
Spomienka na generála Milana Rastislava Štefánika 

Predĺžené stránkové hodinyNedávno sa v meste dokonči-
la obnova viacerých cestných 
úsekov a chodníkov. Práce 
sa začali v marci mapova-
ním úsekov, ktoré poškodili 
zimné mrazy či zvýšená pre-
mávka. Pracovníci spoloč-
nosti Area Šamorín okrem 
výtlkov opravovali aj pre-
padnuté cesty a chodníky, 
okrem toho sa vyasfaltovali 
aj niektoré cesty. Obnovený 
bol 650-metrový úsek Dlhej 
ulice, nový asfalt je na Gaz-
dovskom rade pred vchodmi 
číslo 7, 9, 10, 57, 59, 25, 27, 
na tridsaťmetrových úsekoch 
na Hlavnej a Pomlejskej uli-
ci, na parkovisku na Požiar-

nickej ulici, ako aj na jednej 
ulici v Bučuháze. V Čilistove 
bolo vyasfaltované okolie 
krucifixu na ulici Pri hrádzi a 
obnovil sa aj povrch detské-
ho ihriska na Gazdovskom 
rade.
Riaditeľ spoločnosti Area 
Šamorín, s r. o. Jozef Nagy 
ďakuje obyvateľom mesta za 
pochopenie a spoluprácu. 
„Našu prácu výrazne uľahčilo, 
že obyvatelia reagovali na naše 
výzvy a vyprázdnili aktuálne 
opravované úseky, navyše sa 
často podieľali aj na obnove 
poriadku a čistoty. Verím, že 
to tak bude aj v budúcnosti,“ 
uviedol.          (Lörincz)

Predplatené parkovacie 
karty sa do 17. júna 2017 
vydávajú počas predĺžených 
stránkových hodín.
Prevádzkovateľ mestského 
parkovacieho systému, spo-
ločnosť Area Šamorín, s. r. o., 
od 15. mája predĺžila stránko-
vé hodiny na predĺženie pred-
platených parkovacích kariet 
či na vydanie nových. O par-
kovacie karty možno v sídle 
spoločnosti na Bratislavskej 
ceste 8 požiadať od pondelka 
do štvrtka od 7.00 hod. do 
15.30 hod., v piatok od 7.00 
hod. do 18.00 hod. a v sobotu 

od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Keďže parkovacie karty sa 
vydávajú pre určené vozidlo 
a evidenčné číslo, musia 
majitelia na predĺženie karty 
predložiť kartu vydanú v roku 
2016, v prípade, ak žiadajú o 
novú parkovaciu kartu, musia 
predložiť technický preukaz 
vozidla a občiansky preukaz. 
Platí to aj pre žiadateľov o 
bezplatné parkovacie karty, 
ktorí bývajú v jednotlivých 
spoplatnených zónach. Platiť 
sa dá len v hotovosti. Uvede-
né stránkové hodiny platia do 
17. júna 2017.   (–)
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mesačník VeRejnéhO žIVOta  bezplatné

Tieto noviny distribuuje spoločnosť  D. A. CZVEDLER, spol. s  r. o. bezplatne.

V deň výročia tragického sko-
nu 4. mája sa v Šamoríne  pri 
pamätníku M. R. Štefánika  
stretli ako po iné roky žiaci, 
pedagógovia, matičiari a obča-
nia Šamorína, aby slovom, 
veršami a kyticou kvetov mu 
prejavili úctu a vďaku. Oblast-
né pracovisko Matice sloven-
skej v Šamoríne v spolupráci 
s mestom pripravili dôstojnú 
slávnosť pri pripomienke 98. 
výročia tragickej smrti jednej 
z najvýznamnejších osobností 
našej histórie.   
Na úvod pietnej spomienky 

položili kvety a vence zástup-
covia mesta pod vedením 
zástupcu primátora Csabu 
Orosza, zástupcovia škôl mes-
ta Šamorín a Matice sloven-
skej. Milým prekvapením bola  
báseň venovaná generálovi 
Štefánikovi, ktorú predniesol 
Ondrej Suroviak a zložila ju  
9. A trieda zo Základnej školy 
Mateja Bela v Šamoríne. 
„Za možnosť vzdelávať, učiť 
sa by sme mali byť vďační. Sú 
to veľmi vážne veci a nemali 
by sme ich brať na ľahkú váhu 
a už vôbec nie ako samozrej-

mosť.  Možno ste aj niektorí z 
vás boli na študijnom pobyte. 
O tom, že to nie je záležitosť 
nová, svedčí aj fakt, že kon-
com 19. storočia bolo zvykom 
posielať študentov na tzv. 
výmenné študijné pobyty, aby 
si zlepšili jazykové znalosti. 
Milan Rastislav Štefánik – 
slovenský štátnik, diplomat a 
vedec bol žiakom šamorínskej 
cirkevnej školy v školskom 
roku 1889-90“ – toľko z prího-
voru  pani evanjelickej farárky  
Mgr. Jany Fördös prítomnej 
mládeži. 
Na záver  príhovoru odznelo 
z histórie pamätníka: Stojíme 
dnes pri generálovom reliéfe, 
ktorého autorom je Ladislav 

Majerský. Jeho vyhotovenie 
(1930) si žiadali z vďačnosti a 
úcty voči Štefánikovi členovia 
Československej americkej 
ligy. V roku 1990 bol reliéf  
pripevnený na podstavec, 
ktorý navrhol  sochár Pavol 
Mikšík. Podstavec symbolizu-
je vzlet k nebesám a je zakon-
čený trojvrším. Verím tomu, 
že tam, v nebesiach našiel náš 
generál pokoj.  Po ukončení 
slávnosti hymnickou piesňou 
Kto za pravdu horí  sa vybra-
ní študenti a žiaci zúčastnili 
pietnej spomienky pri Mohyle 
v Ivánke pri Dunaji. Akciu 
finančne podporilo Mesto  
Šamorín.

Eva Jandačková

Vďaka za pochopenie a 
spoluprácu
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Primátor Gabriel Bárdos a viceprimátor Csaba Orosz 30. 
mája v mene samosprávy zablahoželali jubilantom, ktorí v 
máji oslávili 70., 75., 80., 85. a vyššie narodeniny. Osláven-
com zaželali pevné zdravie a šťastnú starobu, no pozname-
nali aj to, že by uvítali, keby v našom meste vznikla komuni-
ta mladých ľudí, ktorí si vážia seniorov.                (ti)

V druhý deň jarného jarmoku, 19. mája sa lúčili so svojou 
alma mater žiaci Gymnázia Imre Madácha. Vďaka jarmočnej 
atmosfére bola rozlúčka so školou ešte pamätnejšia.          (ti)

Viceprimátor Csaba Orosz 31. mája privítal medzi občan-
mi Šamorína detičky, ktoré majú najmenej pol roka. Víta-
nie novorodencov zaviedla samospráva nášho mesta v roku 
2016 a toto bolo už piate takéto stretnutie.                (kk)

Jarné trhy na snímkach,
18.–20. mája 2017
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Župné ocenenia Majáles nechýbal 
ani tento rok

Projekt dostal potrebnú podporu, ale...

Komunita múzejníkov už od 
roku 1977 oslavuje 18. mája 
Medzinárodný deň múzeí. 
Väčšina múzeí na svete 
počas víkendu okolo tohto 
termínu pripravuje  množ-
stvo aktivít pre návštevní-
kov. Na Slovensku si tento 
sviatok každoročne pripomí-
name úspešným projektom 
Noc múzeí a galérií. Mnohé 
múzeá a galérie na celom 
Slovensku zostávajú otvo-
rené do neskorých nočných 
hodín a okrem prehliadky 
expozícií a výstav ponú-
kajú často nevšedné zážit-
kové programy. Trnavský 
samosprávny kraj (TTSK) si 
zvolil tento termín, aby si 
pripomenul záslužnú prá-
cu a výkony pracovníkov a 
aktérov v oblasti kultúry. 

V Divadle Jána Palárika sa 
každoročne stretávajú pred-
stavitelia kultúrneho živo-
ta, ktorých TTSK morálne 
ocení. Pamätnú medailu v 
tomto roku prevzalo 37 jed-
notlivcov, 10 kolektívov a 6 
laureátov dostalo Pamätný 
list predsedu TTSK. 
Ocenenie boli udelené aj 
kolektívom a jednotlivcom 
zo Šamorína. Pamätnú 
medailu predsedu Trnav-
ského samosprávneho kraja 
v mene Folklórneho taneč-
ného súboru Csalló prevzal 
Róbert Keresztes a v mene 
Miešaného speváckeho zbo-
ru Híd Peter Nagy. Pamätný 
list predsedu TTSK bol ude-
lený Judite Kaššovicovej a 
Jurajovi Turtevovi. Gratulu-
jeme!      (ti)       

Materská škola na Veter-
nej ulici sa zapojila do akcie 
Tesca Vy rozhodujete, my pomá-
hame, a ako sme informova-
li v aprílovom čísle našich 
novín, projekt Zdravé deti 
– úspešná budúcnosť sa dostal 
medzi tri najlepšie v regió-
ne. O výsledku druhého kola 
rozhodli zákazníci, ktorí mali 
možnosť hlasovať od 8. mar-
ca do 4. apríla. Hlavnú cenu, 
teda 1300 eur, získal ten, kto 
získal najviac žetónov od 
zákazníkov obchodného cen-
tra. Šamorínsky projekt skon-
čil na druhom mieste. „Naša 
škôlka vyhrala v našom mes-
te s veľkým náskokom, za čo 
obyvateľom mesta ďakujeme. 

