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Fórum obyvateľov o parkovaní

Mestské zastupiteľstvo v
Šamoríne schválilo vlani v
apríli Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Šamorín
číslo 3/2016, ktoré od 1.
júna 2016 spoplatnilo parkovanie v centrálnych častiach
mesta. Na zasadnutie mestského zastupiteľstva vtedy
prišli aj početní obyvatelia
mesta, ktorí napriek tomu,
že samospráve v súvislosti
so spoplatnením parkovania
zaslali svoje postrehy písomne, chceli svoje stanovisko
prezentovať aj osobne. V
zákonom stanovenom termíne – ako to na zasadnutí
zaznelo – prišlo na mestský
úrad dvadsaťdeväť postrehov, pätnásť z nich sa týkalo
parkovania a osem bolo do
všeobecne záväzného nariadenia aj zapracovaných.
Niektorí občania vyjadrili
svoj nesúhlas so spoplatnením parkovania či niektorými pravidlami, no našli
sa aj takí, ktorí, vzhľadom
na nedostatok parkovacích
miest v centre mesta, so spoplatnením parkovania súhlasili.
Malá skupina obyvateľov
nášho mesta už od počiatku
vyslovuje nesúhlas s plateným parkovaním. Proti zrušeniu zbierala aj podpisy.
V ich mene sa Jozef Šípoš
dňa 17. augusta 2016 obrátil s otvoreným listom na
primátora mesta Gabriela
Bárdosa. Na začiatku listu
uvádza: „Zverejnenie, pripomienkovanie a následné
schválenie VZN č. 3/2016
prebehlo možno podľa zákonov a prinieslo veľký zásah
do života občanov nášho
mesta, ale široká verejná diskusia ešte pred zverejnením

prvej verzie VZN, ktorá takéto zmeny predpokladá, sa
neuskutočnila.“ Na otázku:
„Aké sú výsledky od zavedenia plateného parkovania?“
v liste je niekoľko tvrdení:
znížil sa počet parkovacích
miest; majitelia služobných
vozidiel – aj keď rezidenti,
sú znevýhodnení; majitelia prevádzok v parkovacej
zóne prichádzajú o zákazníkov; návštevníci Šamorína
často prichádzajúci za rodinou musia za parkovanie
platiť; parkovanie v sobotu
je úplne nezmyselné a znevýhodňuje podnikateľov v
centre; čerstvé potraviny z
trhu, pekárne či mäsiarstva
nahradili menej zdravé produkty obchodných reťazcov;
mnohí občania boli nútení
prepísať autá na rodinných
príslušníkov za poplatok ... a
v neposlednom rade sa stáva
život občanov v našom meste drahším. Jozef Šípoš v liste ďalej píše: „Šamorín platené parkovanie nepotreboval,
a ani nepotrebuje!“
Jozef Šípoš následne primátora a mestský úrad vyzval,

aby zvolali k téme verejnú diskusiu. Túto svoju
požiadavku zopakoval aj na
októbrovom a decembrovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva. Primátor už
na októbrovom rokovaní
samosprávy (na otázku pani
Šípošovej) signalizoval, že
fórum bude začiatkom roka
2017, a v decembri upresnil,
že sa uskutoční 17. januára
2017.
V úvode verejnej diskusie v
mestskom kultúrnom stredisku primátor znova zdôraznil, že samospráva sa
spoplatnením
parkovania
zaoberala už v rokoch 2007–
2008. Hlavným cieľom bolo
to, aby sa v súlade s európskym trendom zvýšila rotácia vozidiel na parkoviskách
v centre mesta, aby bola premávka v centre bezpečnejšia
(aj pre chodcov) a aby sa znížil počet vozidiel v centre,
čím sa zmenší znečistenie
ovzdušia. Primátor následne
predstavil osoby, ktoré na
prípadné otázky verejnosti
odpovedia: odborný referent Ladislav Tóth, poslanec

mestského
zastupiteľstva,
predseda dopravnej komisie Róbert Keresztes, veliteľ mestskej polície Imrich
Szabados a riaditeľ mestskej
spoločnosti Area Šamorín,
s. r. o. Jozef Nagy, ktorá platené parkovanie prevádzkuje. Následne dal slovo autorovi otvorenému listu Jozefovi Šípošovi.
Jozef Šípoš sa poďakoval
vedeniu mesta za zvolanie
verejnej diskusie a vyjadril
nádej, že sa podarí nájsť
spoločné riešenie problému. Následne zazneli rôzne
názory občanov. Niektorí
spoplatnenie
parkovania
vítali, keďže od jeho zavedenia sa dá v centre mesta
zaparkovať, a to občanovi s
trvalým pobytom za 40 eur
ročne. V meste je poriadok
a vznikli aj nové parkovacie
miesta. Viacerí z prítomných
sa vyjadrili, že parkovanie
by sa malo spoplatniť na
celom území mesta. Ďalší
z diskutujúcich uviedol, že
má služobné vozidlo, ktoré
mu firma často mení, preto
mu nevyhovuje, že parkovacia karta je vystavená na evidenčné číslo, a nie na meno
občana. Diskutujúci ďalej
uviedol: Kam išli peniaze z
parkovania, keďže sa hovorilo, že sa použijú na opravu ciest, o čom túto zimu
nie je presvedčený, nakoľko
všetky parkoviská pokrýva
ľad. Zaznela aj otázka, kto
zaplatí škodu na vozidle,
ktoré bolo zaparkované na
mestskom pozemku na spoplatnenom mieste. Ďalší
občan uviedol: v Šamoríne
mám trvalý pobyt sedem
rokov, jazdím na bratovom
(Pokračovanie na strane 3.)

Tieto noviny distribuuje spoločnosť D. A. CZVEDLER, spol. s r. o. bezplatne.
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V zmysle Štatútu mesta Šamorín schváleného dňa
15. decembra 2015 mestské zastupiteľstvo vyzýva
občanov, obyvateľov mesta, občianske združenia a
inštitúcie na území mesta, aby

do 10. marca 2017
predložili svoje návrhy na ceny mesta Šamorín, a to:
Cena PRO URBE, ktorá sa udeľuje za vynikajúce tvorivé a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, ďalej
osobám, ktoré sa významným spôsobom pričinili o
hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho
propagáciu doma i v zahraničí, ako aj za činnosť osôb
pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho
občanov.
Cena PRO CULTURA sa udeľuje za dlhoročnú,
obzvlášť významnú prácu, resp. za vynikajúci výkon v
oblasti kultúry.
Cena PRO HUMANA sa udeľuje za dlhoročnú záslužnú prácu, resp. za vynikajúci výkon v oblasti sociálnej
a zdravotnej.
Cena PRO CIVIS sa udeľuje za vynikajúci výkon, resp.
dlhoročnú záslužnú prácu v oblasti rozvoja mesta a za
zveľaďovanie majetku mesta.

V Šamoríne od 1. februára opäť funguje lekárska pohotovosť. Služba je v pracovné dni k dispozícii od 19.00 hod.
do 6.00 hod., cez víkendy a sviatky zasa nonstop.
Lekárska služba prvej pomoci toho času sídli v budove
starej polikliniky, no vchod nemá z Hlavnej, ale z Kláštornej ulice.
Telefónne čísla na pohotovosť sú

031/569 40 33 a 0911 886 385.

Cena PRO HONORIS sa udeľuje za vynikajúcu reprezentáciu a propagáciu mesta a za rozvoj medzinárodných vzťahov.
Cena PRO FUTURA sa udeľuje za vynikajúci výkon,
resp. dlhodobú záslužnú prácu pri výchove mladej
generácie.
Návrhy musia byť riadne odôvodnené, opatrené
menom a adresou navrhovateľa i navrhovaného. V prípade návrhu ceny posthumus je potrebné uviesť meno
a adresu osoby, ktorá by cenu prebrala. Anonymné
návrhy mestské zastupiteľstvo nebude brať do úvahy.
Návrhy je potrebné zaslať v písomnej podobe na adresu: Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín (na obálku prosíme napísať: „Návrh na ocenenie“), alebo elektronicky na adresu: prednosta@samorin.sk.
Ocenenia budú odovzdané na slávnostnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva v Deň mesta Šamorín.

