
27. októbra 2016 zasadalo mestské zastupiteľstvo

Obnoví sa budova Koruny?
Poslanci sa na zasadnutí 
oboznámili s projektmi Roz-
voj podnikania a Moderné 
kláštory, keďže mesto chce 
v európskom cezhraničnom 
programe Interreg získať 
zdroje na rozvoj cestovného 
ruchu v Šamoríne a aspoň 
sčasti obnoviť chátrajúcu 
budovu Koruny. Poslanci 
súhlasili s predložením pro-
jektov v hodnote 131 874 
eur, respektíve 1,015.094,12 
eur. Partnerom mesta v 
projekte Rozvoj podnika-
nia je partnerské mesto 
Mosonmagyar óvár a jeho 
hlavným prínosom by bolo 
vytvorenie mestskej turistic-
kej a informačnej kancelárie. 
V projekte Moderné klášto-
ry je partnerom Šamorína 
Opátstvo svätého Móra v 
Győri. Verme, že projekty 
budú úspešné.
Poslanci schválili vyhod-

notenie plnenia rozpočtu 
mesta v treťom štvrťroku 
2016 a zmenili rozpočet 
mesta. Keďže plnenie ptíj-
movej časti rozpočtu je 
priaznivé, plánovaný pre-
klenovací úver zrejme nebu-
de potrebný. Príjmová a 
výdavková stránka rozpočtu 

sa z 11,897.272,22 eur zvý-
šila na 12,003.540,94 eur. 
Poslanci schválili odpredaj 
niekoľkých nehnuteľností, 
ako aj niekoľko zámerov ich 
predaja či prenájmu, ako aj 
zámer na prenájom pozem-
kov – záhrad na Pomlejskej 
ulici, podľa ktorého nájom-

ná zmluva s nájomníkmi sa 
predlžuje na ďalších 5 rokov, 
teda do 31. decembra 2021. 
Samospráva však nepredĺži 
nájomnú zmluvu s mest-
ským streleckým klubom, 
keďže na doteraz prenajíma-
nej nehnuteľnosti plánuje 
rozšíriť zberný dvor.         (–)

Aj tento rok sa 1. novembra veľvyslanec Talianska na Slovensku Roberto Martini poklonil pamiatke talianskych vojakov, 
ktorí padli v prvej svetovej vojne. Veľvyslanec položil veniec k šamorínskemu pamätníku spolu s vojenským atašé, generál-
majorom Robertom Magnanim. Na spomienkovej slávnosti vzdali úctu vojakom, ktorí skonali v našom meste, aj primátor 
Gabriel Bárdos a exprimátori Ján Babej a Károly Domsitz. Predstavitelia mesta vzdali hold aj pamiatke ruských vojakov. V 
cintoríne na pietnej spomienke zahrala dychová hudba miestneho dobrovoľného hasičského zboru. Hasiči a prítomní sa 
poklonili pamiatke zosnulých aj pri obnovenom pamätníku svätého Floriána.         (–)
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mesačník VeRejnéhO žIVOta  bezplatné

Tieto noviny distribuuje spoločnosť  D. A. CZVEDLER, spol. s  r. o. bezplatne.
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Samospráva nášho mesta 19. októbra po druhý raz víta-
la novorodencov. Sociálna, zdravotná a bytová komisia 
samosprávy na každé stretnutie rozposlalo štyridsať pozvá-
nok. Obavy nemusia mať ani rodiny, ktoré zatiaľ komisia 
neoslovila, keďže toto podujatie sa bude konať pravidelne. 
Samospráva upozorňuje, že novorodenecký program sa 
zrodil po 1. januári 2016 a týka sa detí s trvalým bydliskom 
v Šamoríne. Rodičia dostanú do daru nákupnú poukážku v 
hodnote 30 eur. Na októbrovom stretnutí novorodencom a 
rodičom zablahoželal viceprimátor Csaba Orosz.         (−)

Festival Katica 
sa obrodil

15. októbra sa mestským 
kultúrnym strediskom roz-
liehal džavot detí, ktorý z 
dlhého sna prebudil Festival 
Katica. Medzinárodný det-
ský folklórny festival, kto-
rý v deväťdesiatych rokoch 
spoločne organizovali part-
nerské mestá Mosonmagya-
róvár a Šamorín, bol v 
oboch mestách veľmi popu-
lárny. Posledný ročník festi-
valu sa konal v roku 2009 v 
Mosonmagyaróvári. 
Na tohoročný Festival Kati-
ca prišlo vyše dvestopäťde-
siat detských folklórnych 
tanečníkov zo súborov 
Kisvarsás z Horných Salíb, 
Ágacska z Dunajskej Stre-
dy, Möggyes zo Senca, Alsó 
Pintő z Kostolných Kračian, 

ako aj zo súborov šamorín-
skych hostiteľov Kis Csali, 
Nagy Csali a Ifi Csali. 
Zamestnania a škola tan-
ca sa začali popoludní o 
druhej vo veľkej sále a ves-
tibule kultúrneho stredis-
ka. Deti si mohli vybrať 
gemerské, žitnoostrovské 
tance alebo tance z okolia 
Galanty. Počas večerného 
galaprogramu sa veľká sála 
zaplnila do posledného 
miesta a diváci sa za kvalit-
ný program odmenili búrli-
vým potleskom. Potlesk však 
nebol určený len pre taneč-
níkov a hudobníkov, ale 
aj pre mladú, ambicióznu 
gardu kultúrneho strediska, 
ktorá Festival Katica obnovi-
la.                  (kk)

Primátor Gabriel Bárdos a viceprimátor Csaba Orosz 
navštívili najstaršiu Šamorínčanku Rozáliu Gaál, aby jej 
zablahoželali k 100. narodeninám. Teta Rózsika oslávila 
okrúhle jubileum 23. septembra. Teší sa dobrému zdra-
viu a verí, že s predstaviteľmi mesta sa bude v dobrej 
kondícii stretávať ešte dlhé roky.       (−)

Župné ocenenia
V Deň Trnavského samo-
správneho kraja, ktorý sa ten-
to rok konal 6. októbra, pred-
seda samosprávneho kraja 
Tibor Mikuš na slávnosti v 
Divadle Jána Palárika ocenil 
osobnosti a organizácie, kto-
ré sa zaslúžili o rozvoj kraja. 

Pamätnú medailu predsedu 
Trnavského samosprávneho 
kraja prevzali pedagóg na 
dôchodku František Klačman 
a člen Dobrovoľného hasič-
ského zboru Karol Ürge. Oce-
není boli aj Ladislav Ásványi a 
Juraj Bača. Blahoželáme!    (−)

Primátor a viceprimátor nášho mesta každý mesiac blaho-
želajú našim spoluobčanom, ktorí v danom mesiaci oslávili 
70., 75., 80., 85. a vyššie narodeniny. Októbrovým jubilan-
tom blahoželal primátor Gabriel Bárdos 31. októbra.        (−)
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Minister dopravy Šamorínčan Árpád Érsek prezradil podrobnosti o rýchlostnej ceste

Začala sa výstavba R7-ky
V súčasnosti denne medzi 
Bratislavou a Šamorínom 
prejde 60-tisíc automobi-
lov, zápchy sú každoden-
nou skutočnosťou. O štyri 
roky by to malo skončiť. 
Výstavba rýchlostnej cesty 
R7 (medzi Bratislavou/
Prievozom a Holicami) sa 
oficiálne začala. Koncom 
októbra ju slávnostným 
poklepaním základného 
kameňa odštartoval minis-
ter dopravy Árpád Érsek v 
Šamoríne.
Prečo sa to stalo práve v 
Šamoríne-Čilistove pri 
hoteli Kormorán?
– Pretože pravidelne sa prá-
ve tu diali udalosti okolo 
R7-ky. Tu sa stretávali pri-
mátori dotknutých obcí, tu 
sa podpísala zmluva s víťaz-

ným konzorciom na čele so 
španielskou spoločnosťou 
Cintra.
Vraj ste základný kameň 
poklepali zlatým kladivom.
– Pozláteným, ktoré už 
nemôžem použiť na žiadnu 
prácu. Mám ho v kancelá-
rii. V Komárne pri začiat-
ku výstavby nového mosta 
som pred pár dňami dostal 

ozajstné kladivo, aké použí-
vajú tesári... (úsmev).
Pán minister, medzi Šamo-
rínom a Kvetoslavovom sa 
horúčkovito pracuje. Sú to 
predprípravné práce R7-ky?
– Áno. V súčasnosti sa tu 
robia geodetické, topogra-
fické a archeologické 
prieskumné práce. V minu-
losti išla jedna vetva Dunaja 
cez Pomlé smerom ku Kve-
toslavovu. Predpokladá sa, 
že pri tejto vetve mohli bývať 
ľudia a práve tadiaľto pôjde 
rýchlostná cesta. Preto je veľ-
mi dôležité, aby bolo všetko 
pripravené na začiatok stav-
by tak, aby nevznikli zbytoč-
né problémy.
Aké ďalšie predprípravné 
práce sa robia?
– Budú vypísané tendre na 

prekládky rôznych vedení 
(napríklad elektrických ale-
bo kanalizácie), cez ktoré 
vedie budúca R7-ka.
Nová rýchlostná cesta 
obíde naše mesto medzi 
Šamorínom a Kvetosla-
vovom. Čo bude s oboma 
cestami smerujúcimi do 
Kvetoslavova?
– Všetko zostane na pôvod-

nom mieste. R7-ka pôjde 
nad spomínanými cestami.
Je tu ešte jedna vec. V pláne 
je vybudovanie cyklotrasy zo 
Šamorína do Kvetoslavova.
– Cyklotrasa pôjde pod rých-
lostnou cestou v tuneli.
Kde sa budú môcť napo-
jiť obyvatelia Šamorína na 
R7-ku?
– Budú mať na to dve možnos-
ti: medzi naším mestom a Kve-
toslavovom alebo medzi Šamo-
rínom a Dunajskou Lužnou.
Ako plánuje investor infor-
movať dotknuté obce o 
výstavbe rýchlostnej cesty?

