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8. apríla 2017 sa konalo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva
Galavečer v znamení odovzdávania mestských cien
Mestská samospráva v zmys-
le Štatútu mesta Šamorín 
každý rok udeľuje ceny osob-
nostiam, ktoré sa zaslúžili 
o rozvoj mesta a šíria jeho 
dobré meno. Kandidátov na 
ocenenia navrhujú občian-
ske združenia, občania či 
inštitúcie. Ceny sa slávnost-
ne odovzdávajú v apríli na 
počesť toho, že v apríli 1405 
Žigmund Luxemburský 
vyhlásil Šamorín za slobod-
né kráľovské mesto. Toho-
ročné ceny bolo odovzdané 
8. apríla vo veľkej sále kul-
túrneho strediska.
„Nech je dnešný večer prí-
kladom toho, že ešte máme 
skutočné duchovné a emoci-
onálne hodnoty, hoci na ne 
neraz zabúdame a neoceňu-
jeme ich patrične. Nech je 
táto udalosť aj mementom, 
že našim hodnotám nevenu-
jeme dostatočnú pozornosť 
adekvátnu ich významu, a 
uvažujeme nad nimi len vte-
dy, keď sme konfrontovaní 

so stratou,“ povedal v sláv-
nostnom príhovore primá-
tor mesta Gabriel Bárdos, 
ktorý svoj prejav ukončil čín-
skym príslovím: „Boh nám 
dal talent preto, aby sme 
ním slúžili svetu, a nie pre-
to, aby sme sa na ňom priži-
vovali.“
Slávnostný ráz poduja-

tia podčiarklo aj vystúpe-
nie miestnych umeleckých 
zoskupení a účinkujúcich. V 
kultúrnom programe vystú-
pil komorný súbor Harmo-
nia Classica, detské folklór-
ne súbory Csali a Prvosien-
ka, Peter Ožvald, Éva Gezso 
Hecht, cirkevný zbor Sancta 
Maria a zmiešaný spevácky 

zbor Híd. Báseň predniesli 
Elena Bodnárová z Gymná-
zia Milana Rastislava Štefá-
nika a Fanni Bodó z Gymná-
zia Imreho Madácha. Mode-
rátormi slávnostného večera 
boli Inka Galbáčová a János 
Hushegyi.
Cenu primátora za vynikajú-
cu kultúrnu činnosť a šírenie 
dobrého mena nášho mes-
ta získal pri príležitosti 40. 
výročia svojho založenia fol-
klórny súbor Csalló. Cenu 
primátora za sociálnu prácu 
na čele občianskeho združe-
nia Ain Karim dostala aj Iva-
na Tisoňová.
Cenu Pro Humana získal 
Viktor Kecskeméthy za dlho-
ročnú prácu na čele občian-
skeho združenia Támasza-
lap, ktoré pracuje pri Zák-
ladnej škole Mateja Korvína.  
Cenu Pro Honoris udelilo 

Jarné trhy na Hlavnom námestí – 18., 19., 20. máj 2017
Spevácky zbor Sancta Maria

Folklórny súbor Prvosienka 
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mestské zastupiteľstvo Kris-
tiánovi Forgáchovi za prí-
nos do športového života 
mesta a za dlhoročnú výcho-
vu mladých športových 
talentov.
Cenu Pro Civis za činnosť v 
prospech mesta získal Ľudo-
vít Méry, ktorý v ďakovnej 
reči spomenul nielen svo-
jich spolupracovníkov, ale 
aj svoju manželku, s ktorou 
deň predtým oslávili 66. 
výročie sobáša.
Cenu Pro Futura za výcho-
vu mladej generácie získal 
bývalý pedagóg Gymnázia 
Imreho Madácha Lajos Gör-
cs, ktorý v ďakovnej reči 
mestu zaprial, aby aj naďalej 
malo dostatok obyvateľov 
nezištne pracujúcich v pro-
spech mesta, a aby najväč-
ším problémom mestského 
zastupiteľstva bolo vybrať 
z nich laureátov mestských 
cien.
Cenu Pro Cultura samo-
správa in memoriam udelila 

výtvarníkovi Pavlovi Skribo-
vi. Jeho vdova pri preberaní 
ceny povedala: „Ocenený 
bol človek, ktorý žil pre svo-
je poslanie, vo dne i v noci 
bol umelcom, rád tvoril, 
no bol aj vynikajúci otec, 
manžel, priateľ a občan. 
Mám taký pocit, že tí, čo ho 
navrhli na toto ocenenie, sa 
s láskou a úctou skláňajú 
pred jeho pamiatkou.“
Cenu Pro Urbe za prácu na 
čele zmiešaného spevácke-
ho zboru Híd a za rozvoj 
kultúrneho života mesta 
dostala in memoriam Anna 
Hecht. Cenu prevzala jej 
dcéra Éva Hecht.
Cenu Pro Urbe za dlhoroč-
nú pedagogickú prácu a za 
činnosť v oblasti fyzikálnej 
chémie získal in memoriam 
aj Stanislav Biskupič. Aj 
jeho cenu prevzala dcéra. 
Čestným občanom Šamo-
rína sa stal výtvarník Tibor 
Kiss Somorjai, ktorý dnes 
žije v Budapešti. 
Po odovzdaní mestských 

cien starosta maďarskej 
obce Győrsövényház a vla-
ňajší laureát ceny Pro Hono-
ris Imre Hokstok odovzdal 
primátorovi nášho mesta 
dar. „Prišiel som sem pre-
to, aby som urobil niečo 
jedinečné a aby som mestu 
odovzdal malú kópiu sväto-
štefanskej koruny, ktorá sa v 
Maďarsku používa pri mno-
hých obradoch (napr. na 
svadbách). Vďaka Svetové-

mu zväzu Maďarov sa dnes 
zmenšená kópia maďarskej 
svätej koruny dá používať na 
celom svete všade tam, kde 
žijú Maďari,“ povedal na 
slávnosti Hokstok a dodal: 
„Naším cieľom je, aby táto 
koruna neurčovala len našu 
minulosť, ale aj budúcnosť, 
a to pokojné spolunažívanie 
národov a národností.“

Helena Tóthová
Snímky: Zoltán Szitás  – FOTOS 

(Dokončenie zo strany 1)

Galavečer v znamení odovzdávania mestských cien

Ivana Tisoňová 

Lajos Görcs
Cenu in memoriam pre Pavla 
Skribu prevzala jeho vdova Ľudovít Méry

Cenu in memoriam pre Annu 
Hecht prevzala jej dcéra Éva 
Hecht Tibor Kiss Somorjai 

Cenu in memoriam pre Stanisla-
va Biskupiča prevzala jeho dcéra

Cenu pre folklórny súbor Csalló 
prevzali Eszter Sill a Róbert 
Keresztes 

Viktor Kecskeméthy

Kristián Forgách



máj 2017 3

Mesto ukončilo aj minulý rok s prebytkom
6. apríla 2017 zasadalo mestské zastupiteľstvo

Po schválení programu roko-
vania a členov návrhovej 
komisie hlavný kontrolór 
mesta predložil zastupi-
teľstvu svoje stanovisko k 
záverečnému účtu mesta a 
mestom riadených rozpočto-
vých organizácií za rok 2016, 
následne poslanci rokovali o 
účtovnej závierke, závereč-
nom účte a výročnej správe 
mesta a mestom riadených 
rozpočtových organizácií 
za rok 2016. Pri hodnotení 
obsažnej písomnej správy 
zaznelo, že samospráva 11. 
februára 2016 schválila na 
rok 2016 rozpočet vo výške 
11,615.382 eur, ktorý neskôr 
trikrát modifikovala. Na príj-
movej a výdavkovej stránke 
rozpočtu tak napokon figu-
rovala suma 12,100.546,57 
eur. Mesto ukončilo aj rok 
2016 s rozpočtovým prebyt-
kom, keďže výdavky dosiahli 
11,837.758,90 eur, teda pre-
bytok predstavuje 214 368,45 
eur.

Samospráva nariadením číslo 
2/2017 novelizovala všeobec-
ne záväzné nariadenie mesta 
z vlaňajšieho decembra číslo 
10/2016 o miestnom poplat-
ku za rozvoj na území mesta, 
nariadenie číslo 3/2017 zasa 
novelizovalo všeobecne záväz-
né nariadenie číslo 15/2015 
o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.
Poslanci schválili aj všeobec-
ne záväzné nariadenie číslo 
4/2017 o poskytovaní pre-
pravnej služby pre sociálne 
odkázaných. V Šamoríne už 
funguje sociálny taxík, no keď-
že mesto v tejto oblasti ešte 
nemá skúsenosti, dá sa očaká-
vať, že nariadenie sa v budúc-
nosti upraví. Poslanci schválili 
aj komunitný plán sociálnych 
služieb na roky 2017 – 2020. 
Mesto má čo robiť v sociálnej 
oblasti, keďže v poslednom 
desaťročí sa v meste strojná-
sobil počet obyvateľov nad 70 
rokov, a to napriek tomu, že v 

Šamoríne je ročne priemerne 
o dvadsať viac narodení než 
úmrtí. Hlavným cieľom komu-
nitného plánu je rozšíriť a 
skvalitniť sociálne služby, 
preto mesto pracuje na tom, 
aby sa čoskoro vybudovalo 
aj denné opatrovateľské cen-
trum.
Poslanci po schválení nie-
koľko zámerov na prevod 
nehnuteľného majetku mes-
ta schválili návrh na preroz-
delenie transferov z rozpoč-
tu mesta na rok 2017 pre 
šport a mládež, pre kultúru 
a cirkev, ako aj pre školstvo. 
Zastupiteľstvo schválilo aj 

laureátov mestských ocene-
ní. V bode Podnety občanov 
Ákos Végh, ktorý dva roky 
prevádzkuje Mozi Klub, v 
rámci videoprojekcie infor-
moval poslancov o kultúr-
nych podujatiach organizo-
vaných klubom.    (–)       

Viceprimátor nášho mesta Csaba Orosz privítal 26. apríla 
novorodencov a zablahoželal ich rodičom. Rodiny dostali 
do daru nákupnú poukážku vo výške 30 eur.

