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ABY NÁS DOTKLA JEHO RADOSŤ...
Narodenie nášho Pána Ježiša 
Krista je dôležitým momen-
tom Božieho plánu a dejín 
spásy. Rímska ríša pripra-
vila prirodzené 
podmienky pre 
príchod Spa-
siteľa. „V tých 
dňoch vyšiel 
rozkaz od cisára 
Augusta vykonať 
súpis ľudu po ce-
lom svete,“ preto 
sa aj Jozef so svo-
jou manželkou 
Máriou vydali na 
cestu do mesta 
Betlehem, aby sa 
dali zapísať, lebo 
každý musel byť spísaný vo 
svojom rodisku. „Kým tam 
boli, nadišiel jej čas pôrodu. 
Porodila svojho prvorode-
ného syna, zavinula ho do 
plienok a uložila do jasieľ, 
lebo pre nich nebolo miesta 
v hostinci.“ V betlehemskej 

maštali sa nebo dotýka zeme. 
Nebo prišlo na zem. Nebo 
nevyjadruje geografiu mies-

ta, ale geografiu 
srdca. Božie srd-
ce sa uprostred 
svätej noci 

sklonilo až k maštali: toto 
gesto, v ktorom Boh chce, 
aby človek mal účasť na bož-
skom živote, účasť na nebi, je 
gestom ozajstnej pokory. Ak 
kráčame v ústrety tejto po-
kore, dotýkame sa neba. Tak 
sa stáva novou aj Zem. Tým, 

že Spasiteľ sa stal človekom 
a berie na seba našu ľudskú 
prirodzenosť, učí nás poko-
re. Sme svedkami neuveri-
teľnej udalosti, totiž „Boh 
sa stal naozaj človekom. 

Neoblieka sa ako člo-
vek a nezohráva len 

určitú úlohu v de-
jinách ľudstva, 

ale skutočne 
je človekom. 
Rozo pätými 
rukami na 
kríži otvára 
pre nás veľké 
možnosti – 
otvára Nebo 
– kam môže-

me vkročiť“.
 Prvú správu o narodení 
nášho Pána zvestujú anjeli 
tým, ktorí stále žijú pokornú 
a jednoduchú vieru Abrahá-
ma a sú verní mojžišovskej 
tradícii, zároveň sú ochotní 
bezpodmienečne poslúchať. 

Emil Boleslav Lukáč: Svätá noc
Ó, svätá noc, Noc vzácnych blahozvestí,
Noc, ktorá vseje v srdcia dobrej vôle,
Noc, ktorá rozoženie neresti a vôle,
noc, v ktorej dobrá zvesť nám v duši zašelestí.

Ó, svätá Noc, v nej zmäknú tvrdé pästi
a snehy nehou svijú háje, strecha, pole,
pod oknom deti spievajú čos v jednom mole
a pri stole sa mnoho dobrých ľudí zmestí.

Ó, svätá Noc, v nej splála žiara svetlá,
na Teba čakal celý veľký svet, hľa,
Ó, nalej v duše viacej tepla, svetla!

Našim milým čitateľom prajeme pokojné, 

láskyplné, požehnané vianočné sviatky!

Neboli to iní, ako jednodu-
chí pastieri. Evanjelista Lu-
káš hovorí: ,,V tom istom 
kraji boli pastieri, ktorí 
v noci bdeli a strážili svo-
je stádo. Tu zastal pri nich 
Pánov anjel a ožiarila ich 
Pánova sláva. Zmocnil sa 
ich veľký strach, ale anjel im 
povedal: Nebojte sa! Zvestu-
jem vám veľkú radosť, ktorá 
bude patriť všetkým ľuďom: 
Dnes sa vám v Dávidovom 
meste narodil Spasiteľ, Kris-
tus Pán. A toto vám bude 
znamením: Nájdete dieťatko 
zavinuté do plienok a ulože-
né v jasliach.“
  Pastieri sa podľa 
slov anjela ponáhľali a vy-
hľadali dieťa, ako im to bolo 
zvestované. Bez toho, aby 
prežívali pochybnosť, vyda-
jú sa na cestu a vyhľadajú 
Toho, ktorého už stáročia 
čaká ich ľud. Pri stretnutí 
s pastiermi sa deje niečo, 
čo presahuje všetko ľudské 
poznanie a múdrosť: stretá-
va sa Boh a človek, Stvori-
teľ a stvorenie. Táto udalosť 
otvára pre človeka nové ho-
rizonty a možnosti.
 V túto presvätú noc, tak 
ako jednoduchí pastieri, 
ktorí túžobne očakávali prí-
chod Vykupiteľa, aj my sa vy-
berme s pokorou pastierov 
uprostred tejto svätej noci 
na cestu k Dieťaťu v maštali. 
Dotknime sa Božej pokory, 
Božieho srdca! A tak sa nás 
dotkne jeho radosť a urobí 
svet jasnejším. 
Požehnané Vianoce!

Pavol Myjavec,  
rímskokatolícky farár,

Tomáš Krampl, kaplán
Csaba Mikus, kaplán
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30. novembra sme sa prebudili do zimného rána, keď v noci krajinu 
pokryla hrubá vrstva snehu. Foto: Helena Tóthová

Samospráva nášho mesta 
s príchodom chladných dní 
už niekoľko rokov otvára 
nocľaháreň pre bezdomovcov. 
Obytné kontajnery sú umiest-
nené pri budove mestskej 
polície. Jedna unimobunka 
je určená pre ženy, druhá pre 
mužov. Doteraz bola nocľahá-
reň v prevádzke od začiatku 
novembra do konca marca, no 
od roku 2017 je k dispozícii 
počas celého roka. O ubyto-
vanie treba písomne požiadať, 

príslušné tlačivo poskytne 
mestský úrad.
Náčelník mestskej polície Im-
rich Szabados nás informoval, 
že v súčasnosti v jednej uni-
mobunke bývajú štyria muži 
a v druhej sa zasa ubytoval 
manželský pár. Všetci dodržia-
vajú pravidlá prevádzky nocľa-
hárne. Mestská polícia okrem 
nich eviduje na území mesta 
ďalších troch bezdomovcov, 
ktorí však do konca novembra 
nepožiadali o pomoc.  (ti)

Tohoročný vianočný strom 
daroval mestu rodina 
Ladislava Asványiho. Nád-
herný smrek 22. novembra 
2017 previezli na námestie 
pred radnicou pracovní-
ci mestskej spoločnosti 
Area a 3. decembra, v prvú 
adventnú nedeľu, sa už skvel 
v celej kráse. Svetlá však na 
ňom boli zažaté až 5. decem-
bra v predvečer Mikuláša, 
kedy bolo sviatočne vysviete-
né celé mesto.
Vzdelávacie zariadenia v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta 
aj tento rok vyzdobili kruhové 
objazdy. Kruhový objazd pri 
pohostinstve Derby vyzdo-
bila Základná škola Mateja 

Korvína, výzdoba kruhového 
objazdu na Čilistovskej ceste 
je dielom Základnej umeleckej 
školy Štefana Németha-Šamo-
rínskeho. Výzdoba kruhového 
objazdu na Hlbokej ulici bola 
tento rok úlohou Centra voľ-
ného času Kukkónia a kruho-
vý objazd pri kultúrnom stre-
disku získal vianočný šat vďa-
ka Materskej škole s výchov-
ným jazykom maďarským na 
Školskej ulici. Výzdoba Mlieč-
na je dielom žiakov miestnej 
málotriedky, dva stromy pred 
mestským úradom ozdobila 
Materská škola na Ulici Márie 
a výzdoba fontány je dielom 
Materskej školy na Dunajskej 
ulici.  (ti)   

Nocľaháreň pre bezdomovcov slúži celý rok

Vítanie novorodencov

Samospráva nášho mesta v septembri 2016 spustila program vítania 
novorodencov. Na stretnutie sú pozvané minimálne polročné deti, 
ktoré majú trvalý pobyt v Šamoríne. Siedme vítanie novorodencov 
sa konalo 22. novembra a viceprimátor Csaba Orosz tentoraz po-
zdravil 28 bábätiek. Mladým rodinám zaželal všetko dobré a rodi-
čom odovzdal nákupnú poukážku v hodnote 30 eur.  (ti)  
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Vianočné trhy na Hlavnom námestí – 14., 15. a 16. decembra 2017