Náš projekt dostal potreb-
nú podporu, no nemohli 
sme konkurovať oveľa väč-
šej Dunajskej Strede. Druhé 
miesto nás však nerozladilo, 
veríme, že najbližšie vyhrá-
me. Máme aj iné úspešné 
projekty, keďže už roky sa 
zapájame do výtvarných súťa-
ží a súťaží v ručných prácach, 
v ktorých sme získali aj prvé a 
druhé miesto na Slovensku. 
Náš projekt predložený na 
veľvyslanectvo Indie skončil 
na siedmom mieste. V našej 
škôlke panuje harmónia, radi 
súťažíme a nás učiteľov, vždy 
najviac potešia usmievavé tvá-
re detí“ – povedala riaditeľka 
škôlky Mária Almásiová.      (ti)

Na vernisáži fotografickej výstavy Spomienky z dávnych čias 
28. apríla si prítomní pripomenuli veľké prvomájové sprievo-
dy, ako aj majálesy spred troch či štyroch desaťročí, 1. mája 
sa zasa mohli zúčastniť tohoročného majálesu v lesoparku 
Pomlé, ktorý ponúkal relax a zábavu. 
Aj tohoročný majáles, ktorý usporiadalo mestské kultúrne 
stredisko, otvorili detské programy, nechýbali remeselné 
zamestnania, hry, skákacie hrady či hasičské auto miest-
nych hasičov. Miestny spolok Slovenského Červeného krí-
ža prezentoval techniky poskytnutia prvej pomoci a mnohí 
obdivovali aj prácu leteckých modelárov. Veľký záujem bol o 
detský program Eriky a Tibora, ako aj o predstavenie bábko-
vého divadla Bum Bác. Na veľkom javisku zasa zabávali divá-
kov miestne súbory.

Text a foto: Helena Tóthová

Na snímke zprava: Juraj Turtev a Judita Kaššovicová
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Ak jún, tak Žitnoostrovský galop. Zaujímavé jazdecké podu-
jatie bude tentoraz dvojdňové, uskutoční sa 23. a 24. júna na 
letisku v Malom Blahove. 
Šamorín bude opäť, ako v predchádzajúcich dvoch rokoch, 
reprezentovať Árpád Egri, ktorý pred dvoma rokmi súťaž 
vyhral, no vlani prepadol. Tento rok bude štartovať s koňom 
Roven, s ktorým už naplno trénujú, aby dosiahli čo najlep-
ší výsledok. Okrem súťaže budú divákov zabávať jazdecké 
ukážky a kultúrny program. 23. júna sa odohrá Čardášová 
princezná a v sobotu zahrá kapela Edda Művek.          (duc)

Centrum voľného času Kukkónia usporiadalo v divadelnej 
sále kultúrneho strediska oslavy Dňa matiek. Na tradičnom 
podujatí okrem žiakov navštevujúcich centrum vystúpila aj 
tanečná skupina Simi Dance, ktorá vlani vyhrala celosloven-
skú súťaž v pódiových tancoch.                           (ti)

Obnovil sa vchod Centra voľného času Kukkónia, keď staré, 
nebezpečné dlaždice nahradili nové, pekné. Vedenie centra 
aj touto cestou ďakuje šamorínskemu podnikateľovi Štefano-
vi Kirchnerovi, ktorý so svojím tímom bezplatne zrealizoval 
renovačné práce.  

Škôlka na Dunajskej ulici 
oslávila tridsaťročnicu

Opäť bude 
Žitnoostrovský galop!

Materská škola na Dunajskej 
ulici oslávila tridsať rokov 
svojej existencie. Škôlka 
pripravila pre návštevníkov 
výstavu a rodičov a zástup-
cov zriaďovateľa pozvala na 
slávnostné popoludnie, kto-
ré malo rodinnú atmosféru.
Ako povedala riaditeľka škôl-
ky Erika Zacharov, materská 
škola a jasle boli na Dunaj-
skej ulici založené 2. marca 
1987. Za tridsať rokov sa 
však mnohé zmenilo. V roku 
1991 jasle zanikli a namiesto 
nich sa vytvorila ďalšia škôl-
karská trieda, teda škôlka 
má dnes päť tried. „Keď si 
spomeniem, že som dva 
roky po otvorení škôlky 
absolvovala pedagogickú 
prax pod vedením tety Fran-
cisky, tety Évy a tety Pirosky, 

ako aj na to, že ako začínajú-
ca učiteľka som dostala v 
roku 1996 najlepšiu príleži-
tosť svojho života, za čo som 
dodnes vďačná, teda že som 
v škôlke učila spolu s Ali-
cou Vörös, Erzsébet Kovács 
a Rozáliou Varga, alebo že 
sme v roku 2007 spolu oslá-
vili dvadsiate výročie exis-
tencie škôlky, tak moju dušu 
naplní spokojnosť a radosť,“ 
vyznala sa Erika Zacharov 
a dodala: „O škôlke počul 
zrejme každý Šamorínčan. 
O jej dobré meno sa výraz-
ne zaslúžila bývalá riaditeľ-
ka Franciska Valacsay a jej 

tím. V materskej škole sa od 
počiatku pracovalo cieľave-
dome a kvalitne. Pracoval v 
nej bábkový súbor, ktorý sa 
viackrát zúčastnil Podunaj-
skej jari, škôlka sa úspešne 
zapájala do výtvarných súťa-
ží, pričom naša pedagogic-
ká a výchovná práca kládla 
do centra záujmy dieťaťa. 
Potom prišli zmeny, kolegy-
ne sa vymenili a v roku 2013 
som dostala poverenie viesť 
škôlku. Nezmenené však 
zostali krása, dobro a láska, 
ktoré sa skrývajú v deťoch. 
V tom tkvie najväčšia radosť 
nášho povolania a zároveň aj 
najväčšia zodpovednosť, aby 
sme so zverenými pokladmi 
narábali odborne a citlivo, 
aby sme ich zachovali a obo-
hatili.“

Kolektív škôlky pri príleži-
tosti výročia materskú ško-
lu vyzdobil a škôlkarov celý 
týždeň čakali prekvapenia. 
Každá trieda oslavovala s 
vlastnou tortou a vďaka 
sponzorom dostal každý 
škôlkar do daru farebné trič-
ko so slávnostným logom 
a pamätnú plaketu. Tričká 
s logom mali veľký úspech, 
podobné dostali aj deti, kto-
ré navštevovali škôlku v roku 
2007 počas dvadsaťročné-
ho jubilea. Možno mnohé z 
nich majú tričká na pamiat-
ku odložené dodnes.

Text a foto: Helena Tóthová
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Hasičská ukážka 
s policajnými psami

Šamorín tento rok prevzal 
od Dunajskej Stredy štafe-
tu projektu Mesto prevencie. 
Cieľom celoštátneho pro-
jektu je ponúknuť mladým 
ľuďom v rámci rôznych 
programov alternatívu k 
drogám, alkoholu a iným 
závislostiam, zvýšiť verejnú 
bezpečnosť a poukázať na 
význam ekologického sprá-
vania a uchovania miest-
nych hodnôt. Do projektu 
sa v minulosti zapojili mestá 
Banská Bystrica, Nové Zám-
ky, Nitra, Sereď a Galanta, 
ktoré svoje aktivity zamerali 
na viaceré témy, napríklad, 
separovaný zber odpadu, 
propagácia zdravého život-

ného štýlu a športu, ako aj 
prevencia kriminality.
Niekoľko sto detí z miest-
nych materských škôl, ako 
aj nultých a prvých ročníkov 
základných škôl sa 16. mája 
zúčastnilo úspešnej ukáž-
ky hasičskej práce na dvore 
hasičskej zbrojnice, ktorú 
pre nich usporiadala mest-
ská polícia. Na organizácii 
podujatia sa podieľali aj 
profesionálni a dobrovoľní 
hasiči. Odborníci prezento-
vali rôzne životné situácie, 
aby ukázali, ako ich riešiť. 
Najväčší úspech mali slu-
žobné policajné psy, no bez 
potlesku a ovácií nezostala 
ani ukážka práce hasičov.  (–)

Andersenova  noc 

V rámci projektu Mesto prevencie Základná škola s vyučova-
cím jazykom maďarským v Mliečne 19. mája zorganizovala 
bežeckú súťaž Štafetový beh pre zdravý Šamorín. Na štart sa 
postavili tucty škôlkarov a školákov, ktorí bežali v tričkách 
s logom podujatia a ako štafetu niesli zástavu mesta. Štart 
bol v Mliečne pri škôlke a v cieli pri mestskom úrade dostal 
každý účastník diplom. 

Foto: Adrián Lőrincz 

V Základnej škole Mateja 
Bela dňa 31. marca 2017 
sa uskutočnil už 3. ročník 
úspešnej rozprávkovej noci 
H. CH. Andersena spojený 
s „nocovačkou“. Žiakov 2. 
ročníka čakali po prícho-
de pani učiteľky, ktoré im 
pripravili rôzne súťaže, pri 
ktorých získavali slabiky do 
tajničky, ktorú po absolvo-

vaní všetkých súťaží museli 
vylúštiť. Po skončení súťaž-
nej časti programu všetkým 
dobre padla odmena vo for-
me večere – chrumkavej a 
voňavej pizze. 
Zábava a  najväčšie prekva-
penie nasledovali vo vyzdo-
benej telocvični, kde nám 
prišli prečítať rozprávky 

známi herci Lenka Košic-
ká, Marek Ťapák, Dušan 
Szabó a jednou rozprávkou 
prispela aj pani zástupky-
ňa 2. stupňa Marta Izsófo-
vá. Čítanie rozprávok bolo 
spestrené diskotékou, kde 
sa žiaci vybláznili a vytanco-
vali. Záver celého večera bol 
nočný pochod okolo školy a 
hľadanie pokladu. Deti boli 

plné nadšenia a vzrušenia. 
Každé dieťa našlo svoj poklad 
vo forme sladkej odmeny za 
odvahu. Andersenova noc 
bola úspešne zavŕšená spa-
ním v spacích vakoch a ráno 
sa deti plné zážitkov a nadše-
nia, živé a zdravé, ale aj una-
vené vrátili domov.

Mgr. Alexandra Ásványiová

Žitnoostrovské osvetové 
stredisko v spolupráci s 
Mestským domom kultúry 
vo Veľkom Mederi zorgani-
zovalo už po dvanásty raz 
tradičný festival úspešných 
rómskych talentov. Aj tento 
rok sa ho zúčastnili aj spe-
vácke talenty zo Súkromnej 
hotelovej akadémie SD Jed-
nota v Šamoríne. 
Na škole účinkuje súbor 
Ladoja, ktorého pomenova-
nie vzniklo z prvých písmen 
jeho členov – Lacka Síposa 
(neskôr zo súboru odišiel), 
Dominiky Pavlíkovej a Janka 
Haluzu. Dominika, víťazka 
speváckej súťaže Hudba v 
duši, momentálne účinku-
je ako speváčka vo formácii 
Deja vu, ako aj v chrámovom 
zbore Sancta Maria. Venuje 

sa spevu a v budúcnosti by 
chcela povýšiť svoj koníček 
na profesiu. Jano sa vyprofi-
loval ako spevák a hudobník 
účinkujúci na rôznych osla-
vách a svadbách.
Hoci bolo vystúpenie šamo-
rínskeho dua Ladoja zarade-
né až na koniec programu, 
zožalo veľký aplauz a stalo 
sa príslovečnou čerešničkou 
na torte. Ladojáci z hotelo-
vej akadémie opäť dokázali 
nespútanosť a temperament-
nosť rómskej hudby. Svo-
jím spevom sa im podarilo 
dostať publikum do varu a 
prezentovať kultúru, ktorá si 
zaslúži obdiv nás všetkých.   
Záznam z prehliadky talen-
tov odvysielala aj RTVS na 
Dvojke vo svojich Správach 
z regiónov.           (hasoš)        

Úspech dua Ladoja
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Udržiavajú priateľské vzťahy
Spomedzi štyroch orga-
nizácií dôchodcov a inva-
lidných dôchodcov, ktoré 
pracujú v našom meste, 
usporiadala svoju výroč-
nú členskú schôdzu ako 
posledná Základná organi-
zácia Zväzu telesne postih-
nutých číslo 769.
O činnosti organizácie s 
takmer osemdesiatimi člen-
mi informovali predseda 
František Fehér a tajomník 
Gabriel Farkas. Hovorili 
o súťažiach, na ktorých sa 
telesne postihnutí zúčastňu-
jú doma i v zahraničí. Miest-
na organizácia organizuje 
tradičnú májovú rybársku 

súťaž a športový deň, ktorý 
sa koná v Športcentre Sama-
ria koncom júna. Na svoje 
podujatia okrem iných zák-
ladných organizácií z regió-
nu pozýva aj spriatelené 
kluby z Maďarska, napríklad 
z Győru, Balatonalmádi či 
Pápy, keďže jej primárnym 
cieľom je udržiavanie dob-
rých vzťahov a prehlbovanie 
priateľstva. Organizácia dbá 
aj o to, aby na narodenino-
vých a meninových oslavách, 
ktoré sa konajú dvakrát do 
roka, zablahoželala každé-
mu svojmu členovi a poteši-
la ho kvetom. Okrem toho 
pravidelne organizujú majá-

les a vianočné posedenie.
Výročnú členskú schôdzu 
pozdravil podpredseda 
okresnej organizácie Štefan 
Molnár, ako aj v neprítom-

nosti primátora a viceprimá-
tora vedúca odboru organi-
začného, správneho a soci-
álnych vecí mestského úradu 
Annamária Lakatos.  (ti)

Medzinárodná rybárska súťaž
Základná organizácia Zväzu 
telesne postihnutých číslo 
769 vďaka podpore hotela 
Kormorán a rybárskeho zvä-
zu aj tento rok usporiada-
la tradičnú medzinárodnú 
rybársku súťaž na čilistov-
skej lagúne.  
Hlavným cieľom základnej 
organizácie je obohatiť so-
ciálny a kultúrny život teles-
ne a zdravotne postihnu-
tých. Na súťaž prišli rybári 
aj z Győru a Balatonalmádi. 

Súťažiaci síce tento rok chy-
tili oveľa menej rýb než v 
predchádzajúcich rokoch, 
no atmosféra bola napriek 
tomu veselá a priateľská. 
O občerstvenie sa postaral 
hotel Kormorán.
Ocenení súťažiaci zo Slo-
venska: 1. Ladislav Naszá-
dos ml., 2. Gabriel Farkas, 
3. Anton Pokorný. Ocenení 
súťažiaci z Maďarska: 1. Lász-
ló Herczeg – Balatonalmádi, 

2. Lászlóné Herczeg – Bala-
tonalmádi, 3. Róbert Vanhal 
– Győr. Putovný pohár získal 
András Sulok z Győru.  
Začiatkom roka náhle zomrel 
jeden z popredných členov 
základnej organizácie a veľ-
ký rybár Jozef Csápai. László 
Herczeg na jeho pamiatku 
založil Pamätný turnaj Joze-
fa Csápaiho. Pohár odovzdal 
predsedovi organizácie Fran-
tiškovi Fehérovi, aby sa oň 
každý rok súťažilo. Organizá-

cia sa Lászlóovi Herczegovi 
za priateľské gesto aj touto 
cestou vyslovuje poďakova-
nie. 
Organizátori pohostili 
účastníkov rybárskej súťa-
že v klubovej miestnosti na 
Pomlejskej ceste chutným 
gulášom, ktorý pripravil 
majster kuchár Zoltán Czucz, 
ocenený na viacerých medzi-
národných kulinárskych 
súťažiach.

Ďalšie kolo súťaže, ktorú 
svojou prítomnosťou poctil 
aj viceprimátor Šamorína 
Csaba Orosz, usporiadal  

27. mája v Győri tamojší 
športový zväz vedený Feren-
com Pintérom.

Gabriel Farkas 

Centrum voľného času Kukkónia pri príležitosti sviatkov 
pravidelne navštevuje Zariadenie pre seniorov Ambrózia, 
aby jeho obyvateľov potešilo kultúrnym programom a vnies-
lo do ich všedného života trochu zmeny a svetla. Tak to bolo 
aj naposledy, keď pedagógovia a žiaci centra prekvapili oby-
vateľov zariadenia programom ku Dňu matiek.
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Po stopách minulosti KLIMO  DANCE  STUDIO   BODUJE!
Výstavu starých fotografií 
Šamorína Spomienky z dáv-
nych čias 2 otvorila 28. apríla 
Edit Bauer citátom z básne 
Miklósa Radnótiho o domo-
ve.
Výstavu inicioval a usporia-
dal Gábor Szinghoffer, ktorý 
na viac ako dvesto fotografi-
ách ukázal bývalú tvár Šamo-
rína, jeho staré ulice, námes-
tia a domy. „Výstava prezen-
tuje takmer sto rokov nášho 
mesta s výnimkou vojnových 
rokov, z ktorých sa nám 
dokumenty nezachovali. 
Možno bolo zakázané fotiť, 
možno ľuďom chýbala sila 
a takéto zábery sa nezacho-
vali, keďže každý sa snažil 
zbaviť sa skľučujúcich spo-
mienok,“ uviedla Edit Bauer 
a dodala, že „mesto môže 

byť slávne aj vďaka malým 
veciam. Šamorín dokazu-
je, že v meste sa môže stať 
legendou aj pekár či zmrzli-
nár. A koho by nedojalo, keď 
na záberoch spozná svojich 
príbuzných, spolužiakov či 
priateľov, ktorí sa už dávno 
obrátili v prach. Aj práca ich 
rúk, ich vízie utvárali tvár 
nášho mesta. Podobne závi-
sí od nás, akú stopu po sebe 
zanecháme... Vďaka patrí 
všetkým, ktorí staré fotogra-
fie uchovali, ako aj tým, kto-
rí ich zozbierali a vystavili.“
Na vernisáži vytvorila dob-
rú atmosféru kapela Duna 
Folk Band. Miestni obyvate-
lia mohli na starý Šamorín 
nostalgicky spomínať počas 
celého mája. 

Text a foto: Helena Tóthová

Krajské kolo súťaže Šaffo-
va ostroha – súťaž sólistov a 
tanečníkov v ľudovom tanci 
sa uskutočnila v apríli 2017 
v Kultúrnom dome v Kri-
žovanoch nad Dudváhom. 
Tento rok z nášho okresu sa 
zúčastnili tanečníci zo súbo-
rov Nagy Csali zo Šamorína, 
FS Csallóközi a DFS Ágacska 
z Dunajskej Stredy.  Šamo-
rínčan Ádám Rajcsányi pred-
viedol pastiersky palicový 
tanec a verbunk z Vasváru. 
Z toho istého súboru Noémi 
Gyén a Bence Válent zatan-
covali pomalý a rýchly čardáš 

z Kamenína. András Berta-
lan Béhr, sólový tanečník 
FS Kiscsallóközi Dunajská 
Streda zatancoval Verbunk 
Sallai. Odborná porota tých-
to tanečníkov zaradila do 
zlatého pásma a nominovala 
na celoštátne kolo v Dlhom 
Klčove. 
Prestížnu cenu, strieborné 
pásmo získali Šamorínčania 
Barbara Kovács a Dávid Szász, 
Máté Németh a Zoé Eszter 
Polák, ďalej Veronika Molná-
rová a Levente Németh z DFS 
Ágacska Dunajská Streda. 

Ingrid Molnár 

V rámci dobrovoľníckych dní Most lásky-Szeretethíd, ktoré v 
Karpatskej kotline organizuje reformovaná cirkev, usporiadal 
šamorínsky reformovaný cirkevný zbor 21. mája v zariadení 
pre seniorov hudobno-diskusné popoludnie spojené s pikni-
kom. Na dvore zariadenia sa predstavil rodinný spevokol cir-
kevného zboru, duchovný András György odslúžil bohosluž-
bu a obyvateľov potom zabával Duna Folk Band. – Cirkevný 
zbor daroval nášmu zariadeniu 250 eur na nákup záhradné-
ho grilu, ktorý sme na popoludní hneď aj vyskúšali, – infor-
movala nás riaditeľka Ambrózie Anna Bodóová a dodala, že 
obyvatelia domova prežili príjemné a veselé popoludnie.  

Výborné výsledky 
tanečníkov

Tanečno-športový klub 
KLIMO DANCE STU-
DIO pôsobí v našom 
meste už niekoľko rokov 
a svojou aktívnou čin-
nosťou prispieva k ras-
tu v oblasti tanečného 
športu. Počas tanečných 
tréningov, ktoré prebie-
hajú v Relax & Fitness 
centre TITI na Hlav-
nej ulici, sa deti tvrdo 
pripravujú na súťaže a 
tanečné vystúpenia, aby 
sa predviedli v čo najlep-
šom svetle. Výborné výsled-
ky súťažiach svedčia o tom, 
že deti sú pohybovo zdatné 
a  majú skutočný záujem 
rozvíjať svoje tanečné ume-
nie.  
Svoj úspech v tanci dokázal 
aj Tomáš Kaleta so svojou 
tanečnou partnerkou Dian-
kou Dugasovou, ktorí dňa 
22. apríla 2017 získali II. 
miesto na Majstrovstvách 
Slovenska v Showtime s cho-

reografiou Fantastic Rio. 
Zároveň svojím bodovým 
umiestnením získali nomi-
náciu na Majstrovstvá Euró-
py, ktoré sa budú konať v 
Budapešti koncom mesiaca 
jún. 
Týmto by sme tanečníkom 
chceli srdečne zablahoželať 
a zároveň poďakovať za vyni-
kajúcu reprezentáciu nášho 
mesta. Držíme im palce, aby 
získali majstrovský titul!  
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SPrávy meStSkej Polície

è 2. mája bolo na  ulici Mest-
ský majer zablokované osob-
né motorové vozidlo, ktoré 
parkovalo na verejnej zeleni. 
Nakoľko majiteľ porušil § 
25/1 s) zákona č. 8/2009 Z. z. 
a dopustil sa priestupku proti 
bezpečnosti a plynulosti cest-
nej premávky, dostal blokovú 
pokutu.
– o 11.32 hod. bolo oznáme-
né, že na Hlavnej ulici v parku 
vedľa budovy mestského úra-
du sa stratilo trojročné dieťa. 
Hliadka prekontrolovala celé 
okolie, chlapčeka našla  po 
15-tich minútach pri obchode 
BILLA a odovzdala matke.  
è 5. mája o 12.45 hod. na 
Bratislavskej ceste hliadka 
odchytila psa, ktorého pre-
viezla do karanténnej stanice 
pri MsP. O 13.20 hod. sa pri-
hlásila majiteľka. 
– o 00.30 hod. na Kasáren-
skej ulici neznámy muž kŕmil 
dvoch psov cez oplotenie. 
Majiteľ psov uviedol, že takto 

mu psov kŕmi neznáma osoba 
už takmer 10 dní. Bol upozor-
nený hliadkou, že takto pes 
stráca strážnu schopnosť, čo 
môže využiť neznáma osoba a 
spáchať trestný čin krádeže a 
vlámania.
è 7. mája o 12.30 hod. na 
Jazdeckej ulici došlo k hád-
ke medzi susedmi. Jeden zo 
susedov bol silne pod vply-
vom alkoholu, odstránil plot 
od strany suseda a vošiel na 
jeho pozemok bez súhlasu 
tým, že bude budovať lešenie, 
čím vznikla hádka medzi nimi. 
Vyhrážal sa likvidáciou suse-
da, čím sa dopustil priestupku 
proti občianskemu spolunaží-
vaniu podľa zákona 372/1990 
Z. z ods.1, bol riešený ulože-
ním pokuty v blokovom kona-
ní.
è 10. mája o 10.50 hod. 
hliadka preverovala oznáme-
nie, podľa ktorého na sídlis-
ku Platan neznámy muž ven-
čí veľkého psa na verejnom 

priestranstve v rozpore s 
VZN mesta. Osoba uvedeným 
skutkom porušila § 5/1 VZN 
mesta Šamorín č. 9/2015 a 
dopustila sa priestupku proti 
verejnému poriadku, ktorý bol 
riešený v blokovom konaní.
è 11. mája o 12.40 hod. 
na Hlavnej ulici bol riešený 
priestupok proti bezpečnos-
ti a plynulosti cestnej pre-
mávky, ktorého sa dopustil 
vodič osobného motorového 
vozidla tým, že parkoval na 
vyhradenom parkovisku pre 
ŤZP, čím porušil § 25/1 n) 
zákona č. 8/2009 Z. z. Priestu-
pok bol riešený uložením blo-
kovej pokuty. 
è 14. mája o 19.40 hod. v 
Mliečne na Starej ceste ležal 
neznámy muž ktorý bol silne 
pod vplyvom alkoholu. Bol 
vyzvaný, aby z miesta odišiel. 
Výzvu rešpektoval. 
è 16. mája o 20.15 hod. 
hliadka preverovala oznam, 
podľa ktorého skupinka mla-

dých na Gazdovskom rade 
pri garážach požíva alkoho-
lické nápoje na verejnom 
priestranstve. Uvedeným 
skutkom porušili § 10 VZN 
mesta Šamorín č. 10/2009 a 
dopustili sa priestupku pro-
ti verejnému poriadku, pre-
to im bola uložená bloková 
pokuta. 
è 18. mája o 8.05 hod. 
bolo oznámené, že na Gaz-
dovskom rade na chodníku 
je uhynuté telo zvieraťa. Zvie-
ra z miesta odstránili pracov-
níci firmy AREA Šamorín.
– o 14.10 hod. na Hlavnej ulici 
pri MsÚ žobral neznámy muž. 
Bol vykázaný  z miesta. Výzvu 
hliadky rešpektoval. 
è 22. mája o 21.45 hod. v 
predajni Kaufland SBS zadrža-
la zlodeja, ktorý sa so svojím 
konaním dopustil priestupku 
podľa § 50 zákona č. 372/1990 
Zb. Bola mu uložená bloková 
pokuta, ktorú uhradil v hoto-
vosti na mieste.

Ďalšie mená na lavičkách osobností
Občianske združenie Pre 
Šamorín v spolupráci so  spo-
ločnosťou CZ Slovakia druhú 
časť projektu Lavičky našich 
osobností slávnostne ukončilo 
dňa 1. mája 2017 s odovzdáva-
ním ďalších 5 lavičiek s mena-
mi osobností, ktorých činnosť 
pre rozvoj kultúry, národného 
povedomia a zachovanie his-
tórie nášho mesta mnohí z nás 
majú ešte v čerstvej pamäti.  
Výrok spisovateľa  Marka Twai-
na „Sme tým, čo si pamätáme“ 
je naozaj nadčasový, pretože 
silu a autoritu spoločnosti 
určujú tí, ktorí pre ňu neváha-

jú priniesť obetu. Sú schopní 
vzdať sa svojho prospechu v 
prospech spoločnosti, v pros-
pech druhých, pričom vytvá-
rajú hodnoty a tradície. Mesto 
Šamorín má v tomto smere 
bohatú tradíciu. 
Myšlienka projektu „Lavičky 
našich osobností“ vznikla v 
roku 2013. Prvá časť projektu 
sa realizovala v máji roku 2014, 
a vďaka finančnej pomoci spo-
ločnosti CZ Slovakia, lokálpat-
riotizmu a nadšeniu Štefana 
Czucza, sa podarilo ukončiť 
druhú časť úspešného projek-
tu.

Projekt sa skladá z pamätnej 
tabule a z 30 lavičiek umiest-
nených na Pomlejskej ceste a 
v lesoparku Pomlé. Pred troma 
rokmi sme odovzdali 22 lavi-
čiek s tabuľami so zvučnými 
menami osobností, ktoré sa 
vybrali aj na základe návrhov 
občanov mesta. Sú to mená 
osobností, ktorí svojou prácou 
prispeli k vytvoreniu a posilne-
niu dobrého mena nášho mes-
ta, svojou činnosťou  vytvorili 
hodnoty a stali sa súčasťou 
jeho histórie. Sú medzi nimi 
učitelia, vedci, spisovatelia, 
maliari, kňazi a jedna lavička 
je venovaná aj dobrovoľnému 
hasičskému zboru s dlhoroč-

nou tradíciou a známemu 
šamorínskemu zmrzlinárovi.
Veríme, že táto iniciatíva je 
ďalším krokom na ceste histo-
rickej pamäte a že lavičky naďa-
lej  budú slúžiť obyvateľom a 
návštevníkom nášho mesta na 
oddych a spomienku. 
V II. etape projektu boli odo-
vzdané lavičky s menami: Fer-
dinand  Kranzinger –  foto-
graf, Károly Tóth – zakladateľ 
Fórum inštitútu, Anna Hecht 
– pedagóg,    Jozef Košťál – ria-
diteľ žrebčinca, chovateľ koní, 
Alexander Barcsek – rímskoka-
tolícky dekan.  

(Pokračujeme)
Agneša Tóthová, OZ Pre Šamorín



jún 2017 9

Ponuka Mestskej knižnice  ZsigMonda Zalabaiho
iSabelle autiSSier: Náhle, Sami  

Louise je skúsená horolezkyňa, Ludovic je 
statný mladý muž. Opustia svoje parížske 
zamestnania a vydajú sa na cestu okolo 
sveta. Zastavia sa na nádhernom ostrove 
medzi Patagóniou a Hornským mysom. 
Divoká príroda, zasnežené vrcholky hôr, 
ľadovcové krátery, jazerá bez vody sa však 
zmenia na nočnú moru. Zamilovaný muž 
a žena sú zrazu úplne sami. Ich novými 
spoločníkmi sa stávajú tučniaky, uškatce, 
tulene a potkany. Ako bojovať s hladom a 

vyčerpaním? A ak prežijú, budú schopní vrátiť sa medzi ľudí? 
Ako im opíšu neopísateľné? Román Náhle, sami je strhujú-
cim príbehom dvoch Robinsonov, príbehom o tom, čo z nás 
uprostred neľútostnej prírody robí ľudí.

jaNa ProNSká: Srdcom a mečom 
Strhujúci príbeh našej najúspešnejšej autorky historic-
kých romancí, ktorej knihy už potešili 
vyše 100 000 čitateľov na Slovensku a v 
Čechách. Uhorský šľachtic Ardan Balaša 
prišiel pre intrigy mocného bána Mla-
dena Subiča o všetko. Iba vďaka odvahe 
švagrinej Zorany ušiel z väzenia a ukryl 
sa v horách. Zorana za pomoc mužovi, 
ktorého od detstva milovala, zaplatila 
vlastnou slobodou: v kláštore ju prinúti-
li vstúpiť do rehole. Po rokoch však opäť 
čelí Subičovej svojvôli a tak musí presvedčiť zatrpknutého 
Ardana, aby sa domáhal spravodlivosti, len tak totiž môžu 
usvedčiť spupného veľmoža z intríg. Zorane sa to podarí a 
spolu sa púšťajú do neľahkého boja...

Tento rok sa v Šamoríne 12. mája konala vernisáž výstavy 
diel, ktoré boli vybraté z diel umelcov združenia KOMP – 
Súčasná umelecká panoráma. Výstavu otvoril Tihamér Lacza 
a v krátkom programe sa predstavili pedagógovia Základnej 
umeleckej školy Štefana-Németha Šamorínskeho. Výstava 
bola otvorená do 31. mája a predstavili sa na nej Zuzana 
Benková, György Dolán, Tibor Juhász, Tibor Kopócs, György 
Lipcsei, Miro Gábriš Mirinof, György Varga, Károly Borbé-
ly, Máté Borbély, Kornél Füredi, Ferenc Lebó, Judit M. Tóth, 
Zoltán Sipeki a Zoltán Uzsák.                           (ti)

Súkromná hotelová akadémia 
Námestovo usporiadala pri 
príležitosti 55. výročia zalo-
ženia školy gastronomickú 
súťaž s medzinárodnou účas-
ťou. Do súťaže sa zapojila  aj 
Súkromná hotelová akadémia 
SD Jednota Šamorín. Žiač-
ky tretieho ročníka: Sojková 
Nicol, Hengericsová Gréta a 
Ozsvaldová Nikoleta repre-
zentovali školu v súťažných 
kategóriách barman a čašník. 
Náročnú prípravu zvládli pod 
vedením odborných pedagó-
gov Ildikó Kissovej a Judity 
Szabovej. Do súťaže sa pri-
hlásili so slávnostnou tabuľou 
na tému svadba, hlavného 
jedla vo forme šalátu, koktai-

lom pod názvom Letný dotyk 
a so smoothie pod názvom 
Jarné osvieženie. Výsledný 
efekt slávnostnej tabule ladil 
do čierno-biela, keďže čierny 
oblek predstavoval ženícha a 
biele šaty nevestu. Nakoniec 
sa sen súťažiacich dievčat stal 
realitou. Výsledné hodnotenie 
poroty potvrdilo náročnosť 
pri výbere súťažiacich, ako aj 
ich vysokú odbornosť. Grétka 
Hengericsová získala dve zlaté 
medaily. Za prípravu  svadob-
nej tabule i za prípravu šalátu, 
ktorý zodpovedal náročným 
kritériám hodnotenia. Nikol 
Sojková získala striebro za prí-
pravu koktailov a smoothie. 
Blahoželáme!             (hasoš)

Pravidelne každý mesiac sa 
schádzajú členky Sloven-
ského klubu čitateľov na 
zaujímavé stretnutia, ktoré 
organizuje Mestská knižni-
ca Zsigmonda Zalabaiho. 
Pozvanými hosťami nie sú 
len súčasní slovenskí autori, 
ale aj zaujímavé osobnosti. 
V máji sa uskutočnilo pod-
ujatie s Ing. Máriou Szlová-
kovou, ktorá sa už niekoľko 
rokov venuje kineziológii. 
Každý z nás sa občas ocitne v 
situácii vnútorného nepoko-
ja a nespokojnosti so samým 
sebou. Metóda vychádza z 

jednoduchého svalového tes-
tu, cez ktorý sa vie kineziolo-
gička dostať k podvedomiu 
a bunkovej pamäti. Nejde o 
liečiteľstvo v pravom slova 
zmysle, len o odblokovanie 
toku energie, ktorá sa zablo-
kovala v dôsledku vzniknuté-
ho stresu. Výsledok sedenia 
sa nedostaví okamžite, len 
postupom času zistíme, že 
sa problémy postupne eli-
minujú a želaný výsledok sa 
dostaví. 
Už teraz sa tešíme na ďalšie 
stretnutia.

Slovenský klub čitateľov 

O jednom nevšednom 
stretnutí Klubu čitateľov

Cenná žatva študentov
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Dvaja naši v juniorskom „repre” 

Štart do sezóny, ako sa patrí 

Matej Szeiler 15. na ME
V uplynulých týždňoch 
mali naši mladí zápasníci 
klubu ZK Gladiátor prete-
kárske „ostrostrelectvo“ po 
tom, čo absolvovali spolu s 
reprezentantmi Slovenska v 
troch vekových kategóriách 
tréningový kemp v Šamorí-
ne, mali namierené najprv 
na žinenky  do chorvátskej 
Koprivnice. Tu sa im poda-
rilo vybojovať dve bronzo-
vé medaily vďaka Matejovi 
Szeilerovi a Robovi Rabi-
novi. Na ďalšie významné 
podujatie zverenci Štefana 
Horvátha nemuseli ďaleko 
cestovať, iba sa posúvali do 
hlavného mesta Srbska. V 
Belehrade sa totiž uskutoč-
nili vôbec historické prvé 
Majstrovstvá Európy pre 
študentov v dvoch veko-
vých kategóriách, na kto-
rých sa predstavilo viac než 
300 kadetských a žiackych 
voľnoštýliarov a vyznávači 
gréckorímskeho štýlu. Matej 
Szeiler (47 kg) mal až 30 
konkurentov, v prvom kole 
zdolal presvedčivo gréckeho 
protivníka v pomere 12 : 4, 
no ďalší dvaja súperi boli už 
nad jeho sily, a po tesných 
dvoch prehrách s Bieloru-
som a Gruzíncom skončil 
napokon na 15. mieste. 
Nesmútil však dlho a o pár 
dní suverénne vyhral medzi-

národný pohár v českom 
Novom Jičíne a obstál aj na 
tradičnom veľkolepom pod-
ujatí v holandskom Utrech-
te. Mladí zverenci Olivera 
Oláha v kategórii kadetov 
obsadili pekné umiestnenia 
najprv na medzinárodnom 
turnaji v českom Chomu-
tove a v Dunajskej Strede v 
rámci župnej študentskej 
olympiády. Najviac radosti 
pre náš klub však  pripravil 
Attila Ágh (58 kg) v Rimav-
skej Sobote, keď suverén-
ne vybojoval titul majstra 
Slovenska. Po jeho zlatom 
triumfe si náš tím získal 
striebro na Majstrovstvách 
Slovenska tímov v Trhovej 
Hradskej. Koniec mája pri-
niesol pre našich mladých 
gladiátorov najväčšiu medai-
lovú žatvu v Kladne, na kva-
litne obsadenom Českom 
pohári s názvom Lidice, kde 
sa okrem iných zišlo viac 
než 300 zápasníckych talen-
tov. Zverenci Olivera Oláha 
doniesli až sedem medai-
lí – zlato získali  Attila Ágh 
(2001, 58 kg) a Bence Holo-
csi (2000, 76 kg ), striebro: 
Oliver Oláh (2001, 63 kg) a 
Tamás Szelle (2002, 69 kg), 
bronz: Róbert Rabina (2002, 
85 kg),  Juraj Čukan (2005, 
52 kg) a Marek Bartalos 
(2005, 57 kg).

Aj takmer z ničoho, vo veľmi 
skromných podmienkach sa 
dajú dosiahnuť skvelé športové 
výsledky, ak človek disponuje 
pri svojich aktivitách s ľudský-
mi hodnotami ako viera, lás-
ka, vytrvalosť, statočnosť, úcta 
odolnosť a pod. O tom nás pre-
sviedčajú už takmer desaťročie 
ľudia v rámci klubu FK Šamo-
rín/Hamuliakovo, ktorý mana-
žuje od svojho vzniku Tibor 
Lengyel pri pomoci zopár rodi-
čov  s veľkým entuziazmom.  
Možno v našom meste ich 
mnohí považovali dlhé roky za 

„svojské” a popri veľkom futba-
le ich brali ako nepresvedčivého 
malého bračeka.  Avšak aj na 
temnej strane zasvieti slniečko, 
aj v skromných útulkoch môže 
byť život pestrý. Dokazuje to aj 
nedávna, až dvojnásobná repre-
zentačná pozvánka  pre dvoch 
talentov klubu do juniorskej 
futsalovej reprezentácie. Kto 
však len trošku pozná kvality 
Tibora Lengyela a Jozefa Sípo-
sa (na snímke), nečuduje sa, že 
Branislav Škorec, tréner junior-
skej futsalovej reprezentácie 
Slovenska  ich nominoval na 

priateľské zápasy proti Portu-
galsku, ktoré odohrali v Porte.  
Prehrali síce obe stretnutia 
(0 : 1 a 1 : 4), ale naši mladíci 
dostali pochvalu aj od por-
tugalských trénerov, samo-
zrejme, bol s nimi spokojný 
aj slovenský reprezentačný 
kouč a pozval ich do ďalšieho 
tréningového kempu repre-
zentácie do Žiliny. Obidvaja 
sa už z veľkého futbalu poma-
ly, ale isto posúvajú a špe-
cializujú sa na futsal, už rok 
totiž legionárčia v najlepšom 
futsalovom klube Slovenska v 

bratislavskom Slovmatic-Fo-
fo, kde sú najlepšími hráčmi 
juniorskej Extraligy, dokonca 
Sípos už zopár gólov strelil 
aj v mužskom extraligovom 
tíme. I keď o 16-ročného Jož-
ka je obrovský záujem aj pre 
veľký futbal, takmer denne ho 
lanári nejaký ostrieľaný FIFA-
agent, medzi nimi aj najpre-
stížnejší slovenský manažér 
Karol Csontó.  Jožko však 
zatiaľ počúva svoju matku 
a nezanedbáva školu, i keď, 
samozrejme, určite viac miluje 
futbal než školu… 

Po viactýždennej „suchej” dri-
ne  sa naši kanoisti a kajakári 
konečne dostali aj na pretekár-
ske vody. Tohtoročnú sezónu 
zahájili svojsky, ako sa pre naše 
klubové farby a tradície patrí: s 
medailovými úspechmi. Najprv 
zverenci trénera Gejzu Vasa 
na čele s extratalentom Csa-
bom Zalkom obohatili ďalšími 
úspechmi našu bohatú klu-
bovú kolekciu v Novákoch na 
Majstrovstvách Slovenska na 
dlhej trati (súťažilo sa  v dvoch 
vekových  kategóriách na 5 km). 
Sumár šamorínskych medai-
listov – zlatí: Csaba Zalka 2 x 
(junior) a Denis Libai (junior), 
kadeti:  Zsolt Libai, Karolína 
Seregi – strieborní (všetci kade-
ti): Zsolt Libai, Alex Tóth, Karo-
lína Seregi,  Bianka Sidó (vekom 
ešte staršia žiačka), bronzo-
ví: Tamás Húsvéth (junior) a 
Emma Horváth (kadetka). Ani 
tradičná veľkolepá medzinárod-
ná regata na piešťanskej Sĺňave 
– na ktorej sa viac než 200-člen-

né pretekárske pole zišlo zo 17 
národov – sa neskončila bez 
mnohopočetných skvelých 
úspechov šamorínskeho klubu.  
Podobne ako na minuloroč-
ných MS v Plovdive, aj v kúpeľ-
nom meste zbieral medaily Csa-
ba Zalka – zlato vybojoval  na 
K1 200 metrovom šprinte, na 
500-ke bol druhý a na 1000 m sa 
mu podarilo vypádlovať bronz. 
Ani kadeti nechceli príliš zaostá-
vať – Alex Tóth ako člen sloven-
skej K4 500 m získal zlato a na 
K2 500 m pridal striebro. Zsolt 
Libai bol dvojnásobne bronzo-
vý (K1 500, K2 500). Kadetka 
Karolína Seregi získala až tri 
striebra  (ako členka slovenskej 
posádky K2 500,  K2 1000 a 
K4 500), talentovaný kanoista  
Eduard Strýček skompletizoval 
šamorínsky „úlovok”  s dvoma 
striebrami  (ako člen slovenskej 
posádky C2 500 a C2 1000). Čo 
k tomu dodať? Snáď iba toľko: 
Šamorínčania, ešte pridať! 

