
Zjavenie Jána 22, 21: Milosť 
Pána Ježiša Krista, so všetkými 
svätými. Amen.
Vážení čitatelia, priatelia v 
Pánovi Ježišovi Kristovi!
Po roku slávime Vianoce. Mno-
hí ich vnímame ako najkrajšie 
sviatky roka, i keď každý kres-
ťanský sviatok má svoju dôle-
žitosť v procese dejín spásy. 
Vianoce nie sú dôležitejšie ako 
Veľká noc alebo ako Svätoduš-
né – Turíčne sviatky. Každý z 
tých sviatkov má svoju opod-
statnenosť. Predsa však Viano-
ce majú svoju zvláštnu, špeci-
álnu, neopísateľnú a čarovnú 
atmosféru, ktorú počas iných 
sviatkov až tak neprežívame 
a necítime. Počas vianočných 
dní cítime istú nostalgiu, kto-
rú vedia najlepšie pochopiť 
ľudia v strednom a staršom 
veku, keď si spomínajú na 
Vianoce svojho detstva, mož-
no na skromnejšie darčeky 
pod stromčekom, ale o to viac 
čistejšej lásky medzi ľuďmi. 
Možno menej honosné jedlá, 
ale o to viac porozumenia a 
milého, teplého slova. Možno 
menej očarujúcej výzdoby, ale 
o to viac prajnosti a žičlivosti. 
Dnes aj menej majetní ľudia si 
neraz dovolia, hoci aj za cenu 
zadlženia, pôžičky či hypotéky, 
honosnejšie dary, pompéznu 
výzdobu a podobne, no sku-
točnej lásky, prijatia, porozu-
menia, ľudskosti či prajnosti je 
medzi ľuďmi stále akoby pome-
nej, žiaľ.
Snáď i preto sú potrebné Via-
noce, ich každoročné slávenie 
a pripomínanie si. A síce aby 
sme nezabudli na jedno: Boh 
neváhal stať sa človekom. Boh 

neváhal vziať na seba ľudské 
telo, ponížiť sa, pokoriť sa, 
vzdať sa svojej slávy a majestá-
tu. Neváhal a zveril sa do rúk 
dospievajúcej židovskej dievči-
ny Márie, dal sa nám ľuďom do 
služby, obetoval sa, a to všetko 
preto, aby nás zachránil. To 
všetko preto, aby nám, hrieš-
nym ľuďom, dokázal svoju lás-
ku a to, ako veľmi Mu na nás 
záleží. Viac spraviť už nemo-
hol.
Snáď i preto sú potrebné Via-
noce, ich každoročné slávenie 
a pripomínanie si, aby sme ani 
my nezabudli byť ľuďmi. Boh 
sa stal človekom. Buďme ľuďmi 
tiež! Boh sa ponížil a pokoril. 
Skúsme si aj v bežnom živote 
z Neho vziať príklad! Nepreží-
vajme svoje dni a životy s poci-
tom, kto všetko my sme a čo 
všetko sme v živote dokázali! 
Nech nás radšej zdobí poko-
ra, nie samochvála, pýcha a 
namyslenosť!  Nebuďme tu 
len sami pre seba, pre svoje 
dobro, možno maximálne pre 
svoju rodinu! Skúsme na seba 
hľadieť ako na jednu veľkú 
ľudskú rodinu, v ktorej sme si 
navzájom bratmi a sestrami – 
súrodencami, ktoré majú jed-
ného spoločného Otca, toho 
nebeského. Boh sa pre nás 
obetoval, a tým nám dokázal 
lásku. Nech aj naše prejavy 
lásky nie sú len o prázdnych 
slovách a vyznaniach! Nech 
sú to konkrétne obetavé činy 
vykonané nezištne pre nášho 
blížneho!
Ver, že Pán Boh nemá nič pro-
ti tomu, keď si úspešný, boha-
tý a darí sa ti. Ver, že On sám 
má z toho radosť. Ver, že ti to 

doprial On sám. Nestrať popri 
všetkom úspechu  spred očí 
núdzneho človeka. Nestratiť 
zo zreteľa Boha, ktorému sa 
raz budeš zodpovedať. Nepre-
staň byť človekom. Preto 
musel prísť Boh na zem, aby 
nám ukázal, že veľké veci – 
tie najväčšie veci sa dosahujú 
nie tvrdými päsťami a ostrý-
mi lakťami. Musel prísť, aby 
nám ukázal svoju cestu a svoj 
spôsob. A to je milosť. Dnes 
sa Božia cesta a Boží spôsob 
môžu stať i tvojimi, i mojimi – 
našimi. My všetci k sebe navzá-
jom môžeme byť v Božej moci 
a s Božou pomocou milostiví. 
Nielen počas sviatkov vianoč-
ných, ale i v bežných dňoch a 
situáciách. Je len na nás, aký 
prístup k druhým ľuďom si 
zvolíme. Je len na nás, ako si 
nastavíme svoju optiku naze-
rania na druhého človeka.
O milosti hovorí aj biblický 
text v poslednej biblickej kni-
he, na samom konci Biblie. 
Apoštol Ján, pisateľ tejto kni-
hy, si praje, aby milosť Božia 
bola so všetkými. Drahý pria-
teľ, to znamená len jedno: 

Božia milosť je tu aj pre teba. 
I tebe je Boh milostivý. Pán 
Boh nás nerozlišuje. Nerobí 
medzi nami rozdiely, tak ako 
to robíme my. Nedelí nás na 
bohatých a chudobných. Nie 
sme pre neho konzervatív-
ci či liberáli. Nie sú tu lepší 
ani horší. Nedelí nás ani na 
katolíkov a protestantov. 
Nedelí nás ani podľa toho, 
či chodíme do kostola ale-
bo nie. Pre Boha sme všetci 
Jeho deti. Hľadí na nás ako 
na ľudí! A ako ľuďom, ako 
svojim deťom, nám ponúka 
a vo svojom Synovi – Páno-
vi Ježišovi nám všetkým rov-
nako, bez rozdielu, prináša 
svoju milosť. Od prvých Via-
noc platí doslova „Emanuel“ 
– Boh je s nami. Ty i ja, my 
všetci sme pre Neho veľmi 
dôležití a vzácni. Jednoznač-
ne nám to dokázal. Nechaj sa 
meniť vo svojom živote touto 
Božou milosťou a jej pôsobe-
niu v sebe! Prijmi Boha ako 
Toho, ktorý je milosť! Ešte 
stále je tu táto možnosť! Ešte 
stále je na to čas i priestor.

Jana Fördös, evanjelická farárka

Vianočné trhy na Hlavnom námestí – 14., 15., 16. a 17. decembra 2016

„Na jedličke sviečky svietia, 
v jasliach leží Božie dieťa. 
Nech vás jeho láska hreje, 
žiari i v tmách beznádeje, 
do sŕdc, duší vašich vloží 
radosť, šťastie, pokoj boží.“

Našim milým čitateľom prajeme 
pokojné, láskyplné, požehnané

 vianočné sviatky. 

Tieto noviny distribuuje spoločnosť  D. A. CZVEDLER, spol. s  r. o. bezplatne.
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Csali je na vrchole!
Folklórny súbor Csali získal 
na tohoročnej celoštátnej 
súťaži detských folklórnych 
súborov tri zlaté ocenenia a 
už je tu ďalší úspech. Výber 
členov Csali sa prebojoval do 
živého vysielania folklórnej 
talentovej súťaže maďarskej 
televízie Fölszállott a páva. 
Jedno zo siedmich oblast-
ných výberových kôl bolo v 
júni v Želiezovciach, z neho 
súbor postúpil do živého 
vysielania. Súbor Csali v 
priamom televíznom pre-
nose 11. novembra uviedol 
tanec A csóti réten, za kto-
rý dostali naši tanečníci od 
odbornej poroty maximálny 
počet bodov, a prebojovali 
sa do semifinále. Žitný ostrov 
reprezentovalo aj spevácke 
duo Tündérrózsa, ktoré tvo-
ria Lilike Végh a Dórika Tám. 
Žiaľ, im sa postúpiť nepodari-
lo. V semifinále, ktoré televí-
zia Duna vysielala v priamom 
prenose 2. decembra, zatan-
coval súbor tance z Bidoviec. 
Súboru sa splnil tajný sen, 
keďže po vynikajúcom výko-
ne postúpil do finále, ktoré 

sa uskutoční 16. decembra. 
Rodičia a fanúšikovia súbo-
ru sledovali súťaž v miest-
nom Mozi Klube, do ktoré-
ho počas priameho prenosu 
nazreli aj televízni diváci.
Súbor Csali je v týchto dňoch 
na svojom vrchole. Je to naj-
mä zásluha vedúcich súboru 
a choreografov Myrtil Nagy 
a Imreho Madocsaiho, ako aj 
Francisky Valacsai a Móniky 
Dóczé, ktoré sa venujú mlad-
ším tanečníkom. V súbore 
Csali tancuje vyše stošesťde-
siat detí, čo je aj v celoštát-
nom meradle jedinečné.   (kk)

Na Vodárenskej ulici sa 
obnovuje chodník. Mesto 
na práce v tohoročnom 
rozpočte vyčlenilo 35-tisíc 
eur, ktoré postačia na vya-
sfaltovanie chodníka a naj-
nutnejšie opravy. Na via-

cerých miestach sa musela 
korigovať šírka chodníka a 
bolo potrebné nadvihnúť 
vodovodné uzávery. Obno-
va chodníku pre nedostatok 
financií sa dokončí v budú-
com roku.    (–)