– Španielske konzorcium si je 
vedomé toho, že počas stavby 
dôjde k výraznej zmene. Preto 
plánuje v dotknutých obciach 
organizovať stretnutia s občan-
mi, na ktorých bude vysvetľo-
vať všetko ohľadom výstavby 
R7-ky.
Pán minister, kedy prejde po 
novej rýchlostnej ceste R7 
prvé auto?
– Začiatok výstavby je pláno-
vaný na marec 2017, R7-ka by 
mala byť hotová v apríli roku 
2020.

Tibor Duducz 
Foto: Tibor Somogyi

Čo je to R7-ka?
Rýchlostná cesta R7 má spolu s diaľnicou D4 pomôcť 
obyvateľom obcí okolo hlavného mesta, ktorí denne 
dochádzajú do Bratislavy. Odľahčiť sa má predovšetkým 
tranzit na ceste prvej triedy I/63 (cesta z Bratislavy do 
Dunajskej Stredy – pozn. red.). Zmluvu podpísal štát s 
víťazným konzorciom na čele so španielskou spoločnos-
ťou Cintra v máji tohto roku. Firma má obchvat posta-
viť a prevádzkovať pri ročnej splátke štátu vo výške 52,8 
milióna eur, čo má po 30 rokoch Slovensko vyjsť aj po 
zohľadnení inflácie na 1,76 miliardy eur.

Občianske združenie Pre 
Šamorín v spolupráci s fir-
mou CZ Slovakia, a. s. vyzýva 
občanov mesta na spoluprá-
cu v rámci II. etapy  projektu 
„Lavičky  našich osobností“.
V I. etape projektu, kto-
rú sme realizovali  v roku 
2014, sme odovzdali 30 lavíc. 
Z toho  22 laviciam bola 
priradená pamätná tabuľa s 
menom významnej osobnos-
ti  spoločenského života, kto-
rej rodiskom alebo  pôsobis-
kom bolo práve naše mesto. 
V rámci II. etapy plánujeme  
osadiť  informačnú tabuľu a  

doplniť pamätné tabule na 
zostávajúcich 8 lavíc, ktoré 
sa nachádzajú v oddycho-
vom parku Pomlé. 
Vážení občania, ak viete o 
osobnosti (umelec, vedec, 
učiteľ...), ktorá si zaslúži mať 
pamätnú tabuľu na jednej z 
lavičiek, neváhajte a pomôž-
te nám. Vaše návrhy očakáva-
me do 15. decembra 2016 na 
adresu: 
OZ Pre Šamorín
Hlavná 39, 931 01 Šamorín
Mail: istrocol @stonline.sk
Tel.: 0905/276932 

OZ Pre Šamorín

Výzva
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Nové mená na tabuli 
významných športovcov

Občianske združenie Pre 
Šamorín dňa 15. októbra 
slávnostne doplnilo na tabu-
ľu významných športovcov 
nášho mesta ďalšie mená.
Pamätnú tabuľu umiestnenú 
na skale v parku pri hoteli 
Kormorán v Čilistove sme 
postavili v roku 2012 s cie-
ľom vyjadriť vďaku, úctu a 
uznanie za tvrdú, časovo 
náročnú a často neocenenú 
prácu všetkých, ktorí prispe-
li k bohatému športovému 
životu nášho mesta. V tom 
čase sme boli presvedčení, 
že po zvučných menách pri-
chádza nová generácia mla-
dých športovcov, mladých 
talentov, ako napríklad Csa-
ba Zalka, ktorý ako sedem-
násťročný tento rok získal 
na juniorských majstrov-
stvách Európy tri medai-
ly. Okrem vodného športu 
úspechy žnú aj iné športové 
disciplíny, ako naši futbalis-
ti, basketbalisti, šermiari a 

zápasníci.
Kajak-canoe klub navrhol 
na tabuľu dvoch športovcov, 
našich reprezentantov Tibo-
ra Linku a kanoistu Vincen-
ta Farkaša, ktorí  dosiahli na 
olympiáde v Riu fantastické 
výsledky. Tibor Linka získal 
v štvorkajaku (K4 na 1000 
m) striebornú medailu a  Vin-
cent Farkas (C1 na 1000 m) v 
B-finále skončil  na 3. mieste 
a celkovo obsadil 11. miesto.  
Za krásne umiestnenie na 
olympijských hrách, ale aj 
na ostatných prestížnych 
súťažiach, kde reprezentujú 
aj naše mesto, im všetci bla-
hoželáme, prajeme veľa zdra-
via, sily, vytrvalosti a veľa 
ďalších úspechov. Rovnako 
blahoželáme všetkým úspeš-
ným športovcom nášho mes-
ta, ktorí nás reprezentujú v 
rôznych športových disciplí-
nach na domácich i medziná-
rodných súťažiach. 

OZ Pre Šamorín

Dôchodcovia oslavovali

Úcta k tým, ktorí tvrdo pra-
covali, aby sa nám žilo lep-
šie, úcta všetkým, ktorí si 
zodreli ruky a sú na zaslúže-
nom odpočinku – dôchod-
ku.  Dôchodcovia-členovia 
Základnej organizácie Jed-
noty dôchodcov Slovenska v 
Šamoríne 17. októbra  oslá-
vili Mesiac úcty k starším.
Programom prítomných 
oboznámil predseda základ-
nej organizácie Michal Bors, 
ktorý zároveň odovzdal slo-
vo zástupcom Miestneho 
spolku Slovenského Červe-
ného kríža Jozefovi Fürdöso-
vi a Márii Domsitzovej, kto-
rí hovorili o prvej pomoci 
a Alzheimerovej chorobe. 
Súčasne sa merala aj hla-

dina cukru v krvi. Ďalej sa 
ujala slova Sabina Balogová 
z Okresného oddelenia poli-
cajného zboru SR. Hovorila 
o vykrádaní bytov a nízkej 
opatrnosti starších ľudí. Prí-
tomným rozdala aj reflexné 
pásky na bezpečnejší pohyb 
vo večerných hodinách. 
Dôchodcov rozveselili žiaci 
zo Základnej školy Mateja 
Korvína s pestrým kultúrnym 
programom. Na usmiatych 
tvárach členov základnej 
organizácie sa objavili aj slzič-
ky, no popritom deti odme-
nili veľkým potleskom a slad-
kou dobrotou. Po programe a 
chutnej večere sa zabávalo do 
večerných hodín.

Michal Bors

List od čitateľa
Na našu elektronickú adresu sme dostali tento list:  
Vážená redakcia!
Obraciam sa na 
vás s prosbou, aby 
ste na stránkach 
novín uverejnili 
môj krátky článok 
a fotografiu.
4. mája si hasiči aj 
dnes pripomínajú 
deň svätého Flori-
ána, veď základom 
ich angažovaného 
poslania je viera v 
prácu a úcta k tra-
díciám. Florián je stelesnením hasičskej práce: vytrvalosti, 
cti a pomoci druhým. Touto malou kaplnkou si v Čilistove 
uchovávame pamiatku svätého Floriána! Svoju prosbu odô-
vodňujem tým, aby sme si popri negatívach všimli a starali sa 
aj o to pekné a dobré, a dali to na vedomie aj iným.
Zostávam s pozdravom a redakcii želám veľa úspechov 

