
Vzkriesený Pane, i nás 
vzkries zo smrti hriechu, zlo-
by, nech sme ľud Tebe odda-
ný, nie obielené hroby!
Očisť nás, obživ Slovom tým, 
ktoré je života zdrojom, pra-
meňom, mocou, pomocou, 
nádejou i pokojom! Amen.
„Niet Ho tu, ale vstal.“ Lk 24,6

Vážení čitatelia, bratia a ses-
try v Pánovi Ježišovi Kristovi, 
mysle ľudí, ktorí mali nejaký 
vzťah k Ježišovi, boli naplnené 
udalosťou na Golgote. Rozlič-
ní ľudia uvažovali rozličným 
spôsobom. Vieme si predsta-
viť, čo cítili Ježišovi protivníci. 
Ježišovo pôsobenie, jeho otvo-
rené kritické reči im už dlhý 
čas boli tŕňom v oku – a teraz 
si konečne mohli vydýchnuť.
Ježišovi priatelia boli naopak 
nevýslovne smutní. Uvedomo-
vali si, že Ježišovo ukrižova-
nie urobilo neľútostný koniec 
všetkému tomu krásnemu, čo 
prežívali v Jeho blízkosti. Oso-
bitne sa Jeho smrť dotkla žien. 
Evanjelista spomína, že plaka-
li, keď sledovali Ježišovu cestu 
na miesto popravy. Ženy mali 
pocit, že je všetkému koniec. 
Zostala im už len jedna túžba: 
dôstojným spôsobom dokon-
čiť pochovanie Ježiša.
Kým sa Ježišovi protivníci 
radovali z Jeho smrti a Jeho 
priatelia smútili a plakali, prá-
ve vtedy konal Pán Boh. Práve 
vtedy, keď už nikto z Ježišo-

vých priateľov i odporcov s 
ničím nerátal, konal sám Pán 
Boh. To je také dôležité kon-
štatovanie, žeby sme naň nik-
dy nemali zabudnúť.
Dôležitým náznakom toho, že 
sa po ukrižovaní udialo niečo 
mimoriadne, bol odvalený 
kameň a prázdny hrob. Keď 
ženy kráčali k hrobu, robili si 
starosti, kto im odvalí ťažký 
kameň od hrobu. Trápili sa.
Aj my sa tak mnohokrát 
správame, keď sa ocitneme v 
podobnej situácii. To zname-
ná, že keď príde nejaký ťažký 
úder do života, neraz ho vní-
mame ako niečo definitívne, 
konečné, nemenné, akoby 
sa čas zastavil. Tak mysleli tie 
ženy, a my ich dobre chápeme.
Bratia a sestry, Ježišovo vzkrie-
senie nie je náhodná udalosť. 
Ako by niečo také mohlo byť 
náhodnou udalosťou? Všim-
nime si pozorne slová anjelov: 
Niet Ho tu, ale vstal. Roz-
pomeňte sa, ako vám hovo-
ril, keď bol ešte v Galilei, že 

Syn človeka musí byť vydaný 
hriešnym ľuďom do rúk a byť 
ukrižovaný a v tretí deň vstať z 
mŕtvych.
To slovo  musí tu hrá veľmi 
dôležitú úlohu. Používa sa aj 
na iných miestach evanjelií. 
Poukazuje na nutnosť, ktorej 
pôvodcom je Hospodin.
Zatiaľ čo sa nepriatelia radu-
jú z Ježišovej smrti, zatiaľ 
čo Jeho priatelia smútia nad 
touto nesmiernou stratou, 
zatiaľ koná Boh, a to takým 
suverénnym spôsobom, že 
to bude znamenať veľké pre-
kvapenie pre jedných i pre 
druhých; pre jedných otras-
né, šokujúce, pre druhých 
nepredstaviteľne radostné.
Vysvetlenie anjelov, ktoré náj-
deme v Božom slove poveda-
né na adresu žien,  je spojené 
aj s určitou výčitkou. Výčitku 
počujeme v slovách: Čo hľa-
dáte živého medzi mŕtvymi? 
Výčitka je takisto v upozor-
není, že si majú pripomenúť 
Ježišove slová, ktorými pred-

povedal nielen svoje utrpenie 
a smrť, ale aj svoje vzkriese-
nie. V evanjeliách sa tieto slo-
vá naozaj nachádzajú.
Niekedy si človek až po odstu-
pe uvedomí plný význam 
určitých slov – najmä ak ide 
o niečo neobvyklé. A to, čo 
Ježiš predpovedal o svojom 
utrpení a vzkriesení, bolo 
naozaj veľmi neobvyklé. Ale 
výčitka, ktorá zaznieva v slo-
vách anjelov, predsa len pred-
pokladá, že učeníci a ženy 
mali možnosť brať Ježišove 
slová omnoho vážnejšie.
Toto nebol iba problém žien, 
ktoré v nedeľu ráno šli k Ježi-
šovmu hrobu, nebol to prob-
lém len učeníkov, ktorí sprá-
vu žien pokladali za bájku 
a neverili jej, ale je to aj náš 
problém.
Biblia je plná zasľúbení a 
uistení o tom, že z Božích 
rúk nás nemôže nikto a nič 
vytrhnúť, že od Božej lásky 
nás nemôže nijaká ľudská ani 
démonská sila odlúčiť, že 
utrpenie a smrť nemajú nik-
dy posledné slovo, a že i keď 
sa nám zdá, že Pán Boh dlho 
mlčí, tak raz predsa preho-
vorí. Počúvajme tento hlas 
z Božieho slova, z kostolov, 
kde sme každú chvíľu očaká-
vaní.
Všetkým čitateľom prajem 
požehnané veľkonočné 
sviatky!

Jana Fördös, evanjelická farárka

Počúvajme Božie slovo

Našim milým čitateľom prajeme príjemné prežitie 
veľkonočných sviatkov!

Redakcia
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Zaujať stanovisko môžu aj obyvatelia mesta
V poslednom čase sa na 
internete a sociálnych sie-
ťach venoval pomerne veľký 
priestor plánovanej výstavbe 
obytného domu na ploche 
bývalého podniku Datex.
Prestavba objektu na kri-
žovatke Jazdeckej a Kasá-
renskej ulice vyvolala v kru-
hu miestnych obyvateľov 
niekoľko otázok. Uviedli 
naprík lad, že v tejto lokalite 
je aj dnes preťažená elek-
trická a kanalizačná sieť, 
často dochádza k výkyvom 
sieťového napätia a výpad-
ku prúdu, pričom plánova-
ná výstavba by kvalitu verej-
ných služieb ďalej zhoršila. 
Pred niekoľkými týždňami 
skupina obyvateľov pred-
niesla svoju sťažnosť primá-
torovi mesta aj osobne.
Gabriel Bárdos povedal, 
že druhá novela územné-
ho plánu umožňuje pre-
budovať nehnuteľnosť na 

byty, no vedenie mesta sa 
rozhodlo uskutočniť verej-
né stavebné konanie, na 
ktorom sa môžu zúčastniť 
aj obyvatelia. „Na tejto plo-
che bol v minulosti výrobný 
podnik. Keďže existovala 

možnosť, že majiteľ budo-
vu využije na priemyselnú 
činnosť či ako veľkosklad, 
samospráva s cieľom, aby sa 
nezmenil komfort obyvate-
ľov okolitých domov, druhou 
novelou územného plánu 
prehodnotila bývalý objekt 
Datexu na obytnú zónu. Pri 
vypracovaní návrhu projek-
tantská kancelária vychá-
dzala z výšky nájomných 
bytoviek na druhej strane 
Kasárenskej ulice, ktoré sú 
majetkom mesta. V žiadosti 
o stavebné povolenie, ktorú 
predložil nový majiteľ, figu-
ruje štvorúrovňový, teda troj-

poschodový obytný dom,“ 
uviedol primátor mesta.
Mnohí nesúhlasia s takou 
vysokou budovou v tejto čas-
ti mesta, preto časť obyvate-
ľov predložila primátorovi 
písomné stanovisko k tejto 
veci. „Vedenie mesta už dáv-
nejšie vyzvalo investora, aby 
znížil počet plánovaných 
poschodí, ten to však z rôz-
nych dôvodov odmietol,“ 
dodal primátor.
Účastníkmi verejného sta-
vebného konania môžu byť 
aj obyvatelia mesta, ktorí 
môžu predkladať aj námiet-
ky.     (–)

Gymnázium Imreho Madácha v Šamoríne bolo hlavným 
organizátorom XXVI. Medzinárodnej matematickej súťaže, 
ktorá sa od 23. do 27. mája konala pre stredoškolákov z Kar-
patskej kotliny 

