
Detský folklórny súbor Csali vyhral televíznu súťaž Fölszállott a páva 

Úspech celej komunity
Zaradenie do zlatého pásma na celoštátnom festiva-
le, víťazstvo v televíznej súťaži DUNA TV Fölszállott a 
páva, napätie, tréma, vzrušenie, fandenie a slzy radosti. 
Rok 2016 patril v Šamoríne svetovým úspechom šamo-
rínskych športovcov, no posledné tri mesiace už boli 
jednoznačne venované folklóru, detskému súboru Csali, 
ktorý vyvolal vášne nielen v našom meste, ale aj na celom 
Žitnom ostrove a juhu Slovenska. Počas súťaže dostával 
súbor podporu z celej Karpatskej kotliny, po víťazstve vo 
finále zasa súboru prichádzali tisícky gratulácií. Cesta k 
úspechu nie je nikdy rovná a ľahká, no v cieli si na to už 
nikto nespomenie. Sladký úspech znamená zároveň aj 
zodpovednosť. Zhovárali sme sa s Myrtil Nagy a Imrem 
Madocsaim, s vedúcimi súborov Nagy Csali a Ifi Csali.

Myrtil, rok 2016 sa do tvo-
jej pamäte zrejme zapíše 
zlatými písmenami. Uvažu-
jem správne? 
– Bodaj by ani jeden rok 
nebol horší! Začiatkom vla
ňajšieho roka sme založili 
súbor Nagy Csali, v ktorom 
tancujú väčší tanečníci Fran
cisky Valacsay a menšie deti 
zo súboru Ifi Csali. Odhliad
nuc od menších problémov 
sa nám za krátky čas poda
rilo vytvoriť súdržný súbor. 
Na májovom Mládežníckom 
folklórnom stretnutí v Pápe 
sme sa vďaka úspešnému 
vystúpeniu Ifi Csali dostali 
do Antológie mládežníckeho 
folklórneho tanca, do ktorej 
dostávajú pozvanie najlep

šie súbory. Začiatkom mája 
som na Facebooku položila 
otázku, či sa máme prihlásiť 
do televíznej súťaže Fölszál
lott a páva. Napísala som, 
že keď otázka dostane do 
24 hodín šesťdesiat lajkov, 
tak podám prihlášku. Lajkov 
bolo mnohonásobne viac, 
preto sme sa do súťaže pri
hlásili. Pravdu povediac, už 
dlho som uvažovala o tom, 
že je načase prezentovať 
súbor na maďarských odbor
ných fórach, keďže doteraz 
nás veľmi nepoznali. Zaslaný 
materiál sa zapáčil porote, 
ktorá vyberala súťažiacich, 
preto sme mohli v júni v 
Želiezovciach na výberovom 
kole aj naživo ukázať, že 

máme miesto na televíznych 
obrazovkách. Prebojovali 
sme sa medzi dvanásť naj
lepších súborov a televízne
mu vystúpeniu predchádzal 
aj letný folklórny tábor pri 
Balatone.
Letné prázdniny prípravu 
nenarušili?
– Od septembra sme zača
li intenzívne pracovať, veď 
okrem televíznej súťaže 
nás čakala aj celoštátna fol
klórna súťaž Eszterlánc vo 
Fiľakove. Vedela som, že Ifi 
Csali dosiahne vynikajúci 
výsledok, no v súvislosti so 
súborom Nagy Csali som 
veľké očakávania nemala. Do 
súťaže sme súbor prihlásili 
preto, aby si zvykal na toto 
prostredie. Oba súbory však 
boli zaradené do zlatého 
pásma. Hneď po tejto súťaži 
sa začalo základné kolo tele
víznej súťaže, nasledovalo 
semifinále a finále. Výsledok 
už každý pozná.
Ako ďalej? Ako sa dajú 
úspechy ešte vystupňovať?
– Myslím, že sme dosiahli 

cieľ, ktorý sme si stanovili 
začiatkom vlaňajšieho roka, 
keďže súbor Csali je známy 
už aj za hranicami Sloven
ska, z čoho bude v budúc
nosti profitovať všetkých 
160 členov súboru. Deti 
televízne vystúpenie veľmi 
motivovalo. Mladší taneč
níci chodia na skúšky s ešte 
väčším elánom a radosť v 
očiach majú aj rodičia. Veľ
kým prínosom je teda to, že 
sa stmelila rodina, učitelia, 
rodičia a žiaci sú súdržnejší. 
Veľmi ma teší, že v súbore 
pravidelne učí Imre Mado
csai, ktorého prítomnosť 
je už zreteľná v pohyboch 
chlapcov a v ich prístupe k 
tancom. Veľmi dôležitú rolu 
majú Franciska Valacsay a 
Mónika Dóczé, ktoré učia 
najmenšie deti. Je dôležité, 
aby sa k nám dostali deti, 
ktoré majú kvalitné základy, 
čo sa Franciske a Mónike 
darí. Deti cítia rytmus, vedia 
spievať a vystupovať v cho
reografii. 

Do nového roku 
veľa šťastia, lebo je krásne, 
veľa zdravia, lebo je vzácne, 
veľa lásky, lebo jej je málo 

a veľa všetkého, čo by za to stálo.

Našim milým čitateľom prajeme pokojný 
a úspešný nový rok!

(Pokračovanie na strane 2)
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Úspech celej komunity
Imre Madocsai chodí do 
Šamorína z Dunajskej Stre-
dy. Je otcom troch detí a 
súbor Csali je súčasťou jeho 
života pol druha roka. Je 
jednou z hlavných postáv 
úspešného roka 2016.
– S Myrtil sa poznáme ešte 
zo súboru Szőttes, v ktorom 
sme obaja tancovali. Pred 
pol druha rokom som dostal 
ponuku vytvoriť pre súbor 
Csali gemerskú choreografiu. 
Odvtedy pracujem v Mest
skom kultúrnom stredisku v 
Šamoríne a zároveň spolu s 
Myrtil vediem súbory Nagy 
Csali a Ifi Csali. Ako poveda
la aj Myrtil, spoločná práca 
očividne prospela chlapcom. 
Súbory budujeme vedome, 
televízna súťaž vývinový pro
ces výrazne urýchlila, ale 
tanečníkom to neuškodilo.
Aké si mal pocity, keď vo 
finále zaznelo, že súťaž 
vyhral folklórny súbor Csali?
– Ten moment si budem dlho 
pamätať, veď sme nemali nija
ké očakávania, možno sme 
sa len tajne nádejali. Pokojne 

sme sa s Myrtil rozprávali, 
kým ostatní vedúci súborov 
si hrýzli nechty. Pre nás bolo 
úspechom už to, že sme sa 
prebojovali na televízne obra
zovky, a celému svetu sme 
mohli ukázať, čo dokáže Csali. 
Napokon sme vyhrali!
Ako víťazi súťaže máte aj 
obrovskú zodpovednosť, veď 
úroveň treba udržať.
– To, že sme vyhrali súťaž, 
neznamená, že si spokojne 
vyložíme nohy na stôl. Víťaz
stvo je obrovská šanca pre 
všetkých stošesťdesiat členov 

súboru, keďže sme už dostali 
viacero pozvaní na domáce, 
ale aj zahraničné vystúpenia. 
Nech budú naše súbory vystu
povať kdekoľvek, všade musia 
uviesť kvalitný program.
V decembri 2016 síce v 
Šamoríne nesnežilo, no keby 
aj snežilo, sneh by sa rozto-
pil, keďže v meste to vrelo.
– Je to veľmi príjemný pocit. 
Pred finále sme dostali mno
ho podpory. Deti každý deň 
tancovali a takmer celé mesto 
spojilo svoje sily. Niektorí 
nám zabezpečili obed či veče

ru, učitelia tanečníkov neskú
šali a pomoc nám neustále 
núkali aj rodičia. Úspech Csa
li je úspechom celej komuni
ty.
Csali okrem víťazstva v tele-
víznej súťaži Fölszállott a 
páva získal aj cenu Mackó. 
Súbor oslávil vynikajúce 
výsledky dosiahnuté v roku 
2016 koncoročným progra-
mom, ktorý sa konal 17. 
decembra 2016 vo veľkej sále 
kultúrneho strediska. 