Marta Bogyaiová, Čilistov

Jabĺčko pre každého

Október je mesiac, v ktorom sa oveľa viac skloňuje slovné 
spojenie – zdravá výživa. 
Väčšina ľudí význam zdravej výživy podceňuje. Avšak nie 
každý z nás si pod týmto pojmom predstaví to isté. V nie-
kom toto slovné spojenie evokuje predstavu ovocia, zeleni-
ny, u iného syry, mlieko, ale sú aj takí, ktorí si predstavia 
plný tanier dobrého jedla. Zdravá výživa však významne roz-
hoduje o našom zdravotnom stave. 
V Gymnáziu M. R. Štefánika si 16. október už tradične pri-
pomíname akciou: jabĺčko pre každého žiaka. Aj tento rok  
nám Mikuláš Nagy – ZELNA, s. r. o., Baka podaroval  krásne 
jabĺčka, ktorými si   počas veľkej prestávky  žiaci svoje desiaty 
spestrili a obohatili o vitamíny. Veľmi pekne ďakujeme. (gmrš)



november 2016 5

Odkázaní dostali 
potravinové balíčky

Obchodný reťazec Kaufland 
a Slovenský Červený kríž po 
tretí raz vyhlásili spoločnú 
akciu, ktorej cieľom je pomôcť 
sociálne odkázaným. Zákazní-
ci v reťazci nakúpia trvanlivé 
potraviny, ktoré potom vlo-
žia do košíka dobrovoľníkov 
Červeného kríža. Šamorínsky 
spolok SČK sa do zbierky 
zapojil po druhý raz. Dob-
ročinná akcia sa konala 13. 
októbra a pomáhali pri nej 
aj žiaci miestnej Súkromnej 
strednej odbornej školy SD 
Jednota.
Predseda miestneho spolku 
SČK Jozef Fürdős nás infor-
moval, že 158 darcov prispelo 
do zbierky 1288 potravinami, 
väčšinou ryžou, cestovinami 
a strukovinami. Zbierka sa 
rozšírila aj o potraviny, ktoré 

boli nakúpené z darov zamest-
nancov obchodného reťazca. 
Miestny spolok SČK pripravil 
tridsať balíčkov, ktoré potom 
doručil sociálne odkázaným 
mnohodetným rodinám a 
dôchodcom.
„Potravinové balíčky putovali 
na dobré miesta,“ poveda-
la Mária Domsitzová, ktorá 
nás informovala aj o tom, že 
okrem Šamorínčanov balíčky 
potešili aj tri rodiny z Miero-
va a jednu z Hviezdoslavova. 
Zástupcov SČK zarmútilo, v 
akých ťažkých podmienkach 
niektorí ľudia žijú. Ďakujeme 
občianskemu združeniu Ain 
Karim, ktoré nás upozornilo 
na tieto nešamorínske soci-
álne odkázané rodiny. Bol to 
dobrý pocit pomôcť im, doda-
la dobrovoľníčka SČK.         (ti)

Miestny spolok Slovenského Červené-
ho kríža vyhlásil svoju tradičnú jesen-
nú zbierku šatstva, ktorá sa začala 27. 
októbra a potrvá do 23. novembra. 
Zbierka prebieha vo štvrtok a piatok 
od 17.00 hod. do 20.00 hod. a v sobo-
tu od 8.00 hod. do 12.00 hod. 
Aj teraz máme šancu prispieť do 
zbierky odevom či obuvou, ktoré sa 
nám už zunovali, no sú ešte v dob-
rom stave a niekomu môžu urobiť 
radosť. Ak pri upratovaní skríň nájde-
me takéto veci, môžeme ich priniesť 
do kancelárskych priestorov SČK v 
budove daňového úradu na Obilnej 
číslo 2. Dary dobrovoľníci Červe-
ného kríža preberú v týchto termí-
noch:

10. november: 17.00 hod. – 20.00 hod.
11. november: 17.00 hod. – 20.00 hod.
12. november: 9.00 hod. – 12.00 hod.
17. november: 17.00 hod. – 20.00 hod.
18. november: 17.00 hod. – 20.00 hod.
19. november: 8.00 hod. – 12.00 hod.
21. november: 17.00 hod. – 20.00 hod.
22. november: 17.00 hod. – 20.00 hod.
23. november: 8.00 hod. – 12.00 hod.
Miestny spolok Slovenského Červené-
ho kríža informuje, že prevezme len 
čistý a nepoškodený detský a dospelý 
odev, obuv, ako aj detské hračky. Zaria-
denia do domácnosti neprijíma. Tradič-
ná burza, na ktorej sa vyzbierané dary 
budú predávať za symbolickú cenu, 
bude vo vestibule kultúrneho stredis-
ka 25. novembra od 8.00 hod. do 20.00 
hod. a 26. novembra od 8.00 hod. do 
12.00 hod.        (ti) 

Zbierka šatstva

Pomoc hreje pri srdci

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža požiadal nie-
ktorých svojich pravidelných darcov, aby 5. októbra mimo-
riadne darovali krv v ružinovskej nemocnici. Na výzvu spol-
ku pozitívne zareagovali Roland Csölle, Renáta Csölleová, 
Marian Fitus, Henrieta Kósová, Dáša Laková a Peter Jávorka.
Miestny spolok zároveň informuje darcov a záujemcov o 
darovanie krvi, že v Šamoríne bude nasledujúce darovanie 
krvi 23. januára 2017. 

Od polovice septembra fungujú fitparky, ktoré boli na zák-
lade hlasovania občanov a po získaní stavebného povolenia 
a verejnom obstarávaní inštalované na detských ihriskách na 
Mestskom majeri a pri Centre voľného času Kukkónia. 
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BRAtRíci
Kráľ Matej musel ochrániť 
svoje kráľovstvo nielen pred 
cisárom a sultánom. Vo 
vnútri krajiny totiž panoval 
taktiež trvalý vojnový stav. 
Ohnisko konfliktu bolo v 
Hornom Uhorsku (na úze-
mí dnešného Slovenska), 
kde najväčší problém pre 
panovníka robila prítomnosť 
bratríkov, ktorí sa tu usadili 
ešte pred jeho nástupom na 
trón. Bratríci po prehratej 
bitke pri Lipanoch v roku 
1434 odišli z Čiech do sused-
ných krajín, kde si posta-
vili vojenské tábory a žili 
z lúpežných prepadov. Ich 
cieľom bolo síce aj šírenie 
husitských ideí, no miest-
ne obyvateľstvo ich vnímalo 
skôr ako zbojníkov, ktorí 
ničili kostoly, prenasledo-
vali farárov a prepadávali 
obchodníkov, mešťanov a 
neraz aj sedliakov. Príleži-
tostne sa radi nechávali nají-
mať ako žoldnieri, preto boli 
ľahko využiteľní v uhorských 
vnútorných zápasoch.
Túto možnosť najlepšie 
zúročil jeden z najväčších 
dobových vojvodcov Ján 
Jiskra, pod ktorého úspe-
chy sa značne podpísalo aj 
využívanie husitského spô-
sobu boja. Uhorský aristok-
rat českého pôvodu prišiel 
do krajiny do služieb Žig-
munda Luxemburského. 
Neskôr bojoval vo vojsku 
Alberta Habsburga, no po 
jeho náhlej smrti sa zaviazal 
ovdovelej kráľovnej Alžbe-
te a jeho synovi Ladislavovi 
V. Jeho vernosť bola mimo-
riadna: záujmy svojho pat-
róna chránil nielen v ranom 
detstve, ale aj po jeho smr-
ti. Ako skalný prívrženec 
Ladislava Pohrobka sa cho-
pil zbrane proti Vladislavo-
vi I. Jagelovskému, Jánovi 
Hunyadimu a jeho synom. 
Vďaka vdove po Albrechtovi 
sa za odmenu stal hlavným 
kapitánom Košíc a banských 
miest, respektíve  dostal 
aj Zvolenský hrad. Neskôr 
obsadil veľkú časť Šariša, 

Spiša, Zemplína, ako aj úze-
mia dnešného severného a 
stredného Slovenska. Staval 
hrady, od poddaných vyberal 
dane a razil mince s menom 
Ladislava V. Po Matejovom 
zvolení bol na popud Juraja 
Poděbradského verný kráľo-
vi, no čoskoro sa to zmenilo. 
Svojvoľne panoval nad úze-
miami pod svojou kontrolou 
a jeho žoldnieri začali opäť 
pustošiť.
Matej získal informácie o 
vzniknutej situácii, ako aj o 
tom, že Jiskra rokuje s poľ-
ským kráľom Kazimírom IV., 
ktorému ponúkol uhorský 
trón. Rozhodol sa, že defi-
nitívne zničí uhorské centrá 
bratríkov, ktorí sa označo-
vali aj ako žobráci. Vyhlásil 
proti nim vojenskú výpravu, 
počas ktorej kráľovi vojvod-
covia po viacerých úspeš-
ných bitkách vybojovali v 
roku 1458 v Botkő pri Blat-
nom Potoku (Sárospatak) 
absolútne víťazstvo. Bratríci, 
ktorí prišli o svoje územia a 
podporovateľov, sa potom 
stiahli na severozápad kra-
jiny do okolia Trnavy a Pieš-
ťan. Jiskra, ktorý sa vrátil zo 
zahraničia, vidiac neúspechy 
vlastných vojvodcov, pred 
kráľom opäť kapituloval. V 
roku 1461 však bojoval pro-
ti Matejovi na strane Frid-
richa III., ktorého za kráľa 
korunovala liga Újlakiho a 
Gorjanského  (Garai). Keď-
že rímsko-nemecký cisár 
nedokázal vyhrať, dokonca 
sa vzdal aj uhorskej koruny, 
Jiskra opäť sľúbil vernosť 
Matejovi. Tentoraz svoje slo-
vo dodržal a kráľ sa mu za 
odovzdané vojsko odmenil 
25-tisícimi zlatými a hrad-
mi Lippa a Solymos. Jiskra 
zostal panovníkovi verný až 
do smrti a zúčastnil sa jeho 
ťažení. Neplatí to však o čes-
kom vojvodcovi Jánovi Šveh-
lovi, ktorý mal takisto husit-
skú minulosť, a Matejovi 
prisahal vernosť spolu s Jis-
krom. Začiatkom šesťdesia-
tych rokov s oddielmi uhor-
ských a rakúskych bratríkov 

plienil na území dnešného 
západného Slovenska a po 
neúspešnom obliehaní Trna-
vy sa pridal k husitom, ktorí 
sa utiahli do hradu vo Veľ-
kých Kostoľanoch. Odtiaľto 
potom pokračovali v lúpež-
ných prepadoch. Matej sa o 
tom dozvedel počas svojho 
pobytu na juhu krajiny. V 
roku 1466 sa vydal na sever 
urobiť poriadok, pričom časť 
vojska ponechal v prihranič-
nej oblasti. Počas tohto ťaže-
nia navštívil aj naše mesto.

