovia a žiaci budú ini-
ciátormi podobných podujatí a 
stretnutí aj v budúcnosti. Nech 
je pamätná tabuľa maďarského 
básnika v Skalici, ktorá symbo-
lizuje našu spoločnú históriu, 
zárukou pokojných vzťahov a 
pokojného spolužitia dvoch 
národov.“
Návštevníkov Skalice na mest-
skom úrade prijali viceprimátor 
Peter Pagáč a prednosta úra-
du Anton Bobrík, po kladení 
vencov im zamestnanec mest-
ského úradu ukázal pamäti-
hodnosti mesta. „Skalica s 
pätnástimi kostolmi a vežami 
je dnes takmer čisto slovenské 
mesto, no dôstojne uchováva 
pamiatky spoločnej minulosti 
a kultúry. Na priečelí dnešného 
kultúrneho domu sa aj dnes 
nad hlavou svätého Štefana 
skvie glória, v meste sa zacho-
vali maďarské nápisy, posta-
vila sa socha Lajosa Nagya a 
pamiatku Gyulu Juhásza na 
múre gymnázia uchováva 
maďarská a slovenská pamätná 
tabuľa,“ zhrnula svoje zážitky 
iniciátorka a hlavná organizá-
torka podujatia Anna Hecht. 
Dodala, že výletníci sa zo Ska-
lice vrátili domov cez Trnavu, 
aby si takisto pozreli maďar-
ské pamiatky, najmä pamiatky 
bývalej Trnavskej univerzity, 
ktorá sa spája s menom Pétera 
Pázmánya. Univerzitný kos-
tol bol nedávno vyhlásený za 
katedrálu. Nádhernú Katedrálu 
sv. Jána Krstiteľa Šamorínča-
nom predstavil biskupský vikár 
Róbert Kiss. Vikár okrem iného 
uviedol, že v krypte jezuitského 
kostola postavenom palatínom 
Miklósom Esterházym odpočí-
vajú štyria mladí Esterházyovci, 
ktorí v roku 1652 padli v bit-
ke proti Turkom pri Veľkých 
Vozokanoch.

Spracovala Helena Tóthová

Literárno-historické potulky v Skalici a Trnave 

Začalo to 26. apríla 2016 v Zla-
tých Klasoch. Vtedy sa kona-
lo okresné kolo McDonald´s 
cupu v malom futbale. Stali  
sme sa víťaznou skupinou 
okresného kola a postúpili 
sme na krajské kolo do Trnavy. 
Pripravovali sme sa na turnaj, 
ktorý sa uskutočnil 26. mája 
2016 v Trnave. Po štyroch 

rokoch sme konečne prekro-
čili svoj tieň a vyhrali sme kraj-
ské kolo  McDonald´s cupu v 
Trnave. Zabezpečilo nám to 
postup na celoslovenské finále 
McDonald´s cupu v Poprade. 
Tešili sme sa, pretože to bol 
pre našu školu veľký úspech.                                     
Prišiel deň D, 15. jún 2016, 
keď sme  o 12.00 hod. pod 
vedením pána učiteľa Martina 
Gyurásza a pani zástupkyne 
Renaty Bokorovej vycestovali  
do Popradu. Našich chlapcov 
prišli podporovať aj rodičia.  
Patrí im veľká vďaka. Do finá-

le v Poprade sa dostalo osem 
škôl z celého Slovenska. Boli 
to všetko víťazné družstvá 
krajských kôl. Na okresných 
kolách sa zúčastnilo 922 škôl, 
čiže už postup do finále je 
obrovský úspech. Naši chlapci 
zažili vo finále výhry aj prehry, 
radosť aj smútok, bojovali zo 
všetkých síl, ale i  napriek ich 

bojovnosti sme skončili na 
8. mieste. Aj tak im patrí veľ-
ká vďaka, pretože v Poprade 
reprezentovali našu školu prí-
kladne. Zažili krásnu atmosfé-
ru finálového turnaja, ktorý 
bol zorganizovaný fantasticky. 
Domov si priniesli veľa dar-
čekov a krásne spomienky, 
ktoré ich budú navždy hriať na 
duši. Už teraz sa tešíme na ďal-
ší ročník McDonald´s cupu. 
Určite sa ho zúčastníme a spo-
lu s chlapcami sa budeme sve-
domito pripravovať.