Zasadnutie samosprávy 
v neprítomnosti primáto-
ra Gabriela Bárdosa viedol 
viceprimátor Csaba Orosz, 
ktorý po voľbe návrhovej 
komisie poslancom predložil 
program rokovania. Po jeho 
schválení poslanci vyhodno-
tili plnenie rozpočtu v treťom 
štvrťroku 2017 a zároveň po 
druhý raz zmenili tohoroč-
ný rozpočet mesta, ktorého 
príjmová a výdavková stránka 
sa upravila na 11,653.074,24 
eur. V hodnotení zaznelo, 
že mesto naďalej hospodári 
dobre, preto si na realizáciu 
stanovených investícií nepot- 
rebuje vziať úver. 
Poslanci schválili Všeobecne 
záväzné nariadenie (VZN) 
mesta č. 7/2017, ktorým 
schválili trhový poriadok pre 
príležitostné trhy – „Burza 
tehotenského a novorode-
neckého ošatenia“ a  „Burza 
sezónneho ošatenia“, orga-
nizované s miestnym Baba 
Klubom a miestnym spolkom 
Slovenského Červeného kríža 
– ktorým sa dopĺňa VZN č. 
5/2014 o podmienkach pre-
daja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach 

a ktorým sa vydáva trhový 
poriadok pre trhovisko a pre 
príležitostné trhy v znení 
VZN č. 5/2015. Poslanci 
schválili predložený návrh na 
výmenu nehnuteľností, ako aj 
zámer na predaj či prenájom 
nehnuteľného majetku mes-
ta. Zastupiteľstvo odsúhlasi-
lo aj „Žiadosť o poskytnutie 
finančných prostriedkov na 
rozvoj výchovy a vzdeláva-
nia žiakov v oblasti telesnej 
a športovej výchovy formou 
dostavby, rekonštrukcie ale-
bo výstavby novej telocvične 
na rok 2017“. V rámci projek-
tu mesto požiadalo o finanč-
né prostriedky pre ZŠ Mateja 
Bela, ako aj pre ZŠ Mátyása 
Korvína. 
V bode Podnety občanov 
Melánia Márkusová vyjadrila 
nesúhlas s tým, že na miest-
nom cintoríne sú zatvorené 
toalety a v prípade potreby 
ich môže otvoriť len správca. 
Nesúhlasí ani s tým, že cinto-
rínska brána na Veternej ulici 
je zatvorená, keďže obyvatelia 
okolia Záhradníckej ulice sa 
k hlavnému vchodu na Čilis-
tovskej ulici dostanú len veľ-
kou obchádzkou.  (--)

O návrhu na doplnenie 
všeobecne záväzného naria-
denia č. 3/2016 o miestnom 
parkovacom systéme budú 
poslanci rokovať na zasad-
nutí 14. decembra 2017.
Hoci s minuloročným 
spoplatnením parkova-
nia v našom meste viacerí 
nesúhlasili, čas preukázal 
správnosť rozhodnutia. 
Z porovnania výdavkov na 
zavedenie systému a príjmov 
z jeho prevádzky jednoznač-
ne vyplýva, že spoplatne-
nie parkovania prinieslo 
mestu nemalé zdroje, ktoré 
v budúcnosti využije na roz-
voj dopravnej infraštruktúry.
Najdôležitejšie zmeny 
v nariadení číslo 10/2017, 
ktorým sa mení doteraz plat-
né VZN číslo 3/2016, sú tie-
to:
– Úhradu za dočasné par-
kovanie bude možné okrem 
zakúpenia parkovacieho 

lístka z automatu, zaslania 
SMS správy alebo zakúpe-
nia predplatnej parkovacej 
karty realizovať aj prostred-
níctvom mobilnej aplikácie, 
pričom cena parkovného sa 
nemení;
– V sídle prevádzkovate-
ľa parkovacieho systému, 
mestskej spoločnosti Area 
Šamorín bude dostupná 
predplatná parkovacia kar-
ta na dva týždne za 15 eur/
vozidlo;
– Do parkovacej zóny č. 
4 bude začlenená ďalšia 
budova, obnovené budovy 
na Gazdovskom rade budú 
začlenené do parkovacej 
zóny č. 2.
Po schválení novely naria-
denia bude naše mesto pat-
riť medzi samosprávy, ktoré 
umožňujú hradenie parkov-
ného všetkými, v súčasnosti 
dostupnými spôsobmi. 

(lőrincz)

List od čitateľa
Vážení čitatelia,
po tom, ako náš mesačník 
verejného života rozsiahle 
sa zaoberal s vyhodnote-
ním plateného parkovania 
za prvý rok z pohľadu mes-
ta, AREA Šamorín, s. r. o. a 
mestskej polície, chcela by 
som Vás oboznámiť s moji-
mi skúsenosťami ohľadne 
parkovania.
Ja najčastejšie parkujem na 
platenom parkovisku mimo 
centra mesta, odkiaľ ces-
tu do centra považujem za 
zdravotnú prechádzku, pri 
ktorej si vybavujem drob-
né nákupy do domácnosti 
a riešim aj iné súkromné 
záležitosti. Odstavujem si 
tu vozidlo aj preto, aby som 
v centre mesta dala pred-
nosť zaparkovať tým, ktorí 
to potrebujú na vybavenie 
dôležitejších vecí, ako je 
poliklinika, škola či úrady.

Na týchto okrajových parko-
viskách cítim svoje vozidlo 
v bezpečí, veď prítomnosť 
kontrolórov parkovacích 
lístkov ma upokojuje.
V platených zónach mimo 
centra mesta je veľa nových 
a voľných miest na zapar-
kovanie, už vyše roka sa mi 
nestalo to, aby obchádza-
ním viacerých ulíc by som si 
musela hľadať voľné miesto, 
tak ako predtým, čo bolo 
časovo náročné a veľakrát až 
otravné.
To, že tieto moje posledné 
riadky sú pravdivé, dokazujú 
priložené zábery (sú uložené 
v redakcii – pozn. red.), kto-
ré boli nafotené v jeden ruš-
ný pracovný deň, ale pokoj-
ne môžu mať aj celoročnú 
platnosť.
Popri denných starostiach 
prajem každému príjem-
nú, priateľskú atmosféru v 
mojom krásnom rodnom 
Šamoríne!

S úctou: Marta Bogyaiová

Samospráva aj minulý mesiac pozdravila jubilantov, ktorí 
v novembri oslávili 70., 75., 80., 85. a vyššie narodeniny. 
V mestskom klube dôchodcov a invalidných dôchodcov, 
oslávencom zablahoželal viceprimátor Csaba Orosz.  (ti) 

Zmenil sa rozpočet mesta

Zmení sa parkovací systém16. novembra 2017 zasadalo 
mestské zastupiteľstvo
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Výživou pre zdravie
Základná organizácia Zväzu 
postihnutých civilizačnými 
chorobami po pätnásty raz 
organizovala Deň zdravej 
výživy. Spočiatku sa toto 
podujatie konalo v kultúr-
nom stredisku a jeho spolu-
organizátorom bol miestny 
spolok Slovenského Čer-
veného kríža. Spolupráca 
medzi organizáciami sa na 
istý čas pre ochorenie vte-
dajšej predsedníčky Heleny 
Kovácsovej prerušila, no 
po nástupe nového vedenia 
miestneho spolku SČK bola 
opäť obnovená. Deň zdravej 
výživy sa však presťahoval 
do klubu dôchodcov a inva-
lidných dôchodcov.
Na podujatí počas jeho his-
tórie vystúpilo s prednáškou 
už mnoho lekárov a vždy sa 
na ňom meral tlak a hladina 
cukru v krvi. Vďaka Márii 
Domsitzovej záujemcovia 
mohli túto možnosť využiť 
aj tento rok, no namiesto 

lekára tentoraz prednášal 
predseda celoštátneho zvä-
zu Alojz Partel, ktorý prí-
tomných oboznámil s aktu-
álnymi sociálnymi zákonmi, 
ako aj s tým, na aké dávky 
majú postihnutí nárok. Cen-
trum voľného času pozdra-
vilo účastníkov stretnutia 
kultúrnym programom, 
hudobno-literárne pásmo 
riaditeľky Judit Botló a 

Enikő Sz. Patonyi zostave-
né pri príležitosti Mesiaca 
starších dojalo nejedného 
účastníka stretnutia. „Po 
vystúpení k nám pristúpi-
la pani a so slzami v očiach 
nám blahoželala. Vravela, že 
nerozumie po maďarsky, ale 
vystúpenie hlboko zasiahlo 
jej srdce, lebo vďaka básňam 
všetko pochopila,“ vyznala 
sa Judit Botló.

Organizátori aj tento rok 
očakávali účastníkov s boha-
to prestretým stolom, počas 
priateľských rozhovorov si 
všetci pochutili na nátier-
kach a šalátoch. Podujatie 
svojou prítomnosťou pocti-
li aj členovia spriatelených 
klubov z Gabčíkova, Ore-
chovej Potône a Rohoviec.  
 (ti)
 Foto Mária Csenkeyová 

Potravinové balíčky potešili

Slovenský Červený kríž a 
Kaufland po štvrtý raz vyhlá-
sili spoločnú zbierku potra-
vín. Aj v šamorínskom Kauf- 
lande sme sa mohli stretnúť 
s dobrovoľníkmi Červeného 
kríža, ktorým pomáhali žiaci 

miestnej Súkromnej strednej 
odbornej školy spotrebných 
družstiev Jednota.
Dobrovoľníci zákazníkov Kauf- 
landu oslovujú s tým, aby pri 
nákupe mysleli aj na sociálne 
odkázaných, kúpili pre nich 

trvanlivé potraviny, ktoré po 
zaplatení vložia do košíka 
dobrovoľníkov. Tí potom z vy-
zbieraných potravín pripravia 
balíčky, ktoré doručia odká-
zaným. Predseda miestneho 
spolku SČK Jozef Fürdös nám 
povedal, že tento rok dobro-
voľníčky rozdávali aj letáky, 
ktoré informovali o cieli akcie. 
Žiaľ, zazneli aj hanlivé poz- 
námky, ako napr. nikomu nič 
nekúpim, lebo potraviny si ur-

čite zoberú domov dobrovoľní-
ci. Čo k tomu dodať? Azda len 
toľko, že takáto poznámka za-
bolí človeka, ktorý obetuje svoj 
voľný čas pomoci druhým...
Väčšina ľudí však k zbierke 
pristúpila pozitívne a ochot-
ne do nej prispela. Z darov 
dobrovoľníci pripravili 22 ba-
líčkov, ktoré doručili sociálne 
odkázaným mnohodetným 
rodinám a seniorom.

Helena Tóthová
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Volili sme župana a župných poslancov
4. novembra aj voliči 
v našom meste hlasovali 
za predsedu a poslancov 
Trnavského samosprávneho 
kraja. Župné voľby sa kona-
li po piaty raz, doteraz bola 
v rokoch 2001, 2005, 2009 
a 2013 voľba predsedu dvoj-
kolová, no v tomto roku sme 
si aj predsedu samospráv-
neho kraja, podobne ako 
poslancov, volili v jednom 
kole. Najúspešnejší kandidá-
ti tentoraz získali poverenie 
na päť rokov, aby sa od roku 
2022 uskutočnili komunálne 
a župné voľby v rovnakom 
termíne (najbližšie komunál-
ne voľby budú v roku 2018). 
Medzi 38 kandidátmi na 
poslancov v okrese Dunajská 
Streda boli ôsmi Šamorínča-
nia: Marian Bölcs a Ivan Husár 

kandidovali za koalíciu OĽA-
NO – SaS – KDH – NOVA – 
OKS – ZZ, Emília Danišová a 
Iveta Fajnorová kandidovali za 
Nezávislosť a jednotu (napriek 
tomu, že sa vzdali kandidatú-
ry, získali niekoľko hlasov), 
Edita Lysinová bola kandidát-

kou strany MOST-HÍD, Jakub 
Nagy kandidoval vo farbách 
Strany zdravotne a sociálne 
znevýhodnených občanov, 
Csaba Orosz bol kandidátom 
SMK a Peter Súlovský zasa 
kandidátom SNS.
Z 11 163 oprávnených voličov 

hlasovalo vo voľbách 2526 
osôb, predsedu samospráv-
neho kraja volilo 2447 voli-
čov a poslancov 2470 voličov. 
V percentuálnom vyjadrení sa 
volieb zúčastnilo 22,63 per-
cent šamorínskych voličov.

Spracovala: Helena Tóthová

  1.  2.  3. 4. 5.  6. 7.  8.  9. Spolu
Marian Bölcs 50  67 39 39 42 39 53 77 94  517
Emília Danišová 32 30 32  - 2  - 25 30 39 210
Iveta Fajnorová 27 2 30 - 25 - 25 2 3 186
Ivan Husár 51 67 60 44 31 27 42 66 59 447
Edita Lysinová 61 122 102 58 43 44 73 119 102 724
Jakub Nagy  52 78 76 44 58 3 58 10 7 578
Csaba Orosz 118 218 155 101 167  99 128 191 208 1385
Peter Súlovský 30 19 29 13 27 21 18 47 26 230 
Kandidátka za SMK Rozália Hervay z Rohoviec pochádzajúca zo Šamoríne získala 728 hlasov.

Hlasy odovzdané kandidátom zo Šamorína podľa volebných okrskov: 

Najlepšie svetové filmy o ekológii aj v Šamoríne

Regionálna tour festivalu 
Ekotopfilm – Envirofilm je 
celoročný projekt a jeho cie-
ľom je priniesť do regiónov 
Slovenska najlepší výber 
filmov z aktuálneho roční-
ka. „Som nesmierne rád, že 
po prvýkrát prichádzame aj 
do Šamorína,“ hovorí Peter 
Lím, generálny riaditeľ fes-
tivalu a dodáva: „Naším 
cieľom je prostredníctvom 
dokumentárnych filmov 
a sprievodných aktivít-dis-
kusií na aktuálnu proble-
matiku inšpirovať a vzde-
lávať verejnosť a mladých 
ľudí v témach udržateľnosti. 
Snažíme sa meniť správa-
nie spoločnosti vo vzťahu 
k životnému prostrediu, 
ovplyvňovať životný štýl 
Slovákov. Preto je pre nás 
dôležité prinášať do regió-
nov atraktívny program, 
ktorý má význam a motivuje 
k zodpovednosti. Návštevní-

kom v Šamoríne prinášame 
to najlepšie z festivalového 
ročníka 2017. Tešíme sa na 
každého z vás.“ 
Večerný program festivalu 
je určený pre širokú verej-
nosť. Každý, kto sa zaujíma 
o prírodu, ekológiu a záleží 
mu na prostredí, v ktorom 
žije, určite privíta päť doku-
mentárnych filmov, víťazov 
tohto ročníka svetového 
festivalu. Filmy atraktívnym 
spôsobom otvárajú a pouka-
zujú na niektoré z mnohých 
problémov, ktorým naša 
civilizácia čelí. Zo sloven-
ských tém sa dozviete viac  
o tom, aký je život chráne-
ných kamzíkov v Tatrách, 
aký je príbeh o plytvaní jed-
la a prečo 50 % z neho kon-
čí ako odpad – porozpráva 
druhý film v poradí. Radi 
sa obliekame pekne a podľa 
posledných módnych tren-
dov – ďalší film ukáže inú 

stránku módneho sveta – 
z pohľadu dopadu na ekoló-
giu a našu planétu. Budúc-
nosť našich miest je názov 
filmovej eseje, ktorá sa zao-
berá minulosťou, súčasnos-
ťou a budúcnosťou urbani-
zácie. Prehliadku víťazných 
filmov ukončí príbeh (zne)
svätenej rieky Gangy, ktorú 
uctieva miliarda ľudí a 500 
miliónov ľudí je na nej závis-
lých.
Program bude obohatený 
o hodinovú zaujímavú dis-
kusiu s názvom Z 12 % na 
50 % – Od triedenia k recyk-
lovaniu. Diskutovať budú 
Peter Krasnec z Asociácie 
podnikateľov v odpadovom 
hospodárstve a Ing. Arnold 
Kocsis, vedúci oddelenia 
životného prostredia Mest-
ského úradu Šamorín. 
Medzinárodný filmový festi-
val Ekotopfilm – Envirofilm 
má takmer polstoročnú tra-

Mesto Šamorín sa stalo partnerom regionálnej Tour Ekotopfilm – Envirofilm, najstaršieho 
medzinárodného filmového festivalu s environmentálnou tematikou na svete. Milovníci prírody si dňa 
14. decembra v X-bionix sphere v TULI® CINEMA budú môcť pozrieť 5 dokumentárnych filmov a zapojiť 
sa do zaujímavej diskusie na tému: Z 12 % na 50 % – Od triedenia k recyklovaniu. Pre žiakov základných 
a stredných škôl je doobeda pripravený zaujímavý a interaktívny Junior festival. Vstup je zdarma.

díciu. Na území bývalého 
Československa sa po prvý-
krát uskutočnil v roku 1974 
a v máji tohto roku sa konal 
jeho 44. ročník. Na festival 
sa prihlásilo rekordných 
vyše 1000 filmov z 30 kra-
jín sveta, z ktorých komisia 
vybrala do súťaže pre týž-
dňový program festivalu 
115 filmov z celého sveta. 
V poslednom ročníku sa na 
ňom zúčastnilo 40 spíkrov 
a  viac ako 19 000 návštev-
níkov.
Viac informácií nájdete na: 
www.ekotopfilm.sk
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Dobrá voľba školy je začiatkom nových príležitostí

Spomienka na deň veteránov

V súčasnosti sa do popredia 
dostáva problematika stred-
ných odborných škôl. Odbor-
né školy sú opäť „in“, škoda, 
že zatiaľ iba na stránkach 
novín a v diskusných reláci-
ách. Pritom vzdelávanie na 
týchto školách ponúka mla-
dým ľuďom nové príležitosti 
a možnosti uplatniť sa na trhu 
práce. Žiakov základných škôl 
spolu s rodičmi čaká v najbliž-
šej dobe veľké rozhodnutie 
– vybrať si tú správnu stred-
nú školu. Pri tejto príležitosti 
by sme vám chceli predstaviť 
strednú odbornú školu, ktorá 
v roku 2018 oslávi 55 rokov 
svojej existencie. Slovo má ria-
diteľka Ing. Eva Hudek:
– Súkromná stredná odborná 
škola a Súkromná hotelová 
akadémia SD Jednota v Šamo-
ríne skutočne oslávi v roku 
2018 svoje jubileum, tá prvá 
55 rokov svojej existencie a tá 
druhá 20 rokov. Počas tých 
niekoľko desiatok rokov sa 
tu vystriedalo viac generácií 
žiakov a mená niekoľkých 
z nich sa vo svete gastronómie 
a hotelierstva stali pojmami 
a reprezentujú vo svete Slo-
vensko aj Šamorín. Pričinili 
sa o rozvoj špičkových hotelo-
vých a reštauračných zariade-
ní a stali sa akýmsi zrkadlom 
našich úspechov.
Čo naša škola ponúka? Predo-
všetkým možnosť kvalitne sa 

vzdelávať  v učebných aj študij-
ných odboroch so zameraním 
na gastronómiu a cestovný 
ruch. V trojročných učebných 
odboroch ponúkame vzde-
lávací program pre kuchárov 
a čašníkov. V školskom roku 
2018/2019 otvárame nový 
učebný odbor cukrár – kuchár, 
ktorý je štvorročný a  absolvent 
získa dva výučné listy. Kuchári 
aj cukrári majú možnosť vzde-
lávať sa aj v slovenskom aj v 
maďarskom jazyku. Štvorroč-
né študijné programy máme 
vytvorené pre odbory kuchár, 
čašník a manažment regio-
nálneho cestovného ruchu. 
Absolventi získajú maturitné 
vysvedčenie aj výučný list pre 
kuchára a čašníka. Päťročný 
študijný odbor hotelová akadé-
mia ponúka žiakom možnosť 
zahraničných stáží vo Francúz-
sku a absolventi získajú, samo-
zrejme, maturitné vysvedčenie 
aj výučný list. Podarilo sa nám 
vytvoriť podmienky, v ktorých 
sa naši žiaci okrem základných 
vedomostí a praktických zruč-
ností naučia viac, ako je pred-
písaný štandard.
Nezabúdame ani na dospe-
lých a vekovo starších záu-
jemcov o štúdium na našej 
škole, ponúkame im študijné 
programy externého štúdia vo 
všetkých učebných aj študij-
ných odboroch, a pokiaľ by si 
absolventi učebných odborov 

kuchár, čašník a cukrár chceli 
zvýšiť vzdelanie o maturitnú 
skúšku majú možnosť pokračo-
vať v štúdiu na nadstavbovom 
štúdiu v odbore spoločné stra-
vovanie. Na doplnenie vzdela-
nia ponúkame aj akreditované 
rekvalifikačné kurzy v odbore 
kuchár, čašník a cukrár.
Nedá mi nespomenúť, že sa na 
trhu práce o dobrého kuchá-
ra a čašníka zamestnávatelia 
doslova „bijú“ a ich finančné 
ohodnotenie z roka na rok 
stúpa, nehovoriac o tom, že 
pokiaľ sa tejto profesii žiak či 
absolvent venuje naplno a zo 
srdca, brány gastronomického 
sveta má otvorené a odbornú 
kariéru na dosah. K profesij-
nej zdatnosti určite prispeje aj 
získanie certifikátov animáto-
ra, baristu či barmana.
Často nám kladú rodičia otáz-
ky týkajúce sa spoplatnenia 
štúdia, keďže názov školy je 
„súkromná“. Chcem zdôraz-

niť, že štúdium na našich ško-
lách nie je spoplatnené, žiaci 
si uhrádzajú len pracovné 
oblečenie potrebné na vykoná-
vanie praktického vyučovania 
a niektoré učebné pomôcky.
A čo by som na záver odkázala 
prípadným záujemcom? Sme 
škola s dlhoročnou tradíciou, 
ponúkame kvalitné vzdeláva-
nie vo všetkých oblastiach, či 
je to výučba cudzích jazykov, 
odborných predmetov ale-
bo odbornej praxe. Škola dis-
ponuje vlastnou reštauráciou, 
žiackou jedálňou,  kuchyňou, 
školským hotelom, kde sa 
žiaci pod vedením majstrov 
odbornej výchovy naučia zák-
lady svojej profesie, aby ich 
vo vyšších ročníkoch mohli 
nadstaviť na zmluvných praco-
viskách v Bratislave, Dunajskej 
Strede, Šamoríne... Dochádza-
júcim žiakom vieme ponúk-
nuť ubytovanie na školskom 
internáte.  (--)

OZ Moderný Šamorín pre 
Všetkých si dňa 11. novembra 
v rímskokatolíckom kostole 
Nanebovzatia Panny Márie v 
Šamoríne pripomenulo pad-
lých vojakov. Počas pietnej 
spomienky vedenej kaplá-
nom Csabom Mikusom sme 
k pamätným tabuliam padlých 
počas 1. svetovej vojny položi-
li kvety. (Medzinárodný deň 
vojnových veteránov – Deň 
červených makov je pamätný 
deň venovaný pamiatke voj-
nových veteránov. Pripomína 
sa symbolicky 11. novembra. 
Je celosvetovo uznávaným 
pamätným dňom a v posled-

ných rokoch sa pripomína aj 
na Slovensku.) 
Symbolom Dňa veteránov sa 
stal kvet vlčieho maku. Báseň 
o vlčích makoch na hro-
boch padlých (Na flámskych 
poliach) napísal v máji 1915 
kanadský chirurg John 
McCrae, ktorý slúžil v západ-
nom Flámsku. V okolí mesteč-
ka Ypres vznikol obrovský cin-
torín padlých vojakov, ktorých 
telá našli po ťažkých bojoch. 
K napísaniu básne ho inšpi-
rovali červené maky, ktoré sa 
vo vetre vlnili medzi hrobmi 
padlých vojakov. Autor básne 
sa konca vojny nedožil.

Text a foto: Martin Šimurda,
OZ Moderný Šamorín pre Všetkých
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Hudba bez hraníc
Hudba bez hraníc bol názov 
koncertu, ktorý sa uskutoč-
nil v koncertnej sále Základ-
nej umeleckej školy Štefana 
Németha-Šamorínskeho 
v Šamoríne. Na koncerte 
vystúpil šamorínsky komor-
ný súbor Harmonia Classi-
ca, súbor Kőszegi Vonósok 
z Maďarska a žiacky sláčikový 
súbor zo šamorínskej základ-
nej umeleckej školy. Hosťami 
večera boli Michal Hudák, 
husľový virtuóz pôvodom 
z Košíc, žijúci vo Viedni. 
Okrem neho svoje virtuózne 
umenie predviedol aj huslis-
ta a vedúci súboru Kőszegi 
Vonósok Uwe Scheer.  Na 
pódiu sa predstavil v sprievo-
de sláčikového orchestra aj 
hornista  Bálint Nagy, sólista 
symfonického orchestra Sava-
ria v Szombathelyi.
Úvod hudobného večera 
zahájil skladbou od skladate-
ľa Antonia Vivaldiho sólista 
Michal Hudák spolu so slá-
čikovým súborom. V podob-
nom barokovom šate sa niesla 
aj ďalšia skladba od skladateľa 
Petra Breinera, v ktorej mali 
poslucháči možnosť vypo-
čuť si upravené piesne od 
skupiny Beatles. Večer získal 
aj nádych jazzu, a to vďaka 
Scottovi Joplinovi. Následne 
sa spomínaný sólista Bálint 
Nagy predstavil skladbou od 
Georga Philippa Telemanna. 
Oživením večera bolo aj die-
lo od Wolfganga Schrödera, 
ktoré je spracovaním skladieb 

známych skladateľov. Skladba 
má názov Malá úsmevná 
hudba, a veru bola úsmevná, 
ba priam zábavná. Koniec 
koncertu patril husľovému 
sólistovi, ktorý odohral zná-
me Cigánske melódie Op. 20 
skladateľa Pabla Sarasateho. 
Ako bolo spomenuté v úvode, 
výsledok práce na hodinách 
hudby mali možnosť predviesť 
aj šikovní žiaci ZUŠ Šamorín, 
ktorí spravili dojem nielen 
na publikum, ale aj na hostí 
z Maďarska.
Večer bol príjemným spoje-
ním nielen rôznych hudob-
ných období, ale aj dvoch 
sláčikových súborov z rôz-
nych krajín. Spolupráca 
medzi nimi začala aprílo-
vým koncertom v Kősze-
gu, kde pripravili členovia 
súboru pre šamorínskych 
hudobníkov okrem možnos-
ti spoločného koncertova-
nia aj príjemný sprievodný 
program, prehliadku mest-
ského hradu a jeho okolia. 
Harmonia Classica nezostala 
po pár mesiacoch nič dlžná, 
a tak mali členovia súboru 
Kőszegi Vonósok tiež mož-
nosť vidieť naše mesto a jeho 
pamiatky. Po krátkej pre-
chádzke už nasledovala spo-
ločná skúška dvoch hudob-
ných telies a večerný kon-
cert, ktorý mal u posluchá-
čov veľký úspech. Veríme, 
že v budúcnosti sa podobná 
spolupráca zopakuje.

Emília Lengyelová

Na vianočných trhoch v Čilistove pri hoteli Kormorán so svojím 
vystúpením zožala veľký úspech u publika aj detská folklórna skupina 
Prvosienka.  (ti)

OZNÁMENIE
ekonomického odboru MsÚ

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a v znení 
neskorších predpisov je povinná každá fyzická 

a právnická osoba podať priznanie alebo 
čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností (daň 
z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov), k dani 
za psa, k dani za predajné automaty a k dani za 
nevýherné hracie prístroje do 31. januára toho 
zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla 

alebo zanikla daňová povinnosť, alebo ak nastali 
zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie 
dane (nehnuteľnosti – kúpa, predaj, dedenie, 
darovanie, stavebné povolenie, kolaudačné 

rozhodnutie, dražba;  pes – pribúdanie, resp. 
úhyn psa; nové predajné automaty a nevýherné 

prístroje alebo ich odstránenie). Potrebné tlačivá 
si môžete zabezpečiť na mestskom úrade, 2. 

poschodie, č. dv. 4 alebo na www.samorin.sk/
tlačivá a žiadosti/ekonomický odbor.

Daňové priznanie na rok 2018 sa podáva 
do 31. januára 2018.
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SPRÁVY MESTSKEJ POLÍCIE

è 2. novembra o 14.15 
hod. bola hliadka vyslaná na 
Pomlejskú cestu, kde údajne 
došlo k fyzickému napadnu-
tiu. Poškodený uviedol, že 
ho napadol sused. Zranenie 
nemal, ale bol poučený o mož-
nosti podať trestné oznáme-
nie na OO PZ Šamorín.
– o 22.20 hod. bolo pri hliad-
kovej činnosti na Rybárskej 
ulici zistené, že v otvorenej 
garáži horí, pričom pri ohni 
spí muž, ktorého nebolo 
možné zobudiť. Po opakova-
nej dôraznej výzve sa zobudil, 
bol zjavne pod vplyvom alko-
holu a pravdepodobne čias-
točne priotrávený dymom. 
Zranenie nemala, lekárske 
ošetrenie odmietol. Oheň bol 
svojpomocne uhasený. Podľa 
zistenia sa jednalo o  bezdo-
movca, ktorý chcel prespať  
v garáži.
è 3. novembra od 11.05 do 
11.15 hod. bolo na Hlavnej uli-
ci zablokované osobné moto-
rové vozidlo, nakoľko parko-
valo na chodníku. Priestupok 
bol riešený uložením blokovej 
pokuty.
– o 15.57 hod. hliadka preve-
rovala oznámenie, podľa kto-
rého v parku pri kruhovom 
objazde na Veternej ulici na 
zemi leží neznámy muž. Oso-
ba bola legitimovaná, bola v 
silno podnapitom stave, bez 
zranenia. Bola hliadkou z 
miesta vykázaná.
– o 1.25 hod. bolo počas hliad-
kovej činnosti zistené, že na 
Hlavnej ulici parkujú vozidlá 
v zákaze vjazdu. Vodičom za 
porušenie zákona boli ulože-
né blokové pokuty. 
è 4. novembra o 11.05 
hod. na Dunajskej ulici doš-
lo k fyzickému napadnutiu. 
Na mieste sa už nachádza-
la aj RZP.  Lekár uviedol, že 
páchateľ je údajne ozbrojený 
strelnou zbraňou. Na miesto 
bola privolaná hliadka OO PZ 
Šamorín, ktorá prípad ďalej 
rieši.
– o 16.18 hod. hliadka na zák-
lade oznámenia bola vyslaná 
na Veternú ulicu, kde na osob-
nom motorovom vozidle boli 
otvorené pravé zadné dvere.  

Po krátkom čase sa na miesto 
dostavil majiteľ vozidla, ktorý 
sa poďakoval hliadke za zabez-
pečenie  jeho vozidla proti 
vykradnutiu. 
– o 19.15 hod. na Mliečňan-
skej ulici sa pohybovali dva 
psy bez majiteľa. Hliadka ich 
odchytila a previezla na karan-
ténnu stanicu. O 20.05 hod. 
sa dostavila majiteľka, ktorá 
svojou nedbanlivosťou poruši-
la § 5/1 VZN mesta Šamorín 
č. 9/2015. Prípad bol riešený 
uložením blokovej pokuty.
è 8. novembra o 12.10 hod. 
bol pri hliadkovej činnosti zis-
tený priestupok podľa § 47/1c 
zák. č. 372/1990 Zb., kedy 
osoba na zastávke SAD vzbu-
dzovala verejné pohoršenie, 
za čo mu bola uložená bloko-
vá pokuta.
è 9. novembra o 19.25 hod. 
hliadka preverovala oznáme-
nie, podľa ktorého na Škol-
skej ulici mali susedia nezho-
dy medzi sebou – navzájom 
si  vybuchovali na stenu. Boli 
poučení a vyzvaní k vzájomné-
mu rešpektu.
è 10. novembra od 9.45 do 
10.45 hod. hliadka na zák-
lade žiadosti zamestnanca 
SPP Distribúcia PS Dunajská 
Streda vykonala asistenciu pri 
demontáži plynomeru – neo-
právnený odber – v byte na ul. 
Mestský majer.
è 11. novembra o 2.30 hod. 
hliadka preverovala oznáme-
nie, podľa ktorého v kaviar-
ni na Hlavnej ulici sa hostia  
správajú hlučne. Majiteľ bol 
vyzvaný, aby hudbu stíšil. 
Výzvu hliadky rešpektoval. 
Priestupok bol riešený bloko-
vou pokutou.
 è 14. novembra o 15.06 
hod. na Gazdovskom rade 
vodič osobného motorového 
vozidla nerešpektoval doprav-
nú značku B34 (zákaz zasta-
venia). Svojím konaním poru-
šil § 3/2b zákona č. 8/2009. 
Priestupok bol riešený bloko-
vou pokutou.
– o 15.25 hod. hliadka rieši-
la ďalší dopravný priestupok 
na Gazdovskom rade. Vodič 
osobného motorového vozidla 
tiež nerešpektoval dopravnú 

značku B34, čím sa dopustil 
priestupku. Prípad bol riešený 
blokovou pokutou.
è 15. novembra od 10.15 do 
14.35 hod. bolo na ul. Mestský 
majer zablokované osobné 
motorové vozidlo, nakoľko 
parkovalo na verejnej zeleni. 
Prípad bol riešený uložením 
blokovej pokuty. 
è 16. novembra o 9.15 hod. 
na Hlavnej ulici ležal na zemi 
neznámy muž, ktorý bol v sil-
no  podnapitom stave. Muža 
hliadka posadila na lavičku, 
nakoľko sa sťažoval na picha-
nie pri srdci, tŕpnutie rúk 
a nevoľnosť. Bola mu privola-
ná posádka RZP.
– od 11.20 do 11.35 hod. bolo 
na Bratislavskej ulici na parko-
visku pri supermarkete Tesco 
zablokované osobné motoro-
vé vozidlo, nakoľko parkova-
lo na vyhradenom parkovis-
ku pre ŤZP bez oprávnenia. 
Priestupok bol riešený doho-
vorom.
– o 13.00 hod. bolo hlásené, 
že v katolíckom kostole na 
podlahe vo vchode leží nezná-
my muž. Osobu v silno  pod-
napitom stave hliadka stotož-
nila a vykázala z miesta. Pri 
opakovanej kontrole bolo zis-
tené, že k menovanému bola 
privolaná posádka RZP, ktorá 
ho previezla do NsP Dunajská 
Streda.
è 22. novembra o 21.22 hod. 
na Veternej ulici neznámy 
páchateľ poškodil zámok na 
garáži. Oznamovateľ uviedol, 
že zámok bol odstránený, ale z 
garáže nič nechýba, zabezpečí 
si ho novým zámkom. Trestné 
oznámenie nepožadoval.
è 23. novembra o 13.50 hod. 
v kaviarni na Hlavnej ulici bola 
spozorovaná hádka nezná-
mych osôb. Hosť v zjavne 
podnapitom stave sa hádal s 
čašníkom. Preverovaním bolo 
zistené, že odmietol uhradiť 
účet za spotrebované alko-
holické nápoje. Hliadka ho 
vyzvala k preukázaniu totož-
nosti. Po predložení OP ho 
vyzvala, aby prestal kričať, úto-
čiť na čašníka a uhradil účet 
za skonzumované nápoje. 
Výzvu hliadky nerešpektoval, 

až po opakovanej dôraznej 
výzve upustil od protiprávne-
ho konania. Následne uviedol, 
že nemá pri sebe finančnú 
hotovosť k úhrade účtu. Bol 
vyzvaný, aby opustil priestor 
kaviarne. Výzvu hliadky reš-
pektoval a uviedol, že ide do 
VÚB bankomatu, kde si z účtu 
vyberie finančnú hotovosť. Na 
ceste začal bezdôvodne urážať 
členov hliadky, používal vul-
gárne  slová, prestal ich reš-
pektovať a sadol si na schod 
vedúci do pekárne. Na miesto 
bola privolaná hliadka OO 
PZ Šamorín. Počas dychovej 
skúške na požitie alkoholic-
kých nápojov muž bezdôvod-
ne fyzicky napadol policajta, 
ktorému z ruky vyrazil prístroj 
na meranie alkoholu v dychu. 
Z dôvodu útoku  na verejného 
činiteľa boli voči nemu použi-
té donucovacie prostriedky. Z 
dôvodu vzniknutého zranenia 
na nose osoby došlo ku krvá-
caniu, preto bola na miesto 
privolaná RZP, ktorá po jed-
norazovom ošetrení zranenia 
osobu odovzdala hliadke OO 
PZ Šamorín, ktorá ju následne 
predviedla na OO PZ Šamo-
rín. 
– o 17.00 hod. na ulici Gaz-
dovský rad ležal na zemi 
zranený muž pod vplyvom 
alkoholických nápojov a bez-
dôvodne vykrikoval na oko-
loidúcich. Po stotožnení bol 
vyzvaný, aby sa presunul na 
zástavku SAD, odkiaľ sa auto-
busom dostane do miesta 
trvalého pobytu. Výzvu hliad-
ky rešpektoval.
– o 21.30 hod. hliadka bola 
vyslaná na Kláštornú ul., kde 
na zemi ležal ďalší nezná-
my muž, ktorý bol zranený v 
oblasti tváre. Muž  preukázal 
svoju totožnosť a bola mu pri-
volaná RZP, ktorá ho ošetril a 
previezla do nemocnice.
è 24. novembra o 15.18 hod. 
na Dunajskej ulici na verej-
nom priestranstve  nezná-
my muž v podnapitom stave 
bezdôvodne vykrikoval na 
okoloidúcich. Po stotožnení 
ho hliadka vyzvala, aby sa k 
okoloidúcim správal slušne. 
Výzvu hliadky uposlúchol.



DECEMBER 2017 9

PONUKA MESTSKEJ KNIŽNICE ZSIGMONDA ZALABAIHO

JOZEF KARIKA: ČIERNY ROK: VOJNA MAFIE
Rozpolteného mafiánskeho bossa Petra Štarcha čaká najhor-
ší rok v živote. Cesta za mocou a vysnívaným rajom sa mení 

na strmý pád do pekla. Štarch pomáha 
najlepšiemu kamarátovi sprivatizovať 
veľkú fabriku. Lenže o miliardový maje-
tok má záujem aj mocný a nemilosrdný 
oligarcha, ktorý ide cez mŕtvoly. Plachý 
drogový priekupník Zolo Čonka rozši-
ruje svoje impérium a sníva o medziná-
rodnom biznise. Naráža na prekážky, z 
ktorých najväčšou môžu byť jeho vlast-
ní bratia. Skorumpovaný úradník Ale-
xander Vokoš rozohráva čoraz nebez-
pečnejšiu hru a preniká až k všemocné-

mu premiérovi, ktorý stráca pôdu pod nohami.
Všetci zažívajú čierny rok. Túžili po lepšom živote, vplyve a 
bohatstve, ale dostanú iba násilie, smrť a temnotu.

GYÖRGY DRAGOMÁN: BIELY KRÁĽ
Rumunsko v roku černobyľskej 
katastrofy. Jedenásťročnému chlap-
covi pred očami tajná polícia odvle-
čie otca. Viera v jeho návrat je zo 
dňa na deň slabšia. Táto udalosť 
pretrhne niť bezstarostného detstva 
hlavného hrdinu, ktorý sa dojímavo 
pokúša nahradiť matke muža, skrý-
vajúc pred ňou vlastné trápenia a 
šikanovanie v škole. Atmosféra je 
nabitá cynickou pretvárkou a vša-
deprítomným strachom zo zrady, 
trestu či vydierania. Malý Džatá 
sa však bráni proti toľkej neľudskosti a vo veľkolepom 
finále bojuje o svojho otca. Dragomán píše o prehnitos-
ti a absurdite Ceaucescovho režimu z pohľadu malého 
chlapca štýlom, ktorý vyráža dych.

7. novembra sa vo Výstavnej sieni Istvána Tallósa-Prohászku 
v rodinnej atmosfére uskutočnila vernisáž výtvarníka Tibora 
Juhásza. Umelec, ktorý niekoľko rokov žil vo Venezuele, vysta-
vuje v Šamoríne každé dva roky a záujem o jeho výstavu neustále 
rastie. Výstavu otvoril viceprimátor Csaba Orosz, v kultúrnom 
programe vystúpila kapela Deja vu a Dominika Pavlíková. Na ver-
nisáži sa dali ochutnať moky rodinného vinárstva Bartal. Vďaka 
Wanted Design z diel umelca opäť vznikol nástenný kalendár na 
rok 2018, ktorý Tibor Juhász záujemcom aj dedikoval. 
Výstava bola prístupná do 21. novembra 2017.     (ti)

Na počesť vysídlených
Za veľkého záujmu verejnos-
ti vo Výstavnej sieni Istvá-
na Tallósa-Prohászku bola 
dňa 24. novembra otvorená 
výstava pri príležitosti 70. 
výročia vysídlenia Maďarov z 
Československa.
Iniciátorka a kurátorka 
výstavy Beáta Méry uviedla, 
že v roku 2017 sa konalo 
viacero veľkých poduja-
tí zasvätených deportácii 
a vysídľovaniu Maďarov 
po druhej svetovej voj-
ne. „Túto smutnú kapito-
lu našich dejín sme ako 
výtvarníci chceli vyjadriť 
vlastnými prostriedkami, 
preto sa zrodil nápad uspo-
riadať výstavu. Našu inicia-
tívu podporilo Združenie 
pre spoločné ciele a Maďar-
ská galéria v Bratislave. 
Výzvu na účasť na výstave 
sme zverejnili v marci,“ 

povedala Beáta Méry. 
Na výzvu zareagovalo 
takmer päťdesiat tvorcov, 
ktorí prihlásili vyše sto 
diel. V Šamoríne všetky ani 
nemohli byť vystavené, pre-
to sa zrodil plán prezentovať 
celý materiál na viacerých 
miestach. Ďalším dejiskom 
výstavy, ktorej kurátormi 
boli okrem Beáty Méry aj 
Gábor Kalita a Valter Len-
gyel, bude Maďarský inštitút 
v Bratislave, kde sa vernisáž 
uskutoční 14. decembra 
2017. 
Výstavu otvorili publicista, 
výtvarník a umelecký vedúci 
Maďarskej galérie v Brati-
slave Gábor Kalita a režisér 
kreslených filmov Marcell 
Jankovics. Na vernisáži účin-
kovali Rebeka Méry a Panni 
Szentimrey.

(ti)
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Primátorov pohár ovládli domáci

Senzácia so šamorínskou dvojicou

Talianske zlato Bendegúza

O šokujúcu senzáciu jese-
ne v maďarskom vrcho-
lovom futbale v Szom-
bathelyi na úkor slávneho 
Ferencvárosu  pred takmer 
9 tisíckami búrlivých fanú-
šikov sa postarala aj šamo-
rínska dvojica, otec a syn,  
čiže Attila Pinte senior 
a Patrik Pinte. Legenda 
šamorínskeho futbalu, 
32-násobný exreprezen-
tant Slovenska ako asis-
tent trénera Michala Hip-
pa a obľúbenec publika 
FRADI tentokrát čelil voči 
svojim bývalým, keď bol 
uvedený v zápase maďar-
skej futbalovej elity OTP 
BANK LIGA ako protiv-
ník zeleno-bielych orlov. 
Na obrovské prekvapenie 
zverenci dvojice Hipp – A. 
Pinte ako vtedajší posled-
ný tím ligovej tabuľky zdo-
lal pred zápasom ešte lídra 
FTC 2 : 1 úplne zaslúžene. 
Po zápase Attila dodal: 
„Každý jeden na ihrisku 
podal skvelý výkon, už po 
prvej polhodine sme mohli 
mať Fradi na lopate, keď 
sme si vypracovali tri tutov-
ky, až štvrtú stopercentnú 
šancu sa nám podarilo pre-
meniť gólom Mészárosa, 
rodáka z Jelky. Bohužiaľ, 
po dekoncentrácii súper 
bleskovo vyrovnal, ale aj 

v druhom polčase sme hrali 
takticky dobre, a napokon 
pred fantastickými fanúšik-
mi sa nám podarilo husár-
sky kúsok zdolať Ferenc- 
város, navyše nádherným 
gólom mladíka Tomiho 
Kissa, ktorý oslávil svo-
je 17. narodeniny strelou 
spoza šestnástky, keď ako 
striedajúci žolík s prvým 
dotykom s loptou poslal 
famóznu bombu, nedal 
žiadnu šancu reprezentač-
nému gólmanovi Dibuszo-
vi. Vyhrali sme bravúrne  
2 : 1, čo asi nikto nečakal.“ 
20-ročný Patrik Pinte sa 
dostal na ihrisko ako druhý 
striedajúci hráč v 75. minú-
te za stavu 1 : 1. Svoj debut 
okomentoval v maďarskej 
prvej lige stručne:  „Posla-
li ma tréneri s pokynom, 
bojuj a pomáhaj mužstvu, 
aby sme vyhrali... Zažil 
som už v drese Slovana 
premiéru v Trnave, aj tam 
som mal zimomriavky na 
tele, ale toto bolo ešte lep-
šie, nezabudnem na svoj 
krst v Maďarsku nikdy, 
navyše Tomi Kiss dal ozaj 
parádny gól, no proste 
paráda... Dúfam, že prídu 
aj ďalšie víťazstvá, a dosta-
nem čoraz viac a viac šancí 
ukázať, čo je vo mne...“

Zostavil:  Ernő D. Tok

Naši mladí šermiari sa 
v novembri veru nenudili. 
Turnajový maratón zahá-
jili doma naše kadetky na 
tradičnom Coupe de Sama-
ria, kde privítali  silnú kon-
kurenciu z takmer celého 
sveta. Hostili sme až 107 
štartujúcich zo 14 štátov od 
USA cez Lotyšsko,  Bielorus-
ko, Francúzsko, Nemecko, 
Poľsko, susedné Rakúsko, 
Česko, Maďarsko, zo šer-
miarskej európskej elity 
chýbali iba Talianky. Zlato 
z nášho mesta poputovalo 
do Rumunska vďaka triumfu 
Rebeky Candescuovej, ktorá 
zdolala vo finále Ukrajinku 
Alinu Polozjukovú. 
Konečné umiestnenia našich 
pretekárok: 30. Boglárka 
Buday,  35. Barbara Boda,  
52. Vivien Bartal, 53. Jázmin 
Udvardi, 59. Eszter György, 
68. Rebeka Cséfalvay.  Šamo-
rínske výpravy sa potom 
vydali do Európy, postupne 
sa predstavili v rakúskom 

Mödlingu, v Budapešti, v 
talianskom Udine a na seve-
re Poľska v Gdańsku. Príliš 
sa im nedarilo, výnimkou je 
azda taliansky turnaj Trofeo 
di Alpe Adria, kde sa nám 
podarilo uloviť zlatíčko vďaka 
talentovanému Bendegúzovi 
Györgyovi v kategórii star-
ších žiakov, sekundovali mu 
s bronzami Ákos Pirk a Árpád 
Fazekas, a takisto skončil na 
treťom mieste náš mladší žiak, 
Branko Lančarič. Jeho roves-
ník Dániel Botló skončil na 15. 
mieste.  Naše mladšie žiačky 
sa predstavili v Budapešti na 
pohári FM (najlepšia z nich 
bola Hanna Fehér, ktorá skon-
čila 19.).  Najlepšia šamorín-
ska juniorka Kitti Bittera by 
chcela určite lepšie umiestne-
nie v poľskom Gdańsku, ale 
ako jedna najmladšia prete-
kárka v Pohári Európy U23 sa 
nemusí hanbiť za 25. miesto.  
Karolína Cséfalvay ukončila 
svoje poľské účinkovanie na 
64. priečke. 

Na 15. ročníku prestížneho  
medzinárodného zápasníc-
keho turnaja gréckorím-
skeho štýlu o Pohár primá-
tora mesta, ktorý niesol aj 
názov Memoriál Ladislava 
Fodora, sa ukázali na šamo-
rínskych žinenkách mladí 
talenti zo Slovenska, Ma-
ďarska, Českej republiky 
a Chorvátska, samozrejme, 
vrátane aj šamorínskych 
pretekárov ZK Gladiátor. 
Pre mnohých z nich, najmä 
tých  najmladších, bol turnaj 
súťažne premiérový, preto 
bola o to väčšia radosť z me-
dailových triumfov. Prek- 
vapivým faktom podujatia  
bol najväčší počet najmen-
ších v kategórii prípravká-
rov v najnižšej váhe a v ka-
tegórii seniorov v najťažšej 
váhe. Vyvrcholením turnaja 
bol veľmi kvalitný boj mu-
žov o zlato medzi Slovákom 

Georgi Nogajevom a medzi-
národne ostrieľaným ma-
ďarským borcom Arnoldom 
Pappom. Pri sumarizácii 
všetkých súbojov nájdeme 
vo výsledkovej listine až 17 
Šamorínčanov s cennými 
medailami na stupni víťa-
zov. Zlato získali:  Dalibor 
Patkoló (prípravka C, 30 kg), 
Rudolf Patkoló (pípravka 
B, 49 kg), Martin Lavrinčík 
(mladší žiaci, 73-85 kg), Má-
tyás Szeiler (starší žiaci, 47 
kg), Robert Rabina (starší 
žiaci, 73 kg), Oliver Oláh (ka-
deti, 63 kg), Bence Holoc-
si (kadeti, 76 kg), Georgi 
Nogajev (muži, 96 kg). So 
striebrom sa môžu pochvá-
liť:  Eduard Janovický (prí-
pravka B, 49 kg), Marek Bar-
talos (mladší žiaci, 62 kg), 
Tamás  Szelle (starší žiaci, 
73 kg), Zoltán Szeiler (muži, 
130 kg). Na bronzo-

FUTBAL

ŠERM

ZÁPASENIE

Stalo sa v októbri

vej priečke sa umiest-
nili: Noel Högye (príp- 
ravka C, 20 kg), Oliver Högye 
(prípravka B, 37 kg), Juraj 
Čukan (mladší žiaci, 57 kg), 
Peter Molnár  (muži, 96 kg) 
a Tomáš Czvedler (muži, 130 

kg). Po takej bohatej zbier-
ke cenných kovov niet sa čo 
čudovať, že ZK Gladiátor Ša-
morín suverénne vyhral aj v 
súťaži družstiev pred  ZK Tr-
hová Hradská a maďarským 
Kaposvárom.
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Šamorínsky šport v roku 2017

14. január: Basketbalistky 
ŠBK Šamorín v Slovenskom 
pohári postúpili do semifi-
nále.
20. január: Kanoistom Slo-
venska za rok 2016 sa stal 
šamorínsky odchovanec Vin-
cent Farkas. Člen Kajak-canoe 
klubu Šamorín Csaba Zalka 
sa stal najlepším juniorom na 
Slovensku. 
7. február: Odchovanec FC 
STK László Bénes absolvoval 
súťažnú premiéru za nemecký 
Mönchengladbach.

20. február: Zápasníci Gladi-
átoru Šamorín Bence Holocsi 
a Attila Ágh sa stali kadetský-
mi majstrami Slovenska.
22. marec: Basketbalistky 
ŠBK Šamorín vyradili Poprad 
a postúpili do semifinále 
Extraligy.

27. marec: Futbalisti STK 
Šamorín obsadili v základnej 
časti II. ligy skupiny Západ 
tretiu priečku a postúpili do 
nadstavby o postup.
19. apríl: Basketbalistky ŠBK 
Šamorín obsadili v Extralige 4. 
miesto.
25. máj: Šiesti šamorínski 
kajakári a kanoisti (Zsolt 
Libai, Denis Libai, Csaba Zal-
ka, András Márk Farkas, Karo-
lina Seregiová, Edo Strýček) sa 
stali majstrami Slovenska na 
5000 metrov.

31. máj: Futbalisti STK Šamo-
rín dosiahli historický úspech, 
v II. lige skončili na štvrtej 
priečke,  Peu sa stal najlepším 
strelcom súťaže.
1. jún: Mesto Šamorín v spo-
lupráci so Slovenským futba-
lovým zväzom pri príležitosti 

Medzinárodného dňa detí 
pozvali žiakov zo šamorín-
skych základných škôl na tré-
ning národného tímu. V hľa-
disku štadióna X-bionic sphe-
re bolo asi päťsto detí.
7. jún: Šamorínski šermia-
ri získali na majstrovstvách 
Slovenska až štrnásť prven-
stiev!
15. jún: Družstvo mladšie 
mini ŠBK Šamorín sa stalo 
majstrom Slovenska. 
22. jún: Slovenská basketba-
lová reprezentácia žien postú-
pila na majstrovstvách Európy 
do štvrťfinále, v družstve hrali 
aj Šamorínčanky Slamová, 
Oroszová a Vyňuchalová. 
25. jún: Csaba Zalka získal 
na juniorských majstrov-
stvách Európy striebro 
a bronz.
16. júl: Tibor Linka ako člen 
slovenskej K4 získal na ME 
striebro a bronz.
20. júl: Slovenské basketbalist-
ky do 20 rokov získali na maj-
strovstvách Európy kategórie 
B striebro, za družstvo hrali aj 
Šamorínčanky Hašková a Lel-
kes.
26. júl: Na letnom Európskom 
olympijskom festivale mlá-
deže získala naša kajakárka 
Karolína Seregiová striebro, 

Športovci nášho mesta aj roku 2017 potešili našich obyvateľov. Dosiahli vynikajúce 
výsledky nielen doma, ale aj v zahraničí. Pripravili sme  najvýznamnejšie športové 
udalosti v roku 2017.