MAteJ A ŠAMORíN
Prvou dôležitou zastávkou 
panovníka, ktorý smero-
val na Horné Uhorsko, bol 
Budín, kam zvolal snem. 
Uhorské stavy podporili 
ťaženie proti bratríkom a 
uzniesli sa o šľachtickom 
povstaní proti nim. Matej 
potom smeroval do Ostri-
homu (Esztergom), kde sa 
postavil na čelo zjednotenej 
armády. Z arcibiskupského 
sídla dorazil 9. novembra 
do Šamorína, kde so svo-
jím sprievodom strávil dva 
dni. Jeho pobyt v našom 
meste dokazujú dva listy, 
ktoré sú datované zo Šamo-
rína. Medzičasom dostal 
správu, že z Moravy prišli 
na jeseň na Horné Uhorsko 
ďalšie nepriateľské oddiely, 
ktoré tentoraz povedú Jin-
dřich z Lipé (bývalý český 
hlavný maršal) a moravský 
aristokrat Matúš Sternberg. 
Panovník v pozadí pripra-
vovaného útoku tušil zámer 
svojho bývalého svokra, čes-
kého kráľa. Po smrti Kata-
ríny Poděbradskej sa totiž 
vzťahy oboch panovníkov 
zhoršili. Jurajovi Poděbrad-
skému, ktorý sympatizoval s 
husitskými ideami, sa pápež 
vyhrážal exkomunikáciou 
z cirkvi, Matej zasa v liste 
– ktorý bol odpoveďou na 
otázku pápeža – ubezpečil 
Svätú stolicu, že Uhorsko by 
sa v takom prípade zúčast-
nilo križiackej výpravy proti 
susednému panovníkovi. 
Niet teda divu, že v súvis-

losti s výbojmi bratríkov sa 
uvažovalo aj o kráľovi Jurajo-
vi. Ten sa však chcel očistiť, 
preto ponúkol, že na rokova-
niach so Sternbergom zohrá 
rolu sprostredkovateľa jeho 
syn Viktorín. Matej však 
vyhlásil, že s lúpežníkmi 
nerokuje a ponuku svojho 
bývalého svokra jednoznač-
ne odmietol. Následne do -
šlo k sérii narušení spoloč-
ných hraníc. Pre obnovený 
konflikt s Čechmi a neskôr 
s Fridrichom III. sa väčšina 
župných zasadnutí namiesto 
Bratislavy konala v Šamorí-
ne. 
Panovník si to zo žitnoostrov-
ského mesta nasmeroval do 
Veľkých Kostolian pri Piešťa-
noch. V decembri jeho vojsko 
obkľúčilo tábor nepriateľa. 
Matej zvolil taktiku vyhlado-
vania, pričom neúnavne útočil 
na hradné múry. Obrancovia 
hradu sa vzdali 29. januára 
1467. Bitka pri Kostoľanoch 
definitívne porazila bratríkov 
na Hornom Uhorsku a pod 
toto víťazstvo sa skromne 
podpísalo aj naše mesto.
Šamorín bol v polovici 15. 
storočia významné mesto a až 
do polovice 20. storočia zostal 
najdôležitejším hospodár-
skym a obchodným centrom 
Žitného ostrova. Za svoje 
postavenie mesto vďačilo svo-
jej geografickej polohe, keďže 
ležalo na križovatke dôležitých 
ciest (Bratislava – Komárno, 
Horné Uhorsko – Zadunaj-
sko), navyše malo aj prievoz-
né právo na Dunaji. Žigmund 
Luxemburský mu v roku 1405 
udelil status slobodného krá-

Kapitoly o královi Matejovi – 5. cast´ ˇ
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ľovského mesta a mestu a 
jeho obyvateľom na základe 
bratislavského vzoru poskytol 
rôzne výsady, spomedzi kto-
rých treba vyzdvihnúť výsadu 
súdnictva, slobodnú voľbu 
richtára a mestskej rady, oslo-
bodenie od cla, ako aj neskor-
šie právo usporiadať dva kra-
jinské jarmoky. Tieto výsady 
neskôr potvrdili aj Albrecht 
Habsburský, Vladislav I., 
Ladislav V. a Ján Hunyadi. 
Na túto tradíciu nadviazal 
aj Matej Korvín, ktorému je 
Šamorín nesporne za mnohé 
vďačný. V roku pred návšte-
vou kráľa v meste panovník 
prijal šamorínskeho pred-
nostu Lénárda Szabóa a jed-
ného člena mestskej rady, 
ktorí v Budíne žiadali najprv 
oslobodenie od všetkých ciel 
a potvrdenie kompetencií 
predstavených nad šamorín-
skym obyvateľstvom, neskôr 
zasa prievozné právo a opä-
tovné potvrdenie nezávislosti 
od bratislavského hradného 
majetku. Matej pravdepodob-
ne počas svojej návštevy mes-
ta v roku 1466 ústne prisľúbil, 
že v budúcnosti sa v míľo-
vom okruhu okolo Šamorína 
stanú vlastníctvom mesta 
pozemky, ktorých majitelia 
skonali bez dedičov. Pred-
stavitelia mesta s odvolaním 
sa na túto dohodu dosiahli 
v roku 1487 v bratislavskej 

kapitule zapísanie tohto 
práva do zákona. Zdá sa, že 
kráľ bol spokojný s pohostin-
nosťou Šamorínčanov, lebo 
k obyvateľom najvýznam-
nejšieho žitnoostrovského 
mesta bol blahosklonný aj 
neskôr: v roku 1468 daroval 
mestu majetok Szap, v roku 
1483 zasa majetok Balázshá-
za a v roku 1488 opäť potvr-
dil jeho privilégiá. Nedávno 
bol ohľadne vzťahu Mateja 
a Šamorína zverejnený nový 
údaj. Podľa itinerára Maďar-
skej akadémie vied vydaného 
v roku 2011, ktorý sumarizuje 
Matejove cesty (Itinerariare-
gis Matthiae Corvini et regi-
nae Beatricis de Aragonia...), 
panovník mesto nenavštívil 
raz, ale dvakrát. Podľa pub-
likácie druhá návšteva pre-
behla 7. októbra 1469. Panov-
ník pred návštevou nášho 
mesta pobudol v Ostrihome a 
Veľkom Mederi, zo Šamorína 
potom šiel ďalej do Bratislavy, 
Trnavy a Uherského Brodu. 
Na základe týchto faktov bolo 
naše mesto jednou z domá-
cich zastávok uhorského 
kráľa, ktorý viedol križiacku 
výpravu proti Jurajovi Poděb-
radskému. 
(Na spomínaný itinerár ma 
upozornil historik Balázs 
Csiba.)

(Pokračujeme)
László Horváth 

Základná organizácia Csemadoku v Šamoríne a Mestské kultúr-
ne stredisko 22. októbra usporiadali koncert s názvom „Česť 
hrdinom, sláva Bohu“, ktorý sa pri príležitosti 60. výročia 
maďarskej revolúcie v roku 1956 konal v koncertnej sále Zák-
ladnej umeleckej školy Štefana Németha-Šamorínskeho. Na 
podujatí, ktoré otvoril zmiešaný spevokol Híd Erkelovým die-
lom Szózat a komorný orchester Harmonia Classica ho ukon-
čil Hymnou Ferenca Erkela a Ferenca Kölcseyho, vystúpil aj 
spevokol Slavík z českého Pacova.  

Foto: Tibor Domsitz

Európsky deň jazykov
Študenti Gymnázia M. R. Šte-
fánika 26. septembra ráno sa 
schádzali vo svojich triedach 
čulejší a veselší, ako po iné 
pondelky. V tento deň sme sa 
zapojili do aktivít Európskeho 
dňa jazykov, ktorý, ako to z jeho 
názvu vyplýva, je oslavou jazy-
kov, komunikácie a dorozume-
nia v celej Európe.
Toto celoškolské podujatie sa 
nieslo v znamení hesla BAV-
ME SA – HAVE FUN – VIEL 
SPAβ – BECEлO – JÓ SZÓ-
RAKOZÁST! Učitelia cudzích 
jazykov od začiatku školského 
roka zbierali nápady na aktivity 
vhodné pre takýto formát zvi-
diteľňovania a prízvukovania 
dôležitosti a užitočnosti pozna-
nia cudzích rečí. Nápadov bolo 
neúrekom a študenti naozaj 
mali z čoho vyberať. Kreatívni 
neboli len učitelia, aj študenti s 
nadšením sypali svoje nápady a 
predstavy. Tretí školský týždeň 
bol preto veľmi aktívny a pestrý. 
Všetky triedy usilovne organizo-
vali, zbierali, hľadali, maľovali, 
strihali, lepili, skúšali...  O 9.00 
hod. sa celá škola zišla v spo-
ločenskej miestnosti, ktorá sa 
zmenila na „mini námestie“ so 
stánkami predstavujúcimi rôz-
ne aspekty jednotlivých jazyko-
vých kultúr. 
Toto podujatie slávnostne 
otvorili študenti Septimy A, 
ktorí si pripravili krátke zhr-
nutie o význame tohto dňa v 
angličtine, nemčine, ruštine 
a, samozrejme, v slovenskom 
jazyku.  Javisko zdobili vlajky 
pripravované žiakmi Primy A.  
V pozadí sa premietalo logo 
tohto dňa a Septima sa lúčila 
prianím „bavte sa“ v ďalších 
jazykoch ako turecký, srbský, 
švédsky a poľský. Po úvode 
nasledoval vedomostný kvíz 
pripravovaný Kvintou A. Poda-
rilo sa im zapojiť všetky vekové 
kategórie, a teamy „Londýnske 
autobusy“ a „Belgické čokolá-
dy“ tvorili zástupcovia všetkých 
tried aj zborovne. Tento kvíz 
bol pripravený veľmi kvalitne a 
zábavne, námaha vynaložená 
počas príprav a moderovania sa 
mnohonásobne oplatila.  
Už počas kvízu sa nám zbiehali 
sliny na dobroty, ktoré ponú-