Koppány Kovács 
Snímky: Tibor Somogyi

(Dokončenie zo strany 1)

Pastelky si žijú vlastný život ...
Sedemnásty ročník súťaže a dvadsiaty rok svojho veselé-
ho, farebného života si písali už svetoznáme Žitnoostrov-
ské pastelky 2016 – medzinárodná výtvarná súťaž detí 
predškolského veku. 
Súťaž sa začala v roku 1996, 
ale po úspešnom rozbehu 
a prvých tisíckach obrázkov 
bola tradícia prerušená, aby 
po roku 2000 pokračovala. 
A nielen to, ale aby prekro
čila hranice všednosti i našej 
republiky. Dokonca aj Euró
py. Za  dvadsať  rokov  trvania 
organizátori zaregistrovali 
takmer 30 000 obrázkov. Do 
tej  poslednej sa prihlásilo 
necelých 1600 autorov a o 150  
obrázkov viac. Zapojilo  sa 
129 organizácií – materských 
škôlok a umeleckých škôl 
z  deviatich  krajín sveta. Zo 
všetkých tých krásnych obráz
kov porota vybrala „len“ 55 
rovnocenných víťazov. Každý 
z nich bol prvý – povedala 
na vernisáži Jana Svetlovská, 
riaditeľka Žitnoostrovské

ho osvetového strediska v 
Dunajskej Strede. Výstava po 
premiére v máji putuje po 
mnohých mestách, po galéri
ách, veľký záujem je o ňu aj v 
Győri. 
Pastelková púť roka 2016 sa 
uzatváral v Šamoríne. Verni
sáž výberu z veľkej kolekcie 
sa uskutočnila vo Výstavnej 
sieni Štefana TallósaPro
hászku pri Mestskom kultúr
nom stredisku. Šamorínskou 
víťazkou bola Laura Pilinszká 
z MŠ na Veternej ulici. Dnes 
je už nádejnou školáčkou. 
Treba zdôrazniť aj to, že cenu 
víťazke v máji 2016 na veľkej 
slávnosti v Žitnoostrovskom 
múzeu venoval a osobne odo
vzdal primátor mesta Gabriel 
Bárdos – uviedla ďalej Jana 
Svetlovská. Sviatočné chvíle 

úspešne a radostne umocnili 
malí folkloristi zo súboru Kis 
Csali pod vedením Francisky 
Valacsayovej a Móniky Dóczé. 
Pre Šamorín je veľké šťastie, 
že má také oddané a profesi
onálne folkloristky. Zosúladiť 
dnes takmer štyridsať šarvan
cov, odpútať ich od internetu, 
to je umenie. A v Šamoríne sa 
to darí už dlhé roky. A treba 

povedať, že krásne. Radostný 
spev, ktorým zaplnili nielen 
výstavnú sieň, ale rozliehal sa 
po celej budove, priniesol do 
dňa dažďa a víchrice radostnú 
energiu. Aj slnko náhle vyšlo 
a svietilo v ten deň. Účastník
mi podujatia boli deti a učiteľ
ky z miestnych škôlok, ale aj 
rodičia a starí rodičia vystu
pujúcich tanečníkov.         (–)
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Viceprimátor Csaba Orosz privítal 15. decembra v koncert
nej sále Základnej umeleckej školy Štefana NémethaŠamo
rínskeho novorodencov. Rodičia drobcov dostali do daru 
nákupnú poukážku vo výške 30 eur.             (–)

29. decembra viceprimátor Csaba Orosz v mene samosprá
vy zablahoželal našim spoluobčanom, ktorí v poslednom 
mesiaci roka oslávili 70., 75., 80., 85. a vyššie narodeniny. 
Jubilantom zaželal aj do roka 2017 pevné zdravie, pokoj a 
šťastie.                  (–)

Na poslednom zasadnutí 
samosprávy v minulom roku 
sa po voľbe návrhovej komi
sie a schválení programu 
rokovania diskutovalo o via
cerých všeobecne záväzných 
nariadeniach mesta (VZN).
Poslanci najprv schválili 
VZN číslo 7/2016 o miest
nych daniach, ktorých výš
ka zostáva v roku 2017 v 
porovnaní s predchádza
júcim rokom nezmenená. 
Obyvateľov mesta sa najviac 

týka daň z nehnuteľnosti a 
daň za psa, no daň sa pla
tí aj za užívanie verejného 
priestranstva, ako aj za pre
dajné automaty a nevýherné 
hracie prístroje. Miestnou 
daňou je aj daň za ubytova
nie, ako aj poplatok za trvalé 
parkovanie vozidla na vyhra
denom parkovacom mieste, 
ktorý pre osobné motoro
vé vozidlo predstavuje 300 
eur za rok, taxislužby ročne 
zaplatia za vyhradené par

kovisko 450 eur. Zastupiteľ
stvo schválilo aj VZN číslo 
9/2016 o určení príspevku 
na čiastočnú úhradu nákla
dov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďova
teľskej pôsobnosti mesta, 
ako aj VZN číslo 10/2016 o 
miestnom poplatku za roz
voj na území mesta Šamorín, 
ktorého zavedenie umož
ňuje zákon. V Šamoríne sa 
realizujú mnohé investície, 
preto sa poslanci rozhodli 
tento poplatok zaviesť a jeho 
výšku stanovili na 15 eur/
meter štvorcový.
VZN číslo 11/2016 o posky
tovaní jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi, finančnej 
pomoci a príspevkov obča
nom mesta síce sprísnilo 
podmienky schválenia dáv
ky, ale zvýšilo jej sumu.
Poslanci súhlasili s predĺže
ním nájomných zmlúv na 
záhradky na Pomlejskej ulici 
a schválili aj predaj niekoľ
kých nehnuteľností.
V bode Podnety občanov 
sa najprv hovorilo o lekár

skej pohotovosti, ktorej 
zachovanie žiadali občania 
v petícii spustenej na inter
nete. V deň zasadnutia pred
stavitelia mesta rokovali s 
kompetentnými, o výsled
koch rokovaní informovala 
poslankyňa Edit Bauer. O 
jej vystúpení detailne nein
formujeme, keďže do vyjde
nia tohto článku sa situácia 
iste zmení. Isté je však to, 
že spoločnosť Gryf, ktorá 
lekársku pohotovosť pre
vádzkovala, k 31. decembru 
2016 svoju činnosť ukončila. 
Vedenie mesta urobí všetko 
preto, aby Šamorín o lekár
sku pohotovosť neprišiel.
Jozef Šípoš, ktorý od počiat
ku bojuje proti spoplatneniu 
parkovania v centre mesta, 
kritizoval vedenie mesta za 
to, že v tejto veci ešte nezvo
lalo fórum obyvateľov. Pri
mátor mesta ho informoval, 
že fórum o spoplatnenom 
parkovaní sa uskutoční 17. 
januára 2017 o 18.00 hod. vo 
veľkej sále Mestského kultúr
neho strediska.     (–)

15. decembra 2016 zasadalo mestské zastupiteľstvo

Výška miestnych daní sa nemení

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.
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Šamorín aj v roku 2016 prijal pozvanie svojho rumunského 
partnerského mesta Gheorgheni a začiatkom decembra sa 
s početnou delegáciou na čele s viceprimátorom Csabom 
Oroszom zúčastnil Svätomikulášskych dní. Viacdňové po 
dujatie ponúka každý rok návštevníkom bohatý program. V 
duchu dobrého maďarského zvyku, že ľudia nepotrebujú len 
duchovnú potravu, sa konala už 7. súťaž v príprave zabíjač
kových špecialít. Vďaka nášmu „gastroanjelovi“ Ladislavovi 
Czafikovi (na snímke vľavo) skončilo družstvo Šamorínča
nov v kategórii mäsových jedál na treťom mieste. Časť našej 
delegácie sa zúčastnila aj slávnostného zasadnutia mestské
ho zastupiteľstva Gheorgheni.                    (K. A.) 

Dobrá správa pre rodičov

Od januára sa platí za uloženie 
drobného stavebného odpadu 

Tradičné adventné stretnutie šamorínskej základnej organi
zácie Slovenského zväzu telesne postihnutých číslo 769 sa 
konalo v poslednú adventnú sobotu a bolo spojené s bla
hoželaním k narodeninám a meninám. Predseda organizá
cie František Fehér na stretnutí slávnostne odovzdal para
lympionikovi Jakubovi Nagyovi kľúč, ktorým sa vo všetkých 
kútoch sveta dostane do sociálnych miestností pre telesne 
postihnutých.                        (ti)  

Od januára sú materské školy v meste otvorené o pol 
hodinu dlhšie, teda rodičia si deti namiesto pol piatej 
môžu vyzdvihnúť najneskôr do piatej, informoval nás 
viceprimátor Csaba Orosz. S touto požiadavkou sa na 
mesto obrátilo viacero rodičov. Keďže škôlky sú v zriaďo
vateľskej pôsobnosti mesta, jeho predstavitelia rozhodli, 
že brány škôlok sa budú zatvárať o 17.00 hod.     (–)

Nový rok prináša vždy zme
ny do nášho života. Ani teraz 
to nie je inak. Vďaka novému 
zákonu o odpadoch prichá
dzajú do nášho mestského sys
tému odpadového hospodár
stva nové veci. Občania, ktorí 
pravidelne využívali služby 
zberného dvora, si asi všimli, 
že vo dvore stojí nová váha. 
Od januára sa totiž spoplatnil 
drobný stavebný odpad. Popla
tok za tento odpad bez obsahu 
škodlivín je pre občanov stano
vený vo výške 0,025 €/kg.  Sme 
si vedomí toho, že to vyvolá 
nespokojnosť niektorých obča
nov nášho mesta, ale podľa 
nového zákona o odpadoch 
manipulačné náklady drobné
ho stavebného odpadu nie je 
možné započítať do miestneho 
poplatku za odvoz odpadu. 
Ďalšou vecou, ktorá možno 
tiež vyvolá negatívny ohlas, je, 
že občania nemôžu platiť pria
mo na mieste. Sumu musia 
zaplatiť na mestskom úrade 
v pokladni. Posledná zmena 

sa týka toho, že takýto druh 
odpadu budú preberať výlučne 
na zbernom dvore na Rybár
skej ulici v Šamoríne, v Mliečne 
nie. Aj touto cestou prosíme 
všetkých občanov o trpezlivosť 
a trochu porozumenia. Aj keď 
sa nám tieto zmeny nepáčia, 
prosíme každého, aby takýto 
odpad nekončil namiesto zber
ného dvora v jarkoch a vetro
lamoch v okolí nášho mesta 
tak, ako sa to stalo minulý rok 
s opotrebovanými pneumati
kami. 
Ďalšou novinkou je rozšírenie 
o ďalšie komodity separácie 
domáceho odpadu v našom 
meste. Doteraz tetrapakové 
obaly a polystyrén končili väč
šinou v zmesovom komunál
nom odpade. Od 1. januára 
je možný ich triedený zber. 
Na sídliskách sa zbierajú do 
žltých nádob a pri rodinných 
domoch do vriec slúžiacich na 
zber plastov.

