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Tisíce návštevníkov, vydarený festival
Festival chutí, vín a tradícií v Pomlé

Mesto Šamorín po druhý raz organizovalo Festival Pomlé, 
ktorý aj tento rok potvrdil, že  dokážeme usporiadať kvalitné 
regionálne podujatie. 
Tento rok sa Festival Pomlé, 
ktorý od vlaňajška nahradil 
bývalé oberačkové slávnosti, 
konal 31. augusta a 1. sep-
tembra. V podtitule festivalu 
sú vymenované chute, vína a 
tradície, v tomto znamení sa 
nieslo aj tohtoročné poduja-
tie. Je ťažké odhadnúť sku-
točnú návštevnosť festivalu, 
no v oba dni vyšlo do leso-
parku niekoľko tisíc ľudí, aby 
vedeniu mesta a organizáto-
rom dokázali, že mesto má o 
takéto podujatie záujem. 

Festival otvoril svoje brány 
v uličkou Vín 31. augusta o 
piatej popoludní. Už v prvý 
deň vyjadrilo svoje prekva-
penie všetkých dvanásť viná-
rov, ktorí na festival priniesli 
vína z vlastných pivníc, lebo 
nerátali s tým, že už v prvý 
večer predajú toľko vína. Vo 
večerných hodinách Kop-
pány Kovács sebe vlastným 
spôsobom zabával návštev-
níkov na nostalgickej zába-
ve. Počas teplej noci sa až 
do druhej rána tancovalo a 

ochutnávali sa chutné moky 
slovenských, maďarských a 
rakúskych vinárov.
Na druhý deň, 1. septembra, 

keďže bol deň pracovného 
pokoja, sa program začal už 
doobeda na Lúke zázrakov, 
kde organizátori očakáva-
li deti a rodičov. Pozornosť 
detičiek zaujal Palác hier 
starými ľudovými hrami. 
Na lúke očakával rodičov aj 
remeselnícky jarmok. V ulič-
ke vín a chutí boli pre náv-
števníkov okrem chutných 
vín pripravené aj pochutiny 
zhotovené žiakmi šamorín-
skej hotelovej akadémie, 
nechýbali ani posúchy peče-
né v peci a lahodné syry. 
O druhej popoludní zabávali 
divákov humornými, predsa 
však vernými bojovými ukáž-
kami rytieri z českého zosku-
penia Memento Mori.
Program sa na veľkom javis-
ku, ktoré bolo vybavené 
profesionálnou zvukovou a 
svetelnou technikou, začal 
popoludní o tretej. Deti 
zabávalo bábkové divadlo 
Babadlo z Prešova. Kým sa na 
javisku prezentovali šamorín-
ske súbory Kis Csali,  Nagy 
Csali, mládežnícka skupina 
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Obnovené vzdelávacie inštitúcie
5. septembra sa začal nový školský rok. Pre deti sa skončilo obdobie oddychu, počas ktorého sa 
zriaďovatelia školských zariadení, ak im to dovoľuje finančná situácia, snažia vykonať práce, kto-
ré by počas školského roka narúšali chod vyučovania. Naše mesto prevádzkuje tri základné školy 
a osem materských škôl. Vzdelávacie inštitúcie sa dostali do pôsobnosti mesta pred niekoľkými 
rokmi, pričom stav viacerých z nich nebol najlepší. Odvtedy už nejedna budova prešla menšími 
či väčšími rekonštrukčnými prácami a opravami. Aké práce sa realizovali toto leto? – spýtali sme 
sa Štefana Vajasa, vedúceho školského úradu.
– Vzdelávacie inštitúcie síce 
prešli do zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta už v roku 
2002, no plánovaná realizá-
cia opráv prebieha len niekoľ-
ko rokov. Počas tohoročného 
leta sa väčšie rekonštrukčné 
práce realizovali v Mater-
skej škole na Veternej ulici, 
kde boli na jednom paviló-
ne vymenené všetky okná. 
Súčasťou výmeny okien boli 
aj murárske, maliarske a 
elektroinštalačné práce. Zre-
konštruovala sa aj miestnosť 
na spracovanie potravín. V 
materských školách na Ulici 
Márie, Gazdovskom rade a 