kali stoly napr. Žiackej školskej 
rady – belgické vafle. Českoslo-
venský stôl sa nedal zahanbiť –  
bryndzovou nátierkou, kysnu-
tými koláčmi, angličtinárky zo 
Sexty A a 2. A ponúkali typický 
anglický čierny čaj s mliekom 
a cookies a yorkshire pudding. 
Ruský kútik mal veľký úspech – 
ponúkali tradičné byliny a zim-
ný ruský čaj: uvarili silnú zmes 
byliniek s medom, naliali do 
polovice pohára a doliali pra-
vým čiernym čajom. Kto mal 
chuť na slané koláče so zemia-
kovým krémom, mohol ich 
ochutnať. Ruské občerstvenie 
nebolo zadarmo. Kto si chcel 
pochutnať, musel preto niečo 
aj urobiť – napr. napísať svoje 
meno azbukou. Sekundáni sa 
chopili umeleckej stránky dňa 
jazykov. Namaľovali veľký pla-
gát s logom tohto dňa, ktorý 
udával tón ich stanovišťu. Pre 
záujemcov si pripravili puzzle 
s logom, a takisto nechýbali 
motivujúce maškrty – koláči-
ky zdobené vlajočkami z loga 
podujatia. Študenti zo Sexty A 
zamestnali naše mozgy anglic-
kými kvízmi v piatich kategóri-
ách: hudobný, zvierací, histo-
rický, všeobecný a geografický. 
Mali veľký úspech, mnohí učite-
lia, mladší aj starší žiaci si chceli 
preveriť svoje vedomosti. Jedna 
septimánka si pripravila škan-
dinávsky stôl. Okrem čítania 
škandinávskych autorov sme 
mohli počúvať aj škandinávsky 
metal a ochutnať rybacie chu-
ťovky. Zástupcovia triedy 2. A 
pripravili pre mladších žiakov 
hry v angličtine ako Hot seat 
(Horúce kreslo), Simon says, 
Board race, Telefón. Športovci 
z 3. A si pripravili kútik s mini 
telocvičňou, výstavou originál-
nych dresov futbalových klubov 
celej Európy a stôl so zdravou 
výživou. 
Reakcie žiakov nasledujúci deň 
nás utvrdili v základnej myšlien-
ke – komunikácia v akomkoľvek 
jazyku otvára dvere do sveta a 
zároveň nás zbližuje. Budúci 
školský rok Deň európskych 
jazykov určite nebude chýbať 
na zozname plánovaných škol-
ských podujatí.   

Mgr. Linda Mókusz-Hombauer
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Jubilejný koncert V duchu prevencie obezity 
V koncertnej sále Základ-
nej umeleckej školy Štefa-
na Németha-Šamorínske-
ho sa konal milý koncert: 
Kvarteto 4M oslavovalo 15. 
narodeniny.
Táto populárna hudob-
ná formácia je poldruha 
desaťročia súčasťou kul-
túrneho života nášho mes-
ta. Kvarteto počas svojej 
existencie obdarovalo 
divákov mnohými známy-
mi, ale aj menej známymi, 
ale hodnotnými hudob-
nými skladbami. Nebola 
o ne núdza ani na ostat-
nom koncerte, a na základe 
potlesku sa dá usúdiť, že 
publiku sa program páčil.
V prvej časti koncertu sa 
Kvarteto 4M predstavilo v 
súčasnom zložení. Věra Hla-
váčková, Judita Bobeková, 
Erika Domsitzová a Matej 
Machurek nesklamali, hrali 
sebavedome a s citlivo zosta-
veným programom si zís-
kali srdcia divákov. Okrem 
aktuálneho repertoáru boli 
oprášené aj staršie úspeš-
né skladby, ktoré zazneli 
v pôvodnej formácie 4M.  

V kvartete na gordonku 
zahrala Aranka Šupková.
Hosťom koncertu bola brati-
slavská formácia Akordeón, 
ktorú zo svojich žiakov zalo-
žila práve vedúca 4M Věra 
Hlaváčková. Vyvrcholením 
koncertu bola spoločná hra 
oboch telies. Prirodzene, 
nechýbal ani neodmysliteľ-
ný prídavok. (V zátvorke 
poznamenám, že bolo pre 
mňa veľkou cťou, že som 
vo finále mohol na svojom 
nástroji zahrať aj ja.)

Strieženec  Alex

V októbri si na celom svete 
pripomíname Deň zdravej 
výživy. V školách, akými sú 
Súkromná hotelová akadé-
mia či Súkromná stredná 
odborná škola SD Jednota 
v Šamoríne, ktoré sa zame-
riavajú predovšetkým na 
gastronómiu,  sa organi-
zácia už spomínaného dňa 
stala tradíciou.  
Výstava, ktorú pedagógovia 
a žiaci tento rok pripravi-
li, kládla dôraz na zdravú 
výživu a zdravé potraviny 
a niesla sa v duchu pre-
vencie obezity mládeže. 
Výstava prekvapila jesen-
nou farebnosťou jedál aj 
výzdoby. Vystavované pokr-
my pochádzali z tvorivej 
dielne žiakov učebných aj 
študijných odborov všet-
kých ročníkov, ktorí svoje  
dosiaľ nadobudnuté vedo-
mosti  spojili s kreativitou, 
zručnosťou, čím  príjemne 
prekvapili a potešili  hlav-
ne svojich pedagógov, ale 
aj žiakov základných škôl, 
ktorí sa prostredníctvom 
nej mohli oboznámiť s 
odborným zameraním ško-

ly a šikovnosťou našich 
žiakov. Tohtoročná výstava  
bola  nielen pastvou pre 
oči,  ale bola aj poučná. 
Návštevníci sa okrem iné-
ho mohli  oboznámiť s 
rôznymi alternatívnymi 
náhradami kravského mlie-
ka, akými sú napr. sójové, 
ryžové, pohánkové  či man-
dľové mlieko. Interaktívnou 
súčasťou výstavy bolo aj  
porovnávanie jednotlivých 
pochutín. Hostia napríklad  
ochutnávali a porovnávali  
čerstvo vylisovanú ovocnú 
šťavu  s koncentrátom a 
nektárom. Veľkému záuj-
mu sa tešili chia semienka, 
ktoré sa pre ich  pozitívne 
účinky na ľudský organiz-
mus zaraďujú medzi zdra-
vé potraviny. Návštevníkov 
zaujali torty pripravované a 
zdobené nielen ovocím, ale 
aj zeleninou – aj sladkosti 
môžu byť zdravé.
Jesennú výzdobu mali na 
starosti nielen naši žiaci, 
ale pomohli im aj štvrtáci 
zo ZŠ Mateja Bela v Šamo-
ríne.

Mgr. Marta Galbáčová

Dňa 9. septembra si pripo-
míname obete holokaustu a 
rasovo motivovaného nási-
lia. Na tento pamätný deň si 
zaspomínali aj žiaci druhého 
ročníka Gymnázia M. R. Šte-
fánika. Formou prednášky, 
v ktorej sa venovali  samot-
nému termínu holokaus-
tu, poukázali na to, kam 
až môže spoločnosť zájsť, 
pokiaľ živí v sebe nenávisť 
voči menšinám.
Prednášky sa zúčastnili aj 
žiaci nižšieho ročníka – 
Kvarty A, ktorí o samotnom 
holokauste, o  odvlečení  
Židov do koncentračných 
táborov, ako aj o ich násled-
nom vyvražďovaní vedeli 
len málo. Možno povedať, 
že ich téma zaujala, čoho 
dôkazom boli aj otázky, kto-
ré kládli hneď po prednáške. 
Zaujímali ich názvy miest, 

kde všade na Slovensku a v 
zahraničí boli koncentračné 
tábory. Rovnako ich zau-
jímalo, prečo práve Židov 
postihol v tom období taký-
to krutý osud. Žiaci dostali 
vyčerpávajúce odpovede a 
do triedy sa vracali so zmie-
šanými pocitmi... 
A hoci od toho dňa uply-
nulo už 69 rokov, ešte vždy 
nám behá mráz po chrbte, 
ak začujeme slovo holo-
kaust či koncentračný tábor. 
Tému umocňovalo aj netra-
dičné miesto na prednášku 
– vstupná hala školy, v kto-
rej boli umiestnené veľké 
obrazy – výjavy z odvlečenia 
Židov v Seredi a okolí. Bane-
ry sme mali zapožičané z 
Múzea holokaustu v Seredi. 
Je chvályhodné, že druháci 
vedeli spomínanú výstavu 
takto šikovne a účelovo vyu-