Mesto obnovuje chodník

Viceprimátor Csaba Orosz 28. novembra zablahoželal našim 
spoluobčanom, ktorí v novembri oslávili 70., 75., 80., 85. a 
vyššie narodeniny. Jubilantom zaželal pevné zdravie a ešte 
dlhý, radostný život.                         (–)

Počas adventu majú mestské kruhové objazdy vianočný šat, 
naše vzdelávacie inštitúcie ich tradične zdobia adventnými 
vencami a vianočnými motívmi. Kruhový objazd na Hlbo-
kej ulici tento rok vyzdobila Základná škola Mateja Bela, 
vedľa reštaurácie Derby Základná škola Mateja Korvína, na 
Čilistovskej ceste Základná škola v Mliečne, pri kultúrnom 
stredisku Základná umelecká škola a kruhový objazd pred 
bývalým domom dôchodcov zasa ozdobilo Centrum voľné-
ho času. Fontánu na Hlavnom námestí vyzdobila Materská 
škola na Gazdovskom rade a stromy pred radnicou Materská 
škola v Mliečne.                    (–)
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Na Hlavné námestie privítal Mikuláš 5. decembra

Tohoročný vianočný strom na Hlavnom námestí je darom 
Štefana Pongrácza. Spoločnosť Area Šamorín 28. novem-
bra smrek spílila a previezla ho z Hviezdnej ulice do centra 
mesta, aby sme počas adventu a vianočných sviatkov mohli 
obdivovať jeho krásu.                (–)

OZNÁMENIE
ekonomického odboru MsÚ

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a v znení neskorších 
predpisov je povinná každá fyzická a právnická osoba 

podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z 
nehnuteľností (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň 
z bytov), k dani za psa, k dani za predajné automaty 
a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31. januára 

toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla ale-
bo zanikla daňová povinnosť, alebo ak nastali zmeny 

skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane (nehnu-
teľnosti – kúpa, predaj, dedenie, darovanie, stavebné 
povolenie, kolaudačné rozhodnutie, dražba;  pes – 

pribúdanie, resp. úhyn psa; nové predajné automaty a 
nevýherné prístroje alebo ich odstránenie). Potrebné 

tlačivá si môžete zabezpečiť na mestskom úrade,  
2. poschodie č. dv. 4 alebo na www.samorin.sk/tlačivá a 

žiadosti/ekonomický odbor.
Daňové priznanie na rok 2017 sa podáva 

do 31. januára 2017.

– Mesto aj tento rok pre-
vádzkuje dočasnú nocľahá-
reň pre bezdomovcov. Dva 
obnovené obytné kontajne-
ry sú odkázaným k dispo-
zícii od konca novembra a 
ich kapacita je osem osôb. 
Bezplatnú službu v prvých 
dňoch využívali tri osoby, 
no ich počet sa po prícho-
de mrazov iste zvýši. Máme 
dva obytné kontajnery, aby 
sme v prípade potreby mohli 
ubytovať aj ženy. Nocľaháreň 
pracuje pri mestskej polícii, 
teda na poriadok dozerajú 
najmä naši policajti. Pozna-
menám, že o miesto v nocľa-
hárni treba požiadať písom-
ne. Formulár na mestskom 

úrade poskytne Annamária 
Lakatos (prvé poschodie, 
č. dverí 1), ktorá v prípade 
potreby pomôže tlačivo aj 
vyplniť. 
– Dokedy bude nocľahá-
reň v prevádzke?
– Mesto ju plánuje pre-
vádzkovať do 15. marca ale-
bo do skončenia trvalých 
mrazov.  
– Vieme, koľko je v Šamo-
ríne bezdomovcov? 
– Žiaľ, presnú evidenciu 
nemáme. Ich počet sa totiž 
mení, keďže k nám prichá-
dzajú aj Nešamorínčania. 
Podľa príslušníkov MsP v 
Šamoríne žije desať bezdo-
movcov.       (–)

Nocľaháreň je už 
v prevádzke

Zima je najťažšie obdobie pre ľudí bez strechy nad hla-
vou. Myslelo mesto na bezdomovcov, otvorilo pre nich aj 
tento rok po príchode mrazov nocľaháreň? – opýtali sme 
sa prednostu mestského úradu Ervina Sármánya. 
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Každý darca krvi je hrdina
Nemocnice na Slovensku 
ročne spotrebujú priemerne 
180-tisíc jednotiek krvi. Nik-
dy nevieme, kedy budeme 
odkázaní na pomoc iných, 
transfúzia môže byť potreb-
ná pre nečakanú operáciu, 
nehodu či dlhotrvajúce vážne 
ochorenie. Preto je dôležité, 
aby Národná transfúzna sta-
nica mala v krvnej banke vždy 

dostatok krvi. Organizova-
nie bezpríspevkového daro-
vania krvi a nábor darcov je 
úloha Slovenského Červené-
ho kríža.
Nie je náhoda, že v našom 
okrese i meste z roka na rok 
rastie počet nezištných ľudí, 
ktorí radi pomôžu. Aj Územ-
ný spolok SČK robí všetko 
preto, aby pomohol miest-
nym spolkom a poďakoval sa 
dobrovoľným darcom krvi. 
Každý rok preto slávnostne 
oceňuje dvadsať-, tridsať-, šty-
ridsať-, šesťdesiat-, osemde-
siat- či dokonca až stonásob-
ných darcov krvi. Tento rok 
územný spolok odovzdal dar-
com Jánského plakety dňa 10. 
novembra na slávnostnom 
aktíve konaného v Obchod-
nom a informačnom centre 

v Dunajskej Strede. „Každý 
darca je hrdina,“ povedala 
riaditeľka Územného spolku 
SČK Dagmar Nagyová. „Dar-
covia z nášho okresu darovali 
v hodnotenom období 860 
litrov krvi, ktorou zachránili 
životy 5733 osôb,“ dodala.
Zlatú Jánského plaketu pre-
vzala od predsedu okresnej 
organizácie Tibora Misányi-

ka aj Šamorínčanka Angela 
Tóthová. Tridsaťnásobnej 
darkyni blahoželal aj pred-
nosta Mestského úradu v 
Šamoríne Ervin Sármány a 
členka vedenia miestneho 
spolku SČK Mária Domsitzo-
vá. Zlatú plaketu ďalej dostali 
Stanislav Minarech a Ladislav 
Jakóczy, striebornú plaketu 
za dvadsať darovaní krvi zís-
kal Ľudovít Jávorka. Bronzo-
vé plakety za desať darovaní 
krvi boli udelené týmto šamo-
rínskym darcom: Robert 
Hladký, Gabriel Bukor, Alex 
Szabó, Monika Plavá, Jozef 
Vodnyanszký, ako aj Márko-
vi Szabóovi z Holíc, ktorí si 
ocenenie prevezmú 28. janu-
ára 2017 na výročnej členskej 
schôdzi šamorínskeho spol-
ku SČK.    (ti)        

V našej škôlke sa už tradične 
každý rok uskutoční jesenná 
akcia ŠARKANIÁDA, na kto-
rú sa teší každý malý škôl-
kar. Ani túto jeseň sme nevy-
nechali milú rodinnú akciu, 
ku ktorému nám prialo aj 
krásne slnečné počasie. V 
toto poobedie na školskom 
dvore bolo vidieť veľa fareb-
ných šarkanov a pobehujúce 
sa deti s rodičmi. Malé det-
ské oči žiarili od šťastia a 
radosti.
Ďalšia naša rodinná akcia 
sa uskutočňuje pod názvom 
LAMPÁŠIKY. Naším cie-
ľom je navodiť atmosféru 
blížiacich sa Vianoc a hlav-
ne podať posolstvo tohto 

sviatku – zblížiť ľudí, ktorí 
sú každodennou súčasťou 
našej škôlky: deti, rodičov, 
pani učiteľky, pani kuchár-
ky, pani upratovačky, a tým 
vytvoriť jednu veľkú škôl-
karskú rodinu. Deti si už 
vopred vyrobia svoj lampá-
šik podľa vlastnej fantázie, 
a môžu ho priamo vyskúšať 
v daný podvečer počas krát-
kej prechádzky. Vyvrchole-
ním celej akcie je rodinná 
besiedka, na ktorej si rodičia                     
môžu ochutnať aj dobrôtky 
vytvorené našimi škôlkarmi. 
Teda deti sa na túto akciu už 
vopred pripravujú s veľkým 
elánom a nadšením. 