Výzva Mesta Šamorín
na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci podprogramu
„Podpora kultúrnych spolkov, združení a cirkví v
roku 2017“
V súlade s čl. 2 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Šamorín č. 2/2013 o podmienkach poskytovania
dotácií právnickým a fyzickým osobám Mesto Šamorín
zverejňuje výzvu
na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta
poskytnutú v roku 2017 na financovanie projektov realizovaných v rámci podprogramu „Podpora kultúrnych
spolkov, združení a cirkví v roku 2017“.
Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť na
Mestský úrad v Šamoríne najneskôr dňa 13. marca 2017.
Online formulár žiadosti nájdete na webovej stránke
mesta www.samorin.sk

Mesto Šamorín ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v
Šamoríne oznamuje, že zápis do materských škôl na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa na školský rok 2017/2018 sa koná v termíne od 9. mája do 19. mája
2017 v materských školách.
Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský
rok 2017/2018 sa koná v roku 2017 druhý aprílový týždeň v
základných školách.
Podrobnosti uvedieme v budúcich číslach.
Výzva Mesta Šamorín
na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci podprogramu
„Podpora športových a mládežníckych aktivít v roku
2017“
V súlade s čl. 2 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Šamorín č. 2/2013 o podmienkach poskytovania
dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám Mesto
Šamorín zverejňuje výzvu
na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta
poskytnutú v roku 2017 na financovanie projektov realizovaných v rámci podprogramu „Podpora športových a
mládežníckych aktivít v roku 2017“.
Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť na
Mestský úrad v Šamoríne najneskôr
dňa 13. marca 2017.
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Fórum obyvateľov o parkovaní

(Dokončenie zo strany 1)

aute, ktorý býva mimo okresu Dunajská Streda. Ako
mám postupovať, keďže sa
cítim byť diskriminovaný. Vo
verejnej diskusii zaznela aj
požiadavka, aby sa krátkodobé státie nespoplatňovalo, respektíve aby sa zvýšil
počet parkovacích automatov. „Z práce sa vraciam
v noci, keď už vo vlastnej
zóne nezaparkujem, ráno
o ôsmej musím preparkovať do vlastnej zóny, aby
ma nepokutovali, hoci som
si ani neoddychol,“ sťažo-

val sa ďalší občan. Na fóre
obyvateľov sa hovorilo aj o
plánovanom parkovacom
dome, ktorého realizácia
však nie je možná zo dňa
na deň. Primátor na záver
prítomných ubezpečil, že
s postrehmi, ktoré zazneli, sa bude zaoberať samospráva, jej kompetentné
komisie, ako aj odborníci.
Hovoril aj o tom, že sa pracuje na územnom genereli
dopravy, pri ktorého príprave sa môžu brať do úvahy aj niektoré pripomienky.

Viceprimátor Csaba Orosz v posledný januárový deň zablahoželal našim spoluobčanom, ktorí v prvom mesiaci roka
(–)
oslávili 70., 75., 80., 85. a vyššie narodeniny.

Hlasujme • Hlasujme • Hlasujme

Helena Tóthová

Vyhrajme

detské ihrisko

Viceprimátor Csaba Orosz privítal 25. januára v našom meste tridsať novorodencov. Podujatie sa v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Štefana Németha-Šamorínskeho uskutočnilo po štvrtý raz od zavedenia novorodeneckého programu.
Samospráva na podujatie pozýva novorodencov a ich rodičov s
trvalým pobytom v Šamoríne, aby im pri tejto príležitosti daro(–)
vala aj nákupnú poukážku v hodnote 30 eur.

Obchodný reťazec Lidl aj tento rok vyhlásil projekt
Žihadielko, v rámci ktorého sa dá vyhrať detské
ihrisko. Naše mesto sa do súťaže prihlásilo aj
minulý rok, no Šamorínčania nevenovali hlasovaniu
dostatočnú pozornosť. Súťaží sa v piatich kategóriách
a detské ihrisko získajú v každej kategórii dve mestá,
ktoré získajú najviac hlasov. Hlasovať sa dá do 28.
februára na stránke www.zihadielko.sk, pričom
každý môže hlasovať raz za 24 hodín. Prosíme
obyvateľov mesta, aby sa zapojili do hlasovania,
aby Šamorín získal moderné detské ihrisko pre deti
od dvoch do dvanástich rokov. Hrá sa o ihrisko
s rozlohou 16 x 20 metrov s hracím hradom,
pieskoviskom, hojdačkami, lavičkami a stojanom na
bicykle.

Spojme teda sily
a hlasujme každý deň!

4

február 2017

Na gymnáziu chémia zaujímavo

Nikdy nie je dosť skoro na to,
aby sa deti naučili a pochopili
význam a dôležitosť ochrany
životného prostredia. Ak sa čo
najskôr začnú správať k prírode šetrne prirodzene a z presvedčenia, je veľký predpok
lad, že aj oni veľkou mierou
prispejú k zachovaniu prírody
so všetkými jej krásami, ako
ich poznáme my dospelí. Táto
myšlienka bola dôvodom zadania neobvyklej úlohy pre veľmi
šikovných žiakov Tercie A na
predmete chémia, ktorý sa v
tomto školskom roku začali
učiť. Mali vypracovať projekt
so zameraním na ekológiu.
Projekt musel byť navrhnutý
tak, aby bol zrealizovateľný v
podmienkach školy, navyše,
aby sa naučili myslieť aj ekonomicky, musel obsahovať
aj predpokladaný rozpočet
akcie. Motiváciou bol prísľub,
že víťazný projekt bude predstavený celej škole a bude
realizovaný na Deň Zeme v
apríli 2017. Terciáni sa s nadšením pustili do zadanej úlohy.

Výsledky ich práce v podobe
prezentácií predbehli všetky
moje očakávania. Prekvapili
nápadmi, originalitou, schopnosťou prepojiť teóriu s praxou. Nedali sa zahanbiť ani v
oblasti financií – ich návrhy
projektov boli finančne premyslené a bolo vidieť snahu o
čo najnižšie vstupné investície.
Na samotné prezentácie sa prišli pozrieť aj mnohí vyučujúci
školy. Víťazi vzišli z hodnotenia samotných spolužiakov
a mojich pripomienok – ako
dočasnej vyučujúcej predmetu chémia. Pretože kvalita
prác bola veľmi vyrovnaná, na
Deň Zeme budeme realizovať
akciu, ktorú vytvoríme zo štyroch najlepších projektov.
Milí terciáni, ďakujem Vám za
vynikajúco zvládnutú úlohu a
za zážitok, ktorý ste mi poskytli počas prezentácií Vašich
prác. Ste šikovní, nadaní a kreatívni, som rada, že som Vás v
1. polroku mohla učiť a lepšie
spoznať.

A teraz – tá istá akcia z
pohľadu žiakov:
Deň Zeme je síce ešte vzdialený zopár mesiacov, no trieda Tercia A sa už teraz pripravuje na to, aby pomohla
svojmu okoliu, odbremenila
prírodu od nečistôt a s ostatnými spolužiakmi sa naučila
vážiť si všetko, čo okolo seba
máme. Na predmete chémia
sme dostali za úlohu vypracovať projekt na ochranu
životného prostredia. Pani
profesorka nám povedala, že
základnou podmienkou má
byť uskutočniteľnosť nášho
nápadu.
Na stredu 11. 1. 2017 si celá
trieda v menších, ale aj väč-

ších skupinkách, prichystala
prezentácie, kde predstavili
ostatným svoj nápad, ako by
sme mohli pomôcť životnému prostrediu. Každá prezentácia bola zaujímavá, niečím jedinečná, no nemohli
byť všetci víťazmi. Boli sme
nedočkaví, koho nápad bude
na Deň Zeme zrealizovaný.
Gratulujeme štyrom skupinám, ktoré majú možnosť
spojiť svoje nápady do jedného veľkého a tak pomôcť prírode, či už v areáli školy alebo
v celom Šamoríne tento rok v
apríli. Ak chcete vedieť viac,
navštívte stránku našej školy:
gymmrssa.edupage.org.
Sofia Vargaiová, Tercia A

Zimný ples 2017
Na Gymnáziu M. R. Štefánika sa 20. januára uskutočnil
ples, ktorý zorganizovala
Žiacka školská rada. Ples
sa začal slávnostným otvorením, pri ktorom sa študentom naskytla možnosť
naučiť sa spoločenský tanec
Waltz, ktorý nám s radosťou
predviedli dve študentky-

ková, pre chlapcov zasa
náruč plná lodičiek, ktorú
vyhral Viktor Kvarda. Medzi
týmito disciplínami sa losovala tombola, v ktorej sa
dalo vyhrať mnoho hodnotných cien. Počas celej udalosti bol k dispozícii fotokútik, v ktorom sa nachádzalo
mnoho rekvizít a v ktorom

Viktória Šulcová a Bianka
Bittera.
Celý večer nám atmosféru
spríjemňovali naši dvaja
dídžeji, DJ Rolko a Marťasko
spolu s moderátormi plnými energie a dobrej nálady
– Didi Figurovou a Sašom
Zimanom. Neskôr sme si
mohli zasúťažiť v dvoch
disciplínach – pre dievčatá tu bola hrsť plná kľúčov,
ktorú vyhrala Zuzana Svrč-

nás s radosťou odfotografovali dve študentky – Dominika Lefflerová a Dominika
Šnegoňová. Na záver tohto podujatia organizátori
vyhlásili tigricu parketu (Lea
Kubíčková),
parketového
leva (Tomáš Major), kráľa
(Erich Tonecker) a kráľovnú
plesu (p. prof. Malečková),
ktorí si po vyhlásení spolu
zatancovali.