žiť na netradičnú hodinu 
slovenčiny.
Žiaci na záver skonštatovali: 
„Je dobré o tom rozprávať. 
Je dobré uctiť si pamiatku 
všetkých tých zavraždených 

ľudí. Je potrebné zaujať voči 
tomu stanovisko a hlavne 
je nutné nepripustiť, aby sa 
takáto hrôza už nikdy viac 
neopakovala.“

PaedDr. Regina Škarbová

Pamätný deň holokaustu
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FRANtiŠeK KOzMON: POtKAN
„Mal som veľké sny o šťastí a o láske. Rozpadli sa mi ako 
domček z karát. Chcel som byť vzorný manžel a dobrý otec. 
Namiesto toho som skončil ako vrah. Moja rodina si myslí, že 
som si zabil ženu aj švagra. Prečo nestačí, keď poviem, že som 

nevinný?“ Pod Bratislavou sa rozpína 
sieť potrubí. Vedú z každej domácnosti, 
stretávajú sa a spájajú do tunelov, kde 
sa zlieva špina a smrad rozkladu. Práve 
na mieste, ktoré v každom vzbudzuje 
hnus, sa odohrala brutálna vražda mas-
kovaná ako útok potkanov. Vyšetrova-
nie sa začína v kanalizácii pod mestom, 
no kľukatou cestou cez minulosť aj 
nadchádzajúce prezidentské voľby nás 
zavedie priamo za väzňom v Leopoldo-
ve. Hlavný vyšetrovateľ prípadu Marek 

Wolf verí, že za mrežami sedí nesprávny muž. Ale medzi nový-
mi kolegami nemá nikoho na svojej strane.

MAtt LOgeLiN: DVA BOzKy PRe MADDy
Dojímavý príbeh o sile lásky medzi dvomi ľuďmi, ktorí si 
už na strednej škole sľúbili, že sa budú milovať celý zvyšok 
života. Nanešťastie, osud o ich vzťahu rozhodol úplne inak.
Narodí sa im rozkošné dievčatko, avšak už dvadsaťsedem 
hodín po pôrode sa Lizin stav skom-
plikuje. Zomiera skôr, než si môže 
vôbec podržať svoju vytúženú dcérku 
v náručí. 
Matt zostáva zdrvený smútkom sám 
s dcérkou a horou rodičovských 
povinností. Napriek mnohým útra-
pám sa však nevzdáva a rozhodne sa 
vytvoriť pre seba a dcérku Maddy ten 
najkrajší život. Aby si Matt uctil Lizi-
nu pamiatku a zahojil svoje zlomené 
srdce, napísal túto knihu, v ktorej sa 
s láskou delí o všetky krásne, ale aj 
trpké chvíle, ktoré zažil spolu so svojou milovanou Liz.

PREZEN-
tácia 
KNihy

V Mestskej knižnici 
Zsigmonda Zalabai-
ho v Šamoríne dňa 
7. decembra 2017 (v 
stredu) o 17.30 hod. 
sa uskutoční prezen-
tácia knihy Alex Strie-
ženec: Úsvit v Amster-
dame, ktorú vydalo 
vydavateľstvo IKAR. 
Záujemcov srdečne 
očakáva: Klub sloven-
ských čitateľov.

Vo Výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku bola od 14. do 
27. októbra výstava fotografií z letného kreatívneho fotogra-
fického kurzu, ktorý po druhý raz usporiadala lektorka kur-
zov Ateliéru Lumiér Slávka Bulíková. Na kurze sa zúčastnilo 
päť žiakov z Gymnázia Milana Rastislava Štefánika a jeden 
žiak z Gymnázia Imreho Madácha. Vernisáž otvorili primá-
tor Gabriel Bárdos a riaditeľka Gymnázia M. R. Štefánika 
Edita Lysinová. Vystúpila na nej aj autorka trilógie Šamo-
rínske verše Judita Kaššovicová a hudobník Zoltán Zumi 
Bohus. 
Od 4. do 24. novembra je vo Výstavnej sieni Istvána Tallósa 
Prohászku prístupná výstava amatérskeho fotografa Attilu 
Karaffu pod názvom Očami Hornozemčana – Felvidéki szem-
mel.                  (ti)

Žiaci piateho ročníka ZŠ Mateja Bela mali možnosť oboznámiť 
sa so vznikom písma v rámci knižnično-informačnej výchovy v 
priestoroch Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaiho. Okrem 
zoznámenia sa s knižnicou si hravo vyhľadali knihy s obrázka-
mi.                       (MK)

Ponuka Mestskej knižnice  ZsigMonda Zalabaiho
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SPRÁVy MeStSKeJ POLície

è1. októbra o 15.50 hod. 
na Morušovej ulici došlo 
k rodinnej hádke. Osoby 
hliadka upokojila, nakoľko 
sa hádali medzi sebou kvôli 
deťom. Bola privolaná hliad-
ka OO PZ Šamorín, ktorá 
prípad ďalej rieši. 
è4. októbra o 11.50 hod. 
v obchodnom centre Kauf-
land pracovník SBS prichytil 
osobu pri krádeži. Osoba z 
Rumunska odcudzené veci 
vrátil majiteľovi. 
è6. októbra o 12.35 hod. 
bolo oznámené, že pred 
MsKS leží na zemi neznáma 
osoba. Bezdomovec, kto-
rý bol pravdepodobne pod 
vplyvom alkoholu, zaspal. 
Bol z miesta vykázaný.
è8. októbra o 9.00 hod. 
na Starej ceste pri benzí-
novej pumpe OMV hliadka 
zistila, že na dopravnom 
značení označujúce koniec 
obce Šamorín, časť Mlieč-
no sú nalepené tri nálep-
ky vo formáte 6,9 x 6,9 cm. 
Nálepky nezakrývali text na 
dopravnom značení a neboli 
reklamného charakteru, pre-
to sa nedalo zistiť pôvodcu. 
Nálepky z dopravného zna-
čenia boli odstránené.
è9. októbra o 00.25 hod. 

na Dunajskej ul. horela veľká 
plastová nádoba na smeti. 
Hasiči oheň uhasili. 
– o 00.45 hod. hliadku vola-
li hasiči na Veternú ul., kde 
mal tiež horieť plastový kon-
tajner. Na uvedené miesto sa 
dostavila aj hliadka OO PZ 
Šamorín. Bolo prekontrolo-
vané okolie, ale na okolí sa 
nikto nenašiel.
è10. októbra o 14.00 hod. 
na Gazdovskom rade ležala 
na chodníku neznáma oso-
ba. Bola silne pod vplyvom 
alkoholu. Hliadka ju vyká-
zala z miesta. Výzvu hliadky 
rešpektovala. 
– o 14.20 hod. na Bratislav-
skej ceste robili občania bez 
domova neporiadok. Bolo 
im prikázané, aby upratali 
po sebe a opustili miesto. 
Výzvu hliadky rešpektovali. 
– o 18.00 hod. bolo ozná-
mené, že v areáli bývalého 
mestského kúpaliska malole-
té osoby rozbíjajú okná. Na 
uvedenom mieste sa nachá-
dzali štyri maloleté osoby. 
Prípad bol riešený za prí-
tomnosti rodičov a riaditeľky 
základnej školy, ktorú deti 
navštevujú.
è12. októbra o 15.45 hod. 
bolo oznámené, že na Kríž-

nej ulici voľne pobehuje bie-
ly pes veľkej rasy. Hliadka 
však na uvedenej ulici ani v 
okolí nenašla žiadneho túla-
vého psa.
è13. októbra o 23.30 hod. 
hliadka bola vyslaná do 
nočného baru, kde došlo k 
nezhodám medzi zákazní-
kom a prevádzkarom. Zákaz-
níci nechceli zaplatiť za účet, 
preto boli vyzvaní, aby tak 
urobili. Výzvu uposlúchli. 
è14. októbra o 23.15 hod. 
na Gazdovskom rade na det-
skom ihrisku podľa ozna-
movateľa mala skupina mla-
dých ľudí požívať alkohol. 
Na mieste sa nachádzali dve 
osoby, ktorým bolo vysvet-
lené, akého porušenia sa 
dopustili a aké sú za tento 
správny delikt sankcie. Boli 
riešení dohovorom.
è16. októbra o 04.55 hod. 
bolo telefonicky oznáme-
né, že vo vchode obytného 
domu na Hlavnej ul. spia na 
zemi dvaja 10-roční chlapci. 
Podľa ich vyjadrenia boli u 
kamarátiek a údajne zmeška-
li autobus do Bratislavy, tak 
sa vo vchode zohrievali. Na 
miesto bola privolaná hliad-
ka OO PZ Šamorín, ktorá 
prípad prevzala.   

è18. októbra o 09.20 hod. 
pri hliadkovej činnosti hliad-
ku zastavila neznáma oso-
ba, že v pobočke Slovenskej 
sporiteľne klientka napadla 
vedúcu pobočky a následne 
z banky utiekla. Podľa popi-
su svedka hliadka vykonala v 
meste šetrenie. Jedna osoba 
bola spozorovaná a zadrža-
ná do príchodu hliadky OO 
PZ Šamorín, ktorá ju pred-
viedla na OO PZ Šamorín 
pre ďalšie služobné úkony. 
è22. októbra o 11.00 hod. 
pri hliadkovej činnosti oko-
lo budovy Domu služieb 
bola spozorovaná osoba, 
ktorá bola podozrivá zo spá-
chania sprejerstva v meste. 
Menovaný bol vyzvaný, aby 
sa dostavil na MsP vo veci 
podania vysvetlenia k danej 
veci. Osoba sa  priznala, že 
sprejovala na rôzne budovy 
v Šamoríne. Prípad prevzala 
OO PZ Šamorín. 
è25. októbra o 14.55 hod. 
bolo oznámené, že v nákup-
nom stredisku Kaufland bol 
prichytený páchateľ drob-
nej krádeže. Nakoľko nebol 
úmysel o odcudzenie danej 
veci a nebola vzniknutá žiad-
na škoda, osoba bola riešená 
na mieste dohovorom.

ŠERM 
coupe de Samaria ovládli Maďarky

Vrcholom športového diania 
v našom meste v októbri bola 
jednoznačne šermiarska medzi-
národná súťaž Coupe de Sama-
ria, na ktorú sa prihlásili talen-
tované dievčatá z celej Európy, 
dokonca aj z exotického Sin-
gapuru k nám zavítala Maxime 
Wong, ktorá prišla do Šamorína 
cez Manchester, kde si získala 
historický triumf v Európskom 
pohári. Pred šamorínskou šer-
miarskou fiestou sa predstavili 
aj naši pretekári v anglickom 
meste, ktoré je populárne najmä 
vďaka futbalu. Medzi najlepších 
64 pretekárov sa dostal aj náš 
Zoltán Sármány, kde nešťastne 
prehral iba 14 : 15 s oveľa vyššie 
nasadeným súperom. Viac sa 
darilo našim kadetkám, keď pre-

kvapila najmä Boglárka Buday, 
ktorej ušla najlepšia osmička 
iba o vlások, keď vo štvrťfinále 
podľahla domácej Babejovej s 
ruskými koreňmi. Bogi tak bola 
vyhodnotená ako celkovo 12., 
čo je v jej veku výrazný úspech. 
Aj ďalšie dve Šamorínčanky 
sa dostali medzi 32 najlepších 
(Kitti Nagyová skončila 25., Esz-
ter György 27., no pochvalu si 
zaslúžia aj Vivien Bartalová (43.) 
a Barbora Bodaová (45.). Naj-
perspektívnejšie kadetky celej 
Európy –  štartovalo dovedna 
147 pretekárok zo 17 krajín – 
sa z Manchestra posúvali do 
Šamorína na Coupe de Samaria. 
Po kvalifikačných skupinových 
bojoch bolo zaradených 114 
najlepších do 1. kola eliminácie, 

pričom 14 najlepších z kvalifiká-
cie sa automaticky dostalo do 2. 
kola, teda medzi 64 najlepších. 
Trio našich nádejov, Boglárka 
Buday v celkovom hodnotení 
sa umiestnila na 116. mieste,  
Eszter György – 122.,  Rebeka 
Cséfalvayová – 126., ukončilo 
svoje účinkovanie predčasne už 
v rámci kvalifikačných bojov, 

keď sa im podarilo zdolať iba 
jednu súperku… Do 1. kola eli-
minácie sa prebojovalo naše 
kvarteto, bohužiaľ, však tri 
hneď vypadli, do 2. kola postú-
pila iba Kitti Nagyová. Výsledky 
Šamorínčaniek – 1. KOLO: Jáz-
min Udvardi (podľa výsledkov 
kvalifikácie bola hodnotená ako 

Športová kronika: Stalo sa v októbri

(Pokračovanie na strane 11)
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BASKETBAL

fuTBAL

celomesačný gólový pôst

Potrápili sme Ružomberok

Na minulý mesiac musia zve-
renci Mika Keeneyho zabud-
núť čo najskôr. Celý mesiac 
totiž nedali ani jeden jediný 
gól a za bezgólovú domácu 
remízu so žilinskou rezervou 
zaknihovali iba skromnučký 
majstrovský bod, a tak niet 
sa čomu čudovať, že z jasné-
ho lídra sa stali naši futbalisti 
zrazu iba šedým priemerným 
členom klubu dúfajúcich o 
postup medzi elitnú 6-ku pre 
ďalšiu etapu II. futbalovej 
ligy. V posledných piatich 
majstrákoch zlyhali najmä 
zakončovatelia útokov, lebo 
šance si tím vypracoval, prie-
merne 4-5 tutoviek na zápas, 
lenže akoby lopta bola zaklia-

ta, a brazílski strelci triafali 
do žrde, do brvna, do bočnej 
siete, všade, len nie do súpe-
rovej brány…  Po celomesač-
nom gólovom pôste sa náš 
tím klesol z vedúcej pozície 
na 5. priečku ligovej tabuľ-
ky, ktorá je čím ďalej, tým 
hustejšia, a keď si naši strelci 
neobujú v ďalších jesenných 
kolách zase strelecké kopač-
ky, bude ťažké sa udržať aj v 
elitnej šestke…  Ešteže máme 
naše béčko, ktoré hrá výborne 
v okresnej súťaži, darí sa stre-
lecky aj našim dorastencom 
a žiakom, bodaj by ich napo-
dobnilo aj naše A mužstvo v 
závere jesennej časti druhej 
ligy.  

Po úvodnej výhre v Popra-
de pokračovali zverenkyne 
trénerského dua Kačmarík 
– Diósi v ženskej Extralige 
podľa papierových predpo-
kladov. Poľahky sa poradi-
li s Banskobystričankami, 
proti extrasilným piešťan-
ským Čajkám, za ktoré 
hrávajú aj ex-Šamorínčan-
ky Oroszová a Slamová, a 
ktoré senzačne zdolali  aj 
takmer nezdolateľné  Good 
Angels z Košíc, sme veľa 
šancí nemali ani na tesnej-
šiu prehru, bez problémov 
sme však dokázali zvíťaziť 
na pôde bratislavského 
Slovana, i keď relatívne tes-
né skóre nesvedčí o našej 
celozápasovej dominancii. 
V Ružomberku, kde šéfu-

je náš bývalý tréner Juraj 
Suja, a za ktorú hráva aj 
naša bývalá úspešná repre-
zentantka Tímea Sujová, 
sme mali na dosah bra-
vúrnu výhru. V úvode sme 
poriadne zaskočili domáce, 
ktoré nastúpili bez ame-
rickej opory Campbell, 
dokonca sa nám podarilo 
získať aj slušný náskok 26 
: 8, ale postupne sa nám 
menej začala dariť streľ-
ba, Ruža zvýšila obrannú 
agresivitu a zápas sa otočil 
napokon v náš neprospech, 
ale minimálne 2/3-iny due-
lu sme boli lepší… Proti 
študentkám-juniorkám z 
Nitry, ktoré kaučuje taktiež 
náš bývalý úspešný tréner 
Peter Kováčik, sme mohli 

VýSLeDKy

A MUŽStVO, ii. LigA (zÁPAD): Šamorín – Skalica  
0 : 2, Šamorín – Pohronie 0 : 2, Nitra – Šamorín 3 : 0, 
Šamorín – Žilina B 0 : 0,  Sereď – Šamorín 1 : 0.  
B MUŽStVO, Vii. LigA: Padáň – ŠTK B (Mliečno) –  
1 : 3, ŠTK B – Rohovce  4 : 0, Veľká Paka – ŠTK B  
1 : 0,   ŠTK B – Potôňske Lúky 4 : 1, 
StARŠí DORASt – U19: Šamorín – Sereď 1 : 1, Šaľa – 
Šamorín 7 : 4, Šamorín – ČFK Nitra 2 : 0, Šamorín – Pieš-
ťany 2 : 2. Naši sú momentálne na 2. mieste s bilanciou 8 
výhier – 3 remíz – 1 prehra,  skóre 50 : 23. 
MLADŠí DORASt – U17:  Šamorín – Sereď 2 : 1,  Šaľa 
– Šamorín 5 : 2, Šamorín – ČFK Nitra 2 : 3, Šamorín – 
Piešťany 2 : 0. Našim mladým patrí 3. priečka s bilanciou 
9 výhier a s troma prehrami bez remíz so skóre 26 : 16.  

VýSLeDKy
Ženská extraliga:  Šamorín – Banská Bystrica 75 : 43, 
Slovan Bratislava – Šamorín 56 : 61, Šamorín – Piešťany 
51 : 86, Ružomberok – Šamorín 69 : 63 , Šamorín – Nit-
ra 69 : 38. Naše najlepšie strelkyne v úvodných 6 kolách: 
Vyňuchalová 86, Beronja 57, Hašková 48. 
JUNiORKy: Šamorín – Banská Bystrica 69 : 50, Šamorín 
– Ružomberok 91 : 66.49.) – Cremonesi (ITA, 80.)  7 

: 15,  Kitti Nagyová – O. Sopit 
(UKR, 57.)  15 : 13, Vivien Barta-
lová (103.) – K. Zsoldosi (HUN, 
26.)  3 : 15, Barbara Bodaová 
(87.) – M. Kryvonos (UKR., 42.)  
5 : 15. 2. Kolo:  K. Nagyová – O. 
Taranenko (UKR., 8.)  5 : 15. 
Konečné umiestnenie Šamorín-
čaniek po vypadnutí z 1. kola:  
54. K. Nagyová, 71. J. Udvardi, 
91. B. Bodaová, 105. V. Bartalo-
vá. Z triumfu sa zaslúžene tešila 
Maďarka Anna Pöltz. Do tímovej 
súťaže sa prihlásilo desať krajín 
a 31 družstiev. Slovenky poslali 
2 zostavy, (medzi nimi sa pred-
stavila aj pätica domácich: K. 
Nagyová, J. Udvardi, Bartalová, 
B. Buday, E. György. Aj tímové 

boje ovládli nezdolateľné Maďar-
ky v zostave Pöltz, Hajas, Kaloc-
sai, Hanzl. Okrem kadetiek 
šamorínsky šermiarsky klub 
úspešne reprezentovali aj naše 
juniorské nádeje Kitti Bittero-
vá a Henrik Egyenes-Pörsök, 
ktorí sa predstavili   v maďar-
skom Zalaegerszegu súťaže, 
ktorá je vedená ako nominačný 
bodovací turnaj pre blížiace sa 
juniorské majstrovstvá sveta v 
bulharskom Plovdive. Kitti sa 
prebojovala až do štvrťfinále, 
medzi najlepšou osmičkou ju 
zdolala (15 : 8)  práve domáca 
Anna Pöltz. Darilo sa aj Henri-
kovi, jeho pekné 23. miesto je 
taktiež nádejným umiestneným 
pred MS juniorov.       

vylepšiť skóre do tabuľky, 
v ktorej sme podľa papie-
rových predpokladov so 4 
výhrami a s 2 prehrami na 
4. priečke.  Po úvodných 6 
zápasoch treba dodať, že 
vedeniu sa podarilo doplniť 
káder dobre, všetky nové 
tváre sa osvedčili, vyniká 

najmä rozum družstva a 
skvelá trojkárka, ostrieľaná 
srbská legionárka Mirjana 
Beronja na poste 1. S dvo-
ma výhrami sa naše junior-
ky pod vedením Alberta 
Diósiho sa posunuli na čelo 
tabuľky, keď doposiaľ majú 
bilanciu: 4 výhry – 1 prehra. 

Zostavil: Ernest D. Tok
Snímky: Karolina Cséfalvay
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2. septembra 2016 sa narodil Kristof Dobsa, 17. sep-
tembra Diana Žáková, 21. septembra gréta Ollé, 26. 
septembra gabriel Szamaránszký, 30. septembra Ádám 
Horváth, 9. októbra Alex Thuma, 15. októbra Michal 
Kmeč, 16. októbra Michal Briška, 21. októbra András 
Szitás, 23. októbra Orsolya Dobosová.
Veľa šťastia, novorodenci!

NARODeNiA

23. augusta 2016 zomrel vo veku 66 rokov Milan Sečkár, 
3. septembra vo veku 71 rokov Vladimír toman, 28. sep-
tembra vo veku 84 rokov zdenko Juráň, 5. októbra vo 
veku 62 rokov Štefan Buček, 9. októbra vo veku 73 rokov 
František Hüttner, 14. októbra vo veku 64 rokov Štefan 
Ravasz, 15. októbra vo veku 90 rokov terézia ilkaová, 17. 
októbra vo veku 88 rokov Anna Spáčilová, 20. októbra vo 
veku 81 rokov Alžbeta Pémová a vo veku 66 rokov Voj-
tech Brožkovič, 21. októbra vo veku 65 rokov Anna Šere-
gová a vo veku 83 rokov Alžbeta Krascsenitsová. 
Česť ich pamiatke! 

8. októbra 2016: tibor Németh a Mária Schwingerová, 
22. októbra: ivan Miklovič a Barbora Mitrová, gergely 
Sidó a Hanna Öllös.
Gratulujeme!

ÚMRtiA

UZAVRELI MANŽELSTVO

JUBiLANti

Veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody v kruhu najbližších 
prajeme tým občanom mesta, ktorí v novembri dovŕšia 
70., 75., 80., 85. a viac rokov: Alžbeta Hervayová, Jana 
Kúdelová, zoltán Bekő, MUDr. Alžbeta Bothová, Arpád 
Kiss, Mária csenkeiová, Mária gyarmatiová, Klára Mar-
sovszká, Štefan Kusý, Vlasta Vidová, Štefan Bucsuházy, 
etala Bartalosová, ing. Vladimír cibulka, imrich Méri,  
Alexander Lőrincz, Mária Szitásová, Dionýz Benke, edit 
Lelkes, Valéria Somogyiová, emma Mandáková, ing. 
Ondrej Ürge, imrich Mikus, Barbora Vargová, Benja-
min Écsi, Alžbeta Péková, Stanislav Holič, Ján görcs, 
Mikuláš Bugár, zuzana Kovácsová, Ján Schwarcz, Valé-
ria Blažeková, Ľudovít Méry, Katarína zuštinová, Karol 
Ürge, Alžbeta csáderová, František czúra, irena Józa-
nová, Karol tóth.

SPOMIENKA

„Stále je ťažko a smutno nám všetkým. 
Nič už nie je také, aké bolo predtým. 

Všade okolo chýba aj po roku Tvoj hlas. 
Mal si rád život,  my Teba a Ty nás.

Skromný a láskavý si bol vo svojom živote,
a veľký vo svojej láske a dobrote. 
Čas  plynie ako tichej rieky prúd, 

kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť. 
Tak ako voda svojím tokom plynie, 

krásna spomienka na Teba nikdy nepominie.“

S veľkou a neutíchajúcou bolesťou v srdci si  21. 
novembra pripomíname 1. výročie, kedy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec, starý otec

DUŠAN zAťKO.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 

S láskou na neho spomína manželka Erika, 
dcéra Tánička a syn Igor s rodinami. 

•  16. november   Mirandolina, ty drahá – divadelné pred-
stavenie Divadla Thália z  Košíc – 19.00

•  18. november   Ples ľudovoumeleckého súboru Csalló 
– 20.00

• 25. november  Hudobný klub v bábkovej sále – 19.00
•  6. december Nízkotučný život (nejem, nežijem, nemilu-

jem…) – divadelné predstavenie v podaní divadla GuNa-
Gu  – 19.00 

•  11. december Hallelujah  -- adventný koncert Ildikó 
Keresztes a Nikolasa Takácsa – 19.00 

•  14. december Buď dobrý až do smrti – mládežnícke 
divadelné predstavenie v podaní Divadla Körúti Színház 
z Budapešti – 10.00

•  14. december Harold a Maude – divadelné predstavenie 
v podaní Divadla Körúti Színház – 19.00 

MESTSKé KULTÚRNE STREDISKO

V Šamoríne bolo založené Občianske združenie Hendyhelp. 
Poslaním Hendyhelpu Šamorín je hlavne pomoc zdravotne 
postihnutým občanom napríklad v oblasti športu, vzdeláva-

nia, dopravy alebo pri organizácii rôznych podujatí.
Ľudia nielen so zdravotným postihnutím, ale aj intaktní sa 

môžu stať členmi občianskeho združenia. 
Pre fyzické osoby je ročný členský príspevok 10 eur, pre 

právnické osoby 50 eur.
Vízie Hednyhelpu na rok 2017: 
– zriadenie chránenej dielne,

– zriadenie šamorínskeho športového klubu pre telesne 
postihnutých.

Bližšie informácie: 
Jakub Nagy, mail: kubo.nagy@gmail.com, tel. č.: 0918 836 611.

OZ hENDyhElP ŠaMORíN
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Dej sa odohráva v redukčnom sanatóriu so sprísnenou kon-
trolou tukov, kde sa  stretávajú tri ženy: redaktorka vyda-
vateľstva Anita, poslankyňa parlamentu Ingrid, trpiaca 
bulímiou a psychicky narušená Krista. Každá prichádza s 
motiváciou schudnúť. Cez vtipné príbehy protagonistiek sa 
postupne odhaľujú ich životy a problémy doby, v ktorej žije-
me. Skvelé herecké výkony sú zárukou toho, že diváci zaru-
čene dostanú plnotučnú dávku humoru a z divadla budú 
odchádzať ľahší o niekoľko kilogramov smiechu.
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PREDAJ, VÝKUP A SERVIS 
mobilných telefónov, GPS, tabletov

Mobiltelefonok, GPS-ek, tabletek 
ELADÁSA, FELVÁSÁRLÁSA 
ÉS JAVÍTÁSA

ŠAMORÍN, budova Jade
Bratislavská 61/68 
0901 744 033 

Staň sa 
originálnym!
Telefónne púzdro s vlastnou fotkou!

Légy egyedi!
Telefontok, saját fotóddal!

www.duntel.sk  |   duntelds

inZERujTE u nás, 
opLATí sA!

0905 468 471
noviny@samorin.sk

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



Kvalitne 
a spoľahlivo!

ELEKTRIFIKÁCIA 
VÁŠHO DOMOVA

ŠAMORÍN, 
SENECKÁ 22/A

w w w . g m e l e k t r o . s k

GM  
ELEKTRO s.r.o.