Kolektív MŠ Veterná 

Čoskoro zasvietia lampášiky

Zo života Klubu dôchodcov Samaria
Klub dôchodcov Samaria 
koncom septembra na pose-
dení s hudbou zablahoželal 
svojim členom, ktorí v tre-
ťom štvrťroku oslávili svoje 
narodeniny či meniny. Pred-
sedníčka klubu Ilona Botló 
na stretnutí oznámila, že po 
šestnástich rokoch sa k 1. 
októbru vzdá svojej funkcie. 
Členovia jej rozhodnutie 
akceptovali a súhlasili s tým, 
aby sa novou predsedníčkou 
stala Helena Mészárosová.  
Odchádzajúca predsedníčka 
ešte informovala o činnosti 
klubu v tomto roku. Dozve-
deli sme sa, že v apríli čle-
novia klubu navštívili vod-
ný mlyn v Kolárove, v máji 
zorganizovali veselý majáles 
a v júni spoznávali pamäti-
hodnosti Komárna. V júli sa 
seniori zabávali na gulášovej 
party a v auguste oslávili 80. 

narodeniny svojej bývalej 
predsedníčky Edity Szűcso-
vej. 2. septembra sa zúčast-
nili stretnutia dôchodcov v 
Malých Dvorníkoch, 11. sep-
tembra boli na vinobraní v 
Badacsonyi a 23. septembra 
sa zasa zúčastnili podujatia 
Veselo so šedinami, ktoré 
usporiadal Klub dôchodcov 
v Holiciach. 21. septembra 
klub Samaria prijal na pria-
teľskej návšteve členov klu-
bu Tündérrózsa z Dunaszi-
getu, ktorých sprevádzal aj 
starosta obce Benjámin Csa-
ba. „Hostí, ktorým sme uká-
zali pamätihodnosti Šamo-
rína, prijal aj primátor náš-
ho mesta Gabriel Bárdos,“ 
povedala Ilona Botló, ktorá 
aj v mene členov zaželala 
Helene Mészárosovej pev-
né zdravie, veľa úspechov a 
chuti do práce.    (ti)  

Dr. Tibor Misányik, predseda Územného spolku SČK v Dunajskej Stre-
de, odovzdáva plaketu Angele Tóthovej
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Ultramoderná úderná karta v športovom svete
Dlhodobo úspešný  špor-
tový život v Šamoríne obo-
hatilo nedávno vybudované 
športové mestečko v Čilis-
tove, vďaka ktorému dostal 
šamorínsky športový život 
nové spektrum a možnos-
ti pri jeho rozprestieraní 
sa smerom k zahraničiu. 
O tom sme sa rozprávali v 
roku olympijských hier v 
Riu s primátorom mesta 
Gabrielom Bárdosom. 
Po zrode čilistovského 
športového a rekreačné-
ho komplexu sa Šamorín 
dostal do výnimočnej situ-
ácie. Nie je tajomstvom, že 
v tomto komplexe nájdu 
predstavitelia až 27 olym-
pijských športových odvet-
ví výborné podmienky na 
tréningové pobyty a súťaže. 
Ako ste prijali ultramoder-
ný športový svet, ktorý sa 
zrodil takmer z ničoho? 
– Má to svoje korene. Naše 
mesto už niekoľko desať-
ročí podporuje športový 
život mládeže takým spôso-
bom, aký je veľmi zriedkavý 
na Slovensku. To bolo asi 
predpokladom vybudovania 
tohto športového komplexu 
práve v Šamoríne. Dá sa to 
chápať aj tak, že rozvojový 
plán mesta sa stretol s pred-
stavami investora so šťast-
ným spôsobom, a v neko-
nečnom rade zohralo svoju 
úlohu aj využitie prírodného 
prostredia, ktoré je ideál-
ne pre prevádzku takéhoto 
komplexu. Ak sa pozrieme 
na štvorročné olympijské 
cykly posledných desaťro-
čí, v slovenských pomeroch 
by sme ťažko našli Šamorí-
nu podobné mestá, kde by 
pre šport získali taký široký 
okruh zanietených rodičov a 
priateľov, ako v našom mes-
te. A teraz nehovorím iba o 
jednom športovom odvetví. 
Vďaka organizačným schop-
nostiam športovo zamera-
ných starších ľudí sa vycho-
vala taká generácia športov-
cov, ktorá bola úspešná už 
aj v československej ére, ich 
potomkovia prinášajú úspe-
chy aj v súčasnosti, a to tak 

na celoslovenskej, 
ako aj medziná-
rodnej úrovni. 
A vo všetkých 
športových odvet-
viach: v zápasení, 
šerme, tenise, 
rýchlostnej kano-
istike, basketbale, 
vo futbale... Dôle-
žité je dodať aj to, 
že ide o mesto iba 
cca. 14-tisícovým 
obyvateľstvom. 
Žijú tu rodiny, 
ba doslova v dob-
rom slova zmysle 
rodinné klány, 
ktoré veľa robia v prospech 
športu. Tomu môžeme ďako-
vať, že aj verejná mienka 
mesta prijala pozitívne ten-
to supermoderný športový 
komplex, ktorý so svojou 
pridanou hodnotou prináša 
aj určité negatíva. Pohybuje 
sa tu oveľa viac ľudí, čo naše 
mesto so svojimi  úzkymi 
ulicami ťažko znáša. Bude 
to hudbou budúcich rokov, 
budúceho desaťročia, kým 
sa naše mesto naladí na frek-
vencie čilistovského kom-
plexu, ktorý so svojou infra-
štruktúrou vytvorí novú situ-
áciu v meste, ktorá nebude v 
neprospech ani pre obyvate-
ľov Šamorína.  Ani investor 
sa nerozhodol okamžite, že 
si vyberie naše mesto.  Roz-
mýšľal a nie náhodou sa 
rozhodol o tom, že sa usídli 
práve v Šamoríne. Jeho roz-
hodnutie ovplyvnili aj spo-
mínané fakty.  
V apríli ste od Slovenské-
ho olympijského výboru 
prevzali pamätnú medailu. 
Ocenili Vaše výrazné aktivi-
ty v prospech rozvoja špor-
tu a olympijského hnutia. 
Ako hodnotíte Váš podiel v 
tomto smere?
– Nejde iba o môj podiel, 
o moje aktivity. Je to výsle-
dok tímovej práce. Na oce-
není má svoj podiel mest-
ské zastupiteľstvo, dotyčná 
odborná komisia, vedenie 
športových klubov, rodičia... 
Ocenenie som nedostal iba 
ja, prevzal som ho ako pri-

mátor mesta. Možno  v tom 
zohralo svoju úlohu aj moje 
osemročné pôsobenie ako 
prezident futbalového klu-
bu, moja láska k športu od 
detstva a mnoho iných, ale 
hlavne to, že v čilistovskom 
komplexe sa vybudoval taký 
atletický štadión svetového 
rangu, aké na Slovensku sa 
ešte predtým nezrodil a asi 
ešte dlho nezrodí. To nie je 
mojou zásluhou, ani záslu-
hou mesta, ale zásluhou 
investora, ktorý to celé zre-
alizoval. So spoločnými sila-
mi sme sa pokúsili priniesť 
sem medzinárodnú športo-
vú súťaž európskeho rangu. 
Uchádzali sme sa o organi-
záciu majstrovstiev Európy 
v cezpoľnom behu v roku 
2017, a naša kandidatúra 
bola úspešná, keďže sme vo 
verejnom hlasovaní porazili 
nášho konkurenta Dublin. 
Vďaka Lászlóovi Ásványimu 
sa nám tento rok podarilo 
oživiť kedysi populárne atle-
tické preteky P-T-S, ktoré sa 
po dlhých rokoch uskutočni-
li práve v Čilistove. Aj vďaka 
týmto úspechom  rozhodol 
Slovenský atletický zväz, že 
práve mňa nominuje na ude-
lenie tohto ocenenia SOV. 
Letné olympijské hry v Riu 
de Janeiro sú za nami. Čo 
Vás napadne ohľadne olym-
pijských hier v súvislosti 
športovým komplexom  
v Čilistove?
– Dúfam, a aj verím tomu, 
že niekoľko takýchto špor-

tových komplexov strednej 
Európy môže so spoločnými 
silami v blízkej budúcnosti 
dosiahnuť  také úspechy na 
olympijských hrách, aké náš 
región ešte nikdy nezažil. 
Na čo myslíte?
– Berme napríklad čes-
ký Nymburk, prirátajme 
maďarskú Tatu, Šamorín, 
Banskú Bystricu či Tren-
čín, alebo Univerzitné 
športové centrum v Győri, 
ktoré je vo finiši v úplnej 
renovácii, máme v srd-
ci strednej Európy taký 
potenciál, z ktorého môže 
profitovať veľa olympij-
ských športov, ako aj olym-
pijské hnutie nášho regió-
nu, pretože tieto športové 
zariadenia môžu v blízkej 
budúcnosti takpovediac 
vyprodukovať mnoho 
úspešných športovcov. 
Avšak olympijské hnutie 
potrebuje aj vplyvných 
ľudí, s nimi však už mám 
problémy. Mám obavy, že 
celé olympijské hnutie sa 
posunie k smerom ešte sil-
nejšej komercionalizácii, a 
bohužiaľ, z tohto hľadiska 
všetko nasvedčuje, že po 
Tokiu budú ďalšie olym-
pijské hry zase v Severnej 
Amerike, Londýn už hostil 
hry trikrát, vyzerá to tak, že 
po Tokiu Európa príde zase 
o svoju možnosť... Podľa mňa 
medzinárodné olympijské 
hnutie by potrebovalo ozdra-
vovaciu kúru, tento krok je 
asi nevyhnutný...              (jmk)
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ZÁPADNé ťAžENIA
Pod Matejove vojenské úspe-
chy sa výrazne podpísal tzv. 
čierny pluk, ktorý vznikol v 
roku 1459. Kostru žoldnier-
skeho vojska tvorili husitskí 
bojovníci z horného Uhor-
ska. Pluk – ktorý pozostával 
z pechoty, delostrelectva, 
ťažkej a ľahkej kavalérie – 
mal 8- až 10-tisíc žoldnierov, 
no v prípade potreby sa ich 
počet zdvojnásobil. Jeho voj-
vodcami boli okrem Pavla 
Kinizsiho a Balázsa Magyara 
aj aristokrati a kniežatá zo 
susedných krajín ako, naprí-
klad, Srb Brankovič, Vlad 
Tepeș-Dracula či Bajezid 
Callixtus Ottomanus, ktorý 
si robil nároky na turecký 
trón. Vojsko, ktoré tvorili 
najmä českí a poľskí žoldnie-
ri (bojovali v ňom aj Nemci, 
Srbi a Maďari) Matej medzi 
inými nasadil práve proti 
českému a poľskému kráľovi. 
Juraj Poděbradský hlásiaci 
sa k umierneným kališní-
kom po svojom zvolení za 
kráľa Svätej stolici prisľúbil, 
že bude rešpektovať pápež-

ský stolec a vo svojej krajine 
bude prenasledovať kacírov. 
Pius II. však nebol spokojný 
s jeho aktivitami a ich vzťahy 
definitívne zhoršil Jurajov 
pokus presadiť vymenovanie 
husitského kňaza a teológa 
Jana Rokycanu za pražské-
ho arcibiskupa. Pius v roku 
1464 predvolal českého krá-