Zostavil: Ernő D. Tok  

ZÁPASENIE

futSAl

RÝCHlOStNÁ KANOIStIKA 

Stalo sa v máji
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Futbalisti ŠTK Šamorín majú za sebou vynikajúcu sezónu

Štk Šamorín má za sebou 
vo svojej 103-ročnej histórii 
najúspešnejšiu sezónu.
modro-bieli skončili na štvr-
tej priečke. jedným z naj-
lepších hráčov bol csaba 
horváth, ktorý je odchovan-
com klubu.
csaba, ako sa spätne poze-
ráš na sezónu 2016/17?
– Jedným slovom: bola vyni-
kajúca!
a podrobnejšie?
– Sezónu musíme rozdeliť 
na dve časti. Naším prvým 
cieľom bolo skončiť po zák-
ladnej časti v prvej šestke. 
Podarilo sa to. Začali sme 
fantasticky, mali sme sériu 
víťazných stretnutí. Podarilo 
sa nám napriek tomu, že sme 
mali veľa zranených. Dosta-
li sme sa aj do krízy, no na 
koniec sme rok 2016 ukončili 
na piatej priečke.
Potom prišli prvé jarné 
zápasy…
– Pred prvým nepostupujú-

cim tímom sme mali iba dvoj-
bodový náskok, a preto bolo 
veľmi dôležité, aby sme dobre 
odštartovali. Vyhrali sme prvé 
tri zápasy a zabezpečili sme si 
miesto v nadstavbe. Silu náš-
ho družstva dokázalo aj to, 
že ani raz sme neklesli pod 
čiaru, vždy sme boli na postu-
pujúcom mieste.
v nadstavbe ste nezača-
li dobre, ale potom ste 
neprehrali osem zápasov za 
sebou.
– Chceli sme dosiahnuť čo 
najlepšie výsledky. A to sa aj 
podarilo. V nadstavbe sme 
prehrali iba dvakrát. Boli to 
zbytočné straty. Po zbytoč-
nom góle sme neuspeli v Lip-
tovskom Mikuláši, ako ani 
doma proti VSS Košice.
aká bola spolupráca medzi 
zahraničnými a slovenskými 
hráčmi?
– Výborne sme sa zohrali. 
Mali sme hráčov (Leonel, 
Levi), ktorí boli v ŠTK už dlh-

šie obdobie. Bolo výborným 
rozhodnutím, že Peu zostal 
u nás aj na jar. Dokázal svoju 
kvalitu, stal sa kráľom strel-
cov. Výbornú jeseň produko-
val Luiz Fernando, ktorý sa 
dostal do áčka Fluminense. 
Namiesto neho prišiel Mar-
lon, ktorý sa stal súčasťou zák-
ladnej zostavy. Spomínal som 
Leonela, ktorý je už skoro 
Šamorínčanom. Je fantastický 
človek, vždy hrá s veľkým srd-
com. Ani sa nečudujem, že sa 
stal miláčikom publika.
a domáci hráči?
– Som veľmi rád, že mladí 
chalani urobili výkonnostný 
skok. Myslím na Pixiho 
(Marič-Bjekič – pozn. red.), 
Zoliho Ágha a Dávida Ozo-

gánya. A my starí sme držali 
líniu… (úsmev)
je ešte niečo, čo ťa potešilo?
– Je výborné, že v Pomlé sa zvý-
šila návštevnosť. A to aj tak, že 
posledné domáce zápasy sme 
hrali v pracovných dňoch.
ako ďalej?
– V budúcej sezóne musíme byť 
ešte lepší… Uvidíme, čo prine-
sie leto.
dúfam, csaba horváth bude 
pokračovať v Štk…
– Zatiaľ neviem. Našťastie, zdra-
vie mi slúži, môžem pokračovať 
v kariére. Jedno je isté: začiat-
kom júla pôjdem s rodinou na 
dovolenku. V najbližších dňoch 
sa rozhodne, ako ďalej…

Tibor Duducz
Snímky: Tibor Őry

Historický úspech

Samaria Cup bude opäť na jazere Lagúna
Prítomní budú aj olympionici

júl bude v Šamoríne opäť o kanoistoch. Na čilistov-
skom jazere lagúna sa 8. a 9. júla 2017 uskutoční tra-
dičný Samaria cup.
„Podujatie bude opäť dvojdňové. Súťažiť sa bude na dve-
stometrových a dvojkilometrových tratiach,“ prezradil 
riaditeľ pretekov Imrich Tóth, predseda KCK Šamorín.
V čase uzávierky je ťažké hovoriť o účastníkoch pretekov, 
keďže týždeň po Samaria Cupu sa uskutočnia Majstrov-
stvá Európy v bulharskom Plovdive. S najväčšou pravde-
podobnosťou prítomní budú aj naši olympionici Tibor 
Linka a Vincent Farkas. Súťažiť asi nebudú, ale budú 
medzi divákmi.       (duc)

Školské kolo SOČ
Na Súkromnej strednej odbornej škole SD Jednota v Šamo-
ríne sa uskutočnilo školské kolo SOČ. Pred odbornú hod-
notiacu komisiu sa dostala práca študentky III. ročníka 
manažmentu regionálneho cestovného ruchu Moniky Holo-
čiovej, ktorá svoju prácu na tému Tatranský národný park 
úspešne obhájila. Jej cieľom bolo zatraktívniť hodiny geogra-
fie a biológie na základných aj stredných školách pomocou 
didaktickej hry. Žiaci sa takouto zábavnou formou naučia 
spoznávať typickú faunu a flóru Tatier a Tatranského národ-
ného parku.
V praxi si didaktickú pomôcku ešte pred krajským kolom 
SOČ Monika vyskúša  na žiakoch II. stupňa základných 
škôl a tiež na svojich spolužiakoch. Komenského myšlienka 
„Škola hrou“ nestratila na svojej aktuálnosti a atraktívnosti 
ani po niekoľkých storočiach a je i naďalej obľúbenou for-
mou výučby.
Sme radi, že študenti školy majú možnosť a chuť robiť niečo 
nad rámec školských povinností a týmto spôsobom efektív-
ne využívať svoj voľný čas.

Mgr. Petra Nagyová
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13. apríla 2017 sa narodil ladislav emanuel oláh, 26. 
apríla katarína havlíková a ladislav takács, 1. mája 
Zoya Poláčková, 5. mája richard herc, 8. mája Sofia 
lengyelová, 9. mája damian Švec a elias Pék, 12. mája 
Natália Pašková, 18.mája ádám Fördös.
Veľa šťastia, novorodenci!

NARODENIA

7. apríla 2017 zomrel vo veku 60 rokov tibor Sípos, 24. 
apríla vo veku 77 rokov mária horváthová, 25. apríla 
vo veku 75 rokov terézia kovácsová, 3. mája vo veku 79 
rokov július Garai, 6. mája vo veku 72 rokov ján Pok-
staller, 14. mája vo veku 61 rokov ivan tosecký, 20. mája 
vo veku 87 rokov anna Galbáčová, 22. mája vo veku 60 
rokov jozef krček a vo veku 92 rokov František Strasser.
Česť ich pamiatke!

ÚMRTIA

JUBILANTI

UZAVRELI MANŽELSTVO

DROBNý INZERÁT

Veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody v kruhu najbližších 
prajeme tým občanom, ktorí v júni dovŕšia 70., 75., 80., 
85. a viac rokov: ing. eva Neviďanská, Zuzana Galam-
bosová, Zuzana Štengelová, ing. Štefan mikloš, helena 
Szalayová, Zuzana Nagyová, mária Pethőová, anna 
Popová, Zlatica tóthová, anna kissová, lucia Šebová, 
eva czafiková, ladislav leisztner, alžbeta vargová, 
ondrej csikmák, otília vízyová, František Škabla, irena 
kapušťárová, František armai, jozef Pörsök, František 
varga, eva Némethová, ján Paulik, margita lengyelová, 
mgr. emil buranský, helena Stifterová, ladislav ker-
tész, juliana mériová. 

5. mája 2017 ladislav méri a darina hegedűsová,  
13. mája 2017 Gabriel hegyi a mgr. adela kovácsová,  
20. mája ladislav hollósy  a michaela Slamová, tibor 
csölle a  Zuzana Szijjártová, 27. mája 2017 attila jerá-
bek a kristína bucsuházyová. 
Gratulujeme! 