Edita Lysinová, riaditeľka školy

Zima je obdobím domácich zabíjačiek. V poslednom čase
sa pri rodinných domoch ošípané veľmi nechovajú, možno
preto sú také populárne dedinské zabíjačky...
Foto: Ondrej Sárkány

Romana Bodnárová a Lea Kubíčková
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Hasia oheň a udržiavajú tradície
Dobrovoľný hasičský zbor
v Šamoríne usporiadal 21.
januára výročnú členskú
schôdzu, na ktorej vyhodnotil svoju činnosť v 143.
roku svojej existencie. Prítomných tradične privítala
dychová hudba, ktorá zahrala známe čardáše, pochody a
filmovú hudbu.
Zo správy Alexandra Takácsa
sme sa dozvedeli, že dobrovoľní hasiči sa na zásahoch
zúčastňujú spoločne s príslušníkmi šamorínskej stanice Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede,
ale aj samostatne. Naši hasiči zasahovali v roku 2016 v
97 prípadoch, z toho 46-krát
v katastri Šamorína. Vlani
zasahovali pri 46 požiaroch,
21 dopravných nehodách,
14-krát bol zásah potrebný
pri prírodných katastrofách,
4 zásahy sa uskutočnili na
vode a v 12 prípadoch išlo o
iné technické zásahy. Dobrovoľní hasiči skontrolovali protipožiarne studne v
meste a skonštatovali, že v
roku 2017 treba vykonať ich
dôkladnejšiu údržbu.
Zbor kladie dôraz na odbornú prípravu svojich členov,
preto pravidelne organizuje teoretické a praktické
kurzy, ktorých súčasťou je
aj taktický výcvik. Aj vlani

sa konalo protipovodňové
cvičenie,
ktoré naši hasiči
organizujú spoločne
s partnermi z Uherského Brodu. Treba
spomenúť aj cvičenia, ktoré preverujú
pripravenosť zboru.
Poverení
pracovníci Hasičského a
záchranného zboru
Slovenskej republiky tak kontrolujú,
či si hasiči udržiavajú úroveň potrebnú na zaradenie do
kategórie A. Miestne, okresné, krajské
súťaže slúžia na to, aby hasiči preukázali svoje odborné
vedomosti a fyzickú pripravenosť. Naši hasiči sa na viacerých súťažiach postavili
na stupne víťazov. Družstvo
starých pánov sa zúčastnilo
IX. medzinárodnej hasičskej súťaže v Budapešti a II.
hasičskej súťaže Karpatskej
kotliny. Tradičná miestna
hasičská súťaž o putovný
pohár primátora mesta je už
medzinárodná a vlani na ňu
prišlo štyridsať družstiev, čo
je rekord v doterajšej histórii
súťaže.
Hasičský zbor v uplynulých
rokoch neustále modernizoval a rozširoval svoj vozový

Dobrovoľný hasičský zbor v Šamoríne Vás srdečne
pozýva na tradičný

fašiangový ples hasičov,
ktorý sa uskutoční dňa 17. februára 2017 o 19.00
hodine v aule šamorínskeho gymnázia.
Vstupné: 20 €
Program:
19.00 vystúpi dychová hudba DHZ
20.00 otvorenie plesu
20.30 večera
01.00 polnočná večera
Živá hudba: kapela Rondo
Predaj vstupeniek v hasičskej zbrojnici
(Požiarnická ul. 2)
Informácie:
Tel.: 0902 541 445
e-mail: info@dhzsamorin.sk

park, no čelí jednému ťažko
riešiteľnému problému, keďže by mal vymeniť CAS 101
LIAZ na novší model CAS
(cisternová
automobilová
striekačka). Minister vnútra
pred troma rokmi na celorepublikovom kongrese hasičských zborov v Martine prisľúbil hasičským jednotkám
v kategórii A nákup nových
cisternových vozidiel, no na
tento sľub sa odvtedy zrejme
zabudlo. „Bude nutné hľadať
iné zdroje formou projektov
cez fondy EU alebo iné alternatívne riešenie,“ zaznelo v
správe.
Naši hasiči uchovávajú tradície, dbajú o to, aby sa historická hasičská technika z
nášho mesta nevytratila, preto sa o ňu neustále starajú a
snažia sa získať aj techniku,
ktorá sa v Šamoríne v minulosti používala, no hasičský
zbor ju už nevlastní. Hasičská zbierka sa v roku 2016
rozšírila o cisternu na konský
povoz vyrobenú Istvánom
Köhlerom, ktorá bola kúpe-

ná v Berettyóújfalu. Naši
predkovia ju používali na
prelome 19. a 20. storočia.
Hasiči nemajú núdzu ani o
dorast, keďže už aj v zahraničí známy Profi Team má vďaka Karolovi Ürgemu ml. tri
vekové skupiny. Družstvo najstarších detí úspešne vystúpilo s ukážkou hasičskej práce
na 27 miestach na Slovensku,
v Čechách a Maďarsku. Stredné družstvo sa stretlo 31-krát
a s ukážkou vystúpilo štyri
razy. Najmladší hasiči mali
31 cvičení, vrátane teoretickej výučby, a svoju šikovnosť
predviedli na septembrovej
hasičskej súťaži.
Po povýšení niektorých členov a blahoželaní hasičom,
ktorí v minulom roku oslávili okrúhle životné jubileum,
boli na výročnej schôdzi zvolení delegáti okresnej konferencie. Šamorínskych hasičov
na nej budú zastupovať Ľudovít Ürge, Alexander Kocsis,
Alexander Takács, Štefan
Laczo a Enikő Jávorková.
Helena Tóthová

Darujte 2 % zo svojich daní Dobrovoľnému
hasičskému zboru v Šamoríne!

Potrebné údaje:
Obchodné meno prijímateľa: Dobrovoľný hasičský zbor
Šamorín
Sídlo: Požiarnická 2, 931 01 Šamorín
IČO: 36087190
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: 0021878197/0900
Viac informácií: www.dhzsamorin.sk
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Kapitoly o královi
ˇ
´ Matejovi – 8. cast
Renesančný kráľ
Popri politických a strategických
kvalitách
Mateja
Hunyadiho treba každopádne
vyzdvihnúť aj jeho podporu
umenia. Panovník vychovaný
v humanistickom duchu sa
nadchýnal renesanciou, vďaka čomu nový umelecký smer
zapustila korene v Uhorsku
ako v druhej krajine po Taliansku. Samotný Matej vďaka
svojmu vzdelaniu, zmyslu pre
krásu, vedu a umenie, ako aj
vďaka zbehlosti v diplomacii a
vojnových vedách bol stelesnením ideálneho renesančného
panovníka. Bol presvedčený o
tom, že „nevzdelaný kráľ je ako
korunovaný osol“. Pod šírenie
renesančných ideí sa podpísali
aj úzke obchodné, duchovné
a dynastické kontakty krajiny s
Talianskom v uplynulom storočí. Karol Róbert a Ľudovít
Veľký pochádzali z neapolskej
vetvy Anjouovcov, moc Žigmunda Luxemburského ako
rímsko-nemeckého cisára siahala až po sever Apeninského
polostrova. V Budíne sa usadili
početní talianski obchodníci, do Uhorska prišlo mnoho
talianskych a dalmatínskych
architektov, remeselníkov a
vedcov, uhorskí študenti zasa
radi študovali na talianskych
univerzitách. Kým slávny básnik a neskorší biskup Janus
Pannonius nasával duch novej
doby vo Ferrare, zatiaľ jeho
strýc Ján Vitéz sa stal humanistom doma, kde bol prvým
a zároveň najvýznamnejším
reprezentantom tohto ideového smeru. Ako náruživý zberateľ kníh si priamo z Florencie
objednával kódexy ilustrované
renesančnými
miniatúrami.
Matej sa často zdržiaval v knižnici svojho vychovávateľa a sám
sa stal milovníkom kníh. Po
Vitézovej smrti sa jeho zbierka
dostala do kráľovskej knižnice
Bibliotheca Corviniana, ktorú
založil Matej. V knižnici bolo
okolo 2500 kníh a väčšinu
nádherných latinských, gréckych, arabských a hebrejských
kódexov tvorili skutočné rarity,
ktoré kráľ nielen zbieral, ale aj
čítal. V jeho knižnici boli die-

la Platóna, Aristotela či iných
klasických autorov, ako aj diela
najvýznamnejších cirkevných
hodnostárov. Neraz mu rukopisné či tlačené unikáty darovali zahraniční panovníci a diplomati. Uhorská kráľovská knižnica z hľadiska svojho rozsahu
a kvality predstihovala dokonca aj florentskú zbierku Lorenza Mediciho, početnejšia bola
len pápežská knižnica v Ríme.
Knižnicu, ktorú zdobili maľby
a farebné vitráže, ako aj vyrezávané police a skrine talianskych
majstrov, označovali domáci
a zahraniční vedci za svätyňu múz. Je veľkou škodou, že

pápežskej bule Pavla II. vznikla
v Prešporku (dnešná Bratislava) roku 1467 podľa bolonského vzoru Academia Istropolitana (Universitas Posoniensis), ktorá mala štyri fakulty.
Kráľ organizačnými prácami
poveril Jána Vitéza, ktorý ako
ostrihomský prímas chcel univerzitu založiť v arcibiskupskom meste. Kráľ však lipol
na Prešporku, na jednej strane
pre jej blízkosť ku Viedni, keďže Academia mala konkurovať
tamojšej univerzite, na druhej
strane zasa prešporská teologická fakulta mala vyvážiť vplyv
českého husitizmu. Zárukou

okrem historickej práce Rerum
Ungaricarum decades napísal aj genealógiu panovníckej dynastie (De Corvinianae
domus origine libellus). Palác
uhorského kráľa zdobili Verrocchiove bronzové reliéfy
zobrazujúce dvanásť Heraklových skutkov, ktoré mu daroval
Lorenzo de´ Medici. Matej si u
Verrocchia objednal aj mramorovú studňu, u Filippa Lippiho
a Leonarda olejomaľby, u Mantegnu zasa vlastný portrét. Kráľ
však nepodporoval len zahraničných vedcov a umelcov,
ležala mu na srdci aj domáca
kultúra. Podľa Galeotta Mar-

turecká nadvláda sa podpísala aj pod osud knižnice. Po
obsadení Budína sa časť kníh
previezla do Istanbulu, kde sa
stali vlastníctvom sultána. Zo
zbierky sa dodnes zachovalo
okolo 150 kníh, v Maďarsku ich
zostalo sotva štyridsať, ostatné
sú v iných európskych krajinách či v zámorí.
Matej v Budíne založil kníhviazačskú, kopírovaciu a ilustračnú dielňu, počas jeho vlády
vznikla aj prvá uhorská tlačiareň. Jej zakladateľom bol
nemecký tlačiar Andreas Hess,
ktorý do Uhorska prišiel z
Ríma v roku 1471 na pozvanie
budínskeho prepošta. V roku
1473 sa v jeho dielni zrodila
prvá domáca tlačená kniha,
Chronica Hungarorum (Kronika Uhrov).
Kráľovi ležalo na srdci vzdelávanie, preto sa rozhodol založiť prestížnu univerzitu. Po

kvalitnej výučby mali byť vynikajúci učitelia. Jedným z nich
bol slávny matematik a hvezdár Johannes Regiomontanus,
ktorý polstoročie pred Poliakom Kopernikom na Academii
prednášal o heliocentrickom
modele slnečnej sústavy. Právo
vyučoval Talian Galeotto Marzio, ktorý bol aj knihovníkom
kráľovskej knižnice, a okrem
iného napísal zbierku anekdot
o kráľovi Matejovi. Kancelárom (rektorom) univerzity bol
samotný Vitéz, zástupcom
kancelára zasa Pannonius. Po
ich odchode začala prešporská
Academia upadať a po Matejovom skone definitívne zanikla.
Moc a vkus uhorského panovníka najviac reprezentoval jeho
slávny dvor, na ktorom mali
okrem umelcov miesto aj známi doboví talianski humanisti.
Popri Marziovi treba vyzdvihnúť Antonia Bonfiniho, ktorý

zia sa za kráľovým stolom vždy
diskutovalo o vážnych či príjemných veciach, alebo sa za
sprievodu hudobníkov spievali
básne o hrdinských činoch v
domácom (maďarskom) jazyku. Katarína Poděbradská sa
od Pannonia učila po latinsky
a po maďarsky, čo bolo súčasťou prípravy na roľu uhorskej
kráľovnej.
Budínska sochárska a kamenárska dielňa, ktorá zamestnávala štyridsať majstrov,
bola po talianskych dielňach
najväčšia v Európe. Najväčšia výstavba za Matejových
čias prebehla na budínskom a
vyšehradskom hrade. V Budíne, ktorý označoval za sídlo
kráľovskej vznešenosti, chcel
podľa vzoru talianskych kniežat postaviť renesančný palác.
V komplexe bola aj visutá
záhrada s fontánou Pallas Atény, Bibliotheca Corviniana,
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ako aj Verrocchiove reliéfy.
Vyšehradský palác využíval
najmä ako letnú rezidenciu,
ten si však napriek renesančnej
prestavbe zachoval svoj gotický charakter. Okolo budov
bolo postavených veľa sôch
a fontán, spomedzi ktorých
sú najznámejšie Herkulova
fontána zobrazená na zadnej
strane tisícforintovej bankovky či Fontána múz, v ktorej
podľa Mikuláša Oláha počas
sviatkov namiesto vody tieklo biele či červené víno. Matej
síce preferoval renesanciu, no
mnohé jeho stavby boli posta-

vené v gotickom štýle. Na území dnešného Slovenska bola
postavená južná Matejova veža
košického dómu, ktorá je však
dodnes nedokončená. V Prešporku, kde mal panovník aj
mestský palác, bol počas jeho
panovania rozšírený aj hrad
a dokončili sa lode Katedrály
svätého Martina. Na rebrách
stropu katedrály je zobrazený
erb Mateja a Beatrix, ako aj
rok 1476. S Matejom sa sčasti
spája aj výstavba bočných lodí
a stropu viedenského Dómu
svätého Štefana. Zastrešenie
dómu pripomínalo farby sta-

Desať prvodarcov

Na výzvu Miestneho spolku Slovenského Červeného
kríža v Šamoríne prišlo na
dočasnú transfúznu stanicu v kultúrnom stredisku
darovať krv 59 darcov. Trinásti zo záujemcov boli po
lekárskej prehliadke z darovania vylúčení. Krv darovali
títo darcovia, vrátane desiatich prvodarcov: Jozef Vodnyanszký, Jozef Tóth, Beáta
Tóthová, Mária Bogárová,
Oliver Zsigmond, Zuzana
Minarechová, Peter Puss,
Roman Grigar, Bence Nagy,
Csaba Múčka, Alexander
Pinter, Mgr. Gabriela Bartalová, Mgr. Denisa Kubincová, Margita Sárköziová,
Peter Pék, Szilárd Katona,
Viktor Brunczlík, Eva Fodo-

rová, Dávid Zsigray, Márk
Hamar,
Štefan
Csánó,
Annamária Meltsók, Adrian
Álló, Jolán Illéš, Tomáš
Seregi, Gábor Veres, Valentín Ágh, Dávid Kucserák,
Krisztián Csáder, Monika
Bittera, Renáta Fiedlerová,
Dezider Fiedler, Viktória
Fiedler, Ing. Ladislav Tóth,
Eva Balogová, Martin Tóth,
Peter Havlík, Dáša Lagová,
Lucia Czuczová, Peter Vass,
András Peller, Gabriela
Kvassayová, Artur Mocsári,
Monika Výbochová
Pre zaujímavosť poznamenáme, že osemnásť darcov
prišlo darovať krv z okolitých obcí.
Najbližšie darovanie krvi sa
uskutoční 22. mája 2017. (–)

rého uhorského kráľovského
erbu (červená – biela – zelená)
a bolo zhotovené rovnakou
zmiešanou glazúrovou technikou ako škridly nájdené na
budínskom či vyšehradskom
hrade (pôvodné zastrešenie
sa však zničilo, strecha bola
naposledy rekonštruovaná po
druhej svetovej vojne).
Podľa Bonfiniho sa mnohí vrstovníci domnievali, že panovníkova podpora umenia je
prehnaná a peniaze míňa na
neužitočné veci. Kronikár bol
však naopak presvedčený, že
kráľ svojím štedrým mecén-

stvom slúži vlasti. Matejov
dvor totiž dokázal konkurovať
ktorémukoľvek európskemu
kráľovskému dvoru, čo nad
rámec panovníkových politických ambícií posilnilo dobrú
povesť Uhorska. Žiaľ, najmä
turecká nadvláda spôsobila,
že rovnako ako kráľove pozostatky, tak aj toto jedinečné
dedičstvo sa stratilo. Je to
obrovská škoda, lebo Uhorsko
bolo spoločne s Talianskom,
Nemeckom a Nizozemskom
centrom európskej renesancie.
(Pokračujeme)
László Horváth

Máte fotografiu
starého Šamorína?

Fotografická výstava, ktorá vlani v apríli na popud
Gabriela Szinghoffera prezentovala starý Šamorín,
mala veľký úspech. Takmer
tristo fotografií, ktoré zachycovali bývalé šamorínske ulice a
domy, bolo v mestskom kultúrnom stredisku vystavených nielen vo výstavnej sieni, ale aj na
chodbe, dokonca aj v suteréne.
Súčasťou výstavy bol aj videofilm, ktorý sa pre veľký záujem
premietal niekoľkokrát.
Gabriel Szinghoffer chce
obyvateľom mesta pripraviť
podobné nostalgické chvíle
aj tento rok. Už počas prvej
výstavy sa rozhodol, že podujatie bude mať pokračovanie,

keďže má viacero fotografií,
ktoré ešte neboli vystavené.
Zároveň však žiada o pomoc
aj Šamorínčanov, ktorí vlastnia staré fotografie, pohľadnice, prípadne filmové zábery, aby mu ich poskytli na
ďalšie spracovanie. Materiál môžete doručiť do kultúrneho strediska Aranke
Ürge Czafik alebo Imremu
Madocsaimu (po dohovore na telefónnom čísle
562 22 41) alebo priamo
Gabrielovi Szinghofferovi
(0902 753 024).
Výstava Spomienky z dávnych čias II. sa uskutoční
od 28. apríla do 31. mája
(ti)
2017.
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Hudba v duši bude aj tento rok

Šamorínske občianske združenie Pierdo tento rok po
piaty raz usporiada spevácku talentovú súťaž Hudba
v duši. Hlavný organizátor
Alexander Rigó verí, že aj
tohoročná súťaž bude kvalitná.
Spevácke talenty nad štrnásť
rokov sa môžu do súťaže prihlásiť do 28. februára. Výbe-

rové kolo sa uskutoční 2. apríla, 9. apríla bude semifinále a
finále je vo veľkej sále kultúrneho strediska naplánované na
23. apríla. Úroveň súťaže každý rok rastie, tento rok bude
na javisku LED stena a bude
pripravených veľa vizuálnych
efektov. Súťažiacim v príprave pomôže odborná porota v
zložení Erika Forgách, Mária

MISS
SPINNER
2017

Bundová, Marta Galbáčová,
Mónika Rigó a Peter Cmorík.
Šamorínska súťaž už láka nielen domáce, ale aj zahraničné
talenty. Organizátori sa preto
obracajú na všetkých, ktorí
môžu túto finančne náročnú
talentovú súťaž podporiť, aby
neváhali, lebo každá pomoc sa
(kk)
ráta. 		
Foto: 2016-Martin Ferenčik

V roku 2012 vznikla v
Maďarsku jedinečná súťaž
MISS SPINNER, ktorej
cieľom bolo ukázať, že aj
dámy na vozíčku sú rovnako krásne a ženské, ako ich
zdravé rovesníčky. Od roku
2014 je súťaž medzinárodná a uskutoční sa aj tento
rok, pričom je otvorená
aj pre dámy zo susedných
krajín. Súťaž sa uskutoční
v apríli v Budapešti. Podmienkou zaslania prihlášky
je vek nad 18 rokov, znalosť
maďarčiny na komunikačnej úrovni, pričom akcent
nie je nevýhoda, ako aj
používanie vozíčka na ručný pohon. Ďalšie informácie
nájdete na stránke
www.spinnerszek.hu.

Čo robia, keď nešportujú?
Najlepším slovenským kanoistom v roku 2016 sa stal
Vincent Farkas. Najlepším juniorským kajakárom zase
Csaba Zalka. Dvaja šamorínski športovci prezradili
pre nás veľa zaujímavého…
Kedy si začal športovať?

Ako 9-ročný

KCK Šamorín, Dukla Trenčín.

Kluby?

KCK Šamorín.

10. miesto na olympiáde.

Najlepší výsledok?

Bronz z juniorských MS.

Vyprážaný rezeň, pečená kačica.

Obľúbené jedlo?

Palacinky, vyprážaný rezeň.

Kóla.

Obľúbený nápoj?

Kofola.

Poľovníctvo.

Najlepší relax?

Dovolenka, voľný čas s priateľkou.

Zelená, čierna, ružová.

Obľúbená farba?

Čierna, biela, červená.

Stanica Fishing/hunting.

Obľúbená TV-relácia?

Komédie.

S blond-hnedými vlasmi, Ruska.

Aká baba sa ti páči?

Keď som mal 11 rokov

Športujúca, milá, úprimná a ktorá ma
nosí na rukách.
			
Dostať sa na olympiáde do A-finále. Čo by si chcel dosiahnuť v kariére?

Získať na olympiáde medailu.

Vybojovať účasť na MS
a dostať sa do A-finále.

Cieľ v roku 2017?

Zlatá medaila
na juniorských MS.

Starostom vo Vojke nad Dunajom.

Čím by si chcel byť po kariére?

Trénerom.

Attila Vajda, Sebastian Brendel.

Tvoj vzor?

Miklós Dudás.
Tibor Duducz
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Radosť zo spoločného spevu a spoločnej hry
13. januára sa vo Výstavnej sieni Istvána Tallósa-Prohászku
uskutočnila hravá prezentácia druhej časti knihy Katalin Bándy Zsipp-zsupp, Hojda-hojda. Prvá časť knihy, ktorá obsahuje
190 slovenských a maďarských ľudových piesní a riekaniek,
vyšla v roku 2012. Cédečko ku knihe vyšlo o dva roky neskôr.
Keďže kniha a zvukový nosič mali priaznivý ohlas, autorka
sa rozhodla čitateľov potešiť pokračovaním, ktoré opäť ilus
trovala vlastnými kresbami. Katalin Bándy, predsedníčke
občianskeho združenia Vita Humana, sme pri tejto príležitosti
položili niekoľko otázok.
Odkiaľ prišiel nápad napísať knihu?
– Pred niekoľkými rokmi
som sa začala serióznejšie
zaoberať hudbou pre deti
a čoskoro sa zrodila prvá
slovensko-maďarská zbierka detských básní, piesní a
riekaniek. Z odoziev som
usúdila, že chýbajú takéto
detské knihy. Pri práci ma
motivovali najmä malé deti.
Osem rokov vediem hudobné zamestnania pre najmenších, počas ktorých spozná-

vam detičky, mamy a staré
mamy. Ich posmeľujúce
slová ma motivovali k tomu,
aby som vydala novú zbierku
riekaniek a pesničiek, ktoré si
na zamestnaniach spievame.
Zaujme už obálka kníh, prvá
kniha mala ružovú, druhá
zasa zelenú farbu. V knihách
je mnoho krásnych ilustrácií
a opisov hier…
– Aj druhá kniha je zostavená
na základe princípov, ktoré
som aplikovala v prvej zbierke. Je v nej 230 maďarských a

slovenských riekaniek a piesní, ktoré sú rozdelené tematicky. Na cédečku, ktoré je
súčasťou knihy, je 58 piesní
s hudobným sprievodom.
Pod väčšinou riekaniek a
básničiek sú nápady na hry
a odporúčania, ktoré môžu
čitatelia variovať podľa
vlastného gusta. Verím, že
myšlienka spoločne sa hrať
a spievať, je semeno, ktoré
vyklíči v deťoch, rodičoch i
starých rodičoch, a časom
z neho vyrastie košatý
strom, ktorého konáre sa
budú prehýbať pod ovocím lásky, krásy, dobra,
túžby po hodnotách, lásky
k materinskej reči a úcty k
druhému národu.
Kto spolupracoval na
cédečku?
– Piesne hrou na flaute
sprevádza Imre Németh a
Ernest Mezei hrá na cim-

bale a klavíri. Vďaka patrí
Erikovi Turtevovi, členovi
kapely Nomaad, ako aj citaristovi Lászlóovi Baloghovi
a gajdošovi Ivanovi Nagyovi.
Záznam je výsledkom štúdiovej práce Tibora Szilvássyho.
Musím spomenúť aj členov
detského spevokolu: Dóru
Dávidovú, Hannu Dávidovú,
Bianku Kollárovskú, Kristínu
Kollárovskú, Barbaru Kováčovú, ako aj moje dve deti,
Annamáriu a Györgya. Deti si
piesne z celého srdca nacvičili
(ti)
a potom naspievali.
Kniha Zsipp-zsupp, Hojda-hojda sa dá objednať na
emailovej adrese ozvitahumana@gmail.com alebo na
telefónnom čísle 0948 192
700. Výťažok z predaja je
určený na činnosť občianskeho
združenia
Vita
Humana.

Ponuka Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaiho
Marc Elsberg: Black-out.
Zajtra už bude neskoro
Strhujúci triler o hrozbe, ktorú si nikto neuvedomuje! Európou práve lomcujú februárové mrazy, keď na celom kontinente
vypadnú prenosové elektrizačné sústavy a nastane totálna tma. Následky sú
katastrofálne. Na neosvetlených cestách dochádzka k dopravným kolíziám,
zlyháva centrálne kúrenie, mobilné telefóny sa nedajú dobiť a k internetu nie
je prístup. Taliansky informatik Piero
Manzano má podozrenie, že ide o útok
hackerov. No jeho snahy upovedomiť
talianske úrady zostanú bezúspešné.
Uverí mu až komisár, ktorý rozbehne
pátranie po stopách útočníkov. Krátko
nato sa na Manzanovom notebooku objavia záhadné e-maily a
on sám upadne do podozrenia. Zatiaľ čo Manzano uteká pred
políciou a zároveň pátra po pôvodcoch výpadku, Európa a jej
obyvatelia prežívajú kruté chvíle a vedú beznádejný boj o holé
prežitie.

Colleen McCullough: Štyri sestry
Posledný román autorky bestselleru Vtáky v tŕní. Pútavá
romantická sága o láske, zrade,
ambíciách a rodinných putách,
odohrávajúca sa v Austrálii v 20.
rokoch minulého storočia, zachytáva osudy dvoch párov dvojčiat.
Edda a Grace, Tufts a Kitty – to sú
štyri sestry, dcéry reverenda Latimera z mestečka Corunda. Všetky štyri sú krásne, bystré a ambiciózne,
musia však čeliť predsudkom, čo
vládnu vo vtedajšej spoločnosti. Ich
život sa od základov zmení, keď sa v
miestnej nemocnici zamestnajú ako
ošetrovateľky a zapoja sa do programu pre diplomované zdravotné
sestry. A hoci prežívajú turbulentné
časy, ako aj osobné vzostupy a pády, ich sesterské puto zostáva stále rovnako silné.

10

február 2017

Stalo sa v januári
futbal

Gólové plusy v mínusoch

Na futbalových trávnikoch už
dlhé týždne panujú mrznuté
ríny, ale napriek neobvykle tvrdej zime sa naši futbalisti už
prebrali zo zimného spánku
a pod vedením ambiciózneho mladého fínskeho trénera
Miku Lönnströma už tvrdo
zarezávajú aj v ťažkých mínusoch. Popri pomlejských terénoch im v príprave na náročnú jarnú sezónu pomáhajú aj
podmienky športového komplexu X-bionic sphere v neďalekom Čilistove, okrem iného
aj – ako inak pri velení Fína –
príjemná sauna. Do 5. marca,
kedy nás preverí pri štarte do
nových bojov béčko Trnavy,
je ešte času dosť, tak sa môžu
aklimatizovať aj nové posily
spoza oceánu, ktorí, samo-

zrejme, dorazili 9. januára na
pomlejský štadión z brazilského Fluminense, veď klubový
slogan „Spolu sme silnejší“
predurčuje aj do odvetnej
časti tohto ligového ročníka
úzku a úspešnú spoluprácu.
Nasvedčujú k tomu aj doterajšie dva prípravné zápasy,
v ktorých predviedli Csaba
Horváth a spol. pevnú obranu a pekné útočné chúťky
(Šamorín – Gabčíkovo 5 : 0
a Mosonmagyaróvár – Šamorín 0 : 2). Počas druhej fázy
prípravy sú naplánované ďalšie zápasové testy, náročnú a
dlhú tréningovú pasáž pestria zmerania síl s Győrom,
Olomoucom a ďalšími mužstvami zo slovenskej najvyššej súťaže.

STOLNÝ TENIS

Zlaté ruky „futbalistu“ Csápaiho

V športovom živote Žitného
ostrova nie je neobvyklé, ak
futbalisti si občas vyskúšajú
svoje športové talenty aj pri
„výletoch“ do iných športových odvetví. Ale aby si urobili
z takýchto ojedinelých skúšok
doslova žatvu úspechov, sa už
veru nestane každý deň. Futbalový talent 41-ročného Šamorínčana Zoltána Csápaiho sa
rozvíjal v nedávnej minulosti
na zelených trávnikoch aj na
najvyššej úrovni, keď známy

„blonďák“ s prezývkou „Žubri“
neúnavne strieľal ako na bežiacom páse góly v drese Dubnice, Senca, Šamorína, Veľkého
Medera a v súčasnosti Orechovej Potône, vďaka najmä jeho
prirodzenej rýchlosti a umným,
nevyspytateľným kľučkám. Zo
svojej rýchlosti a fintičiek tentokrát ťažila jeho hra na zelených
stoloch. Csápai totiž na prelome minulého mesiaca vymenil
futbalovú loptu za malú kaučukovú. V dobrej nálade sa pri-

è2. januára o 23.45 hod.
v kaviarni na Gazdovskom
rade došlo k rušeniu nočného
pokoja, hrala hlasno hudba.
Bola vyzvaná zodpovedná osoba, veď otváracia doba bola
iba do 22.00 hod. Bola uložená bloková pokuta.
– o 4.00 hod. došlo k rušeniu
nočného pokoja aj na Školskej
ulici, kde v obytnom dome z
jedného bytu vychádzala hlasná hudba. Prípad bol riešený
dohovorom.
è4. januára o 9.55 hod. na
Gazdovskom rade na lavičke
sedel neznámy muž. Osoba
nevedela stáť a sťažovala sa na

silné bolesti nôh. Bola privolaná RZP, ktorá ju odviezla do
nemocnice.
è5. januára o 1.50 hod. pri
hliadkovej činnosti na ul. Parková pri Mestskej knižnici bol
zistený priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa
dopustila osoba z Bratislavy
tým, že vzbudil verejné pohoršenie vykonaním malej potreby na verejnom priestranstve,
čím porušil § 47/1 c) zákona
č. 372/1990 Zb. Priestupok
bol riešený uložením blokovej
pokuty na mieste.
è7. januára o 13.35 hod. pri
hliadkovej činnosti na par-

hlásil na okresné majstrovstvá
v stolnom tenise, čo u neho
vôbec nie je nič zvláštneho, veď
druhú ligu v Senci nehral iba
vo futbale, ale aj v pingpongu,
a už vyše 15 rokov hráva stolný tenis za Šamorín. Známa
starorímska veta „Veni, vidi,
vici“ platilo na neho v plnom
rozsahu, veď súťaž jednotlivcov
vyhral tak suverénne, že stratil
počas celého dňa (z 26 oddielov
sa prihlásilo 54 pretekárov) iba
dva sety. Hladko prešiel skupinovou elimináciou, nedal šan-

cu nikomu ani vo vyraďovacej
fáze, ani v semifinále, v ktorom
zdolal presvedčivo Konôpku
3 : 1, a nemal najmenšiu šancu
na úspech proti nemu ani jeho
finálový protivník, mimochodom oddielový kolega Tibor
Viola, a prehral s Csápaim
0 : 3. So singlovou zlatou sa
Zoli neuspokojil, s kolegom
Csomorom vyhral aj kategóriu
dvojíc, keď v čistom šamorínskom finále proti dvojici Viola/
Nahálka s výhrou 3 : 1 získal
ďalšie majstrovské zlato.