Snímka: Adrián Lőrincz

Do práce na bicykli!
Tento rok sa uskutoční štvr-
tý ročník súťaže Do práce 
na bicykli, ktorej cieľom je 
propagácia zdravého a eko-
logického životného štýlu. 
Súťaž odštartuje 1. mája a 
potrvá do konca mesiaca. 
Môžu sa do nej prihlásiť 
dvoj- až štvorčlenné druž-
stvá, ktorých úlohou je v 
máji na bicykli absolvovať 
čo najviac kilometrov medzi 
pracoviskom a domovom. 
Družstvá sa môžu do súťaže 
prihlásiť do 5. mája 2017.
Miestny koordinátor súťaže 
Ladislav Tóth nás informo-
val, že záujemcovia sa môžu 
do súťaže prihlásiť na strán-
ke www.dopracenabicykli.
eu, kde si vyberú mesto 

Šamorín a uvedú svoju 
e-mailovú adresu. Družstvá 
si zvolia vedúceho, násled-
ne dostanú registračné hes-
lo, aby sa mohli prihlásiť 
na stránku, na ktorej budú 
každý deň zaznamenávať 
prejdené kilometre. Sys-
tém kilometre automaticky 
spočíta a vyráta aj rôzne 
štatistické ukazovatele. Do 
súťaže sa v zmysle pravidiel 
uvedených na stránke môžu 
prihlásiť len osoby, ktorých 
pracovisko je v Šamoríne. 
Pre účastníkov súťaže sú 
pripravené hodnotné ceny, 
navyše prvé tri samosprávy, 
v ktorých počet účastníkov 
prekročí štyristo, dostanú 
tri mestské bicykle.          (ti)

V marci sa opravilo v meste vyše 170 výtlkov, oprava ciest 
pokračuje aj v apríli

Snímka: Adrián Lőrincz
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Druhej najstaršej obyvateľke nášho mesta, storočnej Márii 
Bartalovej 30. marca zablahoželali k narodeninám vicepri-
mátor Csaba Orosz a predsedníčka bytovej, sociálnej a zdra-
votnej komisie pri mestskom zastupiteľstve Edit Bauer. Teta 
Marika 28. marca 2016, kedy oslávila 99. narodeniny, pozna-
menala, že sa teší na oslavy svojich stých narodenín. Teta 
Marika, želáme vám veľa zdravia a sily, aby sme o vás písali 
aj o rok! 
Najstaršou obyvateľkou nášho mesta je Rozália Gaálová, 
ktorá oslávila sté narodeniny vlani 23. septembra.            (–)    

Riaditeľka Zariadenia pre seniorov Ambrózia Anna Bodóo-
vá pri príležitosti Medzinárodného dňa žien zablahožela-
la obyvateľkám domova. O hudobný program sa postara-
li Judit Botló a Enikő Sz. Patonyi z Centra voľného času 
Kukkónia.                                                  (–)    

Samospráva nášho mesta tento rok po desiaty raz usporiada veľké jarné upratovanie, ktoré sa uskutoční v sobotu 22. 
apríla na Deň Zeme. Arnold Kocsis z oddelenia životného prostredia mestského úradu uviedol, že účastníci sa stretnú 
na troch miestach o 9.00 hod.: pri vchode do Základnej školy Mateja Bela, pri vchode do Základnej školy Mateja 
Korvína a pri vchode do základnej školy v Mliečne. Rukavice a vrecia zabezpečia organizátori, pre účastníkov bude po 
práci pripravený chutný guláš. 

22. apríl – veľké jarné upratovanie

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža a bratislav-
ská Národná transfúzna služba trikrát do roka organizujú v 
Šamoríne darovanie krvi, ktoré sa spravidla koná v priesto-
roch kultúrneho strediska. Stávajú sa však aj mimoriadne 
prípady, kedy sa na spolok obrátia s prosbou o pomoc prí-
buzní pacienta, ktorý súrne potrebuje krv. Naposledy Jozef 
Fürdös oslovil darcov s potrebnou krvnou skupinou 2. mar-
ca. Márii Čurkovej mohli napokon z desiatich záujemcov 
darovať krv piati, ostatných lekár z darovania vylúčil. Na 
darovanie krvi prišli: Matej Belica, Renáta Boróková, Alexan-
der Kliner, Viktória Gálová, Annamária Meleg, Ágnes Cseh, 
Adam Šafránek, Patrícia Vassi, Silvia Péderová a Cynthia 
Šójová.                                                                         (ti)

Chýbali hlasy
Detské ihrisko sme nevyhrali 

Spoločnosť Lidl ani tento 
rok v Šamoríne v rámci pro-
jektu Žihadielko nepostaví 
detské ihrisko, keďže mesto 
nedostalo dostatok hlasov. 
Internetové hlasovanie v pia-
tich kategóriách sa skončilo 
28. februára a Šamorín mal 
7147 hlasov, pričom víťaz-
ná Galanta získala 108 795 

hlasov a druhá Skalica 107 
180 hlasov. Pre slabý záu-
jem hlasujúcich, ktorí môžu 
odovzdať hlas svojmu mestu 
každých 24 hodín, sme ihris-
ko nezískali ani vlani. Na 
budúci rok sa súťaž uskutoč-
ní opäť, verme teda, že do 
tretice naše mesto konečne 
uspeje.                    (ti)
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Aprílové práce v záhrade
Od začiatku apríla postup-
ne vysievame druhy zeleni-
ny znášajúce nižšie teploty, 
ako: skorý hrach, reďkovka, 
mrkva, petržlen a koncom 
mesiaca: tekvicovú zele-
ninu, uhorky, lahôdkovú 
kukuricu. Začiatkom mesia-
ca môžeme sadiť aj sadbové 
zemiaky. Je užitočné použí-
vať bielu netkanú textíliu, 
ktorá ochráni rastliny od 
nočných mrazov a môže aj o 
10-14 dní skrátiť vegetačnú 
dobu jednotlivých druhov. 
Treba tiež pripomenúť, že 
chráni aj voči vtákom a škod-
livým hmyzom.
Kto počas februára a mar-
ca vysial semená za účelom 
pestovania plánt, nech neza-
budne na doplnenie živín a  
na ich navykanie na horšie 
podmienky (cez deň otvo-
riť okno alebo ich vyniesť 
do skleníka alebo fóliovní-
ka). Takto zosilnené rastli-
ny môžeme vysadiť koncom 
apríla do skleníka alebo 
fóliovníka.
Apríl je ideálny mesiac na 
založenie nového trávnika. 
Veľmi dôležitá je príprava 
pôdy. Aspoň dva týždne 
pred plánovaným výsevom 
pripravíme pôdu rýľovaním, 
príp. zrotovátorovaním ju 
prekypríme, resp. odburi-
níme. Usadenú pôdu pred 

siatím ešte raz s hrabľami 
urovnáme, rozosiate trávové 
semeno jemne zapracujeme 
do pôdy a zeminu zvalcuje-
me. Samotnú sejbu je dobré 
vykonať   rozmietadlom, tým 
zabezpečíme rovnomernú 
sejbu. Treba venovať pozor-
nosť výberu druhu a kvali-
ty trávnej zmesi. Športová 
zmes je vhodná na zaťažo-
vané plochy, parková zmes 
vytvára okrasnú trávu, ktorú 
netreba často kosiť. Lúčna 
zmes je vhodná na kŕmenie 
hospodárskych zvierat, ale 
môžeme vybrať aj tieň zná-
šajúcu trávu, trávu do sucha 
alebo trávnu zmes s kvetin-
kami. Treba venovať veľkú 
pozornosť samotnému zalie-
vaniu v období vzídenia. 
Pôdu je potrebné udržiavať 
vlhkú, ale nesmie sa príliš 
preliať, lebo trávové semeno 
sa vyplaví a vzídenie bude 
nerovnomerné. Stojí za zvá-
ženie pokladanie siete proti 
krtkom do hĺbky  cca. 7 cm 
pred siatím trávy. Je to síce 
dosť pracné, ale ochráni trá-
vu pred nevítanou návštevou 
krtkov.
Mesiac apríl v ochrane rast-
lín je dôležitým obdobím, 
hlavne čo sa týka preven-
cie. V zeleninovej záhrade 
je aktuálna ochrana cibule 
voči kvetárke cibuľovej. Proti 

tomuto nepríjemnému hmy-
zu bojujeme buď už spo-
mínanou bielou netkanou 
textíliou, alebo postrekom 
(Reldan 22 + Silwet). Ochra-
nu sliviek, višní a čerešní 
po odkvitnutí zabezpečíme 
s prípravkami Karte Zeon 
EC, Mospilan 20EC alebo 
Decis Protech. Kto upred-
nostňuje biologickú ochra-
nu, môže používať  žlté 
alebo biele lepiace dosky 
určené na odchyt a monito-
rovanie škodklivého hmyzu. 
Tieto dosky zároveň môžu 
slúžiť aj na určenie termí-
nu postrekovania. Pokra-
čujeme v ochrane jabloní 
proti múčnatke a chrasta-
vitosti hneď po odkvitnu-
tí (Kumulus, Thiovit Jet, 
Topas 100EC, resp. Syllit 
65WP, Chorus 50WG, Zato 
50WG). Doporučuje sa tiež 
primiešať prostriedok proti 
listovým voškám (Mospilan 
20SP, Dursban 480EC, Kara-

te Zeon EC, Decis Protech, 
Marvick 2F) a zmáčadlo 
(Silwet alebo Agrovital).
V posledných rokoch sa 
drasticky znížil sortiment 
prípravkov na ochranu  rast-
lín voči hubovitým choro-
bám a škodcom kvôli prís-
nym nariedeniam EU. Obja-
vili sa síce aj nové biopríp-
ravky, ale ich účinnosť  je 
založená na prevencii.
Do konca apríla je možné 
ešte vykonať vertikutáciu trá-
vy. Je to zdanlivo drastická 
metóda, ale  pomocou nej 
môžeme dosiahnuť zviditeľ-
né výsledky. Po jej vykonaní 
sa doporučuje zahnojiť trávu 
s trávnikovým hnojivom a 
dobre ju zaliať.
Doplnenie živín tují  a koni-
ferov zabezpečujeme so spe-
ciálnymi hnojivami určený-
mi pre tieto dreviny.

Róbert Lelkes,
Agrosam s.r.o., 

Šamorín, Gazdovský rad 41

ROKOV
ZÁRUKA

AGROSAM Šamorín, Gazdovský rad 41 – Dom služieb, Tel.: 031/562 22 52, www.agrosam.sk

predaj + servis
Eladás + Szervíz

Dobrá kúpa
Jó vásár
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Recitál o Jozefovi 
Miloslavovi Hurbanovi

Marec – mesiac knihy alebo 
zážitkové čítanie 

Dvestoročnica J. M. Hurbana

V aule Gymnázia M. R. Štefánika v Šamoríne sa 10. marca 
uskutočnilo podujatie, v ktorom sme žiakom vyšších roční-
kov priblížili život a dielo velikána slovenských dejín, ktorý 
bojoval za slobodu národa a náš spisovný jazyk. 
V prvej časti programu žiaci videli pripravenú prezentáciu 
o jeho živote, diele, národnobuditeľskej činnosti a životnej 
láske Anne Jurkovičovej. Hovorené slovo sme si vychutnali 
vďaka našim skvelým recitátorkám, talentovanému klaviris-
tovi a huslistke. V závere nás žiaci príjemne pobavili hranou 
ukážkou z diela – Od Silvestra do Troch kráľov. 
Ak existoval niekto, kto o J. M. Hurbanovi nevedel, toto 
bol určite príjemný spôsob, ako sa niečo zaujímavé a nové 
dozvedieť. Alebo sa aspoň zamyslieť nad jeho veľkosťou. 

Anna Maniačková, Sekunda A

Na Súkromnej strednej 
odbornej škole SD Jednota 
Šamorín 19. marca 2017 sme 
si pripomenuli 200. výročie 
narodenia J. M. Hurbana, 
výraznej osobnosti sloven-
skej literatúry i slovenských 
dejín netradične. Vieme, 
že sa zaslúžil o kodifikáciu 
spisovnej slovenčiny a bol 
prvým predsedom Sloven-
skej národnej rady. Vieme 
však, akým bol človekom?
Odpoveď na túto otázku 
sme dostali počas spomien-
kovej exkurzie v Hlbokom, 
kde sme navštívili jeho 
pamätnú izbu. Prostredníc-
tvom zaujímavého výkladu 
sme sa preniesli do 19. sto-
ročia  a s napätím sme sle-
dovali životné osudy tohto 
výnimočného muža, „muža 
skutkov“. Počas exkurzie 
mohli žiaci načerpať  inšpi-
ráciu na svoju projektovú 
prácu venovanú pamiatke 
Jozefa Miloslava Hurbana.  
Po odbornom výklade 
sme sa zastavili aj na fare 
v Hlbokom – pamätnom 

mieste, kde sa v roku 1843 
Štúr, Hurban a Hodža 
uzniesli na uzákonení spi-
sovnej slovenčiny. Našu spo-
mienkovú púť sme ukončili 
pri Hurbanovej mohyle.
Sme radi, že sme mohli 
navštíviť miesta, kde sa písa-
li dejiny, a žiakom priblížiť 
život a dielo tohto velikána 
netradičnou formou.  Aj 
vďaka takýmto názorným a 
zážitkovým hodinám si žiaci 
utvrdzujú poznatky zo slo-
venského jazyka, ktoré budú 
môcť zužitkovať aj na matu-
ritných skúškach.

Mgr. Petra Nagyová

Keďže máme Rok čitateľ-
skej gramotnosti, na Súk-
romnej strednej odbornej 
škole SD Jednota v Šamorí-
ne radi navštevujeme našu 
školskú knižnicu, kde majú 
žiaci možnosť vybrať si die-
la, ktoré ich oslovia. A prá-
ve marec, Mesiac knihy, je 
vhodnou príležitosťou na 
to, aby žiaci svoje obľúbe-

né diela odprezentovali a 
podelili sa s nami o svoje 
čitateľské zážitky. Urobili 
tak aj študentky III. ročníka 
manažmentu regionálneho 
cestovného ruchu:
Stephanie Cinkoš: „Mňa 
uchvátilo dielo Antigona. 
Vžila som sa do deja a pro-
stredníctvom knihy som 
sa  preniesla do minulosti, 
konkrétne do obdobia sta-
roveku. I napriek tomu, že 
dej bol nesmierne smutný, 
prečítala by som ju ešte aj 
stokrát. Nesúhlasím však 
so samovraždou hlavnej 
hrdinky Antigony, ktorá pre 
lásku k bratovi obetovala 
svoj vlastný život. Antigo-
na je jedným z veľkých diel 
a ja som ho vnímala nielen 
očami, ale aj srdcom. Odpo-
ručila by som túto knihu aj 
svojim rovesníkom najmä 
kvôli tomu, aby spoznali, 

ako ľudia zmýšľali v období 
staroveku. Ak sa rozhodne-
te prečítať nejaké dielo od 
Sofokla, Antigona je tou 
správnou voľbou.“ 
Dominika Kočišková: „Ja 
som si vybrala dve diela od 
autorky slovenského realiz-
mu B. S. Timravy. Prvým z 
nich boli Ťapákovci. Zaujala 
ma predovšetkým tematika 

zaostalosti ľudí na jednej 
slovenskej dedine. Autorka 
výborne stvárnila dve kon-
trastné postavy:  Iľu-krá-
ľovnú a Anču-zmiju, jednu 
z najtragickejších postáv 
slovenskej literatúry. Upú-
talo ma, ako autorka doká-
zala preniknúť do jej vnút-
ra a odhaliť jej najvnútor-
nejšie pocity, smútok a 
zatrpknutosť, za ktorou 
sa skrýval krutý životný 
údel mrzáčky. Psycholó-
giu postavy som objavila 
aj v diele Skon Paľa Ročku. 
Hlavného hrdinu dobehne 
vlastná minulosť a pred 
smrťou ho prenasledu-
jú výčitky svedomia voči 
ľuďom, ktorým ublížil. 
Z diela som si zobrala aj 
ponaučenie: všetko zlé sa 
nám raz vráti, a preto konaj-
me tak, aby sme neubližova-
li ostatným.“                (hasoš)
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MATejOVA PAMiATkA – 2.
Veľký dôraz sa v povestiach 
a legendách o kráľovi Mate-
jovi okrem zázrakmi sprevá-
dzaného narodenia a detstva 
kladie aj na jeho nástup na 
trón a korunováciu. Z tohto 
aspektu sa srbské piesne o 
Matejovi veľmi podobajú na 
maďarské ľudové rozpráv-
ky. Podľa jedného príbehu 
Matejov otec, „Janko voj-
voda“, odkáže svojej man-
želke, aby zobrala ich syna 
na voľbu kráľa. Stavy zverili 
rozhodnutie Božej prozre-
teľnosti: vyhodili korunu 
do vzduchu a tá dopadla 
na Matejovu hlavu. Malého 
Mateja odohnali a korunu 
opäť vyhodili do povetria. 
Koruna dlho krúžila nad 
hradnou vežou, až opäť 
spadla na hlavu syna Jána 
Hunyadiho. Chlapca preto 
uvrhli do žalára, no keď na 
tretí pokus koruna dopadla 
na dvere žalára, stavy vôľu 
osudu akceptovali.
V hrdinskej epike sú ústred-
nou témou Matejove boje, 
no zastúpené sú aj témy 
ako Matejove manželstvo a 
jeho galantnosť voči ženám. 
Jedna legenda hovorí o úno-
se jeho manželky, ktorú 
Matej vyslobodil z turecké-
ho zajatia v prestrojení, no 
témou srbských piesní je aj 
Matejovo zajatie, z ktoré-
ho ho vyslobodí najmladšia 
sultánova dcéra. Panovník 
potom dal podkuť svojho 
koňa opačne, aby pomýlil 
svojich prenasledovateľov. 
V cvale ho zastavil až Dunaj, 
cez ktorý sa však nedokázal 
dostať. Vtedy sa opäť objavi-
la sultánova dcéra, a vďaka 
jej zázračnému prsteňu sa 
voda rozostúpila. Spoločne 
potom prišli do Budína, kde 
Matej svoju záchrankyňu 
vydal. Srbské a chorvátske 
hrdinské piesne nehovoria 
o kráľovej smrti, keďže pod-
ľa pravidiel žánru hrdinské 
piesne ospevujú len tých, čo 
padli v boji.
Slovinské piesne o Matejovi 
však majú baladický charak-
ter, preto má v nich väčší 

priestor smrť. Zo 16. storo-
čia sa zachoval zápis notá-
ra Marcantonia Nicoletta 
z Cividale del Friuli, podľa 
ktorého Slovinci žijúci v 
okolí Tolmina nespievajú vo 
svojej materinskej reči len o 
Kristovi a svätcoch, ale aj o 
uhorskom kráľovi Matejovi a 
iných národných hrdinoch. 
Podľa tunajšej tradície kráľ 
zvábil vydaté ženy, za čo 
musel zaplatiť životom, keď 
ho prebodla dýka podvede-
ného manžela. 
Kráľ Matej sa 
však ocitol na 
pokraji smrti 
už dávnejšie. 
P a n o v n í k o v i 
t rúch l i acemu 
za mŕtvou man-
želkou (alebo 
matkou) Boh 
poradil, aby na 
husliach zahral 
pred bránami 
pekla. Keď mu čert bude 
chcieť za muziku zaplatiť, 
nech si za odmenu vyžiada, 
aby žena mohla odísť s ním. 
Keď satan splní jeho žiadosť, 
chcú s nimi odísť aj ostatné 
duše, preto sa držia ženinho 
plášťa. V pekelných bránach 
žena ostatných prekľaje, 
preto ju strhnú späť do pod-
svetia. V tomto príbehu oží-
vajú prvky legendy o Orfeo-
vi, v nasledujúcom zasa tzv. 
motív Kyffhäuser. Keď Matej 
pokoril všetkých susedných 
kráľov a obsadil ich krajiny, 
zostalo mu už len dobytie 
celého sveta. Jeho mocenské 
túžby však nahnevali Boha. 
Pred Božím trestom utiekol 
do jaskyne, kde zaspal hlbo-
kým spánkom, a spolu so 
svojím Čiernym plukom tam 
spí doteraz. Až nadíde čas, 
opäť sa prebudí, aby urobil v 
krajine poriadok a pomohol 
utláčanému ľudu.
Národy žijúce na severe 
Uhorska medzi karpatský-
mi kopcami majú, podobne 
ako Maďari a Česi, legen-
dy o spravodlivom kráľovi, 
ktorý chodil v prestrojení. 
V slovenských a rusínskych 
povestiach a rozprávkach sa 

stretávame s panovníkom, 
ktorí stál na strane chudob-
ných a trestal spupných 
pánov. S kráľom Matiášom 
sa stretneme aj v Czambe-
lovej zbierke rozprávok Keď 
chodil kráľ Matej po krajine 
či v Sládkovičovom Detvano-
vi. Ján Komorovský je zasa 
autorom štúdie Kráľ Matej 
Korvín v ľudovej prozaickej 
slovesnosti, ktorá analyzu-
je najmä vzťah Slovákov k 
tomuto panovníkovi.

Ľudová tradícia 
o spravodlivom 
kráľovi má na 
juhu Slovenska 
silné korene na 
Gemeri, Matú-
šovej zemi a 
Žitnom ostro-
ve. Kým gemer-
ské povesti 
sú všeobecne 
známe, naprík-
lad o tom, ako 

kráľ Matej prikázal pánom 
okopávať vinič, zatiaľ žit-
noostrovské príbehy majú 
väčšinou miestne súvislos-
ti, týkajú sa dejín obce a 
vysvetľujú pôvod ich názvu. 
Podľa historickej tradície bol 
dunajský ostrov kráľovým 
obľúbeným miestom, kam 
rád chodil na poľovačky. 
Podľa ústnej tradície pochá-
dza maďarský názov obce 
Dolný Štál (Alistál) z toho, 
že v obci boli panovníkove 
dolné stajne, tzv. alsó lóistál-
ló, v Hornom Štále horné a v 
obci Tône (Tőnye) zasa boli 
kravské maštale (maď. tőgy 
= vemeno). Podľa panovní-
ka boli vraj pomenované aj 
Kráľovičove Kračany. Názov 
Jurovej (Dercsika) podľa 
ľudovej slovesnosti pochá-
dza odtiaľ, že keď kráľ po 
poľovačke nadával na ťažko 
schodný, močaristý terén, 
jeho verný koniar György 
Erős ho požiadal o toľko 
pôdy, koľko obíde za ten čas, 
kým kráľ na kopci Mézesha-
lom zje svoj skromný obed. 
Koniar počas cvalu vyznačil 
obídené územie kúskami 
svojho plášťa. Prekvapený 
kráľ síce skríkol, že je to veľa 

– „György, sok a‘!“, z čoho 
vznikol názov Dercsika –, no 
prisľúbenú odmenu konia-
rovi dal. Obyvatelia Jahod-
nej (Eperjes) si rozprávajú 
príbehy o tom, že dievčatá z 
dediny po poľovačke ponúk-
li Matejovi a jeho sprievodu 
čerstvo natrhané jahody. Na 
obyvateľov Madu sa však 
kráľ nahneval, lebo vyrúbali 
jeho obľúbenú hrušku, pre-
to ich preklial a nazval „zlý-
mi ľuďmi“. Podľa obyvateľov 
Veľkého Medera panovník 
raz odpočíval pod dubom v 
chotári obce, kde si užíval 
pohostinnosť miestnych. 
Takmer šesťstoročný dub 
na konci Poľovníckej ulice 
aj dnes označujú za Matejov 
strom. Matej udelil v roku 
1466 mestu privilégiá a aj 
dnes nájdeme v erbe mesta 
štylizovaný dub. Tieto príbe-
hy sú, prirodzene, povesti a 
anekdoty, no je historickým 
faktom, že panovník viac-
krát navštívil Žitný ostrov, 
okrem iného bol v Komárne, 
Veľkom Mederi a Šamoríne. 
Tak sa naše rodisko spája 
s pamiatkou široko-ďale-
ko známeho kráľa, ktorého 
Maďari považujú za najlep-
šieho panovníka, balkánske 
národy si pod osmanským 
útlakom o ňom spievali 
hrdinské piesne, rozprávky 
o múdrom a spravodlivom 
kráľovi dávali utláčanému 
ľudu – Slovákom, Čechom i 
Rusínom – vieru a v malom 
Slovinsku si zasa spievajú o 
jeho druhom príchode.

DOSlOV
Vlani sme oslávili 550. výro-
čie prvej návštevy kráľa 
Mateja v našom meste. Séria 
článkov Kapitoly zo života 
kráľa Mateja pripomenula 
túto významnú udalosť, ako 
aj samotného panovníka a 
obdobie jeho vlády. Vzťahu 
Šamorína ku kráľovi Mate-
jovi sme sa venovali v piatej 
kapitole a posledná kapitola 
sa v rámci obrazu Mateja v 
ľudovej slovesnosti rôznych 
národov venuje aj jeho tradí-
cii na Žitnom ostrove.

László Horváth

Kapitoly o královi Matejovi – 10. cast´ ˇ
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Mesto Šamorín ako zriaďovateľ škôl a školských zaria-
dení v Šamoríne po dohode s riaditeľmi materských 
škôl v zmysle § 59 ods. 3) zákona č. 245/2009 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov oznamuje, že zápis do mater-
ských škôl na základe písomnej žiadosti zákonného 
zástupcu dieťaťa na školský rok 2017/2018 bude v ter-
míne od 9. mája do 19. mája 2017 v nasledovných mater-
ských školách: 

Materská škola
Vyučovací jazyk: slovenský 

Školská ulica č. 977

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským 
Vyučovací jazyk: maďarský

Školská ulica č. 977

Materská škola – Óvoda
Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský

Ulica Márie č. 682

Materská škola – Óvoda 
Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský

Veterná ulica č. 496

Materská škola – Óvoda 
Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský

Poľovnícka ulica č. 1129

Materská škola – Óvoda 
Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

Dunajská ulica č. 1061

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským
Vyučovací jazyk: maďarský

Prvá ulica č. 108, Šamorín-Mliečno 

Materská škola
Vyučovací jazyk: slovenský 

Gazdovský rad č. 41

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Mesta Šamorín sa prijíma predovšetkým dieťa od 
troch do šiestich rokov jeho veku, ktoré bude navštevovať materskú 

školu nepretržite v školskom roku 2017/2018 od septembra 2017.
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú 
deti:  
– ktoré dovŕšili piaty rok veku, 
–  s odloženou povinnou školskou dochádzkou, 
–  s dodatočnou odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno 
prijať dieťa mladšie ako dva roky. 

V zmysle § 3 ods. (1) vyhlášky č. 306/2008 o materskej 
škole:
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej 
žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riadite-
ľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od 
všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou 
je aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástup-
ca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchov-
ného poradenstva a prevencie.
Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ 
materskej školy o jeho prijatí vydal rozhodnutie. 
Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej 
školy majú riaditelia materských škôl ustanovenú v § 5 
ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z..

Náležitosti žiadosti: 
I.   Osobné údaje  (v zmysle § 11, ods. (6) školského zákona 

č. 245/2008) 
 a)  o deťoch a žiakoch v rozsahu: 1. meno a priezvisko, 

2. dátum a miesto narodenia, 3. bydlisko, 4. rodné 
číslo, 5. štátna príslušnosť, 6. národnosť, 7. fyzické-
ho a duševného zdravia, 8. mentálnej úrovne vrátane 
výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnope-
dagogickej diagnostiky, 

 b)  o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo 
žiaka (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trva-
lé bydlisko, kontakt na účely komunikácie).

II. Vyučovací jazyk (slovenský alebo maďarský)
III. Pobyt dieťaťa v materskej škole (celodenný alebo poldenný)
IV. Dieťa navštevovalo – nenavštevovalo materskú školu
V. Nástup dieťaťa do materskej školy (od dňa .............)
VI. Dátum a podpis zákonného zástupcu dieťaťa

Bližšie informácie Vám poskytnú na jednotlivých 
materských školách.

Zápis do materských škôl    

Vďaka za prezentáciu
Vážený pán Mgr. Imrich Szabados, náčelník Mestskej 
polície v Šamoríne, dovoľte mi, aby som sa ešte aj touto 
cestou poďakovala Vám a Vašim spolupracovníkom za 
výbornú prezentáciu práce MsP v Šamoríne pri výcvi-
ku služobných psov, ktorú ste pripravili pre deti našej 
materskej školy. 
Prezentácia na cvičisku v Šamoríne bola veľmi dobre 
prispôsobená pre deti našej vekovej kategórie a bola 
veľmi pútavá nielen pre deti, ale aj pre pani učiteľky. 
Ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej práci. Urči-
te sa na cvičisko v Šamoríne ešte radi s deťmi prídeme 
pozrieť.
S pozdravom:
Jana Šajtyová, Súkromná materská škola Hrášok, Rovinka
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Anna Hecht sa narodila 24. 
júla 1949 v Mliečne a matu-
rovala v roku 1967 v Dunaj-
skej Strede. V tom čase sa 
stala aktívnou členkou Cse-
madoku. Počas štúdia na 
Univerzite Komenského v 
Bratislave bola členkou Klu-
bu Attilu Józsefa a Klubu 
priateľov opery. Ako učiteľka 
matematiky a fyziky nastú-
pila na šamorínske Gymná-
zium s vyučovacím jazykom 
maďarským, kde založila 
dievčenský spevácky zbor. 
Na Hudobno-pedagogickom 
inštitúte Zoltána Kodálya 
v Kecskeméte absolvovala 
zbormajsterský kurz a na 
Hudobnej univerzite Feren-
ca Liszta v Budapešti kurz 
cirkevnej hudby. Bola člen-
kou zmiešaného spevácke-
ho zboru Híd, ktorý v roku 
1972 založil Ladislav Pok-
staller, a od roku 2000 bola 
jeho zbormajsterkou. Dlhé 
roky bola predsedníčkou a 
konateľkou Speváckeho zbo-
ru maďarských pedagógov 
na Slovensku Lajosa Vassa. 
Od deväťdesiatych rokov sa 
aktívne zapájala do práce 
Zväzu maďarských peda-

gógov na Slovensku, bola 
podpredsedníčkou celoštát-
nej organizácie a predsed-
níčkou dunajskostredského 
výboru. Od roku 1999 bola 
štyri roky členkou Výboru pre 
národnostné menšiny a etnic-
ké skupiny, ktorý bol porad-
ným orgánom vlády. V rokoch 
1990 – 1994 bola ako poslan-
kyňa Mestského zastupiteľstva 
v Šamoríne predsedníčkou 
komisie školstva a kultúry, vo 
volebnom období 1998 – 2002 
pracovala ako členka komisie. 
Po odchode na dôchodok pra-
covala na školskom úrade. V 
Kultúrnom združení Šamorín 
a okolie, ktoré vzniklo 2001, 
viedla programy zamerané na 
vzdelávanie v materinskom 
jazyku a uchovávanie materči-
ny. V roku 2016 jej prezident 
Maďarska udelil Maďarský zla-
tý kríž za zásluhy. Anna Hecht 
ako pedagogička vychovala a 
učila viacero generácií, no naj-
menej rovnako dôležité boli aj 
jej aktivity na poli hudobnej 
kultúry.

* * *
Na pohrebe sa s Annou 
Hecht v mene zmiešané-
ho speváckeho zboru Híd 

rozlúčil predseda miestnej 
organizácie Csemadoku 
Peter Nagy, ktorý povedal, 
že sa lúčime s poprednou 
osobnosťou maďarského 
duchovného a kultúrneho 
života na Slovensku. „Stra-
tili sme jednu z hybných síl 
maďarského menšinového 
školstva. Odchádza spome-
dzi nás všestranne vzdela-
ná, citlivá a večne zapále-
ná žena, ktorá sa neúnav-
ne zapájala do verejného 
diania. Na oddych a relax 
takmer nemyslela, aj počas 
choroby pracovala pre naše 
blaho,“ povedal a dodal, že 
vďaka nej spevokol spoznal 
mnoho nových kvalitných 
speváckych zborov a rozší-
ril svoj repertoár. „Maďar-
ské školy boli jej srdcovou 
záležitosťou, organizovala 

zápisný program, zakladala 
malé školy, vrátane mlieč-
ňanskej školy, v ktorej v 
minulosti učila jej mama,“ 
zaznelo na poslednej roz-
lúčke.
Bývalý šamorínsky kaplán 
Tomáš Molnár v rozlúčko-
vej reči okrem iného pove-
dal: „Najkrajšie spomien-
ky sú tie, ktoré si rozum 
nepamätá, pamätá si ich 
len srdce a aj to vie len toľ-
ko, že vtedy bolo šťastné, 
riekol istý mysliteľ. Takéto 
spomienky na Annu Hecht 
majú mnohí z nás. Okrem 
príbuzných jej žiaci, kole-
govia, členovia spevokolov, 
známi a priatelia. Sme za 
to vďační, Bohu ďakujeme 
za jej život, prácu a výdrž v 
mnohých ušľachtilých zále-
žitostiach.“            (–)

Na pamiatku Anny Hecht 
Šamorín zarmútila správa, že 7. marca vo večerných hodi-
nách po ťažkej chorobe zomrela pedagogička, zbormaj-
sterka a aktérka verejného života Anna Hecht. Posledná 
rozlúčka so zosnulou bola 13. marca na šamorínskom 
cintoríne.

V predvečer Dňa učiteľov bola 27. marca vo Výstavnej sieni 
Istvána Tallósa-Prohászku otvorená výstava Tvoriví pedagó-
govia. Naši učitelia vystavili svoje diela po tretí raz. Je pote-
šujúce, že čoraz viac učiteľov sa popri zodpovednej vzdelá-
vacej a výchovnej práci venuje umeniu, maľujú, venujú sa 
remeslám či drevorezbe.
Výstavu otvoril vedúci školského úradu Štefan Vajas. Expozí-
cia bola prístupná do 5. apríla.               (ti)
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Ponuka Mestskej knižnice  ZsigMonda Zalabaiho
AgATHA CHriSTie: kArTy NA STOle

Jedna z najoriginálnejších detektívok 
Agathy Christie z roku 1936 vychádza 
prvý raz v slovenčine. Pán Shaitana, 
výstredný zberateľ kuriozít a organizá-
tor okázalých večierkov, pozve Hercula 
Poirota na bridžovú partiu, počas kto-
rej mu chce predstaviť vlastnú „zbier-
ku“ vrahov. Okrem týchto štyroch 
mimoriadnych hostí, ktorí vraj v minu-
losti spáchali vraždu, sa u Shaitanu 
stretnú aj štyri detektívne esá: super-
intendent Battle zo Scotland Yardu, 

plukovník Race z tajnej služby, autorka detektívok Ariadne Oli-
verová a slávny detektív Hercule Poirot. Nevinná partia bridžu 
sa však rýchlo zmení na celkom inú hru...

SVeTlANA AlexijeVič: VOjNA NeMá žeNSkú TVár 
O tých najväčších a najstrašnejších udalostiach sa hovorí 
potichu. V kuchyniach, obývačkách pred-
mestských bytov, medzi štyrmi očami. 
Taká je aj kniha laureátky Nobelovej ceny 
Svetlany Alexijevič. V pamätiach stoviek 
žien, ktoré zažili Veľkú vlasteneckú vojnu 
ako jej priame účastníčky pátra po tom, 
čo je neprenosné, po tom najosobnejšom 
– zážitkoch, ktoré utkveli na kožiach voja-
čiek i zdravotníčok, spomienkach, ktorých 
sa nemožno zbaviť, nemožno ich vytesniť 
z pamäti, ani zo snov. Hrôza vojny sa v dokumentárnej kolá-
ži strieda s prekvapujúcou ľudskosťou a odkrýva tak celkom 
inú tvár vojny, tvár, ktorú by sme v kusých kapitolách učebníc 
dejepisu hľadali len márne.