Foto: Adrián Lőrincz 

Viceprimátor Šamorína Csaba Orosz 25. apríla v mene 
samosprávy zablahoželal jubilantom, ktorí v apríli oslávili 
70., 75., 80., 85. a vyššie narodeniny. Viceprimátor sa oslá-
vencom poďakoval za ich doterajšiu prácu a zaželal im ešte 
mnoho radostných rokov a pevné zdravie.             (ti) 

Sociálny taxík je dostup-
ný na týchto telefónnych 

číslach:
0903 751 956 

– prepravná služba,
0811 836 474

 – opatrovateľská služba.

Mesto Šamorín v súlade s § 5 zákona 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskor-

ších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie 

konateľa (štatutárneho orgánu) MPBH Šamorín s. r. o., 
Veterná ul. 23/D,  931 01  Šamorín

Predpokladaný nástup do zamestnania: 1. júl 2017

Podmienky účasti na výberovom konaní:
–  splnenie predpokladov pre výkon funkcie vo verej-

nom záujme podľa § 3 zákona 552/2003,
– min. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa,
– prax v riadiacej funkcii, 
– znalosť legislatívy v príslušnej oblasti,
–  skúsenosti z oblasti prípravy a realizácie projektov 

financovaných z rôznych fondov a dotačných schém 
sú výhodou,

–  ovládanie maďarského a ďalšieho cudzieho jazyka je 
výhodou, 

– organizačné, komunikačné a manažérske schopnosti.

Prihlášku obsahujúcu písomný súhlas s použitím osob-
ných údajov pre potreby výberového konania, profesij-
ný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní, výpis 
z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) je potrebné 

doručiť do 31. mája 2017 do 14.00 hod. na adresu: 
Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín

Obálku označte nápisom 
„Výberové konanie – MPBH“.
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Liga proti rakovine po 21. raz organizovala dobročinnú 
zbierku Deň narcisov, do ktorej sa tradične zapájajú aj naše 
vzdelávacie inštitúcie. 7. apríla vyšli do ulíc nášho mesta štu-
denti v tričkách Ligy proti rakovine, aby zbierali finančné 
dary na boj proti rakovine. Darcovia žltým narcisom pripnu-
tým na odev vyjadrili spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú so 
zákernou chorobou dnešnej doby, rakovinou.             (ti)

Pri príležitosti 80. výročia založenia Miestneho spolku Slo-
venského Červeného kríža navštívilo vedenie organizácie 
bývalú predsedníčku spolku Helenu Kovácsovú, ktorá sa 
postu vzdala zo zdravotných dôvodov. Súčasný predseda 
spolku Jozef Fürdös a tajomníčka Mária Domsitzová odo-
vzdali Helene Kovácsovej za prácu na rozvoji spolku ďakov-
ný list. Vedenie spolku odovzdalo ďakovný list aj Jurajovi 
Hideghéthymu zo spoločnosti ACJ (na snímke), ako aj Zol-
tánovi Faragóovi a Štefanovi Nagyovi, ktorí organizáciu už 
roky podporujú.                                    (ti)

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža dvakrát do 
roka organizuje zbierku šatstva. Úspešný bol aj ostatný jar-
ný zber ošatenia, hoci ľudia priniesli do zbierky menej vecí 
ako v predošlých rokoch. To je zrejme dôsledok toho, že 
sme sa už rozlúčili s väčšinou zachovalého šatstva, ktoré sa 
nám zunovalo. Napriek tomu sa však uskutoční aj jesenná 
zbierka šatstva.
Vyzbieraný odev, hračky a potreby pre najmenších miestny 
spolok predáva za symbolickú sumu a výťažok z akcie využí-
va na svoju činnosť, najmä na nákup pomôcok potrebných 
počas prezentácií a prednášok.  

COOP Jednota hodnotila uplynulý rok
Spotrebné družstvo COOP 
Jednota prevádzkuje v Šamo-
ríne štyri predajne. Keďže v 
dozornej rade je málo čle-
nov, Mliečno, Kvetoslavov, 
Holice, Rohovce a Šamorín 
pracujú ako spojený členský 
fond. Zo štyridsať členov je 
31 zo Šamorína, 1 z Mlieč-
na, 6 z Holíc a 2 z Rohoviec, 
informoval na výročnej člen-
skej schôdzi v reštaurácii 
Safari predseda miestnej 
dozornej rady Ľudovít Méry.
Šamorínske predajne Jed-
noty dosiahli vlani obrat 4 
978 084 eur (v roku 2015 
to bolo 5 282 080 eur). Zní-
ženie obratu o 303 996 eur 
spotrebné družstvo pripi-
suje tomu, že aj v našom 
meste rastie počet tých, 
ktorí uprednostňujú zahra-
ničné obchodné reťazce, 
hoci Jednota predáva najviac 
domácich produktov. Medzi 
dôvodmi bol spomenutý 
aj fakt, že pri obchodných 
reťazcoch na kraji mesta sa 
parkuje bezplatne, no pre-
dajne Jednoty sú v spoplat-
nenom centre mesta. Ľudo-
vít Méry spomenul, že spot-

rebnému družstvu sa už dlhý 
čas nedarí prenajať obchod-
né priestory na Dunajskej 
ulici a na prvom poschodí 
obchodného domu na Hlav-
nej ulici. Ako povedala pod-
predsedníčka COOP Jedno-
ta Dunajská Streda Izabela 
Tokovicsová, dobrou sprá-
vou je, že družstvo už má 
stavebné povolenie a ešte 
tento rok sa obnoví predajňa 
v Mliečne.

Počas diskusie prítomní 
spomínali na obdobie, keď 
COOP Jednota v našom 
meste prevádzkovala nielen 

potraviny, ale aj reštaurácie, 
cukrárne a dokonca aj čilis-
tovský hotel Kormorán. 

Text a foto: Helena Tóthová

Úspešný zber šatstva
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Mesiac apríl bol v našej ško-
le mimoriadne bohatý na 
významné návštevy. 
Na pozvanie oboch šamorín-
skych gymnázií k nám zavítal 
najprv pán prezident Sloven-
skej republiky – Andrej Kiska 
a po krátkom čase nás navští-
vil aj pán premiér – Robert 
Fico. Predseda vlády sa na 
škole zastavil v rámci svojho 
pracovného programu po 
Žitnom ostrove dňa 20. aprí-
la 2017. Po krátkom privítaní 
riaditeľmi oboch škôl sa v aule 
stretol s najstaršími žiakmi na 
krátkej prednáške o Európskej 
únii a jej význame pre Sloven-
sko. Pán premiér zdôraznil, 
že je dôležité byť súčasťou 
európskeho spoločenstva, ale 
nemenej dôležité je zachova-
nie vlastnej identity a názoru 
– napríklad aj v súvislosti s 

otázkou prijímania migran-
tov. Obaja štátnici  zdôraznili 
aj  potrebu ďalšieho vzdeláva-
nia po ukončení gymnaziál-
nych štúdií na univerzitách a 
vysokých školách. Upozornili 
však  na to, že ich treba vybe-
rať s rozvahou a s ohľadom na 
uplatnenie sa na trhu práce po 
ich absolvovaní. Kvalita vyso-
kej školy môže ovplyvniť celý 
ďalší život absolventa, preto-
že zamestnávatelia sa dnes už 
zaujímajú aj o to, kde a na akej 
škole uchádzač študoval.  Žia-
ci dostali priestor aj na klade-
nie otázok pánovi premiéro-
vi, ktorý sa pochvalne vyjad-
ril na adresu našich žiakov. 
Páčila sa mu rôznorodosť 
otázok a  tém, na ktoré boli 
zvedaví, a vyzdvihol aj vyso-
kú úroveň diskusie s nimi.
Návšteva pána predsedu 

vlády bola umocnená aj 
prítomnosťou ďalších hos-
tí – delegáciou Trnavského 
samosprávneho kraja vede-
nou pánom podpredsedom 
Józsefom Berényim a za 
mesto Šamorín  prijal pozva-
nie pán primátor Gabriel 
Bárdos.
Som presvedčená, že mož-

nosť stretnutia s význam-
nými osobnosťami nášho 
politického a spoločenské-
ho života je motiváciou pre 
všetkých žiakov byť súčasťou 
a tvorcom ďalšieho smero-
vania Slovenska  a všetkých  
jeho obyvateľov bez rozdielu.

Edita Lysinová,
riaditeľka Gymnázia M. R. Štefánika

Prezident Slovenskej republiky u nás

Gymnáziá privítali premiéra

6. apríl 2017 bude už 
navždy dňom návštevy slo-
venského prezidenta Andre-
ja Kisku, na ktorú sa obe 
šamorínske gymnáziá zod-
povedne pripravovali nie-
koľko dní. Nervozita by sa 
dala krájať, a očakávali sme, 
že veľmi podobne sa bude-
me cítiť počas celej jeho 
návštevy. No v tomto sme 
sa, našťastie, zmýlili. 
Zvedaví žiaci nižších roční-
kov mali možnosť zazrieť 
prezidenta pri jeho prícho-
de. Túto príležitosť si nene-
chali ujsť. Získali podpísané 
karty, priateľské tľapnutia a 
milú skúsenosť, že aj prezi-

dent je iba človek, a to veľ-
mi ľudský a spontánny. 
Po príchode absolvoval pán 
prezident krátke rokova-

nie s vedením oboch škôl, 
so zástupcami pedagogic-
kých aj nepedagogických 
zamestnancov a slovenské 
gymnázium reprezentova-
li aj zástupcovia rodičov a 
žiakov. Osobne som sa ho 
nezúčastnila, ale po roz-
hovoroch so zúčastnenými 
bolo jasné, že celé roko-
vanie prebiehalo v priateľ-
skom duchu. Prvotná roz-
pačitosť a nervozita sa veľ-
mi rýchlo rozplynuli. 
Následne zavítal pán prezi-
dent aj do zborovne. Strá-
vil s nami len chvíľku, ale 
veľmi príjemnú chvíľku. 
Potom už nasledoval  hlav-

ný bod programu, ktorým 
bola prednáška v aule školy 
určená pre žiakov vyšších 
ročníkov. 
Z tohto stretnutia sa  k nám 
dostali len pozitívne ohlasy. 
Žiaci si totiž uvedomili, že 
podobná príležitosť sa neo-
pakuje každý deň, a preto ju 
patrične využili. Snáď si vďa-
ka tomu odniesli zistenie, 
že všetci sme v prvom rade 
ľudia bez ohľadu na to, akú 
funkciu zastávame, a preto 
by sme sa podľa toho mali 
správať. Pán prezident nám 
dokázal, že je to možné. 

Mgr. Miroslava Fabanová,
Gymnázium M. R. Štefánika
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Malá finančná akadémia
Základná škola Mateja Bela v 
Šamoríne zažila ako jedna z 
262 škôl na Slovensku inovatív-
ne vzdelávanie v projekte Malá 
finančná akadémia s KOZ-
MIXOM.  S týmto projektom 
nás zoznámila pani zástupky-
ňa Marta Izsófová. Zúčastnili 
sa ho žiaci 4. B a 4. C triedy. 
Samozrejme,  deti boli nad-
šené a s elánom sa pustili do 
práce.
NAŠE MESTO je  kreatívna 
hra, v ktorej si deti stavajú 
mesto podľa svojich predstáv. 
Pomenujú ho podľa seba a 
takisto dajú meno každej štvr-
ti, ktorú spoločne  stavajú. 
Smeruje deti k tímovej práci, 
podporuje ich  kreativitu  aj 
finančnú gramotnosť v praxi. 
A čo je najdôležitejšie – je to 
HRA a hra deti baví. To, čo sa 
deti naučia, si preveria v prak-
tickej činnosti – v skupino-
vej práci, práci vo dvojiciach 
či interaktívnymi cvičeniami 
zameranými na finančnú gra-
motnosť. A popri tom si precvi-
čia aj čítanie s porozumením, 
prácu v kolektíve a upevnia 
tým aj vzájomné vzťahy. Žiaci 
pracujú v štyroch rovnakých 
skupinách. Počas trvania pro-
jektu vymenia známkovanie 
za platenie a odmeňovanie 
ich vlastnou triednou menou. 
Za zarobené peniaze – KOZ-
MIXÁKY a KOZMONEY, 
ako sme si ich pomenovali a 
vyfarbili – si kupujú makety 
budov do svojej časti mesta. V 
štyroch skupinách tvoria svo-
ju mestskú časť presne podľa 
vlastných predstáv a dotvárajú 
makety. Naše mestské časti sa 
volajú: E-kamoši, Milionári, 
Miliardári , Technology, Super 
baby, Beatboyovia, Kozmix 
Galaxy a Kozmixové jednot-
ky. Na záver postavia centrum 
mesta, ktoré vznikne doho-
dou všetkých žiakov. Výsledky 
svojej práce odprezentujú deti 
aj svojim spolužiakom a rodi-
čom. Počas hry má každý žiak 
svoju jedinečnú úlohu. Každá 
štvrť má svojho bankára, novi-
nára a architektov. Skupina 
za vzdelávacie aktivity získava 
peniaze, ktoré investuje do 
rozvoja svojej štvrte. Okrem 

tímovej práce takto žiaci rozví-
jajú aj svoju kreativitu a fantá-
ziu. Myslím, že toto oživenie 
a spestrenie vyučovania malo 
pozitívny vplyv na žiakov. Veď 
posúďte sami: „Tento projekt 
je dobrý, lebo sa naučíme, že 
zarábať peniaze nie je ľahké. Aj 
učenie nám ide lepšie, lebo vie-
me, že zaň dostaneme okrem 
známky aj finančnú odmenu. 
Do budúcnosti si odnesieme 
zručnosti lepšie šetriť a správ-
ne zaobchádzať s peniazmi. 
Sme kreatívnejší, lebo neustále 
myslíme na to, ako čo najkraj-
šie a najlepšie postaviť našu 
štvrť. Veľa spolupracujeme a 
pýtame sa na názor spolužia-
kov.“ (Stella)
„Mne sa tento projekt veľ-
mi páčil. Museli sme zarábať 
peniaze, aby sme mohli kúpiť 
budovy. Mesto sa rozdelilo na 
štyri štvrte. Spravili sme veľa 
budov. A všetci sa snažili.“ 
(Marco)
„Tento projekt nám dodal 
chuť sa učiť, lebo sme vedeli, 
že za to dostaneme odmenu. 
Projekt finančnej gramotnos-
ti má deti naučiť zodpovedne 
narábať s peniazmi. Na začiat-
ku sme sa museli rozdeliť na 4 
skupiny. Každá skupina pra-
covala na svojej štvrti a ten-
to projekt sa páčil všetkým.“ 
(Saskia)
„Na projekte sa mi páčilo to, 
že sme sa naučili hospodáriť 
s peniazmi a že sme sa naučili 
spolupracovať.“ (Sofia)
„Táto finančná gramotnosť mi 
pomohla pri zarábaní peňazí a 
šetrení. Spolupráca s kamarát-
mi sa mi veľmi páčila a vedeli 
sme sa pri tom zabaviť a dať 
hlavy dohromady. Zmenila by 
som karty, na ktoré píšeme, 
aby sa na ne dalo viacej písať 
a aby sme mali viac času.“ 
(Veronika)
„Robíme mesto KOZMIX a 
veľmi sa mi to páči. Som s 
tým spokojná a naučíme sa 
viac počítať, čítať s porozu-
mením...  Robíme skupinové 
práce a to sa mi veľmi páči. Ale 
najviac sa mi páči mesto, ktoré 
vzniká. Stred nemáme dokon-
čený, má to byť niečo väčšie a 
na ňom pracujú všetky štyri 

skupiny spoločne.“ (Angi)
„Táto finančná gramotnosť 
sa mi veľmi páčila. Nútilo ma 
to viac sa učiť aj preto, lebo 
sme spolupracovali v skupi-
ne. Pri skupinovej práci sme 
všetky informácie spojili a 
navzájom sa doplňovali. Za 
Kozmixáky, ktoré sme zaro-
bili pri skupinových  prá-
cach, sme kúpili stavebný 
materiál a postavili krásne 
mesto, ktoré obsahuje halu, 
kino, obytné časti, aquapar-
ky, políciu, škôlky, školy, 
atď...“(Maťka)
„Naučila som sa narábať s peniaz-
mi, spolupracovať a dohodnúť 
sa.“ (Dianka)
„kozmixland je mesto, pri kto-
rom sme sa vďaka hre naučili 
narábať s peniazmi.“ (Dominika)
„Naša štvrť sa volala Koz-
mixové jednotky. Zo začiat-
ku sme sa nevedeli dohod-
núť, ale po čase áno. Mali 
sme aj tímové karty, do kto-
rých sme zapisovali príjmy a 
výdavky.“ (Filip)

„V Kozmixlande ide o sta-
vanie budov z predpriprave-
ných kociek, ktoré si kupuje-
me za umelé peniaze – koz-
money.“ (Katka)
„Páčila sa mi spolupráca s 
dievčatami a že sme si mohli 
vytvoriť mesto podľa vlast-
ných predstáv.“ (Emka)
Veľmi nás teší, že  nezisko-
vá organizácia Edulab, kto-
rá zastrešuje tento projekt, 
prišla k nám aj s televíznym štá-
bom, aby zachytila tvorivú atmo-
sféru na vyučovaní v týchto trie-
dach. Materiál následne poskytli 
na tlačovej konferencii rôznym 
televíziám. Priebeh vyučovacích 
hodín si môžete pozrieť v archí-
voch TA3 a RTVS.  No najviac 
nás tešia pozitívne ohlasy rodi-
čov, ich radosť z toho, že ich deti 
prejavujú oveľa väčší záujem o 
učenie a s elánom a radosťou 
chodia do školy. Tešia sa na nové 
úlohy a zadania, ktoré ich v škole 
čakajú. 

Mgr. Adriana  Schnóblová, 
Mgr. Zuzana Krajčírová

Na Základnej škole Mateja 
Bela v marci prebehla súťaž 
o vytvorenie kreatívnych a 
funkčných košov na sepa-
rovanie odpadu. Žiaci mali 
vytvoriť dva koše, jeden na 
plasty a druhý na papier. 
Do súťaže sa zapojili všetky 
triedy druhého stupňa a pri-
pojili sa aj triedy z prvého 
stupňa.
Žiaci prekvapili svojou 
vynaliezavosťou, svojimi 
nápadmi, materiálmi, kto-
ré použili na zhotovovanie, 
kreatívnym cítením. Porota 
mala neľahkú úlohu vybrať 
víťazov. Hodnotil sa každý 
ročník zvlášť. Na prvých 

miestach sa v jednotlivých 
ročníkoch umiestnili nasle-
dujúce triedy: 5. A, 6. B a 6. 
E, 7. C, 8. B a 8. D a v devia-
tom ročníku 9. E.
Víťazom, ktorí získavajú 
pobyt v X-bionic sphere, 
blahoželáme. Všetky triedy 
boli za účasť v súťaži sladko 
odmenené.
Táto akcia bola len odrazo-
vým stupienkom pre násled-
né separovanie odpadu na 
našej škole, a verím, že tak, 
ako sa žiaci pustili do tvorby 
košov, s takým istým nadšením 
budú separovať a svoje koše 
plniť správnym odpadom.

Mgr. Adela Drusková

Recykluj, separuj a vyhraj 



máj 2017 7

Zablahoželali pedagógom 

Na margo klavírnej súťaže

Samospráva nášho mesta pri 
príležitosti Medzinárodného 
dňa učiteľov pravidelne bla-
hoželá učiteľom pracujúcim 
vo vzdelávacích zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta. Mesto aj tento rok 
28. marca pozvalo do veľkej 
sály kultúrneho strediska 
nielen aktívnych učiteľov, ale 
aj učiteľov na dôchodku. 
Oslavy otvoril pestrý kultúr-
ny program žiakov, prítom-

ným sa následne prihovoril 
viceprimátor Csaba Orosz, 
ktorý zdôraznil veľkú zod-
povednosť pedagógov: 
„Učitelia majú na pleciach 
obrovské bremeno, veď 

dnešná doba kladie na nich 
nemalé požiadavky. Musia 
sledovať zmeny, prehlbovať 
si vedomosti a odovzdávať 
ich ďalej.“ Výchovno-vzdelá-
vacia práca nie je len úlohou 
učiteľov, musia sa na nej 
podieľať aj rodičia a spoloč-
nosť. Spoločnosť by si mala 
učiteľov viac vážiť a mala by 
investovať viac peňazí do 
školstva, keďže rozvoj škol-

stva je podmienkou rozvoja 
krajiny. 
Samospráva na základe návr-
hu riaditeľov škôl, školských 
rád a zriaďovateľa každý rok 
oceňuje učiteľov, ktorí nie-
len úspešne vykonávajú svo-
ju pedagogickú prácu, ale 
sa aj neúnavne zapájajú do 
života školy či mesta. Tento 
rok boli za kvalitnú pedago-
gickú a projektovú činnosť 
ocenené Adriana Schnóblo-

vá, Adela Drusková a Miriam 
Birošová zo Základnej ško-
ly Mateja Bela. Ocenenie 
za kvalitnú pedagogickú a 
mimoškolskú činnosť získali 
Anikó Nyársik a Péter Varju 

zo Základnej školy Mateja 
Korvína. Jaroslav Roček zo 
Základnej umeleckej školy 
Štefana Németha-Šamo-
rínskeho dostal ocenenie 
za kvalitnú pedagogickú a 
umeleckú činnosť a Ibolya 
Puha z Materskej školy na 
Ulici Márie bola ocenená za 
kvalitnú pedagogickú čin-
nosť.

Text a foto: Helena Tóthová

Oslavujúci učitelia

Ocenení

17. ročník Celoslovenskej klavírnej súťaže žiakov ZUŠ 
„Schneiderova Trnava 2017“ sa konal 6. apríla. ZUŠ Štefa-
na Németha-Šamorínskeho tento rok reprezentovali traja 
žiaci z triedy Mgr. art. Eriky Domsitzovej: Annabelle Hecht, 
Barbara Kováčová a Zsombor Bulcsú Varga. V ich vekovej 
kategórii súťažilo 52 žiakov. Naši žiaci hrali na veľmi dobrej 
úrovni. Odborná porota výkon Annabelle Hecht ohodnotila 
v zlatom pásme a ostatní dvaja sa umiestnili v striebornom 
pásme.
Barbara Kováčová 28. februára 2017 reprezentovala školu aj 
na Festivale mladých muzikantov v Győri, kde získala strie-
borné pásmo. Gratulujeme!            (ZUŠ)

V Španielsku v meste San 
Sebastián sa uskutočnila 
24., 25. a 26. marca XX. 
Medzinárodná klavírna 
súťaž. Organizátorom 
a vyhlasovateľom bola 
európska organizácia 
EMCY. Súťaž  prebieha-
la  za účasti reprezentantov 
Srbska, Portugalska, Nemec-
ka, Rakúska a našej republi-
ky, ako aj domácich súťažia-
cich. Ako študentke II. 
stupňa hudobného odboru  
Základnej umeleckej školy 
Štefana  Németha-Šamorín-
skeho  v  Šamoríne  mi bolo  
cťou reprezentovať na tejto 
klavírnej súťaži naše mesto 
a zároveň našu krajinu, a to 
ako prvá súťažiaca zo Slo-
venska.
O organizáciu mojej účasti 
sa postarala riaditeľka ško-
ly PaedDr. Irena Szűcsová a 
v novembri sa mohli začať 
prípravy pod vedením mojej 
učiteľky klavíra Mgr. art. Eri-
ky Domsitzovej, ktorá ma 
už viac ako desať rokov učí 
a vychováva v duchu hudby. 
Moje doterajšie pravidelné 
a náročné hodiny klavíra sa 
zdvojnásobili a v posledných 
týždňoch sa stali každoden-
nými. Jedine pomocou tejto 

intenzívnej práce a sebaobe-
tavého a prísneho prístupu 
mojej učiteľky sme mohli 
dosiahnuť náš spoločný cieľ, 
aby som v San Sebastiáne 
mohla predniesť Beethove-
novu sonátu a skladby Bac-
ker-Gröndal na vhodnej úrov-
ni. Celé podujatie mi bolo 
obrovským prínosom: jednak 
samotná príprava – získavanie 
vedomostí a výdrže, jednak 
samotná účasť a sledovanie 
galakoncertu, kde vystupova-
li najtalentovanejší klaviristi 
svojich kategórií. Mám neza-
budnuteľné zážitky na atmo-
sféru vytvorenú baskickou 
Hudobnou akadémiou Musi-
kene, na mesto San Sebastián 
na pobreží oceána. Som vďač-
ná mojej pani učiteľke za jej 
doterajšiu obetavú prácu a za 
možnosť zúčastniť sa na tejto 
jedinečnej súťaži. 

Villő Varga,
študentka základnej umeleckej 

školy
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è2. apríla o 9.15 hod. na Gaz-
dovskom rade medzi garážami 
neznámy páchateľ poškodil 
elektromernú skriňu. Majiteľ 
bol poučený, že môže podať 
oznámenie na Obvodné odde-
lenie Policajného zboru SR v 
Šamoríne. Poškodenie skrinky 
oznámil telefonicky.
– o 15.30 hod. pri hliadkovej 
činnosti na Autobusovej stani-
ci SAD na ul. Agátový rad bol 
zistený priestupok proti verej-
nému poriadku, ktorého sa 
dopustila osoba tým, že fajčila 
na nástupišti, kde je zákaz fajče-
nia, čím porušil § 7/2 a) zákona 
č. 377/2004 Z. z. Priestupok 
bol riešený uložením blokovej 
pokuty.
è4. apríla od 14.50 do 15.25 
hod. na Bratislavskej ceste 
parkovalo motorové vozidlo 
na vyhradenom parkovisku 
bez oprávnenia, čím majiteľ 
vozidla porušil § 25/1 n) záko-
na č. 8/2009 Z. z. a dopustil sa 
priestupku proti bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky. 
Prípad bol riešený uložením 
blokovej pokuty. 

– od 14.55 do 17.45 hod. na tej 
istej ulici parkovalo aj druhé 
motorové vozidlo na vyhrade-
nom parkovisku bez oprávne-
nia. Prípad riešili uložením blo-
kovej pokuty. 
– o 22.00 hod. bolo oznáme-
né, že na Gazdovskom rade na 
súkromnom vyhradenom par-
kovisku parkuje cudzie osobné 
motorové vozidlo. Šetrením bol 
zistený majiteľ, ktorý na mieste 
zaplatil pokutu. 
è7. apríla o 3.10 hod. bol pri 
hliadkovej činnosti na ul. Hlav-
ná zistený priestupok proti 
verejnému poriadku, ktorého sa 
dopustila osoba tým, že vzbu-
dila verejné pohoršenie moče-
ním na verejnom priestranstve, 
čím porušil § 47/1 c) zákona 
č. 372/1990 Zb. Priestupok 
bol riešený uložením blokovej 
pokuty. 
– o 4.10 hod. počas výkonu 
nočnej motohliadky hliadka na 
ul. Parková spozorovala osob-
né motorové vozidlo,  ktorého 
vodič hrubo porušil pravidlá 
cestnej premávky tým, že jazdil 
pozdĺž priechodu pre chodcov 

a následne s vozidlom jazdil 
po chodníku pre chodcov, čím 
vzbudil dôvodnú obavu, že svo-
jím konaním chce hliadke MsP 
ujsť a tak zakryť spáchanie trest-
nej činnosti. Po zastavení moto-
rového vozidla bolo zistené, že 
sa jedná o vodiča, ktorý nemal 
pri sebe žiadny hodnoverný 
doklad totožnosti a pri komu-
nikácii s hliadkou javil príznaky 
po požití alkoholických nápo-
jov. Na miesto za účelom objas-
nenia prípadu bola privolaná 
hliadka OO PZ Šamorín. Vodič 
bol podrobený dychovej skúške 
s pozitívnym výsledkom alkoho-
lu v dychu. Za asistencie hliadky 
MsP bol predvedený na OO PZ 
Šamorín, kde bolo zistené, že sa 
jedná o osobu, ktorá je trestne 
stíhaný v skrátenom konaní pre 
trestný čin ohrozenia pod vply-
vom návykovej látky.
è8. apríla o 21.20 hod. pri 
hliadkovej činnosti na Kasá-
renskej ulici na parkovisku pri 
Kauf lande bol zistený priestu-
pok proti bezpečnosti a plynu-
losti cestnej premávky, ktoré-
ho sa dopustila vodička tým, 

že parkovala na vyhradenom 
parkovisku pre ŤZP bez opráv-
nenia, čím porušila § 25/1 n) 
zákona č. 8/2009 Z. z. Prípad 
bol riešený uložením blokovej 
pokuty.
è11. apríla o 14.00 hod. hliad-
ka upozornila pri ceste smerom 
na Hamuliakovo osobu prebý-
vajúcu vo vetrolame, aby udr-
žiavala poriadok a prihlásila sa v 
mieste svojho bydliska na obec-
nom úrade a požiadal o prípad-
né náhradné ubytovanie.
è13. apríla o 15.40 hod. sa na 
MsP dostavil majiteľ psa, ktorý 
bol odchytený v mestskej časti 
Šámot. Menovaný uvedeným 
skutkom porušil § 5/1 VZN 
mesta Šamorín č. 9/2015 a 
dopustil sa priestupku pro-
ti verejnému poriadku, ktorý 
bol riešený uložením blokovej 
pokuty.
è17. apríla o 7.45 hod. na 
Veternej ul. ležal na chodníku 
neznámy muž bez dokladov. 
Bol v takom stave, že mu bola 
privolaná RZP, ktorá ho odviez-
la do nemocnice.

XX. AMFO  2017
Mimoriadna atmosféra, pútavá výstava

Neuveriteľný – už dvadsiaty 
– ročník súťaže umeleckých 
fotografov AMFO v rámci 
Trnavského kraja. Ak by sme 
počítali  činnosť v tejto oblas-
ti na osvete v Dunajskej Stre-
de, tak to je už vyše štyridsať 
rokov! Krásna tradícia. Neod-
mysliteľne spätá s menom a 
celoživotnou snahou vynika-
júceho osvetára a výtvarníka 
Ladislava Rácza.
AM–FO   je názov  obľúbenej 
postupovej súťaže neprofe-
sionálnych umeleckých foto-
grafov. AM – amatérska  FO 
– fotografia, ale treba zdôraz-
niť, že tu nejde o žiaden ama-
terizmus. V súťaži sa objavujú 
fotografie na vysokej umelec-
kej i technickej úrovni. V stre-
du 5. apríla 2017 v Dunajskej 
Strede v Gallery Nova  bola 
vyhodnotená okresná súťaž 
XX. AMFO 2017 a slávnostne 
otvorená výstava. Do súťaže 
sa prihlásilo vyše 24 autorov s 
takmer  90  prácami. Odbor-

ná porota pracovala pod 
vedením Jozefa Kepperta, 
majstra ZSP a čestného  pre-
zidenta Foto-klubu v Galante 
a Ladislava Győröga, súčas-
ného prezidenta tohto klubu. 
Pre expozíciu vybrali 40 ume-
leckých fotografií.
Kategórie súťaže, ktorú 
vyhlasuje Národné osveto-
vé centrum, sa delia medzi 
farebnú a čiernobielu foto-
grafiu a podľa veku. Tradične 
najsilnejšia konkurencia je v 
kategórii nad 21 rokov. 
Ocenenie získali v I. kategórii 
prvé miesto Olívia Vaszká, v  
II. kategórii prvé  miesto Dóra 
Tilajcsíková, druhé Kitti Kato-
na a tretie Tímea Barcziová. 
V  III.  – veľmi vyrovnanej – 
kategórii zvíťazil Július Nagy, 
potom boli udelené dve 
druhé miesta  Júliusovi Vont-
szeműovi a Ladislavovi Kerté-
szovi. Práve tieto tri „miesta“ 
sú veľmi vyrovnané a dalo by 
sa povedať, že rozhodovali 

„desatinné“ body. A tretie 
miesto získal Gabriel Molnár. 
V tejto kategórii boli ude-
lené aj dve Čestné uznania 
Rudolfovi Pussovi a Tiborovi 
Pussovi. Tu treba spomenúť, 
že práve senior Rudolf Puss, 
ktorý pochádza z Kvetoslavo-
va a už roky býva v Šamoríne, 
prišiel s nostalgiou: „Netušil 
som, že táto krásna tradícia 
pokračuje. Ja som sem chodil 
pred takmer 40-timi rokmi, 

keď tu pracoval pán  Rácz. 
Boli a sú to nezabudnuteľné 
chvíle, rád na ne spomínam.“
Pred vernisážou prebiehal 
odborný rozborový seminár. 
Viedli ho porotcovia Jozef 
Keppert a  Ladislav Győrög. 
Autorom a ich dielam sa 
venovali individuálne, roza-
nalyzovali nielen samotnú 
fotografiu, ale  nešetri-
li  dobrými radami, ktoré 
počas dlhých rokov obaja  
získali úspešnou  umelec-
kou  tvorbou i štúdiom. 
Víťazné práce postupujú 
na krajskú súťaž v Skalici. 
Mnohé z týchto pôsobivých 
fotografií nás reprezentujú 
aj na celoštátnej súťaži a sú 
v rámci zmluvnej spoluprá-
ce Národného osvetového 
centra vystavené aj v Českej 
republike. 

Jana Svetlovská,
riaditeľka Žitnoostrovského 

osvetového strediska
Foto: archív ŽOS
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Ponuka Mestskej knižnice  ZsigMonda Zalabaiho
eMerSOn eggericHS: láSka a úcta

Žena má jednu dôležitú potrebu – musí cítiť, že ju manžel 
miluje. Ak je táto jej potreba naplnená, je šťastná. Muž má tiež 
jednu dôležitú potrebu – musí cítiť, že si ho manželka váži. 

Keď je táto jeho potreba naplnená, je 
šťastný. Ak niektorá z týchto potrieb 
naplnená nie je, situácia začína byť kri-
tická. Kniha Láska a úcta vám ukáže, 
prečo na seba manželia reagujú nega-
tívne a ako sa dajú vzájomné konflikty 
vyriešiť. Kniha vychádza z mnohoroč-
nej poradenskej praxe a vedeckého skú-
mania. Práca Dr. Emersona Eggerichsa 
dokázala v nespočetných prípadoch 
zmeniť spôsob, akým spolu manže-
lia hovoria, ako o sebe zmýšľajú a ako 

sa k sebe správajú. Dr. Emerson Eggerichs vyštudoval odbor 
medziľudskej komunikácie a teológiu. Je populárnym reční-
kom na tému partnerských vzťahov a predsedom organizácie 
Love and Respect Ministries. S manželkou Sarah žijú v Grand 
Rapids v Michigane a majú tri dospelé deti.