BASKETBAL

V blízkosti „nebeských Anjelov“

Naše extraligové družstvo
ukázalo dvojitú tvár vo svojich dvoch majstrovských
vystúpeniach. Nečakane sa
poriadne natrápilo ako hosť
u nitrianskych študentoch.
Vzhľadom na hráčske kvality oboch súperov, v Nitre by sme mali ľahko a bez
väčších problémov vyhrať,
ale na obrovské prekvapenie sme neboli ďaleko od
negatívnej senzácie, veď
naše víťazstvo (79 : 70)
viselo doslova na vlásku, a
rodilo sa až po predĺžení
po priam infarktovej remíze v riadnom hracom čase
(68 : 68). V nadstavbe sme
síce už potvrdili úlohu favoritiek, ale po takých zápasoch zrejme pribudli vrásky
aj na čele nášho mladého
trénera Tomáša Kačmaríka. Po niekoľkých dňoch

nezostali na našich hráčkach z nitrianskych trápení
takmer žiadne stopy, pošramotené sebavedomie náhle
zmizlo, a Vyňuchalová a
spol. ukázalo v derby úplne
inú fazónu. Bez akéhokoľvek rešpektu sme sa pustili do košických Anjelov a
najmä v tretej štvrtine sme
ukázali, na čo máme, respektíve môžeme mať, keď
sa nám trošku darí aspoň
dve a pol štvrtiny. Nebyť
nešťastnej fázy v poslednej
časti zápasu by sme mohli
držať konečný výsledok
okolo desaťbodovej prehry.
Prehrať však o 23 bodov
(71 : 94) s takmer nebeskými košickými Anjelmi pri
súčasnom pomere hráčskej
kvality oboch družstiev je
viac než prijateľný výsledok.
Zostavil: Ernő D. Tok

správy mestskej polície

kovisku pri Lidl bol zistený
priestupok proti verejnému
poriadku, ktorého sa dopustila osoba tým, že vykonával
ambulantný predaj výrobkov bez povolenia mesta
Šamorín, čím porušil § 14/1
a) VZN mesta Šamorín č.
5/2014. Priestupok bol riešený uložením blokovej pokuty.
è9. januára o 23.45 hod. pri
hliadkovaní na Kasárenskej
ul. za nákupným centrom
Kaufland tri osoby vykladali
z kamióna tovar do osobného
motorového vozidla a prívesu. Šetrením bolo zistené, že
tovar je kradnutý. Bola privo-

laná hliadka OO PZ Šamorín a technik, ktorí kradnutý
tovar zaistili a prípad ďalej
riešia.
è10. januára o 20.35 hod. na
stanici SAD na Agátovej ulici
neznámi páchatelia sa vlámali
do záložne. Do príchodu hliadky páchateľov už spacifikovali
pracovníci SBS Slovakia. Prípad rieši OO PZ Šamorín.
è14. januára o 15.35 hod.
pri hliadkovaní na stanici
SAD na Agátovom rade bol
zistený priestupok, osoba fajčila na nástupišti. Priestupok
bol riešený v blokovom konaní.
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László Bénes sa stal registrovaným hráčom v tíme Gold Ball Samaria

Je najväčšou nádejou slovenského futbalu

László Bénes (19) z Dobrohošťa začínal v Šamoríne. V našom
meste sa naučil abecedu futbalu, potom cez DAC, Rába ETO a
Žilinu sa stal hráčom bundesligového nemeckého tímu Mönchengladbach. Práve za Lászlóa zaplatili slovenskému klubu
najvyššiu prestupovú sumu (7 miliónov eur). Naša najväčšia
futbalová nádej prezradila o sebe veľa zaujímavého…
Laci, kedy si kopol prvýkrát
do lopty?
– Lopta patrí k môjmu životu odvtedy, čo som sa naučil
chodiť. S autíčkami som sa ani
nehral… Iba s loptou! Aj teraz
mám pred sebou jednu loptu,
ktorá bola zo špongie. Vedel
som do nej silno kopnúť…
Takže iba futbal a futbal…
– Áno. Nevedel ma zaujať
napríklad žiadny film. Všetko
sa točilo okolo futbalu. Keď
som bol mladší, tak aj počas
vianočných sviatkov som chodil hrať na futbalové ihrisko.
Aj teraz si si bol zahrať?
– Samozrejme, situácia sa zmenila odvtedy, čo som sa stal
profesionálnym futbalistom.
Teraz som nehral, je veľmi
potrebný aj oddych.
Vráťme sa k začiatkom. Kedy
si sa stal registrovaným hráčom?
– Mal som šesť rokov, vtedy
som sa stal hráčom tímu Gold
Ball Samaria. V Šamoríne
som sa naučil základy futbalu. Nehrali sme v pravidelnej
súťaži, zúčastňovali sme sa
turnajov na malých ihriskách.
Výborne som si rozumel s Patrikom Pintem: ja som prihrával, on strieľal góly.
Potom prišiel DAC. Aj do
Dunajskej Stredy bola cesta
veľmi náročná.
– Do školy som chodil do
Gabčíkova. Do Dobrohošťa
som prišiel o druhej poobede.
Babka ma čakala na obecnom
úrade. Mal som desať minút
na to, aby som sa prezliekol a
naobedoval. Autobusom som
sa dopravil do Dunajskej Stredy a odtiaľ som išiel pešo na
tréningy do Veľkého Blahova.
Ak to vyšlo, tak na zastávke
ma čakal otec, a nemusel som
ísť pešo. Otec ma vždy počkal
a po tréningu sme išli domov.
Domov som prišiel večer okolo

šiestej-siedmej. Keď som nemal
domácu úlohu, tak som si išiel
ešte zahrať futbal…
Keď si mal trinásť rokov,
angažoval ťa tím Rába ETO
z Győru. K zmene klubu ťa
donútila aj komplikované
cestovanie do Dunajskej Stredy?
– Aj to. Dôležitejšie bolo ale
to, že kde som sa dostal: v tom
období bola v Győri jedno z
najlepšie fungujúcich akadémií v Európe. Bola to nádhera, splnil sa mi sen. Všetko
bolo na jednom mieste: škola,
internát, ihriská. Všetko bolo
dané, aby sme sa zdokonaľovali vo futbale. Museli sme sa
učiť, no potom sme si mohli
ísť ešte zahrať futbal. Začiatky
boli ťažké. V trinástich som sa
osamostatnil, odišiel som od
rodičov. Domov som chodil iba
cez víkendy.
O tri roky prišla ponuka zo
Žiliny. Aké si mal pocity, keď
si sa dozvedel, že sa o teba
zaujíma najprofesionálnejší
slovenský klub?
– Neskôr som sa dozvedel, že
tréner Žiliny Adrián Guľa sa
prišiel pozrieť na jedno moje
stretnutie a po dvadsiatich
minútach vyhlásil, že ma potrebuje. To bola obrovská vec!
Pre jedného šestnásťročného
futbalistu cestoval stovky kilometrov. A nechcel ma iba len
tak, ale potreboval ma do tímu,
chcel ma futbalovo posunúť
ďalej. Môžem povedať iba toľko, že žilinská voľba bola fantastická! Všetko bolo dokonalé,
nemôžem povedať ani jedno
negatívum.
Kedy si sa dozvedel o záujme
Borussie
Mönchengladbachu, ktorý patrí medzi najlepších tímov v nemeckej Bundeslige?
– Minulú jar som bol zranený. Vtedy som počul o záujme

klubu. Niekedy moji spoluhráči vedeli viac ako
ja… Stále sa ma vypytovali. Môj manažér Karol
Csontó nehovoril nič.
On sa drží zásady, že o
takýchto veciach hovorí
iba mimo sezóny.
Určite to boli nepríjemné dni a týždne. Spoluhráči ťa ,,naťahovali“
s Gladbachom a ty si
nemohol nič robiť...
– Nechcel som myslieť
na nemecký záujem, no
napriek tomu som to mal
stále v hlave, stále som sa
zaoberal Borussiou. Bol
som na každom tréningu
Žiliny, no kým spoluhráči sa
vybrali na ihrisko, ja som smeroval iba do posilňovne, keďže
som mal problémy s nohou.
Vtedy som sa obrátil na môjho trénera Adriána Guľu. On
nebol iba koučom, ale oveľa
viac. Jednoducho je to fantastický človek. Dobre sme si
pokecali, pomohol mi.
V máji skončila liga a …
– V trojici sme si sadli: otec,
Karol Csontó a ja. Hovoril som
s trénerom Guľom, ako aj s
majiteľom MŠK pánom Antošíkom. Odcestovali sme do
Mönchengladbachu. Pozreli
sme si klubové sídlo, štadión,
tréningové stredisko. Bavili
sme sa so zástupcami Borussie.
Oni mi prezradili filozofiu klubu, načrtli ich plány so mnou.
Dohodol som sa s Gladbachom, spoločnú reč si našli aj
kluby. S nemeckým tímom som
podpísal päťročnú zmluvu.
Aký svet ťa vítal v Mönchengaldbachu?
– Čo sa týka filozofie, tréningového procesu a profesionalizmu, nie je rozdiel medzi Žilinou a Borussiou. Ale tento svet
je úplne iný! Oveľa viac profesionálnejší! Kým napríklad v Žiline nám každú chvíľku merali
hmotnosť, predpisovali nám
vitamíny, tu sa každý stará iba o
seba, robí si, čo chce. Najdôležitejší je výkon na tréningu a na
zápasoch. Je to neuveriteľné,
že nedávno som ešte Gladbach