Rozália Szabados-Móricz (na snímke vľavo) po štvrtý raz 
vystavovala svoje obrazy v mestskom kultúrnom stredisku. 
Jej dunajské krajinky sme mohli obdivovať na výstavách v 
rokoch 2008, 2010 a 2012. Po päťročnej prestávke sa 3. mar-
ca vo Výstavnej sieni Istvána Tallósa-Prohászku prezentovala 
vernisážou výstavy Lesy, vody, svetlá. Rozália Szabados tento-
raz okrem žitnoostrovských krajiniek prezentovala aj portréty 
svojich blízkych a abstraktné diela vytvorené jasnými farbami. 
Výstavu, ktorá bola prístupná do 23. marca, otvorila riadi-
teľka kultúrneho strediska Myrtil Nagy a na klavíri zahral 
Ernest Mezei, pedagóg Základnej umeleckej školy Štefana 
Németha-Šamorínskeho.                (ti)        

Prvého marca mestská knižnica mala vzácneho hosťa, jazy-
kovedkyňu Luciu Molnár-Satinskú (na snímke vľavo), ktorá 
sa stará o literárne dedičstvo svojho známeho otca. Poroz-
právala aj  o svojej vedeckej práci v SAV, o vzťahu ku kni-
hám, o literatúre a o trojjazyčnej Bratislave.          (mk)

Oprava – V ostatnom čísle našich novín na 9. strane sme 
nesprávne uverejnili fotku v článku pod názvom V západ-
nom zajatí. Táto je správna fotka. Ospravedlňujeme sa.

Redakcia
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SPráVy MeSTSkej POlíCie

è1. marca o 4.50 hod. sa 
na Cintorínskej ulici potu-
loval pes. Nemecký ovčiak 
bol odchytený a umiestne-
ný v karanténnej stanici pri 
MsP. Majiteľka psa  so svojím 
konaním porušila § 5/1 VZN 
mesta Šamorín č. 9/2015 o 
chove, vodení a držaní psov 
na území mesta Šamorín. 
Priestupok bol riešený bloko-
vou pokutou.
– o 13.30 hod. na Školskej ul. 
bol riešený dopravný priestu-
pok. Vodič so svojím osob-
ným motorovým vozidlom 
parkoval na vyhradenom par-
kovisku pre ŤZP, čím porušil 
§ 25/1n zákona č. 8/2009. 
Priestupok bol riešený bloko-
vou pokutou. 
è2. marca o 22.15 hod. 
hliadka pozorovala na Bra-
tislavskej ulici odstavený 
kamión s návesom v jazdnom 
pruhu v smere od Bratislavy. 
Kamión mal zapnutý výstraž-

ný index, no v kabíne a ani v 
okolí sa vodič nenachádzal. 
Nakoľko odstavené auto stá-
lo celou svojou šírkou v jazd-
nom pruhu, a to v blízkosti 
križovatky, idúce vozidlá 
museli vchádzať do protisme-
ru cez súvislú čiaru, a hrozilo 
veľké riziko dopravnej kolí-
zie. Preto hliadka sa rozhodla 
usmerňovať dopravu. V čase 
cca 22.45 hod. sa na miesto 
dostavil vodič s druhým ťaha-
čom. Uviedol, že má poruchu 
na ťahači a nevie s kamiónom  
odísť. O 00.30 hod. sa poda-
rilo za pomoci druhého ťaha-
ča vodičovi kamión z miesta 
odstrániť.
è10. marca o 23.05 hod. 
MsP preverovala oznámenie, 
podľa ktorého na Hlavnej uli-
ci dochádza k rušeniu nočné-
ho pokoja hlasnou hudbou z 
budovy MsKS. Šetrením bolo 
zistené, že v budove MsKS je 
ples a sú pootvorené bočné 

dvere. Hliadka vyzvala orga-
nizátorov, aby zatvorili dvere. 
Výzvu hliadky uposlúchli.
è11. marca o 20.15 hod. na 
Gazdovskom rade pri trhovis-
ku ležal neznámy muž. Osoba 
bola zjavne pod vplyvom alko-
holických nápojov. Po výzve 
hliadky miesto opustila. 
è12. marca o 21.15 hod. 
v mestskej časti Mliečno pri 
čerpacej stanici OMV ležal 
na ceste neznámy muž. Bol v 
silno podnapitom stave, neda-
lo sa s ním komunikovať a 
nemal pri sebe žiadny doklad 
totožnosti. Následne bolo zis-
tené, že býva v bývalom areáli 
ZIPP, kde bol hliadkou MsP 
odprevadený.
è13. marca o 12.35 hod. 
bolo oznámené, že v predaj-
ni Jednoty Coop na Školskej 
ulici zadržali osobu pri krá-
deži drobností. Menovaná 
sa svojím konaním dopustila 
priestupku podľa § 50 zákona 

372/1990 Zb. Priestupok bol 
riešený v blokovom konaní.
è14. marca o 15.00 hod. 
hliadka bola vyslaná na Senec-
kú cestu k predajni Pőcz, kde 
sa mali zdržiavať nežiadúce 
osoby. Na miesto sa  dosta-
vila aj hliadka PZ Šamorín 
a hliadka MsP za asistencie 
služobného psa Draga. Našli 
osobu, ktorá sa ukrývala 
medzi kartónmi za  predaj-
ňou. Bezdomovec bol znač-
ne pod vplyvom omamných 
a psychotronických látok. 
Iné osoby sa v okolí nena-
chádzali. è18. marca o 
21.00 hod. pri hliadkovaní 
na Gazdovskom rade hliad-
ka zistila, že tam odstavené 
vozidlo značky Š-Fabia má 
obidve predné okná otvo-
rené. Lustrovaním bol zis-
tený majiteľ vozidla, ktorý 
sa osobne dostavil k vozid-
lu, vytiahol okná a vozidlo 
poriadne zamkol. 

Mladý futbalista z Dobrohošťa navštívil štadión v Pomlé
láSzlÓ BéNeS SA 

VráTil DO ŠAMOríNA
László Bénes (19) za pár dní 
prekonal viac mét. V súčas-
nosti najtalentovanejší sloven-
ský futbalista sa predstavil v 
nemeckej Bundeslige, nastú-
pil za slovenské národné tímy 
U20 a U21, navyše v oboch 
dresoch aj skóroval. A ešte sme 
nehovorili o tom, akú radosť 
urobil mladým futbalistom 
ŠTK Šamorín…
Lacusovi sa splnil sen, o kto-
rom sme písali vo februárovom 
čísle našich novín: absolvoval 
premiéru v nemeckej Bundesli-
ge, a navyše proti svetoznáme-
mu tímu Bayernu Mníchov! 
„Keby som pozeral na duel 
v televízii, tak by som určite 
rozmýšľal nad tým, že akí sú 
to skvelí hráči. Takto ma to 
ani nenapadlo. Bral som ich 
tak, že sú to ,,normálni” hrá-
či, snažil som sa ukázať slušný 
výkon,” povedal Lacus, ktorý 
počas desiatich minút pobytu 
na ihrisku mal osem prihrávok, 
z toho bolo šesť presných. Po 
zápase si vymenil dres s Thia-
gom Alcantarom. „Páči sa mi 
jeho hra,“ prezradil.

exCelOVAl 
V rePrezeNTáCii

O pár dní už ako kapitán vie-
dol reprezentačný tím do 20 
rokov. Proti Srbom patril k 
najlepším na ihrisku. Slováci 
vyhrali 2 : 0, on bol autorom 
jedného gólu a druhý prih-
ral. A ako! Bola to perfekt-
ná asistencia na gól! Bola to 
taká „Hamšíkovina“… Potom 
nasledoval duel v drese výbe-
ru U21-ky. Náš futbalista sa 
opäť objavil v základnej zosta-
ve a opäť skóroval. „Som veľ-
mi rád, že som strelil gól aj v 
zápase dvadsiatky, aj dvadsať-
jednotky, no najdôležitejšie 
je víťazstvo. Ukázali sme, že 
máme silné mužstvo a kvalit-
ných hráčov. Verím, že tieto 
zápasy za reprezentáciu mi 
pomôžu aj na klubovej úrov-
ni,“ povedal Lacus.

POTeŠil DeTi
Medzi dvoma zápasmi sa mla-
dí slovenskí futbalisti pripravo-
vali v čilistovskom športovom 
komplexe x-bionic sphere. 
Lacus mal každú minútu naplá-
novanú, no našiel si polhodin-
ku, aby sa vrátil tam, kde začal 
kariéru: na štadión do Pomlé. 

