
Obyvatelia nášho mesta oslavovali svojich olympionikov Tibora Linku a Vincenta Farkasa

Bolo dobré byť Šamorínčanom
Zlatými, presnejšie striebor-
nými písmenami sa zapísali 
augustové dni do histórie 
Šamorína. V našom meste 
panovala olympijská horúč-
ka. V Šamoríne sa objavili 
plagáty s našimi športov-
cami, pozornosť občanov 
smerovala do Ria, každý 
držal palce Tiborovi Linko-
vi a Vincentovi Farkasovi. 
A šamorínska pomoc pri-
niesla aj výsledok: Vincent 
Farkas v C1 na 1000 metrov 
skončil desiaty a Tibor Linka 
ako člen slovenského štvor-
kajaku skončil druhý. Tibcsi 
získal v histórii Šamorína 
prvú olympijskú medailu!
Zástupcovia mesta pripravili 
pre olympionikov prekvape-
nie. Na parkovisku obchod-
ného centra na kraji mesta 
čakala na Tibora a Vincenta 

historická Škoda Felicia, kto-
rá s asistenciou auta mest-
skej polície a skupiny motor-
károv prešla celým mestom. 
Ľudia z okien mávali a zdra-
vili našich športovcov-kaja-
károv.
Keď kolóna dorazila na Hlav-
né námestie, naši olympio-
nici nechceli veriť vlastným 
očiam. Novodobých šamo-
rínskych hrdinov fantastic-
ky vítalo asi osemsto ľudí. V 
momente, keď vstupovali na 
javisko, ľudia doslova šale-
li. Niektorí kričali, iní zase 
tlieskali, a bolo aj takých, 
ktorí od radosti plakali. 
„Ďakujeme veľmi pekne za 
všetko. Nielen za dnešné 
fantastické prijatie, ale aj za 
povzbudivé slová priamo do 
Ria. Ďakujeme, Šamorín,“ 
uviedli naši kajakári, ktorí 

po slávnostnom prijatí viac 
ako hodinu rozdávali pod-
pisy a fotili sa s fanúšikmi. 
Každý Šamorínčan chcel byť 
súčasťou tohto fantastické-
ho úspechu.
Hry v Riu sa pre Šamorín 

ešte neskončili. Na paralym-
piáde v septembri nás repre-
zentuje Jakub Nagy. Jeho 
športové odvetvie je boccia. 
Jakuba prítomní Šamorín-
čania vyprevadili skandova-
ným potleskom.

(Pokračovanie na strane 2)

Tieto noviny distribuuje spoločnosť  D. A. CZVEDLER, spol. s  r. o. bezplatne.

ROčník XXVI. číslO 9   septembeR 2016

mesačník VeRejnéhO žIVOta  bezplatné

Tibor Linka je prvým šamorínskym športovcom, ktorý získal olympijskú medailu

Cesta za olympijským striebrom
Boli sme súčasťou historickej udalosti. Tibor Linka, odchova-
nec šamorínskeho klubu KCK, získal na olympiáde ako člen 
štvorkajaku striebornú medailu. Čo sa dialo pred odchodom 
do Ria, čo na mieste hier, aké boli oslavy, ako prijal domáce 
privítanie? Slovo má Tibor Linka...

Vznik štVorkajaku
– Minulý rok na jar prišiel 
bývalý kajakár Števo Viszlay s 
nápadom, aby sme dali doko-
py novú štvorku. Ku skúseným 
pretekárom Erikovi Vlčekovi a 
Jurajovi Tarrovi pribudli dva-
ja mladí: Denis Mišák a ja. Po 
pár spoločných tréningoch 
vyšla premiéra na výbornú: na 
Svetovom pohári v Duisburgu 
sme skončili na tretej priečke. 
Vzápätí sme na kvalifikačných 
pretekoch zdolali vtedajší slo-

venský štvorkajak a mohli sme 
štartovať na svetovom šampio-
náte. Na MS sme získali zlato 
a vyhrali sme aj tohtoročné 
Majstrovstvá Európy. Po tých-
to výsledkoch sme verili, že na 
olympiáde môžeme dosiahnuť 
slušný výsledok.

Cesta do ria
– Zo sústredenia v Szolnoku 
sme sa vrátili domov iba dva 
dni pred odchodom do Ria. 
Zabalil som si veci do bato-
žiny. S Vincim spoločne nás 

vyprevadil do Ria primátor 
nášho mesta Gabriel Bárdos. 
Zaželal nám veľa šťastia. Letec-
ká cesta do dejiska olympiády 
bola dlhá, ale pohodlná. Ces-

tovali sme v biznis triede.
olympijská dedina

– Bývali sme v olympijskej 
dedine, ktorá bola asi hodi-

Členovia K4
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Vincent Farkas sa chystal na dovolenku, 
no nakoniec dosiahol najlepší výsledok 
vo svojej doterajšej kariére

Najväčším zážitkom bol 
štvorkajak a Usain Bolt

Privítanie na letisku...

... a  v Šamoríne

Vincent Farkas vybojoval účasť na olympiáde ako posledný 
slovenský športovec. Stalo sa to začiatkom júla, keď v rozstre-
le zdolal Mateja Rusnáka. Na olympijskú prípravu mal málo 
času, no napriek tomu v Riu súťažil výborne, v C1 na 1000 
metrov skončil desiaty.

Cesta za olympijským striebrom
nu cesty od kanála. V dedine 
sme mali naše apartmány na 
veľmi dobrom mieste. Päť 
minút sme boli od jedálne 
a päť minút od autobusovej 
zastávky. Jedáleň bola obrov-
ská, mala rozmery šiestich fut-
balových ihrísk. Stravovať sme 
sa mohli nonstop, výber bol 
obrovský. Samotná olympijská 
dedina sa podobala na malé 
mestečko, kde sme mohli 
nájsť všetko: poštu, obchod s 
potravinami, ale aj reštauráciu 
rýchleho občerstvenia.

preteky
– Denne sme sa pripravovali 
dvoma tréningami. Keďže sme 
v rozjazde skončili na druhej 
priečke, v piatok sme absol-
vovali aj semifinále, ktoré sme 
napriek zlým poveternostným 
podmienkam vyhrali. Vedeli 
sme, že na druhý deň to budú 
úplne iné preteky. Cítili sme, 
že Nemci sú výborní. Do 750-
tich metrov sme sa snažili ich 
dotiahnuť. Keď sme videli, že 
sa nám to nepodarí, koncen-

trovali sme sa na zisk striebra. 
Posledné metre nás veľmi 
boleli.... Najdôležitejšie je ale 
to, že sme skončili na druhej 
priečke.

kúpanie
– Ťažko by som vedel opísať 
tie pocity, keď sme sa dozvede-
li, že sme skončili na druhom 
mieste. Bolo to fantastické, 
neuveriteľné. Tarres skočil na 
Erika, prevrátila sa naša loď a 
dobre sme sa vykúpali. Takže 

namiesto šampanského sme 
si štrngli s vodou... (smiech). 
Bol som veľmi šťastný, keď 
som dostal striebornú medai-
lu. Lomcovali so mnou silné 
emócie.

stratené pádla
 – Počas osláv nám zmizli 
pádla. Hľadali sme ich hodi-
nu, no bezvýsledne. Nakoniec 
sme ich objavili večer na soci-
álnej sieti. Nemci sa priznali, 
že ich omylom zabalili.

oslaVy
– Najprv sme sa zúčastnili na 
sponzorskej akcii a potom 
sme sa presunuli do Sloven-
ského domu v Riu. Keď sme 
vstúpili do budovy, kapela 
začala hrať maďarskú pes-
ničku „Az a szép, az a szép“. 
Zábava bola výborná. Miestni 
nám povedali, že oslava kaja-
károv bola najväčšia a najlep-
šia... (smiech).
spoločné sledoVanie 

V klube mozi
– Dostal som správy, že v 
Šamoríne vládne olympijská 

horúčka, finále sa premieta 
v Klube Mozi. Bol to super 
pocit. Ďakujem Vincimu Far-
kasovi, že hneď po slávnostnej 
dekorácii poslal do Šamorína 
moju prvú fotku so striebor-
nou medailou. 

prekVapenie 
na letisku

– Kým smerom do Ria bola 
cesta pohodlná, naspäť 
hrozná. Asi najhoršia počas 
mojej kariéry. Cestovali sme 

v ekonomickej triede, mal 
som veľmi zlé miesto. A 
nie iba ja. Jeden člen našej 
výpravy sa na dlhšie obdo-
bie zavrel na záchode, kde 
mohol pohodlne sedieť... 
Keď sme vo Viedni vyšli do 
haly, nechcel som veriť vlast-
ným očiam. Nemyslel som, 
že ma na letisko príde pri-
vítať rodina, priateľka a prí-
buzní. Bol to výborný pocit!

priVítanie 
V šamoríne

– Aj dnes hľadám slová... 
Vedel som, že sa chystá 

niečo, ale toto... Cesta cez 
mesto a keď som si všimol 
plné Hlavné námestie... 
Neopísateľný pocit. Môžem 
povedať iba toľko, že ďaku-
jem každému. Je výborné 
byť Šamorínčanom!