sledoval v televízii na Eurošporte, a ich hráči boli súčasťou
hry FIFA play-station. A dnes
som s nimi v jednej šatni. Pre
mladých je výborné, že môžu
trénovať s takými futbalistami.
Nemecká kariéra sa nezačala
dobre.
– Dobre sa mi trénovalo, no
zranil som sa. Síce do tímu
som sa vrátil v poslednom
príp
ravnom zápase proti
Laziu, no nedostal som sa do
osemnásťčlenného kádra. Trénoval som s áčkom, no hral
som za béčko. Zmenilo sa to
na konci jesene. Dostal som
sa do kádra na duel Ligy majstrov proti Manchesteru City
a na posledné dva zápasy Bundesligy.
S kým si vymenil dres v
stretnutí proti miliardárom
zo City?
– S nikým. Môj dres som si
nechal na pamiatku. Tak ako
všetky prvé dresy z môjho
predchádzajúceho pôsobenia.
V mojej zbierke sa nájde dres
Rába ETO, v ktorom som hral
prvý maďarský ligový duel, ako
aj žilinský z prvého fortunaligového duelu.
Nový rok, nové výzvy…
– V osobe Dietmara Heckinga
máme nového trénera. Urobím všetko, aby som sa dostal
do úzkeho kádra Borussie a
aby som absolvoval premiéru v
nemeckej Bundeslige.
Tibor Duducz
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Narodenia

9. decembra 2016 sa narodil Peter Šemetka, 19. decembra
Noel Szabó, 30. decembra Dénes Dávid, 1. januára 2017
Matej Németh, 2. januára Natália Nagyová a Roland
Fröhlich, 4. januára Viktória Mindošová, 5. januára
Adriána Horváthová, 10. januára Kitti Danišová a Tereza
Horváthová, 12. januára Vilmos Stermenszky, 17. januára Oliver Fehér, 21. januára Emma Štellárová.
Veľa šťastia, novorodenci!
Úmrtia

19. decembra 2016 zomrela vo veku 68 rokov Mária
Duduczová, 1. januára 2017 vo veku 86 rokov Ľudovít
Cechmeister, 3. januára vo veku 63 rokov Ján Lipkovič,
4. januára vo veku 61 rokov Eva Ferencziová, 6. januára
vo veku 69 rokov Terézia Turiničová, 12. januára vo veku
80 rokov Jozef Kirchner, 15. januára vo veku 87 rokov
Alžbeta Oroszová, 17. januára vo veku 81 rokov Jolana
Malčáková. Česť ich pamiatke!
Jubilanti

Veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody v kruhu najbližších
prajeme tým občanom, ktorí vo februári dovŕšia 70., 75.,
80., 85. a viac rokov: Ing. Eugen Purger, Emília Karaszová, Jozef Nagy, Edita Bábiová, Alžbeta Bugárová, Jozef
Sloboda, Dr. Imrich Sokol, Marta Čiháková, Valéria
Sejlingerová, Rozália Pirogová, Anna Mezeiová, František Strasser, Helena Mišíková, Johana Feketeová, Anna
Kvačková, Helena Kovácsová, Edita Tomleinová, Izabela
Tóthová, Augustín Bilka, František Jakab, Karol Jáger.

mestské kultúrne stredisko

• 15. február Marioneta – bábkové predstavenie – 9.30
• 17. február Fíha tralala ROK – 17.00
• 19. február Výročná členská schôdza ZO Rybárskeho
zväzu od 9.00
• 25. február László Vitéz a prekliaty mlyn – bábkové
predstavenie – 10.00
• 26. február Smejko a Tanculienka: Kde bolo, tam bolo
– hudobné predstavenie pre deti – 16.00
• 5. marec Koncert skupiny Alma – 16.00
• 8. marec Parfuméria – Illatszertár – divadelné predstavenie v podaní divadelného súboru z Jelky – 19.00
• 10. marec Ples športovcov – 19.00
• 12. marec Výročná členská schôdza ZO Csemadok –
15.00
• 15. marec Görgey – divadelné predstavenie – 18.48
Kontakt
Adresa: Veterná 8, 931 01 Šamorín
Tel. č.: 031/562 22 41 alebo 031/562 33 22 		
e-mail: msks@mskssamorin.sk				
www.mskssamorin.sk
Pokladňa: V dňoch predpredaja vstupeniek od 16.00 do
19.00 hodiny. Tel. č.: 0650 409 566.

PoĎakovanie

Dňa 19. januára 2017 sme sa navždy
rozlúčili s drahým manželom, otcom,
bratom a dedkom,
Štefanom Zacharovom starším.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a
známym, ktorí ho prišli odprevadiť na jeho
poslednej ceste.
Ďakujeme za krásne vence a kvety.
Manželka, dcéra, syn s rodinou a sestra s rodinou
Ďakujeme všetkým, ktorí prejavili sústrasť
nad stratou našej milovanej
Jolany Malčákovej,
ktorá nás náhle opustila vo veku 80 rokov.
Rodina Malčáková

Ponúkame maliarske a murárske
práce, bezprašné stierky
a prerábanie bytov.
Tel.: 0903 242 355

Prežiť januárové mrazy bolo náročné najmä pre tých, ktorí
nemajú strechu nad hlavou. Na základe vzoru zo svetových
metropol sa aj v Šamoríne objavili na uliciach vešiaky s kabátmi, ktoré si mohol zobrať každý, kto ich potreboval. Na základe iniciatívy maturantov z miestnej hotelovej akadémie a so
súhlasom katolíckeho farára Pavla Myjavca bolo teplé oblečenie aj na plote kostola na Kláštornej ulici. Oblečenie, o ktoré
nebol záujem, využije na charitatívne ciele občianske združe(–)
nie Ain Karim.
				

Súkromná hotelová akadémia a Stredná odborná
škola SD Jednota, Vinohradská 48, Šamorín
Vás srdečne pozývajú na

Valentínsky ples

18. februára 2017 (v sobotu) o 19.00 hod.
do Školskej reštaurácie Žitný ostrov, Šamorín.
Slávnostné menu a obsluhu zabezpečia žiaci
v rámci praktickej záverečnej skúšky.
Tel.: 0908 770 744
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ŠTUDUJ NA GYMNÁZIU
M. R. ŠTEFÁNIKA
V ŠAMORÍNE
Zodpovedne Ťa pripravíme na vysokoškolské štúdium - až 98,7% našich
absolventov je prijatých na vysoké
školy aj v zahraničí.
Naučíš sa kvalitne cudzie jazyky – anglický,
nemecký, ruský – a zúčastníš sa poznávacích pobytov v zahraničí.
Každoročne Ti ponúkneme intenzívny jazy kový kurz so zahraničnými
lektormi.
Nestrácaj čas niekoľkohodinovým sedením v autobuse do Bratislavy.
Disponujeme novou učebňou informatiky, odbornými učebňami s interaktívnymi
tabuľami, knižnicou, vlastnou školskou
jedálňou, 2 telocvičňami, spoločenskou
miestnosťou a športovým areálom.
Ponúkame základné kurzy lyžovania
a plávania a množstvo záujmových
krúžkov.
Ak budeš mať akékoľvek problémy
v škole i mimo nej, pomôže Ti naša školská psychologička.
Škola je v peknom a tichom prostredí
plnom zelene.
Gymnázium M. R. Štefánika,
Slnečná 2, 931 01 Šamorín
e-mail: gmrs@gymmrssam.sk
web: gymmrssam.edupage.org

Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úpravu inzerátov.		

		

A hirdetések tartalmi és nyelvtani helyességéért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

KAVIAREŇ
INFRA SAUNA
DETSKÉ CENTRUM
MASÁŽE
WELLNESS
KADERNÍCTVO
JACUZZI
KOZMETIKA
FÍNSKA SAUNA
FITNESS

www.relaxworld.sk

Tel.: +421 917 214 968
recepcia@relaxworld.sk

Relaxujte s nami