SPOMIENKA

•  14. jún   Molière: Mizantrop – divadelné predstavenie 
Divadla Thália z Košíc – 19.00

•  15. jún    Absolventské predstavenie tanečného oddele-
nia Základnej umeleckej školy Štefana-Németha Šamo-
rínskeho – 18.00 

•  16. jún  Koncertné predstavenie Základnej umeleckej 
školy Štefana-Németha Šamorínskeho pre ZŠ I. stupňa 
–  9.30, pre ZŠ II. stupňa – 11.00

•  18. jún Koncoročný galavečer tanečného centra La 
Suer te – 17.00

•  22. jún Tanečné predstavenie DFS Csali – 16.00
•  23. a 24. jún  Hudobné dni – Nádvorie Korona. Účinku-

jú: Duna Folk Band, Divadlo Rivalda z Dunajskej Stre-
dy, Lajkó Félix, Harmonia Classica, Dura end the Blues 
Club, Renton and the Error Jam a iní – 18.00

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

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Meditácia
Srdečne vás pozývame na meditačný tréning, ktorý sa 

koná každý piatok od 18.30 hodiny. 
Meditácia je forma duševnej hygieny, prečistenie mysle, 

upratanie myšlienok, vnímanie vnútra. V zložitejšom poní-
maní ide o činnosť, umenie, techniku, ktorej zmyslom je 
dostať psychiku človeka do stavu väčšieho alebo hlbšieho 

sústredenia sa. Začiatok: 9. jún 2017 
Miesto: Hlavná 62, 1. poschodie, Šamorín

Prihlásiť sa je možné u Tünde Süveg, 
tel. číslo: 0918 604 567

Vstup zdarma!

V posledných rokoch rastie popularita lukostreľby a aj v 
našom regióne vzniká stále viac lukostreleckých klubov. 
Milovníci tohto športu môžu 17. júna prežiť príjemný 

deň v rodinnom vinárstve Bartal v Gančháze, kde sa od 
ôsmej rána bude v štyroch kategóriách súťažiť v 3D luko-

streľbe. 
Organizátori každého srdečne pozývajú na toto športo-
vé podujatie, na ktorom bude postarané aj o gastrono-

mické zážitky. www.samorin.sk
Denné aktuality, správy:

„Spustla už záhrada, spustol aj dvor,
Ticho je v dome, nepočuť tvoje kroky v ňom.
Tíško si trpel, ubolené srdce prestalo biť,
Ale zaspal si, hoci si chcel ešte žiť.“

Dňa 6. júna 2017 uplynie  9 rokov, čo nás vo 
veku 40 rokov opustil milovaný syn, brat a 
strýko,
FraNtiŠek hraNčo,
a 24. júna 2017 si pripomenieme 12. výročie 
od smrti manžela, otca a starého otca 
FraNtiŠka hraNča zo Šamorína, 
ktorý nás navždy opustil vo veku 52 rokov.

S láskou a úctou: smútiaca rodina

Hudobné stretnutie 
5. júla 2017 sa uskutoční prvé stretnutie kapiel a hudob-
níkov zo Šamorína a okolia. Na podujatí vystúpia aj dnes 
aktívni muzikanti, ako aj kapely a hudobníci, ktorí v regióne 
pôsobili v minulosti. Na podujatie, ktoré sa začne o 14.00 
hod. v mestskom parku Pomlé, je vstup bezplatný a vystú-
pi na ňom takmer dvadsať formácií (kapely, spevácke zbory, 
sólisti).
Organizátori každého srdečne očakávajú.

• Predám kozie mlieko. Tel.: 0905 329 107

Gymnázium M. R. Štefánika v Šamoríne má zámer 
prenajať priestory:
- veľkej telocvične,
- malej telocvične,

- pre nápojový automat.
Bližšie info na www.gymmrssam.sk



Dobré rady pre záhradkárov
jún je prvým mesiacom leta, 
ktorý prinesie so sebou aj 
radosť zberu prvej úrody, ale 
popritom nás čaká množ-
stvo ďalších úloh, ktoré je 
potrebné vykonať v záhrade.
Začneme s tým príjemnej-
ším, so zberom. Najskor-
šia bobuľovina  v záhrade 
sú jahody, ktoré je mož-
né zbierať od konca mája. 
Nemálo starostí nám spô-
sobujú slizniaky, ktoré tiež 
požadujú svoju časť z tohto 
chutného ovocia. V období 
dozrievania môžeme proti 
nim bojovať pascami alebo 
gélovou bariérou. Vtáci, ako 
napr. čierny drozd si tiež 
brúsia svoje „zuby“ na túto 
lahôdku. Voči nim použije-
me sieť proti vtákom. Táto 
metóda môže byť účinná aj 
na ochranu čerešne a višne. 
Pokračujeme v ochrane jab-
loní a viniča voči hubovitým 
chorobám. Jablone strieka-
me proti múčnatke a chrasta-
vitosti (Kumulus, Thiovit 
Jet, Topas 100EC, resp.  
Syllit 65WP, Chorus 50WG, 
Zato 50WG). Odporúča sa 
primiešať prostriedok proti 

listovým voškám a obalova-
čom (Mospilan 20SP, Durs-
ban 480EC, Karate Zeon 
EC, Decis Protech, Marvick 
2F) a zmáčadlo (Silwet). Na 
zabránenie pehovitosti jabĺk 
a na dosiahnutie lepšej skla-
dovateľnosti odporúčame 
pridávanie prípravkov Kalci-
dol alebo Wuxal Ca.
Ešte dve veci, ktorým sa 
oplatí venovať pozornosť. 
Jedna z nich je prebierka 
plodov.  Je to veľmi dôležité 
hlavne pri jabloni, hrušiek, 
marhúľ a broskýň. Popri 
sebe sa oplatí ponechať iba 
2 plody, v opačnom prípa-
de sa plody drobia a strom 
v ďalšom roku nezarodí. 
Druhá vec je letný rez ovoc-
ných stromov. S touto pro-
cedúrou regulujeme ich rast, 
zlepšujeme svetelné pomery 
v korune a tým zmenšujeme 
náchylnosť odrôd na choro-
by a šírenie škodcov.
Vinič ošetrujeme proti múč-
natke s prípravkami Thiovit 
Jet, Kumulus, AQ-10, Topas 
100EC,  a proti  peronospó-
re kombinujeme s postrekmi 
Tanos 50WG, Melody Com-

bi WG, Profiler WG. Môže-
me používať aj kombinova-
ný fungicíd, ako napr.  Zato 
50WG alebo Cabrio Top. 
Cibuľu proti peronospóre 
ošetrujeme buď s meďnatý-
mi prípravkami (Kuprikol 
50, Champion 50WG), alebo 
s prípravkom Signum.
Ruže proti múčnatke a čier-
nej škvrnitosti listov ošetru-
jeme kombináciou fungicí-
dov Thiovit Jet a Syllit, alebo 
používame Folicul Spray.
V okrasnej záhrade na buxu-
soch a krušpáne v posled-
ných rokoch sa objavili zele-
né húsenice  vijačky krušpá-
novej.  Voči nimi sú účinné 
postreky Karate Zeon a 
Dursban 480EC. 
Z trávy dvojklíčnolistové 
buriny (napr. púpava) vie-
me likvidovať so selektívnym 
prípravkom Bofix. Doplne-
nie živín tráve odporúčame 
trávnikovým hnojivom s 
postupným uvoľnením živín. 
Zavlažovanie je lepšie vyko-
návať ráno, lebo v prípade 
večerného zavlažovania trá-
va zostáva do rána mokrá, 
čo môže vyvolať rozšírenie 

hubovitých chorôb. V let-
ných mesiacoch odporúča-
me trávu kosiť raz týždenne 
na výšku 3 až 5cm.
Žiaľ, aj v tomto roku vyzerá 
na inváziu komárov. Proti 
nim je účinný postrek Kon-
takt, ktorým treba postriekať 
stromy, kríky a trávu.
A ešte zopár rád pre tých, 
ktorí  letné horúčavy chcú 
spríjemniť popri záhradnom 
bazéne. Najdôležitejšie – po 
napúšťaní bazénu –  je nasta-
venie hodnoty pH vody. 
Túto nastavme na hodnotu 
od 7,0 do 7,4. Pri hodnote 
pod voda štípe očí, pri hod-
note nad sa stráca účinnosť 
chemikálií. Ďalší postup je 
nastavenie hodnoty chlóru, 
aby sa zabránilo rozšíreniu 
rias a iných baktérií. Toto 
najrýchlejšie dosiahneme 
pomocou prípravku chlór 
šok. Na udržiavanie úrov-
ne chlóru sú najvhodnejšie 
kombinované tablety, ktoré 
okrem chlóru obsahujú aj 
algacid proti riasam, stabili-
zátor chlóru a vločkovač.

Róbert Lelkes,
Agrosam, Gazdovský rad 41,



PoNuka  Práce
Ponúkame pracovnú pozíciu upratovač-

ky na TPP alebo živnostenský list.
Nástup možný ihnedˇ.

V prípade záujmu  nás kontaktujte na tel. č.: 
0948 655 505, 0905 400 764, 0903 424 633

Hirdessen nálunk!
Inzerujte u nás!

noviny@samorin.sk
+421 905 468 471