Edo Strýček zlato. V tenise 
reprezentovala našu krajinu 
Eszter Méri, ktorá vo štvorhre 
postúpila do štvrťfinále.
30. júl: Na juniorských maj-
strovstvách sveta rýchlostnej 
kanoistiky získal Csaba Zalka 
bronz.
6. august: Na majstrovstvách 
Slovenska získali kanoisti 
a kajakári KCK Šamorín až 30 
zlatých medailí.
21. august: Piati členovia 
Kajak-canoe klubu Šamorín 
(Ladičová, Sidová, Zalka, 
Strýček a Sidó) sa stali víťazmi 
Slovenského pohára. 
22. august: Šermiarka Kitti 
Bitterová sa zúčastnila sveto-
vej Univerziády.
27. august: Historický úspech 
KCK Šamorín. Na senior-
ských majstrovstvách sveta 
štartovali až štyria Šamorínča-
nia: Tibor Linka, Vincent Far-
kas, Gábor Jakubík a Gabriela 
Ladičová.
11. september: Tomáš Nagy 
obsadil na cyklistických maj-
strovstvách Slovenska v súťaži 
družstiev tretiu priečku.

15. október: Šermiarka 
Jázmin Udvardi získala na 
Európskom pohári kadetiek 
striebro.
29. október: Jakub Nagy sa 
stal v súťaži družstiev maj-
strom Európy v boccia.
12. november: Matyás Szeiler 
sa stal zápasníckym majstrom 
Slovenska v kategórii starších 
žiakov.

Tibor Duducz

Jázmin Udvardi

Csaba Zalka

Mátyás Szeiler (druhý zľava)
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POĎAKOVANIE

29. júla 2017 sa narodila Mia Sofia Hollósy, 19. októbra 
Ladislav Mezei, 20. októbra Benjámin Kelemen, 14. 
októbra Laura Csörgey, 25. októbra Hana Janečková, 26. 
októbra Adam Chudoba, 31. októbra Kristof Kocsis a 
Hernandez Benjamin Morla, 8. novembra Matúš Žbirka, 
19. novembra Eszter Adel Szitási.
Veľa šťastia, novorodenci!

V novembrovom čísle sme nesprávne uviedli meno Marka 
Vaculoviča (písali sme Valulovič), ktorý sa narodil 24. 
septembra. Ospravedlňujeme sa.

NARODENIA

27. októbra 2017 zomrel vo veku 75 rokov Ladislav Horváth, 
29. októbra vo veku 69 rokov Jana Pukanová a vo veku 75 
rokov Ladislav Kovács, 30. októbra vo veku 71 rokov Mag-
daléna Szalayová, 3. novembra vo veku 92 rokov Zuzana 
Czirová, 6. novembra vo veku 63 rokov Teodor Morovík, 15. 
novembra vo veku 76 rokov Štefan Ozsvald, 16. novembra 
vo veku 90 rokov Judita Golisová. 
Česť ich pamiatke! 

ÚMRTIA

JUBILANTI

UZAVRELI MANŽELSTVO

Veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody v kruhu najbližších 
prajeme tým občanom, ktorí v decembri dovŕšia 70., 75., 
80., 85. a viac rokov: Viola Bartalosová, Margita Iróová, 
Jolán Andrássy, Július Henyig, Zuzana Henyigová, Mgr. 
Alžbeta Kissová, Éva Farkas, Ing. Rozália Móriczová, 
Gizela Baloghová, Irena Maárová, Mgr. Eva Borguľová, 
Ing. Ján Babej, Maria Čurková, Alžbeta Botlíková, Marta 
Medzihradská, Helena Pelechová, Alžbeta Zachariásová, 
Karol Husvéth, Milan Ikréni, Mária Polláková, Matej 
Roszkos.

4. novembra 2017: András Razgyel a Erika Brtková, 11. 
novembra 2017: Tomáš Kurucz a Erika Kovács, Peter 
Horváth a Klaudia Olléová, 18. novembra 2017: Zoltán 
Szegény a Andrea Világi. 
Gratulálunk!

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

•   15. december Vianočný program Centra voľného času 
Kukkónia – 16.00

•   16. december Koncoročný program DFS Csali – 17.00
•   17. december Adventný koncert v organizácii OZ Pre 

Šamorín – 18.00
•   21. december Športovec roka – 18.00
•   22. december Retro-oldies party – 20.00

Pokladňa otvorená v pracovných dňoch od 16.00  do 19.00 
hodiny. Tel. č.: 0650 409 566   
Aktuálny program: www.mskssamorin.sk
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Novootvorená predajňa mäsa a mäsových výrobkov ponúka  

každý deň čerstvý tovar slovenského pôvodu  
a mäsové výrobky podľa tradičných receptúr.

Srdečne Vás pozývame do nášho obchodu na ulici  Gazdovský rad 49  
 (vedľa Unicredit Banky) v Šamoríne.

DROBNÝ INZERÁT

Kúpim garáž v Šamoríne. Tel.: 0908 668 069

 „Sú chvíle, v ktorých sa nám zdá,  
 že svet je iba miesto pre bolesť.  
 Sú dni, ktoré sú naplnené prázdnotou
 a smútkom.“

So žiaľom v srdci si dňa 15. decembra pripomenieme 20. 
výročie, kedy nás vo veku 53 rokov navždy opustila naša 

milovaná mama, babka a prababka,

MÁRIA KLAČMANOVÁ, rod. PETHŐOVÁ

Kto ste ju poznali, venujte jej v srdci tichú spomienku. 
Manžel Ferko, dcéra Soňa, synovia Marián a Milan s rodinami  

PONÚKANÝ PLAT (BRUTTO)
Základný plat 620 Eur + osobné ohodnotenie pre ľudí s praxou v oblasti výroby zdravotnických  
pomôcok do 50 Eur mesačne, stravné lístky 4 Eur.

NÁPLŇ PRÁCE, PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI
››  manuálna výroba v súlade s pracovnými a bezpečnostnými inštrukciami: príprava, montáž, balenie 

do sáčkov, štítkovanie, 
›› jednozmenná prevádzka
››  zodpovednosť za čistenie pracoviska a pomôcok, 
››  zodpovednosť za kvalitu produktov a hlásenie nezhôd,
››  zodpovednosť za správne údaje v produkčných záznamoch,
›› prax na podobnej pozícii v oblasti výroby zdravotnických pomôcok vítaná.

ZAMESTNANECKÉ VÝHODY, BENEFITY
›› práca na jednu zmenu
›› pracovná zmluva na dobu neurčitú
›› stravné lístky v hodnote 4€
›› výkonnostný mesačný bonus
›› odmena za hospodárske výsledky
››  stabilné pracovné miesto v multikultúrnej spoločnosti so zahraničným kapitálom 
››  káva a pitný režim zdarma

NÁSTUP
Prvý nábor 1.2.2018, druhý nábor 1.3.2018

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI
››  manuálna zručnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, presnosť, precíznosť, schopnosť pracovať v time, 

ochota učiť sa, čiastočná invalidita nie je vylúčená

KONTAKT:
Životopisy zasielajte na adresu:

pavel@med-sky.com

+421 31 2851700

OPERÁTOR VÝROBY

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Šamorín
pozýva dňa 24. DECEMBRA 2017:

››  16.00 hod. na štedrovečerné služby Božie 
v slovenskom jazyku – na ktorých bude priamy 

televízny prenos TA3. Kazateľom slova Božieho bude 
pán  generálny biskup Miloš Klátik. 

››  17.30 hod. na štedrovečerné služby Božie 
v maďarskom jazyku.
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P i l a t e s
v Šamoríne

MAT&REFORMER

Inštruktor - Vojtech Horváth     
EMAIL:  v.horvath84@gmail.com

TEL: +421 903 247 483

HORVATH PilatesV budove ŠPORTCENTRUM Samaria (T-18)

na Veternej ulici 

na 1.poschodi

Stroje priamo z USA

s jednotlivými 

a skupinovými lekciami

pod názvom

Gépek egyenesen az USA-ból

Egyéni és csoportos

 edzésformák

HORVATH PilatesSPORTCENTRUM Samaria (T-18) 

épületében, a Szél utcán.

név alatt

        Somorján

f /HorvathPilates

/horvathpilates

Új év új kezdet, 2018-ban jövünk!

Nový rok nový začiatok, v roku 2018 začíname!