ľa pred cirkevný súd a hro-
zil mu exkomunikáciou. V 
nasledujúcom roku tak uči-
nil aj jeho nástupca Pavol II. 
Keďže Poděbradský pápežo-
vi neustúpil, 23. decembra 
1466 bol z cirkvi ako kacír 
exkomunikovaný a pápež 
proti nemu vyhlásil križiac-
ku vojnu, ktorú podporil aj 
bývalý prívrženec českého 
kráľa rímsko-nemecký cisár 
Fridrich III. Matej sa do čela 
ťaženia proti svojmu bývalé-
mu svokrovi postavil v roku 
1468. Po viacerých úspechov 
obsadil mesto Třebíč (ktoré 
bolo v bojoch úplne zruino-
vané), neskôr dobyl brnian-
sky Karlštejn a Olomouc. Vo 
februári nasledujúceho roka 
bol však jeho útok odvrá-
tený a uhorské vojsko bolo 
pri Vilémove obkľúčené. 
Zajatý Matej bol predvede-
ný pred kráľa Juraja, ktoré-
mu prisľúbil, že útoky voči 
susednej krajine ukončí. 
Napriek tomu ho však kato-
lícke stavy 3. mája 1469 zvo-
lili v Olomouci za českého 
kráľa, jeho nástup na trón 

podporila moravská, sliez-
ska i lužická šľachta. Moc 
Juraja Poděbradského sa 
potom obmedzila na oblasť 
Čiech, kde mali kališníci väč-
šinu. Poděbradský videl, že 
proti vôli pápeža a cisára a 
zoči-voči vojskám uhorské-
ho kráľa si český trón dlho-
dobo neudrží, preto začal 

o nástupníctve rokovať s 
poľským kráľom Vladisla-
vom Jagelovským. Vojna 
s premenlivými úspechmi 
pokračovala aj v roku 1470, 
ťaženia ukončila až nečaka-
ná smrť Juraja Poděbradské-
ho v marci nasledujúceho 
roka. Na českom tróne ho 
vystriedal pätnásťročný Vla-
dislav, no pápežský legát 
v Jihlave ako kráľa potvr-
dil Mateja, ktorého naďalej 
podporovali aj moravské 
a sliezske stavy. Bojovať sa 
začalo opäť v roku 1474 a 
vojna, počas ktorej bolo zni-
čených mnoho moravských 
obcí, potrvala až do roku 
1478. V zmysle podpísaného 
mieru sa zachovalo status 
quo, teda strany akceptovali 
kráľovský titul protivníka a 
ponechali si svoje územia. 
Dohodli sa, že České krá-
ľovstvo zdedí ten, kto toho 
druhého prežije. Vladislav 
teda po Matejovej smrti v 
roku 1490 získal za 400-tisíc 
zlatých forintov jeho úze-
mia. Uhorský panovník si 
českými ťaženiami chcel v 
prvom rade vydobyť titul 
nemecko-rímskeho cisára, 
čo sa mu však nepodarilo. V 
poslednom desaťročí svoj-
ho života získal vo vojne od 

cisára Frid richa III. rakúske 
územia a jeho panovníckym 
sídlom sa po Vyšehrade a 
Budíne stala Viedeň.

NA JužNých 
hRANIcIAch

Matej počas svojho zvolenia 
pápežovi sľúbil, že urobí 
všetko pre šírenie kresťan-
skej viery. Nesplnil však pria-
nie pápeža, aby sa uhorský 
kráľ postavil na čelo križiac-
kej výpravy proti Turkom 
a vyhnal mohamedánov z 
Európy. Aj domáci kritici 
kráľovi vyčítali, že nevenuje 
dostatočnú pozornosť pro-
titureckému boju a vojnovú 
daň nemíňa na adekvátne 
ciele (ale skôr na západné 
ťaženia). Prvá vzbura proti 
kráľovi vypukla v roku 1467 
pre jeho daňovú reformu, 
no svojich protivníkov pora-
zil v Sedmohradsku. V roku 
1471 sa proti nemu opäť 
spolčili jeho bývalí priazniv-
ci: jeho vychovávateľ, ostri-
homský arcibiskup Ján Vitéz 
a pécssky biskup a básnik 
Janus Pannonius z Čazmy. 
Vzbúrenci chceli uhorský 
trón ponúknuť synovi poľ-
ského kráľa Kazimíra IV., 
ktorý so svojím vojskom vtr-
hol na sever krajiny. Matej 

Sochár Ferenc Lebó (vpravo) a primátor Gabriel Bárdos 13. novembra 
slávnostne odhalili bustu kráľa Mateja

Slávnostné odhalenie busty poctili svojou prítomnosťou aj veľvyslan-
kyňa Maďarska v Bratislave Éva Molnár Czimbalmosné a podpredse-
da Národnej rady Slovenskej republiky Béla Bugár

Kapitoly o královi Matejovi – 6. cast´ ˇ
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útok odrazil, rozdrobil opo-
zíciu a pomeril sa s Vité-
zom. Keďže dotknutí začali 
opäť konšpirovať, kráľ už 
na druhý raz nepoznal zľu-
tovanie. Svojho vychováva-
teľa uväznil v Ostrihome, 
kde onedlho prišiel o život. 
Pannonia, ktorý predtým vo 
svojich básňach prevolával 
na kráľovu slávu, zasa smrť 
skosila na úteku.
Kráľ na rozdiel od kritikov 
vedel, že Uhorsko na boj 
s dvadsaťnásobne väčšou 
Osmanskou ríšou potrebuje 
európsku podporu. Keďže 
tá chýbala, trúfalé protitu-
recké ťaženie by Uhorsko 
položilo na lopatky. Na jednej 
strane sa dal očakávať silný 
turecký protiútok, na druhej 
strane by to bola vhodná príle-
žitosť pre Fridricha III. napad-
núť krajinu.
Panovník sa preto namiesto 
ofenzívnej politiky sústredil na 
obranu a na posilnenie systé-
mu pohraničných hradov, kto-
rý existoval od čias Žigmunda 
Luxemburského. Tento obran-
ný systém tvorila jednak von-
kajšia línia pevností južne od 
štátnych hraníc, vnútorná línia 
sa zasa ťahala od Temešváru 
po Jadranské more. Na obrane 
sa podieľali aj miestni zeme-
páni a hodnostári, ktorí sa v 
zmysle zákona museli posta-
rať o presne stanovený počet 
vojakov. V prípade potreby sa 
nasadilo aj kráľovské vojsko. 
Systém bol v prípade potreby 
vhodný aj na realizáciu men-

ších útokov a dlhé roky vynika-
júco spĺňal svoju úlohu.
Sultán Mehmed II. však nie-
koľkokrát prinútil Mateja 
zaútočiť. Po desaťmesačnom 
ťažení Turci v januári 1459 
obsadili Smederevo, a tak 
dobyli susedné Srbsko. Sultán 
okrem víťazstva nad vojska-
mi valašského vojvodu Vlada 
Drakulu, ktorému pomáhali aj 
uhorské oddiely, zajal a popra-
vil aj bosnianskeho kráľa, kto-
rý mu odmietol platiť dane. V 
tureckých rukách sa tak ocitol 
hrad Jajca na severe Bosny a v 
obrannom systéme sa otvori-
la nová štrbina. Matej musel 
konať, preto v roku 1463 oslo-
bodil spod Turkov Jajcu a v 
roku 1476 získal späť aj hrad 
Sabač. V sedemdesiatych 
rokoch bol Matej na sliezskom 
ťažení, čo Turci využili na vpád 
do krajiny. Útok sa podarilo 
odraziť. Najväčšie víťazstvo 
nad tureckými oddielmi v 
Sedmohradsku na otvore-
nom bojisku vybojovali v roku 
1479 Pavol Kinizsi a Štefan 
Báthori. Podľa tradície udatný 
Kinizsi po víťazstve tancoval 
s troma tureckými mŕtvolami 
(dve mal pod pazuchou a jed-
nu v zuboch). Uhorský kráľ sa 
neskôr koncentroval skôr na 
západ, sultán zasa na východ-
né hranice ríše, vďaka čomu 
bol život na juhu krajiny pokoj-
nejší a status quo sa zachoval 
až do Matejovej smrti.