ViaC striebornýCh 
medailí

– Plánujem dať vyrobiť 
kópie zo striebornej medai-
ly. Chcem darovať medailu 
každému, ktorý sa zaslúžil 
o olympijské druhé miesto. 
Jedno striebro určite pôjde 
do čilistovskej lodenice.

bez problémov si zvládol 
rozjazdu, v semifinále si 
skončil až na piatej priečke 
a kvalifikoval si sa do b-finá-
le. 
– Vedel som, že postup do 
A-finále bude veľmi ťažký. 
Bohužiaľ, nevedel som zo 
seba dostať maximum. Natia-
hol som si kríže, nebol to môj 
deň. Vzápätí som vstúpil do 
seba, v hlave som dal doko-

py B-finále, ktoré nakoniec 
dopadlo na výbornú. Ukázal 
som to, čo viem.
bol si spokojný s desiatym 
miestom? 
– Áno, dosiahol som najlep-
ší výsledok v mojej kariére. V 
živote športovca je vrcholom 
olympiáda. Až po nej sú MS a 
ME.
na koho si myslel po tom, 

(Dokončenie na strane 3)
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spoplatnením parkovania vznikli tieto výdavky:
–  technické zabezpečenie systému (počítač, telefóny, tlačiareň, 

počítadlo mincí atď.) 10.678,40 €
– dopravné a informačné tabule 29.548,81 €
– projektová dokumentácia 3.500,00 €
– letáky, označenie vozidiel, matrice 1.000,00 €
– zariadenie kancelárie 976,90 €
– rekonštrukcia parkovísk 5.500,00 €
– zavedenie systému (0. mesiac)    5.599,00 €
spolu  56.803,11 €
Náklady na 12 parkovacích automatov   42.840,00 €

Platené parkovanie

Prvé skúsenosti
Od 1. júna tohto roka sa v 
centre mesta vo vyznače-
ných zónach spoplatnilo 
parkovanie. Parkovací sys-
tém prevádzkuje mestská 
spoločnosť AREA. Na zákla-
de skúseností z iných miest 
je zrejmé, že objektívny 
obraz o efektívnosti, ekono-
mickosti, výhodách a nevý-
hodách systému sa dá zís-
kať až po ročnej prevádzke, 
no napriek tomu mnohí žia-
dajú výsledky už po dvoch – 
troch mesiacoch prevádzky 
systému. Príjmy sú evidova-
né týždenne, výdavky zasa 
mesačne. Na základe skúse-

ností z iných miest vieme, 
že pod príjmy sa podpisuje 
aj obdobie letných prázd-
nin a dovoleniek, začiatok 
školského roka, vianočné 
sviatky a zima vo všeobec-
nosti. Z toho dôvodu sa v 
zmluve s mestom uvádza, 
že systém plateného par-
kovania sa dá objektívne 
vyhodnotiť až po ročnej 
prevádzke. Ešte dôležitejšie 
je, aby sa v prvom obdo-
bí zhromaždili postrehy a 
pripomienky občanov. Pri 
zavádzaní systému vedenie 
mesta požiadalo obyvateľov 
o trpezlivosť a pochopenie, 

nakoľko si je vedomé, že 
zavedenie nových vecí vždy 
nepriaznivo zasiahne časť 
obyvateľov. Žiaľ, nie je mož-
né každému vyhovieť. Spo-
ločnosť AREA Šamorín sa 
pravidelne stretáva s prob-
lematickými situáciami. 
Keďže spoplatnené parko-
vanie je dlhodobý projekt, 
pri hodnotení krátkodo-
bých dôsledkov a výsled-
kov je namieste opatrnosť. 
Prvé výsledky sú sľubné, no 
poukázali aj na nedostatky. 
Naša spoločnosť je vysta-
vená oprávnenej i menej 
oprávnenej kritike, ktorá 
väčšinou vychádza zo sub-
jektívneho hodnotenia pla-
teného parkovania. Mnoho 
kritiky prišlo od Šamorín-
čanov s prechodným poby-
tom v meste a obyvateľov 
susedných obcí.
Šamorínčanov opäť žiada-
me o trpezlivosť a pocho-
penie. Naša spoločnosť 
po roku prevádzky systém 
spoplatneného parkovania 
detailne vyhodnotí a oby-
vateľov bude o výsledkoch 
informovať prostredníc-
tvom mestského úradu.

niekoľko údajoV 
z uplynulýCh 2 – 2,5 

mesiaCoV
Do polovice augusta tohto 
roka sme vydali 1835 roč-
ných a polročných kariet. 
Z tohto množstva je 776 
rezidenčných kariet, 12 slu-
žobných kariet (podľa VZN 
mesta Šamorín), 95 podni-
kateľských kariet, 146 kariet 
pre Nešamorínčanov, resp. 
na druhé auto a 806 kariet 

pre Šamorínčanov s trvalým 
pobytom v meste. Príjem z 
predaja kariet predstavuje 
52 180 eur. Do 22. augusta 
vhodili obyvatelia do parko-
vacích automatov približne 
30-tisíc eur a odoslali pri-
bližne 19-tisíc SMS-správ. 
Telefonické spoločnosti pri 
zúčtovaní výdavkov pracu-
jú s 60-dňovými lehotami, 
preto si na vyčíslenie príj-
mu treba ešte počkať. Podľa 
predbežného odhadu naj-
väčšie výdavky predstavujú 
DPH, poplatky pre telefo-
nické spoločnosti a odvody. 
Výdavky sú štyri roky zaťa-
žené aj odpisom nákladov 
na kúpu parkovacích auto-
matov.
Pravidelný monitoring 
mestského úradu o využití 
spoplatnených parkovísk 
je priaznivý. V centre a pri 
panelákoch sú vždy voľné 
miesta, i keď ich nie je veľa. 
Priamo v susedstve spo-
platnených zón je zapar-
kovaných citeľne viac áut. 
Toto sú prvé postrehy, ale 
skutočný obraz o systéme 
budeme mať až po dlhšom 
období. Môžeme pove-
dať, že okrem očakávaných 
výhrad a kritiky máme aj 
nemálo pozitívnych ohla-
sov. Väčšina obyvateľov, 
i keď ďalšia spoplatnená 
služba nikoho nepotešila, 
ju vzala na vedomie.
V duchu nášho sľubu zisk  
využijeme na zlepšenie 
miestnej dopravy, na opra-
vu  a rozšírenie parkovísk.

Jozef Nagy, 
riaditeľ AREA Šamorín s.r.o.

čo si preťal cieľovú pásku?
– Na starého otca, ktorý 
už, bohužiaľ, nie je medzi 
nami. Prosil som ho pred 
pretekmi, aby mi pomohol. 
A on pomohol!
komu vďačíš za desiate 
miesto?
– Najmä už spomínané-
mu starému otcovi, babke, 
mame a otcovi. Aj  v najťaž-
ších chvíľach stáli pri mne, 
podporovali ma.
ako ďalej?
– Mám veľkú chuť a moti-
váciu. Onedlho začnem prí-
pravu na novú sezónu. Pred 
očami mám iba olympiádu 
v roku 2020 v Tokiu.
Vráťme sa do ria. aký je 
život v brazílskom veľko-
meste?
– Mesto je krásne. Žije tam 

veľa chudobných ľudí, no 
napriek tomu si vedia uží-
vať život.
na čo budeš dlho spomí-
nať okrem pretekov?
– Na fantastické preteky 
nášho štvorkajaku. Držal 
som chlapcom palce, aby 
získali zlato, no aj striebro 
je výborné. Okrem toho som 
videl aj bežca Usaina Bolta.
zúčastnil si sa aj závereč-
ného ceremoniálu...
– Áno, poriadne sme zmokli 
a vymrzli… (smiech). Ináč to 
bolo krásne.
na tele máš veľa tetovaní. 
pribudne jedno aj s olym-
pijským motívom?
– Áno, už je pripravené… 
(úsmev).

Tibor Duducz
Snímky: Tibor Őry a Michal Smrčok



september 20164

Čilistovčania chcú zmenu
Občianske združenie Spolok 
Čilistov – Csölösztő Társulat 
vzniklo ako apolitické, dob-
rovoľné, neziskové združe-
nie 18. marca 2016 pre obča-
nov mestskej časti Čilistov. 
Boli občania, ktorí sa nás 
pýtali: aké ciele ste vytýčili? 
Naša odpoveď znie: v Čilis-
tove sa niekoľko rokov nič 
nezmenilo. Máme na mysli 
budovanie infraštruktúry, 
ako i služby zo strany mesta. 
Sú časti Čilistova, kde nie je 
kanalizácia, verejné osvetle-
nie, nespevnené komuniká-
cie, neodborne riešená cest-
ná premávka.
V posledných rokoch sa 
Čilistov stáva atraktívnou 
časťou Šamorína. Vidieť to 
na výstavbe nových domov, 
aktivitách, ktoré organizuje 
hotel Kormorán a novovy-
budovaný komplex X-bionic 
sphere. To všetko priťahu-
je nielen našich občanov, 
ale aj široké okolie. Tým 
sa mení aj život Čilistov-
čanov. Myslíme si, že naše 
požiadavky sú oprávnené. 
V minulosti totiž boli zo 
strany jednotlivých občanov 
podané rôzne podnety na 

riešenia nepriaznivej situá-
cie, avšak vedenie mesta tie-
to riešilo len sčasti. 
Na májovej ustanovujúcej 
schôdzi občianskeho zdru-
ženia občania Čilistova 
vyjadrili svoje požiadavky, 
ktoré zaslali primátorovi 
mesta Gabrielovi Bárdoso-
vi, ako i trom poslancom 
volebného obvodu č. 8, 
do ktorého obvodu patrí 
aj Čilistov. Spomeniem 
niekoľko z nich: 1. Rieše-
nie dopravno-bezpečnost-
nej situácie, ktorá vznikla 
v dôsledku úzkych ciest, 

ne spevnenej vozovky, 
absenciou chodníkov, čo 
zvyšuje riziko ohrozenia 
životov a zdravia občanov. 
2. Vrátenie bývalej požiar-
nej zbrojnice obyvateľom 
Čilistova. Budovu mieni-
me využiť ako klubovňu. 
3. Úprava Štatútu mesta 
Šamorín, pretože považuje-
me za nešťastné jeho dote-
rajšie schválenie poslanca-
mi mesta dňa 15. 12. 2015. 
V Štatúte článok 23 ods. 
1 podľa nás nie je v súla-
de s Ústavou SR čl. 2 ods. 
1. Takto schválený Štatút 

mesta vo významnej miere 
sťažuje právo občanom pre-
sadzovať potreby a námiet-
ky cez volených poslan-
cov. Pre pochopenie tohto 
problému uvádzam: Podľa 
schváleného Štatútu mesta 
Šamorín mestská časť Čilis-
tov je začlenená do voleb-
ného obvodu č. 9 a vecne 
pričlenená pod pôsobnosť 
Výboru mestskej časti 
Mliečno. Teda tento výbor 
by sa mal zaoberať námiet-
kami obyvateľov Čilistova. 
Je smutné, že poslanci toh-
to výboru, teda poslanci z 
nášho volebného obvodu sa 
problémami Čilistova dlho-
dobo nezaoberajú. Preto by 
bolo dobré zriadiť Výbor 
pre volebný obvod č. 8. Na 
zasadnutiach tohto výboru 
by mohli podávať návrhy a 
pripomienky všetci občania 
volebného obvodu č. 8, pri-
čom predsedom výboru by 
bol poslanec práve z tohto 
obvodu. Reprezentoval by 
obyvateľov obvodu a podie-
ľal by sa na samospráve 
mesta. Touto zmenou by 
bola prekonaná komunikač-
ná bariéra, ktorá tu podľa 
nás pretrváva medzi obča-
nom a mestským zastupiteľ-
stvom. Máme taký pocit, že 
občania nie sú prostredníc-
tvom poslancov dostatočne 
informovaní o zámeroch 
vedenia mesta. Vítali by 
sme, keby poslanec bol v 
užšom kontakte s občanmi 
svojho obvodu. Na posled-
nej schôdzi občianskeho 
združenia dňa 17. 6. 2016 
boli prítomní aj poslanci 
nášho volebného obvodu, 
teda obvodu č. 8, Doc. Ing. 
Pavel Élesztős, CSc. a Ing. 
Štefan Andrássy, ktorí nám 
prisľúbili spoluprácu. 
Dúfame, že naše požiadavky 
podporia poslanci mestského 
zastupiteľstva, ako aj ostatní 
občania mesta Šamorín. Veď 
ide o náš spoločný priestor na 
život, ktorý je krásny, a chce-
me ho zveľaďovať, chrániť a 
zmyselne využívať.                                                    
Za OZ Spolok Čilistov – Csölösztő 

Társulat: Jozef Nagy 

Šamorínsky cintorín sa môže 
pochváliť ďalšou modernou 
architektúrou, ktorá dopĺ-
ňa jeho centrálny obradný 
priestor. Po prestavbe a prí-
stavbe Domu smútku s dôra-
zom na presvetlenie a rozší-
renie vnútorných priestorov 
spolu s optimalizáciou jeho 
prevádzky a zachovaním 
výtvarného diela v obrad-
nej sieni bola v uplynulých 
mesiacoch dokončená nová 
zvonica v jeho predpolí. 
Koncepčne je umiestnená 
tak, aby bol plnohodnotne 
zvukovo a vizuálne vnímaný 
pôvodný historický zvon, 
ktorý je v jej hornej časti 
zabudovaný a ktorý bol zvo-
nárskym majstrom Micha-
lom Trvalcom a jeho tímom 
vyleštený do pôvodnej podo-
by, ako aj vybavený motoric-
kým pohonom na diaľkové 

ovládanie. Teleso 
zvonice je obložené 
kvalitným exteriéro-
vým obkladom Fun-
dermax s overenou 
dlhodobou farebnou 
stálosťou a v spod-
nej časti granitovým 
soklom. Oriento-
vaná je smerom na 
pomník požiarni-
kov, ktorý bude vo 
večerných hodinách 
osvetlený kvalitný-
mi LED svietidlami 
zabudovanými v jej 
vertikálnej časti, 
čím sa zdôrazní jeho 
poloha a význam. 
Zvonica bola realizovaná 
podľa projektu architektov 
Ľubomíra Bobeka a Tomáša 
Jávorku, ktorí sú autormi aj 
pamätníka talianskych voja-
kov a prestavby/prístavby 

Domu smútku na šamorín-
skom cintoríne. Výstavbu 
zabezpečoval mestský pod-
nik AREA Šamorín, s. r. o 
spolu so šamorínskymi sub-
dodávateľmi. 

Nová zvonica pri Dome smútku
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Ďalšie celoštátne 
podujatie v našom meste
Jednota dôchodcov Sloven-
ska každoročne organizuje 
celoštátne športové dni, kto-
ré sa vždy konajú na inom 
mieste. Tento rok sa olympi-
áda dôchodcov uskutočnila 
od 19. do 21. júla v Šamorí-
ne.
Podujatie za prítomnosti 
predsedu celoštátnej orga-
nizácie Jána Lipianskeho 
otvorila krajská predsed-
níčka Margita Fabiánová, 
ktorá okrem iných privítala 
aj predsedu Slovenského 
olympijského výboru Fran-
tiška Chmelára, delegáciu 
Trnavského samosprávneho 
kraja, generálneho riaditeľa 
Slovenskej pošty a starostov 
viacerých obcí, ktorí podu-
jatie sponzorsky podporili. 
Záštitu nad podujatím mal 
primátor Šamorína Gabriel 
Bárdos. Na olympiáde sa 
zúčastnili víťazi okresných 
a krajských súťaží. Okres 
Dunajská Streda reprezen-
tovali manželia Lelkesovci 
z Topoľník, Mária Gyurko-
vicsová z Lehníc a Štefan 
Cséfalvai z Veľkého Medera.  
V prvý deň súťažilo v streľ-
be, stolnom tenise a petan-

gu v Súkromnej strednej 
odbornej škole SD Jednota 
140 súťažiacich. V druhý deň 
sa zápolenia vďaka vedeniu 
mesta presunuli do špor-
tového komplexu X-bionic 
sphere. Večer sa v miest-
nom kultúrnom stredisku 
konal kultúrny program 
zameraný na ľudové tradí-
cie. V tretí deň si účastní-
ci od Bratislavy po Prešov 
pozreli vodnú elektráreň v 
Gabčíkove a Čunovo. 
Poďakovanie patrí učiteľom 
a žiakom šamorínskeho 
gymnázia a členom mest-
skej komisie športu a mlá-
deže, ktorí sa ako rozhod-
covia zaslúžili o spravodlivé 
hodnotenie výkonov.
Margita Fabiánová v mene 
organizačného výboru oso-
bitne poďakovala vicepri-
mátorovi Csabovi Oroszo-
vi, predsedovi šamorínskej 
organizácie Michalovi Bor-
sovi a okresnému vedeniu 
organizácie (Františkovi 
Kovácsovi a Štefanovi Faze-
kasovi) za kvalitnú prípravu 
podujatia. 

Michal Bors, 
predseda základnej organizácie 

Júlovým a augustovým jubilantom, ktorí oslávili 70., 75., 
80., 85. a vyššie narodeniny, v mene samosprávy zablaho-
želal viceprimátor Csaba Orosz. Oslávencom zaželal pevné 
zdravie, šťastný, pokojný a dlhý život.

Organizátori triatlonovej súťaže Challenge Šamorín, ktorá 
sa konala v X-bionic sphere, prostredníctvom vedenia mesta 
vyzvali miestne dobrovoľnícke organizácie, aby sa spolupo-
dieľali na priebehu podujatia. Na výzvu reagovala aj šamo-
rínska organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá pod 
vedením Michala Borsa vyslala na akciu štrnásť dobrovoľní-
kov. Vedenie športového komplexu sa dobrovoľníkom poďa-
kovalo za ich pomoc recepciou a odmenilo ich aj celoden-
nou vstupenkou do vodného areálu.

zmenil sa termín a miesto septembrového 
darovania krvi, ktoré nebude 26. septembra 
v kultúrnom stredisku, ale 30. septembra  
v športovom areáli X-bionic sphere v čilisto-
ve. 
Tentoraz do nášho mesta prídu pracovníci 
transfúznej služby z bratislavských Kramárov. 
Darcov budú spred kultúrneho strediska do 
Čilistova a späť od ôsmej do jedenástej odvá-
žať dva mikrobusy, ktoré zabezpečí miestna 
organizácia Slovenského Červeného kríža. Na 
darovaní krvi sa zúčastní aj olympionička Dan-
ka Barteková, ktorá si na olympiáde v Londýne 
vybojovala bronz v skeete.
Paralelne s olympijskou kvapkou krvi sa bude v 
čilistovskom športovom centre pre žiakov prvé-
ho stupňa základných škôl v pôsobnosti mesta 
Šamorín konať aj výber športu, ktorý tradične 
organizuje komisia športu a mládeže pri mest-
skom zastupiteľstve.     (ti) 

Olympijská kvapka krvi
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V marci 1457 sa štrnásť-
ročný Matej stal zajatcom 
Ladislava Pohrobka, ktorý 
bol od neho starší o tri roky. 
Zajatec veľmi dobre poznal 
svojho väzniteľa, dokonca 
v minulosti si užíval aj jeho 
„pohostinnosť“. Bolo to vte-
dy, keď sa jeho otec udobril 
s Ulrichom Celjským (Cil-
lei), a obe strany sa rozhod-
li potvrdiť svoje uzmierenie 
a spoluprácu manželstvom 
svojich detí. Keď sa mladší 
Hunyadiho syn a Alžbeta 
Celjská v roku 1455 zasnú-
bili, dievčina sa dostala na 
vajdahunyadský hrad  (dnes 
rum. Hunedoara), Matej sa 
zasa stal kráľovským komor-
níkom Ladislava Pohrobka. 
Ako je známe, pokoj zbraní 
medzi Celjským a Hunyadim 
nemal dlhé trvanie, keďže 
Alžbeta onedlho po podpise 
zmluvy nečakane skonala. 
Oproti tomuto obdobiu však 
Matejova aktuálna situácia 
pôsobila bezvýchodiskovo. 
Nežila už nielen jeho snú-
benka a nádejný svokor, ale 
ani jeho otec a starší brat, 
on zasa stratil slobodu. Jeho 
zajatím a popravou Ladisla-
va Hunyadiho prišla rodina 
o svojich mužských členov. 
No tzv. Hunyadiovská stra-
na, ktorá bojovala za Matejo-
vo oslobodenie a nástup na 
trón, však nezostala bez vod-
cu. Matejova matka Alžbeta 
Szilágyiová, označovaná za 
hrdinskú ženu (mulier hero-
ica), nezaháľala ani chvíľu, 
v záujme dosiahnutia cieľa 
využila všetky prostriedky a 
rodinný majetok na hľada-
nia spojencov. Jej starší brat 
Michal Szilágyi vyvolal v kra-
jine prakticky stav občian-
skej vojny. Za bázu boja si 
vybral Sedmohradsko a Par-
tium, kde mali Szilágyiovci 
a Hunyadiovci svoje majetky 
a najviac podporovateľov. 
Szilágyi skonfiškoval krá-
ľovské regály. Mal podporu 
žúp a Sikulov, no Sasi sa mu 
postavili na odpor. S opo-

nentmi však kruto zatočil: 
boli popravení či zmrzačení, 
mesto Beszterce (rum. Bistri-
ca) zasa vypálil.
Kráľ v záujme vlastnej bez-
pečnosti opustil Uhorsko, 
od mája bola jeho sídlom 
Viedeň, od septembra zasa 
Praha. Matej sa potom ako 
zajatec ocitol na Pražskom 
hrade. Ladislav Pohrobok 
sa so vzbúrencami raz sna-
žil dohodnúť, inokedy súril 
proti nim ozbrojený zásah. 
Do konfliktu na čele husitov 
vstúpil aj vytrvalý stúpenec 
panovníka, český žoldnier 
Ján Jiskra z Brandýsa, ktorý 
sa spolu so sedmohradským 
v o j v o d o m 
Mikulášom 
Újlakim stal 
h l a v n ý m 
kapitánom 
ť a ž e n i a 
proti Szi-
lágyiovcom. 
(Obaja hlav-
ní kapitáni 
boli v minu-
losti členmi 
súdu, ktorý 
Ladislava Hunyadiho odsú-
dil na smrť.) 
Je to síce prekvapujúce, ale 
v čase uhorského rozvratu 
dokázal kráľ myslieť aj na 
príjemnejšie veci: chystal sa 
na ženbu. Jeho vyvolenou 
bola najmladšia dcéra fran-
cúzskeho kráľa Karola VII., 
trinásťročná Magdaléna Valo-
is. Ladislav vyslal do Francúz-
ska delegáciu na pytačky, no 
so svojou nevestou sa nikdy 
nestretol. Počas svadobných 
príprav totiž 23. novembra 
1457 po troch dňoch nevoľ-
nosti náhle zomrel, čím 
vymrela tzv. albrechtovská 
vetva Habsburgovcov. Náhla 
smrť zdravo pôsobiaceho krá-
ľa všetkých prekvapila. Čes-
ký vládca Juraj Poděbradský 
ešte v ten istý deň o udalosti 
informoval uhorské stavy, no 
o príčine smrti sa nezmienil. 
V liste, ktorý o niekoľko dní 
zaslal do Viedne, však napí-