Diana gaBalDOn: cuDZinka
Príbeh o láske, ktorá prekročila hranice času. Prvý diel zo 
série s názvom Cudzinka. Claire Randal-
lová slúžila počas vojny v armáde ako 
zdravotná sestra a po nastolení mieru sa 
znova pokúša dať dohromady svoj život 
a neveľmi šťastné manželstvo. Keď sa 
s manželom vyberie na miesto, kde sa 
konajú starobylé rituály druidov, nezná-
me sily ju vrátia do minulosti – do roku 
1743, do divokého Škótska, kde muži 
bojujú o prežitie a ženy sú pre nich často 
iba bezmocnou korisťou. Claire nechápe, čo sa s ňou sta-
lo, kde sa ocitla a či sa odtiaľ ešte niekedy vráti. Padla do 
zajatia škótskeho klanu a každý ju podozrieva, že je vyzve-
dačka v službách Angličanov. Nebezpečenstvo striehne 
na každom kroku – dokonca aj na jej srdce. Claire stretne 
Jamesa Frasera, muža, ktorý je od nej mladší, ale zažil toho 
oveľa viac ako ona. James, hrdý a ušľachtilý, jej dá lásku, 
akú dosiaľ nespoznala. Môže žena milovať dvoch mužov, 
každého v inom čase? Dokáže si vybojovať šťastie a neublí-
žiť tým, na ktorých jej najviac záleží?

Mestská knižnica usporiadala prednášku Nikoletty Zity 
Kertész o najnovších a najefektívnejších možnostiach lieč-
by autizmu, ktorú do slovenčiny odborne tlmočila liečebná 
pedagogička Tünde Tóth. Vypočuli sme si matku troch detí, 
ktorá na svojich ratolestiach vyskúšala mnoho diét, alterna-
tívnych liečebných postupov i terapií. Podarilo sa jej dosiah-
nuť významné zlepšenie stavu, no jej cieľom je úplné vyzdra-
venie.                        (vk)

Základná škola Mateja 
Korvína pri príležitosti Dňa 
Zeme usporiadala výstavu 
výtvarných diel Naša planéta 
Zem. Diela detí z materských 
škôl na Dunajskej a Máriinej 
ulici, zo Špeciálnej základnej 
školy, Základnej umeleckej 
školy Štefana Németha-Ša-
morínskeho, Základnej ško-
ly Mateja Korvína a Centra 
voľného času Kukkónia boli 
od 21. do 28. apríla vystave-
né vo vestibule kultúrneho 
strediska.
Vo Výstavnej sieni Istvána 
Tallósa-Prohászku v MsKS 
bola od 7. do 27. apríla 
prístupná výstava Anikó 

Simon, ktorá maľuje na sklo.
V poslednom čísle našich 
novín sme na 9. strane v tex-
te pod fotografiou z výstavy 
Rozálie Szabados-Móricz 
nesprávne uviedli, že na 
vernisáži sa podieľal Ernest 
Mezei. Na vernisáži vystúpil 
František Kósa. Za chybu sa 
ospravedlňujeme.

Na pôde Gymnázia Milana 
Rastislava Štefánika v Šamo-
ríne nás 7. apríla učila sama 
história. Žiačky Septimy A 
pod vedením pani profesor-
ky Bitterovej nám prostred-
níctvom kníh prezentovali 
autentické príbehy druhej 
svetovej vojny. Išlo o aktivi-
tu v rámci projektu, ktorý je 
zameraný na podporu tole-
rancie medzi nami ľuďmi. 
Bianka Bitterová a Simona 
Valigurová si vybrali knihu 
Žila som tisíc rokov od autor-
ky Livie Bitton-Jackson. Táto 

rodáčka zo Šamorína opí-
sala svoj mrazivý príbeh v 
knihe, o ktorej sme sa vďaka 
žiačkam dozvedeli mnohé 
informácie. Prezentácia bola 
obohatená o zaujímavosti zo 
života samotnej autorky a 
predčítavanie pasáží priamo 
z knihy. 
Publikum tvorili žiaci zo 
Septimy A, vybraní žiaci z 3. 
A a napokon vybraní žiaci z 
3. B z maďarského gymná-
zia spolu s pani profesorkou 
Timeou Kassa. Všetci spomí-
naní netvorili len pasívnych 

poslucháčov, ale aj aktív-
nych diskutérov, ktorí sa 
mohli vyjadriť k nadobud-
nutým informáciám. 
Ako druhé v poradí vystú-
pili Dominika Lefflerová a 
Simona Urbaničová, aby 
prezentovali knihu Men-
geleho dievča. Ide o skutoč-
ný príbeh Slovenky Violy 
Stern-Fischerovej, ženy, 
ktorá prežila štyri kon-
centračné tábory. Okrem 
samotných faktov obsa-
hovala prezentácia videá 
rozhovorov s Violou Stern- 
Fischerovou. 
Niektorí ľudia sa neustále 

zamýšľajú, prečo sa máme 
dookola vracať k veciam 
minulým. Áno, minulosť už, 
bohužiaľ, nezmeníme, ale 
jedno predsa len môžeme. 
Môžeme sa z nej poučiť, 
nikdy nezabudnúť a nedo-
voliť, aby sa rovnaké alebo 
podobné zverstvá opakova-
li. Nesmieme dopustiť, aby 
sa preživší museli pýtať, 
prečo práve oni prežili, keď 
ich milovaní zomreli a oni 
sa na to museli bezmocne 
dívať, aby boli zvnútra mŕt-
vi, aj napriek tomu, že pre-
žili. 

 Mgr. Miroslava Fabanová

História – učiteľka života

Výstava: Deň Zeme
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Bronz bol veľmi blízko
Tréner šamorínskych basketbalistiek Tomáš Kačmarík: 

Urobili maximum, no ten 
stačil ,,iba“ na extraligové 
štvrté miesto. Viackrát sa 
stalo, že o výsledku neroz-
hodli hráčky. Malý Šamorín 
nemohol získať medailu. Po 
skončení sezóny 2016/17 sme 
sa porozprávali s trénerom 
ŠBK Tomášom Kačmaríkom.

Šamorínčanky skončili 
na štvrtej priečke. Dalo sa 
dosiahnuť viac?
– Na túto otázku sa dá poze-
rať z rôznych uhlov pohľa-
du. Jeden je výkonnostný, a 
náš cieľ sme splnili. Ja som 
ale tréner, ktorému nestačí 
plávať v pokojných vodách. 
Aj z hráčok bolo cítiť, že 
chcú dosiahnuť viac. Bolo 
to nakoniec cítiť aj v sérii 
o tretie miesto, kde šli na 
doraz, a tá séria nebola pre 
Ružomberok jednoduchá. 
Tak ako sme v nej prehrali  
2 : 1, sme v nej aj mohli vyhrať 
2 : 1. Podľa môjho názoru to 
ale treba zhodnotiť nielen z 
pohľadu umiestnenia. Treba 
si uvedomiť, že trojica tímov 
pred nami má podstatne vyš-
ší rozpočet, väčšiu rotáciu 
hráčok v družstve, viac ľudí v 
realizačnom tíme a vo vedení 
klubu. 
Družstvo išlo výkonnostne 
hore, veď väčšinou sme hrali 
vyrovnané partie aj s najlep-
šími tímami.
– Je to tak. S Ružomberkom 
sme hrali štyri zápasy, v kto-
rých sme prehrali do desať 

bodov a raz sme ho porazili v 
play off. S Piešťanmi sme dva-
krát siahali na výhru. S Good 
Angels Košice sme doma 
vyhrali prvý polčas. 
Pozitívne stránky sezóny?
– Už som spomínal: vyrov-
nané zápasy proti Ružom-
berku a Piešťanským Čajkám 
a počas celej sezóny sme (s 
výnimkou jedného stretnutia 
v Poprade) neprehrali s druž-
stvom tabuľkovo pod nami.
ako by ste hodnotili jednot-
livé hráčky?
–  Mladé hráčky Lelkes a 
Hašková boli jednými z líde-
riek družstva. Slezáriková s 
Nagyovou boli často vyrov-
nané hráčky so stabilnými 
reprezentantkami Slovenska 
v iných družstvách. Vyňu-
chalová a Sujová ukázali svoj 
kredit a Theiner nám pravidel-
ne pomáhala svojou veľkou 
bojovnosťou. Marcová nás 
doplnila ku koncu sezóny a 

ukázala, že môže byť príno-
som. Určite ani Slimáková 
nesklamala a je to len na nej, 
ako bude na sebe ďalej praco-
vať. 
nespomínali ste Beronju, 
ktorá sa v závere sezóny zra-
nila.
–  Mali sme veľkú smolu, že 
sa nám zranil taký mozog 
nášho tímu –  rozohrávačka 
Beronja. Ona ako legionárka 
bola pre nás skvelá voľba. Veľ-
mi nám chýbala v závere sezó-
ny. Dovolím si tvrdiť, že s ňou 
by sme boli na treťom mieste.
ak nepozeráme na zápa-
sy, na umiestnenie, na čo si 
budete pamätať z minulej 
sezóny?
– Veľmi ma potešila atmo-
sféra na domácich zápasoch. 
Ľudia za mnou chodili a 
hovorili mi, že sme priláka-
li do hľadiska nových fanú-
šikov a že z tohto družstva 
cítiť veľkú energiu. Teší ma, 
že na každom zápase boli 
naše najmenšie basketba-
listky a povzbudzovali ako o 
dušu. Je na čom pracovať aj v 
oblasti propagácie, reklamy a 
marketingu nášho družstva. 
Napr. pokiaľ sa nemýlim, tak 
v Šamoríne má sídlo športová 
televízia TV 213, ktorá ale ani 
raz  nebola na našom zápase, 
neurobila žiaden rozhovor 
a podobne. Myslím si, že v 
tomto smere by sa dalo tak-
tiež viac zviditeľniť.
naplnili sa vaše predstavy, s 
ktorými ste prišli do Šamo-
rína?
– Vedel som, že v Šamoríne 