Mgr. Renata Bokorová

Pekný úspech  malých futbalistov
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Zápasenie 

BasketBal 

Šerm

Od Bratislavy po Poznaň

Cenné kovy z Chorvátska

Šamorínčanky po Európe

Spolu s bratislavským klu-
bom už desaťročia držia 
takpovediac nad vodou šer-
miarsky šport na Slovensku 
takmer výlučne  talenty z 
nášho klubu. Niet sa preto 
čudovať faktu, že majstrov-
stvá Slovenska či súťaže Slo-
venského pohára sa odohra-
jú väčšinou s hegemóniou 
mladých šamorínskych bor-
cov. Nebolo tomu inak ani 
tento rok, v rámci poháro-
vých  i majstrovských bojov 
o vytúžené medaile sa udiala 
doslova žatva našich prete-
károv a pretekárok. Výsled-
ková listina – Slovenský 
pohár – zlatí medailisti:  
Kitti Bittera a Henrik Egye-
nes-Pörsök (medzi junior-
mi), Zoltán Sármány a Jáz-

min Udvardi (medzi kadét-
mi), „A“ družstvo kadetiek 
(Jázmin Udvardi,  Barbara 
Boda,  Boglárka Buday), „A“ 
mužstvo starších žiakov (Zol-
tán Sármány, Dominik Biel-
čik, Á. Fazekas,  Bendegúz  
György. Striebro vybojova-
li:  Rita Pirk  (juniorka), Hen-
rik Egyenes-Pörsök (junior-
ské mužstvo), Zoltán Sármá-
ny, Patrik Nagy („B“ mužstvo 
starších žiakov), Ákos Pirk, 
Ádám Nagy, Patrik Nagy, 
Rafael Prúžek („B“ družstvo 
starších žiakov), Vivien  Bar-
tal, Rebeka Cséfalvay, Eszter  
György. Bronzové úspe-
chy zaznamenali:  Zoltán 
Sármány (junior), Karolína  
Cséfalvay (juniorka), Ben-
degúz György (starší žiak), 
Boglárka Buday a Barbara 
Boda (staršie žiačky), Niko-

lett Kemény, Abigél Kiss, Lili 
Márton („C“ družstvo star-
ších žiačok). 
Po úspechoch v Bratislave 
niektorých našich borcov v 
drese slovenskej reprezen-
tácie čakala budapeštianska 
previerka v rámci medziná-
rodného pohára kadetov a 
kadetiek ORV CUP v kon-
kurencii  60 súťažiacich z 
Rakúska, Bulharska, Česka, 
Nemecka, Ukrajiny, Srbska a 
Maďarska. Najviac sa darilo 
Zoltánovi Sármányovi, kto-
rý iba tesne nevyšiel medzi 
elitu 8 najlepších, a skončil 
na 9. priečke. Jeho oddie-
lový kolega Patrik Nagy sa 
tentoraz musel uspokojiť s 
37. miestom. Naše kadetky 
ukončili svoje vystúpenia v 

poli porazených – Jázmin 
Udvardi (28.), Vivien Bar-
tal (30.), K. Nagy (33.). Po 
maďarskej metropole sme 
všetky naše sily sústredili 
opäť do Bratislavy, a Maj-
strovstvá Slovenska pri-
niesli kopu našich medai-
lových úspechov. Svoje 
bravúrne vystúpenia vyšper-
koval s troma prvenstvami  
Henrik Egyenes-Pörsök, keď 
dominoval nielen vo svojej 
vekovej kategórii a suverén-
ne triumfoval medzi kadet-
mi, ale nečakane zdolal aj 
dlhodobého reprezentanta 
Andreja Králika v mužskom 
finále. Medzi ženami získala 
zlato Bratislavčanka Cellero-
vá, ktorá bola nad sily našich 
ženských želiezok v ohni, ale 
striebro vďaka  Rite Pirko-
vej a bronz zásluhou Gyön-