„Je to tu krásne. A klubovňa? 
Nemám slov,“ povedal mla-
dý futbalista, keď vstúpil do 
areálu štadióna v  Pomlé. 
Keď tu bol naposledy, tak 
šamorínsky stánok bol ešte 
pred rekonštrukciou. „Na 
tribúne boli drevené lavice,“ 
poznamenal. Klubovňa bola 
preplnená, na Laciho čakali 
mladí futbalisti ŠTK.
Lacus si zaspomínal na 
začiatky, prezradil svoje 
pocity pri prvom bundesli-
govom štarte proti Bayernu. 
Ako aj to, že tak ako dote-
raz, aj v budúcnosti bude 
reprezentovať Slovensko. 

„Narodil som sa tu, patrím 
sem,“ povedal. Deti boli zve-
davé na jeho plat v Nemec-
ku, prečo si vymenil dres prá-
ve s Thiagom z Bayernu. „Tré-
nujte naplno, obetujte všetko 
pre futbal a poslúchajte tré-
nerov,“ prezradil cestu stať sa 
profesionálnym futbalistom 
mladým hráčom ŠTK.
Na záver rozdával podpisy. 
Nielen na svoju autogramo-
vú kartu, ale aj na zablatené 
kopačky. „Nikdy ich neumy-
jeme, aby nám nezmizol pod-
pis,“ povedali šťastné deti.

Tibor Duducz
Foto: Tibor Őry
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Tomi Kid verboval do ringu

Kitti v elitnej osmičke Európy!

Polčasová senzácia

Graz, Budapešť, Brno, Rím. 
Čo by mohli mať spoločné 
tieto európske mestá? Spá-
ja ich šamorínsky spoločný 
„menovateľ“:  Kitti Bittera.  
Iba 19-ročná nádejná šermiar-
ka, rodáčka z Báču, mimo-

chodom druhá najlepšia špor-
tovkyňa nášho mesta za rok 
2016, v tomto roku má exce-
lentnú formu. Zverenkyňa 
Jozefa Nagya neustále donáša 
z európskych podujatí cenné 
úspechy. Naposledy zažiarila 

v Ríme, na posledných prete-
koch pred blížiacimi sa Maj-
strovstvami Európy v kategó-
rii do 23 rokov, ktoré sa usku-
točnia v apríli v bieloruskom 
metropole. Pred Minskom 
má Kitti famóznu fazónu. Jej 
výkony predpokladajú, že by 
si mala vylepšiť  na nasledu-
júcom kontinentálnom svoj 
minuloročný výsledok, keď 
ako najmladšia pretekárka sa 
umiestnila na poslednom ME 
v roku 2015 v talianskej Vicen-
ze na 12. mieste.    Jednoznač-
ný triumf v Grazi na kvalit-
ne obsadenom Európskom 
pohári Alpy – Dunaj – Jadran, 
3 miesto na ženskom Sveto-
vom pohári v Budapešti, kde 
ju predbehli iba dve maďar-
ské legendy, ale aj 21. miesto 
v Brne a najmä  8. miesto v 

Ríme ju zaradili na blížiacich 
sa ME medzi pretekárky, kto-
ré môžu prijemne prekvapiť. 
Od seba očakáva aj v silnej 
konkurencii  minimálne sa 
dostať medzi elitnú osmičku. 
Kitti sa nachádza na momen-
tálnom európskom rebríčku 
do 23 rokov na 8. mieste, tak-
že aj papierové predpoklady 
predurčia jej ambície. Po rím-
skych úspechoch Kitti zostala 
v Taliansku, presunula sa iba 
trošku severnejšie, konkrétne 
do Padovy, kde sa pod vede-
ním svetoznámeho a uzná-
vaného talianskeho trénera 
Andreu Borella v medzinárod-
nom prípravnom kempe, v 
rámci ktorého sa snaží vycibriť 
ešte čosi na technike a doladiť 
si formu, aby bola pripravená 
na ME čo najlepšie.

Minulomesačná pasáž najvyš-
šej basketbalovej súťaže bola 
pre naše družstvo veľmi nároč-
ná, veď zverenkyne  Tomáša 
Kačmaríka museli odohrať v 
ženskej Extralige dovedna až 
sedem majstrákov.  S úder-
nou dvojicou  Sujová – Keane 
posilnený tím,  ale bez srb-
skej rozohrávačky  Mirjany 
Beronjovej, ktorá laboruje so 
zraneným chodidlom už vyše 
mesiaca,  aj v týchto ťažkých 
zápasoch ukázal svojskú dvoji-
tú tvár.  Zeleno-biele basketba-
listky potrebovali najprv uzav-
rieť základnú časť proti Good 
Angels Košice – zaknihovali 
sme ďalšiu vysokú prehru (46 
: 85), a s pikantným zápasom 
proti Ružomberku, v ktorom 
sa zdalo, že „manželskú bit-
ku“ vyhrá Tímea Sujová, ktorá 
zahrala senzačne, ale v samot-
nom závere otočili zverenkyne 
jej manžela Juraja Suju (64 : 
68) . Tieto dve prehry zname-
nali, že v hornej štvorke sme 
pripísali iba samé prehry, cel-
kovo až 12!  Play off sme teda 
zahájili ako 4. tím so štvrťfi-
nálovou sériou proti 5. tímu 
základnej časti.  Proti Popradu 
sme očakávali hladký postup v 
pomere 2 : 0, hralo sa totiž na 
dve víťazstvá… Avšak po ľahkej 
výhre na domácej pôde  (84 : 
56) pod Tatrami sme dostali 
nečakane bolestivú „facku“ 
(59 : 62). Postup do semifinále 
však nám neunikol, v rozho-
dujúcom treťom vzájomnom 
meraní síl sme totiž pred fan-
tastickým obecenstvom v búrli-
vej atmosfére (vypredaná hala, 
380 divákov)  najmä vďaka obe-
tavým výkonom Júlie Lelkes  sa 
nám podarilo definitívne ujsť 

húževnatému súperovi až v 
tretej štvrtine,  a konečný výsle-
dok bol viac než jednoznačný 
(75 : 45).  V elitnej štvorke sa 
nám osud postavil do cesty 
súpera z inej dimenzie, temer 
nezdolateľné  Anjelky z Košíc. 
Toto semifinále, ktoré sa hrá 
na tri víťazstvá z pohľadu 
postupu do finále, je pre nás 
iba ostrou prípravou na bron-
zové boje. Potom, čo naše 
prvé vystúpenie proti Good 
Angels priniesol ďalší očakáva-
ný debakel (43 : 81),  fanúšiko-
via vypredanej haly s búrlivým 
povzbudzovaním  vyburcovali 
naše družstvo k neuveriteľné-
mu výkonu v prvom polčase. 
Darilo sa najmä Lenke Slezári-
kovej, posile zo Slovana, ktorá 
bola pred zápasom odmenená 
aj cenou najužitočnejšej hráč-
ky celej štvrťfinálovej série. S 
jej vedením sa nám podaril v 
prvých dvoch štvrtinách sen-
začný husársky kúsok, viedli 
sme totiž neuveriteľne 37 : 31!!! 
Bohužiaľ, za desať minút náš 
tím zruinoval seba a bolo po 
eufórii, v tretej časti zápasu 
nám súperky totiž nedovolili 
takmer nič, produkovali sme 
neuveriteľne nelichotivú sériu 
0 : 24. V závere sa nám ako-tak 
podarila čiastočná kozmetická 
úprava. Prehru v pomere 50 
: 76 by sme aj boli brali pred 
zápasom, ale po takej skvelej 
dvadsaťminútovke sa nám táto 
prehra trošku zabolela. Potre-
bujeme ešte čestne dohrať túto 
sériu v Košiciach a v apríli sa 
pokúsime uhmatnúť  bronz 
pravdepodobne  Ružomber-
ku, veď zverenkyne Juraja Suju 
prehrali úvodné dva zápasy 
proti piešťanským Čajkám.      

Šamorín a box? A prečo 
nie... Galantský rodák Tomáš 
Kovács, alias Tomi Kid nemusí 
veľa rozprávať o tomto tvrdom 
technickom športe. 38-ročný 
majster sveta a Európy má za 
sebou úspešnú amatérsku i 
profesionálnu športovú karié-
ru, ako sám tvrdí o sebe, všet-
ko vyboxoval sám pre seba tak 
v ringu, ako aj mimo neho. Už 
takmer dva roky zavesil  svoje 
pästiarske rukavice na klinec, 
ale iba ako pretekár. Naďalej 
zostal pri svojom obľúbenom 
športe ako tréner a manažér, 
veď svoj život by si ťažko vedel 
čo i len predstaviť  bez boxu.  
V marci zavítal tento svojský 
„harcovník“ až dva krát do 
Šamorína.  Najprv sa snažil 
takpovediac „nakaziť“ študu-
júcu mládež s nevyliečiteľným 
boxerským vírusom, ktorý nosí 
v sebe už od svojich ôsmich 
rokov  na Súkromnej odbor-
nej škole Jednoty, a následne 
navštívil aj so svojím „promo“ 
tímom Gymnázium Imreho 
Madácha.  Jeho boxerská šou 
však nemala iba marketingový 
charakter, pôsobivá  dvojho-
dinová prednáška okorenená 
boxerskými súťažami, do kto-
rých Kid s neustálym úsme-
vom na tvári zapojil stredo-
školákov, malo hlavu i pätu. 