nebudem mať družstvo, v 
ktorom bude päť legionárok, 
a budeme útočiť na zlato ale-
bo medailu. Prišiel som s tým, 
že budem pracovať s mixom 
mladých a skúsenejších hrá-
čok. Táto predstava ma aj 
napĺňala. Dôležité je ale aj 
to, že sa naše hráčky posunu-
li vo svojej výkonnosti vyššie, 
a verím, že pomôžu aj SVK 
reprezentáciám.
ako ďalej? Zostávate v 
Šamoríne?
– Mám zmluvu aj na ďalšie 
dve sezóny. Môžem pove-
dať, že som sa v tejto sezóne 
oťukal, a už teraz mám nové 
myšlienky, čo a ako vylepšiť. 
Tu v Šamoríne je veľký poten-
ciál vychovávať dobré hráčky. 
O novej sezóne sa budeme 
baviť v najbližších dňoch. 
Verím, že sa nám podarí 
družstvo stabilizovať a vhod-
ne posilniť. Potrebovali by 
sme posilniť aj realizačný 
tím, som presvedčený, že 
by sa to taktiež odrazilo na 
celkových výsledkoch. Som 
toho názoru, že pri takomto 
družstve by mali byť minimál-
ne dvaja, ak nie viac trénerov, 
plus ľudia na rôzny servis pre 
hráčky. Už sa teším na ďalšiu 
sezónu, v ktorej sa budeme 
snažiť priniesť našim fanúši-
kom veľa radosti z basketba-
lu. Na záver by som sa chcel 
poďakovať všetkým svojim 
hráčkam, vedeniu a každému, 
ktorý svojou robotou prispel 
k úspešnej sezóne.

Tibor Duducz
Foto: Lajos Dobsa

Beronja by rada zostala
aktuálna sezóna sa skončila iba nedávno, no vede-
nie ŠBk Šamorín sa už intenzívne pripravuje na 
budúcu.
„Boli by sme radi, keby sme mohli pracovať so súčas-
ným kádrom. Všeobecne majú baby s nami zmluvu aj 
na budúcu sezónu, alebo máme opciu na ich predĺže-
nie,” povedal Karol Kardos, manežér ŠBK a pokračo-
val: „Chceli by sme zapracovať do družstva naše šikov-
né juniorky. Naším cieľom je, aby o 2-3 roky základ 
nášho družstva tvorili naše odchovankyne. Šamorínski 
diváci obľúbili Mirjanu Beronju, ktorá sa v závere sezó-
ny zranila. Aj ona si obľúbila naše mesto, naďalej by 
rada pôsobila v ŠBK. Verím, že uzdravie a bude pokra-
čovať v našom družstve.“
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Patrik Pinte v otcových šľapajach 
Kitti a spol. nesklamala ani na MS!

Už dlhé desaťročia sa neko-
najú žiadne majstrovstvá sveta 
v šerme bez šamorínskej účas-
ti s ambíciami uspokojivých 
výsledkov. Neboli výnimkou ani 
tohtoročné aprílové MS kade-
tov a juniorov v bulharskom 
meste Plovdiv, kde sa predsta-
vila pod slovenskou trikolórou 
pod vedením reprezentačného 
trénera, Šamorínčana Joze-
fa Nagya až štvorica našich 
mladých talentov. Pri účasti 
takmer sto pretekárok zo 41 
krajín sveta sa najprv predsta-
vila naša kadetská dvojica Jáz-
min Udvardi a Barbara Boda. 
Viac sa darilo prvej menova-
nej, Jázmin dokázala zdolať vo 
svojej ťažkej eliminačnej sku-
pine oveľa vyššie nasadenú a 
skúsenejšiu poľskú pretekárku 
Szabileszkovú v pomere 5 : 3, 
avšak  medzi najlepších 32 ju 
už nepustila renomovaná Rus-
ka Udovičenková, ale napriek 
vysokej prehre (4 : 12) Jázmi-
nu treba pochváliť za obetavý 
výkon.  Podobne pochodila aj 
o rok mladšia Barbara Boda, po 
jedinej výhre v kvalifikácii nesta-
čila na dva roky staršiu Rumun-
ku Saveanu. Po 17. mieste na 
predchádzajúcich ME sme síce 
čakali minimálne o level lepšie 
umiestnenie od 17-ročného 
Henrika Egyenesa-Pörsöka, 
avšak ako prvoročný junior 
medzi  175 štartujúcimi  skon-
čiť v prvej tretine pretekárskeho 
poľa (57.) je od nováčika dôstoj-
ný výkon. Darilo sa mu najmä v 
kvalifikácii, keď na 128-člennú 
eliminačnú hlavnú tabuľu sa 
dostal ako tretí nasadený, po 
skvelých víťazstvách zdolal ho 
iba Holanďan  De Ruiter a Ame-
ričan Kumbel. Žiaľ, bolestivá 
prehra od holandského protiv-
níka mu prisúdila veľmi silného 
súpera, Ukrajinca Haravskija, 
ktorý bol už jednoznačne nad 
jeho sily. Trošičku viac sme 
čakali aj od našej najtalentova-
nejšej pretekárky, od 19-ročnej 
študentky Kitti Bitterovej. Jej 
35. miesto medzi 195 účast-
níčok z 50 krajín sa však spre-
vádzalo viacero smoliarskych 

momentov. Ako keby to bolo 
jej vopred súdené, podobne 
ako na štyroch predoš lých veľ-
kolepých podujatiach aj tento-
krát sa musela prebojovať do 
hlavnej súťaže z najťažšej sku-
piny vôbec, kde okrem slabšej 
Moldavčanky mala samé skve-
lé konkurentky. Mohla mať aj 
oveľa lepšiu bilanciu (tri výhry 
a tri prehry), veď proti neskor-
šej bronzovej medailistke, 
Američanke Blowovej už viedla  
4 : 1, nakoniec po taktických 
chybách prehrala 4 : 5, čo jej 
priniesla až  dvojitú smolu, lebo 
znamenala rovnakú bilanciu, 
akú mala Brazílčanka Cecchi-
ni, a medzi nimi rozhodla o 
konečnom zaradení do hlavnej 
súťaže počítačový los, ktorý jej 
určil jednu z najsilnejších kon-
kurentiek, nepríjemnú Ameri-
čanku Elysu Kleinertovú, ktorá 
vyradila Kitti v pomere 15 : 6.  
Pri trošku viac športového šťas-
tia Bitterová pokojne mohla 
skončiť minimálne v najlepšej 
16-ke, avšak ani jej 35. miesto 
nie je sklamaním. Hodnotiace 
slová trénera Jozefa Nagya sú 
veľavravné:  „Výsledky našich 
treba hodnotiť z dvoch aspek-
tov. Samozrejme, ako kritic-
ký tréner nie som spokojný s 
umiestneniami Henrika, ani 
Kitti, veď mali určite na viac. 
Henrik je iba začiatočník medzi 
juniormi, Kitti sa rozlúčila s 
juniorskou kategóriu opäť veľ-
mi smoliarsky. Síce aj ona uro-
bila zopár chýb, ale ak by los 
bol priaznivejší, tak by sa iste 
dostala aj medzi 16-ku. Treba 
si však uvedomiť, že šerm je 
celosvetový fenomén, šermuje 
sa už v 260-ich štátoch sveta. 
Slovensko so svo jimi zopár fun-
gujúcimi klubmi vôbec nemôže 
porovnávať s tradičnými šer-
miarskymi veľmocami. Uvedo-
mujúc, že šermiarska matema-
tika hovorí, že zo 100 mladých 
šermiarov je talentovaných 
maximálne 5, tak umiestnenia 
slovenského reprezentanta už 
len v prvej 50-ke je dôstojné, 
každé umiestnenie medzi naj-
lepších 32 je výborný výkon. 