Športová kronika:  Stalo sa v júni 
gyi Hanzelovej  putovali do 
Šamorína. Domáce ženské 
družstvo nepustilo naše ženy 
na najvyšší stupeň víťazov, 
o striebro v pretekaní  druž-
stiev sa zaslúžilo kvarteto 
Kitti Bittera, Gyöngyi Han-
zel, K. Pokorná, Rita Pirk. 
Podobný scenár priniesla aj 
súťaž kadetiek, keď sa rodilo 
domáce zlato, vďaka Karoli-
ne Cséfalvayovej náš klub sa 
obohatil o ďalšie majstrovské 
striebro, bronzové medaile 
získali  Jázmin Udvardi  a 
Vivien Bartal. Medzi najmen-
šími (mladšie žiačky) domi-
novala Barbara Boda, k jej 
zlatu pridali striebro Rebeka 
Cséfalvay a  bronz Nikolett 
Kemény a Abigél Kiss. Medzi 
mladšími žiakmi zvíťazil 
Leopold Kuchta a Bendegúz 
György skončil na 2. mies-

te,  Ákos Pirk  a  Ádám Nagy 
zaznamenali ďalšie bronzové 
úspechy. Bohatú medailo-
vú bilanciu kompletizovali 
kadeti (L. Baráth, D. Dobos,  
H. Egyenes-Pörsök, Gy. Far-
kas) a kadetky  (V. Bartal,  
K. Cséfalvay,  K. Nagy, J. 
Udvardi). Po majstrovských 
úspechoch sa naši odcho-
vanci vydali do Poľska na 
mládežnícky európsky fes-
tival šermiarov, ktorý hos-
til Poznaň. V konkurencii 
takmer 300 oponentov zo 16 
štátov dosiahli naši borci tie-
to výsledky – staršie žiačky: 
B. Buday (9.),  starší žiaci: Z. 
Sármány (13.),  mladší žiaci: 
Á. Fazekas (18.),  D. Bielčik 
(23.),  B. György (24.), Á. 
Pirk (33.) B. Rozbeck (54.),  
A. Kiss (50.),  N. Kemény 
(53.), L. Márton (70.).

Pod vedením trénerského 
dua  Oliver Oláh – Juraj 
Mezei mladí zápasníci klu-
bu Gladiátor priniesli do 
bohatej zbierky ďalšie cenné 
kovy. Na žinenkách chorvát-
skeho Gopsicu vybojovali 
dve zlaté a jednu bronzovú 
medailu, 13-ročný Mátyás 
Szeiler (44 kg) a jeho roves-
ník Jozef Mezei  (59 kg) 

vyhrali všetky svoje boje a 
suverénne triumfovali. Na 3. 
mieste skončil 15-ročný Oli-
ver Oláh (59 kg) – napriek 
nepríjemnému zraneniu 
chodidla. Iba 11-ročnému 
Marekovi Bartalosovi sa 
podarilo poraziť iba jediné-
ho súpera, ale jeho 5. miesto 
medzi staršími má tiež svoju 
hodnotu. 

I keď v slovenskej ženskej 
Extralige naše „A“ mužstvo 
(s novým trénerom a už bez 
Angeliky Slamovej) vykročí 
do novej sezóny až začiatkom 
septembra, aj cez letné prázd-
niny sa hrá po celej Európe 
basketbal. Náš fanúšik určite 
sústredí svoju pozornosť na 
Portugalsko, veď v júli tam 
bojuje slovenská juniorská 
reprezentácia pod vedením 
nášho bývalého úspešného 
trénera Juraja Suju na Maj-
strovstvách Európy do 20 
rokov, a pokúsi zopakovať 
vlaňajšie senzačné umiest-
nenie (7. miesto). Juniorská 
reprezentácia sa pripravovala 

v Šamoríne, odohrala tu aj dva 
víťazné zápasy proti Chorvát-
sku, potom absolvovala 
náročný turnaj v Prahe (Česko 
B, Kanada U23, Japonsko), 
ako aj dvojzápas proti Maďar-
sku. Dvom zápasom proti 
Maďarkám v Székesfehérvári 
dodala svojou účasťou určitú 
pikantériu stále iba 17-ročná 
odchovankyňa šamorínskeho 
klubu Vanessa Szeitl, ktorá už 
dva roky študuje a hráva v Pé -
csi na uznávanej medzinárod-
nej akadémii Lászlóa Ratgébe-
ra. „Nečakala som pozvánku 
do juniorskej reprezentácie,“ 
priznávala úprimne talento-
vaná rozohrávačka, „ale veľmi 
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rýchlostná kanoistika 