Dunajskej ulici sa zrekon-
štruovali sociálne zariadenia.
Okrem mnohých drobných 
opráv spomeniem aj väčšie 
maliarske práce v škôlkach 
a kuchyniach v Mliečne a 
na Gazdovskom rade. Veľkú 
časť prác vykonala spoloč-
nosť Area Šamorín, pričom 
práce koordinovala s riadi-
teľkami a zamestnancami 
školských zariadení. Touto 
cestou všetkým ďakujeme za 
obetavú prácu.
Z akých zdrojov realizovalo 
mesto tieto opravy? 
– Keďže rekonštrukčné prá-
ce prebiehali počas letných 

prázdnin, mesto ich hradilo 
z vlastných zdrojov. Získať 
zdroje v grantoch nie je jed-
noduché, je to veľmi zdĺhavý 
a komplikovaný proces.
Dozvedeli sme sa, že do 
Základnej školy Mateja 
Bela sa v lete vlámali nezná-
mi páchatelia. Podarilo sa 
do začiatku školského roka 
dať všetko do poriadku?
– Žiaľ, táto správa je prav-
divá. Vďaka zodpovednému 
prístupu údržbárov, ktorí 
opravili 28 poškodených 
dverí, sa ešte pred začiatkom 
školského roka podarilo dať 
všetko do poriadku.  (ti)
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Našim spoluobčanom, ktorí v júli oslávili 70., 75., 80., 85., 86. a vyššie narodeniny, zablahoželal primátor Gabriel Bárdos 
28. júla. Augustovým oslávencom blahoželal 23. augusta primátor a viceprimátor Tibor Pogány. Na slávnostnom stretnutí, 
ktoré sa pravidelne koná v klube dôchodcov a invalidných dôchodcov, sa jubilanti aj tentoraz porozprávali a zaspomínali na 
detstvo, veď niektorí sa dlhé roky nevideli, pričom spolu vyrastali a chodili do jednej školy

Podujatie s názvom Dolnorakúska výstava 2011, ktoré trvá 
od 16. apríla do 15. novembra, si v júli vďaka partnerstvu 
medzi Šamorínom a Hainburgom a projektu Hainburg-Ša-
morín 2012 pozreli dva zájazdy zo Šamorína. 12. júla si Rím-
sku ríšu v Petronell-Carnuntume, ležiacom 40 kilometrov od 
Viedne a 20 kilometrov od Bratislavy pozreli žiaci škôl v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta, a 19. júla si zasa zamestnanci 
mestského úradu navštívili múzeum v Bad Deutsch-Alten-
burgu a oboznámili sa s historickými pamiatkami partner-
ského mesta Hainburg. 

V Šamoríne čoskoro pribudnú na verejných priestranstvách 
ďalšie kamery. Financie na rozšírenie kamerového systému 
získalo mesto v projekte, ktorý prostredníctvom Krajského 
úradu v Trnave predložilo kompetentnej komisii slovenskej 
vlády. Zmluvu o pridelení finančných prostriedkov z projek-
tu podpísal primátor Gabriel Bárdos a predseda Krajského 
úradu v Trnave Jozef Klokner (na fotografii vpravo)

Na prvých otvorených majstrovstvách Slovenska v kvadratlo-
ne v Čilistove si úspešne počínal aj šamorínsky odchovanec v 
kanoistike Gábor Jakubík (v čiernom drese). Gábor sa medzi 
šesťdesiatkou pretekárov nestratil a na víťaza strácal niečo 
cez 12 minút. Svoju kanoistiku, tentokrát 4 km, doplnil o 
plávanie na 840 metrov, cyklistiku 15 a beh v dĺžke 4 km