(Pokračujeme)
László Horváth

Snímky: Ádám Tuba, Koppány Kovács

Obnoví sa národná kultúrna pamiatka – 
Pomník padlým v roku 1849 

Konečne! Po dlhoročnom 
teoretickom zvažovaní aj 
prakticky sme dospeli k 
revitalizácii a obnovy národ-
nej kultúrnej pamiatky – 
Pomník padlým v roku 1849. 
Kultúrna pamiatka je zapísa-
ná do Ústredného zoznamu 
pamiatkového fondu SR pod 
číslom 105/1.
Na základe rozhodnutia 
Krajského pamiatkového 
úradu v Trnave práce budú 
realizované etapovite. V 
prvej fáze budú suché, cho-
ré, nebezpečné dreviny a 
náletová, resp. nežiadu-
ca vegetácia odstránená. 
Potom bude nasledovať 
úprava terénu, a kde je to 
potrebné, aj odstránenie 
koreňov vyrúbaných drevín. 
Ďalej sa obnoví aj chodník a 
okolie samotného pomníka. 
Tieto práce budú pravdepo-
dobne dokončené v zimných 
mesiacoch.
Na jar, samozrejme podľa 
vývoja počasia, bude nasle-
dovať presadba dvoch mla-
dých dubov v rámci areálu 
a náhradná výsadba drevín 
a kríkov. Nezabudne sa 
ani na zatrávnenie areá-

lu. Práce budú vykonané 
pod dohľadom Krajské-
ho pamiatkového úradu v 
Trnave. Obnova samotného 
pomníka sa uskutoční na 
základe reštaurátorského 
výskumu. Samotný proces 
bude trošku zdĺhavejší, 
nakoľko dokumentáciu zis-
tenia stavu pomníka môže 
vypracovať iba odborne 
spôsobilá osoba, a vypraco-
vaný reštaurátorský výskum 
musí odsúhlasiť aj pamiat-
kový úrad.
Na margo len toľko: som si 
vedomý toho, že výrub cca 
95 % vegetácie v rámci are-
álu pravdepodobne vyvolá 
rozruch niektorých občanov. 
Stav líp a pagaštanov v areáli 
je však životu nebezpečný a 
práve preto je to potrebné a 
nutné. Okrem toho ostatné 
dreviny patria k inváznemu 
druhu. Pajaseň žliazkatý – 
Ailanthus altissima je nežia-
duci skoro v celej Európe, 
pretože sa rozmnožuje rých-
lo a ešte rýchlejšie rastie, 
vytláčajúc pôvodné druhy 
drevín...

Arnold Kocsis, vedúci referátu 
životného prostredia MsÚ

V krátkom kultúrnom programe vystúpili Attila Mezzei, Erika 
Domsitzová, Imre Németh a György Varsányi.
Rímskokatolícky farár Pavel Myjavec, evanjelická farárka Jana Fördös 
a reformovaný kňaz András György žiadali pre sochu, prítomných a 
celé mesto Božie požehnanie.

PONÚKAME ŠIROKý SORTIMENT 
VIANOČNých OSVETLENÍ S VEĽKýM VýBEROM 
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Hudba otvára brány
Na ostatnom medzinárodnom 
žiackom koncerte v Základ-
nej umeleckej škole Štefana 
Németha-Šamorínskeho sa 
azda po prvý raz v dejinách 
školy stalo, že do koncertnej 
siene sa nevmestili všetci záu-
jemcovia. Tento pre divákov 
nepríjemný fakt však signali-
zuje aj niečo pozitívne: zvýše-
ný divácky záujem je dôsled-
kom vysokej kvality školy a 
zvýšeného dopytu po nej.
Už fakt, že priestor dostali dve 
väčšie zoskupenia, sľuboval 
nevšedné hudobné zážitky. 
Ich hodnotu zvýšilo aj to, že 
boli výsledkom spolupráce 
žiakov viacerých škôl. Názov 
koncertu totiž nie náhodou 
znel Hudba spája.
Koncert otvoril sláčikový 
orchester tvorený žiakmi z 
Hainburgu a Šamorína (diri-
govala Andrea Redl). Kva-
litné boli aj klavírne vystú-
penia Ármina Kovácsa (žiak 

Hudobnej školy Franza Liszta 
v Győri) a Sáry Barkó (ZUŠ 
Komárno). Na tento trend 
kvalitou a hodnovernosťou 
hry nadviazali domáce žiačky 
Villő Varga a Ida Nyárfás. Po 
prvý raz v dejinách žiackych 
koncertov sme si vypočuli 
hru na harfe v citlivom pred-
nese Katrin Scheibelauer a 
Bernadette Karner (Musik-
schule Wiesel). Réka Buda 
z Hudobnej školy Mihálya 
Mosonyiho v Mosonmagya-
róvári zahrala na anglickom 
rohu, na klavíri ju sprevádzala 
Veronika Balogh. Z rovnakej 
školy prišlo aj bicie komorné 
zoskupenie v zložení Krisztián 
Jakubovics, Márk Mazai, Ákos 
Varga, Bálint Csöllei a Máté 
Házi. Večer dôstojne ukončil 
Medzinárodný mládežnícky 
orchester Hainburg – Šamo-
rín s ľahšími skladbami, ktoré 
však mali kvalitnú inštrumen-
táciu a boli sebavedome zahra-

né (dirigoval Erwin Knopper). 
Koncert bol ovocím zanie-
tenej práce žiakov a učite-
ľov šiestich škôl. Domácich 
žiakov na koncert pripra-
vili Brigita Hegyiová, Jenő 

Hideghéty a Erika Domsitzo-
vá. Návštevníci koncertu si 
mohli pozrieť aj výstavu prác 
žiakov výtvarného odboru 
umeleckej školy.

Alex Strieženec 

Životné tempo je dnes rýchle, práve preto venujeme čoraz 
viac pozornosti svojmu zdraviu. V rámci možností sa snažíme 
robiť čosi preto, aby zostali naše telá a duše zdravé. Tento cieľ 
má už takmer dvadsať rokov na zreteli aj šamorínska základ-
ná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami 
na Slovensku vedená Alžbetou Godányovou, ktorá organizuje 
Deň zdravia. Šikovné ženy zo združenia na tento deň pripravia 
rôzne jedlá a šaláty z ovocia, zeleniny a iných zdraviu prospeš-
ných surovín, ktorými potom ponúkajú návštevníkov klubu. 
Podujatie tradične otvára prednáška. Tentoraz o prvej pomoci 
prednášal predseda miestneho spolku Slovenského Červeného 
kríža Jozef Fürdős a Mária Domsitzová zasa hovorila o preven-
cii demencie.                                 (ti)   

Učitelia a deti z Centra voľného času Kukkónia pravidelne nav-
števujú Zariadenie pre seniorov Ambrózia, aby svojím progra-
mom vniesli do života jeho obyvateľov trochu veselosti. Judit 
Botló a Enikő Sz. Patonyi pri poslednej návšteve sprevádzal aj 
autista Majko Bednár, ktorého vystúpenie, úsmev a srdečnosť 
seniorom výrazne zlepšilo náladu. Otec nadaného chlapca Jozef 
Bednár vlani vydal knihu Osud tak rozhodol – O živote a autiz-
me s láskou, v ktorej opisuje nevšedný život chlapca a rodiny. 
Majko sa v miestnej strednej odbornej škole učí za kuchára, pre-
to po vystúpení ochotne pomohol personálu so servírovaním 
obeda. Seniorom prisľúbil, že do domova bude chodiť častejšie 
a zapojí sa aj do predvianočného pečenia. 
Centrum voľného času pri príležitosti mesiaca seniorov opäť 
prekvapilo obyvateľov zariadenia darčekom. Ozdobný predmet 
vytvorený z drobných červených srdiečok prevzala riaditeľka 
Anna Botlóová.                                  (ti)   

Oprava
V novembrovom čísle v článku pod názvom Jubilejný kon-
cert sme nesprávne uviedli hudobný nástroj. Veta správ-
ne znie: V kvartete na violončele zahrala Aranka Šupková.  
Za chybu sa ospravedlňujeme!

Redakcia



december 2016 9

PAuLO cOELhO: ŠPIÓNKA
Mýtus o osudovej žene, exotickej tanečnici, dôverníčke boha-
tých a mocných mužov svojich čias, ktorá sa do dejín zapísala 
ako Mata Hari. Silný príbeh o fascinujúcom a tajomnom živo-
te jednej z najžiadanejších žien histórie z pera uznávaného 

spisovateľa Paula Coelha, ktorý vzru-
šujúco rozpráva nielen o jej charakte-
re a živote, ale aj o dobových zvyklos-
tiach. Autor zrekonštruoval biografiu 
slávnej špiónky prostredníctvom fik-
tívnych listov, ktoré napísala svojmu 
právnikovi z väzenia Saint-Lazare v 
Paríži a zanechala svojej dcére. Chce-
la, aby ju jej jediná dedička spoznala a 
pochopila dôvody, prečo sa rozhodla 
viesť intenzívny život plný dobrodruž-
stva, lásky a intríg.

JOJO MOYES: ČO BOLO POTOM 
Ako by ste sa vyrovnali so skutočnosťou, keby ste strati-
li niekoho, koho veľmi milujete? Zmenil by sa váš pohľad 
na svet a prehodnotili by ste rebríček 
svojich životných hodnôt? V romá-
ne Jojo Moyesovej sa hlavná hrdinka 
Louise Clarková vydáva na podob-
nú cestu a hľadá odpovede na svoje 
otázky. Po intenzívnom šesťmesač-
nom vzťahu s paralyzovaným Willom 
Traynorom, ktorý sa rozhodol ukon-
čiť svoju pozemskú púť asistovanou 
samovraždou, sa prebíja životom bez 
neho. Sama má nepríjemnú nehodu, 
čo ju prinúti vrátiť sa domov k rodine. Akosi cíti, že sa opäť 
ocitla tam, kde sa všetko začalo. Telo sa jej pomaly uzdra-
vuje, ale duša nie...