Cieľom  Tomiho Kida Kovácsa 
je predovšetkým presvedčiť čo 
najviac tínedžerov, aby sa stali 
boxermi. Jeho Akadémia, kto-
rého sloganom je „Vyboxuj si 
svoju budúcnosť“,  funguje iba 
krátko, ale najmä vďaka medzi-
národným úspechom talento-
vaného Viliama Tankóa, ktoré 
nedávno získal cennú medailu 
na juniorskom ME v Rumun-
sku,  je čoraz populárnejšou 
po celom Slovensku. Tomi Kid 
netají ani to, že jeho zámerom 
je pomáhať aj deťom z róm-
skych osád, ktoré žijú v soci-
álne nevýhodnom prostredí, 
pre ktoré by mohol poskyt-
núť box lepšiu alternatívu pri 
integrovaní sa do spoločností.  
Typickým takým príkladom 
je Vili Tankó, ktorý na prvom 
tréningu u Tomáša Kovácsa v 
Galante si nevedel zaviazať ani 
šnúrky na teniskách, a teraz, 
iba po niekoľkomesačnej tvr-
dej drine, patrí medzi boxer-
skú juniorskú elitu v Európe. 
Možno sa aj v Šamoríne a v 
okolí nájdu podobne talento-
vané deti, ktoré majú v sebe 
toľko talentu ako Vilo Tankó, 
a potrebujú iba správne „fac-
ky“ v ringu od Kida Tomiho, 
ktoré ich usmernia do úspeš-
nej budúcnosti.  

Zostavil: Ernő D. Tok  

BASKETBAL

ŠERM

BOX

STALO SA V MARCI



apríl 201712

2. februára 2017 sa narodil Svorad zelem, 3. februára 
lisa Sido, 12. februára Adam Musil, 21. februára Mark 
rigo a erik Pavlovič, 28. februára Viktória Foltýnová, 
7. marca ema ághová a Vivien rajcsányi, 9. marca Már-
ton jakóczy, 15. marca Timea Tekauerová. 
Veľa šťastia, novorodenci!

NARODENIA

23. februára zomrel vo veku 77 rokov Ondrej Nagy,  
1. marca vo veku 63 rokov František lebwohl a vo veku 
82 rokov Peter Mészáros, 2. marca vo veku 92 rokov 
Augustín Vais, 4. marca vo veku 80 rokov zuzana Bar-
talosová, 7. marca vo veku 68 rokov Anna Hecht, 10. 
marca vo veku 68 rokov Mária kissová, 11. marca vo veku 
82 rokov edita Szabóová, 13. marca vo veku 59 rokov 
gabriel Mikóczi a vo veku 76 rokov jarmila Dlugošová, 
16. marca vo veku 57 rokov Dionýz Mogrovič, 18. marca 
vo veku 59 rokov Alexander Takáč, 19. marca vo veku 88 
rokov katarína Holubová, 22. marca vo veku 78 rokov 
karol Stifter, 24. marca vo veku 90 rokov Magdaléna 
kádeková, 25. marca vo veku 66 rokov ján Šereg, 27. mar-
ca vo veku 98 rokov Vilma Dunayová, 28. marca vo veku 
88 rokov juliana Csiffáryová, 29. marca vo veku 72 rokov 
ján Sándor, 31. marca vo veku 80 rokov Mária Takácsová.
Česť ich pamiatke!

ÚMRTIA

JUBILANTI

Veľa zdravia, šťastia, radosti a lásky v kruhu najbližších 
prajeme tým občanom, ktorí v apríli dovŕšia 70., 75., 
80., 85. a viac rokov: klára Méhesová, Mária Oláhová, 
Alžbeta Hinterschusterová, izabela kissová, Soňa 
Fröhlichová, Mária rusnáková, Mária Miklósová, zita 
göczeová, zlatica Tesáriková, gizela kocsisová, zuzana 
konevaliková, gizela Csölleová, gizela Matlahová, doc. 
ing. arch. jarmila lalková PhD., irena Méryová, Mária 
kovácsová, gejza Molnár, Anna Sáfrányová, irena Šuta-
riková, Františka juráňová, Anna zezulová, Alžbeta 
Horváthová, jozef Molnár, Alžbeta kocsisová, Mária 
kvačková, július Németh, katarína Méryová, Amália 
érseková, Anna galbáčová, rozália krčeková, györgy 
istván Vonyik.  

DROBNý INZERÁT

•  19. apríl Byt na inzerát – divadelné predstavenie divadla 
Bulvárszínház z Budapešti – 19.00

•  20. apríl Divadelné Centrum: PUSS IN BOOTS –  8.30 a 
PETER BLACK 3 – 10.15 –  pre žiakov ZŠ Mateja Bela

• 21. apríl Vernisáž výstavy Deň zeme – 10.00
•  23. apríl Finále talentovej speváckej súťaže „Hudba v 

duši“  –  15.00
•  28. apríl   Spomienky z dávnych čias – vernisáž výstavy 

fotografií o starom Šamoríne – 18.00
• 29. apríl Ples ZŠ Mliečno – 19.00 
• 1. máj Majáles v Pomlé  – 13.00
•  6. máj Výročná členská schôdza ZO telesne postihnu-

tých – 16.00
• 11. máj Deň matiek – Centrum voľného času – 16.00
• 12. máj Vernisáž výstavy KOMP – 18.00
• 14. máj Deň matiek – ZŠ Mateja Bela – 15.00 

MESTSKé KULTÚRNE STREDISKO

Vymením kompletne prerobený 1-izbový byt v centre mesta 
za 4 izbový v pôvodnom stave v Šamoríne. Byt je pripravený 
na okamžité nasťahovanie. Režijné náklady do 100 €/mes.
So sťahovaním Vám ochotne pomôžem. Info: 0905 145 920.

Viceprimátor Csaba Orosz 27. marca zablahoželal naším spolu-
občanom, ktorí v marci oslávili 70., 75., 80., 85. a vyššie narode-
niny. Samospráva nášho mesta každý mesiac pozýva do mest-
ského klubu dôchodcov a invalidných dôchodcov oslávencov, 
ktorí v danom mesiaci oslavujú okrúhle výročie, aby im popriala 
všetko najlepšie.                  (ti)  

Pripraviť sa, pozor, štart!
Šamorínska bežecká liga 2017
Blíži sa začiatok populárnej šamorínskej bežeckej ligy. 3klub 
Šamorín organizuje druhý ročník Šamorínskej bežeckej ligy 
(ŠBL) 2017 určený pre širokú verejnosť, bez výkonnostného 
a vekového limitu.
Podujatie sa skladá z piatich častí: tri budú v Šamoríne, 
jeden v Hamuliakove a v Rohovciach. Samozrejme, do hod-
notenia sa započítava aj obľúbený beh PomléRun.
V lige súťaží každý. Kategórie samostatne pre mužov aj ženy 
(chlapcov a dievčatá) sú:
– predškolský beh,
– 1. stupeň ZŠ,
– 2. stupeň ZŠ,
– hlavný beh 15 – 39 rokov,
– hlavný beh 40 a viac rokov.
kolo Termín Vzdialenosť
1. Lesopark Pomlé 8. 4. 2017 3 km
2. Pomlé Run 8. 5. 2017 10 km
3. Rohovce 30. 6. 2017 3 km
4. Gútor Run 17. 9. 2017 10 km
5. X-bionic sphere 29. 10. 2017 1500 m

Ďalšie dôležité informácie: 
– štartovné: 4 eurá
– prihlásiť sa je možné na stránke www.3klubsamorin.sk
– novinky, zaujímavosti, fotky:  
www.facebook.com/3klubsamorin 

Tibor Duducz
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Občianske združenie Pre Šamorín v spolupráci so spo-
ločnosťou Cz Slovakia, a. s. Vás  pozýva na slávnostné 
odovzdanie lavičiek dňa 1. mája 2017 o 14.00 hod. 
do lesoparku  Pomlé v rámci  ii. etapy  projektu „lavič-
ky našich  osobností“.
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Tel.: +421 917 214 968
recepcia@relaxworld.sk

KAVIAREŇ
DETSKÉ CENTRUM

WELLNESS
JACUZZI

FÍNSKA SAUNA

INFRA SAUNA
MASÁŽE

KADERNÍCTVO
KOZMETIKA

FITNESS

www.relaxworld.sk Relaxujte s nami



Betónové žumpy Sebő

Betónové ploty

Výroba betonových produktov: 

www.betonovezumpy-sebo.sk

K v a l i t n é  s l o v e n s k é  b e t ó n o v é  ž u m p y

AKCIOVÁ CENA pri odbere nad 50m 
cena je 18,50 eur/bm 
Zabezpečíme dovoz aj montáž. Individuálna dohoda na cene. 

Výrobňa betonových plotov: 0907 677 178

- betonové žumpy 3,5 m3, 10 m3, 12 m3, 13 m3

- vodomerné šachty,
- betonové pivnice.

Betonové žumpy: 0905 511 088