Čilistovské naladenie 
na Plovdiv a Minsk

Po dvoch zlatých medailách 
na Majstrovstvách Európy v 
Moskve (Tibor Linka, Gábor 
Jakubík)  šamorínski kaja-
kári a kanoisti očakávajú 
úspechy od juniorov. Mlá-
dežnícky tréner Gejza Vass 
síce nerád tipuje, ale toľko 
prezradil, že od jedného 
zo svojich zverencov, ktorí 
budú reprezentovať Sloven-
sko, ako aj svoj materinský 
klub, čaká na blížiacich sa 
juniorských majstrovstvách 
Európy aspoň jednu medai-
lu. Csaba Zalka, náš talen-
tovaný kajakár je v pohode, 
dostatočne pripravený, a o 
svojej skvelej forme presved-
čil každého na nedávnom 
Samaria Cupe na domácej 
lagúne v Čilistove, kde všet-
ky svoje preteky, podob-
ne ako ostatné slovenské 
súťaže, suverénne vyhral. 
V bulharskom Plovdive ho 
čakajú tri disciplíny (K1 
200 m,  K2 1000 m a K4 500 
m). Okrem neho štartujú 
na juniorských ME ďalšie 
dve juniorky zo Šamorína: 
Paulína Tesaríková  (K2 1000 
m, K4 500 m) a Gabriela 

Ladičová (C1 500 m). Všetci 
menovaní sa snažia vybojo-
vať také umiestnenia, aby 
si zaslúžili nomináciu aj na 
juniorské majstrovstvá sve-
ta, ktoré bude hostiť bielo-
ruské hlavné mesto Minsk 
koncom júla. Na Memoriáli 
Vladimíra Gálisa v Čilis-
tove (šamorínska bilancia 
bola 7 prvenstiev, 1 strieb-
ro a 1 bronz) podali skvelé 
výkony, právom čakáme 
od nich úspešný Plovdiv a 
následne aj Minsk. Zdá sa, 
že aj v mladších vekových 
kategóriách disponuje náš 
klub  ďalšími hviezdička-
mi, myslíme predovšetkým 
na kadetku Karolínu Sere-
gi, ktorá usilovne zbiera 
medaile v K1-ke aj v K2-ke. 
Zdá sa, že sľubnú budúc-
nosť majú pred sebou Zsolt 
Libai a Blanka Sidó, a mohli 
by sme vymenovať aj ďal-
šie nádeje. Vyzerá to tak, 
že úspechy Tibora Linku a 
Gábora Jakubíka majú pre 
najmenších obrovskú moti-
vačnú podporu pri každoden-
nej drine pádlami na vode.  

Zostavil: Ernő D. Tok

ma to potešila. Pôvodne som 
bola nominovaná do 18-ky, 
veď iba v auguste budem mať 
18 rokov. Je to pre mňa prvý 
taký úspech v osobnej kariére, 
ktorý potvrdzuje, že som sa 
pred dvoma rokmi rozhodla 
správne, keď som prestúpila 
do Pécsu a prijala som maďar-
ské občianstvo, je pre mňa 
radosťou a cťou reprezentovať 
Maďarsko.  V minulej sezóne v 
Pécsi som hrávala za juniorku, 
s ktorou sme skončili na neli-
chotivej 4. priečke v maďarskej 
lige. Stále mám jediný cieľ, 
hrávať profesionálne basket-
bal, ďalšiu sezónu začnem s 
prípravou už medzi ženami, 
a keď presvedčím trénerov, 
možno dostanem už aj zmlu-
vu. Teraz sa však teším účasti 
v juniorskej reprezentácii na 
ME B divízie v čiernohorskej 
metropole Podgorica, kde 

skúsime vybojovať návrat 
medzi elitu, i keď si myslím, že 
tam mi tréner Imrich Ajtony 
asi bude dávať iba epizodické 
minutáže na palubovke, veď 
sú tam iné o 2-3 roky staršie 
reprezentantky, ale budú to 
pre mňa cenné skúsenosti.“ 
… Podobné ambície má aj ďal-
šia talentovaná Šamorínčanka 
Alexandra Hašková, ktorá je 
stabilnou postavou juniorskej 
slovenskej reprezentácie. Zve-
renkyne Juraja Suju  úspešne 
začali svoje účinkovanie v Por-
te, veď prvý zápas v skupine 
vyhrali s Belgickom 51 : 39, a 
naša Saša Hašková odohrala 
31 minút, dala 9 bodov, mala 
4 doskoky a dve asistencie. 
Slovensko má v skupine za 
súpera ešte Rusko a Turec-
ko, kým Maďarsko bojuje o 
postup zo skupiny s Českom a 
Ukrajinou. 

Naši futbalisti budú hrať opäť v II. lige

Veľa zmien v ŠTK

Nové vedenie, nové mužstvo, nové ciele. V ŠTK Šamo-
rín došlo k viacerým zmenám. Druhá liga štartuje v 
posledný júlový víkend.
Spolupráca klubov ŠTK Šamorín a Fluminense priš-
lo do ďalšej fázy. Brazílsky klub odkúpil 77-percentný 
podiel akcií klubu, čím sa stane väčšinovým vlastníkom 
ŠTK. V súčasnosti prebieha polročné obdobie v zmys-
le opčnej zmluvy, počas ktorého sa dotiahnu všetky 
detaily brazílskeho vstupu do ŠTK. „Ide nám hlavne o 
implementovanie profesionálneho prístupu vo futbale, 
bez toho, aby sme sa odchýlili od princípov, histórie a 
tradície, na ktorých je ŠTK postavený,“ uviedol Marco 
Manso, nový športový riaditeľ ŠTK. „Zlúčenie dvoch 
klubov je výrazným krokom vpred. Nielen vo futbale v 
Šamoríne, ale aj v celoslovenskom meradle,“ povedal 
Norbert Csutora, ktorý svoju budúcnosť vidí hlavne pri 
práci s mládežou.
V budúcej sezóne si ŠTK ponechá pôvodný klubo-
vý znak a klubové farby pre zápasy na domácej pôde. 
Zápasy na súperových ihriskách odohrá v dresoch 
inšpirovaných klubovými farbami Fluminense (bordo-
vá-biela-zelená).
V kádri došlo k viacerým zmenám. Doteraz sa klub 
dohodol na podmienkach zmluvy s deviatimi hráč-
mi z minuloročného kádra. S Jurajom Hajdúchom, s 
Andrejom Špánikom, s Vladom Pončákom, s Csabom 
Horváthom, so Zoltánom Ághom, s Radom Krišta-
nom, s Ľubom Mezovským, s Lukášom Čembom a s 
Davidom Ozogányom. Ďalší futbalisti prišli z akadémie 
Fluminense, šancu dostanú aj hráči z nášho dorastu. 
„Budeme pokračovať v posilňovaní tímu. Naším cieľom 
je doplniť káder na 24 až 26 hráčov,“ uviedol náš tréner 
Mike Keeney.

