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Modernejšia a krajšia hasičská zbrojnica

– Hasičská zbrojnica sa reno-
vuje a prestavuje v rámci 
Regionálneho operatívneho 
programu, ktorý podporu-
je Európska únia. Finanč-
ná podpora predstavuje 95 
percent všetkých nákladov, 
ktoré schválilo Ministerstvo 
pôdohospodárstva Sloven-
skej republiky. Zvyšných päť 
percent je spoluúčasť mesta. 
Stavebný pozemok prevza-
la realizačná firma vlani 7. 
júla, niekoľko dní potom, 
čo primátor mesta podpísal 
zmluvu s kompetentným 
ministerstvom. Práce sa však 
rozbehli až v auguste, aj to 
veľmi pomaly. Dôvodov bolo 
viacero, pričom najzávaž-
nejší bol fakt, že firma sa na 
renovačné práce dostatoč-
ne nepripravila. Vynoril sa 
problém ohľadne základov 
existujúcich budov, čo zna-
menalo práce navyše, keďže 
základy sa museli dodatoč-
ne posilniť. Stavebná firma 
namiesto toho, aby hľada-
la dohodu, práce na istý 
čas prerušila, čím porušila 
pokyny investora a zbytočne 
naťahovala čas. Napokon si 
mesto povedalo, že už čakať 
nebude, a potrebné práce na 
základoch budov vykonala 
miestna firma. Z toho dôvo-

du sa však výstavba tretieho 
poschodia nad starým slu-
žobným bytom mohla začať 
až v novembri.
V akej miere sa zrekon-
štruuje hasičská zbrojnica? 
Zmodernizuje a zefektívni 
prestavba aj prácu dobro-
voľných hasičov?
– Väčšinu prác predstavuje 
výstavba tretieho poscho-
dia budovy, ale prestavba 
sa dotkne aj ostatných čas-
tí budovy. Pred prestavbou 
mali dve poschodia hasič-
skej zbrojnice – bez garáží 
– zastavanú plochu o roz-
lohe 761 m2. Tretie poscho-
die zvýši rozlohu zastavenej 
plochy o 424 m2. Na novom 
poschodí bude kuchyňa, 
kancelária, odpočivárne, 
skladové priestory, hygienic-
ké miestnosti, šatne, telo-
cvičňa a prednášková sála. 
Vďaka nadstavbe bude mož-

Šamorínska hasičská zbroj-
nica sa z európskych zdrojov 
renovuje, pričom prestavba 
sa začala o čosi neskôr, než 
sa pôvodne plánovalo. Čo 
spôsobilo sklz? – spýtali 
sme Ing. Ladislava Tótha, 
ktorý je technickým dozorom 
investora.

Na tohoročnom majálese 
bola skvelá atmosféra

Program tohoročného majá-
lesu sa sústreďoval na rodi-
ny. Organizátori zostavili 
program, ktorý ponúkal celo-
denné zaujímavé a zábav-
né zamestnania pre deti i 
dospelých. Brány „lúky“ sa 
otvorili o desiatej predpolud-
ním a deti, pre ktoré bol ten-
to program určený v prvom 
rade, zostali očarené. Reme-
selné zamestnania, koncer-
ty, športové ukážky, skákacie 
hrady zamestnávali nielen 
deti, ale aj rodičov a usilov-

ných vedúcich až do skorých 
večerných hodín. Osobitné 
poďakovanie si zaslúžia pra-
covníci šamorínskeho Cen-
tra voľného času, učiteľky zo 
Základnej školy Mateja Bela 
a Základnej školy s vyučova-
cím jazykom maďarským v 
Mliečne, ako aj dobrovoľníci 
občianskeho združenia Ain 
Karim, ktorí sa od desiatej 
rána do šiestej večer ani na 
chvíľu nezastavili, a pomá-
hali deťom vytvárať nádher-

7. mája 2011 sa v parku Pomlé konal tradičný majáles, ktorý 
tento rok niesol názov Majáles Pomlé. Názov poukazoval na 
projekt Hainburg – Šamorín 2012, v rámci ktorého bolo obno-
vené javisko v Pomlé. Vďaka tomuto projektu mali tentoraz 
organizátori k dispozícii viac finančných prostriedkov, preto 
bol aj majálesový program pestrejší a kvalitnejší, než v uply-
nulých rokoch.

(Pokračovanie na strane 3)

Mesačník verejného života  Bezplatné

Ročník XXI. číslo 6  Jún 2011

(Pokračovanie na strane 3)

Snímka: Ladislav Tóth
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Primátor Gabriel Bárdos 24. mája zablahoželal našim spolu-
občanom, ktorí v máji oslávili 70., 75., 80., 85. a vyššie naro-
deniny. Primátor vo svojom príhovore vyzdvihol význam 
lásky a úcty. Oslávenci sa aj tentoraz porozprávali, zaspomí-
nali na minulosť a detstvo. 

Upozorňujeme milých čitateľov, že  letné číslo našich novín vyjde trochu neskôr. 
Šamorín a okolie – Somorja és Vidéke nájdete na obvyklých miestach ako aj na internetovej stránke mesta: 

www.samorin.sk po 20. júli 2011

Základná organizácia Csemadoku a Červeného kríža v Mlieč-
ne vystavila ručné práce miestnych obyvateľov. O dvojdňovú 
výstavu bol veľký záujem, preto organizátori plánujú zorga-
nizovať podobnú výstavu aj na jeseň.                                   (ti) 

Posledný májový víkend pod korunou hrádze vodného diela 
Gabčíkovo sa konali vytrvalostné jazdecké preteky. Na štarte 
v Čilistove sa na náročné, ale pekné trate v lone podunajskej 
prírody vydalo vyše osemdesiat pretekárov zo šiestich oko-
litých štátov vrátane Slovenska. Súťažilo sa na tratiach od 
40 do 160 kilometrov. Cena jazdeckého klubu Napoli, ale aj 
budúce jazdecké podujatia majú v pláne prinavrátiť niekdaj-
šiu slávu jazdeckého športu v našom meste. Napriek tomu, 
že na podujatí v Čilistove zvíťazil každý, kto prišiel zdarne 
do cieľa, predsa uvedieme aspoň víťazku na 80 km Petru 
Hubáčovú s Empirom z domáceho klubu Napoli. Záštitu 
nad stretnutím vytrvalých koníkov a ich jazdcov prevzal pri-
mátor Šamorína Gabriel Bárdos.                            Ján Čikovský
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né a nápadité predmety.
Deti svojou šikovnosťou oča-
rili športovci zo zápasnícke-
ho klubu Gladiátor a Klubu 
kyokushin karate. Hru zame-
ranú na šikovnosť pripravil 
aj miestny basketbalový a 
futbalový klub, nechýbali ani 

leteckí modelári. Osobitnú 
zmienku si zaslúži miestny 
hasičský spolok, ktorý zabá-
val deti počas celého dňa. 
Ich auto so sirénou a ukážka 
hasičského zásahu patrili k 
najatraktívnejším progra-
mom. Nezaostával však ani 
miestny Červený kríž, okolo 

jeho šiatra bolo počas celého 
dňa rušno, deti si tu mohli 
vyskúšať aj oživovanie.
Vydarili sa aj dva detské 
koncerty. Duo Erika a Tibor 
zaspievalo populárne sloven-
ské a maďarské detské pies-
ne, na ktoré si deti schuti aj 
zatancovali. Skupina Holló z 

Maďarska zasa očarila nielen 
deti, ale aj dospelých zhu-
dobnenými detskými básňa-
mi. Na javisku sa od 15.00 
hod. striedali rôzne kapely, 
aby prítomným spríjemnili 
chvíle strávené v Pomlé. Po 
kvalitnom programe šamo-
rínskej hasičskej hudby a for-

mácie 4M, ktorú tvoria peda-
gógovia miestnej umeleckej 
školy, nasledoval krátky kon-
cert Dominiky Starej. Po nej 
vystúpil McDc Robi Veres so 
svojou šou, ktorú označuje 
ako „improvizovaný rap“. 
Predstavil sa aj Zušband, 
ktorý takisto tvoria pedagó-
govia umeleckej školy, po nich 
nasledovalo „múzeum šlágrov“ 
v podaní kapely Royal. 
O majáles, ktorý mal takú-
to podobu po prvý raz, bol 
veľký záujem. Lúka prilákala 
množstvo mladých rodín. Na 
večernom koncerte sa síce 
rady divákov podstatne prerie-

dili, no podľa organizátorov a 
ich pomocníkov bol majáles 
úspešný. Ďakujeme všetkým, 
ktorí nám pomohli.

Myrtil Nagy
Snímka: Helena Tóthová

Majáles Pomlé je súčasťou 
projektu Hainburg–Šamorín 
2012, ktorý riadi Mesto Šamo-
rín a je financovaný z Progra-
mu cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika – Rakúsko 
2007–2013 a na slovenskej stra-
ne spolufinancovaný Minis-
terstvom  pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky a Mestom Šamo-
rín. 

né rozdeliť priestory hasičov 
z povolania a dobrovoľných 
hasičov. V zadnej časti budo-
vy bude aj hasičská tyč, teda 
v prípade poplachu hasiči aj 
z tretieho poschodia zídu na 
prízemie za pár sekúnd. Na 
dvore vybudujeme dekon-
taminačnú jamu. Súčasťou 
prestavby je aj modernizá-
cia technológie, v riadiacej 
miestnosti bude centrálny 
riadiaci systém, ktorý umož-
ní diaľkové ovládanie nových 
elektrických garážových 
brán, dokonca stlačením 
gombíka sa budú dať osvet-
liť aj chodby a jednotlivé 
miestnosti. V garážach a na 
treťom poschodí budú nové 
vzduchovo-technické zaria-
denia a komplexne sa obnoví 
aj vnútorná elektrická rozvo-
dová sieť. V prípade výpad-
ku prúdu bude funkčnosť 
zbrojnice zabezpečovať die-
selový generátor. Moderná a 
komfortnejšia budova zvýši 
efektivitu práce hasičov a 
veríme, že výrazne prispeje 
aj k tomu, aby bol v radoch 
mládeže väčší záujem o dob-
rovoľné hasičstvo.
Kedy sa prestavba ukončí?
– Žiaľ, ešte stále máme veľa 
problémov s realizačnou 
firmou, ako aj subdodáva-
teľmi. Komunikácia s nimi 
bola náročná už od počiat-

ku, neustále totiž dochádza 
k termínovým sklzom. Prob-
lémy spôsobila aj dohoda 
týkajúce sa nadpráce, pričom 
ju napokon urobili miestne 
firmy, resp. dobrovoľní hasi-
či. Komunikácia sa dnes síce 
už zlepšila, zrejme aj vďaka 
intenzívnej korešpondencii s 
vedením firmy, no problémy 
sú naďalej s dodržiavaním ter-
mínov. V zmysle zmluvy však 
firmu možno sankcionovať 
za nedodržanie termínov len 
vtedy, ak nedodrží konečný 
termín. Verím, že sa to nesta-
ne. Z technického hľadiska je 
termín začiatok septembra 
reálny, hoci čas nás tlačí čoraz 
viac. Urobíme všetko preto, 
aby realizačná firma venovala 
viac pozornosti vyvstávajúcim 
problémom. Nedávno sme na 
obvyklý pondelňajší kontrol-
ný deň pozvali aj audítora 
firmy, ktorý nám prisľúbil, 
že sa zasadí o to, aby práce 
prebiehali podľa plánu, čo je 
napokon aj v záujme firmy, 
ak sa chce vyhnúť sankciám. 
Verím, že po dokončení stre-
chy sa tempo prác urýchli a 
budovu v septembri odo-
vzdáme, aby hasiči konečne 
pracovali v modernejších 
podmienkach, veď pracujú 
v záujme nás všetkých. No 
želám si, aby počet ich výjaz-
dov bol čo najnižší. 

Helena Tóthová

Na tohoročnom majálese bola skvelá atmosféra

Modernejšia a krajšia 
hasičská zbrojnica

(Dokončenie zo strany 1)

Na majálese v Pomlé nechýbala ani základná organizácia 
Slovenského Červeného kríža. Mladí členovia zdravotníc-
kej hliadky prezentovali poskytovanie prvej pomoci, záu-
jemcovia mohli spoznať aj fungovanie defibrilátora, ktorý 
sa používa na oživovanie. Deti dostali omaľovánky, pričom 
Červený kríž rozdával aj kľúčenky a iné reklamné materiály s 
telefónnymi číslami, ktoré treba volať v prípade nehody ale-
bo katastrofy

(Dokončenie zo strany 1)
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Karta Szigetköz

V Mosonmagyaróvári, 
našom družobnom meste 
aj v tomto roku sa starajú o 
rozvoj turizmu. Turistické 
združenie, ktoré funguje 
podporou mesta, zaviedla 
zľavovú Szigetköz kartu, kto-
rá obsahuje zľavy ponúkané 
okolo 60 členmi, napr. na 
ubytovanie, stravovanie, do 
kúpeľov, pri prenájme člnov 
a bicyklov, návšteve kaštie-
ľa, vo vinotéke. Cena jednej 

karty je 1000 forintov. Kar-
ty sú dostupné v turistickej 
informačnej kancelárii Tour-
inform a u členov združenia. 
Zoznam zliav uverejňujú na 
webovej strane www.sziget-
kozcard.hu v maďarskom, 
slovenskom, nemeckom a 
anglickom jazyku. Obšírnej-
šie informácie o zaujímavos-
tiach Mosonmagyaróváru a 
Szigetközu sú dostupné na 
www.szigetkozportal.hu. 

Bratislavské krajské a 
dunajskostredské okres-
né centrum Slovenského 
zväzu telesne postihnu-
tých usporiadali v hoteli 
Kormorán v Čilistove 
celoštátne stretnutie pri 
príležitosti Svetového 
dňa telesne postihnu-
tých. Svetový deň je síce 
3. decembra, ale v zime 
sa takéto podujatie pre 
telesne postihnutých, 
pre vozičkárov sa orga-
nizuje ťažšie. Záštitu 
nad podujatím, na kto-
ré prišlo 136 účastníkov 
z celého Slovenska, mala premiérka Iveta Radičová. Pod 
vedením predsedu Františka Fehéra sa na ňom zúčastnila 
aj novozaložená základná organizácia zo Šamorína, ktorá je 
zaevidovaná pod číslom 769. V prvý deň si účastníci zmera-
li sily v šiestich športových disciplínach. Prvé miesto získal 
podpredseda novozaloženej šamorínskej organizácie Tibor 
Sárközi (na snímke) z Veľkej Paky. V kultúrnom programe 
vystúpila tanečná skupina vozičkárov z Dunajskej Stredy. 
Účastníci si pozreli čilistovské rehabilitačné centrum, nav-
štívili aj Slovakiaring v Orechovej Potôni. Trojdňové stretnu-
tie sa skončilo jeho vyhodnotením a tanečnou zábavou.

Tibor Sárközi

Mestská samospráva od 12. do 14. mája usporiadala piaty 
ročník jarného jarmoku. Fotografie Heleny Tóthovej odzr-
kadľujú jeho atmosféru...

Vyhodnotenie projektu 
Odkaz môjmu mestu

Projekt bol určený žiakom MŠ, ZŠ, špeciálnych ZŠ a osem-
ročného gymnázia v meste Šamorín a jeho prímestských 
častiach zameraná na rozvoj a posilnenie altruistického 
správania a skvalitnenie emocionálneho vnímania týchto 
detí.
Deti a mladí na hodinách slovenského jazyka, maďarského 
jazyka, etickej výchovy a občianskej náuky písali alebo kres-
lili na tému „Odkaz môjmu mestu“. Z prác sme vytvorili 
výstavu v centre mesta Šamorín a v Mestskej knižnici, kto-
rá trvala 3 týždne. Obyvatelia mesta Šamorín mali možnosť 
prečítať si nápady detí a mladých, čo sa im v meste páči, čo 
sa im nepáči, čo by uvítali, čo im v našom meste chýba, čo 
by sa dalo zrealizovať.

OZ Ain Karim spoločne s pánom primátorom vyhodnotili 
tento projekt a slávnostné ocenenie autorov bude na mest-
skom zastupiteľstve 16. júna 2011 o 15.30 v MSKS v Šamo-
ríne:
KRESBA
Kategória MŠ:
Soňa Muňková, MŠ Dunajská (slovenská)
Kategória 1. – 6. ročník:
1. miesto: Dávid Ftorek, 4. B, ZŠ Mateja Bela 
2. miesto: Czucz Filip, 3. C, ZŠ Mateja Bela
3. miesto: Csáder Tamás, ZUŠ Šamorín
LITERÁRNA PRÁCA
Kategória 1. – 6. ročník:
1. miesto: Jessica Koller, 4.C, ZŠ Mateja Bela
Kategória 7. roč. - stredná škola:
1. miesto: Daniela Nagyová, Kristína Lukácsová, grafika: 
Dominika Tóthová, III. OA, Gymnázium M. R. Štefánika
2. miesto: Dávid Hluch, V. OA, Gymnázium M. R. Štefánika
PROJEKT
1. miesto: Rebecca Horváthová, Laura Mikušová, 5. A, ZŠ 
Mateja Bela
2. miesto: Ambrus Réka, ZUŠ Šamorín 
CENA ZA NÁPADITOSŤ
Rudolf Vittek, 7. A, ZŠ Mateja Bela
Ivan Kolenič, 7. A, ZŠ Mateja Bela
ČESTNÉ UZNANIE PRE KOLEKTÍV
Kolektív ZUŠ za veľkú maketu sídliska
Kolektív žiakov ZŠ Mateja Bela, 4. C za maľbu rímskokato-
líckeho kostola

Mgr. Ivana Tisoňová, predseda OZ Ain Karim
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Deň  rodiny 
Dňa 22. mája 2011 sa na 
Hlavnom námestí v Šamo-
ríne uskutočnil Deň rodiny. 
Táto skvelá akcia pre rodi-
ny s deťmi začala slávnost-
nou svätou omšou o 9.45 v 
rímskokatolíckom kostole 
v Šamoríne a ďalej pokračo-
vala od 13.00 do 18.00 hod. 
hudobno-kultúrno-spolo-
čenským programom.  Čaka-
lo nás mnoho krásnych pre-
kvapení, ako napríklad mas-
kot Mravec, hasičské auto, 
trampolína, nafukovacia 
skákacia šmýkalka, cukrová 
vata, balónová párty a neza-
budnuteľný „rodinný kočík“, 
ktorý zaujal nielen deti, ale 
aj dospelých. Deti si mohli 
vyskúšať rôzne zaujímavé 
súťaže, ako napr. zatĺkanie 
klincov, preberanie fazule a 
šošovice, hlavolamy, skáka-
nie v gatiach, skúška pozor-

nosti, hod do terča, vešanie 
prádla, za ktoré zbierali 
žetóny s logom Dňa rodiny. 
Za žetóny si mohli v det-
skom bufete vybrať ľubovoľ-
nú hračku v hodnote vyzbie-
raných žetónov.
Popri atrakciách a súťažiach 
prišli Deň rodiny podporiť 
svojou účasťou tance zumba 
pod vedením inštruktorky 
Sandry Kosíkovej, Dominika 
Stará, S.C.E.A.R. historická 
vojenská skupina z Devína,  
Duo Gitanas.  
Nepochybujem o tom, že 
tento deň sa zapísal do 
našich sŕdc, bolo krásne a 
vzácne vidieť, ako starí rodi-
čia, rodičia spolu s deťmi 
pracujú, hrajú sa a súťažia,  
a hlavne bolo krásne vidieť 
ako sa spolu pri tom smejú. 
Týmto sa chceme  poďako-
vať všetkým dobrovoľníkom 

za ich obetavé srdcia a čas, 
ktorý darovali pri prípra-
vách a organizovaní tejto 
akcie. Tiež sa chceme poďa-
kovať všetkým sponzorom 
a ľudom, ktorí tento Deň 
rodiny akokoľvek podporili. 
ĎAKUJEME.

„Rodina tvorí dôležitú súčasť 
života každého z nás. V prostre-
dí rodiny sa delíme so svojimi 
radosťami, ale aj bolesťami, a 

sme schopní prekonávať život-
né prekážky. V rodine dozrie-
vajú predstavy mladého človeka 
o živote a formuje sa základný 
rebríček hodnôt dôležitý pre celý 
život.  Rodina je školou ľudskos-
ti, v ktorej sa učíme vzájomnej 
láske a úcte a službe slabším.  
Preto je rodina nenahraditeľ-
ná.“ (Úryvok z vyhlásenia 
Dňa rodiny.)

Anna Chudobová, 
dobrovoľníčka v OZ Ain Karim

Stavanie mája v Šamoríne 

Členovia a sympatizanti  Miestneho odboru Matice sloven-
skej v Šamoríne  sa zišli v predvečer 30. apríla 2011 na dvo-
re oblastného pracoviska Matice slovenskej, aby si priblížili 
jeden z najkrajších ľudových zvykov – stavanie mája.
V piatok poobede muži pripravili vysoký očistený kmeň, na 
ktorý pripevnili borovicový vrcholec so zeleným vencom, na 
ktorý dievčatá pripevnili stužky. Za spevu speváčok skupiny 
LIPA  Staviame my máje, čo nám dajú za ne  prítomní muži 
postavili  spoločný máj pre všetky dievčatá  mesta Šamorín. 
Po postavení mája  matičiari  spoločne posedeli pri občer-
stvení a ľudovej piesni do večerných hodín.

Eva Jandačková 

Pietna spomienka 
Oblastné pracovisko,  
Miestny odbor Matice  
slovenskej  v Šamoríne 
v spolupráci  s Mest-
ským úradom, Základ-
nou školou Mateja 
Bela a Gymnáziom 
Milana Rastislava Šte-
fánika  v Šamoríne 
sa pripojili pietnou 
spomienkou na tra-
gickú smrť  generála Dr. M. 
R. Štefánika  k 21. ročníku  
Vlasteneckej pochôdzky po 
slovenskom juhu.  Na úvod  
pietnej  spomienky zaznela 
hymna Slovenskej republi-
ky, po jej odznení  prítom-
ní hostia položili kytice a 
vence k pamätníku Milana 
Rastislava Štefánika. Báseň  
Za Milanom Rastislavom 
Štefánikom  predniesla  prí-
tomným zhromaždeným 
žiakom a študentom Alžbe-
ta Boldišová.  V úvodnom 
príhovore predsedníčka MO 
MS v Šamoríne Eva Jandač-
ková  privítala  hostí:  Mgr. 
Gabriela Bárdosa,  primáto-
ra mesta Šamorín s delegá-
ciou pracovníkov Mestského 
úradu Šamorín, Mgr. Blaže-

nu Sabačkovú,  zástupkyňu 
riaditeľky Gymnázia  M. R. 
Štefánika a Mgr. Ladislava 
Miklóša, zástupcu riaditeľ-
ky Základnej školy Mateja 
Bela v Šamoríne.  PaedDr. 
František Klačman prítom-
ným účastníkom pietnej 
spomienky  priblížil život-
nú púť generála Dr. Milana 
Rastislava Štefánika a jeho 
odkaz pre budúce generácie. 
Po  odznení  hymnickej pies-
ne Kto za pravdu horí... bola 
pietna spomienka ukončená  
a časť žiakov a študentov  
sa prepravila do  Ivanky pri 
Dunaji, aby sa zúčastnila 
spoločného pochodu mlá-
deže, pedagógov a hostí k 
mohyle jeho tragickej smrti.

Eva Jandačková 
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Na Slovensku ich máme štyri. 
Jedná sa o body, kde sa stre-
távajú hranice troch štátov. 
Najďalej od nás sú východné 
hranice s ukrajinsko-maďar-
sko-slovenskými hranicami 
a ukrajinsko-poľsko-sloven-
skými hranicami. Na západ-
nej hranici je trojhraničie s 
poľsko-česko-slovenskými 
hranicami a rakúsko-maďar-
sko-slovenskými hranicami. 
Práve o posledne menované 
trojhraničie sme sa začali 
zaujímať. 
Keď už sa nemôžeme posta-
viť na najvyšší bod plané-
ty alebo aspoň Európy, čo 
tak postaviť sa na bod, kde 
sme súčasne v troch štátoch 
naraz. S touto myšlienkou 
som prišiel do svojej trie-
dy „tercie A“ a chlapcov to 
nadchlo okamžite. Veľký 
záujem bolo treba troška 
krotiť, lebo výprava na bicyk-
loch a naviac cez  Bratislavu 
vyžaduje okrem určitej fyzic-
kej pripravenosti aj kvalitné 
bicykle. A tak 7. mája 2011 
o 9.00 hod sa na štart pred 
Gymnázium M. R.  Štefánika 
postavilo nakoniec 5 odváž-
livcov. Najnutnejšie poky-

ny, úprava výstroja a ideme. 
Hneď na úvod to najťažšie 
– brzdiť temperament a tým 
aj tempo mladých „drakov“, 
lebo nás čakalo pekných pár 
desiatok kilometrov v sedle 
bicykla. Naviac slniečko stú-
palo čoraz vyššie a začína-
lo nepríjemne pražiť. Pitný 
režim! Na hrádzi smerom na 
Bratislavu sa pristavujeme 
pri dvoch malých krížoch. 
Vysvetľujem chlapcom, aké 
sú riziká a hlavne dôsledky 
neopatrnosti, nezodpoved-
nosti a zbytočného hazardu. 
Na tomto mieste vyhasli dva 
mladé životy vďaka nedodr-
žaniu základných pravidiel 
pohybu na cyklistickej ceste. 
Myslím, že pochopili a už 
sa tak nepredvádzajú. Naj-
bližšia zastávka doky v Bra-
tislave. Krátke občerstvenie, 
prehliadka tlačných remor-
kérov na Dunaji. Prechá-
dzame cez Železničný most 
ponad Dunaj, Petržalku, 
míňajúc hypodrom s klusa-
júcimi koníkmi smerom na 
Čunovo. Prichádza prvá krí-
za. Ozývajú sa sedavé partie, 
dobýjame energiu sladkosťa-
mi a pitím. Tu dávam otázku 

slnkom, sedlom a únavou 
zmáhaným turistom: odboč-
ka z cyklotrasy na hranicu 
alebo smer kompa a domov? 
Zbytočná otázka, jednohlasne 
smer trojhraničie. Vydávame 
sa na hraničný prechod Rajka. 
Odtiaľ ešte asi 2 km  a už sme 
na mieste. Než stihnem odlo-
žiť bicykel, chlapci už lezú na 
hraničný kameň. Fotíme sa. 
Nachádzame ostatky ostnaté-
ho drôtu. Vysvetľujem chlap-
com, o čo sa jedná, a pridáva-
jú sa aj dvaja páni. Dozvedáme 
sa, že oni sú na ceste okolo 
Slovenska, ale peši. Majú v 
nohách už vyše 300 km a ďalej 
pokračujú po južnej hrani-

ci. Dostávame speleologickú 
ročenku, ktorej šéfredaktorom 
je práve J. Haráni, a trošku nás 
„navnadí“ na jaskyniarstvo. 
Možno ďalšia výzva do budúc-
na. Krátke lúčenie a šliapeme 
do pedálov. Čunovo, Vojka 
– kompa. Na záver, ako ináč, 
ešte nás potrápi protivietor, 
ale šťastní sme doma. Oboha-
tení o nevšedné zážitky z krás-
nej prírody, zdolali sme sami 
seba a sme hrdí, že nás 87 km 
nezmohlo. Sme pripravení na 
ďalšie výzvy. Plány sú... Ale to 
až nabudúce.

 Mgr. František Chudoba,
triedny uč.  III. OA,

Gymnázium M. R. Štefánika

Trojhraničie

Gymnazisti absolvovali kurz ochrany človeka a prírody 
Žiaci tried VII. OA a III. A 
Gymnázia M. R. Štefánika v 
Šamoríne si mohli na vlast-
nej koži vyskúšať praktic-
kú i teoretickú časť KOČP 
– Kurzu ochrany človeka a 
prírody. 
Praktická časť pozostávala 
z dvojdňového poznávania 
prírody, počas ktorého sme 
splavovali  Malý Dunaj. Štar-
tovali sme  neďaleko  Hrubé-
ho Šúra. Najskôr sme boli 
oboznámení inštruktormi s 
teóriou splavovania a  boli 
nám pridelené veslá, vesty a 
kajaky.  Po niekoľkohodino-
vom splave panenskou prí-
rodou sme  zakotvili na ran-
či blízko Jelky, kde sme sa  
spoločne utáborili a  posta-
vili stany. Po úspešnom dni 
sa do neskorého večera gri-
lovalo a spievalo pri gitare. 
Na druhý deň ráno sme sa 

my výletníci pobalili a  vyda-
li sa na cestu do malebnej 
dedinky Orechová Potôň. 
Horúce počasie niektorých 
natoľko vyčerpalo, že sa 
ovlažili v Malom Dunaji. 
Zastávka v Madarászi slúži-
la na dobitie síl usilovných 
vodákov a po občerstvení 
sme sa ponáhľali domov. 
Našťastie nám počasie celý 
čas prialo. Opálení, unave-

ní, ale šťastní a bohatší o 
pár ďalších zážitkov sme sa 
vracali domov. 
Teoretická časť kurzu bola 
tiež veľmi bohatá. V prvý 
deň sme  navštívili hasič-
skú stanicu, kde nám skú-
sení hasiči predviedli, ako 
postupovať pri dopravných 
nehodách. Vysvetlili nám  
základy prvej pomoci, kto-
rú sme si  naživo vyskúša-

li.  Predviedli nám aj ťažkú 
hasičskú výzbroj a techni-
ku. Druhý deň bol venovaný  
prezentáciám a prednáškam 
týkajúcich sa rádioaktivity, 
úlohe a poslaniu  Červené-
ho  kríža.  
Na tretí deň sme sa vybrali 
do parku Pomlé, kde  sme 
sa stretli s profesionálnymi 
vojakmi z Mierova. Vojaci 
predviedli základnú vojen-
skú výstroj, hádzanie graná-
tov a vysvetlili princíp fun-
govania slzného plynu.  
Kurz ochrany človeka a príro-
dy nám ukázal, ako sa zacho-
vať v kritických situáciách a 
zároveň nás  príjemným a 
zábavným spôsobom  oboha-
til o dôležité poznatky.
Kristína Pálešová, Dominika Pappová, 

Lenka Horváthová,  
VII. OA, Gymnázium 

M. R. Štefánika v Šamoríne
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Duchovné centrum 

v kláštore
Cirkev vytvára spoločen-
stvo, ktoré popri svätej 
omši potrebuje priestor na 
stretnutia a vytváranie osob-
ných vzťahov. 22. mája 2011 
bolo požehnané a otvore-
né pastoračné centrum pri 
rímskokatolíckej farnosti v 
Šamoríne. Toto miesto je 
znakom Božej prozreteľnos-
ti, pretože práve vtedy, keď 
sme intenzívnejšie mysleli 
na nutnú potrebu zriadenia 
miesta na budovanie spo-
ločenstva, vyprázdnili sa 
priestory umožňujúce vybu-
dovať pastoračné centrum v 
našom meste. 
Podľa nášho úmyslu tu budú 
mať miesto náuky na prípra-

vu k prijatiu sviatostí, rôzne 
katechézy a prednášky; bude 
tu možnosť na premietanie 
hodnotných prezentácií a fil-
mov. Centrum sa môže stať 
miestom na stretávanie mlá-
deže, rodín a starších ľudí v 
kresťanskom duchu; môže 
dať priestor na duchovné 
obnovy a nácviky spevoko-
lom.
My duchovní pastieri tejto 
farnosti dúfame, že skrze 
toto dielo – ktoré vyrást-
lo na základoch prvotného 
sprituálneho určenia tejto 
kláštornej budovy – bude sa 
rozvýjať spoločenstvo lásky 
a solidarity.

Zoltán Fóthy

Doteraz nevídaný počet dar-
cov daroval krv 30. mája na 
dočasnej transfúznej stanici 
v audiovizuálnej miestnosti 
kultúrneho strediska. Mno-
hí darcovia darovali krv pre 
ťažko chorého chlapčeka 
Mariana Hajduho. Darovať 
krv prišlo takmer sto ľudí, 
no niektorí boli po vyšetre-
ní z darovania vyrade ní. 
Darcovia: 
Gabriel Hospely, Zuzana 
Horváthová, Štefan Schmidt, 
Jozef Kőváry, František Sze-
gény, Ernest Világi, Miloš 
Csuba, Tibor Varga, Oliver 
Zsigmond, Zuzana Hor-
váthová, Marta Lázár, Zuza-
na Valacsayová, Juraj Bándy, 
Eleonóra Mikócziová, Mária 
Bogárová, Kristína Vízyová,  
Ján Bertalan, Štefan Cza-
nik, Martin Marics, Zuzana 
Radocsáková, Ladislav Méri, 
Jarmila Pussová, Csaba Csi-
ba, Mária Franková (Malá 
Paka), Alžbeta Hellerová, 
Tomáš Koller, Eva Molná-
rová, Edita Szabóová (Zlaté 
Klasy), Peter Horváth (Hubi-
ce), Andrej Bošňák, Alžbeta 

Soókyová, Alžbeta Trajcsí-
ková, Anikó Horváthová, 
Kristína Nagyová (Podunaj-
ské Biskupice), Veronika 
Macková (Bratislava), Ildikó 
Vassová (Čenkovce), Zuza-
na Krajčíková (Kvetoslavov), 
Denisa Kubincová, Katarína 
Kolenčiak, Monika Tóth, 
Tímea Rúgóová (Hubice), 
Eugen Hegedűs, Katarí-
na Soókyová, Annamária 
Melegová, Katarína Maá-
rová, Karol Maár, Margita 
Sárköziová, Zuzana Krutá, 
Beata Tóthová, Júlia Bíró-
ová, Viliam Sagáčik (Brati-
slava), Michal Vágay, Peter 
Hennyey, Tomáš Seregi, 
Ladislav Tóth, Zlatica Csí-
ziková (Baka), Tibor Kar-
dos, Katarína Vašáková, 
Monika Trnková, Kristína 
Hüttnerová (Veľké Úľany), 
Gábor Veres, Adriana Mol-
nárová, Beata Czvedlero-
vá, Monika Trnková, Ingrid 
Nagyová, Csaba Szabó, 
Štefan Hennyey, Ladislav 
Hennyey, Roman Prekop 
(Trenčín),        Silvia  Hideghé-
ti.                                         (ti)     

Na ceste do histórie 
Rímskej ríše

Spoločnosť AVE SK odpa-
dové hospodárstvo s. r. o. v 
kooperácii s Rakúskym kul-
túrnym fórom a Rakúskym 
veľvyslanectvom pozvali 
takmer 75 žiakov zo ZŠ A. 
Molnára zo Senca a ZŠ Mate-
ja Bela zo Šamorína na výsta-
vu krajiny Dolného Rakúska 
s názvom „Získať – objaviť 
– zažiť v rímskej krajine Car-
nuntum“. V tomto duchu sa 
nesie národná výstava, kto-
rá sa koná od 16. apríla do 
15. novembra 2011 na troch 
miestach: Hainburg, Petro-
nell-Carnuntum a kúpele 
Deutsch Altenburg.  
S oboma mestami (Senec, 
Šamorín) a okolím, čo je asi 

65 000 obyvateľov, je spo-
ločnosť AVE spojená dlho-
dobým partnerstvom, ktoré 
zabezpečuje služby v oblasti 
komunálneho odpadového 
hospodárstva.
Deti boli po návšteve výstavy 
nadšené. Ocenili pozvanie 
spoločnosti AVE na takýto 
nezabudnuteľný zážitok, 
na ktorom sa mohli bliž-
šie dotknúť kultúry starého 
Ríma. Od spoločnosti AVE si 
navyše odniesli na pamiatku 
drobnosti v podobe tašiek 
s reklamnými predmetmi a 
sladkosťami a nechýbal ani 
informačný leták o potrebe 
triedenia odpadu. 

(AVE)

Darovali krv
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Sancta Maria po prvý raz reprezentovala Šamorín v zahraničí

Happy day v Budapešti
Veľký sen členov chrámo-
vého zboru Sancta Maria a 
skupiny pedagógov zo ZUŠ 
Štefana Németha-Šamorín-
skeho s názvom Zušband, 
sa stal skutočnosťou. Vďaka 
prezentácii piesní z ich spo-
ločného tohoročného troj-
kráľového koncertu na inter-
nete, dostali tento šamorín-
sky miešaný zbor spolu so 
skupinou pedagógov  príle-
žitosť predviesť svoje ume-
nie v centre Budapešti. 
Budapešť, krásavica s nád-
hernými architektonický-
mi skvostami a dunajským 
nábrežím, ponúkla 14. 
mája Šamorínčanom krásny 
slnečný deň, ktorý hostite-
lia umocnili milým a srdeč-
ným privítaním so štedrým 
pohostením. Kapucínsky 
kostol zasvätený sv. Alžbete 
Uhorskej sa stal miestom, 
kde hudobníci a speváci 
naživo mali predviesť maďar-
ským milovníkom sakrálne-
ho umenia hodinový výber z 
bohatého repertoáru. 
Po príprave nástrojov a zvu-
kovej techniky nastala ešte 
posledná skúška, a potom 
spoločná večera, kde páter 
Péter Pál odovzdal všetkým 
zúčastneným spomienkové 
darčeky. Po večeri sa všetci 
ešte išli poprechádzať na 
dunajské nábrežie, samo-
zrejme s fotografovaním a 
zachytením týchto okami-
hov. Pred koncertom sa slú-
žila svätá omša, na ktorej 
koncelebroval šamorínsky 

farár a školský dekan Zol-
tán Fóthy. No a potom začal 
koncert. Po klasických váž-
nych sakrálnych piesňach 
prišli na rad rytmické gospe-
lové piesne  s prekvapujúcou 
úpravou zbormajsterky Inky 
Galbáčovej. Speváci majú pri 
sledovaní dirigentky výhodu 
jedným očkom vidieť reakciu 
v publiku. Ten moment, keď 
preskočí iskra medzi účin-
kujúcimi a počúvajúcimi, je 
pocit, ktorý dáva pri predne-
se krídla...
 Koncert skončil ováciami a 
potleskom v stoji, a na priblí-
ženie atmosféry  sprostred-
kujem ešte aspoň niekoľko 
vyjadrení zúčastnených. Na 
koncerte bolo prítomných 

niekoľko novinárov, ktorí 
pripravili z koncertu rozho-
vory  pre kultúrne rubriky 
budapeštianskych novín. Za 
všetkých len krátko, čo pre 
naše noviny povedal Ká roly 
Földesi, stály propagátor 
a kritik gospelových kon-
certov: „To, ako ste ovládli 
poslucháčov, ako ste boli na 
jednej vlne, sa nepodarilo 
ani profesionálnym gospelo-
vým spevákom zo zámoria. 
Boli ste úžasní, takú spätnú 
väzbu a pocit na koncerte 
som dávno nezažil.“ A ako 
prežívala koncert zbormaj-
sterka a sólová speváčka Inka 
Galbáčová: „Hudba je most, 
ktorý spája ľudí z rôznych 
brehov, je prístav, ktorý zahá-
ňa smútok, vymazáva staros-
ti, je loďou, ktorá kolíše srdce 
a dušu, preto ju milujem.  Z 
koncertu bolo cítiť neuveri-
teľnú energiu medzi obecen-
stvom a nami. Bol to pre mňa 
nádherný a obohacujúci záži-
tok, ktorý mi dal silu ísť ďalej. 
Boli sme súdržní a dali sme 
do prejavu maximum. Ďaku-
jem všetkým, boli ste úžas-
ní!!“ Filip Kontár, najmladší 
a najčerstvejší člen zboru 
komentoval spoločné chví-
le takto: „Bolo to moje prvé 
vystúpenie so zborom, ale 

cítil som sa ako doma, medzi 
nami vládla rodinná atmosfé-
ra, ani nenachádzam slová na 
opis pocitov...“ Zuzka Hor-
váthová, alt: „Silné emócie, 
úžasný kontakt s publikom, 
ktoré tlieskalo a plakalo... pri-
jali nás veľmi srdečne, dôkaz, 
že hudba nepozná hranice...“ 
No a čo na záver povedala 
hlavná organizátorka koncer-
tu, redaktorka budapeštian-
skeho rozhlasu pre cirkevné 
vysielanie Zsuzsa Balázs: 
„Boli ste fantastickí, ďakuje-
me, že ste prišli. Gratuluje-
me, som veľmi šťastná, bol to 
pre nás naozaj happy day!“ 
A ja ako manažérka zboru 
ďakujem všetkým, ktorí sa na 
tomto úspešnom vystúpení 
akokoľvek podieľali. Budapešť 
a Kapucíni zostanú navždy v 
našich srdciach.
P. S. Po koncerte a rozhovo-
roch pre novinárov dostali 
účinkujúci niekoľko pozvaní 
na vystúpenia v Maďarsku. 
Samozrejme, že bol obojstran-
ný záujem, avšak všetko zatiaľ 
zostáva v rovine želaní. Už sme 
sa dozvedeli čiastku, ktorú má 
zbor Sancta Maria k dispozícii 
na rok 2011. Žiaľ je v takej výš-
ke, že jednoducho, nemôžeme 
tieto pozvania prijať ...

Elena KompauerováMarta Galbáčová a jej Happy day
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MARTA FARTELOVÁ:     
ANJELI NEPLAČÚ
Strastiplná cesta Johany je príbehom 
mnohých ľudí, ktorí si pod vplyvom 
neľahkého detstva a dospievania len 
ťažko hľadajú v živote svoje miesto. 
Johanino rozprávanie vám poma-
ly obnaží jej osamelú dušu, váhavo 
poodhalí pláštik tajomstva jej minu-
losti a napokon vás nechá padnúť až 
na samé dno jej pohnutého osudu. 
Avšak ponechá vám nádej a vieru, 
že láska dokáže zahojiť všetky rany a staré jazvy, ktoré občas 
život nadelí, a že tam niekde v diaľke na každého čaká kúsok 
šťastia, pre ktoré sa oplatí vstať a ísť ďalej. 
Autorke vyšli už štyri úspešné tituly: Chuť lesných jahôd; Pri-
veľa šťastia; Vo víre života a Kým uschnú tvoje slzy.
 
VLADISLAVA HOFFMANOVÁ – EVA BACIGALOVÁ:      
ODSÚDENÝ
Príbeh milujúcej matky, ktorej lásku k synovi nezničia ani 
drogy. Kniha bez akýchkoľvek príkras, bez vymyslených 
postáv, bez túžby po senzácii – skutočný osud ženy, ktorej sa 
v živote naozaj „stalo všetko“. Vladka 
zostane po rozvode sama s dospie-
vajúcim synom Lukášom. Konečne 
s pocitom, že to najhoršie už má za 
sebou a pred sebou dosť času na to, 
aby si dala život do poriadku. Svojho 
syna miluje, no napriek tomu, alebo 
práve preto, si nevšimne, že berie 
drogy. Keď Lukášova závislosť vyjde 
najavo, je už neskoro. Nepomôže mu 
ani liečenie, nezachráni ho ani milu-
júca mama, ochotná pomáhať mu v 
každej situácii a za každú cenu. Lukáš 
skončí na ulici ako feťák schopný spraviť čokoľvek, len aby si 
mohol kúpiť svoju dávku – podvádza, vydiera a kradne. Ani 
po dvoch rokoch strávených vo väzení sa nedokáže vrátiť do 
normálneho života, droga ho opäť premôže. Mama je pre 
neho len zdrojom peňazí, no o všetky ju už dávno obral a ona 
sa pred ním musí skrývať...

Sklenené predmety Dunajskostredčanky Izabelly Jes, ktoré 
zhotovuje technikou fusing, boli od 19. apríla do 8. mája 
vystavené v Mestskom kultúrnom stredisku vo Výstavnej 
sále Istvána Prohászku Tallósa. Na vernisáži výstavy jedineč-
ných exponátov Izabella Jes povedala, že ju sklo opantalo. 
Sklo síce dokáže človeka aj prekvapiť, ale výsledok je podľa 
jej slov vždy nádherný, bez ohľadu na to, či sa jedná o origi-
nálny sklenený doplnok, medailu alebo jedinečný darčeko-
vý predmet. Exponáty boli nápadito vystavené v kombinácii 
s drevom, čo podčiarklo ich krásu a prirodzenosť. Výstava 
ponúkla návštevníkom neopakovateľný umelecký zážitok. 

Helena Tóthová

Vo Výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku sa konalo pod-
ujatie venované panoráme súčasného umenia pod symbo-
lickým názvom KOMP 2011. Umelecké zoskupenie KOMP 
združuje vo svojich radoch výtvarných umelcov z oboch bre-
hov Dunaja, a to tak súčasných autorov zo Žitného ostrova 
ako aj z maďarského Kisalföldu. Tento spoločný maďarsko-
-slovenský projekt výtvarných umelcov sa doteraz stretol s 
veľkým záujmom nielen odbornej, ale i laickej verejnosti. 
Panorámu súčasného umenia KOMP-u počas celej cesty 
zastrešuje Klub Rotary z Mosonmagyaróváru, občianska 
organizácia s celosvetovou sieťou zameraná na charitatívne 
ciele. Vernisáž v Šamoríne pozdravili primátor Mosonma-
gyaróváru István Nagy a zástupca primátora mesta Šamorín 
Tibor Pogány. 
Vystavovali umelci: Peter Augustovič, Károly Borbély, 
György Dolán, István Halmi-Horváth, Tibor Juhász, Endre 
Karczagi, Ferenc Lebó, György Lipcsei, Éva Mayer a György 
Varga. 
Výstava bola prístupná verejnosti do 29. mája.

Ján Čikovský

Klub slovenských čitateľov pri Mestskej knižnici Zsigmon-
da Zalabaiho opäť pripravil zaujímavé podujatie: stretnu-
tie s MUDr. Andreou Steinerovou, ktorá sa venuje alterna-
tívnej medicíne. Steinerová svojich vďačných poslucháčov 
postupne zasvätila do tajov elektroakupunktúrnej diagnos-
tiky a liečby, homeopatie, akupunktúry a ďalších liečebných 
postupov 

Ján Čikovský



Prázdniny sa blížia. Pozý-
vame Vás do letného areálu 
(L. A.) Hotela Kormorán. 
Doprajte si oddych a relax na 
americký štýl priamo v Šamo-
ríne-Čilistove. Je pre Vás pri-
chystaný profesionálny per-
sonál, chutné a zdravé jedlo 
(tento mesiac sú pripravené 
špeciality z talianskej kuchy-

ne) a samozrejme bohatý 
program na každý víkend. 
Neváhajte využiť hotelové 
športoviská, hydromasážne 
bazény, či krásnu piesočnatú 
pláž so slnečníkmi. 
Na pravý oddych využi-
te poukážky na víkendový 
pobyt pre 2 osoby, ktoré si 
môžete zakúpiť priamo na 

recepcii hotela. V balíč-
ku je zahrnutá aj masáž 
celého tela a mnoho ďal-
šieho. Obed si môžete 
dopriať v reštaurácii na 
boteli, kde Vás ochladí 
príjemný vánok. Roman-
tická večera pri sviečke a 
pri západe slnka s výhľa-
dom na Dunaj bude stáť 
tiež za to. Tak neváhaj-
te a doprajte si štipku 
romantiky spolu s kor-
moránmi na Dunaji.

www.hotelkormoran.sk
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• 26. apríla o 22.58 hod. na 
telefonické oznámenie bol 
vykonaný výjazd ohľadne 
rušenia nočného pokoja na 
Čilistovskej ulici,  kde  hlas-
no vedenou komunikáciou 
na chodbe dve osoby rušili 
ostatných spolubývajúcich. 
• 27. apríla o 19.30 hod. 
bolo telefonicky oznámené, 
že na Gútorskej ceste  v jar-
ku leží muž. Na mieste  bolo 
zistené, že bezdomovec  pod 
vplyvom alkoholu si tam 
ľahol a odpočíval.  
• 1. mája o 00.30 hod. bolo 
telefonicky oznámené stálej 
službe MsP, že v nočnom 
podniku na Hlavnej ulici je 
veľký krik a hluk. Po prícho-
de už bola na mieste aj hliad-
ka OO PZ SR a hluk spôso-
bujúci občan bol vyzvaný, 
aby sa správal slušne, čo aj 
rešpektoval. 
• 2. mája o 9.15 hod. hliadka 
MsP  preverovala  oznáme-
nie, že na Gútorskej ceste 
pri vodnom zdroji a suchom 
kanáli sa má nachádzať nele-
gálna skládka odpadu. Po 
príchode bolo zistené, že 
oznámenie je pravdivé. Jed-
nalo sa o domový odpad. 

Boli nájdené aj doklady na 
konkrétnu osobu, ktorá bola 
za toto konanie postihnutá 
v blokovom konaní a navy-
še miesto musela uviesť do 
pôvodného stavu a odpad 
odpratať. 
• 5. mája o 14.05 hod. bolo 
telefonicky oznámené, že na 
Gazdovskom rade vo vcho-
de č. 51 sedí na schodoch 
podnapitý muž a ľudia majú 
strach prejsť okolo. Oznáme-
nie sa ukázalo ako pravdivé 
a občan z obce Dobrohošť 
výzvu hliadky rešpektoval a 
miesto opustil.
• 10. mája o 17.30 hod. v 
spolupráci s hliadkou OO PZ 
SR spoločne  zadržali vodiča 
osobného motorového vozid-
la, ktorý rýchlou a nebez-
pečnou jazdou ohrozoval 
účastníkov cestnej premáv-
ky. Vodičovi bolo namerané 
v dychu  2 promile alkoholu. 
Menovaný bol predvedený 
na OO PZ SR Šamorín.
• 13. mája o 13.15 hod. 
hliadka MsP riešila nepo-
volený ambulantný predaj 
dvoch osôb na Hlavnej ulici, 
za čo boli postihnutí v blo-
kovom konaní.

SPRÁVY MESTSKEJ POLÍCIE Deň otvorených dverí

Na začiatku apríla prebehol 
pod záštitou Golf Club Wel-
ten (GCW) a Golf USA  v 
priestoroch GCW v Báči deň 
otvorených dverí (DOD) pre 
všetkých negolfistov. DOD 
prebehol v čase od 10.00 do 
13.00 hod. za účasti približ-
ne 70 záujemcov. 
Účastníci si za prítomnosti 
a aktívnej spolupráci profe-
sionálneho trénera Karola 
Balnu a dvoch asistentov 
trénera vyskúšali patovanie 
(dohrávanie loptičky do jam-
ky na greene), čiponvanie 
(krátke nahrávky na green) 

a na driving range (cvičná 
lúka), kde väčšina z nich 
zvládla aj golfový švih. DOD 
sa zúčastnili všetky vekové 
kategórie od detí základných 
škôl až po staršie generácie.  
Z GCW v Báči odchádzali 
účastníci DOD plný pozi-
tívnych dojmov so želaním, 
aby mali aj v budúcnosti 
možnosť zúčastniť sa ďalších 
takýchto akcií.
Na základe pozitívnych ohla-
sov Golf Club Welten a Golf 
USA zorganizovali ďalší Deň 
otvorených dverí, a to dňa 4. 
júna.                                    (–)

Aby si našli nový domov
S podporou mesta a mestskej 
polície pomáha skupina dob-
rovoľníkov hľadať pôvodný 
alebo nový domov zatúlaným 
a vyhodeným zvieratám, ktoré 
boli odchytené v Šamoríne. 
Psíky umiestnené v odchyto-
vom koterci majú, bohužiaľ, 
čas obmedzený. V našom 
meste ani v blízkom okolí nie 
je žiaden útulok, preto je dôle-
žité, aby pobyt psíka v koterci 
bol čo najkratší a aby zviera 
dostalo šancu na prežitie. 
Od začiatku roka sa nám 
podarilo zachrániť pred utra-
tením už 9 psíkov odchy-
tených mestskou políciou. 
Niektorí psíkovia si našli nový 
domov priamo tu, v Šamoríne 
či blízkom okolí, ale aj vo Veľ-
kom Krtíši, v Banskej Bystrici, 
pre jedného zo psíkov si prišla 
nová majiteľka z Českej repub-
liky. 
Túlavých a vyhodených zvie-
rat v uliciach pribúda a preto 
privítame akúkoľvek pomoc 
či podporu, ale aj dobrú 

radu, ako naše aktivity zlepšiť. 
Pomôcť môže každý, komu 
osud stratených alebo opus-
tených psov a mačiek nie je 
ľahostajný. Či už pridaním sa 
k nám na Facebooku, zapo-
jením sa do starostlivosti o 
odchytené zvieratká, poskyt-
nutím dočasnej opatery, vyle-
povaním plagátikov, darova-
ním granúl, diek, vodidiel a 
podobne. O spôsobe a forme 
pomoci sa môžete informovať 
prostredníctvom e-mailovej 
schránky ks.samorin@gmail.
com. Informácie o odchyte-
ných psíkoch zverejňuje na 
svojej internetovej stránke aj 
mesto www.samorin.sk. 
Kontaktovať nás môžete aj v 
prípade, ak sa vám zviera stratí 
alebo zatúla. V takom prípade 
dajte nám jeho fotku s podrob-
ným opisom a miestom, kde 
ste ho stratili, aby boli strate-
né psíky čo najskôr vrátené 
pôvodnému majiteľovi. 

Angela, Martina, Monika, 
Ivana, Erika

Letný areál v Kormoráne 
so štipkou romantiky

14. mája sa otvorila letná sezóna v hoteli 
Kormorán
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ŠBK ŠAMORÍN WINGS - JUNIORKY

MAJSTER SLOVENSKA 2010/2011 V BASKETBALE

Usporiadateľom tohtoročného 
finálového turnaja junioriek 
Final eight bol klub DANNAX 
SPORT Dobrí anjeli Košice. 
Družstvo, ktoré počas aktuál-
nej dlhodobej sezóny nepre-
hralo ani jeden zápas a so 14-
-imi víťazstvami skončilo zaslú-
žene na prvom mieste. 
Systém vyraďovacích zápasov 
bol nastavený podľa umiestne-
nia v dlhodobej časti, v ktorej 
družstvo Šamorína skončilo na 
druhom mieste a prvý zápas sa 
hral s družstvom dievčat zo 
Žiliny. 
ŠBK Šamorín – TJ Lokomotí-
va Žilina  90 – 56  (46 – 36)
Oroszová 21, Raková, Sla-
mová po 11, Csóková, Lelkes 
po 9, Feketeová, Vallová po 
8, Machurková 4, Paulová 3, 
Košíková, Forišeková, Tučani-
ová po 2.
V zápase dostali príležitosť 
všetky hráčky, svojím prístu-
pom a predvedenou hrou 
dokázali potvrdenie svojho 
umiestnenia po dlhodobej 
časti. Hráčky sa maximálne 
prispôsobili atmosfére turnaja 
(„víťaznej vlne zápasov“) a 
dokázali sami sebe, že to, čo 
majú natrénované, vedia odo-
vzdať na ihrisku a prostredníc-
tvom svojich postov aj pred-
viesť počas zápasu. Družstvo 
bojovalo, snažilo sa a nepoľavi-
lo do konca zápasu.   
Druhý zápas bol proti víťazo-
vi Bratislavského derby Slo-
van – Petržalka. Hráčky ŠBK 
Šamorín WINGS nastúpili 
proti hráčkam z BK Petržalka 
Bratislava. 
ŠBK Šamorín – BK Petržalka 
Bratislava  85 – 57  (47 
– 22)
Slamová 27, Raková, 14, Feke-
teová 13, Oroszová 9, Lelkes 
8, Machurková 6, Csóková 4, 
Paulová, Tučaniová po 2
Zápas  od úvodných minút, 
aj na moje prekvapenie, mal 
jednoznačný priebeh. Súpe-
rovi z Bratislavy sme svojou 

rozumnou-inteligentnou a 
technickou hrou vnútili náš 
spôsob hry a nedovolili sme 
im rozvíjať ich spôsob agre-
sívneho basketbalu a bojovný 
štýl. Dievčatá splnili taktické 
pokyny, na ktorých sme sa 
počas stretnutia dohodli. Veľ-
mi dôslednou obranou sme 
súperkám predviedli, ako sa 
má správne brániť a bojovať. 
Zápas herne vyšiel Angelike 
Slamovej, ktorá nielen bodmi, 
ale aj svojou umnou hrou, asis-
tenciami, viazanosťou obrany 
v niektorých momentoch až 
troch hráčok riešila dané situ-
ácie výnimočne. Aj napriek jej 
mladému veku zúročila svoje 
skúsenosti z extraligy a trénin-
gov oproti hráčkam, ktoré sú  
o rok až dva staršie – skúsenej-
šie.  Musím ale vyzdvihnúť aj 
ostatné hráčky, bez ktorých by 
sa zápas samozrejme nevyhral. 
V deň „D“ sme nastúpili proti 
súperovi, ktorý počas sezóny 
neprehral ani jeden zápas v 
dlhodobej časti, a aj v našom 
prípravnom, kvalitnom medzi-
národnom turnaji v Šamoríne 
potvrdzoval úlohu favorita, 
lídra zápasov – samozrej-
me, boli sme naladení LEN 
VÝHROU. 
Pri  príprave na zápas a roz-
prave pred stretnutím som sa 
snažil dievčatá pozitívne nala-
diť na „víťaznú vlnu – basket-
balovú víťaznú líniu“. Hráčky 
pochopili dôležitosť zápasu a 
od začiatku zápasu sme dikto-
vali úroveň a tempo hry.  Hráč-
ky hrali kolektívne a predčili 
svoje súperky v bojovnosti a 
v ukážke prístupu k hre pod-
ľa hesla: kto sa snaží a chce 
vyhrať, tomu sa bude dariť a 
aj šťastie mu bude dopriaté. 
Hrali podľa svojich najlepších 
možností, kolektívne a hlavne 
bojovne. 
Zápas sa od začiatku vyvíjal pre 
nás pozitívne, viedli sme počas 
celého zápasu, hráčky i rodičia 
si patrične užívali atmosféru 

priebehu finálového zápasu. 
Povzbudzovanie počas celého 
zápasu neutíchalo, rodičov 
sme mohli kvalifikovať ako 
šiesteho hráča, za čo im veľ-
mi pekne ďakujem. Družstvu 
Dannaxu Košice sme svojou 
rozumnou-inteligentnou a 
technickou hrou vnútili náš 
spôsob hry a nedovolili sme im 
hrať podľa ich predstáv. Aj keď 
v prvej fáze zápasu nás chceli 
striedaniami hráčok vyviesť zo 
sústredenosti, nepodarilo sa 
im to. Dievčatá splnili taktic-
ké pokyny, na ktorých sme sa 
počas stretnutia dohodli. Veľ-
mi dôslednou obranou sme 
súperkám predviedli, ako sa 
bráni a bojuje. Počas celého 
zápasu sme viedli a užívali si 
„víťazný“ zápas s víťazným 
koncom.
ŠBK Šamorín – Dannax  
Sport Košice  69 – 58  (37 
– 35)
Slamová 25, Oroszová 18, 
Raková, 13, Feketeová 8, Pau-
lová, Csóková po 2
Som veľmi rád, že sa nám 
spoločnými silami podaril 
úspech, na ktorý sa v malom 
mestečku,  akým je Šamorín, 
dlho čakalo. Úspech je „his-
torický“ a možno sa už opa-
kovať nikdy nebude, ale aj tak 
naň netreba zabúdať. Pravdu-
povediac, čakal som naň aj ja 
ako tréner päť rokov, odkedy 
som toto družstvo viedol a 
mal som k dispozícii,  či už v 
rámci prípravy družstva ale-
bo niektorých hráčok, ktoré 
spĺňajú vyššiu reprezentačnú 
úroveň. Prípravu niektorých 

hráčok na záverečný turnaj 
majstrovstiev Slovenska som 
vnímal, ako aj časť určitej 
prípravnej fázy, na ich kvalit-
nú reprezentáciu Slovenska v 
rámci svojich vekových kate-
górií. 
Po ukončení výherného stret-
nutia zavládla oslavná, víťazná 
eufória a neskutočná radosť z 
dosiahnutého výsledku. Diev-
čatá si prežitie osláv a eufórie 
z víťazstva s patričnou mierou 
určite zaslúžia za svoju snahu 
a obetavosť. Spolu s rodičmi a 
sponzormi zavládla neopísateľ-
ná oslava a nádherná eufória 
po skončení finálového zápasu 
v INFINITY Aréne v Košiciach. 
Medzi hráčkami, mnou a rodič-
mi bola dlho tlejúca sa víťazná 
atmosféra „AURA“ – iskierka 
nádeje vo výhru a v dobrý výsle-
dok. Výhra nad klubom, akým 
je Dannax Sport „Dobrí Anjeli“ 
určite patrične teší. Dievčatá 
vyhrali nad klubom, ktorý je 
po kvalitatívno-personálnej, 
hráčskej, finančnej a materiál-
no-technickej na vyššej úrovni, 
ako družstvo zo Šamorína, i 
v zabezpečení je ďaleko pred 
nami. 
Ako malý basketbalový klub 
WINGS zo Šamorína sme 
dokázali a urobili veľkú vec. 
Klub, ktorý je poskladaný len 
a len z vlastných odchovan-
kýň, prostredníctvom mesta a 
hlavných sponzorov – RODI-
ČOV  dokázal poraziť „veľko-
klub“, zdolal v čase v najvhod-
nejšom.  

Dalibor Hlivák,
tréner ŠBK Šamorín  

Juniorské hráčky klubu ŠBK Šamorín Wings sa stali v „bašte“ 
slovenského ženského basketbalu v Košiciach vo svojej kate-
górii MAJSTERKAMI  SLOVENSKA. 



22. apríla 2011 sa narodil 
Máté Kulcsár, 23. apríla 
Annamária Bándy, 1. mája 
Emma Kováčová, 8. mája 
Nicolas Šárközi, 12. mája 
Ester Lúčová a Viktória 
Šereg, 13. mája Daniela 
Halászová, 25. mája István 
Posztós
Veľa šťastia, novorodenci!

NARODENIA

15. apríla 2011 zomrela vo 
veku 89 rokov Helena Füs-
syová, 5. mája vo veku 39 
rokov Martina Polikowska 
Siváková, 8. mája vo veku 
67 rokov Alžbeta Gomol-
čáková, 10. mája vo veku 68 
rokov László Kornél Diósi, 
17. mája vo veku 78 rokov 
Zuzana Sándorová, 18. 
mája vo veku 86 rokov Gize-
la Somorjaiová, 20. mája 
vo veku 68 rokov Ladislav 
Kovács, 24. mája vo veku 84 
rokov Mária Farkasová.
Česť ich pamiatke!

ÚMRTIA

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

•  10. jún – Venčekový ples pre žiakov ZŠ 
Mateja Bela – 18.00

•  11. jún – Festival DEJA VU v Pomlé 
– Vystúpia: Peter Lipa, Romiand Tomi 
Blues, Péter Gerendás, Eugen Gál, László 
Jakubecz, Rockin RockCats – 18.00

•  17. jún – Koncert skupiny EDDA – Pomlé 
– 20.00

•  28. jún – Slávnostné ukončenie čkolského 
roka ZŠ Mateja Bela – 9.00

•  29. jún – Slávnostné ukončenie školského 
roka ZŠ Mateja Korvína – 8.30

Kontakty: Veterná ulica 8, 931 01 Šamorín
Tel. č.: 031 562 22 41, Fax: 031 562 33 22 
Pokladňa: 0650 409 566, v pracovných 
dňoch od 16.00 do 19.00 hod. 
e-mail: msks@mskssamorin.sk
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JUBILANTI

Veľa zdravia, šťastia, lásky 
a porozumenia prajeme 
tým občanom, ktorí v júni 
dovŕšia 70., 75., 80., 85., 
86 a viac rokov: Alexander 
Bilakór, Ľudovít Kulcsár, 
Katarína Kaluzová, Emília 
Pechová, Antónia Méryo-
vá, Zuzana Schwendtne-
rová, Gizela Hegedűsová, 
Anna Kőváriová, Július 
Vasi, Emil Buranský, 
Helena Stifterová, Hele-
na Kovácsová, Ladislav 
Kertész, Juliana Mériová, 
Rozália Uhercsíková, Irena 
Vörösová, AnnaTóthová, 
Dobromila Školková, Šte-
fan Golis, František Armai, 
Alžbeta Karvayová, Jozef 
Pörsök, František Varga, 
Augustin Vais.    

•  Prenajmem alebo predám garáž v Šamo-
ríne pri cintoríne. Tel.: 0908 668 069

DROBNÝ INZERÁT

•  7. jún – Tanečný večer – vystúpia žiaci 
tanečného odboru – sála MsKS – 18.00

•  16. jún – Žiacky dychový orchester Big 
Band z Wieselburgu (Rakúsko) – koncert-
ná sála školy – 18.00

•  21. jún – Koncert skupiny Zušband – kon-
certná sála školy – 19.00

•  21. október – Koncert pri príležitosti roka 
F. Liszta – spevácky zbor Slovenskej filhar-
mónie – koncertná sála školy – 18.00

UZAVRELI MANŽELSTVO 

14. mája 2011 Peter Polak a 
Andrea Farkasová, Tamás 
Soós a Erzsébet Farkas, 
Branislav Doležal a Žane-
ta Kuchárová, 21. mája 
Kristian Dimič a Gabriela 
Faragóová, 28. mája Tibor 
Horváth a Magdaléna 
Schmiedtová, Adrian Sán-
ka a Iryna Cipan. 
Gratulujeme! 

Rómske občianske  združenie Gandhi 
usporiada 25. júna 2011 na Hlavnom 

námestí v Šamoríne tradičný regionál-
ny kultúrny festival. Hviezdou podu-
jatia bude Mónika Rigó a jej tanečná 

skupina.  Organizátori všetkých srdeč-
ne očakávajú!

Šamorín a okolie – mesačník Mestského zastupiteľstva v Šamoríne. Vydáva: Mestské zastupiteľstvo. Za vydanie zodpovedá: Gabriel Bárdos, primátor mesta 
(tel.: 5900 418).  Redaktorka: Helena Tóthová. Manažér a grafická úprava: Koppány Kovács. Jazyková úprava: Eszter K. Cséfalvay. 
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Spomienka
14. júna 2011  uplynie rok, čo 
nás vo veku 20 rokov navždy 

opustila naša dcéra, sestra, 
vnučka, priateľka 

Jarmila Kirmanová.
Je ticho po bolesti, 

Je celkom blízko ku hviezdam.
Pozdravy na stuhách, vyklonené sviece

A zopár veršov na rozlúčku.
Taký je akord odchodu.

Smútiaca rodina

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA 
ŠTEFANA NÉMETHA-ŠAMORÍNSKEHO

ODEVNÝ SKLAD
Odevný sklad OZ Ain Karim je otvorený:

utorok  od 8.30 do 12.00
štvrtok od 8.30 do 16.00.

Ľudia si môžu prísť zadarmo vybrať detské, 
dámske, pánske oblečenie a obuv. Odevný 
sklad má slúžiť najmä ako pomoc pre ľudí, 

ktorí sú v núdzi.
Odevný sklad sa nachádza v priestoroch 

centra Dom prijatia 
na Hrnčiarskej ulici 1 v Šamoríne. 

Zá
hu
po
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