Ing. Arnold Kocsis,
vedúci referátu ŽP MsÚ
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Pred Vianocami zavítali do Zariadenia pre seniorov Ambró
zia aj mestskí poslanci. Seniorom sa milými slovami priho
vorili viceprimátor Csaba Orosz a poslankyňa Edit Bauer, 
poslanec Koppány Kovács im zasa zaspieval niekoľko zná
mych vianočných piesní. Adventné obdobie obyvateľom 
zariadenia spríjemnili aj žiaci Základnej školy Mateja Korví
na.                             (–)

Ostatný zber šatstva, ktorý organizoval miestny spolok Slo
venského Červeného kríža, bol úspešný. Spolok vyzbierané 
predmety predával za symbolickú cenu. Časť výťažku aj ten
toraz poskytne na charitu a časť použije na nákup pomô
cok, ktoré spolok využije na prednáškach venovaných prvej 
pomoci.                 (ti)  

Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými cho
robami v Šamoríne v decembri pravidelne organizuje pre 
svojich neplnoletých členov mikulášske stretnutie, na kto
rom ich obdaruje balíčkom dobrôt. Pre dospelých sa zasa 
konalo adventné stretnutie, na ktorom s hudobnopoetic
kým pásmom vystúpili Judit Botló a Enikő Sz. Patonyi.     (–)

Vedenie evanjelickej cirkvi a nášho mesta v poslednú adventnú sobotu navštívilo miestne zariadenie pre seniorov. Farárka 
Jana Fürdös prosila o Božiu milosť pre každého obyvateľa zariadenia a v krátkom príhovore uviedla, že návšteva je už dvad
siata piata v poradí. Tento milý zvyk zaviedol predchádzajúci evanjelický farár Juraj Bándy. Zariadenie odvtedy pravidelne 
navštevujú traja členovia cirkevnej obce. Pri príležitosti jubilea návštevníci okrem tradičného drobného pečiva a ovocia pre
kvapili seniorov aj tortou. Dary samosprávy odovzdali primátor Gabriel Bárdos a poslankyňa Edit Bauer.                             (–) 
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„ZOMREL KRÁľ MATI-
ÁŠ – UŽ VIAC PRAVDy 

NEMÁŠ!”
Matejova autorita a  moc vyvr
cholili v poslednom desaťročí 
jeho panovania. V tom čase 
sa mu už podarilo prelomiť 
vnútorný odpor (nepokoje, 
sprisahania, bratrícke vojny, 
protikráľov atď.) a vďaka sil
nému, oddanému a lojálne
mu zázemiu a azda najlepšej 
dobovej európskej armáde 
aktívne expandoval a dosia
hol nevídané zahraničné 
úspechy. V druhej polovici 
osemdesiatych rokov patri
li pod jeho korunu územia 
ríšskych rozmerov. Spolu s 
Vladislavom bol český kráľ 
a zároveň aj rímskonenec
ký kurfist. Po víťazstve nad 
Fridrichom III. získal titul 
rakúskeho vojvodu, keď si 
vybojoval Dolné Rakúsko, 
Štajersko, Korutánsko a dve 
najvýznamnejšie mestá regió
nu: Viedeň (1485) a Vieden
ské Nové Mesto (1487). Pod
písal prímerie so sultánom 
Bajazidom II., no o dva roky 
urobil všetko preto, aby získal 
kontrolu nad jeho mladším 
bratom Džemom, ktorý sa 
ocitol v  kresťanskom zajatí. 
Podporou nároku Džema na 
trón chcel vyvolať v Osman
skej ríši nepokoje. Chaos 
chcel využiť na vytlačenie Tur
kov z blízkosti uhorských hra
níc a Balkánskeho polostrova. 
Jeho plán však stroskotal a 
utrpel aj iné vážne neúspe
chy. Väčšina nemeckých sta
vov nepodporovala cisárske 
ambície panovníka, ktorý 
vládol prisilnou rukou, a jeho 
protivníkovi, cisárovi Fridri
chovi, sa podarilo korunovať 
svojho syna Maximiliána I. za 
rímskeho kráľa. Keďže man
želstvo s kráľovnou Beatrix 
zostalo bezdetné, hrozilo, 
že v zmysle zmluvy z roku 
1463 podpísanej vo Vieden
skom Novom Meste prejde 
moc na Habsburgovcov. Táto 
možnosť Mateja trápila o to 
viac, že svojimi dovtedajšími 
aktivitami sa snažil prevziať 
práve mocenské postavenie 

Habsburgovcov v strednej 
Európe. V posledných rokoch 
svojho života sa snažil zabez
pečiť nástupníctvo pre svojho 
nezákonného potomka Jána 
Korvína, ktorému daroval 
mnoho hradov, veľkostatkov 
a udelil mu aj rôzne tituly. 
Uprednostňovanie neman
želského syna sa však veľmi 
dotklo Beatrix Aragónskej, 
a práve preto v druhej polo
vici osemdesiatych rokov sa 
vzťah medzi kráľom a kráľov
nou veľmi zhoršil. Čoraz väč
ší problém predstavovali aj 
zdravotné ťažkosti pomerne 
mladého panovníka, ktoré sa 
objavili po jeho štyridsiatke. 
V korešpondencii sa o mno
hých lekárskych ošetreniach 
zmieňuje aj samotný Matej, 
o jeho ochorení zasa detailne 
informuje jeho kronikár Anto
nio Bonfini. Pre dnu ho sužo
vali veľké bolesti, v roku 1489 
mu viackrát opuchla noha až 
tak, že nevedel ani chodiť, 
preto ho nosili na nosidlách. 
V roku 1490 sa však jeho stav 
zlepšil a v januári už aj jeho 
lekári súhlasili s tým, aby z 
Budína odcestoval do Viedne. 
Podľa Bonfiniho panovník vo 
Viedni naďalej riešil vnútor
né i zahraničné záležitosti a 
pred Veľkou nocou rozhodol 
o omšiach a prípravách na 
sviatky. Neskôr navyše plá
noval odcestovať do Sliezska, 
aby sa osobne zúčastnil na 
letnom stavovskom zhromaž
dení. Zostali to však len plá
ny, keďže kráľ sa sviatku zmŕt
vychvstania nedožil: skonal v 
utorok 6. apríla ráno medzi 
siedmou a ôsmou hodinou. 
Bonfini detailne opisuje jeho 
náhlu nevoľnosť a krutý boj 
so smrťou. 
„Na Kvetnú nedeľu sa v 
sprievode vyslancov, pápež
ského legáta a aristokratov 
dal vyviezť na tribúnu pod 
balkónom hradu, ktorá bola 
postavená v predchádza
júci deň“ – píše kronikár. 
Po omši si Matej predvolal 
odchádzajúceho benátskeho 
vyslanca Domenica Bollani
ho, aby ho pasoval za rytiera. 