Tibor Duducz
ii. liga – prvých osem kôl:
1. kolo – 30. júl: Svätý Jur – ŠTK
2. kolo – 6. august: ŠTK – Slovan B
3. kolo – 13. august: Nitra – ŠTK
4. kolo – 20. august: ŠTK – Skalica
5. kolo – 24. august: Sereď – ŠTK
6. kolo – 27. august: ŠTK – Pohronie
7. kolo – 3. september: Trnava B – ŠTK
8. kolo – 10. september: ŠTK – Nové Mesto
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8. decembra 2015 sa narodila Pauline Wendyam Sava-
dogo, 12. mája 2016 katarína léna ivánová, 13. mája 
dominik konc, 23. mája Oliver Beňko, 25. mája teodor 
Ben a dávid Matejdesz, 29. mája Sofia ivaničová, 30. 
mája réka hideghéty, 4. júna Eliška Sláviková. 6. júna 
Ellie Beringerová, 8. júna Jana košovská a alexis Simon 
rigo, 11. júna teodor Vajas, 12. júna Gábor kováč, 21. 
júna Gabriel Nagy, 22. júna tatiana halászová, 24. júna 
Olivér Écsy.
V júnovom čísle sme nesprávne uviedli meno liany ladi-
čovej, ktorá sa narodila 21. apríla. Ospravedlňujeme sa!
Veľa šťastia, novorodenci! 

NARODENIA

6. mája 2016 zomrela vo veku 83 rokov Věra Chovanová, 
27. mája vo veku 30 rokov Eva kissová, 4. júna vo veku 74 
rokov Štefan Elek a vo veku 81 rokov tibor Valacsay, 5. 
júna vo veku 85 rokov Mária Staňová a vo veku 91 rokov 
Gustav Uhercsik, 7. júna vo veku 63 rokov Jaroslav Preit-
schaft, 14. júna vo veku 79 rokov helena Mervová, 20. 
júna vo veku 63 rokov František deák, 23. júna vo veku 
90 rokov alžbeta hideghéthyová, 28. júna vo veku 74 
rokov Vladimír Jirásek, 29. júna vo veku 66 rokov Jozef 
Viola.
Česť ich pamiatke!

2. júna 2016: János Bíró a tünde Varga, 11. júna 2016: 
istván kacz a ingrid Zacharov, ladislav takács a Eva 
Seníková, Gábor Onódi a ildikó Mészáros, 16. júna 
2016: Peter Cabadaj a Beáta Chňapeková, Juraj Nagy a 
Zuzana Matická, 25. júna 2016: tamás Csóka a anett 
Bohus. Gratulujeme!

ÚMRTIA 

UZAVRELI MANŽELSTVO

JUBILANTI

Veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody v kruhu najbližších 
prajeme tým občanom mesta, ktorí v júli a auguste dovŕšia 
70., 75., 80., 85. a viac rokov života: ladislav Sándor, 
anna horváthová, tibor linka, Jozef Szilvássy, irena 
kisová, Janka ižová, tibor Őry, ing. Edit Bauer, ladislav 
lévy, František dobsa, renáta Szamaránszka, irena 
Bilková, ľudovít Valocsay, Štefan Ozsvald, Margita 
Czvedlerová, helena Szelleová, terézia Zámečníková, 
Eva horváthová, Juliana Görcsová, František Márkus, 
Paeddr. Ján rusnák, Margita Csibová, danka Budayo-
vá, Oľga Podobová, Mária kargelová, ľudovít Görcs, 
Priska Szilvásiová, Edita Szűcsová, Štefan kocsis, Mária 
roszkosová, irma Zacharová, alžbeta lebwohlová, Vil-
ma dunayová, helena tóthová, Mária Csörgőová, ing. 
Eva Puteková, Mária Csóková, Mária takácsová, Mária 
Édelová, MUdr. Jaroslav klenka, terézia ilkaová, alžbe-
ta Oťazíková, Juliana Édelová, Michal Farkaš, Margita 
kovácsová, alžbeta Sidová, terézia Nagyová, Juliana 
Csiffáryová, Mária Feketeová, katarína holubová, hele-
na ajpeková, alžbeta Oroszová, anna rapcová, Mária 
deszkásová, helena halászová, MUdr. iván hrušovský.    

SPOMIENKA

DROBNý INZERÁT

„Nezomrela som, lebo viem,
že budem žiť stále v srdciach tých,
ktorí ma milovali.“

S hlbokou bolesťou v srdci spomíname na 
3. výročie úmrtia našej drahej mamičky, 
manželky a babky, 

kataríNy MarCElOVEJ, rod. Hegyiovej, 
ktorá nás navždy opustila 7. júla 2013.

Smútiaca rodina: manžel, deti a vnučka

• Predám zachovalú manželskú posteľ s veľkým úložným 
priestorom. Tel.: 0908 668 069

Od 5. septembra 2016 sa otvára kurz pre deti od 6 do 
14 rokov na podporu učebných a socializačných zruč-

ností v slovenskom jazyku. 
Obsah tvoria cvičenia zamerané na: 
• korigovanie správnej techniky čítania s porozumením,
• zlepšovanie úrovne pozornosti a tréning pamäte,
• osvojovanie si písania a pravopisu,
• rozvíjanie matematických zručností a logického myslenia,
• zvládanie emócií, komunikácie a zvýšenie sebavedomia.
Kurz je vedený kvalifikovanou špeciálnou pedagogičkou 

a je vhodný pre deti s poruchami učenia, pozornosti, 
hyper aktívne a deti precitlivené. Pri práci sa uplatňujú 

metódy špeciálnej pedagogiky, prvky arteterapie a vzdelá-
vacej kineziológie. 

Prihlásiť sa je možné na tel, č.: 0918 604 568, 
Mgr. Tünde Süveg

V synagóge 23. júna bola vernisáž výstavy rakúske-
ho výtvarníka roberta Mosera Až do neba, ktorú 
otvoril riaditeľ rakúskeho kultúrneho fóra Wil-

helm Pfeistlinger. Výstava je prístupná do 23. júla 
od stredy do nedele, prípadne po dohovore na tele-

fónnom čísle 0903 255 681 či adrese 
athome@stonline.sk aj v iných termínoch. 
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Meno výtvarníka Tibora Andrássyho je v Šamoríne známe, 
keďže umelec, ktorý sa narodil v Tornali, v našom mes-
te už neraz vystavoval. Jeho ostatná výstava Spomienky sa 
konala od 17. do 30. júna vo Výstavnej sieni Istvána Talló-
sa-Prohászku v Mestskom kultúrnom stredisku. Výstavu 
otvorila riaditeľka kultúrneho strediska Myrtil Nagy a na 
klavíri zahrala pedagogička miestnej umeleckej školy Erika 
Domsitzová. Veríme, že ešte budeme mať veľa príležitostí 
kochať sa Andrássyho dielami.               (ti)  
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PONUKA ZAMESTNANIA
Pracovná pozícia: obchodný zástupca- export do Maďarska

Pracovná činnosť: zavedenie exportu polykarbonátových platní 
pre stavebníctvo do Maďarska, prieskum trhu, vyhľadanie a 
návšteva zákazníkov, predaj, zákaznícky servis

Požiadavky: Maďarčina dokonale, okrem toho angličtina alebo 
nemčina veľmi dobre, komunikatívnosť, spoľahlivosť, technická 
gramotnosť, praktické myslenie, dobré vodičské schopnosti, 
počítačová gramotnosť, samostatnosť, tímovosť, seriózne 
vystupovanie v obchodnom styku

Miesto práce: Bratislava, Zátišie a hlavne Maďarsko do ca. 200 km 
od Bratislavy

Podmienky: Nástupný plat 800-1000 €, podľa výsledkov práce 
mesačné odmeny, cieľové odmeny, 13. a 14. plat, podpora vo 
vzdelávaní, možnosť profesionálneho rastu, dobré sociálne zázemie, 
dobrý pracovný kolektív

Tercoplast, a.s. Zátišie 1, 831 03 Bratislava,     www.tercoplast.sk,     jozefm@terco.sk



KAMENÁRSTVO
Š A M O R Í N, s. r. o.

SENECKÁ 18, ŠAMORÍN
(bývalý areál Mramor Cs glei)ö

POMNÍKY – KUCHYNSKÉ DOSKY
PARAPETY – OBKLADY KRBOV
SCHODY – DLAŽBY – OBKLADY

0907 571 552 – 031 550 16 32
w w w . k a m e n a r s t v o - s . s k

ODKÚPIME
DO 2 DNÍ VÁŠ
BYT/POZEMOK
0905 666 653
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