Nevšedný a výnimočný deň Vianočný koncert

Mustang – zakázané kráľovstvo ukryté hlboko za hlavným 
hrebeňom Himalájí a Ladakh – Malý Tibet v Indii. Na takéto 
miesta sa dostal Ing. Ľubomír Kompauer, ktorý bol hosťom 
Klubu slovenských čitateľov pri Mestskej knižnici Zsigmon-
da Zalabaiho dňa 16. novembra 2016. Prednáška bola spoje-
ná s autentickým premietaním filmu.            (vk)

Krásnym vianočným koncer-
tom v poslednú adventnú 
nedeľu by sme radi prispeli k 
pokojnej atmosfére blížiacich 
sa vianočných sviatkov. Sme 
veľmi radi, že pán Pál Limpár 
prijal naše pozvanie a v tomto 
slávnostnom čase opäť vystú-
pi vo svojom rodnom meste.
Majster Pál Limpár je jednou 
z výnimočných osobností 
nášho mesta, na ktorého sme 
právom hrdí. Koncerty odo-
hral vo významných mestách 
na celom svete. So Sloven-
skou filharmóniou pocho-
dil takmer celý svet. V roku 
2000 založil – a do dnešného 
dňa je jeho umeleckým vedú-
cim – Symfonický orchester 
Euregio, ktorého členovia 
sú šamorínski a hosťujú-

ci hudobníci, ale miesto tu 
majú aj domáci a zahraniční 
profesionálni hudobníci. 
Ako sólistka vystúpi Ilo-
na  Becse-Szabó, ktorá ako 
operná a operetná speváčka 
zožala veľký úspech doma 
ako aj v zahraničí a svoj 
talent ukázala už v rôznych 
významných medzinárod-
ných súťažiach.
Organizátor vianočného 
koncertu Občianske zdru-
ženie Pre Šamorín Vás všet-
kých srdečne pozýva na 
adventný hudobný koncert. 
V nedeľu 18. 12. 2016 o 18.00 
hod. v Mestskom kultúrnom 
stredisku v Šamoríne zaspie-
vajme spoločne  najkrajšiu 
pieseň Vianoc Tichú noc.

OZ Pre Šamorín

Gymnázium M. R. Štefáni-
ka si dňa 27. októbra 2016 
pripomenulo Medzinárodný 
deň knižnice formou prezen-
tácie obľúbených hrdinov 
beletristických kníh. Žiaci 
mali možnosť dobrovoľne si 
vybrať knihu, ktorá ich naj-
viac zaujala, oslovila. Výber 
kníh bol veľmi rôznorodý a 
pestrý. Bol aj dôkazom toho, 
že žiaci stále veľa a radi číta-
jú. Teší nás, že žiaci pravi-
delne navštevujú aj školskú 
knižnicu. 
Žiaci v rámci svojich pre-

zentácií si vyberali vážne aj 
humorné témy, favoritom 
bol Harry Potter a rôzne kni-
hy záhad, mali sme tu bosor-
ku aj Annu zo zeleného 
domu. Žiaci si vymysleli aj 
pôsobivé masky, aby čo naj-
lepšie vystihli svoje obľúbe-
né postavy. Tento deň všetci 
hodnotili veľmi pozitívne, 
pretože bol nevšedný a výni-
močný. Veríme, že kniha a 
čítanie zostane aj naďalej ich 
obľúbenou aktivitou vo voľ-
nom čase.

Mgr. Gabriela Bitterová

Ponuka Mestskej knižnice  ZsigMonda Zalabaiho
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SPRÁVY MESTSKEJ POLÍcIE

è1. novembra o 17.30 hod. 
v mestskom cintoríne spadol 
na zem neznámy muž a neve-
del sa postaviť. Bola privola-
ná RZP, ktorá ho odviezla na 
ošetrenie.  
è2. novembra o 10.00 hod. 
hliadka MsP v spolupráci s 
hliadkou OO PZ SR Šamo-
rín vypátrala majiteľa vozidla 
Škoda Felicia, na ktoré bolo 
nasadené blokovacie zaria-
denie. Šetrením sa zistilo, že 
vozidlo dňa 6. októbra 2016 
bolo odcudzené v obci Trsti-
ce. Bol vyrozumený pôvodný 
majiteľ, ktorý si vozidlo prišiel 
prevziať.
è5. novembra o 9.30 hod. v 
areáli bývalého Datexu na ul. 
Jazdecká osoba pálila odpad, 
čím znečisťovala ovzdušie a 
verejné priestranstvo v okolí. 
Uvedeným skutkom porušila 
§ 47/1 d) zákona č. 372/1990 
Zb., dopustila sa priestupku 
proti verejnému poriadku, 
ktorý bol riešený uložením 
blokovej pokuty.
è9. novembra od 11.30 do 
12.05 hod. osobné motorové 
vozidlo parkovalo na vyhrade-

nom parkovisku. Prípad bol 
riešený uložením pokuty v 
blokovom konaní
– o 12.25 hod. hliadka bola 
vyslaná na Hlbokú ulicu, kde 
cesta bola znečistená blatom 
od nákladných vozidiel. Prí-
pad bol tiež riešený uložením 
pokuty v blokovom konaní.
è10. novembra o 10.20 hod. 
pri hliadkovaní bol zistený 
dopravný priestupok na Hlav-
nej ul., kde vodič svoje osobné 
motorové vozidlo zaparkoval 
na chodníku. Priestupok bol 
riešený v blokovom konaní.
– o 11.55 hod. pri hliadkovaní 
na Hlavnej ul. pri obchodnom 
dome bol zistený pouličný 
predaj parfémov. Predávali tri 
osoby, ktoré boli z mesta vyká-
zané. 
è11. novembra o 10.20 hod. 
sa na stanicu MsP dostavila 
osoba, aby si prevzala peňa-
ženku s dokladmi a hotovos-
ťou vo výške 400 €. Peňaženku 
našli v predajni Tedi v Šamo-
ríne. O odovzdaní sa spísal 
úradný záznam.
– o 20.10 hod. bola hliadka 
vyslaná na ul. Gazdovský rad 

preveriť oznámenie, podľa 
ktorého sú otvorené garážové 
dvere. Hliadka vypátrala maji-
teľa garáže, ktorý sa dostavil 
na uvedené miesto. Garáž si 
uzamkol a poďakoval hliadke 
za pomoc.
– o 00.40 hod. na ul. Hlav-
ná pri MsKS osoba vzbudila 
verejné pohoršenie tým, že 
močila na verejnom priestran-
stve, čím porušila § 47/1 
c) zákona č. 372/1990 Zb. 
Priestupok bol riešený ulože-
ním blokovej pokuty.
è13. novembra o 17.45 hod. 
pri predajni Billa neznámy 
muž žobral peniaze od obča-
nov. Bol vyzvaný, aby miesto 
opustil. Výzvu rešpektoval.
è14. novembra o 16.30 hod. 
hliadka bola vyslaná na štát-
nu cestu I/63, na ktorej pri 
odbočke na Bučuháza na prie-
chode pre chodcov osobné 
motorové vozidlo zrazilo cyk-
listu. Zranenú osobu previezla 
RZP do NsP v Dunajskej Stre-
de. Hliadka MsP v súčinnosti s 
hliadkou OO PZ Šamorín ria-
dila premávka do 18.00 hod., 
pokiaľ udalosť zadokumento-

val privolaný príslušník PZ z 
ODI Dunajská Streda.
è20. novembra o 1.50 
hod. hliadku MsP požiadala 
o súčinnosť hliadka OO PZ 
Šamorín pri riadení premáv-
ky na kruhovom objazde na 
ul. Bratislavská a Senecká 
cesta, kde došlo k doprav-
nej nehode. Vodič osobného 
motorového vozidla nezvlá-
dol riadenie a prešiel priamo 
cez kruhový objazd, pričom 
poškodil dopravné značenie. 
Hliadka MsP na mieste riadila 
premávku do 2.50 hod., pokiaľ 
uvedené vozidlo neodstránila 
z miesta privolaná odťahova-
cia služba.
è24. novembra o 21.35 hod. 
hliadka bola vyslaná stálou 
službou na Školskú ulicu, kde 
v schodišti bolo cítiť dym. Šet-
rením sa zistilo, že v byte na 
prízemí prihorelo mäso.
è27. novembra o 9.30 hod. 
bolo oznámené, že na Cin-
torínskej ul. sa potuluje pes 
bez obojku. Hliadka vyrozu-
mela dobrovoľníčky, ktoré 
psa umiestnili v karanténnej 
stanici.

Zlatom pokrstené domáce žinenky

Športová kronika

Peštianska paráda Kitty Bitterovej
Už na podujatí Sabau Cup v 
zalaegerszegi naznačila naša 
nádejná šermiarka Kitty Bitte-
rová, že sa dostáva do skvelej 
formy, keď sa na kvalitne obsa-
denom ženskom turnaji jej 
podarilo prebojovať medzi naj-
lepšiu osmičku. V Budapešti 
však priam excelovala, keď tak-
povediac prekonala ešte vyš-
šie nasadenú latku, o úrovni 
Memoriála Lászlóa Alföldiho 
svedčí aj účasť okrem skvelých 
maďarských šermiarok – na 
čele s takými svetotriednymi 
osobnosťami, ako Aida Moha-
med či Edina Knapek – skve-
lých Talianiek Cammiletti a 
Rivano či rumunskej olympio-
ničky Calugareanu. Kitty Bitte-

rová – ako jedna z najmladších 
v poli – sa vôbec nestratila a 
predviedla asi svoj doterajší 
najlepší výkon na medzinárod-
nej scéne. Postupne vyradila 
dve skvelé domáce juniorky 
Fanni Kreiss a Csillu Kókai a 
bez problémov sa poradila aj 
s Angličankou Duxbury, pre-
hrala až v semifinále (7 : 15) s 
„First Lady”, s prvou dámou 
medzinárodného ženského 
šermu Aidou Mohamed, kto-
rá sa chystá v Tokiu už na 
svoju siedmu olympiádu. Za 
ňou a za Edinou Knapek je 3. 
miesto pre našu Kitty Bittero-
vú povzbudzujúcim triumfom 
pred blížiacim sa ME juniorov.                                

(Pokračovanie na strane 11)

Svoju novopečenú zápasnícku 
halu pokrstili naši talentovaní 
zápasníci ZK Gladiátor  12. 
novembra ako hostitelia Maj-
strovstiev Slovenska starších 
žiakov  gréckorímskym štýlom 
pri účasti takmer 90 preteká-
rov z dvadsiatich slovenských 
klubov. ZK Gladiátor Šamorín 
reprezentovalo šesť chlapcov 
pod vedením trénerov Štefana 
Horvátha a Olivera Oláha. O 
najligocejší cenný kov sa posta-
ral vekom ešte mladší žiak 
Matej Szeiler, ktorý vo váhe 42 
kg suverénne porazil všetkých 
svojich súperov a zaslúžene 
vybojoval titul Majstra Slo-
venska. Iba tesne sa podob-
ný husársky kúsok nepodaril 
Attilovi Ághovi, ktorému iba 
veľmi málo chýbalo k zisku 
titulu Majstra Slovenska, keď 
si vo finále váhy 59 kg nedoká-
zal poradiť s Jozefom Mezeim 

z Gabčíkova, avšak jeho druhé 
miesto je tiež veľkým úspe-
chom. Na stupni víťazov sa na 
bronzovú pozíciu postavili aj 
ďalší silní a šikovní šamorínski 
mladíci: Oliver Oláh vybojoval 
tretie miesto vo váhe 66 kg, a 
veľmi cenné striebro získal v 
ťažkej váhe (100 kg) náš talen-
tovaný mladík Jakub Marchev-
ka. Po domácich úspechoch sa 
naša výprava vybrala na maďar-
sko-ukrajinskú hranicu v dob-
rej nálade. V podkarpatskom 
Beregove čakalo zverencov tré-
nerského dua Štefan Horváth 
– Oliver Oláh st. bezmála až 
600 pretekárov zo siedmich 
krajín z vyše 50 klubov. Po 
náročnej sobotňajšej kvalifiká-
cii, v rámci ktorých sa bojovalo 
na žinenkách viac než 12 hodín 
sa v nedeľňajších finálových 
bitkách uchádzali o medailové 
umiestnenia Bence Holocsi, 

ŠErM

ZÁPASENIE

Attila Ágh, Oliver Oláh ml., 
Mátyás Szeiler a Marek Bar-
talos. Všetci chlapci dali do 
bojov v náročnej konkurencii 
všetok zo svojich vedomos-
tí a umení, no nakoniec sa 

na stupeň víťazov postavili 
dvaja: Attila Ágh  a Mátyás 
Szeiler priniesli domov cen-
né bronzové medaile z ukra-
jinského zápasníckeho festi-
valu.                                       (D.Tok)
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Ako statočné žiačky

VýSLEDKY FuTBALOVých MužSTIEV
MužI A, II. LIGA (ZÁPAD): Šamorín – Slovan B 2 : 0, Mar-
tin – Šamorín 3 : 4, Šamorín – Nové Mesto 1 : 1. Jesenná bilancia: 
9 výhier, 5 remíz, 4 prehry, skóre: 28 : 18, 32 bodov, 5. miesto. 
B mužstvo, VII. LIGA: Mliečno – Dolný Štál 1 : 0,  Pataš – 
Mliečno 0 : 2, 29 bodov, prezimuje na 4. priečke iba s 5-bodovou 
stratou za prvou Veľkou Pakou. Jesenná bilancia: 9 – 2 – 3, skóre: 
38 : 18. Najlepším kanonierom je so 14 gólmi Nikolas Grünfeld.  
STARŠÍ žIAcI – u19: J. Bohunice – Šamorín 3 : 2. S 26 bod-
mi štartujeme v marci v jarnej časti súťaže z 2. pozície, naša strata 
na vedúce Bánovce je ale až 8-bodová. Jesenná bilancia: 8 – 3 – 2, 
skóre: 53 : 26. 
MLADŠÍ žIAcI – u17: J. Bohunice – Šamorín 0 : 7.  Muž-
stvo s 30 bodmi je druhé, iba s dvojbodovou stratou za vedúcou 
Šaľou. Jesenná bilancia: 10 – 0 – 3, skóre: 33 : 16.
žIAcI – u15: Šamorín – Vajnory 1 : 1. 
u13: Dúbravka – Šamorín 2 : 5, 
u11: Šamorín – Dunajská Lužná 6 : 1, 
u10: Šamorín – Dunajská Lužná 2 : 6. 

VýSLEDKY
ženská Extraliga: Good Angels Košice – Šamo-
rín 105 : 51, Šamorín – Cassovia Košice  
63 : 46, Šamorín – Poprad 69 : 63 (najlepšie strelkyne: 
Vyňuchalová 145, Beronja 101, Nagyová 81,  Slezáriková 
66, Hašková 65, Theiner 43).   
JuNIORKY: Zvolen – Šamorín 58 : 76, Banská Bystrica – 
Šamorín 54 : 63.

V základnej časti ženskej 
extraligy sa zatiaľ všetko 
prebieha podľa papierových 
predpokladov. Z doterajších 
9 majstrovstiev sa nám poda-
rilo vyhrať 6-krát, prehry pri 
konfrontácii s vedúcou troji-
cou Good Angels – Piešťany 
–Ružomberok sme bez problé-
mov zvládli povinné víťazstvá, 
i keď sme sa poriadne zapotili 
proti Popradu, a ani s mladý-
mi Košičankami z Cassovie 
to nebolo z našej strany príliš 
excelentné predstavenie, ale 

zdá sa, že predurčená 4. prieč-
ka je pre nás asi zabetónovaná.  
Zverenkyne trénerského dua 
Kačmarík – Diósi ako statočné 
žiačky splnia všetky domáce 
úlohy a nezlyhajú ani pri otes-
tovaní ich vedomostí. Podob-
ne vyhrávajú rad radom  svoje 
majstráky aj naše juniorky, a už 
3 zverenkyne trénera Diósiho 
dosiahli v zápasoch viac než 
100 bodov  (Viki Cséfalvay 115, 
Bronislava Mareková a Ema 
Slimáková 105-105 bodov).                   

Zostavil: Ernő D. Tok

K úplnej spokojnosti chýbajú štyri body
Kapitán ŠTK Csaba Horváth o jesennej časti futbalového tímu

Šamorínsky futbal sa stal 
šťukou slovenského fut-
balu. Rok 2016 začal ešte 
v tretej lige, no na konci 
roka zimuje na piatej prieč-
ke druhej najvyššej súťaže. 
Modro-biely klub je súčas-
ťou takého projektu (spo-
lupráca s brazílskym Flu-
minense), aký na Slovensku 
ešte nebol. Slovo má kapi-
tán tímu csaba horváth.
csaba, ako by si zhodnotil 
jesennú časť súťaže?
– Radšej by som hovoril o 
celom roku 2016. Ak dobre 
viem, tak taký úspešný rok 
ešte v histórii klubu nebol. 
Na jar sme suverénne, s veľ-
kým náskokom vyhrali tretiu 
ligu.  Na jeseň sme spôsobi-
li veľký tresk v slovenskom 
futbale. Vyhrali sme prvých 
päť duelov, dlho sme vied-
li tabuľku. Každý hovoril 
o šamorínskom futbale. A 
pritom v lete došlo v tíme k 
veľkým zmenám. Prišlo veľa 
nových hráčov, príprava 
bola veľmi krátka.

Akoby tím na začiatku 
jesennej časti prežíval krí-
zu. Naše družstvo nevyhra-
lo, až 482 minút sme nedali 
gól.
–  Keďže sme nedali gól, 
nemohli sme vyhrať. Chýba-
lo nám sebavedomie, posled-
ná presná prihrávka, hrali 
sme kŕčovito, zahadzovali 
sme šance. Odohrali sme aj 
také zápasy, v ktorých sme 
boli jasne lepším tímom, 
no zostali sme bez bodov. 
Nakoniec sme sa dostali z 
nepríjemného obdobia, v 
závere jesene sme si pripísa-
li víťazstvá a skončili sme na 
piatom mieste.
Si spokojný?
– Ak by som mal odpovedať 
jedným slovom, tak poviem, 
že áno. Taký úspešný rok 
ešte nemal ŠTK. Ale k úplnej 
spokojnosti mi chýbajú ešte 
štyri body.
Počas jesene nás viackrát 
poškodil aj rozhodca…
– Prvýkrát som to cítil počas 
augustového zápasu pro-

ti Martinu (0 : 0). Potom 
sa to stalo aj v ďalších due-
loch. Arbitri nám s tým 
chceli naznačiť, že my sme 
iba ,,malé” mužstvo… Ale 
nechcem sa s tým zaoberať. 
Zaujíma ma iba naše muž-
stvo.
Zdá sa, že šamorínsky 
divák sa vrátil do Pomlé. 
Duel proti Skalici sledovalo 
skoro tisíc divákov.
– Veľmi sa tomu tešíme. 
Viackrát bol krásny pohľad 
na plnú tribúnu. O spokoj-
nosti fanúšikov veľa prezra-
dil skandovaný potlesk po 
poslednom stretnutí proti 
Novému Mestu. V mene 
tímu ďakujeme za celoročné 
fandenie!
Čo očakávaš od jarnej časti?
– Veľmi ťažké štyri kolá. 
Chceme skončiť v prvej 
šestke. Aktuálne sme pia-

ti, dôležitý bude každý gól, 
každý bod. Som zvedavý, aké 
mužstvo bude mať Svätý Jur 
alebo Banská Bystrica. Tímy, 
ktoré budú hrať v dolnej 
šestke. Jedno je isté: patríme 
medzi najlepšie tímy, máme 
na to, aby sme hrali v prvej 
šestke.
Kedy sa začína príprava na 
jarnú časť ligy?
– Po jesennej časti nasledo-
vali dovolenky a potom sa 
začneme pripravovať indivi-
duálne. Na túto tému sme 
sa bavili aj s trénerom Mike 
Keeneym. Zimná príprava sa 
začne 9. januára. Na záver by 
som sa chcel v mene mužstva 
poďakovať sponzorom a mes-
tu za podporu, fanúšikom 
za vytrvalé povzbudzovanie. 
Stretneme sa v roku 2017. 