Šesťhodinové oslavy absol
voval panovník dôstojne a s 
neuveriteľnou trpezlivosťou. 
Dovtedy nič nejedol, preto sa 
cítil malátny a utiahol sa do 
svojich komnát. Nejedol ďal
šie tri hodiny, lebo ho trápili 
žalúdočné problémy. Navyše 
čakal kráľovnú, ktorá vo svia
tok navštívila mestské kosto
ly. Napokon však nevydržal a 
požiadal o jedlo. Servírovali 
mu figy z Picena, no boli ska
zené, preto sa – podľa opisu 
– veľmi nahneval. Medzi
tým prišla kráľovná, ktorá sa 
pokúsila manžela upokojiť a 
ponúkla mu obed, Matej ho 
však odmietol. Točila sa mu 
hlava a videl hmlisto, preto sa 
dal odniesť do spálne. Podľa 
Bonfiniho vtedy utrpel mŕt
vicu. Hneď k nemu privolali 
syna Jána, príbuzných, ktorí 
sa zdržiavali vo Viedni, ako aj 
cirkevných a svetských hod
nostárov. Všetci „videli, že 
kráľ má veľké bolesti a pre váž
ne ochorenie nedokázal ani 
hovoriť. Vykrikoval len »jaj, 
jaj!« a »Ježiš!«. Ani v ohroze
ní života nikto nemal odvahu 

sa panovníka dotknúť, priho
voriť sa mu alebo mu podať 
jedlo. Len kráľovná silou roz
tvorila jeho ústa a naliala do 
nich nejakú apatieku. Teraz 
ho ťahá za uši, prsty, vlasy, 
aby sa prebral. Potom mu 
zviazala ruky a nohy, ako sa 
to v takýchto prípadoch robí. 
Neúnavne robí všetko, čo jej 
káže láska. Žiada lekárov o 
rady a prosíka ich, keďže váž
na choroba ich vyľakala. Kráľ 
zasa pod ťarchou rastúcej 
bolesti stoná a kričí; bojuje 
so samotnou smrťou... Ráno 
jeho veľké bolesti ustúpili, 
na niekoľko hodín dokonca 
aj zaspal, ale jeho spánok bol 
nepokojný. Ďalej počas celé
ho dňa nezaspal, ležal nemo 
na chrbte. Uprene hľadel na 
syna, ktorý stál pred ním, 
potom na kráľovnú, akoby im 
chcel niečo povedať. Viackrát 
sa snažil čosi povedať, no slo
vá nedokázal vyriecť... Na tre
tí deň, keď už len chrčal, ako
by žiadal o Božiu milosť, rôz
ne naznačil úprimnú kajúc
nosť, až napokon pri dávení 
vypustil dušu: Počas zápasu 

Kapitoly o královi Matejovi – 7. cast´ ˇ
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so smrťou sa mu v žalúdku 
vytvorila guľka veľkosti ore
cha, ktorá stúpala smerom 
nahor do hrdla. Keď dorazila 
k ohryzku, kráľ vydýchol svo
ju dušu,“ napísal Bonfini.
Hoci Bonfini spomína mŕt
vicu, po Matejovej smrti sa 
ihneď objavili podozrenia z 
vraždy. O otrave sa hovorilo 
nielen doma, ale aj v zahra
ničí, ako dôvod Matejovej 
smrti ju spomína aj pápež. 
Náhla nevoľnosť, obrovské 
bolesti, ako aj dávenie môžu 
poukazovať na nejaký druh 
nervového jedu. Najväčšie 
podozrenie sa znieslo na 
kráľovnú Beatrix, ktorá mala 
možnosť, a možno aj dôvod, 
zariadiť, aby sa na kráľov stôl 
dostali otrávené figy a potom 
podľa Bonfiniho kvapkať do 
úst utrápeného panovní

ka rôzne séra. Proti teórii o 
vražde však hovorí fakt, že 
Matejov zdravotný stav sa 
dlhé roky zhoršoval a jeho 
stavy sa náhle menili. Vilmos 
Fraknói v Matejovej biogra
fii z roku 1890 uvádza názor 
známeho internistu Frigyesa 
Korányiho, ktorý na základe 
Bonfiniho opisu u panovní
ka diagnostikoval mozgovú 
mŕtvicu spôsobenú dnou. 
Prívrženci prirodzenej smrti 
sa často odvolávajú na Mate
jove vojnové zranenia a na 
nepriaznivé dopady života vo 
vojenských táboroch na zdra
vie. Jeho prípad v roku 1982 
študoval aj rakúsky internista 
Herwig Egert, ktorý pouká
zal na slabé miesta Korányi
ho diagnózy. Profesor Egert 
mal podozrenie z vážnych 
žalúdočných a hrudných 

problémov, no nevylúčil ani 
otravu.
Podľa Bonfiniho Matejovu 
smrť naznačilo viacero prí
rodných úkazov: „Dunaj sa 
nezvyčajne rozvodnil, zalial 
mnoho miest a obcí, aby 
Panóniu ochránil pred Tur
kami, keďže jej ochranca ju 
už chrániť nemôže. V Budí
ne v deň kráľovej smrti sko
nali levy. V ten deň v Budíne 
nevideli ani jedného havra
na, ktorého majú Korvínov
ci v erbe, no v Stoličnom 
Belehrade, kde sa pochová
vali uhorskí králi, krákalo 
toľko havranov, že každý 
vytušil panovníkovu smrť.“
Po smrti panovníka sa roz
padla aj jeho ríša. Západné 
územia získali späť Habs
burgovci, české provincie 
sa zjednotili pod jednou 

korunou. Jánovi Korvíno
vi sa nepodarilo zasadnúť 
na trón, musel sa uspoko
jiť s titulom chorvátskeho 
bána a podobne ako sta
rý otec, aj on zasvätil svoj 
život protitureckým bojom. 
Matejovým nástupcom na 
uhorskom tróne sa stal Vla
dislav II., prezývaný „bene“ 
alebo „dobře“. Počas jeho 
panovania sa rozpadlo čier
ne vojsko, vypuklo najväčšie 
uhorské sedliacke povstanie 
a začalo sa storočie skazy, 
uprostred ktorého sa kraji
na rozpadla na tri časti. Niet 
teda divu, že ľudia s nostal
giou spomínali na veľkého 
Mateja a čoraz častejšie si 
hovorili: „Zomrel kráľ Mati
áš – už viac pravdy nemáš!”

 (Pokračujeme)    
László Horváth 

Vianočné trhy Prezentácia knižnej novinky 
Alexa Strieženca

Vianočné trhy 2016 neboli 
venované len nákupom a zába
ve, ale aj dobročinnosti. Vlast
noručne zhotovené výrobky 
ponúkali Centrum voľného 
času, Špeciálna základná ško
la, ako aj mestský úrad. Škol
ské zariadenia využijú získané 

prostriedky na vlastné účely, 
napríklad Špeciálna základ
ná škola z nich bude finan
covať školský výlet. Mestský 
úrad zasa takmer 400eurový 
výťažok daroval rodine, kto
rá vychováva postihnutého 
Daniela Orosza.    (ti)    

Posledné minuloročné 
stretnutie Klubu sloven
ských čitateľov pri Mestskej 
knižnici Zsigmonda Zala
baiho v Šamoríne sa  nieslo 
v znamení prezentácie kniž
nej novinky Alexa Strieženca 
Úsvit v Amsterdame. Autor, 
známy šamorínsky hudob
ník, ktorý má na svojom spi
sovateľskom konte niekoľko 
publikácií najmä z oblasti 
hudby, sa tentoraz predsta
vil v odlišnom žánri.
Román Úsvit v Amsterda-
me sa odohráva na prelome 
politických režimov. Čitateľ 

sa prostredníctvom hlav
ného hrdinu, ktorý sa aj 
napriek úteku z vlasti pohy
buje v začarovanom kruhu 
vlastnej existencie, ocitá na 
rôznych miestach a spozná
va aj amsterdamskú štvrť 
nočných barov a osudy ľudí, 
ktorí sú jej súčasťou.
Počas samotnej prezentácie 
knihy Úsvit v Amsterdame si 
nejeden z  účastníkov polo
žil otázku: Podarí sa hlav
nému hrdinovi vystúpiť z 
vlastného tieňa? Odpoveď 
je v príbehu, ktorý autor vo 
svojej knihe predostrel.  (mg)
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Békešská Čaba dvakrát, alebo môj najväčší zážitok roka
Keď spieval Levente Galda 
so zborom v evanjelickom 
chráme v Békešskej Čabe v 
Maďarsku slová piesne „Daj, 
Boh, šťastia tejto zemi, 
všetkým ľuďom v nej, daj, 
Boh, šťastia celej zemi, všet
kým národom,“ málokto z 
takmer tritisíc ľudí  sa ubrá
nil dojatiu a slzám. 
Levente Galda bol jeden 
z mnohých účastníkov 
programu V. evanjelických 
cirkevných dní (ECD), ktoré 
sa v dňoch 6. –  8. júla 2016 
uskutočnili v Békešskej Čabe 
v Maďarsku. Tu sa nachádza 
najväčší murovaný evanje
lický chrám v strednej Euró
pe. Tento tzv. Veľký kostol 
postavili slovenskí evanjelici 
v roku 1824 a má kapacitu 
3600 miest na sedenie. Ved
ľa neho stojí tzv. Malý kos
tol postavený v roku 1745. 
Práve v týchto chrámoch sa 
V. evanjelické cirkevné dni 
konali.
Z portálu Úradu pre Slo
vákov žijúcich v zahraničí 
citujem k tejto udalosti slová 
JE Igora Furdíka, generálne

ho konzula SR v Békešskej 
Čabe:  „Z hľadiska vzťahu k 
slovenskosti ide o podujatie, 
ktoré je miestom konania, 
rozsahom a témou veľmi 

aktuálne a významné. Boli 
to totiž prevažne evanjelici 
zo Slovenska (ale aj Nemci), 
ktorí po vytlačení osmanskej 
ríše z Uhorska osídlili mno
hé regióny Dolnej zeme. A 
oni mali tiež zásadný podiel 
na ich kultivácii a zaradení 
ako významného faktora do 
ekonomiky Uhorska.“
A ďalej z portálu citujem: 

„Je tiež dôle
žité, že ECD 
sa konajú v 
spolupráci s 
m a ď a r s k o u 
evanjelickou 
cirkvou a tak 
celkovo zapa
dajú do pozi
tívneho módu 
m e d z i š t á t 
nych sloven
s k o  m a ď a r 
ských vzťahov 
na najvyššej 
úrovni. Môžu 
tiež vytvoriť 
ďalší pozitív
ny nepolitic
ký spájajúci 
prvok medzi 
oboma naši
mi národ
mi a štátmi. 
Slovenská a 

maďarská evanjelická cirkev 
majú už niekoľko rokov pod
písanú partnerskú zmluvu 
(slávnostne podpísaná 21. 3. 
2012 v Komárne predsedníc

tvami oboch cirkví).“
V rámci konania V. sloven
ských evanjelických cirkev
ných dní v Békešskej Čabe 
sa zúčastnilo vyše päťtisíc 
evanjelikov. Okrem účast
níkov zo Slovenska tu boli 
zástupcovia a členovia slo
venských evanjelických zbo
rov z Maďarska, Srbska, 
Rumunska, Chorvátska 
a Česka. Okrem toho do 
Békešskej Čaby prišli počet
ní hostia z Nemecka, Švéd
ska, Fínska, Estónska a ďal
ších krajín.
To, že išlo o výnimočný záži
tok, má pre mňa prinajmen
šom dva dôvody. Tým prvým 
bola možnosť prežívať slo
bodu viery takým spôso
bom, že širokoďaleko nikto 
nepochybuje o tom, či je 
dobré byť kresťanom a či sa 
kresťanské hodnoty, liturgia 
a odkaz ešte hodia do života 
21. storočia.  Snáď prvýkrát 
v živote som mala pocit jed
noty ľudí, ktorí tieto hodno
ty zdieľajú, taký nerušený 
a priam nekonečný. Tým 
druhým bolo miesto, kde 
sa ECD konali. Nádherné 
mesto s južanskou atmosfé
rou na juhovýchode Maďar
ska, ktoré postavili ľudia 
rôznych národností a tento
krát poskytlo svoju otvore
nú náruč najmä Slovákom, 
potomkom tých, ktorí sa 
usídlili v rôznych častiach 

bývalého Uhorska a dodnes 
ostali žiť po jeho rozpade 
v nástupníckych štátoch, 
podobne ako iné národy. 
A v jednom národe možno 
vidieť osudy iných národov, 
osudy ľudí, všetky ťarchy aj 
všetky radosti a požehnanie, 
ktoré život od vekov prináša 
človeku, pútnikovi a hosťovi 
na zemi. 
Prijatím plným pohostin
nosti a vľúdnosti nás obda
rovala Békešská Čaba milý
mi ľuďmi, dobrým jedlom, 
slnečnými dňami a teplom 
letných večerov. Keď v pre
plnených chrámoch niekoľ
kokrát zaznela hymna „Hrad 
prepevný je Pán Boh náš...“, 
myslela som na moju mamu 
a krstnú mamu. Obe boli 
diakonisy v Liptovskom 
Mikuláši. Keď v 50. rokoch 
režim zrušil evanjelickú dia
koniu, museli odísť z diako
nie „do civilu“. Neskôr sa 
mamička vydala a jej najlep
šia priateľka z diakonie, kto
rej rodina pochádzala práve 
z oblasti dolnozemských 
Slovákov, sa stala mojou 
krstnou mamou. V duchu 
som im venovala všetky pies
ne a modlitby tohto nádher
ného čabianskeho stretnu
tia. 
Okrem mojej krstnej mamy 
má niekoľko ďalších blíz
kych ľudí svoje korene v 
národnostne zmiešaných 
miestach v susedných štá

Dom maliara Vladimíra Urbančeka v Petrovci 

Veľký kostol v Békešskej Čabe 
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Ponuka Mestskej knižnice  ZsigMonda Zalabaiho

JOZEF BANÁŠ: KóD 7. KONIEC ZLA
Príbeh Kódu 7 sa odohráva v himalájskom kráľovstve Bhután – 
krajine, ktorá má ako jediná na svete oficiálnu štátnu doktrínu 
hrubé domáce šťastie a nie hrubý domáci produkt. Autor na 

základe osobnej skúsenosti prichádza k 
poznaniu, že je to azda jediná krajina, 
v ktorej ryba od hlavy nesmrdí, ale nao
pak – vonia. Známi hrdinovia z románov 
Kód 1 a Kód 9 Michal a bohyňa Kumari 
spoločne s reálnymi postavami, akými sú 
dalajláma alebo bhutánsky kráľ, nekom
promisne odolávajú silám zla. Vyvracajú 
mýtus našej civilizácie o prospešnosti 
„boha neustáleho rastu“. Autor odváž

ne tvrdí, že tento boh vyhovuje najmä nenásytným bankám, 
mediálnym manipulátorom a mocichtivým politikom.

VIOLA STERN-FISChEROVÁ 
A VERONIKA hOMOLOVÁ-TóThOVÁ: 

MENgELEhO DIEVčA. 
Tá hrozná doba stvorila množstvo prí
behov. Príbehov o odvahe, statočnosti, 
láskavosti a obetovaní sa, ale aj o zlobe, 
podlosti a obludnom ponižovaní iných 
ľudských bytostí. Príbeh Violy Fischero
vej je však výnimočný. Ona totiž okrem 
toho, že prežila peklo táborov smrti 
a našla v sebe silu na riskantný útek, 
dokázala ešte niečo. Vďaka nej chytili 
brutálnu dozorkyňu z Birkenau. Po voj
ne sa náhodou stretla so svojou veľkou 
láskou. Mužom, o ktorom roky nevedela, či ešte žije. Ale nako
niec sa vydala za niekoho. Viola Fischerová po rokoch zverila 
svoje spomienky reportérke Veronike HomolovejTóthovej. 
Táto kniha zaznamenáva jej osud i osudy iných ľudí, ktoré by 
nemali upadnúť do zabudnutia.

toch. Tým, že žijeme v 
národnostne zmiešanom 
Šamoríne, stala sa mi roz
manitosť veľmi blízka, je pre 
mňa inšpiráciou, výzvou k 
tvorivej otvorenosti a hľa
daniu spoločného ľudského 
menovateľa. Snažila som sa 
navštíviť niektoré z týchto 
miest a hľadala som mož
nosti kultúrnej spolupráce. 
Keďže cez kultúrnu spolu
prácu ide o pomerne lukra
tívne cesty a každý si stráži 
svoje kruhy, dopytovania po 
grantoch a festivaloch som 
sa nakoniec vzdala. 
V jeden zimný podvečer 
začiatkom minulého roka 
sa u nás zastavil kamarát. 
Jeho manželka pochádza 
z rodiny, ktorá sa práve z 
oblasti Békešskej Čaby po 
2. svetovej vojne rozhodla 
využiť možnosť vrátiť na Slo
vensko. Boli presunutí do 
nehostinných hôr v oblasti 
Šumavy. Asi také boli osudy 
ľudí na jednej aj druhej stra
ne. Vyhostení alebo okla
maní. Po hrôzach vojny, 
keď si ľudia začali myslieť, 
že skončilo utrpenie, prišli 
ďalšie nekonečné dôsled
ky. Ale vrátim sa k zimné
mu večeru, a dej sa začne 
odvíjať veselším smerom. 
Keďže ďalší spoločný kama
rát,  vinár v Pezinka, tiež s 
koreňmi v oblasti Békešskej 
Čaby,  má bohaté vzťahy s 

krajanmi žijúcimi na Dolnej 
zemi cez vínko a gurmán
stvo, po niekoľkých telefo
nátoch bolo dohodnuté – v 
lete ideme. Termín padol na 
29. júl.  Naša spoločná dovo
lenka po prekonaní upchatej 
diaľnice pri Budapešti začala v 
Sarvaši fantastickým halászlé 
a krásnym vínkom v Halász
csárde. Pokračovanie v tomto 
duchu bolo jasné – Békešská 
Čaba, kúpeľné mesto Gyula v 
Maďarsku, Nadlak v Rumun
sku, Báčsky Petrovec a Kulpín 
v Srbsku, Ilok v Chorvátsku – 
to boli najdôležitejšie zastávky 
na našej deväťdňovej ceste. 
Stretnutia s ľuďmi, ktorí tvrdo 
pracujú na poliach, vo vini
ciach či vo svojich obchodí
koch, firmách a popritom hra
jú divadlo, venujú sa kultúre, 
maľujú, boli nesmierne obo
hacujúce. V Báčskom Petrovci 
sa nám s Jurajom naskytla prí
ležitosť pozdraviť poslucháčov 
rozhlasu hudobnými a literár
nymi novinkami, a hudbou a 
poéziou Šamorínskych veršov.
Stretli sme ľudí s rôznymi 
osudmi, rôznymi profesia
mi, životmi. Nikto to nemá 
ľahké, pre nikoho nie je cesta 
vopred vydláždená, nech žije 
kdekoľvek na tomto svete. Slo
váci, Maďari, Rumuni, Srbi, 
Chorváti – národnosti, ktoré 
sa striedajú navzájom ako kve
ty vo venci, skladajú obraz ako 
kamienky mozaiky. Memen

tom však zostávajú dva zážit
ky – pohľad na ruiny mosta 
v Novom Sade a rozstrieľanú 
vodnú nádrž vo Vukovare z 
vojny, po ktorej nikto nezostal 
šťastný a v každej rodine nie
kto chýba. Štáty ani ich hrani
ce nevznikajú v čase mieru. V 
čase mieru sa rozvíja spoluprá
ca. Čím väčší priestor má spo
lupráca, otvorenosť, spravodli
vé rozdeľovanie prostriedkov, 
tým bezpečnejší je náš život. 
Dovolenka cez Békešskú 
Čabu, ktorej začiatok sme 
naplánovali na koniec júla, 
sľubovala jedinečné zážitky. 
To som ešte nevedela, že jej 
budú predchádzať V. evanje
lické cirkevné dni v Békešskej 

Čabe prvý júlový týždeň. Pre
plnený chrám pre 3600 ľudí 
na začiatku a ten istý chrám 
v bežnú nedeľu na konci júla, 
keď v ňom asi dvadsať ľudí 
spievalo piesne z historického 
Tranoscia – najväčšie dojmy 
leta. Ten prvý svojou mohut
nosťou, ten druhý ako déjà 
vu.  Tranoscius bol spevní
kom nášho detstva. Zdalo sa 
nám to aj s vinárom Paľkom 
z Pezinka s koreňmi v Békeš
skej Čabe neuveriteľné – spolu 
stretnúť naše detstvo práve tu, 
v Békešskej Čabe.
Prajem všetkým to, čo zaznelo 
v slovách piesne „Daj, Boh, 
šťastia ...“ 

Judita Kaššovicová

Žitnoostrovské osvetové stredisko so sídlom v Dunaj-
skej Strede aj tento rok vyhlasuje okresné súťaže vo 
výtvarnej a fotografickej tvorbe pre neprofesionál-

nych umelcov. Každoročne v apríli v prekrásnej sále 
Žitnoostrovského múzea na slávnostnej vernisáži je  
vyhlásenie  výsledkov  a odovzdávanie cien. V porote 

pracujú odborníci.  

XX. Výtvarné SPEKTRUM 2017
Okresná súťaž amatérskej výtvarnej tvorby 

Uzávierka súťaže:  3. 3. 2017
Termín vernisáže: 4. 5. 2017, 17.00 hod.

AMFO 2017
Okresná súťaž amatérskych fotografov

Uzávierka súťaže:  22. 02. 2017
Termín vernisáže: 5. 4. 2017, 17.00 hod.

Bližšie informácie: 
Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10

929 01 Dunajská Streda 
Tel.: 031/ 552 27 62 e-mail: zosds@zupa-tt.sk  
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SPRÁVy MESTSKEJ POLíCIE

è2. decembra o 11.05 hod. 
občan nášho mesta odovzdal 
na stanici MsP peňaženku, kto
rú našiel na Gazdovskom rade. 
Podľa dokladov sa zistil majiteľ, 
ktorý si o 11.35 hod. peňažen
ku prevzal.
è5. decembra od 8.00 do 
12.30 hod. na stanici MsP bol 
výpadok elektrickej energie. O 
10.00 hod. občan mesta dovie
zol na stanicu psa, ktorého 
odchytil na Gazdovskom rade. 
O 13.45 hod. sa na stanicu 
dostavil majiteľ psa, ktorý svo
jím konaním porušil VZN mes
ta Šamorín č. 2/2010. Priestu
pok bol riešený dohovorom.   
è7. decembra o 22.25 hod. 
na stanici SAD na lavičke ležala 
neznáma osoba, ktorá odmiet
la akúkoľvek pomoc, ako aj 
lekárske ošetrenie. Pri opako
vanej kontrole sa tam už nena
chádzala.

– o 20.25 hod. stála služba vyslala 
službukonajúcich preveriť tele
fónny oznam, podľa ktorého na 
Záhradníckej ul. osobné moto
rové vozidlo narazilo do zaparko
vaného osobného motorového 
vozidla, pričom vodič z miesta 
nehody ušiel. Na vozidle bolo 
poškodené ľavé spätné zrkadlo 
a ľavý predný blatník. Na miesto 
bola privolaná hliadka OO PZ 
Šamorín, ktorá prípad ďalej rieši.
è10. decembra o 15.35 hod. na 
ul. Gazdovský rad pred vchodom 
do obytného domu ležala osoba 
na zemi. Nakoľko bola značne 
pod vplyvom alkoholu, zranená 
nebola a nežiadala lekárske ošet
renie, bola odprevadená domov.
è12. decembra o 21.30 hod. pri 
OD Tesco neznáma osoba obťa
žovala okoloidúcich. Bola upo
zornená a vykázaná z miesta. 
è23. decembra o 8.50 hod. 
bolo oznámené, že na Hlav

nej ul. na schodisku obytného 
domu sa nachádza neznáma 
osoba, ktorá tam aj pravdepo
dobne prespala. Osoba bola z 
miesta vykázaná. 
– o 1.40 hod. okoloidúceho 
na Kasárenskej ulici napadol 
neznámy muž. Poškodený 
nemal u seba žiadny doklad 
totožnosti, nemal žiadne zrane
nie a lekársku pomoc odmietol. 
Bol poučený o možnosti poda
nia trestného oznámenia na 
OO PZ SR Šamorín, čo taktiež 
odmietol. Bol evidentne silno 
pod vplyvom alkoholu.
è25. decembra o 9.05 hod. 
hliadka preverovala oznam, 
podľa ktorého na Pomlejskej 
ulici sa pohybuje pitbul a napá
da okoloidúcich psov. Bol ziste
ný majiteľ, ktorý psa odchytil. 
è28. decembra o 7.10 hod. 
hliadka bola vyslaná na Záhrad
nícku ulicu, kde mal vnuk 

napádať babku. K fyzickému 
napadnutiu nedošlo, a počas 
prítomnosti hliadky sa meno
vaný správal pokojne. Bol upo
zornený, aby svoje konanie 
neopakoval. Otec a babka boli 
poučení, že môžu podať ozná
menie na OO PZ Šamorín.
è30. decembra o 7.45 hod. 
hliadka preverovala oznam, 
podľa ktorého na ul. Gazdov
ský rad v nočnej dobe v pres
ne nezistenom čase neznámy 
páchateľ poškodil zaparkované 
osobné motorové vozidlo zn. 
Citroen. Na uvedenom vozid
le bolo zlomené pravé predné 
zrkadlo. Na miesto sa dostavila 
aj hliadka OO PZ Šamorín, kto
rá prípad ďalej rieši.
è31. decembra o 14.40 hod. 
nahlásili požiar. Hliadka pre
kontrolovala celý areál mest
ského cintorína, avšak požiar 
nezistila.

Kráľom šamorínskeho športu sa stal opäť Csaba Zalka

Vstal z popola

Csaba, ak by si mal jednou 
vetou charakterizovať rok 
2016, čo by si povedal?
– Mám za sebou najúspešnej
ší rok. Splnil sa mi detský sen, 
stal som sa majstrom Európy.
Pritom začiatok minulého 
roka bol pre teba nepríjem-
ný.
– Hej, hej. Dlhé týždne som 
bol chorý, vynechal som veľa 
tréningov, neabsolvoval som 
ani jarné sústredenie.
Mal si aj čierne myšlienky?
– Občas ma napadli aj neprí
jemné veci… No snažil som 
sa byť optimistom, pozitívne 
vyhodnotiť situáciu. Choroba 
ma posilnila, a ešte s väčšou 
vervou som sa pustil do tré
ningov.
Nakoniec si sa dostal z neprí-
jemnej situácie.
– Podarilo sa to. Je to neuveri
teľné, nakoniec som dosiahol 
fantastické výkony, získal som 
medaily na juniorských maj
strovstvách Európy a sveta.

Opäť si sa stal najlepším 
športovcom mesta Šamorín. 
čo to pre teba znamená?
– Je to paráda! Podarilo sa mi 
obhájiť moju pozíciu, a pritom 
aj ďalší šamorínski športovci 
dosiahli skvelé výsledky. Teším 
sa z ocenenia, som na neho veľ
mi hrdý.
Koľko oddychu si si doprial 
po náročnom roku 2016?
– Tri týždne. Oddychoval som 
pri mori v Turecku a aj doma. 
Potom som už začal prípravu 
na rok 2017. Bol som na sústre
dení v Taliansku, kde sme 
okrem pádlovania veľa behali 
a chodili do fitka. Okrem toho 
som sa pripravoval v domácich 
podmienkach. V januári a vo 
februári pôjdeme viackrát na 
sústredenie, hlavne budeme 
behať na lyžiach. V marci je plá
nované mesačné sústredenie 
opäť v Taliansku, kde budeme 
pádlovať desiatky kilometrov.
Kedy sa začínajú preteky?
– V apríli.

čo bude pre teba vrcholom 
v roku 2017?
– Juniorské ME a MS. V tejto 
kategórii budem môcť štarto
vať naposledy a preto by som 
rád súťažil medzi jednotlivca
mi.
Titul majstra Európy si zís-
kal vo štvorkajaku. Nebu-
deš obhajovať prvenstvo?
– Nie, lebo moji kolegovia sú 
starší a už nemôžu štartovať 
na juniorskom šampionáte.
Ak ti poviem rok 2020, čo ťa 
napadne?
– Viem, čo bude vtedy. Olym
piáda v Tokiu. Asi ste zveda
vý, či myslím na ňu. Klamal 
by som, keby som tvrdil, že 
nie. Samozrejme, rád by som 
na nej štartoval. Ale nemám 
ju stále pred sebou, vždy sa 
koncentrujem na najbližšie 

ciele. Teraz na tohtoročné 
juniorské ME a MS.
V roku 2016 si súťažil v dre-
se šamorínskeho KCK. Tak 
to bude aj v tomto roku?
– Zatiaľ neviem. Minulý rok 
mi ponúkla Dukla Trenčín 
profesionálnu zmluvu, no 
zatiaľ sme sa rozhodli, že 
zostanem doma. Uvidíme, 
čo bude v roku 2017…
Aké boli vianočné sviatky?
– Bol som rád, že som 
mohol byť doma s rodinou. 
Pre mňa to boli vzácne chví
le, keďže počas roka som 
často mimo domova. Samo
zrejme, k sviatkom patrilo 
aj tradičné šamorínske via
nočné pádlovanie, ktorého 
organizátorom bol opäť 
Gábor Jakubík.

Tibor Duducz

Najlepší športovci mesta Šamorín v roku 2016:
1. Csaba Zalka (Kajakcanoe klub) – 190 bodov
2. Kitti Bitterová (Klub šermu) – 178 bodov
3. Mátyás Szeiler (ZK Gladiátor) – 119 bodov
4. Henrik EgyenesPörsök (Klub šermu) – 104 bodov
5. Paulina Tesariková (Kajakcanoe klub) – 94 bodov
6. Eszter Méri (ŠTK/tenis) – 79 bodov
7. Bence Holocsi (ZK Gladiátor) – 73 bodov
8. Júlia Lelkes (Šamorínsky basketbalový klub) – 62 bodov
9. Zoltán Sármány (Klub šermu) – 56 bodov
10. Alexandra Hašková (Šamorínsky basketbalový klub) – 52 bodov

Sedemnásťročný Csaba Zalka má za sebou fantastický rok. 
Šamorínsky kanoista získal tri medaily na juniorských maj-
strovstvách Európy a s bronzom sa vrátil zo svetového šampi-
onátu. Zaslúžene sa stal opäť Športovcom roka mesta Šamo-
rín.
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„Fínsko – fínska” výmena trénerov

Husársky kúsok Henrika v Londýne

Na dva koše od senzácie

VýSLEDKy
EXTRALIgA: Banská Bystrica – Šamorín 56 : 73 (26 : 36),  
Šamorín – Slovan Bratislava 72 : 46 (44 : 21), Piešťany – Šamo
rín 63 : 59 (38 : 27) , Šamorín – Ružomberok 66 : 78 (31 : 37). 
Naše družstvo je s 8 víťazstvami a 5 prehrami na 4. mieste. 
Naše doterajšie body zaznamenali: Vyňuchalová 214, Beronja 
149, Nagyová 120, Slezáriková 115, Hašková 98, Theiner 74., 
J. Lelkes 21, V. Cséfalvay 17, Slimáková 14, Mihajlevičová 9,  
V. Óvári 8, Mišovičová 6, Mareková 3.   
JUNIORKy: Ružomberok – Šamorín 53 : 33 (35 : 13). Bola to 
iba druhá prehra našich junioriek, ktoré z doterajších 10 maj
strákov 8 vyhrali a suverénne vedú základnú časť súťaže.

Po senzačnom 3. mieste Kitty 
Bitterovej vo svetovej konku
rencii v Budapešti náš úspeš
ný šermiarsky klub namieril 
do Londýna s cieľom prekva
piť na kvalitne obsadenom 
juniorskom Svetovom pohári 
Eden Cup v Londýne. Henrik 
EgyenesPörsök sa nestratil na 
najsilnejšom európskom po
dujatí, bol benjamínom celé
ho 198členného štartovného 
poľa z 35 krajín. Talentovaný 
zverenec trénerského dua 
Jozef Nagy – Krisztián For
gách bol síce v eliminačných 
bojoch nasadený iba ako 54., 
čo znamenalo, že podľa papie
rových predpokladov sa čaka
lo od neho iba postup medzi 
najlepších 64 pretekárov. Hen
rik však predviedol husársky 
kúsok, iba o vlások mu unikol 
postup medzi najlepšiu štvor
ku. Nečakane hladko sa pora

dil s Holanďanom de Jongom 
(15 : 11), Angličana Isaaca 
Joleyho porazil taktiž presved
čivo (15 : 10), a keď sa už ocitol 
prekvapivo medzi 32 najlepší
mi, tak jeho výkon ešte zrás
tol. Henrika nezastavili ani 
dvaja oveľa ostrieľanejší borci, 
Francúza Michauda vyradil 
15 : 10 a Nemca Hamschler v 
pomere 15 : 11 azda po výko
noch, aké ešte doteraz nikdy 
nepredviedol na žiadnej medzi
národnej šermiarskej scéne. Do 
bojov o medaile ho nepustil iba 
kadetský majster sveta a neskor
ší víťaz tohto turnaja Francúz 
Tourett, ktorému podľahol 7 : 
15. Konečné 7. miesto  Henrika 
EgyenesaPörsöka bola skvelou 
bodkou za úspešnou minulo
ročnou sezónou šamorínske
ho mládežníckeho šermu aj v 
európskom meradle. 

Zostavil: Ernő D. Tok

Napriek tomu, že pod vedením 
Američana Mika Keeneyho 
vládla v kruhu nášho futbalo
vého klubu veľká spokojnosť, 
naše úspešné A mužstvo od 
januára povedie nový tréner. 
Mika Keeney totiž dostal ponu
ku, ktorému sa nedalo odolať: 
bude viesť fínskeho prvoligis
tu Kuopio PS. Predstavitelia 
klubu a Mike Keeney sa rozlú
čili v dobrom, k obojstrannej 
spokojnosti. Jeho nasledovník 
pochádza taktiež zo štátu tisí
cich jazier. Mladý, ambiciózny 
42ročný Mika Lönnström pri
chádza do klubu ako držiteľ naj
vyššej trénerskej licencie UEFA 
Pro z fínskej ligy, kde pôsobil 
pri profesionálnom tíme MyPa 
Myllikoski, ale má za sebou aj 
exotické angažmán pri mládež

níckej reprezentácii Thajska 
či pri mužstve New Radiant z 
Maledívskych ostrovov. Tréner
ské skúsenosti nazbieral aj na 
mládežníckej akadémii v Thaj
sku a bol riaditeľom mládežníc
kej akadémie MyPa Myllikoski. 
Nový tréner už stihol aj stretnu
tie s hráčmi a s vedením klubu, 
a po podpise zmluvy sľúbil, že 
bude pokračovať vo výbornej 
práci jeho predchodcu. Jeho 
cieľom je, aby rozvíjal kvality 
futbalistov a vytvoril dostatoč
ne kvalitný tím na to, aby bol 
schopný bojovať o také výsled
ky, vďaka ktorým sa veľký pro
jekt ŠTK ŠamorínFluminense 
mohol byť čo najúspešnejší.  
Pod vedením Mika Lönnströma 
začnú naši futbalisti prípravu 
na jarnú sezónu 9. januára.

BASKETBAL

ŠERM

FUTBAL

Stalo sa v decembri

Záverečné štyri kolá v minu
lom roku zastihli naše ženy 
vo výbornej forme. Po dvoch 
povinných víťazstvách, keď 
sme najprv na pôde Banskej 
Bystrice a potom doma pro
ti Slovanu urobili zo zápa
su hladký tréning, preverili 
zverenkyne trénerského dua 
Kačmárik – Diósi naše dve 
najväčšie rivalky v boji o 
bronzovú priečku. Ako hos
tia skvelých piešťanských 
Čajok, ktoré bravúrne doká
zali zdolať v úvode sezó
ny aj košické Anjelky, sme 
nastúpili v úlohe totálneho 
outsidera. Zápas však mal 
na obrovské prekvapenie 
aktérok absolútne iný cha
rakter. Naše hráčky podali 
ako tím najlepší výkon z 
posledných rokov a minútu 
pred koncom veľmi kvalitné
ho a absolútne vyrovnaného 
derby sme dokonca dvakrát 
mali zápas takpovediac vo 
svojich rukách, ale nervozita 
zohrala svoju rolu, a napo
kon o senzáciu sme prišli 
až v samotnom závere. Iba 
štvorbodovú prehru s Pieš
ťanmi, za ktoré hrávajú aj 

naše odchovankyne Oroszo
vá a Slamová, sa právom dá 
charakterizovať ako morálne 
víťazstvo, najmä keď porov
náme klubové rozpočty 
oboch protivníkov, ktoré 
sa azda porovnať ani neda
jú. Posledný domáci duel v 
minulom roku mal tiež svo
ju svojskú šťavu. Ďalší náš 
odveký rival Ružomberok 
totiž vedie náš bývalý úspeš
ný tréner Juraj Suja, a jeho 
manželka Tímea je šamo
rínskou odchovankyňou, 
ktorá bez problémov zvláda 
svoj návrat pod koše aj ako 
mamička. Do polovice zápa
su vyzeralo, že Vyňuchalová 
a spol. nadviaže na skvelé 
predstavenie na palubov
ke Čajok, prvú štvrtinu aj 
vyhrali, ale v závere tretej 
štvrtiny už bolo jasné, že 
náš ďalší sympatický výkon 
bude stačiť opätovne iba na 
tesnú prehru. Ženská extra
liga pokračuje 14. januára, 
naše družstvo odohrá svoj 
prvý novoročný zápas v Nit
re, 28. januára privítame 
Good Angels Košice. 
Okrem ženskej Extraligy sa 

šamorínsky fanúšik basket
balu má dôvod si všímať aj 
najvyššiu slovenskú súťaž, 
veď v drese suverénneho 
lídra extraligy, bratislav
ského Interu čoraz viac 
šancí dostáva náš Márton 
Domsitz (na snímke). Dva
dsaťročný a 207 centimet
rov vysoký pivot, študent FF 
UK Bratislava v doterajšom 
priebehu nastúpil v 5 maj
strákoch. Proti Lučencu, 
Karlovke, Komárne, Spiš
skej Novej Vsi a Nitre strávil 
na palubovke v žltočiernom 
dovedna iba 40 minút, no 
zaznamenal až 17 bodov (má 
skvelú 80percentú úspeš
nosť streľby), 5 blokov a 2 
asistencie. Vzhľadom na to, 
že Marci sa venuje profesi

onálnemu basketbalu iba 
necelé 2 roky, jeho doterajšie 
výkony v takej silnej konku
rencii sú úctyhodné. Najbliž
šie môžeme fandiť Marcimu 
Domsitzovi v bratislavskej 
basketbalovej hale 14. janu
ára, keď Inter privíta Svit.   
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12. augusta 2016 sa narodila Alekszandra Ivanovič,  
24. septembra Karl Krásny, 18. októbra Matúš Špaňo,  
23. októbra Dávid Šimša, 26. novembra Tomáš Dancák, 
27. novembra Ádám Imrich Šípoš, 1. decembra Bence 
hennyey, 8. decembra Laura Mucsková, 9. decembra 
Eszter Vörös, 26. decembra Dárius Juracska. 
Veľa šťastia, novorodenci!

NARODENIA

24. novembra 2016 zomrel vo veku 71 rokov Ján Szalai, 25. 
novembra vo veku 67 rokov Stanislav Biskupič, 26. novemb
ra vo veku 87 rokov František Czúra, 29. novembra vo veku 
69 rokov Terézia Durišová, 30. novembra vo veku 75 rokov 
helena Neszméryová, 1. decembra vo veku 74 rokov Miku-
láš Sípos, 2. decembra vo veku 85 rokov Terézia Baráthová, 
4. decembra vo veku 68 rokov Ján Luky, 8. decembra vo veku 
61 rokov gizela čatlošová, 9. decembra vo veku 90 rokov 
Juliana Filipcsiková, 11. decembra vo veku 60 rokov Miros-
lav Šárközy, 13. decembra vo veku 49 rokov Štefan Šamko, 
16. decembra vo veku 77 rokov Arpád Szinghoffer, 17. 
decembra vo veku 93 rokov Mária Csóková, 27. decembra vo 
veku 92 rokov Antal hideghéthy, vo veku 83 rokov Alžbeta 
Nagyová a vo veku 68 rokov Ladislav Vonyik.  
Česť ich pamiatke!

3. decembra 2016: Jakub Papánek a Petra Bosá. 
Gratulujeme!

ÚMRTIA

UZAVRELI MANŽELSTVO

JUBILANTI

Veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody v kruhu najbližších 
prajeme tým občanom mesta, ktorí v januári dovŕšia 70., 
75., 80., 85. a viac rokov: Valéria Csölleová, Ferdinand 
Patonyi, Petronela Bokorová, Ing. Jaroslav Coplák, 
Jakub Veli, helena hargašová, Janka Benkovičová, Mar-
gita Csenkeyová, Izabela Kozmérová, Eva Jílek, Juliana 
Tóthová, Alžbeta Mészárosová, Margita hurtonová, 
Emília Bodóová, Marta Czurová, helena hanáková, 
Anna Csibová, Tibor galovič, Ondrej Adamov, Jozef 
Kirchner, PhDr. Zlata čipková, Alžbeta Csölleová, Rozá-
lia Lengyelová, MUDr. Milan hudek, Irena Kopálová, 
Jozef halász, Vojtech Zöld, Ladislav Sárkány.

DROBNý INZERáT

•  V Šamoríne pri cintoríne dám do prenájmu garáž.  
Tel.: 0908 668 069

•  18. január Ray Cooney: Bláznivé peniaze (Funny 
money) – divadelné predstavenie – 19.00

•  19. január  Venčekový ples ZŠ Mateja Korvína – 17.00
•  28. január  Výročná členská schôdza Miestneho spolku 

Slovenského Červeného kríža – 15.00
•  29. január Novoročný muzikálový a operetný koncert – 

19.00
•  4. február Maškarný ples speváckeho zboru Híd – 19.00
•  8. február Klamstvo – divadelné predstavenie – 19.00
•  11. február Ples Miestneho odboru Matice slovenskej – 

20.00
•  12. február Maškarný ples ZŠ Mateja Korvína – 14.00
•  15. február Predstavenie Bábkového divadla Marioneta 

– 9.30 a 10.30
Kontakt 
Adresa: Veterná 8, 931 01 Šamorín
Tel. č.: 031/562 22 41 alebo 031/562 33 22   
email: msks@mskssamorin.sk    
www.mskssamorin.sk
Pokladňa: V dňoch predpredaja vstupeniek od 16.00 do 
19.00 hodiny. Tel. č. 0650 409 566.

MESTSKé KULTÚRNE STREDISKO

Poďakovanie a vďačnosť

Každému sa  počas života 
môže stať, že z nejakých dôvo
dov sa mu chôdza po scho
doch stane obtiažnou či bez 
pomoci nemožná. Bohužiaľ, 
prihodilo sa to aj v našej rodi
ne.
Potrebovali sme nájsť mož
nosť, ako sa môj manžel 
dostane každodenne na tretie 
poschodie v paneláku, kde nie 
sú výťahy. Po dlhom hľadaní 
sme našli riešenie u spoločnos
ti Stannah,  ktorá ponúka bez
pečný a voľný pohyb bez bariér 
pre všetkých, ktorí by inak 
museli svoj obľúbený domov 
opustiť. Sú  to vlastne koľajni
ce, ktoré sa primontujúupev
nia  na schody, po ktorých 
sa potom pohybuje stolička 
poháňaná elektrinou.
S empatiou, s ľudským prí

stupom sme sa stretli v osobe  
pani konateľky  Stannah, s. r. 
o. Zuzany West, s jej pomocou 
sme vedeli vybrať čo najvhod
nejší model, ktorý nám aj rých
lo zaobstarala a pomohla i v 
realizácii namontovania.
Pomaly je to už 47 rokov, čo 
bývame v Mestskom majeri č. 
1001/19. Tu sme prežili svoju 
mladosť, vychovali deti. Sem 
nás viažu naše spomienky a 
preto by sme sa odtiaľto nech
celi odsťahovať. Aj touto ces
tou ďakujem všetkým obyvate
ľom paneláku – bloku na MM 
1001/19, za ich empatiu, poro
zumenie a za to, že súhlasili s 
montážou tohto výťahu, ktorý 
nám – mne a môjmu manže
lovi uľahčí každodenný život. 
Ešte raz všetkým ďakujem!

Alžbeta Zacharov 

Darovanie krvi
Miestny spolok Slovenského červeného 

kríža pozýva 23. januára 2017 do Mestského 
kultúrneho strediska v Šamoríne všetkých, 

ktorí chcú pomôcť darovaním krvi. Na 
prvom poschodí kultúrneho domu budú 
pracovníci Národnej transfúznej služby 

pracovať od 8.00 do 11.00 hod. 
Každý darca je srdečne vítaný.  
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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:




