
Našim milým čitateľom prajeme veľa zdravia, šťastia, 
lásky a úspechov v novom roku!

Prvé dni nového roka už 
máme za sebou, veď ubehli 
pomerne rýchlo. Minuli sa 
koláče, kapustová, šošovico-
vá či rybacia polievka, ako 
aj ostatné sviatočné jedlá. 
Uplynul ďalší rok – pre 
niekoho bol úspešný, pre 
iného menej, niekomu pri-
niesol trápenie, inému zasa 
radosť. Pri tejto príležitosti 
vám chcem aj ja vo svojom 
mene i v mene mestského 
zastupiteľstva zaželať šťastný 
nový rok. Chvalabohu, na 

mnohých miestach, vráta-
ne našich rodín, sa dodnes 
zachovali novoročné zvyky. 
Nepopierajme, že v prvých 
dňoch nového roka, hoci sa 
považujeme za racionálne 
bytosti, máme sklony veriť v 
rôzne posolstvá a proroctvá. 
Napríklad, keby sa skonzu-
movaná šošovica premenila 
na peniaze... No nepremenila 
sa. Nezávisle od toho, alebo 
možno práve preto, sme žili 
humánnejšie a lepšie, keďže 
namiesto materiálnej hojnos-

ti a blahobytu sme sa sústre-
dili na duchovný rozvoj. 
Dovoľte mi, aby som vám, 
nám na začiatku roka 2018 
zaželal, aby: 
–  sa nám nezunovala láska, 

vzájomná úcta a práca, 
lebo práve pre ne sme sa na 
Zemi narodili ako ľudia, 

–  sme boli zdraví a mali 
pokoj od zhonu, ak sa to 
dá, a nielen počas sviatkov, 

–  sme nevytvárali svár, s kaž-
dým hovorme jazykom 
lásky, nepredpokladajme o 
druhom to zlé, ale to dob-
ré, 

–  sme sa aktívne zapojili do 
spoločenského života v 
našom meste a boli nápo-

mocní pri riešení problé-
mov chudobných a cho-
rých.

Bolo by skvelé, keby do náš-
ho mesta prišiel balíček, po 
ktorého otvorení by každý 
Šamorínčan opäť veril v silu 
rodiny a komunity, a pre kaž-
dého z nás by bola najdôleži-
tejšia láska a pokoj. V balíčku 
by mohla byť aj veľká dávka 
trpezlivosti, aby sme našim 
obyvateľom dokázali vytvoriť 
adekvátne podmienky pre 
šťastné a harmonické všedné 
dni. 
V tomto znamení prajem 
všetkým Šamorínčanom 
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

Gabriel Bárdos, primátor mesta

Na poslednom zasadnu-
tí samosprávy v roku 2017 
poslanci po schválení 
programu schôdze skon-
trolovali plnenie uznesení, 
potom sa venovali petícii na 
riešenie nedostatočnej kapa-
city Základnej školy Mateja 
Bela. Primátor v tomto bode 
rokovania najprv odovzdal 
slovo petičnému výboru, 
poslanci po následnej disku-
sii schválili nasledovné uzne-
senie: Mestské zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie petíciu 
obyvateľov mesta Šamorín 
na riešenie nedostatočnej 
kapacity slovenskej základ-
nej školy a mestskému úradu 
uložilo: 1. prerokovať za prí-
tomnosti členov petičného 

výboru návrh alternatív rieše-
nia nedostatočných kapacít 
ZŠ Mateja Bela na zasadnu-
tiach mestskej školskej rady a 
komisie školstva, 2. urýchliť 
vypracovanie demografické-
ho prieskumu s cieľom získať 
relevantný podkladový mate-
riál pre ďalší postup v tejto 
veci, 3. po realizácii demo-
grafického prieskumu a po 
prerokovaní v mestskej škol-
skej rade a v komisii školstva 
mestského zastupiteľstva 
zaradiť informáciu o riešení 
problematiky na zasadnutie 
mestského zastupiteľstva.
Poslanci schválili všeobec-
ne záväzné nariadenie číslo 
8/2017 o poskytovaní jed-
norazovej dávky v hmotnej 

núdzi, finančnej pomoci a 
príspevkov občanom mesta 
a pod číslom 9/2017 zasa 
schválili nariadenie o posky-
tovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za 
tieto služby. Zastupiteľstvo 
následne schválilo všeobec-
ne záväzné nariadenie číslo 
10/2017, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie číslo 
3/2016 o dočasnom parko-
vaní motorových vozidiel na 
vymedzených úsekoch miest-
nych komunikácií. (O najdô-
ležitejších zmenách v parko-
vacom systéme sme infor-
movali na 3. strane predo-
šlého vydania našich novín.) 
Prijaté všeobecne záväzné 
nariadenie číslo 11/2017 

zasa mení a dopĺňa nariade-
nie číslo 3/2015 o Zásadách 
hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Šamorín. 
Po schválení návrhov na pre-
vod a prenájom mestských 
nehnuteľností sa poslanci 
zhodli, že v roku 2018 zasad-
nú v týchto termínoch: 8. 
február, 11. apríl, 28. jún, 
20. september a 8. novem-
ber.
V bode Podnety občanov 
požiadal o slovo Ladislav 
Szamos, ktorý hovoril o jed-
notlivých obdobiach rozvo-
ja nášho mesta a Šamorínu 
zaželal, aby sa aj v budúc-
nosti rozvíjal a krásnel, aby 
bol príjemným miestom na 
život.    (–) 

14. decembra 2017 zasadalo mestské zastupiteľstvo

Zmenilo sa niekoľko mestských nariadení
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V decembri firma AVE SK doručila do domácností letáky s 
chybnými termínmi odvozu separovaného odpadu v roku 
2018. Spoločnosť letáky opravila a v januári doručila oby-
vateľom nové letáky s platnými termínmi odvozu odpadu, 
informoval nás vedúci referátu životného prostredia mest-
ského úradu Arnold Kocsis. Generálny riaditeľ spoločnosti 

AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. .o. Dr. Peter Krasnec, 
MBA, PhD. vydal stanovisko, v ktorom sa v mene spoloč-
nosti ospravedlnil za prevádzkovo-personálne zlyhanie pri 
príprave harmonogramu zberu separovaného odpadu na 
rok 2018 v Šamoríne a zároveň poďakoval za zhovievavosť a 
trpezlivosť dotknutých strán.”

Termíny odvozu separovaného odpadu  
v roku 2018

Termíny separovaného zberu papiera a plastov v roku 2018

 I. polrok II. polrok
 Plasty Papier Plasty Papier
 Kovy  Kovy
Január 9., 23. 16., 30. Júl 10., 24. 17.
Február 6., 20. 27. August  7., 21. 14.
Marec 6., 20. 27. September 4., 18. 11.
Apríl 3., 17. 24. Október 2., 16., 30. 9.
Máj 1.,15.,29. 22. November 13.,27. 6.
Jún 12., 26. 19. December 11., 22. 4.

 I. polrok II. polrok
 Plasty Papier Plasty Papier
 Kovy  Kovy
Január 9., 23. 16. Júl  10., 24. 3., 31.
Február 6., 20. 13. August  7., 21. 28.
Marec 6., 20. 13. September 4., 18. 25.
Apríl 3., 17. 10. Október 2., 16., 30. 23.
Máj 1.,15.,29. 8. November 13.,27. 20.
Jún 12., 26. 5. December 11., 22. 18 .

Ulice: Agátový rad, Astrová, Bratislavská, Brezová, Buková, Dlhá, Dunajská, Gazdovsky rad, Gútorská, Hlavná, Javoro-
vá, Jazdecká, Kasárenská, Kláštorná, Krížna, Kúpeľná, Mestský majer, Morušová, Nezábudková, Nová, Obilná, Parková, 
Pažitná, Pod záhradami, Poľná, Poľovnícka, Pomlejská, Požiarnická, Priemyselná, Rybárska, Senecká, Strelecká, Školská, 
Škovránkova, Športová, Vinohradnícka, Vŕbová, Záhradnícka a mestské časti: Bučuháza, Kráľovianky, Šámot

Ulice: Bažantia, Bociania, Brečtanová, Čilistovská, Cintorínska, Dolná, Dúhová, Horná, Hrnčiarska, Hrušovská, Hubová, 
Hviezdna, Hlboká, Jabloňová, Jasná, Kováčska, Krajná, Krátka, Krivá, Malá, Ul. Márie, Mliečňanská, Pácerova, Pešia, Pokoj-
ná, Priechodná, Prvá, Ružová, Slnečná, Slnečnicová, Spojná, Stará cesta, Stredná, Tichá, Topoľová, Veterná, Vnútorná, 
Vodárenská, Vydria, Zelená, a ulice mestskej časti Čilistov: Labutia, Lipová, Pri hrádzi, Šamorínska, Úzka

Pred Vianocami sa v našom meste konal tradičný jarmok, na ktorom predávalo svoj tovar viacero obchodníkov. Jarmok sa 
niesol  aj v znamení charity, v malých drevených domčekoch predávali vlastnoručne zhotovené predmety mnohé miestne 
inštitúcie. V sprievodnom kultúrnom programe sa predstavili miestne vzdelávacie a výchovné zariadenia, kultúrne súbory, 
skupiny a kapely. Veľký úspech zožala aj hasičská hudba dobrovoľného hasičského zboru.         (ti)  
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Poďakovanie 
za spoluprácu

Samospráva nášho mesta už niekoľko rokov blahoželá svojim 
obyvateľom, ktorí oslavujú svoje okrúhle narodeniny. Primátor 
Gabriel Bárdos 20. decembra zablahoželal Šamorínčanom, kto-
rí v poslednom mesiaci roka oslávili svoje 70., 75., 80., 85, 86. 
a vyššie narodeniny. Jubilantom sa poďakoval za ich doterajšie 
plodné roky a všetkým zaželal šťastné a požehnané Vianoce. 
„Nech vaše sviatky pozláti láska, úcta a porozumenie, a nie pek-
ne zabalené drahé darčeky,“ ukončil svoj príhovor primátor.  

Začiatkom decembra sa už tradične uskutočnili Dni Svätého 
Mikuláša v Gheorgheni. V sedmohradskom meste boli prítom-
ní aj zástupcovia mesta Šamorín. V našom partnerskom meste 
sa uskutočnili rôzne besedy, predstavenia, koncerty a športové 
turnaje. Nechýbala ani súťaž vo varení zabíjačkových špecialít. 
Šamorínčania pripravili zabíjačkovú kapustu, ktorá bola veľmi 
chutná. Dôkazom toho bol veľký záujem miestnych ľudí, veľký 
kotol bol raz-dva prázdny. Krásne bolo slávnostné zapálenie 
prvej adventnej sviečky, na hlavnom námestí sa tiesnilo niekoľko 
tisíc ľudí. Naše mesto darovalo pre program ,,Charitas Šanca“ 
700 eur.  Na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v 
Gheorgheni dostalo mesto Šamorín cenu ,,Svätomikulášskeho 
duchovného brata“.            (duc)

5. decembra prišiel Mikuláš v sprievode čerta na hlavné 
námestie nášho mesta na koči

Aj do nášho mesta dorazil jeden z najstarších medzinárod-
ných filmových festivalov Ekotopfilm – Envirofilm, ktorý 
verejnosti prezentuje filmy zamerané na environmentálne 
témy. Záštitu nad festivalom, ktorý sa konal v Tuli Cinema 
v čilistovskom x-bionic sphere, mal primátor nášho mes-
ta Gabriel Bárdos. Generálny riaditeľ festivalu Ekotopfilm 
zaslal po podujatí nášmu primátorovi tento list: 

Vážený pán primátor, 
v úvode by som Vám veľmi rád poďakoval  za Vašu osobnú 
podporu  a zaangažovanosť pri realizácii Medzinárodného 
filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm vo Vašom mes-
te. Junior festivalu sa zúčastnilo viac ako 300 detí. Večerné-
ho programu sa zúčastnili desiatky ľudí, čo nás nesmierne 
teší a napĺňa nádejou, že do budúcich rokov si vytvoríme 
komunitu stálych návštevníkov, ktorým nie sú ľahostajné 
témy environmentu a trvalo udržateľného rozvoja.
Verím, že sa stretneme pri realizácii ďalších ročníkov festiva-
lu a spoločne vytvoríme tradíciu nášho podujatia vo Vašom 
meste.
S úctou 

Ing. Peter Lím, riaditeľ, Ekotopfilm, spol. s r. o.

Jozef Szabó po prvýkrát postavil svoj vlastnoručne zhotove-
ný betlehem vo svojej záhrade v roku 2014. Obyvatelia Vino-
hradníckej ulice sa mohli obnoveným betlehemom kochať aj 
koncom minulého roka.                      (–)

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 ale-
bo zanikla daňová povinnosť, alebo ak nastali zmeny 

skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane (nehnu-
teľnosti – 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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Zbierka šatstva miestneho spolku Slovenského Červeného 
kríža bola úspešná, vyzbieralo sa počas nej mnoho šatstva a 
obuvi pre deti i dospelých, ako aj hračky. Výťažok z ich pre-
daja za symbolické ceny využije spolok na charitu a na pre-
vádzkové náklady. Nepredané predmety na vlastné náklady 
odviezlo rómske združenie z Pataša, ktoré ich rozdalo róm-
skym rodinám z okolitých obcí. 
Vedenie miestneho spolku Slovenského Červeného kríža 
ďakuje všetkým darcom, pomocníkom a sponzorom, ktorí 
sa podieľali na úspechu zbierky.                      (–)

Klub dôchodcov Samaria, ktorý vedie Helena Mészároso-
vá, odštartoval 13. decembra rad tradičných vianočných 
stretnutí v našom meste. Členovia klubu si nielen spoločne 
zaspievali, ale predniesli aj poéziu a vianočné príbehy.

Členovia základnej organizácie Zväzu postihnutých civili-
začnými chorobami na Slovensku sa pod vedením Alžbety 
Godányovej stretli 21. decembra. Literárno-hudobné pásmo 
Judit Botló a Enikő Sz. Patonyi mnohých v predvianočnom 
období dojalo až k slzám.
               Snímky: Helena Tóthová

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnu-
tých č. 769 v Šamoríne, na čele ktorej stojí František Fehér, 
stretnutie tradične spojila s blahoželaniami k meninám. Čle-
nov zväzu prekvapil 16. decembra aj Mikuláš, ktorý neprišiel 
s prázdnymi rukami.

Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými cho-
robami aj vlani v decembri pozvala svojich detských členov 
a ich rodičov na Mikulášske posedenie. Okrem mikulášskych 
balíčkov na podujatí nechýbalo ani pohostenie, po chutných 
pizzách, ktoré pripravili členovia zväzu, sa len tak zaprášilo.    (ti)
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Členovia evanjelického zboru a vedenie mesta počas adventu tradične spoločne navštevujú Zariadenie pre seniorov. Nebolo to inak 
ani 16. decembra 2017, kedy seniorom spríjemnili všedné dni. Po koledách a čítaní z Biblie farárka Jana Fördös požiadala o požehna-
nie pre obyvateľov a zamestnancov domova, primátor Gabriel Bárdos ich zasa ubezpečil, že samospráva aj v budúcnosti urobí všetko 
preto, aby sa obyvatelia v zariadení cítili v rámci možností čo najlepšie. „Väčšie uznanie by si zaslúžili aj zamestnanci,“ poznamenal na 
stretnutí primátor.               Helena Tóthová

Nadácia Slovenského olympijského výboru ocenila šamorínsky 
spolok Slovenského Červeného kríža za úspešné usporiadanie 
Olympijskej kvapky krvi. Ďakovný list 5. decembra 2017 od 
Dominiky Nestarcovej a Gabriela Asványiho prevzali v Bratisla-
ve Marienka Domsitzová a Jozef Fürdös, ktorí uviedli, že oce-
nenie patrí predovšetkým darcom krvi.                     (--)

Zamestnankyne Centra voľného času Kukkónia si počas 
adventu našli čas, aby svojim milým hudobno-poetickým 
pásmom skrášlili obyvateľom Zariadenia pre seniorov Ambrózia 
predvianočné obdobie. Judit Botló a Enikő Sz. Patonyi navštevujú 
obyvateľov domova pravidelne, seniori sa im za úsilie odvďačujú 
veľkým potleskom a slzami radosti.              Snímka: Helena Tóthová

Sú pacienti, ktorí potrebujú 
pravidelnú transfúziu krvi, 
no krv môže zachrániť aj 
život účastníkov dopravných 
nehôd. Preto je dôležité, 
aby nemocnice a zdravot-
nícke zariadenia mali vždy 
dostatok krvi. Na to sú však 
potrební darcovia. Na Slo-
vensku organizuje darovanie 
krvi Slovenský Červený kríž, 
krvnú banku zasa spravuje 
Národná transfúzna služba.
V našom okrese a v rámci 
neho aj v našom meste rastie 
počet dobrovoľných darcov 
krvi a Červený kríž sa im za 
nezištnú pomoc odvďačuje 
slávnostným odovzdáva-

ním ocenení. Medzi vyzna-
menanými sú každý rok aj 
Šamorínčania. V roku 2017 
predseda územného spolku 
Tibor Misányik odovzdal 
diamantovú Jánského pla-
ketu za osemdesiat odberov 
Gabrielovi Péderovi. Zlatú 
plaketu za štyridsať darovaní 
krvi prevzali Ladislav Jakó-
czi, Štefan Czaník a Jaromír 
Urban. Oceneným zablaho-
želali aj prednosta mestské-
ho úradu Ervin Sármány a 
predseda miestneho spolku 
SČK Jozef Fürdös.
Bronzovú Jánského plaketu 
za desať odberov na výročnej 
členskej schôdzi miestneho 

spolku 27. januára 2018 pre-
vezmú Lilla Méry, Annamá-
ria Melegová, Gabriela Kvas-
sayová, Henrieta Kósová a 
Gabriela Mészárosová. 

29. januára 2018 sa v mest-
skom kultúrnom stredisku 
uskutoční prvé organizova-
né darovanie krvi v tomto 
roku.    (ti)

Ocenili darcov
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Centrum voľného času Kukkónia každoročne pripravuje pre 
rodičov, starých rodičov a príbuzných detí, ktoré ho nav-
števujú, ako aj pre sponzorov vianočný program. Zábavný 
program, ktorého úroveň z roka na rok rastie, sa uskutočnil 
v divadelnej sále kultúrneho strediska. 

ANJELSKÁ POŠTA Keď nás deti učia
V našej triede sa každú 
chvíľu dejú zaujímavé veci. 
Jednou z nich bola aj Anjel-
ská pošta. Máme jedné-
ho spolužiaka, ktorému 
napadlo, že by sme mohli 
písať pohľadnice blízkym. 
V poslednej dobe trend 
pohľadníc upadá do zabud-
nutia, a preto sme súhlasili. 
Lukáš teda priniesol obálky, 
známky aj pohľadnice. Roz-

dal nám ich a my sme mali 
použiť fantáziu a začať tvo-
riť.  Či už písali babke, ded-
kovi, tete, ujovi alebo komu-
koľvek. Všetci mali absolút-
ne originálne pohľadnice. 
Niektorí vytvorili aj básne. 
Keď sme boli s prácou hoto-
ví, Lukáš ich zaniesol na 
poštu. 

Prima A, Gymnázium 
M. R. Štefánika, Šamorín

ŠŤASTNÉ VIANOCE 
Už  sú tu Vianoce 

aj vianočný stromček,
radosťou žiari

celý náš domček. 

Rodina sa stretne, 
darčeky  si dajú, 

veselé sviatky
si poprajú. 

Šťastné a veselé, 
prajeme vám, 

na Vianoce darček 
všetkým vám dám. 

Vianoce sú najkrajší 
sviatok v roku,

pod stromčekom nájdem
darčekov kopu. 

VIANOCE
 Už prišla tá chvíľa,

už je tá hodina,
na gauči sedí
celá rodina.

Rozdávam darčeky
pod stromom sediace,
 rýchlo ich podávam

 rodine hľadiacej.

Na tvári úsmev je,
 voňajú koláče.

Muffinky, buchtičky,
 môj brat ich všetky zje.

Rozsvietil sa stromček,
rozbaľujem darček,

autíčko, bábika,
 ľúbime Ježiška.

„Komukoľvek môžeš pomôcť, 
pomôž mu rád. Dávno sa hovo-
rí, že slúžiť a pomáhať sú vlast-
nosti vznešených ľudí.“ (J. A. 
Komenský)

Som otec deviatačky Kristí-
ny Maťkovej, ktorá  má Dow-
nov syndróm.
Navštevuje ZŠ Mateja Bela v 
Šamoríne. Pred niekoľkými 
týždňami sa čítal na hodi-
nách slovenského jazyka 
Detský čin roka a začala sa 
súťaž vyhlásená spoločnos-
ťou Orange „Zbieraj sta-
ré mobily“. Netušili sme s 

manželkou, že pre ňu zbie-
rali mobily niektoré deti zo 
školy. Pripojili sa ich rodičia, 
kolegovia, známi a aj bývalí 
žiaci školy. Prvotný impulz 
vyšiel od pani učiteľky Lucie 
Briškovej. Vysvetlila žiakom, 
prečo a pre koho začala zbie-
rať mobily ona. Vytvorili si 
samostatnú skupinu na soci-
álnej sieti a myšlienka sa šíri-
la ďalej. Počas celej akcie si 
udržali svoje malé tajomstvo. 
Tak vznikol pre nás rodičov 
Kristínky Detský čin. Obeto-
vali niečo zo seba pre nieko-
ho druhého.
Chceme sa im všetkým poďa-
kovať:
Žiačke 6. C – Simonke Filan-
dovej, žiakom 7. C –  Zuzke 
Gyarmatiovej a jej mamine, 
Rolandovi Hrančovi s mami-
nou, Nicolasovi Múčkovi, 
Stele Horsicovej s babičkou, 
Emme Tóthovej, Dávidovi 
Tóthovi a ich tatinovi.
Z 8. B – Adriánovi Poláško-
vi, Lucii Poláškovej, Jarosla-
vovi Gálovi, Lucii Fišerovej, 

Sebastianovi Šníderovi, Mar-
cele Dunkovej, Inéz Horváth, 
Eszter Horváth s kolegami, 
Adriánovi Hudeczovi, Deni-
sovi Krumpolcovi a Margite 
Krumpolcovej, Marekovi 
Bendíkovi a Zuzane Bendí-
kovej, Alexandre Tésiovej, 
Simone Pörsökovej, Richar-
dovi Bartalosovi a Beáte Bar-
talosovej, Damienovi Búra-
novi, Patrikovi Pajgerovi a 
Gizele Pajgerovej.
Kristínkiným spolužiakom, 
žiakom 9. E (ich rodinám a 
známym): Terezke Vojteko-
vej, Ester Schnóblovej, Ivane 

Šimonovej, Borisovi Borá-
rosovi, Sebastianovi Janiko-
vičovi, Dominike Dobošovej, 
Monike Rigovej, Monike 
Boborovej, Patrícii Molnáro-
vej, Dominikovi Tóthovi,
Lucii Briškovej, Laure Briško-
vej, Márii Klasovej, Edite 
Obetkovej, Martinovi Žáko-
vi, Zuzane Krutej, Kataríne 
Csáderovej, Márii Édelovej, 
Elene Vargovej, Henriete 
Ozogányovej a jej rodine, 
Viere Mintálovej a jej kole-
gom, Monike Šaranskej, 
Jánovi Biskupičovi, Erikovi 
Péterfimu, Andrei Pőczovej a 
jej rodine.
Jednou z myšlienok, ktorú 
som raz napísal v súvislos-
ti s výstavou fotografií ľudí 
s Downovým syndrómom 
bola aj táto: „Aby zažívali 
úspech a ostatní si ich váži-
li.“
Ďakujeme Vám za to, že 
chcete, aby Kika zažila 
úspech a za to, že si ju váži-
te.

Pavel a Renáta Maťkovci
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Pri pohľade späť som spokojný
Na prelome rokov často bilancujeme končiaci sa rok. Minulý 
rok spevákovi, zbormajstrovi a hudobnému pedagógovi Imremu 
Némethovi priniesol dve dôležité udalosti: vydanie albumu Gau-
deamus omnes, ako aj prezentáciu albumu a jeho ďalší hudob-
ný život. V nasledujúcom rozhovore sme sa porozprávali najmä 
o ňom.

– Aj ja by som spomedzi 
vlaňajších aktivít vyzdvihol 
tento album. Druhá polovica 
minulého roka patrila k naj-
hektickejším obdobiam za 
posledné roky, keďže v tom 
čase sme vo farskom kostole 
v Báči nahrali adventné a via-
nočné piesne. Odozvy boli 
pozitívne, preto ma výsle-
dok napĺňa šťastím, keďže 
aj ja mám pocit, že album 
sa vydaril. Odzrkadľujú sa 
na ňom moje tridsaťročné 
odborné skúsenosti. Ide o 
výber piesní z Karpatskej 

kotliny, ktoré časovo obsiah-
nu polstoročie. Najväčšiu 
radosť mám však z toho, 
že materiál naspievali deti, 
vďaka čomu piesne vyžaru-
jú čistotu. Pravda, na úspe-
chu sme tvrdo pracovali, za 
čo patrí žiakom základnej 
umeleckej školy veľká vďaka. 
Na tomto mieste sa chcem 
poďakovať aj ostatným 
pomocníkom: hlavnému 
sponzorovi Štefanovi Czu-
czovi, Ladislavovi Pischo-
vi, firme Jávorka – Bobek, 
Tiborovi Csémimu, Karolovi 

Vörösovi, Árpádovi Mészá-
rosovi, Ákosovi Véghovi, 
Lajosovi Pósovi, občianske-
mu združeniu Pre Šamorín, 
samospráve mesta Šamorín, 
ako aj duchovnému otcovi 
v Báči Ladislavovi Šranko-
vi. Koncert, na ktorom bol 
album predstavený, podpo-
rili mesto Šamorín a Maďar-
ský inštitút v Bratislave.
Album bol prezentovaný 
na vydarenom koncerte v 
šamorínskom evanjelic-
kom kostole. Zdá sa, že sa 
vám za snaženie odvďa-
čili aj nebesá, keďže v ten 
pekný večer mesto pokryl 
sneh. Absolvovali ste aj ďal-
šie vystúpenia? Aký bol ďal-
ší život hudobného materi-
álu?
– Vystúpili sme v troch kos-

toloch a diváci náš program 
všade privítali s nadšením. 
Tíško však poznamenám, že 
ešte nás čaká veľa práce, keď-
že spevokol má dnes dvanásť 
členov, no detský spevokol 
znie skutočne krásne až vte-
dy, keď má najmenej dvadsať 
členov. 
Aké máte plány v novom 
roku?
– O tom je ešte predčasné 
hovoriť, no ako som už spo-
menul, z hľadiska zvýšenia 
kvality spevokolu treba roz-
šíriť počet jeho členov. Rodi-
čov preto upozorním, že 
radi medzi sebou privítame 
nových záujemcov. Viem, že 
nájsť deti, ktoré sa úspešne 
zaradia do spevokolu, je ťaž-
ké, no buďme optimisti.

Alex Strieženec 

V predvečer adventu, dňa 
2. decembra 2017 sa usku-
točnil koncert v šamorín-
skom evanjelickom kostole. 
Na tomto podvečernom 
koncerte sme sa stretli so 
speváckou skupinou ZUŠ 
Štefana Németha-Šamorín-
skeho, sólistami: Barnabás 
Bekő – spev, Rebeka Méry 
– spev, Zsófia Hudi-Németh 
– organ, s Gaudium (drama-
turg a umelecký vedúci Imre 
Németh), ako i s komorným 
inštrumentálnym obsade-
ním Renaissance Consort 
z Kecskemétu (umelecký 
vedúci Albert Pálinkás).
V dramaturgickej skladbe 
prvej časti odzneli stredove-
ké adventné piesne v latin-
skom, maďarskom a nemec-
kom jazyku. Tiež adventná 
hymna „Veni redemptor 
gentium“ z 15. storočia (M. 
Praetorius Nun komm der 
Heiden Heiland). Zo slo-
venských adventných pies-
ní odzneli ľudová koleda 
„Chodila Mária“ (Hont) 
a „Pasli pastire“ (Spíš). V 
druhej časti koncertu odzne-
li maďarské vianočné piesne, 
z evanjelického spevníka 

„Čas radosti“, a na záver dve 
štvorhlasné vianočné piesne 
z Prešovského graduálu.
Z dramaturgickej a kompo-
zičnej pestrosti adventných 
a vianočných piesní bolo 
zaujímavé sledovať väzby 
medzi sakrálnou a ľudovou 
duchovnou tvorbou. No rov-
nako i tvorivú prepojenosť 
pastierskych vianočných 
piesní na liturgickú tvorbu 
(nevynímajúc ani náznaky 
gregoriánskeho chorálu). 
Interpretácia diel, v rámci 
ktorých sa spolupodieľal i 
komorný súbor historických 

nástrojov, evokoval profán-
nu kompozičnú štylizáciu. 
Temperamentný inštrumen-
tálny ľudový živel vniesol do 
dramaturgie radosť, advent-
nú atmosféru a napokon i 
programovú pestrosť. Treba 
preto oceniť prácu všetkých 
zainteresovaných zložiek 
na tomto predvianočnom 
programe.
Podstatná časť diel, ktoré 
odzneli na spomínanom 
koncerte, sa nachádza i na 
CD-zázname pod názvom 
Gaudeamus omnes. Všet-
kým, ktorí sa podieľali na 

tomto tvorivom úsilí, patrí 
poďakovanie a uznanie. Je to 
živá spomienka na duchov-
nú a kultúrnu minulosť 
národov žijúcich v Karpat-
skej kotline v kontexte širších 
európskych súvislostí. Je pre-
to veľmi dobré, že žiaci ZUŠ 
prostredníctvom interpretá-
cie spoznávajú skutočné hod-
noty z našej tvorivej minulos-
ti. Toto je tá najsprávnejšia 
cesta k poznaniu a objavova-
niu trvalých hodnôt.

PhDr. Igor Berger, PHD.,
muzikológ

Snímka: Dénes Szűcs

Predvianočný adventný koncert
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è 2. decembra o 9.25 hod. 
bolo oznámené, že v mest-
skej časti Čilistov na ul. Pri 
hrádzi osobné motorové 
vozidlá parkujú na okraji 
vozovky a znemožňujú pre-
jazd ostatným vozidlám. 
Hliadka zistila, že vozovka je 
prejazdná, vozidlá neparku-
jú v zákaze a nebránia ani v 
plynulosti cestnej premávky. 
Oznámenie sa nepotvrdilo.
– po krátkom čase oznamo-
vateľ znovu uviedol, že na 
uvedenej ceste je chaos a on 
nevie vojsť do dvora svojho 
rodinného domu, vo vjazde 
mu bráni zaparkovaný auto-
bus. Na uvedené miesto sa 
opätovne dostavila hliadka, 
kde bol prítomný aj oznamo-
vateľ. Menovanému žiadne 
vozidlo nebránilo vo vjaz-
de do svojho dvora. Hliad-
ke uviedol, že zaparkované 
vozidlá pri ceste napriek 
nespáchanému priestupku 
bránia v cestnej premávke, 
čo nebolo pravdou, lebo pre-
mávka na uvedenom mieste 
bola plynulá. Vzhľadom k 
uvedenej skutočnosti hliadka 
nemala na mieste čo riešiť. 
Oznamovateľovi bolo pove-
dané, že výhrady v doprav-
nom značení je potrebné rie-
šiť na MsÚ Šamorín.
– o 15.15 hod. hliadku vyslala 
stála služba na Hlavnú ulicu, 
kde na parkovisku sa údajne 
pobila väčšia skupina ľudí. 
Na mieste sa už nachádzala 
hliadka OO PZ Šamorín, kto-
rá situáciu riešila. Zranené-
mu bola privolaná RZP. 
è 3. decembra o 9.25 hod. 
hliadka preverovala oznáme-
nie, podľa ktorého na Hlav-
nej ulici leží na zemi  nezná-
my muž a nejaví známky 
života. Muž silne pod vply-
vom alkoholu nevedel komu-
nikovať s hliadkou. Hliadka 
po zistení totožnosti ho 
vyzvala, aby opustil miesto. 
Na výzvu hliadky reagoval, 
avšak silná opitosť mu bráni-
la v odchode z miesta, preto 
boli  vyrozumení príbuzní, 
ktorí ihneď prišli na miesto  a 
odviezli ho domov.
è 5. decembra od 8.25 do 
9.00 hod. na ul. Veterná bolo 

zablokované osobné motoro-
vé vozidlo, ktoré parkovalo 
na vyhradenom parkovis-
ku bez oprávnenia. Týmto 
konaním vodič porušil § 
25 odst.1, písm. n) Zákona 
8/2009 Z. z., čím sa dopustil 
priestupku § 22/1, písm. l) 
zákona č. 372/1990. Bol rie-
šený blokovou pokutou.
– od 9.50 do 11.25 hod. na 
Hlavnej ulici tiež parkovalo 
osobné motorové vozidlo v 
zákaze. Aj tento priestupok  
bol riešený blokovou poku-
tou.
è 7. decembra o 10.45 
hod. v Čilistove na Úzkej uli-
ci bolo na ceste roznesené 
blato od nákladných vozidiel. 
Hliadka sa spojila s majite-
ľom pozemku, ktorý dal bla-
to odstrániť. 
– o 15.00 hod. hliadka zasa-
hovala v mestskej časti Mlieč-
no, kde sa voľne  pohyboval 
pes. Hliadka psa odchytila a 
previezla na MsP. Majiteľ psa 
bol vyrozumený a za priestu-
pok podľa § 5 ods. 2 VZN 
mesta č. 9/2015 bol riešený 
blokovou pokutou.
è 9. decembra o 9.00 hod. 
bolo oznámené, že na Hlav-
nej ulici na zemi pri smet-
ných nádobách sa nachá-
dzajú doklady, osobné veci 
a rôzne šatstvo. Vykonaným 
šetrením bolo zistené, že 
veci patria konkrétnej osobe, 
ktorá bola hliadkou vyrozu-
mená. Uviedla, že nájdené 
veci jej odcudzili v nočnej 
dobe v bare na Hlavnej ulici. 
Veci prevzala matka menova-
nej.
è10. decembra o 11.15 hod. 
bolo oznámené, že na par-
kovisku pri Jednote Coop sa 
pohybuje  túlavý pes. Preve-
rovaním bolo zistené, že pes 
sa utrhol z vôdzky majiteľovi, 
ktorý onedlho bol opäť pri 
psovi a uviazal ho.
è 11. decembra o 12.05 
hod. bola hliadka vyslaná na 
Bratislavskú cestu, kde pred 
pneuservisom malo dôjsť ku 
konfliktu osôb kvôli rozbitiu 
skla na vozidle. Previerkou 
bolo zistené, že osoba vola-
júca políciu z miesta odišla 
osobne podať oznámenie o 

škode na OO PZ Šamorín.
– o 16.45 hod. hliadka odo-
vzdala majiteľovi nájdenú 
peňaženku, ktorá bola bez 
hotovosti s kartou poistenca. 
Podľa vyjadrenia vlastníčky 
jej peňaženka bola odcudze-
ná približne v auguste 2017 
na mestskom cintoríne.
è 12. decembra o 11.15 
hod. bol pri hliadkovej čin-
nosti na ul. Hlavná zistený 
priestupok proti bezpečnos-
ti a plynulosti cestnej pre-
mávky, ktorého sa dopustil 
vodič s osobným motorovým 
vozidlom tým, že parkoval na 
vyhradenom parkovisku pre 
ŤZP bez oprávnenia. Priestu-
pok bol riešený uložením blo-
kovej pokuty.
– o 11.35 hod. bol ziste-
ní priestupok na Hlavnej 
ulici, ktorého sa dopustil 
vodič osobného motorového 
vozidla tým, že nerešpektoval 
DZ B1. Priestupok bol riešený 
uložením blokovej pokuty.
è 13. decembra o  20.05 
hod. hliadka bola vyslaná na 
Školskú ulicu, kde v bytovom 
dome je údajne veľký hluk. 
Jednalo sa o byt nájomníka, 
u ktorého sa zdržiavali bezdo-
movci, ktorí boli z bytu vyká-
zaní. Výzvu uposlúchli. 
è 14. decembra o 12.23 
hod. hliadku požiadali hasiči 
o súčinnosť pri otvorení bytu 
majiteľky, ktorej sa zabuchli 
vchodové dvere od prievanu. 
Dvere hasiči otvorili. 
è 16. decembra o 3.20 
hod. na Gazdovskom rade 
došlo k rušeniu nočného 
pokoja hlasnou reproduko-
vanou hudbou. Zodpovedná 
osoba bola vyzvaná, aby hud-
bu stíšila. Výzvu hliadky upo-
slúchla.
è 22. decembra o 10.00 
hod. bola hliadka vyslaná na 
Záhradnícku ulicu, kde pri 
bývalej poľnohospodárskej 
škole bola znečistená cesta od 
blata zo stavby. Stavbyvedúci 
bol upozornený, aby cestu 
očistili. Závada bola odstrá-
nená, priestupok bol riešený 
dohovorom.
è 23. decembra od 10.55 
do 11.10 hod. na ulici Bra-
tislavská pri Kauflande boli 

založené blokovacie zaria-
denia  na osobné motorové 
vozidlá, ktoré parkovali na 
vyhradenom parkovisku pre 
ŤZP bez oprávnenia. Týmto 
konaním vodiči porušili  § 
25/ods.1, písm. n zákona č. 
8/2009 a § 22 ods.1 písm. l 
zákona č. 372/1990. Priestup-
ky boli riešené blokovou 
pokutou. 
– o 2.00 hod. hliadka bola vys-
laná do baru na Hlavnej ulici, 
kde údajne došlo k fyzickému 
konfliktu medzi osobami. 
Preverovaním bolo zistené, 
že neznáma osoba fyzicky aj 
slovne bezdôvodne napáda-
la hostí, avšak do príchodu 
hliadky už podnik opustila. 
Hliadka v blízkosti zotrvala 
cca 20 minút, podozrivý sa 
však už neobjavil.
è 24. decembra v nočných 
hodinách hliadka vykonala 
kontrolu u prevádzkovateľov 
hazardných hier z dôvodu 
dodržiavania zákazu prevádz-
kovať výherné prístroje podľa 
§ 35/12a zákona o hazard-
ných hrách. Okrem jednej 
prevádzky boli všetky podni-
ky zatvorené, v otvorenom 
bare boli výherné prístroje 
vypnuté. Porušenie uvedené-
ho zákona nebolo zistené.
– o 1.35 hod. v bare na Hlav-
nej ulici púšťali hlasno hud-
bu. Bola tam uzavretá spoloč-
nosť. Hliadka majiteľa vyzva-
la, aby hudbu stíšil. Výzvu 
uposlúchol. Prípad bol rieše-
ný blokovou pokutou.
è 26. decembra o 18.30 
hod. hliadku stála služba 
vyslala k mestskému cinto-
rínu, odkiaľ sa staršia pani 
nevedela dostať von, preto-
že vchodové dvere už boli 
zamknuté. Hliadka odomkla 
bránu a pani vyprevadila z 
areálu cintorína.
è 31. decembra o 16.45 
hod. bol pri hliadkovej čin-
nosti na autobusovej stanici 
SAD zistený priestupok proti 
verejnému poriadku, ktorého 
sa dopustila osoba tým, že 
fajčila na nástupišti, kde je 
zákaz fajčenia, čím porušil 
§ 7/2 a) zákona č. 377/2004 
Z. z. Priestupok bol riešený 
uložením blokovej pokuty.

SPRÁVY MESTSKEJ POLÍCIE
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ARPÁD SOLTÉSZ: MÄSO
Koniec zlatých deväťdesiatych rokov, divoký východ Slovenska. 
Je po voľbách, Mečiar skončil, Lexa je na úteku, siskári horúč-

kovito skartujú spisy aj svedkov. Robo 
Holub je dávno po smrti, Miki Černák 
sedí v base, Žaluďa práve zastrelili. Miki 
Miko, policajt s metódami gangstra a 
Pali Schlesinger, novinár bez pudu seba-
záchovy, sa pokúšajú robiť svoju prácu. 
Hľadajú pravdu. Alebo aspoň takú jej 
verziu, ktorá by sa dala dokázať pred 
súdom. Proti sebe majú tri najväčšie zlo-
činecké skupiny svojej doby – políciu, 
justíciu a tajnú službu. Občas aj mafiu, 
ale tá aspoň hrá podľa pravidiel. Väčši-

nou neuspejú, no vedia, že sú vo vojne, ktorá sa nedá vyhrať, 
len bojovať. Vždy to brali profesionálne. Až doteraz. 

 

ĽUDMILA ULICKÁ: JAKUBOV REBRÍK  
Monumentálna epická freska, ktorá zachytáva viac ako sto-
ročie ruských dejín, je rozvetvenou 
rodinnou ságou s množstvom hrdinov 
a dômyselne vybudovaným príbehom. 
Román vynikajúcej ruskej spisovateľky 
Ľudmily Ulickej rozpráva príbeh o nie-
koľkých generáciách rodiny Osetských 
pochádzajúcich z Kyjeva a neskôr pre-
sťahovaných do Moskvy. Nora, diva-
delná výtvarníčka, suverénna a prak-
tická žena, spoznala svojich predkov 
začiatkom 21. storočia, keď si prečítala 
korešpondenciu starého otca Jakuba a starej mamy Maru-
sie a v archíve KGB získala prístup k Jakubovmu prípadu.

Najprv by som chcel popriať 
všetkým čitateľom našej rub-
riky šťastný nový rok. Dúfam, 
že našimi radami a nápadmi 
aj v roku 2018 prispejeme k 
tomu, aby ste mali radosť z 
prác okolo vašej záhrady.
Na začiatku roka zvykneme 
hodnotiť predošlý rok z via-
cerých hľadísk. Urobme tak 
aj v prípade našej záhrady. 
Podľa tohto hodnotenia sa 
nám ľahšie bude plánovať 
tohtoročná sezóna. Z čoho 
sa nám minulý rok urodilo 
veľa, z toho vysadíme tento 
rok menej, zas z čoho málo, 
vysadíme viac, aby to zod-
povedalo našej spotrebe. 
Skúsme si spomenúť na chy-
by, ktorých sme sa dopustili. 
Príliš husto zasadená zeleni-
na neprekážala pri odburine-
ní? Vykonali sme preventívne 
postreky? Totiž pôsobenie 
väčšiny  bio postrekov je na 
základe prevencie. 
Veľmi dôležité je dodržiava-
nie osevného postupu, kto-
rý sa zakladá na princípe, 
aby sa  na rovnakej hriadke 
nepestovali po sebe rovna-
ké alebo príbuzné zelenino-
vé druhy. Toto je dôležité 
dodržať preto, lebo rastlina 
využíva živiny z pôdy podľa 
vlastnej potreby. Dodržanie 
osevného postupu význam-
ne obmedzí výskyt škodcov 
a chorôb charakteristických 
pre danú rastlinu. 

Pri plánovaní výsadby našej 
záhrady musíme mať na 
zreteli aj to, kedy sme pôdu 
hnojili maštaľným hnojom 
(väčšinou sa používa granu-
lovaný kravský hnoj). Prvá, 
druhá, tretia trať označujú 
roky po hnojení pôdy maš-
taľným hnojom. Po hnojení 
pôdy organickým hnojivom 
sadíme plodiny prvej tra-
te: rajčiak, paprika, uhor-
ka, tekvica, melón, zeler, 
zemiaky a hlúboviny.  Zele-
niny druhej trate sú mrkva, 
petržlen, reďkovka, špenát 
alebo sadzačky cibule a ces-
naku. V treťom roku po hno-
jení záhrady ako tretiu trať 
sejeme hrach a fazuľu.
Kvôli rozšíreniu zemných 
škodcov každý rok pestuj-
me na inom mieste mrkvu, 
petržlen a zemiaky, tým 
zabránime poškodenie plo-
dín drôtovcami.
Osevný postup začíname 
rozdelením záhrady na 4 
časti, takto až každý piaty 
rok sa dostane naspäť ten 
istý druh rastliny na pôvod-
né miesto.
Druhy rastlín sú nasledujú-
ce:
1. strukoviny (fazuľa, hrach)
2. koreňová zelenina, cibu-
ľoviny
3. paprika, rajčiak, zemiaky
4. hlúboviny.
Ak zohľadníme osevný 
postup a zásady vysádzania 

rastlín po hnojení, budeme 
mať čo kombinovať. Najlep-
šie, ak nakreslíme pôdorys 
záhrady na papier a tak plá-
nujeme.
„Základom bohatej úrody 
je dobré osivo!“ – myslím si, 
že túto pravdu nikto nepo-
piera. Mesiac január je naj-
vhodnejšie obdobie, aby sme 
preverili semená, ktoré nám 
zostali z minulého roka a aby 
sme naplánovali kúpu chýba-
júcich odrôd. U tých, ktoré 
nám zostali z minulého roka, 
skontrolujme klíčivosť, aby 
nás to potom neprekvapilo  
nepríjemne. Pri výbere dru-
hu treba zohľadniť, či plodi-
nu chceme použiť na čerstvý 
konzum alebo na zaváranie či 
skladovanie. Na základe toho 
vyberáme skorú alebo nesko-
rú odrodu. Zvyčajne neskoré 
odrody dávajú väčšie výnosy, 
majú väčšie plody a sú vhod-
nejšie na skladovanie. 

Kto si pestuje sadenice sám, 
mal by používať kvalitný 
výsevný substrát. To platí vo 
zvýšenej miere pri pestovaní 
sadeníc papriky a rajčiaku, 
ale nesmie sa na to zabudnúť 
ani pri ostatných rastlinách. 
Ďalej skontrolujme stav 
nádob určených na pestova-
nie sadeníc, resp. výsevných 
tácok, aby sme ich v prípade 
potreby mali k dispozícii. S 
témou pestovania sadeníc sa 
budeme podrobnejšie zaobe-
rať vo februárovej rubrike.
Počas januára pokračujeme 
v kŕmení vtákov.  V tomto 
období sú mimoriadne vhod-
né: slnečnica, olejové seme-
ná a lojové gule. Treba  však 
dávať pozor na to, aby sme 
krmivo neumiestnili príliš 
nízko, lebo vtáčiky sa môžu 
stať ľahkou korisťou mačiek.

Robert Lelkes,
Agrosam, Gazdovský rad 41,

 Šamorín

Dobré rady pre záhradkárov 

PONUKA MESTSKEJ KNIŽNICE ZSIGMONDA ZALABAIHO

Žitnoostrovské osvetové stredisko so sídlom 
v Dunajskej Strede vyhlasuje okresnú súťaž 

amatérskej fotografie AMFO 2018. 
Uzávierka súťaže:  28. február 2018

Bližšie informácie: 
Žitnoostrovské osvetové stredisko

Ulica biskupa Kondého 10
929 01 Dunajská Streda 

Tel.: 031/ 552 27 62 alebo 0911/ 265 582
zosds@zupa-tt.sk   
www.osvetads.sk 
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Csaba Zalka bol v roku 2017 zaradený medzi najlepších 
športovcov Trnavského samosprávneho kraja. Ocenenie si 
v prítomnosti trénera Gejzu Vassa prevzal 1. decembra od 
dosluhujúceho predsedu Trnavského samosprávneho kraja 
Tibora Mikuša. .                    (ti)

XVIII. Žitnoostrovské pastelky 2017 v Šamoríne 

Veselé a farebné 
Svetoznáme  Žitnoostrovské  
pastelky, ktoré sa začali v 
roku 1996 v Dunajskej Stre-
de z iniciatívy vtedajšej riadi-
teľky Žitnoostrovského osve-
tového strediska Mgr. Dáše 
Szabóovej, si píšu dvadsiaty 
prvý rok svojho veselého 
života   a osemnásty ročník. 
Každý jeden bol a je naplne-
ný úprimnou radosťou, pes-

trými farbami a nádherným  
výtvarným spracovaním. 
Od samého začiatku bola 
táto súťaž celoštátna a 
neskôr prekročila hranice. 
Najprv k susedom do Maďar-
ska, dnes sa hlásia účastníci 
aj z ďalekých krajín ako je 
Rusko, Bielorusko, Kazach-
stan či Litva, alebo dokonca 
Hongkong a Bangladéš. V 
roku 2017 sa do súťaže pri-
hlásilo viac ako 2700 autorov 
vo veku od 2 (veru od dvoch) 
do 7 rokov, ktorí navštevu-
jú predškolské zariadenie. Z 
tohto počtu bolo pre výstavu 
vybraných 230 obrázkov a 50 
víťazov. Ocenenie si prevzali v 
Dunajskej Strede  v júni 2017.  
Každý z nich bol však „prvý“, 
sú to rovnocenné víťazstvá. 
Výstava po premiére  putu-
je po mnohých mestách, po 
galériách, a veľký záujem je o 
ňu aj v Győri. Pastelková púť 
roka  sa uzatvára už tradične 
v Šamoríne. Vernisáž výberu  
z veľkej kolekcie  sa uskutoč-
nila vo výstavnej sieni  Štefa-
na Tallósa-Prohászku v MsKS   
dňa 8. decembra 2017.  Sláv-
nostnú  chvíľu  úspešne a 
radostne pozdvihli  folklo-
risti zo súboru Kis Csali pod 

vedením Francisky Valacsay  
a Móniky Dóczé. Súbor Csa-
li má viac podskupín, ktoré 
sa delia podľa veku a všetky 
sú zárukou vysokej kvality. 
Ale títo najmenší si diváka 
získajú zaručene. V krásnych 
detských krojoch, dievčatá 
vymaš ličkované, chlapci v klo-
búčikoch... Tancujú s úprim-
nou radosťou a bez trémy. 

V úvode vernisáže prítom-
ných privítala riaditeľka 
MsKS Mgr. Myrtil Nagy 
(ktorá mimochodom vedie 
starších folkloristov a získala 
už mimoriadne medzinárod-
né  ocenenia). O výsledkoch 
súťaže a ich špecifikách hovo-
rila Jana Svetlovská, riadi-
teľka ŽOS, ktorá zdôraznila 
duchovné posolstvo súťaže 
a samotnej výstavy. Jednotli-
vé obrázky bez ohľadu na to, 
odkiaľ autor pochádza, hovo-
ria o hodnotách tohto sveta.  
Stredobodom záujmu detí je 
dobrá rodina, bezpečie a isto-
ta. Láska k svojim blízkym, k 
svojim miláčikom – k zvierat-
kám a rozprávkové bytosti. 
Sú to predovšetkým pekné 
vzťahy, ktoré sa nám z obráz-
kov prihovárajú ...  V maďar-
skom  jazyku o súťaži hovo-
rila metodička Mgr. Renáta 
Sándor. Slávnosť svojou  
účasťou poctil  aj  poslanec 
TTSK a viceprimátor mesta 
Šamorín Csaba Orosz. 
Žitnoostrovské pastelky 
organizuje Žitnoostrovské 
osvetové stredisko, ktorého 
zriaďovateľom je Trnavský 
samosprávny kraj. 

-sve- 

Občianske združenie Vita Humana v roku 2009 spustilo 
hudobný program pre najmenších a ich rodičov. Podľa Zol-
tána Kodálya, ale aj iných odborníkov sa hudobná výchova 
začína už v období plodu. Zamestnania sa spočiatku, vďaka 
nebohému dekanovi Alexandrovi Barcsekovi, konali v sakris-
tii kostola Nanebovzatia Panny Márie, neskôr ich prichýlilo 
občianske združenie Ain Karim, potom Babaklub a napokon 
Centrum Vita Humana. Už v počiatkoch sme považovali za 
dôležité, aby deti už od narodenia spoznávali najhodnotnej-
ší hudobný materiál, a to hudbu vychádzajúcu z ľudových 
tradícií a s ňou spojené pohyby, láskanie a hry. 
Najmenších a ich rodičov naďalej očakávame na hudobných 
zamestnaniach, ktoré sa konajú každý pondelok a štvrtok od 
8.30 hod. do 10.00 hod. v dome na Mliečňanskej ulici č. 25.
Aj touto cestou ďakujeme Združeniu rodinných organizácií 
v Karpatskej kotline za podporu nášho programu v minu-
lom roku.

Katarína Bándyová 



JANUÁR 2018 11

Najlepším športovcom mesta Šamorín sa opäť stal vynikajúci kanoista

Tretíkrát Csaba Zalka!
Slávnostný galavečer špor-
tovcov opäť vyšiel na výbor-
nú. Tretíkrát za sebou sa 
stal najlepším Csaba Zalka. 
Také niečo ešte v Šamoríne 
nebolo! Čo je jeho tajom-
stvom úspechu? Aké má 
plány v roku 2018?
Aké si mal pocity, keď si sa 
stal aj v roku 2017 najlep-
ším?
– Bol som veľmi šťastný, je 
to pre mňa veľká česť. Vážim 
si toto prvenstvo, keďže v 
našom meste je veľa výbor-
ných športovcov.
Tak ako v predchádza-
júcich rokoch, aj v roku 
2017 si pokračoval v získa-
ní medailí na európskych 
a svetových podujatiach. 
Prezradíš, aké je tajomstvo 
tvojich úspechov?
– Odpoveď je veľmi jedno-
duchá: tvrdá robota. Na kaž-
dom tréningu, pretekoch 

som dal do toho maximum. 
Mám šťastie, že mám skvelú 
rodinu a v osobe Gejza Vas-
sa skvelého trénera. Ďaku-
jem každému, kto stál vedľa 
mňa a podporoval ma.
Začiatkom roka si sa roz-
hodol, že súťažiť budeš v 
individuálnych disciplí-
nach. Bolo to dobré roz-
hodnutie?
– Áno. Chcel som vyskúšať, 
čoho som schopný, keď sa 
môžem spoliehať iba sám na 
seba. Pravda bola aj taká, že 
som nenašiel pre mňa vyho-
vujúcu dvojičku, s ktorou by 
sme mali šancu výraznejšie 
sa presadiť.
Si spokojný s rokom 2017?
– S mojím trénerom, s Géza-
báčim, sme všetko absolvo-
vali, čo chceli. Vo všetkých 
ukazovateľoch sme dosiahli 
zlepšenie. Mrzí ma, že som 
pokazil štart na juniorských 
majstrovstvách Európy v K1 
200 metrov. Ak by som začal 
lepšie, dosiahol by som lep-

ší výsledok. Majstrovstvá 
sveta mi vyšli. Konkuren-
cia bola obrovská, bolo až 
päť rozjázd. Nakoniec som 
získal bronz, veľmi som sa 
tomu tešil.
Aký je tvôj najbližší 
program?
– Momentálne sa pripra-
vujem doma. Vo febru-
ári pôjdeme na bežky do 
Tatier. Potom s najväčšou 
pravdepodobnosťou nasle-
duje mesačné sústredenie v 
Taliansku.
Čo si želáš do roku 2018?
– Hlavne zdravie. Ak bude, 

tak všetko je možné. V roku 
2018 už budem súťažiť 
medzi dospelými. A prechod 
je väčšinou najťažší. Síce 
som sa stal členom klubu 
Športového centra polície v 
Bratislave, no naďalej sa pri-
pravujem v Šamoríne. Ciele? 
Rád by som bol úspešný na 
v nominačných pretekoch 
v K1 200 metrov. Bolo by 
super bojovať na európskom 
a svetovom šampionáte U23, 
ako aj dospelých. Čo sa týka 
K2 a K4, tak to sa uvidí.

Tibor Duducz
Snímky: Tibor Őry

Naj... Csabu Zalku

Farba: 
Čierna, červená, biela

Zvieratá: 
Vlastný pes

Jedlo: 
Maďarské špeciality, 

palacinky
Nápoj: 

Energetický nápoj 
Powerking

Relax: 
Oddych, baviť sa 

s kamarátmi
Hudba: 

Maďarský a slovenský rap
Auto: 

Mercedes

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI MESTA ŠAMORÍN 2017:
1. Zalka Csaba (Kajak-canoe klub) – 186 bodov

2. Bitterová Kitti (Klub šermu) – 178 bodov
3. Szeiler Mátyás (ZK Gladiátor) – 119 bodov

4. Strýček Eduard (Kajak-canoe klub) – 112 bodov
5. Méri Eszter (Tenisový klub ŠTK) – 97 bodov

6. Seregi Karolina (Kajak-canoe klub) – 84 bodov
7. Lelkes Júlia (Basketbalový klub) – 81 bodov
8. Holocsi Bence (ZK Gladiátor) – 72 bodov

Kitti Bitterová, šermiarka (2. miesto): 
„Z roku 2017 nikdy nezabudnem na Univerziádu. Usporia-
daná bola ako olympiáda, všetko bolo na vysokej úrovni. 
Ciele v roku 2018? Priebežne som prvá v Európskom pohári 
kategórie U23. Bola by som rada, keby som sa stal celkovou 
víťazkou. Čaká ma ešte veľa turnajov.“
Mátyás Szeiler, zápasník (3. miesto): 
„Mojím vrcholným podujatím v roku 2017 boli majstrovstvá 
Európy starších žiakov. V roku 2018 ma čaká veľa sústredení 
a turnajov. Vrcholom by mali byť Majstrovstvá Európy star-
ších žiakov v Győri. Verím, že na tribúnach mi bude fandiť 
veľa Šamorínčanov.“
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SPOMIENKA

 „Nezomrela som, lebo viem,
 že budem žiť stále v srdciach tých,
  ktorí ma milovali.“

  S hlbokou bolesťou v srdci spomíname 
  na 1. výročie úmrtia našej drahej mamičky 
  a babky 
  JOLANY MALČÁKOVEJ, rod. Libayovej,
 ktorá nás navždy opustila 17. januára 2017.

Smútiaca rodina

27. októbra 2017 sa narodil Marek Mikola, 3. novembra 
Luis Onyekachi Iľaš, 6. novembra Oskar Petkov, Maksim 
Petkov a Zoltán Almási, 23. novembra Kristóf Takács, 
25. novembra Tomáš Šípoš, 28. novembra Lea Nagyová, 
29. novembra Richard Borók, 1. decembra Sofia Mária 
Sárköziová, 6. decembra Juraj Vanko a Pavla Zabáková, 
7. decembra Šimon Slabej, 11. decembra Dominik Szalay 
a Daniel Schwinger, 13. decembra Dominik Hegyi.
Veľa šťastia, novorodenci!
V decembrovom čísle sme nesprávne uviedli dátum naro-
denia Laury Csörgey. Správne má byť: 24. október 2017. 
Ospravedlňujeme sa!

NARODENIA

5. novembra zomrel vo veku 80 rokov Ján Csiba, 2. decemb-
ra vo veku 39 rokov Mária Nagyová, 9. decembra vo veku 
66 rokov Juraj Vágó a vo veku 87 rokov Augustín Bilka, 11. 
decembra vo veku 69 rokov Marta Kirchnerová, vo veku 42 
rokov Branislav Bielik a vo veku 87 rokov Amália Érseková, 
14. decembra vo veku 66 rokov Ladislav Ágh a vo veku 65 
rokov Mária Šusteková, 17. decembra vo veku 60 rokov Ján 
Mriník, 25. decembra vo veku 80 rokov Mária Kovácsová.
Česť ich pamiatke!

ÚMRTIA

JUBILANTI

UZAVRELI MANŽELSTVO

Veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia v kruhu najbliž-
ších prajeme tým občanom, ktorí v januári 2018 dovŕšia 
70., 75., 80., 85. a viac rokov: Jarmila Drutovičová, Mária 
Bartalová, Terézia Zalabaiová, Lila Školková, Elena 
Kamenárová, Marian Dinga, Marta Slobodová, Mária 
Lengyelová, Štefan Kaša, Jozef Kiáts, Tibor Sipos, Margi-
ta Világiová, Karol Mathédesz, Zuzana Csibová, Juliana 
Lajtmanová, Juliana Nagyová, Pavel Czvedler, Erika 
Naháliková, Margita Janíková, Priska Zelinková, MUDr. 
Milan Hudek, Irena Kopálová, Jozef Halász, Vojtech 
Zöld, Ladislav Sárkány, Alžbeta Csölleová, Rozália Len-
gyelová.

2. decembra 2017: Denis Mészáros a Anikó Kovács. 
Gratulujeme!

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

•  25. január Venčekový ples ZŠ Mateja Korvína – 17.00
•  27. január Výročná členská schôdza miestneho spolku Sloven-

ského Červeného kríža – od 15.00 hod.
•  29. január Darovanie krvi v organizácii miestneho spolku Slo-

venského Červeného kríža od 8.00 do 12.00 hod.
•  3. február Maškarný ples Miešaného zboru Híd – 19.00
•  7. február Rómeó a Júlia – divadelné predstavenie v podaní 

Divadla Jókaiho v Komárne – 19.00
•  11. február  Ples Miestnej organizácie Matice slovenskej – 20.00
•  12. február Pyžamo pre šiestich – divadelné predstavenie – 19.00

Aktuálny program: http://mskssamorin.sk/

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v 
Šamoríne  19. februára 2018 o 14.00 hod. usporiada svoju 
výročnú členskú schôdzu v klube dôchodcov na Pomlej-
skej ulici. Členov a dôchodcov žiadame, aby svoju účasť 
potvrdili do 12. februára 2018 osobne alebo na telefón-

nom čísle 0908 197 359. 
Srdečne očakávame všetkých seniorov!

V mene vedenia organizácie: Michal Bors 

Súkromná hotelová akadémia a Stredná odborná škola 
SD Jednota, Vinohradská 48, Šamorín 

Vás srdečne pozývajú na
 V A L E N T Í N S K Y    P L E S 

17. februára 2018 (v sobotu) o 19.00 hod. 
do Školskej reštaurácie Žitný ostrov, Šamorín.
Slávnostné menu a obsluhu zabezpečia žiaci 

v rámci praktickej záverečnej skúšky. 
Tel. 0908 770 744 
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DROBNÝ INZERÁT

•  Dám do prenájmu garáž v Šamoríne pri cintoríne. 
Tel.: 0908 668 069

 
 

MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ 
V ŠAMORÍNE 

 
Vás pozýva na 

REPREZENTAČNÝ REPREZENTAČNÝ 
PLESPLES  

 

ktorý sa uskutoční 

                      1100. februára 201. februára 20188  o o 1919.00 hod..00 hod.  

v Mestskom kultúrnom stredisku 
v Šamoríne 

 
Program s tombolou 

  
Vstupné: 25 eurVstupné: 25 eur  

Predpredaj vstupeniek na tel. čísle: 

0905 300 4640905 300 464  
alebo v dňoch 13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 2. 2018 

od 9.00 do 12.00 hod. 

v Dome Matice slovenskej na Dlhej ulici 4 v Šamoríne	



Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úpravu inzerátov A hirdetések tartalmi és nyelvtani helyességéért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

* plný pracovný úväzok (38,75 h/týž.)

www.lidl.sk/Kariéra

AŽ DO 949 €*
GARANTUJEME NÁRAST PLATU

ZAŽIAR AKO PREDAVAČ/KA –
POKLADNÍK/ČKA
V ŠAMORÍNE

 

 