Tibor Duducz
Foto: Tibor Őry

BASkEtBAl
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16. októbra 2016 sa narodil Matúš Šándor, 18. októbra 
Karolína Brezničanová a Erik Slepčík, 23. októbra Dean 
Sándor, 25. októbra Adrián heller, 29. októbra Kriszti-
án hüttner, 31. októbra Odett Siposová a christopher 
Marcina, 2. novembra Ema Balogová a Richard Kopáč, 
4. novembra Botond Sáránszki, 8. novembra Marko 
Sárközi, 10. novembra Viktória Tóthová, 15. novembra 
Peter Zalka a Zuzana Zacharová, 16. novembra Diana 
Bakulárová, 18. novembra Nela Botlóová. 
Veľa šťastia, novorodenci!

NARODENIA

3. novembra 2016 zomrela vo veku 67 rokov helena 
Zimová a vo veku 76 rokov Ladislav Mészáros, 4. novem-
bra vo veku 59 rokov Margita Gáhiová a vo veku 68 rokov 
Ladislav Vonyik, 6. novembra vo veku 56 rokov Alžbeta 
Kovácsová a vo veku 64 rokov Štefan hudák, 8. novem-
bra vo veku 64 rokov Štefan Bokros, 9. novembra vo veku 
77 rokov Ivan Tomeček, 15. novembra vo veku 26 rokov 
Ján Kuki a vo veku 60 rokov František Világi.
Česť ich pamiatke! 

5. novembra 2016 László Kiss a Kinga Kovács, 11. 
novembra 2016 Roman Zajac a Zuzana Vyskočová, 
Pappas Achilleas a Diana Almásiová, 26. novembra 2016 
Michal Suja a Dáša Podobová.
Gratulujeme!

ÚMRTIA

UZAVRELI MANŽELSTVO

JUBILANTI

Veľa zdravia, šťastia, radosti a lásky v kruhu najbližších 
prajeme tým občanom mesta, ktorí v decembri dovŕšia 70., 
75., 80., 85. a viac rokov: Ing. Marta Záhorská, MuDr. 
Eva Zimanová, František hancz, Štefan Németh, Ján 
Boris, Jozef Árva, helena Linková, Baltazár Magyarics, 
Mária Molnárová, JuDr. Juraj Wertlen, Granuš Manu-
kian, Alžbeta Siposová, Zoltán Pethő, Viola horvátho-
vá, Eva Rigová, Ladislav Páleník, Ondrej Duriš, Irena 
Forróová, Alžbeta Mészárosová, Agneša édelová, Voj-
tech Méry, Irena Magyaricsová, Ladislav Lehnert, Mila-
da Wiedermannová, Ing. Ladislav Kovács, Mária Nosko-
vá, Štefan Nagy, Agneša Szijjártová, Silvester Zachar, 
helena Pelechová, Alžbeta Zachariásová, Zuzana czira-
ová, Karol husvéth, Magdaléna Kádeková, Milan Ikréni, 
Mária Polláková, Matej Roszkos.

POĎAKOVANIE

SPOMIENKA

„Odišiel človek, 
po ktorom ostalo prázdne miesto tu, na zemi. 
Snáď pribudlo jedno 
pekné miesto v nebi.“

Rodina Krivosudská
vyjadruje veľké poďakovanie všetkým, 

ktorí dňa 6. mája 2016 odprevadili 
na poslednej ceste nášho drahého a 

jedinečného syna

GABKA KRIVOSuDSKéhO,
ktorý náhle zomrel 30. apríla 2016 vo 

veku 37 rokov v Šamoríne.

Nech odpočíva v pokoji!

S bolesťou a láskou v srdci si 15. decembra 
pripomíname smutné 19. výročie, kedy nás vo veku  
53 rokov navždy opustila naša milovaná mama, babka 
a prababka,
MÁRIA KLAČMANOVÁ, rod. Pethőová.
Kto ste ju poznali, venujte jej v srdci tichú spomienku. 
Manžel Ferko, dcéra Soňa a synovia Marián a Milan s rodinami 

•  11. december - Kreatívny vianočný trh – Vianočný trh 
remeselníckych    výrobkov – 10.00 – 17.00  

•  14. december - Buď dobrý až do smrti – Légy jó mind-
halálig –  mládežnícke predstavenie v podaní Divadla 
Körúti z Budapešti – 10.30

•  14. december - Harold a Maude – predstavenie Divadla 
Körúti – 19.00

•  16. december - Vianočný program Centra voľného času 
– 16.00

•  17. december - Koncoročný program Detského folklór-
neho súboru Csali a folklórnej hudobnej skupiny Csali 
– 17.00 

•  18. december - Adventný koncert v organizácii OZ Pre 
Šamorín – 18.00

•  20. december - Tvorivá dielňa Detského folklórneho 
súboru Csali – 16.00 

• 21. december - Vianočný program ZŠ Mliečno – 18.00
• 22. december - Športová gala – 17.00 

Aktuálny program: http://mskssamorin.sk/
Kontakt:
Adresa: Veterná 8, 931 01 Šamorín
Tel. č.: 031/562 22 41 alebo 031/562 33 22  
e-mail: msks@mskssamorin.sk
Pokladňa otvorená v dňoch predpredaja vstupeniek od 16.00 
do 19.00 hodiny. Tel. č. 0650 409 566. 

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
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Športovec, ktorý žal v 
posledných mesiacoch 
jeden úspech za druhým 
a zažil jednu z najlepších 
sezón počas svojej športovej 
kariéry, sa dočkal aj najvyš-
šieho celoslovenského oce-
nenia. Pri príležitosti Dňa 
študentov udelil Minister 
školstva, vedy, výskumu a 
športu SR Peter Plavčan Csa-
bovi Zalkovi, úspešnému 
slovenskému reprezentan-
tovi v kanoistike, Pamätný 

list sv. Gorazda. Slávnostné 
podujatie sa uskutočnilo v 
Aule Ekonomickej univerzi-
ty v Bratislave 14. novembra. 
Svojimi medailovými 
úspechmi robí Csaba Zalka 
veľkú radosť nielen svojmu 
mestu a športovému klubu, 
ale aj škole, ktorú navštevu-
je. Sme naň právom hrdí a 
tešíme sa z jeho úspechov. 

PaedDr. Soňa Zakariásová,
Súkromná hotelová akadémia SD 

Jednota Šamorín

Ocenený športovec



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

predajňa 
ponúka 

nosený ale 
aj úplne 

nový tovar.  

v ponuke 
detské, 
dámske 

a pánske 
oblečenie.

Ceny už 
od 1,50€/kus!

 

árak már
1,50€-tól/drb

All inclusive
Silvester
www.hotelkormoran.sk
www.facebook.com/hotelkoramoransamorin

Živá hudba    DJ    Tombola     *      *



pod záštitou  Bélu Bugára, ktorý sa uskutoční 

dňa 18. decembra 2016 o 18.00 hod. 
v Mestskom kultúrnom stredisku v Šamoríne 

V programe vystúpi: Symfonický Orchester EUREGIO 
   Becse  Szabó Helena - sólistka - soprán, Anabela Patkoló - husle, Pavol Limpar ml. - violončelo

Dirigent: Pavel Limpár
Vstup voľný.

Prajeme Vám krásne a pokojné Vianoce.

Občianske združenie Pre Šamorín Vás srdečne pozýva na

vianočný koncert

A hangverseny védnöke Bugár Béla. 
Fellépnek: EUREGIO Szimfonikus Zenekar

 Becse Szabó Ilona - szoprán szólista, Patkoló  Anabela -  hegedű, Ifj. Limpár Pál - cselló
Karmester: Limpár Pál

A belépés díjtalan. 
Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk

A Somorjáért Polgári Társulás sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2016. december 18-án 18.00 órakor
a somorjai Városi Művelődési Központban megrendezésre kerülő 

karácsonyi hangversenyre 

Bytový dom je umiestnený v pokojnej obytnej časti obce Malá Paka. Objekt bytového domu je rozdelený do 
dvoch samostatne stojacich budov. Bytový dom A má samostatný vchod a ponúka 20-bytových jednotiek. 
Bytový dom B má samostatný vchod a ponúka 10-bytových jednotiek.  Ku každému bytu prislúcha jedno 
garážové státie, ktoré je prekryté prvým nadzemným podlažím. Byty sú čiastočne skolaudované. Byty sa 
predávajú v štandarde komplet vybavené bez spotrebičov,  zariadenia a bez kuchynskej linky.  Je možné sa do 
týždňa nasťahovať. Prvých 20 bytov je už po kolaudácii!

RegioJet je len

300m 
od bytovky 

1-izb. byt
39,01 m2

34 915,-€

2-izb. byt
53,92 m2

46 257,-€
0905 973 899  
www.bytymalapaka.sk

3-izb. byt
66,63 m2

57 418,-€

Ceny sú bez DPH!
kontakt:


