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Paralympionik sa vrátil z Ria sklamaný 

Jakub pokračuje v kariére, ale… 

Jakub Nagy, reprezentant 
Slovenska na paralympiáde 
v Riu v boccia, stojí pred 
vážnou dilemou. Vsadil 
všetko na šport, ale nepo-
darilo sa mu dosiahnuť 
želaný výsledok. Mal všeli-
jaké myšlienky. Napadlo ho 
aj to, že skončí s kariérou.
Na hrách v Riu si skončil v 
súťaži mužstiev na desiatej 

priečke, v súťaži jednotliv-
cov si nepostúpil zo skupi-
ny. Čakal si viac?
– Áno. Výsledky sú pre mňa 
sklamaním. Nie je pravda, že 
najdôležitejšia je účasť. Mal 
som dosiahnuť lepší výsle-
dok. 
Prečo sa ti to nepodarilo? 
– Je to pre mňa záhadou. 
Príprava vyšla na výbornú, 

všetko som vsadil na šport. 
Škola a robota išli mimo. Aj 
v Riu sa mi trénovalo dobre. 
Neviem, čo sa stalo. 
Kde boli súťaže?
– V športovej hale, kde bolo 
niekedy až 15-tisíc fanúši-
kov. Či som mal trému? No 
keby som ju nemal, bolo by 
zlé... Väčšinou na pretekoch 
sú iba rodinný príslušníci, 
ale v Riu sa aj fandilo. No 
neúspech netreba hľadať tu.
Aká bola atmosféra v slo-
venskom tíme?
– Výborná, lebo sme získa-
li jedenásť medailí. Navyše 
bolo výborné, že v boc-
cia, ktorá bola prvýkrát na 
programe paralympiády, 
sme získali zlato a striebro. 
Je to veľmi dôležité vzhľa-
dom na budúcnosť odvetvia.
Čo si videl v Riu okrem 
športovej haly?
– Ešte pred pretekmi sme 
absolvovali výlet k soche 
Krista Spasiteľa nad Riom. 

Okrem toho som nevidel 
nič. Po súťažiach som ocho-
rel a zostala mi iba posteľ.
Ako ďalej?
– V novembri sa uskutoční v 
Šamoríne Boccia Masters a v 
decembri budem mať štátni-
ce.
A budúci rok začneš bojo-
vať o účasť na ďalšej para-
lympiáde…
– Zatiaľ neviem, na akej 
úrovni budem pokračovať vo 
svojej kariére. Je veľmi ťaž-
ko zladiť vrcholový šport a 
prácu. Uvidíme, ako to celé 
skončí, akú robotu sa mi 
podarí zohnať. To je isté, že 
by som rád založil v Šamo-
ríne klub boccia. Touto ces-
tou sa chcem poďakovať za 
podporu mesta Šamorín, za 
bezplatné používanie Šport-
centra Samaria, ako aj firme 
CZ Slovakia za uhradenia 
mojich nákladov za rehabili-
táciu.

Tibor Duducz

22. septembra zasadalo mestské zastupiteľstvo
Postaví sa komplexné sociálne centrum?

Poslanci na zasadnutí disku-
tovali aj o budove bývalého 
domova dôchodcov. Časť 
poslancov navrhla tri kríd-
la budovy na Kasárenskej 
ulici zbúrať a zachovať len 
krídlo na Vŕbovej ulici, vedľa 
pamiatkovo chránenej kapln-
ky. Zbúraním krídiel sa získa 
plocha s rozlohou približne 
700 metrov štvorcových, na 
jej polovici sa postaví pavi-
lón patriaci k Zariadeniu pre 
seniorov, no aj zvyšná plo-
cha a zachovaná časť starej 
budovy sa využije na sociálne 
ciele. Nová budova by mala 

slúžiť ako denný stacionár 
pre seniorov, ktorí potrebujú 
pomoc, ale nie 24-hodinovú 
starostlivosť. Predsedníč-
ka sociálnej, zdravotnej a 
bytovej komisie Edit Bauer 
poslancov požiadala, aby 
podporili vznik tohto cen-
tra komplexných sociálnych 
služieb. Požiadala poslancov 
aj o to, aby so zapracovaním 
očakávaných nákladov rátali 
v budúcoročnom rozpočte 
mesta. Poslanci jej návrh jed-
nohlasne schválili.
Na zasadnutí samosprávy 
poslanci vyhodnotili plnenie 

rozpočtu v prvom polroku 
2016, keďže túto povinnosť 
stanovuje zákon. Skonštato-
vali, že mesto naďalej hospo-
dári dobre: príjmová stránka 
rozpočtu sa plní na 57,89 
percent a výdavková na 49,41 
percent. 
Zastupiteľstvo schválilo 
všeobecne záväzné naria-
denie mesta číslo 6/2016 a 
doplnilo tak prevádzkový 
poriadok pohrebísk na úze-
mí mesta a schválilo niekoľko 
prenájmov, ako aj zámerov 
na prenájom nehnuteľného 
majetku mesta.

* * *
22. septembra uplynul rok 
odvtedy, čo sa obyvatelia 
miestneho Zariadenia pre 
seniorov presťahovali do 
novej, modernej budovy. 
Riaditeľka zariadenia Anna 
Bodóová pri tejto príleži-
tosti povedala:
– Presne pred rokom sa 
Zariadenie pre seniorov pre-
sťahovalo do novej budovy. 
Tento dátum si pamätajú aj 
obyvatelia zariadenia, keďže 
sa im výrazne zlepšila kvali-
ta života. V bývalej budove 
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Tohoročný Festival Pomlé lámal rekordy
Siedmy ročník Festivalu 
Pomlé bol úspešný. Orga-
nizátori sa každý rok snažia 
ponúknuť čosi nové, aby 
do lesoparku prilákali čo 
najviac záujemcov. Napriek 
všetkej snahe je však najväč-
ším pánom podujatia poča-
sie, ktoré nám tento rok, 
podobne ako vlani, prialo. 
Festival Pomlé sa konal 26. a 
27. augusta a lámal rekordy, 
keďže sa nám podarilo poko-
riť vlaňajšiu päťtisícovú náv-
števnosť. Organizátori pres-
ný počet divákov nepoznajú, 
keďže do 18 rokov bol vstup 
bezplatný, no na základe 
predaných vstupeniek a 
odhadu bolo v Pomlé oko-
lo 5500 osôb. Ukazovate-
ľom úspechu však nie je 
len rastúca návštevnosť, ale 
aj kvalitný program, ktorý 

divákov osloví. Máme pocit, 
že tento rok sa nám to poda-
rilo.
Na festival prinášame čoraz 
viac a pestrejších progra-
mov, a stúpa aj ich kvalita. 
Amfiteáter v Pomlé a miest-
ne obecenstvo majú radi aj 
účinkujúci, ktorí k nám radi 
prichádzajú.

Tento rok sme sa snažili 
obohatiť najmä ponuku Roz-
právkovej lúky, ktorá ponú-
kala programy už aj v piatok. 
Veľký úspech u detí mal sla-

mený hrad. Obohatili sme 
aj ponuku remeselníckeho 
jarmoku, hoci návštevníci sa 
vo vystavených produktoch 
skôr kochali, než ich kupo-
vali. 
O dianie na javisku bol 
obrovský záujem, keďže sa 
nám podarilo priviezť dve 
svetoznáme kapely, ktoré 

v lesoparku vytvorili skve-
lú atmosféru. Divákov ich 
hudba roztancovala a roz-
tlieskala, hoci ani Boban 
Markovič Orchestra, ani 
Parno Graszt nehrajú ľahkú, 
zábavnú hudbu. Ich kvalitné 
vystúpenia ponúkli návštev-
níkom zážitok, na ktorý tak 
rýchlo nezabudnú. 
Hľadisko sa však nezaplnilo 
len počas večerných koncer-
tov, lavičky boli obsadené aj 

počas popoludňajšieho fol-
klórneho programu. Najväč-
šiu radosť z toho mali vystu-
pujúce deti, ktoré na javisku 
s chuťou prezentovali ovo-
cie svojej celoročnej práce, 
a diváci sa im za to krásne 
poďakovali.
Lákadlom Festivalu Pomlé je 
Vínna ulička, na ktorej počas 
dvoch dní ponúkali svoje 
moky nielen domáci, ale aj 
zahraniční vinári. Pravidelní 
návštevníci festivalu medzi 
nimi našli aj nováčikov. Vín-
na ulička je jedným z najmil-
ších miest festivalu, keďže 

sa na nej stretávajú známi, 
priatelia a príbuzní, aby sa 
medzi drevenými stánkami 
porozprávali, poklebetili. 
Jedinečná atmosféra strhne 
každého.
Organizátorov najviac teší, 
keď v parku vidia množstvo 
usmievavých, zhovárajúcich 
sa a spokojných ľudí.
Nebolo to po prvý raz v deji-
nách festivalu, že o všetky 
programy bol veľký záu-

jem. Pre takýchto divákov je 
radosť festival organizovať, 
hrať im a zabávať ich. Pestrý 
program sa nám podarilo 
zostaviť vďaka sponzorom, 
ktorým aj touto cestou ďaku-
jeme za podporu. Osobitné 
poďakovanie patrí samo-
správe mesta Šamorín a Úra-
du vlády SR, ktorý festival 
podporil v rámci Programu 
menšinových kultúr 2016.
Opäť sa stretneme na 
ôsmom Festivale Pomlé v 
posledný augustový týždeň 
roku 2017!

Myrtil Nagy 
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Postaví sa komplexné sociálne centrum?
bývali v izbách po troch, 
štyroch či dokonca piatich, 
teraz žijú v priestorných, 
svetlých dvojposteľových 
izbách s priľahlou kúpeľňou. 
Vďaka tomu môžeme klien-
tov rozmiestniť podľa ich 
veku, choroby či záujmov, 
čo znížilo počet konflikt-

ných situácií. Vyriešili sa aj 
problémy s hygienou, keďže 
naši klienti nemusia v zime i 
v lete chodiť do kúpeľne cez 
dvor. Každá izba má vlastnú 
kúpeľňu, v ktorej sa seniori 
sprchujú podľa potreby, čo 
sa „odrazilo“ aj na zvýšenej 
spotrebe vody. Veľká spoloč-
ná kúpeľňa a široká chodba 
nám umožňujú používať 
moderné pomôcky, naprí-
klad polohovateľné lôžko 
na kúpanie nemobilných 

pacientov, vďaka čomu sa 
zvýšila kvalita našich ošetro-
vateľských služieb.
Stará budova mala viace-
ro vchodov, teda obyvate-
lia zariadenia boli do istej 
miery od seba izolovaní. 
Nová priestranná a svetlá 
budova oživila a prehĺbila 
vzťahy medzi obyvateľmi. V 

zariadení sa objavil dôležitý 
fenomén, a to chuť pomôcť 
druhým. Máme mobilných 
klientov, ktorí si adoptovali 
niektorého obyvateľa domo-
va pripútaného na vozíček. 
Pomáhajú im, hoci by nemu-
seli, keďže personál túto 
úlohu zvláda. Bývalú spo-
ločenskú miestnosť seniori 
nepoužívali, lebo mali prob-
lém sa do nej dostať. Teraz? 
Spoločenská miestnosť je 
vyťažená a stretávajú sa v nej 

nielen nemobilní seniori, 
ktorých do nej prinesú ošet-
rovatelia. Veľkou výhodou 
je fakt, že budova je bezba-
riérová. Od jari je plno aj na 
terase, kde naši obyvatelia 
popíjajú kávu, fajčia a roz-
právajú sa. Niektorí sa tam 
v lete chodievali aj opaľovať. 
Na dvor a terasu má prístup 
takmer každý. Vždy nás 
poteší pohľad na tri deväťde-
siatničky na vozíčku, ktoré 
sa na dvore stretávajú každé 
poobedie, aby sa navzájom 
tešili zo svojej spoločnosti.
Veľká jedáleň poskytuje 
vhodný priestor aj na rôzne 
programy a prednášky. Oby-
vatelia zariadenia majú mož-
nosť spoločne stolovať, len 
piati z 36 seniorov sa stravu-
jú na svojich izbách.
Naše zariadenie je plne vyťa-
žené, neustále ho skrášľu-
jeme a rozvíjame. Vďaka 
pomoci mesta sme získali 
grant na nákup dvadsiatich 
elektricky nastaviteľných 
postelí, máme moderné 

pomôcky. Záujem o zariade-
nie sa zvýšil, no stúpol nie-
len počet žiadostí o prijatie, 
ale aj záujem ľudí, ktorí nám 
chcú pomôcť ovocím, darmi 
či organizáciou programov. 
Veľkou výzvou bola parko-
vá výsadba v okolí zariade-
nia, s ktorou nám pomohli 
mestská spoločnosť Area, 
oddelenie životného pros-
tredia mestského úradu a 
výtvarník Tibor Juhász. Ešte 
dlho by som mohla hovoriť 
o tom, čo sa nám podarilo, 
no to nie je dôležité. Dôle-
žitý je výsledok: spokojné 
a usmievavé tváre našich 
seniorov. 
Po roku jasne vidíme, aký 
veľký krok Šamorín urobil 
pre svojich starých či cho-
rých obyvateľov. Zo starého, 
od mestského života izolo-
vaného domova dôchodcov 
sa stalo moderné, otvorené 
zariadenie seniorov, za čo 
v mene našich súčasných i 
budúcich obyvateľov ďaku-
jem. 

Samospráva Šamorína 28. septembra po prvý raz privíta-
la novorodencov. Ako povedala predsedníčka sociálnej, 
zdravotnej a bytovej komisie Edit Bauer, zo slávnostné-
ho vítania novorodencov vznikne v našom meste tradícia 
a vítanie sa bude organizovať v pravidelných intervaloch. 
Rodičom a ich deťom sa v koncertnej sieni Základnej 
umeleckej školy Štefana Németha-Šamorínskeho prihovo-
ril viceprimátor Csaba Orosz, ktorý vyzdvihol, že deti sú 
budúcnosťou nášho mesta, preto z nich musíme vychovať 
čestných ľudí. 
Novorodenci dostali nákupnú poukážku od mesta do Kau-
flandu v hodnote 30 eur.                                                       (−)

Vítame novorodencov! 

Primátor Gabriel Bárdos a viceprimátor Csaba Orosz 27. 
septembra zablahoželali našim spoluobčanom, ktorí v 
tomto mesiaci oslávili 70., 75, 80., 85. a vyššie narodeni-
ny. Predstavitelia nášho mesta zaželali jubilantom pevné 
zdravie a dlhý, šťastný život.                                     (ti) 
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Mesto Šamorín a Billa sa 
pred pätnástimi rokmi 
zmluvne dohodli, že v miest-
nej predajni obchodného 
reťazca budú hlavné nápisy 
dvojjazyčné a nad regálmi 
sa objavia prvé maďarské 
nápisy. Keďže sa tak nesta-
lo, vzali záležitosť do rúk 
miestni aktivisti. Firma však 
počas osobného stretnutia 
nič meritórne nepovedala 
a neodpovedala ani na list 
miestnych poslancov. Na 
jar tohto roka sa poslanec 

János Méry viackrát telefo-
nicky kontaktoval s vedením 
obchodného reťazca, ktoré 
rozhovor buď odmietlo, ale-
bo navrhlo čiastkové rieše-
nie. Napokon sa vec dostala 
ku generálnemu riaditeľovi 
Dariusovi Batorovi, ktorý 
o tri týždne zaslal návr-
hy dvojjazyčných nápisov. 
Tabule boli o mesiac v pre-
dajni aj inštalované.
Podľa poslanca mestského 
zastupiteľstva Jánosa Méry-
ho si mnohí myslia, že dvoj-

jazyčnosť nie je dôležitá. 
„Musíme však vychádzať z 
toho, že ľudia sú si rovní a 
rovné sú aj ich materinské 
jazyky. Keď budú nápisy v 
predajni dvojjazyčné, kaž-
dému bude jasné, že žijeme 
v bilingválnom prostredí,“ 
povedal poslanec.  
Viacjazyčnosť je vo viace-
rých európskych krajinách 
prirodzená a bezproblémo-
vá. „Vizuálna bilingválnosť 

vyjadruje vzájomnú úctu, 
rovnoprávnosť a kultúr-
nu pestrosť. Za maďarské 
nápisy nebojujeme preto, 
že nerozumieme po sloven-
sky. Ideálne by bolo, keby 
sme sa tejto téme nemuseli 
vôbec venovať, lebo dvojja-
zyčnosť je pre každého pri-
rodzená. Žiaľ, vidíme, nie 
je,“ povedal na záver János 
Méry.

Ákos Csonka 

Úspešné darovanie krvi

Hoci sa termín plánovaného darovania krvi posunul 
z 26. na 30. septembra, darcov to neodradilo, mnohí 
zareagovali na výzvu a prišli darovať krv do športového 
a rekreačného centra X-bionic sphere. Do krvnej ban-
ky nemocnice na Kramároch prispelo 52 šamorínskych 
darcov, keďže pracovníci transfúznej služby z darovania 
vyradili šesť záujemcov.
Olympijská kvapka krvi, ktorá sa organizovala v spolu-
práci s Nadáciou Slovenského olympijského výboru, bola 
úspešná, – zhodnotil predseda šamorínskeho miestneho 
spolku SČK Jozef Fürdős, ktorý darcom aj touto cestou 
ďakuje za trpezlivosť, keďže registrácia trvala trochu dlh-
šie ako obvykle. 
Na darovanie krvi prišlo viacero známych osobností. S 
darcami sa fotili strieborní medailisti z Ria Juraj Tarr a 
Erik Vlček, ako aj olympionička Martina Kohlová, ktorá 
Slovensko reprezentovala v Londýne. Prišiel aj predse-
da Slovenského olympijského zväzu František Chme-
lár a ďalší členovia výboru, atletov zastupoval Ladislav 
Ásványi, no stretli sme sa aj s primátorom nášho mes-
ta Gabrielom Bárdosom a viceprimátorom Csabom 
Oroszom. 
Nositeľ bronzovej Jánského plakety Gábor Veres, posla-
nec MsZ tentoraz priviedol z Gymnázia Imreho Madácha 
deväť žiakov. Verme, že aj oni budú nasledovať príklad 
svojho pedagóga.                      (ti) 

Blahoželanie od Viktora Orbána

Premier vlády Maďarskej republiky listom zablahoželal čle-
nom slovenskej K4 k zisku striebornej medaily na letnej 
olympiáde v Riu. „Naplnilo ma veľkou radosťou, že ste na 
XXXI. Letných olympijských hrách v Riu de Janeiro ako 
člen štvorkajaku získali na 1000-metrovej trati striebornú 
medailu. Dovoľte mi, aby som Vám ako premiér Maďarskej 
republiky zablahoželal k vynikajúcemu výkonu a zaželal veľa 
úspechov a pevné zdravie do ďalšej športovej kariéry,“ píše 
sa v liste. Orbánov list napísaný 24. augusta odovzdala 8. 
septembra v čilistovskom komplexe X-bionic sphere Jurajovi 
Tarrovi, Erikovi Vlčekovi, Tiborovi Linkovi a Petrovi Likérovi 
veľvyslankyňa Maďarskej republiky na Slovensku Éva Mol-
nár Czimbalmosné. Za Tibora Linku prevzal list viceprimá-
tor Csaba Orosz, ktorý Slovensko reprezentoval v kanoistike 
na olympiáde v Atlante v roku 1996.                                      (ti)  

Dvojjazyčné nápisy v Bille
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Nové škôlkarské triedy

Jedáleň v novom šate

V posledných rokoch naše 
mesto zápasilo s nedostat-
kom miest v škôlkach, preto 
sa samospráva rozhodla pre-
stavať budovu na Školskej 
ulici, ktorá naposledy slúžila 
ako sídlo Mestského podni-
ku bytového hospodárstva. 
V budove predtým, než sa 
do nej nasťahovali kance-
lárie podniku, škôlka už 
pracovala. Teraz v nej boli 
vytvorené dve moderné trie-
dy, ktoré organizačne pat-
ria pod Materskú školu na 

Veternej ulici. Vedúci školské-
ho úradu Štefan Vajas pre naše 
noviny uviedol, že v posled-
ných rokoch osem materských 
škôlok v meste už kapacitne 
nestačilo pokryť žiadosti o 
prijatie do materskej školy. 
„Ani tento rok sme do škôlky 
nemohli prijať všetky prihláse-
né deti. Otvorenie dvoch tried 
však situáciu zlepšilo, v tomto 
školskom roku sme do škôl-
ky neprijali už len menej ako 
desať detí,“ uviedol na záver 
Vajas.    (ti)

Tentoraz sme v Základnej ško-
le Mateja Bela otvárali školský 
rok trochu netradične. Prvú 
poradu sme mali v našej vyno-
venej školskej jedálni. Privítala 
nás svieža zelená farba, nové 
žalúzie, nové radiátory, veselé 
farebné stoličky, ktoré s rados-
ťou pozývajú detičky na obed, 
nové vybavenie jedálne a dva 
nádherné obrazy, do ktorých 
sa má človek chuť zahryznúť. 
To všetko sme dokázali aj vďa-
ka ľuďom, ktorí boli ochotní 
prispieť a pomôcť nám dotiah-
nuť tento projekt do konca. 
 Náklady na celkovú obno-
vu našej jedálne predstavovali 
sumu 27 117,40 eur. Z toho 
škola poskytla 13 049,95 eur a 
za ostatné finančné prostried-
ky a aj nezištnú pomoc vďačí-
me mnohým ďalším ľuďom. 
Aby sme si vedeli predstaviť, 
ako by vôbec nová jedáleň 
mohla vyzerať, pomocnú ruku 
nám podala Linda Halászová, 

ktorá sponzorsky pripravila 
vizualizáciu jedálne. Ďalšiu 
podporu sme získali vďaka 
štedrým ľuďom, rodičom, uči-
teľom, ktorí vďaka svojim prís-
pevkom umožnili škole získať 
prostriedky z Grantu „Ľudia 
ľuďom“ (8000 eur). Táto 
finančná pomoc spolu s prís-
pevkom rodičov predstavovala 
8931,17 eur a bola využitá na 

nákup nových stolov a stoli-
čiek. Mesto Šamorín poskytlo 
spolu s RZ ďalších 5136,28 
eur, ktoré sa použili na nákup 
nerezového pultu, stojanov a 
zábradlia. Poďakovanie patrí  

Andrei Strapákovej, ktorá 
sponzorsky dodala nové kach-
ličky, a pani učiteľkám Adele 
Druskovej a Adriane Brňáko-
vej, ktoré nezištne prispeli 
svojimi krásnymi maľbami. 
Do tohto projektu sa zapoji-
lo naozaj veľa dobrých ľudí, 
ktorí pomáhali, ako najlepšie 
vedeli. Patrí im všetkým veľké 
ďakujem. Najkrajším poďako-
vaním však je určite úsmev na 
spokojných tváričkách našich 
detí, ktoré budú vyberať, či si 
dnes sadnú na červenú alebo 
oranžovú stoličku a po ťaž-
kom dni plnej práce si naplnia 
brušká v tomto príjemnom 
prostredí, kde im bude snáď aj 
lepšie chutiť. Prajeme všetkým 
dobrú chuť!

Mgr. Angela Kulichová

Dňa 3. septembra  2016 sa v 
areáli šamorínskej hasičskej 
zbrojnice konal XXIV. ročník 
tradičnej hasičskej súťaže 
o Putovný pohár primátora 
mesta, na ktorom sa zúčast-
nilo 40 hasičských družstiev 
a súťažilo sa v 5 kategóri-
ách: muži klasik, ženy kla-

sik, muži šport, ženy šport 
a zahraničné družstva. V 
úvode podujatia vystúpila 
s ľubozvučnými skladbami 
hasičská dychová hudba. 
Súťaž bola slávnostne otvo-
rená primátorom mesta 
Gabrielom Bárdosom a 
predsedom DHZ Šamo-
rín Alexandrom Kocsisom. 
Súťažné družstvá sa snažili 
o najlepší výsledok. Tento 
rok šamorínski hasiči získali  
skvelé prvé miesto v kategó-
rii ženy klasik, taktiež druhé 

miesto v kategórii ženy 
šport. Veľký úspech zoža-
li požiarne útoky detských 
hasičských družstiev Profi 
team, ktoré sa predstavili 
niekoľkými ukážkami hase-
nia a technického zásahu.
Ako aj minulé roky, aj tento 
rok prišli na súťaž priatelia 

zo zahraničných hasičských 
zborov: z Českej republiky z 
Uherského Brodu a z Maďar-
ska z obce Bősárkány. Časť 
hasičov z Uherského Brodu 
dorazila na bicykloch, viac 
ako 140 kilometrov zvládla 
za 6,5 hodín. Šamorínča-
nia ich privítali s veľkým 
potleskom a obdivom.
Samotná súťaž potrvala 
až do neskorého večera, 
vyhodnotenie sa uskutočnilo  
o 22.00 hod.

Štefan Laczo 

Súťažili do neskorého večera

XXIV. ročník hasičskej súťaže o Pohár primátora 
mesta Šamorín
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Bývalí vplyvní nepriatelia a 
prívrženci Hunyadiovcov 
uzatvorili medzi sebou rôz-
ne dohody a podporili voľbu 
Mateja za kráľa. Ich cieľom 
bolo posilniť vlastné mocen-
ské pozície, pričom predpok-
ladali, že nimi podporovaný 
mladý panovník bude z vďaky 
rešpektovať dohody uzatvore-
né pred jeho vyslobodením a 
bude dbať na ich rady. Čosko-
ro sa však sklamali, lebo uhor-
ský kráľ mal jasné predstavy o 
štátnych záležitostiach. Opra-
ty chcel držať vo vlastných 
rukách, preto sa od počiatkov 
snažil moc centralizovať. Bol 
rázny, ambiciózny a bojov-
ný. Jeho vnútropolitické a 
zahraničnopolitické snaženia 
mali štyri hlavné ciele: zabez-
pečiť vnútorný poriadok 
(posilnenie kráľovskej moci 
a prelomenie odporu), boj o 
uhorskú korunu a zachova-
nie nezávislosti krajiny voči 
Fridrichovi III., ktorý si náro-
koval uhorský trón, západné 
ťaženia v záujme získania titu-
lu nemecko-rímskeho cisára, 
ako aj južné vojenské operá-
cie proti Osmanom.
Cena koruny
Keď už bolo jasné, že Matej 
nepovažuje politické dohody 
uzatvorené v jeho neprítom-
nosti za platné a neznesie 
zásahy do svojho panovania, 

jeho neprajníci sa hneď proti 
nemu spolčili. Na čele sprisa-
hania stáli vplyvní aristokrati 
a najvyšší hodnostári krajiny: 
palatín Ladislav Gorjanský a 
sedmohradský vojvoda Miku-
láš Újlaki, ako aj ich bývalý 
nepriateľ, regent a kráľov strý-
ko Michal Szilágyi. Panovník 
sa o vzbure dozvedel počas 
obliehania hradu Golubac na 
juhu krajiny, preto bitku pre-
rušil a vrátil sa urobiť poria-
dok. Gorjanského zbavil úra-
du palatína a svojho strýka 
– udeliac mu milosť – uväznil 
na hrade Világos. Szilágyiho 
po desiatich mesiacoch väze-
nia jeho prívrženci oslobodili, 
potom sa so synovcom pome-
ril a ten mu zveril riadenie 
Sedmohradska a hlavný kapi-
tanát vo Vojvodine (podľa nie-
ktorých interpretácií preto, 
aby ho mal od seba ďaleko). 
Napokon sa počas jedného 
ťaženia dostal do tureckého 
zajatia a sultán ho v Istanbule 
popravil. Tak skončila životná 
púť bývalého belehradského 
hrdinu, ktorý pomohol mla-
dému Hunyadimu na trón.
Spojenectvo Gorjanského a 
Újlakiho sa však panovníkovi 
nepodarilo rozbiť, sprisahan-
ci v roku 1459 v Güssingu 
uhorskou korunou koruno-
vali Matejovho úhlavného 
nepriateľa, nemecko-rímske-

ho cisára Fridricha III. Väč-
šina uhorských stavov však 
naďalej podporovala svojho 
nekorunovaného kráľa, vyda-
nie uhorskej koruny súril 
dokonca aj pápežský legát, 
kardinál Carvajal. Po dvoch 
bitkách a smrti Gorjanské-
ho sa kráľ pomeril so svo-
jimi domácimi nepriateľmi. 
Navyše vnútorné problémy 
a jednoznačný postoj pápe-
ža prinútili cisára snažiť sa 
o dohodu. V zmysle dohody 
uzatvorenej 19. júla 1463 vo 
Viedenskom Novom Meste 
nemecko-rímsky cisár, ktorý 
prijal Mateja Hunyadiho za 
svojho spojenca a syna, dostal 
80-tisíc zlatých forintov za 
„stráženie uhorskej koruny“, 
navyše si formálne mohol 
nechať aj uhorský kráľovský 
titul. Matej zasa dostal vytú-
ženú korunu (ako aj mesto 
Sopron). Dohoda mala nie 
veľmi šťastný bod, v zmysle 
ktorého ak zomrie bez zákon-
ného mužského dediča, tak 
uhorský trón získajú Habs-
burgovci. Korunovácia Fridri-
cha III. v roku 1459 a dohoda 
z Viedenského Nového Mes-
ta boli pre Habsburgovcov 
prvým právnym nárokom na 
uhorský trón, ktorý si potom 
celé stáročia udržali. Treba 

však uviesť, že dva mesiace 
pred podpisom dohody sa 
konala svadba Mateja a Kata-
ríny Podebradskej, a novo-
manželka bola počas pod-
pisu zmluvy už tehotná. Vo 
februári nasledujúceho roka 
14-ročná Katarína porodila 
syna, no po pôrode (podob-
ne ako jej matka) zomrela, a 
dlho nežil ani novorodenec. 
Korunovácie 29. marca 1464 
v Stoličnom Belehrade sa už 
kráľovná nedožila (uvažovalo 
sa dokonca, že pre smútok sa 
ceremónia presunie). Koru-
nováciou Matej definitívne 
legitimizoval svoje panova-
nie, veď v zmysle starej arpá-
dovskej tradície musí zákon-
ných uhorských kráľov v Sto-
ličnom Belehrade uhorskou 
korunou korunovať ostrihom-
ský arcibiskup. Moc teda bola 
uzákonená, no nemenej dôle-
žité bolo aj to, aby sa ovdo-
venému kráľovi opäť narodil 
syn. Ako je známe, jeho dru-
há manželka Beatrix Aragón-
ska nepovila ani jedno dieťa. 
Jediného syna mu porodila 
viedenská meštianka Barbora 
Edelpecková, išlo však o nezá-
konného potomka, čo osud 
Hunyadiovcov spečatilo. 

(Pokračujeme)
László Horváth 

Kapitoly o královi Matejovi – 4. cast´ ˇ

Päť gladiátorských medailí
Po tvrdej drine v rámci domá-
ceho dvojtýždenného trénin-
gového kempu sa naši mladí 
zápasníci šamorínskeho klubu 
ZK Gladiátor nemuseli príliš 
ďaleko cestovať za úspechmi, 
veď tentokrát ich čakal dobre 
obsadený medzinárodný tur-
naj v neďalekých Topoľníkoch. 
Na dobre pripravených žinen-
kách miestnej športovej haly 
sa šamorínski gladiátori pustili 
do bojov okrem slovenských 
konkurentov aj proti ostrie-
ľaným rivalom  z Maďarska, 
Česka a Chorvátska. Šikov-
ní zverenci trénerského tria 

Szeiler – Horváth – Mezzei 
reprezentovali šamorínske 
farby opäť veľmi úspešne. 
Medzi kadetmi (U16)  získal 
zlato suverénnym spôso-
bom 76 kilový Bence Holocsi, 
medzi mladšími žiakmi (U14) 
vybojoval aj 44 kilový Matej 
Szeiler striebro. Ani najmenší 
sa nenechali zahanbiť, všetci 
traja naši skončili zhodne na 
2. mieste. Striebrami obohatili 
šamorínsku úrodu v Topoľ-
níkoch aj 52 kilový Marek 
Bartalos, Mathias Sáfrány (43 
kg) a  Martin Lukáček (31 kg).   
              (Tok)
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Výber športových 
odvetví sa opäť vydaril Jubileum v najúspeš-

nejšom roku
Tak ako každý rok, tradič-
ná akcia „Výber športových 
odvetví“ vyšla na výbornú. 
Dá sa konštatovať, že 6. roč-
ník mal ešte vyššiu úroveň, a 
smelo môžeme vyhlásiť, že 
Šamorín je hlavným mestom 
športu!

Zástupca primátora Csaba 
Orosz, ktorý je otcom tohto 
podujatia, a šamorínsky pat-
riot, športový funkcionár 
Ladislav Ásványi sa rozhod-
li, že podujatie premiestnia 
z krásneho parku Hotela 
Kormorán do športového 
areálu X-bionic sphere. 
„Dôvod zmeny dejiska je 
veľmi jednoduchý. K dote-
rajším ôsmim športom 
(futbal, basketbal, zápa-
senie, kanoistika, šerm, 
tenis, budo kan karate, 
kyokushin karate) pribudlo 
ďalších päť: atletika, gym-

nastika, plávanie, vodné 
pólo a synchronizované 
plávanie. A tieto športy 
bolo možné predstaviť iba 
na území športového kom-
plexu,“ informoval Csaba 
Orosz..  
Deti sa na podujatí výbor-

ne zabávali, odchádzali a 
bohatými zážitkami. Mohli 
sa stretnúť aj s úspešnými 
športovcami. Napríklad s 
Jurajom Tarrom a Erikom 
Vlčekom (olympijskými 
striebornými medailistami) 
alebo  s majstrom Európy, 
šamorínskym kanoistom 
Gáborom Jakubíkom.
Podujatie navštívili aj 
zástupcovia Slovenského 
olympijského zväzu: pre-
zident František Chmelár a 
predseda Nadácie Sloven-
ského olympiského výboru 
Anton Siekel.                   (duc)

Kajak-canoe klub oslávil 50. výročie svojho 
založenia výborným programom 

Šamorínski kajakári mali čo 
oslavovať! Za polstoročie sa 
Kajak-canoe klub prepraco-
val medzi najlepšie sloven-
ské kluby, pri Dunaji vyrástlo 
nespočetne veľa kajakárov 
a kanoistov.  Títo športovci 
parádne reprezentovali vo sve-
te naše mesto.
Stačí keď si pripomenieme 
aktuálny rok: Csaba Zalka 
získal štyri medaily na junior-
ských ME a MS, na európ-
skom šampionáte seniorov 
Gábor Jakubík a Tibor Linka 
vybojovali zlato a na nedáv-
nych olympijských hrách 
získal Tibcsi striebro, Vin-

cent Farkas skončil desiaty. 
Okrem toho Csaba Orosz na 
olympiáde v Atlante v roku 
1996 skončil v C2 1000 met-
rov siedmy, Felix Masár v 
roku 1980 obsadil v K1 1000 
metrov šiestu, na 500 metrov 

ôsmu priečku.
Šamorínski kajakári a kanois-
ti sa mohli vrátiť v spomien-
kach o pár rokov vďaka uni-
kátnej výstave fotiek z päťde-
siatročnej histórie klubu.
Nádvorie čilistovskej lodeni-
ce sa naplnilo. Okrem súčas-
ných a bývalých šamorín-
skych pretekárov, trénerov a 
funkcionárov boli prítomní 
aj zástupcovia Slovenského a 
Maďarského zväzu rýchlost-
nej kanoistiky, slovenských 
a maďarských klubov, zástup-
covia mesta, ako aj miestnych 
športových klubov. K dobrej 
nálade prispelo dobré jedlo, 

kvalitné nápoje a skvelá hudba. 
Veľký úspech zožalo vystúpenie 
bývalého maďarského olympio-
nika a viacnásobného majstra 
sveta Tamása Wichmanna.   
                 (duc)

Foto: Tibor Őry

KoNtAKty NA KluBy :
Atletika: Renáta Medgyesová (0918 258 460, 
medgyesovaatletika@gmail.com)
Plávanie: Martin Sedloň (0911 582 462, 3pools@gmail.com)
Športová gymnastika: (0948 304 427, 
info@bighuggym.com, www.bighuggym.sk)
Šerm: Jozef Nagy (0903 446 157)
Basketbal: František Nagy  (0917 534 223)
Kyokushin karate: Ľudovít Bódis (0905 521 620)
Budo kan karate: Ladislav Varga (0915 525 698)
tenis: Michal Briška (0908 745 247), 
Karel Patrik (0908 774 595)
Futbal (ŠtK): Lukáš Kaplan (0948 798 119)
Rýchlostná kanoistika: Zuzana Seregiová (0905 462 971), 
Jenő Honti (0908 626 236)
Zápasenie: Štefan Horváth (0911 988 963)
Vodné pólo: Miroslav Gogola (0907 280 833, 
3poolswp@gmail.com)



október 20168

Z Fórum inštitútu pre 
výskum menšín v Šamorí-
ne sme 10. septembra 2016 
dostali smutnú správu: vo 
veku 57 rokov zomrel zakla-
dateľ a prvý riaditeľ Inštitútu 
Károly Tóth.
Károly Tóth sa narodil v roku 
1959 v Dlhej nad Váhom. 
Diplom pedagóga získal 
v roku 1983 na Univerzite 
Komenského v Bratislave, na 
odbore dejepis – maďarský 
jazyk a literatúra. Už ako štu-
dent sa zapojil do verejného 
života maďarskej komunity 
na Slovensku. Po ukončení 
štúdia sa stal redaktorom 
vydavateľstva Madách, kde 
sa zoznámil s najvýznam-
nejšími predstaviteľmi vte-
dajšieho literárneho života. 
Zapojil sa aj do amatérskeho 
divadelného hnutia, venoval 
sa organizovaniu klubových 

aktivít v Šali a v Bratisla-
ve, bol členom literárneho 
zoskupenia mládeže Iró-
dia a zakladajúcim členom 
Maďarského P.E.N. Clubu 
v Bratislave. Ako odporca 
husákovského socializmu sa 
už ako študent 
angažoval v čin-
nosti Výboru pre 
právnu ochranu 
maďarskej men-
šiny v Česko-
slovensku. Bol 
jedným z iniciá-
torov dokumentu 
„Memorandum 
Maďarov na Slo-
vensku 1988“, v ktorom sa 
okrem poukázania na najzá-
važnejšie problémy maďar-
skej komunity rozhodne pri-
hlásil k európskym demok-
ratickým hodnotám. V roku 
1989 bol jedným zo zaklada-

teľov Maďarskej nezávislej 
iniciatívy, prvého politic-
kého hnutia na Slovensku 
nezávislého od straníckeho 
štátu. Ako predseda MNI a 
následne predseda a riaditeľ 
Maďarskej občianskej stra-

ny pretransfor-
movanej z MNI 
hral nezastupi-
teľnú úlohu pri 
demok ratickej 
premene maďar-
ského spolo-
čenstva na Slo-
vensku i celej 
slovenskej spo-
ločnosti.

Károly Tóth v roku 1996 
založil Fórum inštitút pre 
výskum menšín, ktorého bol 
od začiatku do roku 2014 
riaditeľom. Až po súčasnosť 
pôsobil ako predseda pred-
stavenstva Inštitútu.

Významne napomáhal inšti-
tucionalizácii vedeckého 
života a bol jedným z iniciá-
torov založenia Okrúhleho 
stola Maďarov na Sloven-
sku koordinujúceho sna-
hy občianskej spoločnosti 
maďarskej národnostnej 
menšiny.
V osobe Károlya Tótha 
sme stratili kolegu hlboko 
oddaného veci zveľaďova-
nia európskych demokra-
tických hodnôt a rozvoja 
maďarskej komunity na 
Slovensku. Bol to vynika-
júci človek a priateľ. Chce-
me pokračovať v jeho die-
le!
Česť jeho pamiatke!
Károlya Tótha odpreva-
dili na poslednú cestu  
14. septembra 2016 v 
šamorínskom cintoríne. 
Nech odpočíva v pokoji!

Súťaž Klasici v komikse pozná svojich víťazov

7. ročník súťaže Klasici v 
komikse oslovil aj žiakov 
Súkromnej strednej odbor-
nej školy SD Jednota Šamo-
rín, ktorí sa rozhodli zapojiť 
sa do tejto celoslovenskej 
literárno-výtvarnej súťaže. 
Mohli tak zúročiť svoje lite-
rárne poznatky a pretaviť 
ich aj do výtvarného umenia. 
Tohtoročnou témou bol S. 
H. Vajanský a jeho dielo, a 
Stephanie Cinkoš, študentka 
3. ročníka manažmentu regi-
onálneho cestovného ruchu 
sa ho pokúsila prostredníc-

tvom komiksu stvárniť.  
Porota hodnotila predovšet-
kým originálnosť spracova-
nia komiksu, gramatickú a 
štylistickú úroveň, ako aj 
úroveň zvládnutia výtvarnej 
techniky. O tom, že nejde o 
ľahkú súťaž, svedčia aj slová 
organizátorky Mgr. A. Kašo-
vej: „Žiaci si musia dielo 
dôkladne prečítať, premys-
lieť si, čo bude v pásme roz-
právača, čo v pásme postáv, 
čo vyjadria obrázkom, čo 
priamou rečou a čo sprie-
vodným slovom. Spoznávajú 

lepšie diela našich auto-
rov, čítajú i tvoria vlastné 
diela. Klobúk dolu pred 
ich prácou.“
Stephanie Cinkoš sa v 
tejto náročnej súťaži 
umiestnila na krásnom 
2. mieste a cenu si pre-
vzala osobne v Piešťa-
noch. Stephanie  neskrý-
vala dojatie z takéhoto 
úspechu, ktorý ju bude 
nepochybne motivovať aj 
pri ďalších súťažiach: „Bola 
som veľmi prekvapená, keď 
som sa dozvedela o svojom 
umiestnení, takýto úspech 
som naozaj nečakala. Prá-
ca na komikse bola zaují-

mavá, obohatila ma o nové 
poznatky, no predovšetkým 
mi dodala energiu a chuť 
zúčastniť sa opäť na podob-
ných súťažiach.“

Mgr. Petra Nagyová 
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Ponuka Mestskej knižnice  ZsigMonda Zalabaiho

Joy FieldiNg: Nie Je tAM
Caroline Shipleyovej sa podlomia kolená, keď počuje v tele-
fóne tie slová. V momente sa prenesie o pätnásť rokov späť 
do luxusného rekreačného strediska v Mexiku a do osudnej 

noci, keď sa jej zrútil svet. Ten výlet 
mal byť oslavou. Carolinin manžel 
Hunter ju presvedčil, aby nechali ich 
dve malé dcérky samy spať v hotelo-
vom apartmáne a vo dvojici oslávili 
desiate výročie svadby v hotelovej 
záhradnej reštaurácii. Lenže keď sa 
vrátili do apartmánu, so zdesením 
zistili, že ich dvojročná Samantha 
zmizla bez stopy.
Caroline prežíva dni, týždne a roky 
utrpenia. Musí sa vyrovnať s pozor-
nosťou médií, ktoré ju označujú za 
chladnú ženu a neschopnú matku, 

a pritom sa usiluje zachrániť manželstvo. Rieši aj problémy 
staršej dcéry Michelle, ktorá sa k nej správa dosť negativis-
ticky. A celý čas sa zúfalo drží nádeje, že Samantha sa jed-
ného dňa objaví, no život ju znova a znova vracia do krutej 
reality. Caroline netuší, komu a čomu veriť. Vie len to, že 
niekto sa silou-mocou usiluje tajiť pravdu o tom, čo sa stalo 
jej dcérke.

MARtiN PollAcK:
AMeRicKý ciSáR. MASoVý úteK Z HAliČe
Utečenecká kríza nie je slovným spojením, ktoré sa týka 
výhradne dnešných dní. Aj naši predkovia z východu 
Rakúsko-uhorskej monarchie boli na sklonku 19. storo-
čia súčasťou exodu obrovských rozmerov. A zároveň boli 
výhodným obchodným artiklom pre 
špekulantov, prevádzačov, agentov a 
podvodníkov každého druhu.
Na Spiši, v Bukovine, ale najmä v 
Haliči, v najbiednejších krajoch 
Rakúsko-Uhorska zostávali prázdne 
domy, zatiaľ čo podpalubia lodí sme-
rujúcich do Ameriky boli prepchaté 
utečencami, ktorí v neľudských pod-
mienkach snívali svoj sen o lepšom 
živote.
Martin Pollack v knihe Americký cisár 
presne a do hĺbky popisuje nástroje a fungovanie obcho-
du, v ktorom obyčajný človek hrá iba úlohu oklamaného a 
okradnutého. Namiešal do nej množstvo historických fak-
tov a podporil ich silnými príbehmi konkrétnych ľudí. Ame-
rický cisár je dôležité čítanie nielen o predvojnovom období, 
ale aj o dnešku, vo výbornom preklade Michala Hvoreckého.

Dnes sa okolo nás stráca toľko tradič-
ných hodnôt, že to ani nedokážeme 
zaregistrovať. Dobrý umelec prorocky 
vycíti, ktoré hodnoty musí zvečniť, 
aby sa zachovali pre ďalšie generá-
cie. Tak tomu bolo aj v prípade Pav-
la Skribu, ktorého každý poznal ako 
uja Paliho, a mali ho radi stovky jeho 
žiakov zo šamorínskeho gymnázia 
a umeleckej školy. V gymnáziu učil 
matematiku, na umeleckej škole zasa 
výtvarné umenie. Medzitým neustále 
maľoval, bol kronikárom žitnoostrov-
skej prírody a človeka.
Podobne ako miestnym ľuďom, aj 
jemu bola cudzia prílišná modernosť. 
Odzrkadľuje sa to aj na jeho maľbách, 

na ktorých neprekro-
čil hranice impresio-
nizmu a expresioniz-
mu, tradičné sú aj 
jeho výtvarné techni-
ky, nanajvýš siahol k 
pointilizmu. 
To, čo zachytil, sa 
nenávratne stratilo v 
minulosti: jeho rybá-
ri, kosci či dedin-
skí robotníci už 
spia večným spánkom, idylické biele 
domčeky s drobnými oknami a sla-
menou strechou nahradili nové domy 
bez atmosféry a na mieste romantic-
kých dunajských ramien je vyasfal-

tované koryto. Toto všetko 
je už minulosť. Našťastie, 
pamiatka uja Paliho a jeho 
diela sú živé, na vernisáž 
jeho výstavy 30. septembra 
prišli stovky jeho ctiteľov, 
preto sa otvorenie výstavy 
presunulo do priestranného 
vestibulu na prízemí kultúr-
neho strediska.
Erika Domsitzová a Brigita 
Hegyiová prítomným pekne 
zahrali, riaditeľka základ-
nej umeleckej školy Irena 

Szűcsová si srdečnými slovami zaspo-
mínala na bývalého kolegu, priateľa a 
citlivého umelca. Uznanlivo sa o diele 
Pavla Skribu vyjadril aj primátor náš-
ho mesta Gabriel Bárdos.  
Za umelecký zážitok patrí poďako-
vanie najmä mladému podnikateľovi 
Gáborovi Szinghofferovi, ktorý pri-
šiel s nápadom vystaviť obrazy uja 
Paliho a nápad aj zrealizoval, ako aj 
kurátorovi Tiborovi Juhászovi.
Výstava Pavla Skribu bola prístupná 
vo výstavnej sieni Istvána Tallósa Pro-
cházku v Mestskom kultúrnom stre-
disku do 13. októbra 2016.
Kým sa v Šamoríne nájdu mladí, 
zanietení ľudia, ktorí už dnes uvažujú 
nad ďalšími výstavami, môžeme veriť, 
že máme budúcnosť.

Ernő Ozogány         

Pamätná výstava Pavla Skribu
Kronika zašlých čias
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SPRáVy MeStSKeJ Polície

è1. septembra o 7.58 hod. 
hliadka preverovala oznam, 
podľa ktorého sa na sídlisku 
Platan pracovalo na stave-
nisku, a to tak, že rušili oby-
vateľov hlukom počas sviat-
ku. Hliadka sa skontaktovala 
so stavbyvedúcim, práce na 
stavbe ukončili. Prípad bol 
riešený dohovorom. 
– o 8.30 hod. bola vyrozu-
mená hliadka majiteľom  
reštaurácie Aréna, že v 
nočných  hodinách došlo k 
odcudzeniu riadiacej jednot-
ky svetelných a zvukových 
efektov, ako aj poškodeniu 
káblov k pripojeniu riadia-
cich jednotiek. Hliadka MsP 
v spolupráci s hliadkou OO 
PZ Šamorín vykonali šet-
renie k veci v kamerovom 
zázname. Šetrením bol zis-
tený páchateľ. Prípad rieši 
OO PZ Šamorín. 
è7. septembra o polnoci  
spozorovala hliadka na hrá-
dzi osobu na bicykli, ktorá 
veľkou rýchlosťou smerova-
la smerom k Dunaju. Oso-
ba uviedla, že sa chladí vo 
vode, nakoľko je pod vply-
vom alkoholu. Hliadka muža 
vyzvala, aby vyšiel z vody, 
čo aj urobil, obliekol sa a 
odkráčal pri  bicykli smerom 
do mesta.
è8. septembra o 9.00 hod. 
na Gazdovskom rade na 
vozovke vytiekol olej. Hliad-
ka cez stálu službu vyro-
zumela firmu AREA, ktorá 

vozovku očistila. 
– o 9.25 hod. sa v mestskej 
časti Bučuháza pri súkrom-
nej MŠ potuloval pes bojo-
vého plemena  čierno-bielej 
farby. Bol zistený majiteľ 
psa, ktorý porušil § 5/1 VZN 
mesta Šamorín č. 9/2015 a 
dopustil sa priestupku pro-
ti verejnému poriadku, bola 
mu uložená bloková pokuta. 
– od 19.15 do 20.30 hod. 
hliadka vykázala z parku 
na Hlavnej ulici tri osoby – 
bezdomovcov, ktorí požívali 
alkoholické nápoje na verej-
nom priestranstve.
è10. septembra o 21.45 
hod. stála služba oznámi-
la hliadke, že oznamova-
teľovi zo Šamorína sa pri 
reštaurácii Perla stratil syn s 
kamarátom. Po prijatí ozná-
menia hliadka začala pátrať 
po nezvestných deťoch. 
Pri výjazde na Bratislavskú 
cestu spozorovala dvoch 
chlapcov vo veku asi 10 
rokov. Boli to chlapci, kto-
rých hľadali rodičia. Chlapci 
boli odovzdaní rodičom pri 
budove MsÚ.
– o 2.45 hod. na Veternej 
ulici pri lešení ležala nezná-
ma osoba silne pod vply-
vom alkoholu. Muž čakal na 
svoju manželku, ktorá sa o 
chvíľu aj dostavila na miesto 
a odviedla ho domov. Osoba 
odmietla lekársku pomoc, 
bola bez zranenia.
è12. septembra o 9.35 hod. 

na Kasárenskej ul. pobeho-
val bojový pes pittbullteriér. 
Majiteľke psa bola uložená 
bloková pokuta, nakoľko sa 
dopustila priestupku podľa 
VZN 2/2010, § 4/3.  
– o 16.00 hod. na Veternej 
ul. pri MŠ neznáme oso-
by konzumovali alkoholic-
ké nápoje. Boli vykázané z 
miesta. 
è14. septembra o 2.20 
hod. pri hliadkovaní lesopar-
ku Pomlé pri ukončovaní 
koncertu hudobnej skupi-
ny hliadka zistila, že došlo 
fyzickej potýčke medzi náv-
števníkmi koncertu.  Počas 
riešenia bola hliadkou MsP 
vyzvaná osoba, aby upusti-
la od svojho konania, avšak 
osoba zjavne pod vplyvom 
alkoholických nápojov opa-
kovanú dôraznú výzvu hliad-
ky nerešpektovala. Preto 
bolo potrebné voči nej pou-
žiť donucovacie prostriedky 
za účelom prekonania aktív-
neho odporu. Po nasadený 
pút menovaný upustil od 
svojho konania, po príchode 
hliadky OO PZ Šamorín mu 
boli putá odstránené. K zra-
neniu nedošlo, preto nebolo 
potrebné lekárske ošetrenie. 
Dotyčného  následne prevza-
la hliadka OO PZ Šamorín. 
è19. septembra o 8.05 
hod. hliadku vyslala stála 
služba na Hlavnú ulicu za 
účelom preverenia oznáme-
nia vo veci poškodenia stĺpu 

verejného osvetlenia nezná-
mym nákladným motorovým 
vozidlom, k čomu došlo ešte 
dňa 16. septembra 2016. Na 
mieste činu bolo vykonané 
šetrenie vo veci a vykona-
ná fotodokumentácia. Ďal-
ším šetrením bolo zistené, 
že uvedený stĺp poškodilo 
nákladné motorové vozidlo 
prevážajúce stavebný mate-
riál k zatepleniu bytového 
domu. Následne bol zistený 
stavbyvedúci firmy, ktorý vo 
veci vykonal šetrenie. Vznik-
nutú škodu a s tým súvisiace 
opatrenia bude riešiť s fir-
mou AREA Šamorín.
è23. septembra o 17.10 
hod. bola vyslaná hliadka  
na základe telefonického 
oznamu na Čilistovskú uli-
cu. Na uvedenej adrese bola 
na zemi spadnutá pouličná 
lampa. Káble neboli poško-
dené. Bola vyhotovená foto-
dokumentácia. Prípad sa 
ďalej rieši. 
è28. septembra o 13.10 
hod. sa v mestskom cinto-
ríne zdržiaval bezdomovec, 
ktorý pri Dome smútku 
vzbudzoval verejné pohor-
šenie svojím správaním. 
Nakoľko menovaný bol v 
zlom fyzickom stave a hliad-
ke uviedol, že má veľké 
bolesti po celom tele, bola 
na miesto privolaná RZP, 
ktorá menovaného previez-
la do NsP v Dunajskej Stre-
de.

Šamorínsky Kyokushin 
Karate Oyama Dojo aj ten-
to rok usporiadal svoj tré-
ningový tábor v Zalakarosi. 
Športový klub už roky s mla-
dými športovcami, rodičmi a 
priateľmi navštevuje miest-
ny Art hotel. Okrem členov 
KKODŠ sa tréningového 
tábora zúčastnili aj členovia 
győrskeho Free Fighter Se. 
Vedúci maďarského klubu 
viedli pre športovcov kvalit-
né tréningy. V tomto roku 
sa okrem tréningov, ktorých 
bolo každý deň niekoľko, 
konala aj skúška. Od štvrtka 
na tréningoch všetci tvrdo 

pracovali a vydali zo seba 
maximum. V sobotu každý 
účastník tábora úspešne zlo-
žil skúšku a mnohí z nich 
sa z tábora vracali s novým 
opaskom. 
Na záver tréningového tábo-
ra sa vďaka nášmu sponzo-
rovi, spoločnosti Termék 
konal táborák s opekačkou. 
Vedenie klubu zablahožela-
lo športovcom k úspešnému 
zvládnutiu skúšky a účastní-
kom tábora zaželalo výdrž 
a silu. Zároveň sa chceme 
poďakovať firmám Mirror-
Partners, Vígh kovovýroba a 
našim partnerom za podpo-

ru nášho klubu. Po letnom 
oddychu sa opäť trénuje kaž-
dý utorok a štvrtok od 17.00 
hod. v suteréne budovy 
ČSOB. V našom klube radi 
privítame nových záujem-

cov o tento bojový šport bez 
ohľadu na vek. Prihlásiť sa 
možno u senpaia Ľudovíta 
Bódisa na čísle 0905 521 620, 
resp. osobne na tréningoch. 
OSU!

Tréningový tábor v Zalakarosi
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BASKETBAL

fuTBAL

RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA

S jedinou prehrou stále na čele!

Segedínsky „guráž”  Csabu Zalku

Cegléd nás školil na turnaji

Aktuálna sezóna II. futbalovej 
ligy dospela ku koncu prvej dôle-
žitej etapy.  Po 11. kole sa totiž 
už každý súper stretol s každým 
svojím protivníkom,  práve pre-
to je čas na prvú hodnotiacu 
bilanciu aj našich dospelých 
futbalistov. Impozantný ukazo-
vateľ zverencov Američana Mika 
Keeneyho  (7 výhier, 3 remízy, 
iba 1 prehra, nádherné skóre 19 
: 8) iba potvrdzuje, že „klubové 
manželstvo” s brazílskym veľ-
koklubom Fluminenese z Rio de 
Janeira začalo takpovediac „s prí-
jemnými medovými týždňami”, 
avšak či je to aj zväzok na dlhšiu 
dobu, ukážu až odvetné zápasy 
základnej časti súťaže.  Prečo by 
sme však neverili nášmu úspeš-
nému tímu, ktorý v doterajšom 
priebehu okúsil trpkosť prehry 
iba raz, aj to so skúseným a veľmi 
kompaktným tímom zo Skalice, 
ktorá ešte pred rokom hral naj-
vyššiu ligu. Mimochodom práve 

tento exligový tím nás vyradil aj 
v 2. kole Slovenského pohára, i 
keď tento zápas sme  takpove-
diac odohrali nie v najsilnejšom 
zložení. Oveľa dôležitejší je fakt, 
že ako nováčik skončil Csaba 
Horváth a spol. po úvodnej pol-
ke základnej časti ako polovičný 
majster západnej skupiny II. ligy, 
a takýto husársky kúsok sa ešte 
v histórii slovenského futbalu 
doteraz žiadnemu inému nová-
čikovi nepodarilo! Potrebovali 
sme tomu, samozrejme, aj našu 
skvelú septembrovú sériu na 
závere s bolestivou a  nečakane 
jednoznačnou domácou prehrou 
proti najväčšiemu rivalovi. Naše 
krátke účinkovanie v Slovenskom 
pohári zastavila Skalica, keď nás 
doma porazila 2 : 0, v úvodnom 
kole tejto súťaže sme vyhrali na 
ihrisku súpera v Devínskej Novej 
Vsi 4 : 1.  Naďalej sa darí aj našim 
béčkarom z Mliečna, ktorí v 7. 
lige zaznamenali taktiež famóz-

nu formu v posledných 6 kolách, 
a po 4 výhrach a 2 remízach zve-
renci Jožka Nagya sa vyšplhali už 
na 4. miesto v druhej najvyššej 
súťaži okresnej ligy. Skvelú fazó-
nu má  najmä strelecky veľmi 
potentná útočná dvojica Attila 
Gagi Rigó – Nikolas Grunfeld, 
tento zohratý ofenzívny tandem 
sa z doterajších 27 gólov svojho 
tímu zaznamenal dovedna 15 
presných zásahov, sám Grunfeld 
vsietil až 10 gólov. Tohto 20-roč-
ného šikovného rýchlonohého 
strelca s pozoruhodnou ľavač-
kou by možno bolo dobré vyskú-
šať aj v A-čku…  Veselo je aj v 
kruhu mládeže, o dobrú náladu 
sa postarala v minulom mesia-
ci naša U19-ka, ale aj mladší 

talenty v šamorínskom drese. 
Starší dorast iba jeho o čosi hor-
šie skóre posúva momentálne 
iba tesne na druhú priečku tabuľ-
ky za vedúcimi Bánovcami. Naša 
doterajšia bilancia je úctyhodná: 
6 výhier, 1 remíza, bez prehry. 
Mladší rovesníci, čiže naša  U17-
ka doteraz nazbierala  18 bodov, 
keď všetky svoje stretnutia vyhra-
la (skóre: 23 : 6), v tabuľke sme 
síce na 2. mieste, ale iba preto, 
lebo vedúca Šaľa už odohrala o 
zápas viac, a preto má aj o bod 
viac.  Žiaci (U15 a U13) sú nie-
len neporaziteľní a sú jasnými 
lídrami, ale v krajských súťažiach 
väčšinou porazia svojich súperov 
s gólovými nádielkami (ich skóre 
je 44 : 6, resp. 81 : 1!!!).    

Po medailových úspechoch z 
plovdivského juniorského ME a 
minského MS U23 mohol a mal 
potvrdiť svoj obrovský talent náš 
kajakár 17-ročný Csaba Zalka v 
juhomaďarskom Szegede.  Na 
veľkolepej medzinárodnej regate 
Olympijských nádejov z 31 štá-
tov štartovalo viac než 800 talen-
tov v troch vekových kategóri-
ách: ročníky 1999, 2000, 2001. 
Odborníci tvrdia, že segedínske 
preteky je treba pozorovať ako 
akési predolympijské mládežníc-
ke hry s účastníkmi, ktorí majú 
obrovské predpoklady na účasť 
v roku  2020 v Tokiu na nasle-
dujúcich letných olympijských 
hrách. Na pokojnej vode rame-
na  Maty-ér Csaba opäť ukázal 
svoj guráž, na trojdennej regate 

štartoval v 4 pretekoch a trikrát 
sa tešil z medailového umiestne-
nia.  Na 200 metrovom šprinte  
v disciplíne K1 prešprintoval 
(jeho zlatý čas mal hodnotu 
37,07 s) svojich najväčších riva-
lov, strieborného Litovčana Sza-
kaliusza a bronzového Nemca 
Hardyho. Ešte väčším rozdie-
lom triumfoval aj na  500 met-
rovej trati K1 časom 1:40,8312 
minút zdolal druhého Nemca 
Kurschatra takmer o celú 
sekundu, a tak svoj prvý súťaž-
ný deň  ukončil s dvoma zlatými 
medailami. Pokračovanie na K1 
1000 metrov mu síce prinieslo 
iba 5. miesto,  ale na K2 200 m 
s Zsoltom Libaim vybojovali cen-
ný bronz.  

Zostavil:  Ernő D. Tok

Pred štartom ženskej Extra-
ligy v Poprade uzatvoril ŠBK 
Šamorín svoje prípravné 
obdobie s organizovaním 
medzinárodného turnaja (6. 
ročník  primátorského pohá-
ra), v rámci ktorého trénerské 
duo Kačmarík – Diósi testo-
valo najmä svoje juniorské 
talenty a nové posily a, samo-
zrejme, ich útočné a defen-
zívne herné varianty. V kon-
kurencii rakúskeho (Basket 
Flames Wien), slovenského 
(Slovan Bratislava) a maďar-
ského družstva (Cegléd 
KKSE) obstál náš omladený 
tím dvojako. Jednak suverén-
nym spôsobom bez pardonu 
porazil Slovan a Viedeň, ale 

na druhej strane nás poriad-
ne  vyškolili Maďarky, ktoré  
na čele so skúsenou rozohrá-
vačkou Dóry Medgyesovou 
(čerstvá majsterka Európy v 
streetballe) nám žiadnu šan-
cu, čo i len na tesnú prehru 
vôbec nedali. Nečakali sme, 
že až taký kvalitatívny rozdiel 
môže byť medzi 4. tímom 
maďarskej a 4. tímom sloven-
skej extraligy… Na úvodný 
majstrovský zápas cestova-
li naše zverenkyne Tomáša 
Kačmaríka však už s posilami 
(M. Beronja, G. Nagyová, L. 
Slezáriková).  Naše hladké, 13 
bodové víťazstvo sa zrodilo 
pod Tatrami po vyrovnanom 
výkone celého kolektívu.

Športová kronika: Stalo sa v septembri

VýSledKy
A MuŽStVo (ii. ligA): Nové Mesto – Šamorín 1 : 1,  Šamo-
rín – Trnava B 2 : 2, B. Bystrica – Šamorín 0 : 2,  Sv. Jur – Šamorín 
0 : 1, Šamorín – Skalica 0 : 2
B MuŽStVo (Vii. ligA): Mliečno – Blahová 6 : 2,  Mliečno 
– Horný Bar 1 : 1, Vrakúň – Mliečno 0 : 2,  Mliečno – Veľké Dvor-
níky 3 : 3, Padáň - Mliečno 1 : 3 
u19:  Šurany – Šamorín 1 : 6,  Šamorín – Galanta 5 : 4, Krakova-
ny – Šamorín 0 : 2, Šamorín – Partizánske 6 : 1  
u17:  Šurany – Šamorín 1 : 2,  Šamorín – Galanta 3 : 1, Krakova-
ny – Šamorín   3 : 2, Šamorín – Partizánske 3 : 0 
u15: Lamač – Šamorín 3 : 3, Šamorín – Domino Bratislava 1 : 0, 
Senec B – Šamorín 1 : 5,  Šamorín – Malinovo 12 : 0  
u13: Záhorská Bystrica – Šamorín 0 : 4, Šamorín – Rovinka  
15 : 0, Ivánka – Šamorín 0 : 4, Šamorín – Z. Bystrica 8 : 1,  Šamo-
rín – Malinovo 15 : 1 

VýSledKy
Ženská extraliga: Poprad – Šamorín 53 : 66  (Vyňu-
chalová 17 bodov, Beronja 14  Slezáriková 14, Hašková 
7,  Nagyová 6, Theiner 4, Óvári, Slimáková 2) Juniorky:  
Šamorín – Levice 55 : 37 (Slimáková 19, Mišovičová 13, 
Lelkes B. 9) a Levice – Šamorín 83 : 39 (Mareková 8, Mišo-
vičová 8, Mészáros 8) 
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14. augusta 2016 sa narodil Alex Varga, 22. augusta Jozef 
tobiáš, 23. augusta Sofia laczová a Michaela Paradiová, 
24. augusta Alex Karol Mátiš, 28. augusta laura Česná, 
1. septembra ema Joštová a Roman Sovík, 6. septembra 
dalibor Sameliak, Viktória Kaczová a Filip Blažek,  
20. septembra Martin Šimko. 
Veľa šťastia, novorodenci!

NARODENIA

6. septembra 2016 zomrel vo veku 81 rokov ladislav 
Patonyi a vo veku 51 rokov Pavel Koszna, 10. septembra 
vo veku 57 rokov Károly tóth, 15. septembra vo veku 68 
rokov Alžbeta Helena Mesterová, 17. septembra vo veku 
85 rokov eugen csiba, 25. septembra vo veku 65 rokov 
Ján csörgő.
Česť ich pamiatke!

10. septembra 2016: tomáš Záhor a Renáta Rothová, 
17. septembra 2016: gejza  Szalay a erika Szeitlová. 
Gratulujeme!

ÚMRTIA

UZAVRELI MANŽELSTVO

JUBILANTI

Veľa zdravia, šťastia a lásky v kruhu najbližších prajeme 
tým občanom, ktorí v októbri dovŕšia 70., 75., 80., 85. a 
viac rokov: Katarína Mészárosová, ing. Albert Kovaľko, 
tibor csenkey, Zsuzsanna Kontár, terézia győriová, 
František Kovács, Július Nagy, Jozef Nagy, Margita 
Hanczová, Michal Vasi, dobromila Špačková, imrich 
Horváth, Margita Firbasová, Štefan Kozmér, Katarína 
tomašovičová, Katarína Almásiová, Judr. Štefan Hala-
si, Magdaléna Štecová,  ing. Šimon Hájek, ing. Milan 
Halčák, Vojtech Halag, etela Sutusová, Ján gottlieber, 
Ružena duchajová, Mária Brixová, irena Jágerová, 
Margita Szijjártóová, Mudr. Mária Krčová, Helena 
Karčovičová, Juliana Filipcsiková, Alžbeta Kovácsová, 
Ján durdiak, titus álló, Rozália Karcsovicsová, irena 
Hamarová.

SPOMIENKA

„Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre teba slnko hriať.
Ale tí, ktorí ťa mali radi,
nikdy  neprestanú na teba spomínať.“

Dňa 25. októbra uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustil náš milovaný 
AlexANdeR FeHéR.
S úctou a láskou spomínajú: 
                        manželka a dcéry s rodinami

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

•  15. október Folklórny festival detských súborov Katica – 
14.00 – 20.00

•  19. október  Podivné manželstvo -- divadelné predstave-
nie Jókaiho divadla v Komárne – 19.00 

•  21. október Nedostatok sebadôvery a obavy -- prednáška 
psychológa Imre Csernusa v maďarskom jazyku – 18.00

• 21. október  Hudobný klub v bábkovej sále – 19.00
•  26. október  Ako Ondro peklo prekabátil -- divadelné 

predstavenie pre deti v podaní Divadla Actores – 8.30 a 
10.30

•  27. október  39 stupňov -- divadelné predstavenie pre deti 
v podaní Divadla Actores – 8.30

• 28. október   Halloween Party – 18.00
•  16. november  Mirandolína -- divadelné predstavenie 

Divadla Thália (Košice) – 19.00
Aktuálny program  MsKS nájdete aj na stránke: 
http://mskssamorin.sk/

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

organový koncert
V kostole Nanebovzatia Panny Márie  

dňa 23. októbra 2016 so začiatkom o 18.00 hod. 
sa uskutoční organový koncert dénesa Kapitánya 

(Maďarsko).
Na programe sú diela: georg Friedrich Händel, 

Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Barthol-
dy, Théodore dubois, Albert Renaud a Noel 

Rawsthorne.
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Chcete si zatancovať?
Tanec je jedným z najkrajších druhov umenia. Prostredníc-
tvom pohybu v tanci sa dá vytvoriť neuveriteľne veľa ume-
leckých obrazov. O tom svoje vie aj tanečno-športový klub 
KLIMO DANCE STUDIO, ktorý pôsobí v Šamoríne od roku 
2010, ktorého úlohou je trénovanie súťažných tanečníkov, 
ale aj tých, ktorí sa venujú tancu rekreačne. Jeho zakladateľ-
kou je Margaréta Klimová, diplomovaná učiteľka tanca, kto-
rá podľahla tancu už dávnejšie a rozhodla sa o svoju vášeň 
podeliť aj so svojím okolím. K ďalšiemu formovaniu taneč-
ného klubu sa pridal jej tanečný partner Robert Ďuriš, s 
ktorým tvoria momentálne aktívny tanečný súťažný pár naj-
vyššej medzinárodnej výkonnostnej triedy „S“. Sú to Majstri 
Slovenska v showdance za tance tango argentino a samba 
brazil, semifinalisti slovenského pohára za rok 2015 a úspeš-
ní tréneri, ktorí počas školského roka 2015/2016 učili svoj-
mu tanečnému umeniu neuveriteľných viac ako 100 žiakov.
Tanečno-športový klub v rámci svojej činnosti združuje  
deti, mládež, ale aj dospelých, ktorým dodáva radosť z tanca 
a pohybu. Tanečné tréningy sú zamerané na výučbu spolo-
čenských tancov, spoločenského bontónu, oboznamovanie 
sa s históriu jednotlivých tancov a rozoznávanie rytmu. 
Deti súťažného tancovania dosahujú majstrovské tituly nie-
len na domácej pôde, ale aj v zahraničí, o čom svedčia aj 
výsledky, ako 3-násobný majstri Slovenska vo výrazovom 
tanci či majstri Európy za rok 2014 alebo vicemajstri Európy 
za rok 2015. Klub svojou tanečnou činnosťou pochodil nie-
len okolité štáty, ako Maďarsko, Rakúsko a Česká republiku, 
ale aj štáty ako Rumunsko či Grécko.  

Tanečno-športový klub pôsobí v Šamoríne v Relax & Fitness 
centre TITI, kde aj na tento školský rok pripravil viacero 
zaujímavých tanečných kurzov. Tanečné tréningy prebieha-
jú každú stredu nielen pre deti, ale aj pre dospelých: Latino 
Dance Fit pre ženy či spoločenské tance pre páry. Viac infor-
mácií nájdete na www.klimodancestudio.com, prípadne 
na tel. č. 0944 204 006.
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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

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

ZABÍJACKOVÉ  
SLÁVNOSTI7.



DISZNÓTOROS  ÜNNEPSÉGEK

15. OKTÓBER 2016 
od 10:00 hod.

SÚTAZ VO VARENÍ GULÁŠA
GULYÁSFOZOVERSENY 
 



ODKÚPIME
DO 2 DNÍ VÁŠ
BYT/POZEMOK
0905 666 653
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