sal, že „nášho vznešeného 
kráľa, žiaľ, skosila smrť, vzal 
ho mor“. Väčšina učebníc 
dejepisu dodnes označuje za 
príčinu kráľovej smrti pľúc-
ny mor, no pre nečakaný a 
rýchly priebeh ochorenia sa 
ihneď objavilo podozrenie na 
otravu. Z úkladnej vraždy bol 
obviňovaný Juraj Poděbrad-
ský, ktorý podporoval husi-
tizmus a viackrát sa dostal do 
konfliktu s kráľom, navyše po 
smrti Ladislava Pohrobka sa 
ako Juraj I. stal českým krá-
ľom. Moderná medicína ho 
však z podozrenia zbavila, 
keďže v roku 1984 boli telesné 
pozostatky Ladislava Pohrob-
ka podrobené antropologic-
kému výskumu, ktorý odhalil, 

že panovník 
skonal na vte-
dy ešte nezná-
my typ leuké-
mie, hemo-
blastózu. 
Smrť Ladisla-
va Pohrob-
ka udalosti 
urýchlila, keď-
že jeho pod-
porovate l ia 
už nemali za 

koho bojovať. Stúpenci Mate-
ja Hunyadiho sa zasa s ešte 
väčšou vervou pustili do boja 
nielen za jeho oslobodenie, 
ale už aj korunováciu. Konať 
bolo treba v dvoch smeroch: 
bolo potrebné zasiahnuť u 
nového Matejovho väznite-
ľa Juraja Poděbradského a 
dosiahnuť jednohlasnú pod-
poru uhorských stavov. Počas 
diplomatických rokovaní sa 
osvedčili tri veci: peniaze, 
prísľub významných hodnos-
tí, ako aj rozličné garancie 
(najmä vo forme dynastických 
manželstiev). V segedínskej 
dohode z 1. januára 1458 už 
palatín Ladislav Gorjanský 
(Garai), ktorý bol v minulos-
ti jedným z najvplyvnejších 
nepriateľov Hunyadiovcov, 
podporil Matejovo zvolenie 
za kráľa, a to výmenou za 
beztrestnosť, resp. s pod-
mienkou, že sa panovník 
ožení s jeho dcérou Annou. 

Pražská delegácia sa medzi-
tým s Poděbradským okrem 
výkupného (40 000 zlatých) 
dohodla na tom, že si Matej 
na výmenu zoberie za ženu 
jeho dcéru Katarínu. Budúci 
kráľ mal teda zrazu dve kandi-
dátky na nevestu.
Za Matejovej neprítomnos-
ti bol 24. januára 1458 zvo-
laný snem, ktorý mal zvoliť 
panovníka. Podľa tradície sa 
významná udalosť odohra-
la na zamrznutom Dunaji. 
Dnešná historiografia sa však 
domnieva, že šľachta cez 
Dunaj len prešla do Budín-
skeho hradu. Podpora uhor-
ských stavov už bola zaru-
čená, Michal Szilágyi však 
nenechal nič na náhodu a na 
miesto zasadnutia vyslal svo-
jich ozbrojencov. Veľmi dôle-
žitá bola zrejme aj podpora 
pápeža, ktorý dúfal, že mladý 
Hunyadi nadviaže na politiku 
svojho otca, slávneho turko-
bijcu. Napokon všetko pre-
behlo podľa očakávaní a stavy 
zvolili pätnásťročného Mateja 
za uhorského kráľa. Zrodilo 
sa aj rozhodnutie, že Michal 
Szilágyi bude päť rokov 
regentom a bude dozerať na 
vládnutie mladého panovní-
ka, Gorjanský zasa zostane 
palatínom. 
Onedlho sa do Strážnice na 
brehu Moravy vydala dele-
gácia krajinských hodnostá-
rov, aby privítala zvoleného 
panovníka. Po zaplatení 
výkupného a potom, čo 
Alžbeta Szilágyiová pečaťou 
posvätila dokument o man-
želstve s Katarínou Poděb-
radskou, Česi delegácii 
odovzdali uhorského kráľa. 
Matej dorazil do Budína 15. 
februára 1458 a v rovnaký deň 
prebehol v dnešnom Matejo-
vom kostole na brehu Dunaja 
aj obrad posadenia na trón. 
Korunovácia sa však neko-
nala, keďže uhorskú korunu 
mal nemecko-rímsky cisár 
Fridrich III., ktorý sa naďalej 
nevzdával svojho nároku na 
uhorský trón. 

(Pokračujeme)
László Horváth 

Kráľ zomrel, nech žije kráľ!

Kapitoly o královi Matejovi – 3. cast´ ˇ
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English is easy – ale len pre toho, kto chce...
V Základnej škole Mateja Bela 
sa žiaci povinne učia anglic-
ký jazyk od 3. ročníka. Starší 
žiaci majú okrem povinných 
vyučovacích hodín mnohé 
ďalšie možnosti, ako si zdoko-
naliť komunikačné zručnosti – 
môžu sledovať filmy v pôvod-
nom znení, s anglickými titul-
kami, počúvať piesne v anglič-
tine, nehovoriac o aktivitách 
na internete, od počítačových 
hier, veľkého výberu gramatic-
kých testov až po četovanie so 
zahraničnými rovesníkmi. 
Škola vyvíja rôzne aktivity v 
rámci vyučovania  anglického 
jazyka. Pravidelne organizuje 
jazykové pobyty vo Veľkej Bri-
tánii, žiaci sa zúčastňujú diva-
delných predstavení v anglic-
kom jazyku, alebo si pozrú 
originálny  film v angličtine. 
Ďalšou z aktivít  je  pozývanie 
hostí – tzv. „native speakers“, 
ktorí svojimi rôznymi odtieň-
mi a melódiou jazyka oboha-
cujú vyučovacie hodiny. Aj v 
ostatnom školskom roku nás 
navštívili zahraniční hostia 

– Pete Miller, ktorého sprevá-
dzala Joan Venter. Obidvaja sú 
bývalí učitelia, Pete je navyše 
šéfredaktorom školského časo-
pisu Hello a členom poroty 
okresného kola olympiády v 
anglickom jazyku. Na Peteho 
si už žiaci zvykli, páči sa im 
jeho humor, bezprostredné, 
srdečné vystupovanie a meló-
dia jazyka. Áno, aj jazyk môže 
mať krásnu melódiu! Joan sa 
zase prihovorila žiakom juho-
africkou angličtinou, ktorej 
sa dalo celkom porozumieť.  
Hneď na začiatku hodiny dala 
žiakom hádanku, nech si tip-
nú, odkiaľ pochádza. Nikto  
neuhádol, že je z Juhoafrickej 
republiky,  pretože je beloška. 
Rozprávala o svojej krajine, 
o počasí, o ľuďoch – obyva-
teľstvo hovorí popri anglič-
tine jedenástimi jazykmi, na 
Vianoce majú letné počasie, 
majú problém s nedostatkom 
vody a ľudia si nesmierne vážia 
Nelsona Mandelu. Na Sloven-
sku Joan sprevádza manžela, 
ktorý tu pracuje od minulého 

roku. Páči sa jej tu, ale jedným 
z jej postrehov je, že ľudia 
majú zábrany komunikovať v 
angličtine, čo sa jej u nás často 
stáva.  A to nielen na ulici, ale 
aj v obchode, na úrade či v 
banke. Aj naši žiaci porozu-
meli takmer všetkému, 
čo hostia  povedali, a 
to nemuseli byť ani 
z jazykovej triedy. 
Niektorí kládli 
otázky a zapájali 
sa do diskusie, 
boli však aj takí, 
ktorí sa hanbili 
prehovoriť, hoci 
už  komunikovať 
vedia. Jazyková barié-
ra sa naplno prejavila u 
tých, ktorí sa učia nesyste-
maticky, nevyužívajú dnešné 
možnosti na rozvoj komuni-
kačných zručností, jednodu-
cho nejavia záujem naučiť sa 
cudzí jazyk. Neuvedomujú si, 
že ovládať anglický jazyk a ďal-
ší svetový jazyk (alebo jazyky) 
je už  v dnešnom svete niečo 
úplne samozrejmé. 

 Joan a Pete však nešetrili chvá-
lou, povzbudzovali aj tých 
hanblivých, a čo je veľmi pozi-
tívne, niektoré deti aj zabudli, 
že sa komunikácia viedla výluč-

ne  v 

cudzom jazy-
ku. Sľúbili, že nás zase navští-
via, a my sa už teraz tešíme. 
Aby aj takýmto spôsobom sa 
English stala easy, samozrej-
me len pre toho, kto chce... 