Dvadsaťročný odchovanec 
šamorínskeho futbalu Pat-
rik Pinte urobil tri dôležité 
kroky na futbalovej ceste 
profesionála v otcových šľa-
pajach. Ofenzívny záložník 
bratislavského Slovana najprv 
dostal nečakanú pozvánku 
od českého trénera slovenskej 
juniorskej reprezentácie Pav-
la Hapala na 5-dňový kemp 
do Zvolena, v rámci ktorého 
odohral proti maďarským 
rovesníkom posledných 18 
minút víťazného priateľského 
zápasu, vzápätí zaznamenal 
svoj druhý štart vo Fortuna 
lige za belasých, keď prvýkrát 
ho Srb Vukomanovič nomi-
noval do základnej jedenást-
ky na slovenské El Classico 
na horúcej pôde trnavského 
Spartaka. Jeho obidva debu-
ty skončili víťazne, dokonca 
počas 67 minút v šlágri uká-
zal svoje ofenzívne schopnos-
ti, keď sa ako pravý záložník 
dvakrát ocitol v gólovej prí-
ležitosti. Pôvodne bol nomi-
novaný aj do základnej jede-
nástky vo finále Slovenského 
pohára, ale pri rozcvičke sa 
ľahko zranil, takže sledoval 
víťazný duel proti Skalici na 
lavičke náhradníkov.  Svoje 
tri úspešné momenty oko-
mentoval Patrik triezvo a s 
úsmevom na tvári:  „Naposle-
dy som odohral medzinárod-
ný duel v drese slovenského 
národného tímu ako 16-roč-
ný, takže táto nominácia ma 
príjemne prekvapila. Asistent 
Pavla Hapala ma už dlhodo-
bo sleduje v drese rezervy Slo-

vana, takže v kútiku duše som 
nomináciu očakával. Odo-
hral som síce iba 18 minút, 
no porazili sme Maďarsko 4 
: 0, a v poslednom góle som 
mal prsty aj ja… Na derby 
zápas som vybehol v Trna-
ve s obrovskou motiváciou.  
Mrzia ma dve zahodené šan-
ce, mohol som dať aj dva 
góly, štve ma hlavne tá tutov-
ka,  keď som zblízka hlavič-
koval tesne vedľa a pri druhej 
šanci som trafil smoliarsky 
brankára do hlavy a lopta sa 
odrazila na roh.  To, že ma 
tréner vystriedal, bolo logic-
ké, jednak som dostal v úvo-
de prísnu žltú kartu a môj lýt-
kový sval bol silno dokopaný.  
Som hrdý, že som bol súčas-
ťou slovnaftského triumfu vo 
finále Slovnaft Cupu, i keď 
som rátal s tým, že ma tré-
ner aspoň na zopár závereč-
ných minút pošle na ihrisko v 
popradskej NTC.” 
Úspechy svojho syna oko-
mentoval Attila Pinte, býva-
lý 32-násobný reprezentant 
stručne: „Samozrejme, som 
na neho hrdý,  má sa ešte veľa 
učiť, ale s tvrdou drinou môže 
dosiahnuť to, čo som dosiahol 
ja, určite má na to talent i čas, 
veď sotva má 20, ale potrebuje 
sa poriadne a poctivo nama-
kať. Treba však reálne uznať, 
že v súčasnom, útočnými 
hviezdami kalibru Priskina, 
Vitteka a Soumaha a početný-
mi srbskými a inými legionár-
mi  nabitom kádri Slovana to 
má Patrik veľmi náročné…“     

Zostavil: Ernő D. Tok  

ŠERM

futbalŠPORT – stalo sa v apríli
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28. marca 2017 sa narodil Marek Macko, 3. apríla Míra 
Zsdrál, 5. apríla Patrik Steranka, 6. apríla regina csánó, 
10. apríla Sofia Síposová, 19. apríla Matej Buček. 
Veľa šťastia, novorodenci!

NARODENIA

24. marca 2017 zomrela vo veku 67 rokov jarmila gran-
cová, 3. apríla vo veku 91 rokov irena grigová, 9. apríla 
vo veku 79 rokov terézia andrássyová, 10. apríla vo veku 
34 rokov alexander Fehér, 12. apríla vo veku 78 rokov 
Štefan Bíro, 15. apríla vo veku 64 rokov gabriela Meixne-
rová, 17. apríla vo veku 101 rokov rozália gaálová.
Česť ich pamiatke!  

ÚMRTIA

JUBILANTI

UZAVRELI MANŽELSTVO

Veľa zdravia, šťastia, radosti a lásky v kruhu najbližších 
prajeme tým občanom nášho mesta, ktorí v máji dovŕšia 
70., 75., 80., 85. a viac rokov: eszter kopasz, Vojtech Zal-
ka, juraj Szamaránszky, edita tóthová, Peter Bránsky, 
arpád tóth, terézia Szöllösová, rozália edmárová, Zol-
tán Ferenczi, Margita Halászová, katarína rézverőová, 
MuDr. Viktor Bauer, ing. alexander gaál, rudolf kraj-
csovics, ján csiba, Mária Pálinkásová, PaedDr. ladislav 
Szamos, eva Baráthová, Helena Bokorová, akad. mal. 
tibor andrási, janka Hegedűsová, ružena Strelecová, 
irena Paliczová, judita golisová, Margita Zalková, anna  
Simonová, jános csető, anna göndörová.  

8. apríla 2017: attila Fürdös a anita Szeitlová, jusuf 
ahmeti a Barbara Bacsfai, 9. apríla 2017: Štefan Farkaš 
a Žaneta Ostrihoňová, 29. apríla 2017: ivan Dodog a 
Simona Mészárosová. 
 Gratulujeme!

• 12. máj   Vernisáž výstavy KOMP – 18.00 
• 14. máj   Deň matiek – ZŠ Mateja Bela – 15.00
•  17. máj   Zberateľ – A lepkegyűjtő – divadelné predsta-

venie – 19.00 hod.
•  3. jún   Gézengúz Bárány Barnabás – bábkové predsta-

venie divadla Csemete –10.00
•  14. jún  Mizantróp – divadelné predstavenie v podaní 

Divadla Thália z Košíc – 19.00

Aktuálny program nájdete na stránke: 
http://mskssamorin.sk/

Kontakt
Adresa: Veterná 8, 931 01 Šamorín

Tel. č.: 031/562 22 41 alebo 031/562 33 22 
e-mail: msks@mskssamorin.sk

Pokladňa otvorená v dňoch predpredaja vstupeniek od 
16.00 do 19.00 hodiny. Tel. č.: 0650 409 566.   

 

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

28. apríla bola v kultúrnom stredisku otvorená fotografická 
výstava Spomienky z dávnych čias 2. Výstavu, na ktorej vyše 
dvesto fotografií pripomína starý Šamorín, jeho bývalé ulič-
ky a námestia, usporiadal Gábor Szinghoffer. Výstava potrvá 
do konca mája.                (ti)   

V bývalej budove kožnej kliniky v Šamoríne (Hlavná 
ulica) pod logom centrum zdravia ordinuje cievny 

chirurg MuDr. Viliam Slezák, cSc., MPH. 
Objednať sa na vyšetrenie je možné u pani Horňáko-

vej na tel. č. 0903 491 830.

HĽaDáMe šikovnú a pracovitú krajčírku s praxou. 
Skúsenosti so šitím elastických materiálov výhodou. 
Pracovnou náplňou je zhotovovanie súťažných pla-
viek, športových gymnastických dresov a  krasokor-

čuliarskych i tanečných šiat. 
POnúkaMe prácu v nadštandardných priestoroch, 
motivačné ohodnotenie a flexibilnú pracovnú dobu. 

Výkon práce Dunajská lužná.

kOntakt:  0918 984 077   
alebo  milan.sallut@gmail.com 
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Gazdovský rad 10 
(vedľa  Pizza extra)

PotreBY a PoMôCkY
PRE CUKRÁROV
A NADŠENCOV

PeČeNia



riaDiteĽka gyMnáZia M. r. ŠteFánika,
Slnečná 2, 931 01 Šamorín

 v zmysle § 5 zákona 552/2003 Z. z. vyhlasuje výbero-
vé konanie na obsadenie pracovného miesta

vedúca/vedúci školskej jedálne 
s nástupom 1. 8. 2017.

kValiFikaČnÉ PreDPOklaDy
•	 	úplné	stredné	odborné	vzdelanie	s	maturitou	v	

oblasti spoločného stravovania  (Stredná hotelová 
škola, Stredná škola spoločného stravovania),

•	 	prípadne	gymnázium	alebo	Stredná	ekonomická	
škola (Obchodná akadémia), v tom prípade je  
podmienkou osvedčenie o odbornej spôsobilosti 
vydané regionálnym hygienikom.

POŽaDOVanÉ DOklaDy
•	 žiadosť,
•	 životopis,
•	 fotokópia	dokladov	o	vzdelaní,
•	 	presná	adresa	a	telefonický	kontakt	uchádzača,	

platný e-mail (môže byť súčasťou životopisu),
•	 	písomný	súhlas	uchádzača	na	použitie	osobných	

údajov pre potreby výberového konania podľa 
zákona č. 122/2013 Z. z.

Žiadosti je potrebné zaslať poštou alebo priniesť osob-
ne na sekretariát Gymnázia M. R. Štefánika, Slnečná 
2, 931 01 Šamorín do 15. 5. 2017 do 14.00 hod. v obál-
ke s označením „Výberové konanie – neotvárať“.
Pohovory s uchádzačmi budú 18. 5. 2017 (štvrtok) o 
14.00 hod. v riaditeľni školy. 
Viac informácií na: www.gymmrssam.edupage.org

Čítajte naše 
aktuálne správy 
na webstránke 

www.samorin.sk

Olvassa napi 
friss híreinket a 
www.samorin.sk 

honlapon



Jarné trhy

T  avaszi vásár
18-20. mája

május 18-20.

Na Hlavnom námestí 

v Šamoríne

Somorja, Fő tér

Program:
18. 5. 2017 19. 5. 2017

16:00 Erika és Tibor zenés 
gyerekműsora 

  Erika a Tibor- detský hudobný 
program

17:00 Csali zenekar - Kapela Csali
18:00  Tűzoltózenekar - 
 Hasičská dychová hudba
19:00 Deja vu
20:30 Lagzisnégyes - Vilisenzi - 
 hudobníci

15:45 Mazsorettek-Mažoretky
16:00 Simi Dance
16:20 La Suerte
16:40 Mezei Attila
17:30 Duna Folk Band
19:00 Ewelin
20:30 The Butchers