Klára Green

Šamorín vďaka svojej geogra-
fickej polohe bol vždy viacja-
zyčným mestom.  Dynamický 
vývoj mesta vytvoril požiadav-
ku na osvojenie cudzích jazy-
kov.
Na začiatku 90. rokov Gyöngyi 
Czére založila prvú jazykovú 
školu v meste pod názvom Lin-
gua Samaria. Vďaka veľkému 
záujmu návštevníkov jazykovej 
školy a jej kvalitnému vede-
niu si škola vybudovala dobré 
meno a našla si svoje miesto v 
mestečku.
 Katalin Báder a jej spoločníč-
ka Mária Vajai-Horváth v roku 
2012 už vychádzali z týchto 
skúseností, keď založili jazyko-
vú školu pod novým názvom 
Linguania. Vtedy už škola fun-
govala v terajšom sídle, v cen-
tre mesta. Familiárne ovzdušie, 
ktoré sa im podarilo vytvoriť, 
oslovilo ešte viac záujemcov.
Pre Ildikó Hushegyiovú a Zuza-
nu H. Lengyelovú bolo veľkou 
výzvou, keď ich  Katalin Báder 
oslovila s ponukou prevziať 

vedenie školy. Vyjadrovali sa 
takto:  V minulosti sme už 
spolupracovali  ako učiteľky 
cudzích jazykov, a myšlienka 
viesť túto inštitúciu sa nám 
zdala zaujímavá.  Od 
júla intenzívne 
pracujeme na 
tom, aby 
sme školu 
v súlade s 
dotera j -
šou tradí-
ciou ďalej 
rozvíjali.
J a z y k o v á 
škola ponúka 
skupinové, kon-
verzačné a individu-
álne kurzy pre záujemcov 
od piatich rokov. Kvôli rastúce-
mu záujmu o štúdium cudzích 
jazykov sme pôvodnú ponu-
ku školy (anglický, nemecký a 
taliansky jazyk) rozšírili o ďal-
šie jazyky. Od septembra budú 
v našej ponuke aj  francúzsky, 
ruský, maďarský a slovenský 
jazyk. V prípade záujmu pri-

pravujeme aj zavedenie špa-
nielskeho jazyka.
Pre firmy a materské školy 
už tradične ponúkame kurzy 
mimo našej školy. Novinkou 

bude, že tento školský 
rok oslovíme aj 

základné školy 
s ponukou 

pre roční-
ky 0-2, na 
z á k l a d e 
ktorej by 
naše lek-
torky raz 

do týždňa 
v y u č o v a l i 

priamo v ško-
lách. Tým vyjdeme v 

ústrety tým rodičom, ktorí 
majú problém s prepravou detí 
z jednej inštitúcie do druhej.
Prácu školy zabezpečuje dva-
násťčlenná skupina jazyko-
vých lektorov. Naši kolegovia 
zodpovedným prístupom a 
fundovanou jazykovou zna-
losťou robia všetko pre to, aby 
naši študenti mali čo najlepšie 

výsledky. Dôkazom toho je 
rastúci počet študentov, ktorí 
sa k nám každoročne vrátia.
Sídlo jazykovej školy Linguania 
sa nachádza na Hlavnej ulici na 
druhom poschodí nad kníh-
kupectvom Molnár a Pekár-
ňou Kvetoslavov.  V škole sa 
nachádzajú štyri učebne, kto-
ré umožňujú vyučovanie pre 
6 až 8 členné skupiny. Škola 
disponuje malou cudzojazyč-
nou knižnicou, ktorá je prí-
stupná všetkým našim študen-
tom.
Vyučovanie v skupinách sa 
uskutočňuje od pondelka do 
štvrtka poobede alebo podve-
čer dvakrát do týždňa. Kon-
verzačné hodiny ponúkame 
raz do týždňa vo večerných 
hodinách. Individuálne hodi-
ny môžu záujemcovia navšte-
vovať po dohode s lektorom 
nezávisle od semestra aj počas 
prázdnin či voľných dní.
Ďalšie informácie o jazyko-
vej škole nájdete na webovej 
stránke: www.linguania.sk. 

Čo nového v jazykovej škole Linguania
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Vyše štyri roky som mapo-
val minulosť amatérskeho 
hudobného života v Šamo-
ríne a jeho okolí. Prvý 
článok série vyšiel v apríli 
2012 a posledný v augus-
te 2016. Tento dokument 
kultúrneho života je teraz 
dostupný aj v knižnej 
podobe. Mám dobrý pocit 
z toho, že sa mi podarilo 
zvečniť snahy nadšencov, 
možno až fanatikov, kto-
rí utvárali kultúrny život 
v našom meste. Zásluhy 
patria im, keďže autor 
knihy je len kronikárom. 
Aj ja sám však žijem pre 
hudbu, preto nebolo ťaž-

ké odhodlať sa a 
rad-radom osloviť 
miestnych hudob-
níkov. Bádal som s 
veľkou pokorou a 
zanietením.
Prvá písomná 
zmienka o šamo-
rínskej kapele 
pochádza z roku 
1897, čo je ohro-
mujúci fakt... O 
hudobnom živote 
v neskorších obdo-
biach rozprávali 
samotní aktéri. 
Len tí, čo poznajú 
hudobné tajom-
stvá, skutočne 

vedia, koľko práce sa skrý-
va za hudobným vystúpením. 
Preto si zaslúžia, aby o ich 
úsilí bola zanechaná stopa.
Prezentácia knihy spojená s 
muzicírovaním sa uskutoč-
ní 5. októbra 2016 v klube 
Mozi o 19.00 hod. a pozý-
vam na ňu nielen všetkých 
hudobníkov bez ohľadu na 
to, či sa v knihe spomínajú 
či nie, ale aj milovníkov 
hudby, pre ktorých hudbu 
robíme. Hoci my hudobníci 
niekedy na seba spiklenec-
ky žmurkneme vediac, že 
často hráme pre seba... Ale 
pre radosť všetkých.

Alex Strieženec 

Hudobný život v Šamoríne a jeho okolí  - Prezentácia knihy

Pri príležitosti maďarského národného sviatku veľvyslankyňa 
Maďarska Éva Molnár Czimbalmosné z poverenia preziden-
ta Jánosa Ádera udelila 20. augusta v Bratislave vysoké štátne 
vyznamenania. Medzi šiestimi ocenenými bola aj pedagogič-
ka Anna Hecht, predsedníčka a konateľka maďarského učiteľ-
ského Spevokolu Lajosa Vassa a zbormajsterka šamorínskeho 
zmiešaného spevokolu Híd. Anna Hecht získala za úsilie o 
zachovanie identity a kultúry Maďarov na Slovensku, ako aj 
za aktívnu verejnú činnosť Zlatý kríž Maďarskej republiky za 
zásluhy. Blahoželáme!                               (–)

Nezávislí šamorínski motorkári si tento rok vybrali za svo-
ju destináciu Rumunsko. Peter Sárosfai nás informoval, že 
navštívili aj naše partnerské mesto Gheorgheni. Motorká-
ri počas cesty absolvovali 2300 kilometrov, okrem iného si 
pozreli hrady v Deve a Hunedoare, prešli jednu z najvyššie 
položených ciest v Karpatoch Transalpinu, nevynechali ani 
slávny Draculov hrad neďaleko Branu či Sovatu, aby potom 
cez Arad opustili krajinu.   

MotorKári v ruMuNsKo

V bábkovej sále mestského kultúrneho strediska v 
šamoríne sa dňa 27. septembra 2016 (utorok) o 19.30 

hod. uskutoční prednáška pod názvom                          

bráňte sa! 
Obrana jedinca voči útočníkom.

prednáša: tibor sklut špecialista sebaobrany 
(krav maga – pouličný boj).

témy prednášky:
- reálna sebaobrana pre všetkých,
-  prevencia, útek, obrana – útek, aktívna obrana, 

použitie predmetov v rámci sebaobrany,
- úspešné techniky prežitia – skutočné príbehy.

pozývame všetkých, pre ktorých nie je ľahostajná 
osobná bezpečnosť, ako aj bezpečnosť svojich najbliž-

ších. 
účasť je zdarma. na konci prednášky účastníci  budú 

obdarovaní  on-line videom sebaobrany.
www.kobukrav.com 

pozvánka
srdečne Vás pozývame na meditačný tréning, ktorý sa 

bude konať každý štvrtok od 18.30 hodiny. 
začiatok: 6. november 2016 (štvrtok)

na tréningu sa bude prednášať o týchto témach:
meditácia je liekom pre dušu,

vzťah tela, mysle a duše,
rozvoj duchovnosti,

karma ako príležitosť k  pozitívnej zmene,  
vnútorná cesta poznania. 

miesto: hlavná 66,  šamorín
prihláška: tünde süveg,  0918 604 568
   

Vstup zdarma!
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Ponuka Mestskej knižnice  ZsigMonda Zalabaiho

dominik dán: nežná fatamorgána   
Tretí príbeh z obdobia novembra 1989, z obdobia detektív-
nych začiatkov Richarda Krauza. 
Richard Krauz pracuje na oddelení vrážd už rok a pol, no ešte 
stále je v očiach starších kolegov iba kriminalistické ucho. Jeho 

učiteľ, detektív Eduard Burger, má na 
stole tri staré nevyriešené vraždy mla-
dých dievčat, ktoré vrah znásilnil a 
zahrdúsil na lavičke mestského parku. 
Modus operandi všetkých troch vrážd 
jednoznačne nasvedčuje, že ide o toho 
istého páchateľa. Vyšetrovanie si vyža-
duje špecializovaný tím, no socialistic-
ké vedenie polície tento fakt ignoruje. 
Nechce medzi obyvateľmi vyvolať zby-
točnú paniku. Štvrtá vražda sa stane 
mesiac pred revolúciou, a Burgero-
ve varovanie, že vrah neprestane, sa 

potvrdí. Už nikto nepochybuje, no už je neskoro. Prichádza 
revolučný november 1989, a pomery v spoločnosti sa menia a 
vyvíjajú zo dňa na deň. Osudy ľudí sa stretávajú a pretínajú na 
námestí a v štrnganí kľúčov zanikne osamelý výkrik, že jeden z 
nich je bezcitný, surový vrah.

frederiCk forsyth: 
outsider. môj dobrodružný žiVot

„Všetci robíme chyby, ale rozpútať 
tretiu svetovú vojnu, to by už bol 
poriadny prechmat. Do dnešného 
dňa som presvedčený, že som za to 
celkom nemohol. To už však trochu 
predbieham.
Stalo sa mi v živote, že som ledva 
unikol hnevu hamburského obchod-
níka so zbraňami, v občianskej voj-
ne v Nigérii ma takmer trafil MiG a 
v Guinei-Bissau som pristál v centre 
krvavého prevratu. Zatkla ma Sta-
si, uctili si ma Izraelčania, IRA ma 
donútila rýchlo sa presťahovať z Írska do Anglicka a istá 
atraktívna Češka, agentka tajnej služby... no, jej úsilie bolo 
trošku intímnejšieho rázu. A to je len začiatok.
Zakaždým som sa ocitol uprostred diania. A predsa som 
zostával outsiderom...,“ hovorí o svojom románe autor a 
protagonista v jednej osobe Frederick Forsyth.

Bibliotheca Hungarica sa obnovila
Po zmene režimu na zák-
lade občianskej inicia-
tívy vznikla Bibliotheca 
Hungarica, ktorá od roku 
1997 pracuje pod krídla-
mi Fórum inštitútu pre 
výskum menšín. Vedecká 
knižnica už istý čas zápasila 
s nedostatkom miesta, ten-
to problém sa jej v tomto 
roku podarilo vyriešiť vďaka 
podpore z Fondu Gábora 
Bethlena.
Neustále sa rozrastajúca 
zbierka aj dnes primárne 
zhromažďuje a systema-
tizuje maďarskú krásnu a 
odbornú literatúru vydáva-
nú v Československu a na 
Slovensku po roku 1918, čo 
bol aj zámer jej zakladate-
ľov: Zsigmonda Zalabaiho, 
Ľudovíta Presinszkyho a 
Lászlóa Végha. Túto kme-
ňovú zbierku dopĺňa prí-
ručná knižnica, knižnica 
ústredného výboru Csema-
doku a zbierka pozostalosti 
známych osobností. Okrem 
domácich kníh Bibliotheca 
Hungarica archivuje aj prí-
ležitostné publikácie, tlač 
a tlačoviny. Veľká časť kniž-
ničného fondu sa nachá-
dza na prízemí v susedstve 
Mestskej knižnice Zsigmon-
da Zalabaiho a je voľne prí-

stupná bádateľom. 
Ako sme spomí-
nali, v posledných 
rokoch knižnica 
zápasila s nedostat-
kom miesta, kto-
rý sa snažila riešiť 
rôznymi spôsob-
mi. Umiestnenie 
druhých exemplá-
rov knižničného 
fondu do banáno-
vých krabíc však 
nebolo riešenie. 
Koncom roku 2015 
sme si uvedomili, 
že sklad máme plný 
a pomaly nebude 
miesto už ani na poličkách, 
preto sme museli nájsť rie-
šenie.
V roku 2016 sme predloži-
li projekt na obnovu skla-
dových priestorov na prí-
zemí, ktoré sme potom v 
máji začali vyprázdňovať. 
Pre nedostatok miesta sme 
knihy museli umiestniť na 
chodbu či do knižnice, pre-
to bola Bibliotheca Hun-
garica dočasne zatvorená. 
V júli sa staré poličky roz-
montovali a zbúrali sme 
aj stenu, ktorá vydeľovala 
priestor pre zbierku časo-
pisov a pozostalostí. Po 
murárskych, maliarskych 

a elektrikárskych prácach 
sa začali montovať nové 
mobilné police, vďaka kto-
rým sme získali úložný 
priestor s dĺžkou 500 met-
rov. V auguste sme na ne 
umiestnili druhé exempláre 
zbierky, ktoré boli dovtedy 
v krabiciach, a celú zbier-
ku pozostalostí. Okrem 
toho sme sem premiestnili 
aj knižný fond Csemado-
ku, vďaka čomu sa v kniž-
nici uvoľnilo vyše päťdesiat 
metrov poličiek, ktoré sa v 
nasledujúcich rokoch iste 
zaplnia novými knihami.
Nový systém poličiek vytvo-
ril nielen adekvátny priestor 

pre našu zbierku, ale šetrí 
nám aj čas, ktorý tak môže-
me venovať ďalšiemu rozvo-
ju knižnice. Obnovu knižni-
ce sme oslávili 2. septembra 
slávnostným odovzdaním 
políc, na ktoré sme pozva-
li aj hostí, ktorí sa aktívne 
zapájajú do života našej 
knižnice. Bibliotheca Hun-
garica je od 5. septembra 
opäť prístupná bádateľom. 
Veľká vďaka patrí Fondu 
Gábora Bethlena za príspe-
vok na obnovu knižnice, 
ako aj spolupracovníkom, 
ktorí nešetriac svoj driek 
pomáhali pri práci s kniž-
ničným fondom.              (BH)
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spráVy mestskej políCie

• 4. júla o 8.30 hod. pri hliad-
kovaní na Gazdovskom rade 
bola spozorovaná neznáma 
žena, ktorá vykrikovala na uli-
ci. Osoba nemala u seba žiad-
ne doklady a nekomunikovala 
po slovensky. Bola zavolaná 
hliadka OO PZ Šamorín, kto-
rá prípad ďalej riešila.
• 8. júla o 20.30 hod. bolo 
oznámené matkou, že jej 
5-ročnej dcére neznámy chla-
pec cca 8-ročný s menším 
chlapcom odcudzil bicykel 
červenej farby značky New 
daty. Po intenzívnom pátraní  
sa bicykel našiel a odovzdal 
sa majiteľke. Prípad bol rie-
šený s dohovorom s rodičmi 
chlapca, u ktorého sa bicykel 
našiel.
– o 23.20 hod. hliadka počas 
obhliadky dvora Gymnázia 
kontrolovala osoby, ktoré 
sa nachádzali v areáli školy. 
Dotyční boli vyzvaní, aby are-
ál opustili. Výzvu hliadky reš-
pektovali. 
• 9. júla o 00.25 hod. hliadka 
vyzvala organizátorov hudob-
ných dní na nádvorí Korona, 
aby ukončili hudobnú repro-
dukciu. Výzvu hliadky rešpek-
tovali. 
– o 1.15 hod. pred barom 
na Hlavnej ulici bola bitka. 
Neznáme osoby napadli dve 
osoby, ktorí utrpeli zranenia 
hlavy. Bola privolaná RZP, 
ktorá ich odviezla do nemoc-
nice v Dunajskej Strede. Pri-
volaná bola aj hliadka OO PZ, 
ktorá prípad ďalej rieši.
• 12. júla o 14.45 hod. na 
Hlavnej ul. pri MsÚ na mies-
te vyhradenom pre telesne 
postihnutých bolo zaparkova-
né osobné motorové vozidlo. 
Na doriešenie priestupku 
bola privolaná hliadka OO 
PZ Šamorín, nakoľko vodič 
nemal u seba žiadne doklady.
– o 19.30 hod. pri obchod-
nom centre Kaufland nezná-
my muž obťažoval okoloidú-
cich žobraním. Bezdomovec 
bol z miesta vykázaný.
– o 14.55 hod. bolo oznáme-
né, že na Bratislavskej ul. leží 
neznáma osoba na zemi. Muž 
bol pravdepodobne pod vply-
vom alkoholu, nemal žiadne 

zranenia. Bol z miesta vyká-
zaný. 
– o 19.00 hod. na základe tele-
fonického oznámenia stála 
služba MsP poslala hliadku 
na Kúpeľnú ulicu, kde údajne 
v areáli bývalého kúpaliska v 
budove sa nachádza obesená 
osoba. Na mieste bolo zis-
tené, že osoba ako postava 
človeka bola namaľovaná na 
okno na druhom poschodí 
budovy.
• 17. júla o 21.50 hod. na 
Mliečňanskej ul. malo dôjsť k 
bitke. Údajne napadnutá oso-
ba povedala, že bola napad-
nutá druhou osobou. Boli 
vypočutí aj svedkovia a bolo 
zistené, že muž si zranenie 
spôsobil sám spadnutím na 
schodoch.
– o 22.37 hod. na Gazdov-
skom rade v jarku ležal 
muž, ktorý bol pod vplyvom 
alkoholu. Zranenie na sebe 
nemal, hliadka ho postavila 
na nohy a dotyčný odkráčal 
domov.
• 20. júla o 22.00 hod. bolo 
oznámené, že na ul. Mestský 
majer z bytu na 8. poschodí 
vychádza dym. Na miesto sa 
dostavili aj hasiči a hliadka 
OO PZ Šamorín, nakoľko 
vzniklo podozrenie, že v byte 
sa nachádza staršia osoba, 
čo uviedli aj susedia. Nakoľ-
ko po opakovanom zvone-
ní a búchaní na dvere nikto 
neotváral, hasiči pomocou 
hydraulického zariadenia 
vypáčili dvere. Bolo ziste-
né, že v kuchyni sa varilo 
jedlo, ktoré bolo na plyno-
vom sporáku zabudnuté. Po 
kontrole bytu sa zistilo, že v 
spálni spí osoba, ktorá bola 
hasičmi zobudená. Menova-
ný bol dezorientovaný a javil 
známky požitia alkoholických 
nápojov. Na miesto privolaná 
RZP menovaného ošetrila. 
Hliadka MsP zabezpečovala 
miesto.
• 22. júla o 9.25 hod. hliad-
ka počas hliadkovej činnosti 
bola zastavená občanom mes-
ta, ktorý oznámil, že do starej 
šachty vedľa domu služieb, 
ktorá sa nachádza v trávna-
tej ploche, spadlo dievča. Na 

vodovodnej šachte sa prevalil 
kryt a dievčina spadla do nej, 
pričom utrpela zranenie. Bola 
privolaná RZP, ktorá dievča 
ošetrila a odviezla do nemoc-
nice v Dunajskej Strede. Bola 
privolaná  aj hliadka OO PZ 
Šamorín.
– o 00.58 hod. hliadka bola 
vyslaná na Hlbokú ulicu, kde 
došlo k rušeniu nočného poko-
ja. Hliadka zistila, že na treťom 
poschodí obytného domu sú 
pootvárané okná a z bytu bolo 
počuť na ulicu hudbu. Majiteľ 
bytu bol upozornený, aby zjed-
nal nápravu, čo aj urobil. 
• 23. júla o 22.15 hod. stá-
la služba poslala hliadku na 
Školskú ulicu, kde údajne na 
parkovisku rozbíjajú osobné 
motorové vozidlo. Zistilo sa, že 
majiteľ vozidla si zabudol kľúče 
v zamknutom aute, preto bol 
nútený rozbiť sklenenú výplň 
na ľavom boku. 
• 24. júla od 15.10 do 15.50 
bola vykonaná pešia hliadka 
so služobným psom Dragom 
v širšom centre so zameraním 
na park pri MsÚ. Počas hliad-
kovaní bolo z parku vykáza-
ných 8 osôb, nakoľko požívali 
alkoholické nápoje, správali sa 
hlučne, znečisťovali okolie a 
niektorí spali na lavičkách. Po 
výzve hliadky osoby zjednali 
nápravu, poupratovali po sebe 
a opustili miesto.
• 2. augusta o 9.05 hod. v 
Mliečne pri suchom kanáli bol 
požiar. V úseku cca 500 metrov 
bolo založených cca 8 ohnísk 
na ľavej a pravej strane popri 
ceste. Horela suchá tráva a sla-
ma na poli. Nakoľko posledné 
ohnisko bolo značne rozho-
rené, hliadka žiadala o výjazd 
požiarnikov, ktorí oheň uhasili. 
Bola privolaná aj hliadka OO 
PZ, nakoľko hliadka zaistila 
na mieste osobu, ktorá požiar 
zakladala. Z miesta bola vyho-
tovená fotodokumentácia.
• 4. augusta o 7.25 hod. OO 
PZ Šamorín požiadalo mestskú 
políciu o súčinnosť pri doprav-
nej nehode na ceste č. 1/63 
pri odbočke na Kraľovianky, 
kde sa zrazili štyri motorové 
vozidlá. Na miesto boli privola-
ní hasiči, ktorí pomocou tech-

niky vyslobodili z áút zranené 
osoby. Zasahovala aj posádka 
RZP, ktorá previezla zranených 
(5 osôb) do nemocnice. Na 
miesto sa dostavila aj  hliadka 
OO PZ Šamorín a pracovník 
OR PZ Dunajská Streda, kto-
rý zadokumentoval dopravnú 
nehodu. 
• 13. augusta o 14.45 hod. 
na Školskej ul. pri vchode do 
Supermarketu COOP  Jedno-
ta sa zdržiavala skupinka mla-
dých ľudí, ktorá na schodoch 
skákala na skateboardoch a 
bicykloch, pričom ohrozovala 
zákazníkov, ako aj motorové 
vozidlá parkujúce v blízkosti. 
Skupinku mladistvých osôb 
hliadka z miesta vykázala a 
poučila, aby používali skate-
park v Pomlé, ktorý je určený 
na uvedenú činnosť.
• 21. augusta o 13.45 hod. 
hliadka preverovala oznam, 
podľa ktorého na Pešej ceste 
malo dôjsť k dopravnej neho-
de. Na mieste činu bol ozna-
movateľ a poškodené vozidlo 
zn. Škoda Octavia, ktoré 
malo nabúrané zadnú časť. 
Podľa oznamovateľa vinník z 
miesta nehody ušiel smerom 
do mesta. Na  križovatke ulíc 
Mliečňanská a Jasná bolo 
prenosné dopr. značenie 
„slepá ulica“. Toto prenos-
né značenie bolo osadené z 
dôvodu konajúcich sa pre-
tekov, a podľa svedka vin-
ník s motorovým  vozidlom 
narazil do dopravného zna-
čenia, ktoré bolo nárazom 
odhodené. Vinník dopravnej 
nehody sa s vozidlom dostal 
až  na križovatku ulíc Mlieč-
ňanská-Priechodná, kde kvô-
li prebiehajúcim pretekom 
boli osadené zátarasy. Hliad-
ka MsP zabezpečila miesto 
činu.   
• 24. augusta o 00.05 hod. 
na ul. Mestský majer rušili 
nočný pokoj. Hliadka zistila, 
že pri detskom ihrisku sa na 
lavičke nachádzajú traja oso-
by a jedna z nich požívala 
alkoholický nápoj a správala 
sa hlučne. Táto osoba bola 
upozornená, že sa dopúšťa 
priestupku. Bola riešená na 
mieste v blokovom konaní.
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basketbal

FUtbal

kajak-kenU

Brazílskou sambou ochutené gólové fiesty

Jagavé medaile z Plovdivu a Minsku 

Pýchy pevnej mládežníckej bašty

Naše futbalové mužstvo – kto-
rému už ako majoritní maji-
telia velia Brazílčania zo sláv-
neho veľkoklubu Fluminense 
– prekonalo ako nováčik všetky 
očakávania fanúšikov. V dote-
rajšom priebehu druhej futba-
lovej ligy totiž ako nováčik je 
takmer stopercentný. Zverenci 
amerického kouča Mika Kee-
neyho získali  v šiestich kolách 
vďaka piatim výhram a jednej 
remízy úctyhodných 16 bodov 
a so skóre 13 : 3 sa usadili na 
vedúcej priečky ligovej tabuľky 
so štvorbodovým náskokom 
pred exligistami zo Skalice a 
Nitry. Nečakane bohatá úroda 
majstrovských bodov v podaní 
Csaba Horváth a spol. navyše 
bola okorenená oku lahodiaci-
mi gólovými akciami, niektoré 
útoky, najmä v podaní údernej 
legionárskej čaty, pripomínali 
náladu brazílskej samby sláv-
nych karnevalských fiest. Najmä 
presvedčivé víťazstvá nad Sere-
ďou a Nitrou ukázali, že Šamo-
rín aj ako nováčik môže mať 
veľké ambície i v druholigovej 
spoločnosti silných konkuren-
tov. Ani najvernejší fanúšik ŠTK 
nečakal, že po šiestich kolách 
budeme mať na konte 5 výhier 
(Pohronie – Šamorín 0 : 3,  

Šamorín – Nitra 2 : 0, Žilina B – 
Šamorín 1 : 2,  Šamorín – Sereď 
4 : 1, Slovan B – Šamorín 1 : 2) 
a jednu remízu (Šamorín – Mar-
tin 0 : 0), a do septembrových 
kôl pôjdeme v pozícii jasného 
lídra západnej skupiny II. ligy.  
Už aj naše B mužstvo (Mliečno) 
začalo svoje pôsobenie v VII. 
lige (v druhej najvyššej okresnej 
súťaži), jeho doterajšia bilancia 
je 50-percentná. Zverenci Jozefa 
Nagya  so 6 bodmi a so skóre 12 
: 9 sú na  7. priečke. Do svojich 
treťoligových majstrovských 
bojov vstúpili naši starší doras-
tenci tiež uspokojivo, U19-ka 
doteraz zaznamenala dve vyso-
ké výhry (Šamorín U19 – Nové 
Mesto 10 : 3, Brvnište – Šamo-
rín U19 1 : 6) a jednu cennú 
remízu (Bánovce – Šamorín 
U19 3 : 39), a so 7 bodmi (skóre 
19 : 7) majú na druhom mieste 
tabuľky iba dvojbodovú stratu.  
V súbežnej treťoligovej sútaži 
ich mladší rovesníci, čiže U17-
ka začala ešte lepšie, všetky 
tri zápasy vyhrala (Šamorín 
U17 – Nové Mesto nad Váhom  
7 : 0, Brvnište – Šamorín U17 0 
: 4, Bánovce – Šamorín U17 1 : 
2), 9 bodmi a s impozantným 
skóre 11 : 1 sú 17-roční jasne na 
čele. 

Z významných športových 
podujatí sa naši rýchlostní 
kajakári a kanoisti bez jaga-
vých medailí sa istotne nevrá-
tia domov. August 2016 bol 
z tohto hľadiska extra úspeš-
ným mesiacom. Predovšet-
kým vďaka Csabovi Zalkovi, 
ktorý so svojimi senzačnými 
úspechmi z ME a MS potvr-
dil svoj megatalent. Najprv 
ukázal skvelú fazónu v bul-
harskom Plovdive, kde na 
juniorských Majstrovstvách 
Európy vo všetkých disciplí-
nach, v ktorých štartoval, 
získal popredné umiestnenia, 
pozbieral všetky cenné kovy. 
Jeho zlato, striebro a bronz 
je obdivuhodná zbierka aj z 
toho hľadiska, že Csabi patril 
medzi najmladších preteká-
rov, ktorí získali medaile. S 
troma trenčianskymi špor-
tovcami vybojoval najprv na 
trati K4 500 m viac než sekun-
dovým náskokom prvenstvo 
a titul Majstra Európy získal 
skoro aj na K2 1000 m. Spolu 
so Samuelom Balážom získa-
li totiž iba tesne za víťazmi 
striebro. Aj na záver našiel v 
sebe Csaba dostatočnú silu 
na to,  aby vo veľmi nároč-
nom šprinte na trati K1 200 
m  dokázal vybojovať  bronz.  
Jeho parádna bilancia zname-
nala okrem iného aj to, že on 
bol v Plovdive vôbec druhým 
najúspešnejším pretekárom, 

na  oslavy však mal iba krátky 
čas, veď za necelé dva týždne 
ho čakala bieloruská metro-
pola Minsk, ktorý hostil Maj-
strovstvá sveta do 23 rokov. 
Csaba vedel, že úspech medzi 
konkurentmi celosvetovej 
kajakárskej špičky – obzvlášť 
ako juniorský svetový nováčik 
– bude určite takmer nemož-
ný, ale svoje tajné medailové 
ambície v kútiku duše úplne 
neumlčal. Svoj nesmierny 
talent dokázal aj tentokrát, 
veď v každej disciplíne, v kto-
rej štartoval, sa bez problé-
mov dostal do osemčlennej 
finálovej jazdy. Zlatá plov-
divská štvorka sa tentokrát 
musela uspokojiť na 1000 
metrovej trati s 8. miestom. 
Csabi si však  čiastočné skla-
manie už počas nasledujúce-
ho súťažného dňa na minskej 
vode vynahradil so Samom 
Balážom na K2 1000 m takmer 
so zlatom, veď do polovice 
trate ešte so slušným nádej-
ným náskokom viedli, avšak  
aj zo svetového bronzu mal 
Csabi pochopiteľne obrovskú 
radosť. Nesmútil vôbec ani  v 
poslednej disciplíne, veď ako 
najmladšieho finalistu na K1 
200 m ho zdolali iba štyria 
oveľa starší konkurenti, a 5. 
miesto na svete v hocijakom 
individuálnom športe je nes-
mierne cenný úspech. 

Zostavil: Ernő D. Tok

Do začiatku slovenskej ženskej 
Extraligy je ešte takmer mesiac 
prípravy, pred zahájením sezó-
ny 2016/2017 je však na čo 
spomínať z úspešného uplynu-
lého ročníka. Okrem 4. priečky 
žien potešili nás aj juniorky, 
ktoré získali pod vedením pána 
Diósiho bronzové medaily, ale 
aj žiačky sa dostali do celoslo-
venského finále, kde obsadili 
konečné 6. miesto. Základmi 
dobrého kolektívu sú však sil-
né  a efektívne individuality. 33 
zápasov, 415 bodov, 15 bodov 
priemerne na jeden zápas – 
takú skvelú bilanciu dosiahla 
Angelika Slamová,  bola Angi 
najúspešnejšou strelkyňou žen-
skej Extraligy. Avšak napriek 

tomu nie Angi bola najpro-
duktívnejšou Šamorínčankou 
v minulej sezóne. V tomto uka-
zovateli suverénne patrí top 
pozícia našej 18-ročnej junior-
ke Viktórii Cséfalvayovej, ktorá 
v drese junioriek a ženského 
B-tímu odohrala spolu 37 due-
lov, v ktorých nasúkala súper-
kám dovedna  599 bodov, čím 
bola 24. najlepšou strelkyňou 
spomedzi takmer 1600 sloven-
ských basketbalistov a basket-
balistiek.  Neuveriteľnou štatis-
tikou sa môže pýšiť ďalšia naša 
odchovankyňa, 19-ročná talen-
tovaná juniorská reprezentant-
ka Alexandra Saška Hašková, 
ktorá odohrala v troch súťa-
žiach celkovo 65 zápasov, 

v ktorých nazbierala až 557 
bodov, čo je 9-bodový priemer 
na zápas, rekordný je ale jej 
časový sumár na ihrisku: 1760 
zápasových minút znamená, 
že Saša bola najvyťaženejšou 
basketbalistkou Slovenska. 
Ďalšou našou mladou pýchou 
medzi vlastnými talenta mi je 
jednoznačne 18-ročná Júlia Lel-
kes. Juli už od svojich 14 rokov 
je stabilnou mládežníckou 
reprezentantkou Slovenska, 
aj tento rok odohrala 4 zápa-
sy v drese Slovenska na ME 
U18 v Šoproni. Aj Juli hrala – 
podobne ako Saška – súbež-
ne v  troch  súťažiach, za dve 

ženské družstvá (Extraliga, I. 
liga) a juniorské, absolvovala 
58 zápasov, v ktorých nastrie-
ľala 417 bodov.   Za výkony v 
uplynulom ročníku klubový 
manažment ŠBK pochválil pre 
ich výnimočné výkony nasle-
dovné hráčky: ženy, Extraliga 
– Angelika Slamová, Alexandra 
Hašková, Zuzana Mračnová, 
ženy, I. liga – Eva Mária Bacho-
rová, Viktória Óvári, Barba-
ra Lelkes,  Barbora Šeligová, 
juniorky – Viktória  Cséfal-
vayová, Réka Balázsová, Ema 
Slimáková, žiačky – Liliána 
Nagy,   Eszter Andrássy, Linda 
Ilkovičová.

Športová kronika: Stalo sa v auguste
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12. marca 2016 sa narodila ayse atar, 4. júna elina sylaj, 
10. júna tereza stankovská, Vanessa stankovská, barbo-
ra Vaššová a bence Valko, 14. júna mia molnár, 27. júna 
radoslava greňová, 30. júna dária semethová, 7. júla 
branislava jenčík, emma  katona, kristína kocková, 
9. júla tamás kaša, 12. júla hanna Vass, 16. júla matúš 
prokop, 24. júla arnold maximilián nagy, 26. júla erik 
rigo, 29. júla Cynthia schmidt a Vladimír klinovský, 
31. júla júlia krivosudská, 2. augusta gabriel lelovics 
a sofia molnárová, 3. augusta józsef mezej, 15. augus-
ta tímea árva, 17. augusta tünde juhász, 19. augusta 
natália oroszová, 21. augusta richard hubinský.
Veľa šťastia, novorodenci!

NARODENIA

29. júna 2016 zomrela vo veku 75 rokov gabriela turte-
vová, 4. júla vo veku 68 rokov eva sebestyénová, 7. júla 
vo veku 53 rokov juliana šandorová, 10. júla vo veku 
84 rokov ferdinand kovács, 14. júla vo veku 88 rokov 
rudolf rónay, 24. júla vo veku 93 rokov štefan golis, 25. 
júla vo veku 63 rokov terézia rigóová, 30. júla vo veku 90 
rokov klára muchová, 2. augusta vo veku 71 rokov hele-
na mikulíková, 8. augusta vo veku 64 rokov mária hlubi-
ková, 18. augusta vo veku 66 rokov ladislav lelkes,  
19. augusta vo veku 68 rokov žofia bertóková, 20. augus-
ta vo veku 83 rokov margita zöldová a vo veku 87 rokov 
anna tkáčiková.
Česť ich pamiatke!

2. júla 2016: igor luščon a žaneta matulová, 8. júla 2016: 
reinhold norbert trägner a judita iróová, 30. júla 2016: 
dávid kocsis a linda bertha, 13. augusta 2016: patrik 
horváth a andrea ferdicsová, 20. augusta 2016: koloman 
horváth a edina eszter tóth, gergely tóth a erzsébet 
pogány, 27. augusta 2016:  ľudovít sándor  a barbora 
polakovičová, 31. augusta 2016: peter forgách a erika pon-
gráczová.  
Gratulujeme! 

ÚMRTIA

UZAVRELI MANŽELSTVO

JUBILANTI

Veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody v kruhu najbližších 
prajeme tým občanom, ktorí v septembri dovŕšia 70., 75., 
80., 85. a viac rokov: mgr. mária bánki, eva kubuláková, 
jozef bertalan, helena Csánóová, terézia paulíková, 
zdenka bohušová, ing. zuzana Cibulková, mikuláš 
Cúth, štefan horváth, margita szabóová, robert hlad-
ký, ladislav both, ľudovít nosáľ, rozália pongráczová, 
mária horváthová, ernest fiedler, mária kiácsová, 
eugen Csiba, terézia rejczová, ľudovít Czechmeister, 
terézia sánková, rozália gaálová, gizela koczkásová, 
júlia Csepyová, rozália forgácsová, alžbeta hamaro-
vá, mária zubajová, jozef sebestyén, mVdr. františek 
bošňák, alžbeta feketeová, alžbeta čajkovská, helena 
Vargová, anna haásová, irena Cséfalvayová, margita 
méryová, elza Csémyová.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí nám prejavili sústrasť nad 
stratou nášho drahého zosnulého

štefana golisa 
účasťou na pohrebe či písomne.

Rodina Golisová

•  16. september Koncert skupiny CSÍK, v súčasnosti najzná-
mejšej maďarskej kapely štýlu etno-world, ktorá kombinuje 
rôzne štýly súčasnej hudby s tradičnou muzikou – 19.00 
Vstupenky si môžete zakúpiť v MsKS alebo na Ticketportal. 

•  16. september  Vernisáž výstavy gemerského maliara, 
grafika Zoltána Mikóa – 18.00. Výstava je otvorená do 28. 
septembra 2016 v pracovných dňoch od 9.00 do 20.00 hod. 

•  28. september Smejko a Tanculienka – Populárne detské 
predstavenie známe z STV – 17.00.

•  30. september   Vernisáž pamätnej výstavy Pavla Skribu 
– 18.00 . Výstava je otvorená do 12. októbra 2016 v pracov-
ných dňoch od 9.00 do 20.00 hod. 

•  10. október   Tri letušky v Paríži -- Divadelná hra Marca 
Camolettiho v réžii Eduarda Kudláčka. Účinkujú: Henrieta 
Mickovičová, Viki Ráková, Ivana Kubačková, Mária Breine-
rová, Richard Stanke a Ján Dobrík – 19.00 

•  14. október Vernisáž výstavy fotografií Slávky Bulíkovej 
– 18.00 . Výstava je otvorená do 28. októbra 2016 v pracov-
ných dňoch od 9.00 do 20.00 hod. 

•  15. október  Stretnutie muzikantov ľudovej hudby a fol-
klórny festival Katica – 10.00 – 23.00 
Partneri projektu: Cseh Tamás Band a Občianske združenie 
Zlatý rez

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
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SPOMIENKA

„Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, 
osud vzal. Odišiel si nám všetkým, ktorí ťa 
radi mali. Odišiel si bez toho, aby nám tvoje 
ústa zbohom dali. Len ten, kto niekoho navždy 
stratí, vie, čo je bolesť a žiaľ. 
Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť 
nedovolí.“

S veľkou a neutíchajúcou bolesťou v srdci si  19. 
septembra pripomíname 2. výročie, kedy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec, starý otec a 
pradedko Ctibor Chalupa z Báču.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou na neho spomína manželka Margita, dcéry Lýdia, 
Ildikó, Katarína a Źanet s rodinami 

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



Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úpravu inzerátov.     A hirdetések tartalmi és nyelvtani helyességéért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

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

Začnite s nami! 
Hľadáme posily do nášho
obchodného tímu
Ponúkame
• Podporu novej silnej 
 slovenskej spoločnosti
• Pravidelnú týždennú 
 výplatu provízií
• Časovú flexibilitu

• Možnosť ďalšieho 
 pasívneho zisku 
• Bezplatné profesionálne 
 zaškolenie
• Otvorenosť a férovosť

www.faircredit.sk

Predajňa UPDATE1 
v Šamoríne!
2. septembra 2016 bola na Hlavnej ulici otvorená pre-
dajňa a bistro UPDate1, ktoré ponúkajú zdravé jedlá a 
nápoje. Mónika jakubik:
–  Program UPDATE, ktorý ponúka komplexný životný štýl, 

vypracovali Norbi Schobert s manželkou Rékou Rubint. Jeho 
cieľovou skupinou sú zákazníci, ktorí dbajú o svoje zdravie, 
chcú schudnúť, resp. majú cukrovku. Program sa sústreďu-
je na produkty so zníženým obsahom uhľovodíkov s nízkym 
glykemickým indexom, resp. produkty bez gluténu, ktoré 
ponúkajú podobný kulinársky zážitok ako tradičné jedlá, pri-
čom kladie dôraz na čo najviac pohybu. 

Predajňa je v susedstve koruny, kde bolo v minulosti 
Crown Caffe, ponúka hotové produkty či polotovary?
–  Prirodzene, ponúkame aj suroviny ako múka, ale aj hotové výrobky. Dajú sa u nás kúpiť pekárenské a mliečne výrob-

ky, cestoviny, sladidlá, snacky, čokolády, dezerty, nápoje i zákusky. Vedľa predajne je bistro, kde si zákazníci môžu sad-
núť aj na kávu. Uvítali by sme, keby nás navštívili manželia Schobertovci, s Rékou Rubint by sme mohli pripraviť aj 
tréningový deň.

komu odporúčate produkty UPDate1?
– Každému, pre koho je dôležitý zdravý životný štýl, prípadne chce schudnúť. Odporúčame ich aj ľuďom s cukrovkou.



www.hotelkormoran.sk
www.facebook.com/hotelkoramoransamorin

ZABÍJACKOVÉ  
SLÁVNOSTI7.



DISZNÓTOROS  ÜNNEPSÉGEK

15. OKTÓBER 2016 
od 10:00 hod.

SÚTAZ VO VARENÍ GULÁŠA
GULYÁSFOZOVERSENY 
 

Spoločnosť Danubius Fruct, spol. s r.o., 
Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná 

hľadá:

údržbára –
mechanika

Náplň práce:
•  opravy strojov a výkon údržby výrobnej technológie (elektrotechnické, 

pneumatické, chladiace a mechanické systémy )
• pohotové odstraňovanie porúch 
• vykonávanie požiadaviek na preventívnu údržbu a opravy
• riešenie výmeny častí a súčastí výrobných liniek
• ostatné práce podľa pokynov nadriadeného

požiadavky Na zamestNaNca:
• vodičsky preukaz typu B
• práca s PC mierne pokročilý
• technické myslenie a manuálna zručnosť
• zváračský preukaz výhodou
• znalosť cudzieho jazyka výhodou
• prax v odbore výhodou
• samostatnosť, zodpovednosť a precíznosť

Pracovný čas: každú druhu sobotu v práci v nedeľu pohotovosť 
a pondelok po nedeli voľný (fond pracovného času)
Miesto výkonu práce: Dunajská Lužná
Bližšie info: personálne oddelenie: Mertušová 02/40208109, 
0911/870026 www.dcneznanaruc.sk
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