Ján Čikovský
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Csali, ako aj Apró Szőt-
tes z Podunajských Bisku-
píc, hľadisko sa postupne 
zaplnilo. Záujem divákov 
neochabol ani počas kon-
certu kapely Figúr a pred-
stavenia folklórneho súbo-
ru Szőttes. Vo večerných 
hodinách, síce s menším 
časovým sklzom, vystúpili 
starí členovia kapely Ghy-
mes, ktorí dnes tvoria for-
máciu Réghymese. Festi-
val v neskorých večerných 
hodinách ukončil koncert 
kapely Bluesweiser, ktorú 
vedie Juro Turtev.
Vďaka patrí sponzorom, 

ktorí festival podporili, ale 
najmä tým, ktorí sa o vznik 
festivalu najviac pričini-
li: Myrtil Nagy, Ervinovi 
Sármányovi, Koppányovi 
Kovácsovi, Henriette Kósa-
ovej, Árpádovi Németho-
vi, Péterovi Némethovi 
(Wanted Design), Ladi-
slavovi Bartalovi (Šamba-
za), Andrei Lelovics, spo-
ločnosti AREA Šamorín 
a všetkým pomocníkom, 
ktorí sa svojou niekoľko-
mesačnou prácou zaslúžili 
o to, aby sa každý návštev-
ník festivalu cítil dobre. 
Stretneme sa aj o rok!        (sv)

Fotografie: Helena Tóthová

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne 
vyhlasuje fotosúťaž

„Šamorín – moje mesto“
Tematika
Mesto Šamorín, architektúra, svetlá, skryté poklady, 
pulz života, atmosféra mesta, kultúra, tajomstvá, 
osobné vzťahy...

Podmienky súťaže:
Fotosúťaže sa môžu zúčastniť len amatéri. Súťaž sa 
vyhodnotí v troch kategóriách:
Kategória A – autori vo veku 14-16 rokov
Kategória B – autori vo veku 17-18 rokov
Kategória C – autori nad 18 rokov

Do súťaže posielajte snímky vo formáte JPG na CD nosi-
čoch na adresu: MsÚ Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamo-
rín, alebo odovzdajte ich na mestskom úrade.

Jeden autor môže do súťaže prihlásiť maximálne 6 foto-
grafií s maximálnou veľkosťou 2 MB/fotografia.
Autor v prihláške uvedie svoje meno a priezvisko, 
dátum narodenia, presnú adresu a e-mailovú adresu, 
názov fotografií a typ fotoaparátu.

V súťaži akceptujeme len počítačové korekcie, ktoré 
nemenia informačný obsah fotografie. Zakázaná je 
montáž, retuš a akékoľvek iné pozmeňovanie fotografie. 
Povoľuje sa rez fotografie, korekcia farieb, čierno-biela 
a monochrómová konverzia. Autor zodpovedá za obsah 
fotografií. 
Zo súťaže vylúčime fotografie, ktoré nie sú v súlade 
s dobrými mravmi, resp. podporujú nenávisť. 
Súťažiaci berie na vedomie, že organizátor súťaže má 
právo zaslané fotografie využiť bez nároku na odmenu 
na svojej internetovej stránke a iných verejných plo-
chách. 
Fotografie vyhodnotí a ocení medzinárodná odborná 
porota. Najlepšie fotografie budú vystavené.

Termín zaslania fotografií: 30. október 2011 

(Dokončenie zo strany 1)
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25. augusta delegácia Kultúrneho spolku a klubu dôchod-
cov Margaréta z Mosonmagyaróváru navštívila Šamorín. 
Návštevníkov z partnerského mesta prijala v klube dôchod-
cov a invalidných dôchodcov šamorínska základná organizá-
cia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR. Hostí 
okrem predsedníčky Alžbety Godányovej privítal aj primátor 
mesta Gabriel Bárdos a viceprimátor Tibor Pogány. V mene 
hostí sa za srdečné prijatie poďakovali Sándor Nagy a Maja, 
Marcinkóné.

Zo života Materskej školy na Dunajskej ulici
BÁBKA V ŽIVOTE 

MATERSKEJ ŠKOLY
Získaním grantovej výzvy 
Nadačného fondu Slovak 
Telekom, a. s. a Nadácie 
Pontis – Pomáhame komu-
nite 2010/2011 sa mater-
skej škole na Dunajskej ul. 
v Šamoríne podarilo zreali-
zovať projekt Bábka v živote 
materskej školy, ktorej cie-
ľom je: Správnou komuniká-
ciou upevňovať sebavedomie 
jedinca, rozvíjať jeho kogni-
tívne schopnosti a tým mu 
umožniť lepšie začlenenie sa 
do spoločnosti, ako i zapojiť 
rodičov do realizácie projek-
tu a akceptovať a rešpektovať 
multikulturálne odlišnosti 

detí a rodičov. V mesiacoch 
marec – apríl sme v spolu-
práci rodičov a pracovného 
kolektívu MŠ začali šiť nové 
bábky. Premiéra bábok bola 
v rámci kultúrneho progra-
mu ku Dňu matiek, bábkové-
ho dopoludnia v rámci oslavy 
MDD a kultúrneho progra-
mu pri príležitosti rozlúčky 
školopovinných detí. Deti s 
vyučovacím jazykom sloven-
ským aj maďarským potešili  
mamičky, babičky a širokú 
verejnosť  dramatizáciou, 
krátkou bábkovou hrou. V 
dňoch 20. – 24. júna sme pri-
pravili pre širokú verejnosť 
výstavu bábok a výtvarných 
prác detí. Milí návštevníci  
sa mohli pokochať bábkami 
vlastnoručne zhotovenými 
učiteľkami MŠ, ako aj kres-

bami či maľbami detí. Touto 
cestou ďakujeme všetkým 
návštevníkom, ktorí nás 
po ctili svojou návštevou a 
zápisom o uznaní v kronike.
 ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Väčšia časť  spoločnosti v 
21. storočí vedie nespráv-
ny životný štýl. Nesprávna 
výživa, sedavé zamestnanie, 
málo pohybu. Už v detstve 
sa prejavujú tzv. civilizačné 
choroby – choroby srdca, 
ciev, zlé držanie tela, nad-
váha. Naša materská škola 
v školskom vzdelávacom 
programe kladie veľký dôraz 
na pestovanie ľudových tra-
dícií, na environmentálnu 
výchovu a na zdravý životný 

štýl, uspokojenie a rozvoj 
psychomotorických kompe-
tencií dieťaťa. V našom škol-
skom vzdelávacom programe 
máme zapracovaný v špeci-
fických cieľoch – obozna-
movanie sa s vodou a pláva-
nie u 5-6-ročných detí. Naša 
materská škola sa cca 10 
rokov raz týždenne zúčast-
ňuje plaveckého výcviku, 
ktorý organizuje profesorka 
telesnej výchovy na univer-
zite Konštantína Filozofa v 
Nitre, PaedDr. Ildikó Viczay 
a učiteľka ZŠ s výchovným 
jazykom maďarským na 
Dunajskej ulici v Bratislave, 
Lívia Viczena v  spolupráci 
ZŠ Mateja Korvína v Šamorí-
ne. Plávanie pre deti nezna-
mená len zábavu, príjemný 
oddych – šport, ale je pre ne 

aj prínosom, pretože u detí 
rozvíja psychomotorické 
kompetencie, nervovú sústa-
vu, ale aj sebaistotu, seba-
vedomie, osobnosť dieťaťa, 
pretože sa dieťa počas pla-
veckého výcviku nespočetne 
veľakrát dostáva do situácií, 
keď musí prekonať strach či 
zábrany. Oboznamovanie s 
vodou a plávaním sa realizu-
je hravými pohybovými akti-
vitami, ktoré poskytujú pre 
dieťa pozitívny zážitok, vďa-
ka čomu dieťa získava kladný 
vzťah k plávaniu a pohybu na 
celý život. Výskumy potvrdi-
li, že plavecký výcvik má bla-
hodarný účinok na imunitu 
organizmu u detí a že tie 
deti, ktoré plavecký výcvik 
navštevovali pravidelne, 
majú nižšiu chorobnosť a aj 
priebeh choroby je rýchlejší. 

Pretože mesto Šamorín ešte 
nedisponuje krytou plavár-
ňou, plavecký výcvik sa usku-
točňuje v plavárni Slovnaft 
Bratislava. Plavecký výcvik 
hradia rodičia, ale vďaka ria-
diteľstvu MŠ Dunajská, výdr-
ži učiteliek v spolupráci s 
učiteľkami a vychovávateľka-
mi ZŠ s vyučovacím jazykom 
maďarským a v neposled-
nom rade odbornej a vytrva-
lej práci inštruktorov-lekto-
rov plaveckého výcviku dáva 
možnosť, aby sa každoročne 
realizoval plavecký výcvik 
pre predškolákov a školákov. 
Niet krajšieho pocitu, keď 
vidíme, ako sa z uplakaného 
a ustráchaného dieťaťa stáva 
malý plavec, ktorý ráta na 
prštekoch, kedy pôjde znova 
plávať.

MŠ Dunajská ulica
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Cyklotúra žiakov gymnázia z Passau do Šamorína
Ešte počas školského roka 
som sa zahrával s myšlienkou 
uskutočniť nejakú akciu so 
svojimi žiakmi, ktorá by ich 
zaujala. Decká najviac oslo-
vila cesta z Passau (Nemec-
ko) – Šamorín na bicykloch 
s nocľahom pod stanmi. Po 
zistení prvotného záujmu 
sme sa pustili do cyklistickej 
prípravy (návšteva trojhra-
ničia a následne cyklistic-
ká výprava do termálneho 
kúpaliska Lipót v Maďarsku 
aj s testovaním stavby stanov 
a ich odolnosti voči lejaku). 
Postupne sa vykryštalizovala 
zostava a reálne som mohol 

začať s prípravou akcie. Naj-
väčšia pomoc prišla zo stra-
ny ocka jedného z účastní-
kov, keď sa ponúkol, že nás 
odvezie a ostane pri nás aj s 
autom ako servisné zabezpe-
čovacie vozidlo. Ďalší z rodi-
čov poskytol druhé tranzitné 
vozidlo a navyše vypomohlo 
aj mesto, keď nám prispelo 
na dopravu, za čo sme vďač-
ní primátorovi Gabrielovi 
Bárdosovi. Nechali sme si 
vyrobiť „firemné“ tričká, na 
ktorých bola trasa s mesta-
mi, kadiaľ sme prechádzali, 
dátum akcie, erb Šamorína a 
štátny znak. 
1. deň: 1. júla 2011 sme sa 
prepravili na miesto nášho 
štartu nemeckého mes-
ta Passau. Passau – mesto 
troch riek. My sme sa utábo-
rili na brehu rieky Ilz. Určil 
som službu a tá vyvesila vlaj-
ku. V meste a aj počas cesty 
sme videli množstvo veľkých 
výletných aj nákladných lodí. 
Prekvapil nás sprievod ode-

tý v stredovekom šate a že 
väčšia rieka Inn sa vlieva do 
menšieho Dunaja.  
2. deň: Passau – Innzell. 
Budíček, raňajky, balenie sa. 
Vyrážame a cestu nám spes-
truje občasný dážď a vietor. 
Ideme severnou cestou a pri 
impozantnej vodnej elektrár-
ni v Jochenstein prechádza-
me cez rieku, kde sa zdraví-
me s krajanmi z Prievidze. Po 
ďalších 20 km musíme opäť 
cez rieku kompou, aby sme 
mohli obdivovať veľké S, kto-
ré vytvára koryto Dunaja. To 
už sme v cieli: kemp Innzell.
3. deň: Innzell – Au an der 

Donau. Zase popŕcha, ale 
vyrážame. Wilhering je jed-
no z najkrajších opátstiev 
Rakúska s nádherným par-
kom. Kúsok sa vraciame do 
Ottensheimu a kompou pre-
chádzame na druhý breh. 
Prechádzame cez Linz. Ďalší 
krajania, ale teraz z Galanty. 
Dobré je počuť slovenčinu 
takto ďaleko od domova. 
Míňame mesto Mauthausen 
a po 81 km sme konečne v 
Au. Mal nasledovať zaslúže-
ný oddych. Kemp je vybave-
ný rôznymi atrakciami a dec-
ká sa jašia ešte hodinu. Len 
neradi idú za povinnosťami 
a na večierku. 
4. deň: Au an der Donau 
– Mauthausen – Au an der 
Donau – Grein – Ybbs – 
Marbach. Ráno sa vraciame 
do Mauthausenu, bývalé-
ho koncentračného tábora. 
Troška som ich na to, čo uvi-
dia, pripravil, ale... Naozaj 
hlboký zážitok. Toľko utrpe-
nia a nepochopiteľných zlo-

činov! Určite sa k tomu ešte 
v škole vrátime. Ybbs je pek-
né, úhľadné mestečko, ale 
múzeum cyklistiky už nestí-
hame a putujeme do Marba-
chu.
5. deň: Marbach – Melk 
– Krems. Pre hustý dážď 
odchádzame až po 11. 
hodine. Melk je jedinečný, 
obrovský kláštor s honos-
nou knižnicou, kostolom i 
parkom. To už prechádza-
me nádhernou oblasťou 
Wachau. Oblasťou marhúľ a 
viníc. Malebné dedinky ako 
z rozprávky a v Dursteine 
môžeme vzhliadnuť zrúca-
ninu hradu, kde bol väznený 
anglický kráľ Richard Levie 
Srdce. Obdivujeme krásnu 
scenériu Dunaja, viníc, ovoc-
ných sadov a zrúcanín. 
6. deň: Krems – Tulln 
– Klosterneuburg. Koneč-
ne pekne, slnko a vietor 
našťastie do chrbta. Pôvod-
ný zámer stanovať v Tullne 
– meste ruží nám kazí zraz 
motorkárov, ktorí sa tu zišli 
snáď z celej Európy. Chlapci 
sa ale potešili, lebo miesto 
prehliadky arboréta putuje-
me do Klosterneuburgu a 
stíhame kúpalisko, kde šan-
tia do sýtosti. Zajtra Viedeň 
a odpočinkový deň.
7. deň: Klosterneuburg 
– Wien. Najkratšia etapa. 
Sme kúsok pred Viedňou a 
ideme len na druhý koniec, 
kde sa utáboríme. Sme tu 
okolo obeda a tak ideme na 
prehliadku mesta a navštívi-
me Schönbrunn – samozrej-
me na bicykloch. Najviac nás 
zaujali detské atrakcie, laby-
rinty a hlavne ZOO. 

8. deň: Wien – Hainburg 
– Bratislava – Šamorín. 
Nemusím sa starať, chlapci                                                                          
od 6.00 hod. balia, chysta-
jú raňajky, pripravujú sa na 
poslednú etapu. Tiež zaují-
mavá trasa. Máme možnosť 
vidieť pôvodné zachované 
biotopy, lužné lesy, nepo-
rušenú prírodu. Hainburg, 
posledný spoločný obed a 
ako spestrenie sledujeme 
dojazd regionálnych cyk-
listických pretekov. Ani si 
neuvedomujeme a už sme na 
hraniciach Slovenska. Ešte 
však na rakúskej strane stre-
távame zaujímavého pútni-
ka. Je to Francúz, ktorý pešo 
s dvoma oslíkmi absolvoval 
cestu naprieč Európou, a 
poslednú noc spal práve 
v Šamoríne! To je zhoda 
náhod! Bratislavou preletíme 
a ani sa nenazdáme a vidíme 
cieľ našej cesty. Sme doma. 
Čo na záver? V prvom rade 
máme hrdý pocit, že sme 
so cťou absolvovali 511 km 
v sedle bicyklov. Veľa sme 
videli a zažili. Určite sa ináč 
pozeráme jeden na druhého. 
Mnohým veciam sme sa pri-
učili a poznali. 
Úspešní cykloturisti, žiaci 
Tercie A Gymnázia M. R. 
Štefánika Šamorín: 
Laco Kašša, Erik Cocher, 
Jakub Krchnák, Dominik 
Soóky, Peťo Kováč, Ondro 
Unger a neoceniteľný tlmoč-
ník, navigátor, servisman, 
kuchár..., človek pre všetko, 
ujo Milan Unger, ktorému 
zároveň za všetko veľmi pek-
ne ďakujeme.

Mgr. František Chudoba,
vedúci výpravy a triedny učiteľ
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Činnosť Mestského mode-
lárskeho klubu v Šamoríne 
v ostatnom polroku bola 
zameraná na stavbu nových 
modelov lietadiel a na lieta-
nie s nimi. V súčasnosti pre 
lietanie využívame dostiho-
vú dráhu hlavne pre modely 
štartujúce z ruky. Pre väč-
šie motorové modely, ktoré 
štartujú zo zeme, používame 
pristávaciu plochu v Mliečne 
pri kanáli. 
Klubové dni máme vo štvr-
tok od 18.00 do 20.00 hod. 
a v nedeľu od 10.00 do 12.30 
hod. Okrem toho sa stretá-
vame po vzájomnej dohode 
aj cez týždeň. Lietať s model-
mi chodíme v priaznivom 
počasí bez ohľadu na klubo-
vé dni. Na vodu k nám cho-
dia lietať s hydroplánmi aj 
modelári z Bratislavy. Lieta-
me na konci cesty Ötösöki, 
ako je mólo. 
Ľutujeme, že sa nám nepo-
darilo lietať na futbalovom 
štadióne ŠTK. Dostali sme 
už rozpis zápasov v sezóne 
2011/2012 a budeme sa sna-
žiť tam lietať. Usporiadatelia 
ŠTK nám však musia zabez-
pečiť priestor pred obecen-
stvom. Plocha, na ktorej 
budeme lietať, musí byť bez 
obecenstva. Máme totiž 

zakázané lietať nad obecen-
stvom kvôli riziku úrazu.
Zúčastnili sme sa malou 
výstavkou a ukážkou aj Majá-
lesu v Pomlé (na snímke). 
Podmienky na lietanie sú v 
Pomlé nevhodné, napriek 
tomu Jozef Ďurďa na vlast-
né riziko urobil ukážku letu 
helikoptéry poháňanej elek-
trickým motorom. Ukážka 
mala veľký úspech. Ďaku-
jeme Dobrovoľnému hasič-
skému zboru v Šamoríne 
za dopravu modelárov do 
Pomlé a späť.
Radi by sme medzi nami pri-
vítali aj žiakov základných 
škôl. Zabezpečíme dvojja-
zyčnú výuku. Zatiaľ máme 
dvoch gymnazistov a dvoch 
žiakov zo ZŠ slovenskej. 
Zoznámia sa s princípmi 
letu, stavbou modelov lie-
tadiel, postupmi pri stavbe 
modelov a ich povrchovej 
úprave. Na počítačovom 
simulátore sa naučia riadiť 
RC modely a neskôr s nimi 
lietať. Prednosť majú žia-
ci 12- a viacroční. Ak majú 
vlastné stavebnice, ktoré im 
zakúpili rodičia, môžu si ich 
v klube pod vedením skú-
sených modelárov postaviť. 
Letu zdar!

Ing. Ján Babej, predseda  MMK

Hľadajme to, čo nás spája
Kultúrno-vzdelávací a špor-
tový prázdninový letný 
tábor pre deti vo veku od 
7 do 11 rokov organizoval 
Občianske združenie Pre 
Šamorín – Somorjáért Pol-
gári Társulás v dvoch tur-
nusoch pre 60 detí v objek-
toch a športoviskách hotela 
Kormorán v Čilistove. Pro-
jekt finančne podporil Úrad 
vlády SR pre menšiny.

Význam a cieľ realizácie 
projektu bol zameraný na 
zmysluplné vyplnenie voľ-
ného času detí počas let-
ných prázdnin, poznávanie 
nových priateľov medzi deť-
mi národnostných menšín, 
podpora identity na národ-
nostne miešanom území, 
hlbšie spoznávanie kultúry 

a dejín slovenského a maďar-
ského národa. Zámer pro-
jektu bol realizovaný v den-
ných programoch tábora, čo 
dokazuje nasledovný výber 
podujatí a činností: bese-
da s tematikou: Šamorín 
– kráľovské mesto, návšteva 
Mestského vlastivedného 
domu, beseda s dopravným 

policajtom, športové popo-
ludnie, výlet do okolia mes-
ta: postavenie táboriska, 
orientácia v prírode, detská 
mapa okolia a iné činnos-
ti. Nechýbala tanečná škola 
pre deti, umelecko-tvorivé 
dielne, príprava a realizácia 
kultúrneho programu pre 
rodičov v závere jednotli-
vých turnusov. Okrem indi-
viduálnych vystupovaní detí 

v závere programu deti spo-
ločne zaspievali slovenské a 
maďarské piesne.
Odbornou garantkou pro-
jektu bola Patrícia Tóthová, 
štatutárny zástupca Agneša 
Tóthová, predsedníčka 
Občianskeho združenia 
Pre Šamorín. Pedagogický 
tím tvorili: Marek Zvonček, 

Ing. Peter Cséri, Peter Seid-
ner (študent VŠ), Andrea 
Kocúrková (študentka VŠ), 
Tímea Borsová. V mene 
detí a rodičov im vyslovu-
jeme mimoriadne uznanie 
za vykonanú prácu v tábore 
s heslom: Hľadajme to, čo 
nás spája!

Štefan Balog 

Aktívna činnosť 
modelárov
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Sen každého motorkára je prejsť najslávnejšiu cestu v USA, 
Route 66, ktorá sa označuje aj ako The Mother Road, Matka 
ciest. Cesta mapuje dejiny USA, ich zvyky a kultúru. Cesta 
vedie cez osem štátov a tri časové pásma. Cestovateľ sa na 
nej vráti do zašlých čias, kedy pre hippies, bedárov a dob-
rodruhov predstavovala cestu na legendárny Západ. Cesta 
bola odovzdaná v roku 1926 a v osemdesiatych rokoch bola 
vyňatá z diaľničného systému USA, no obce ležiace pozdĺž 
cesty sa rozhodli z hlavného ťahu urobiť turistickú atrakciu. 
Dnes je na ceste opäť zvýšená premávka, turistov a motorká-
rov očakávajú legendárne motely, pohostinstvá a krčmy.
Štyria motoristi zo Šamorína: Roland Nagy, Tibor Gyu-
lai, Mikulás Tokovics (ako fotograf a kameraman) a Péter 
Sárosfai si splnili svoj sen a začiatkom leta Route 66 pokorili. 
4200 kilometrov neabsolvovali na motorkách, ale na osobnom 
aute, no aj tak sa domov vrátili so zážitkami na celý život. 
Porozprával nám o nich Péter Sárosfai.

Kyokushin karatisti 
v medzinárodnom 

tréningovom tábore
V maďarskom Csillebérci sa od 9. do 14. júla konal medziná-
rodný letný tábor, ktorý organizovala karatistická organizácia 
International Budo Kai Kyokushin (IBK). Uznanie si medzi 
holandskými, maďarskými, poľskými, talianskymi, austrálsky-
mi a ruskými karatistami vybojovali aj karatisti zo Slovenska. 
Vedúcim tábora bol dr. 
Hashi Adámy, majster s 
ôsmimi danmi, ktorý je 
technickým riaditeľom IBK. 
Mladí karatisti sa venovali 
karate v podstate 24 hodín 
denne. Precvičovali si rôzne 
techniky boja, cizelovali katy 
(samostatné cviky), ale naj-
mä útok na životne dôležité 
telesné body. Vedúci tábora 
okrem fyzickej záťaže neza-
nedbali ani rozvoj ducha. 
Účastníkov tábora vzdelá-
vali medzinárodní majstri 
ako Mourad Bouzidi, bojov-
ník K1, brazílsky majster 
Sensei Duncan Schmitt a v 
neposlednom rade predse-
da IBK, 9-danový majster 
Kancho Gerard Gordeau, a 
jeho brat, 8-danový majster 
Hanshi Nico Gordeau, ktorí 
účastníkom tábora odovzda-

li najkvalitnejšie vedomosti. 
V tábore úspešne zložil roz-
hodcovskú skúšku vedúci 
šamorínskeho Oyama Dojo 
Senpai András Kubicsek. 
Skúšku pre 6. kiu úspešne 
zložil Ľudovít Bódis, admi-
nistrátor a zástupca vedú-
ceho šamorínskeho Oyam 

Dojo, 8. kiu získali Gerge-
ly Bódis, Andrea Steiger a 
Jennifer Steiger. Tretí dan 
získal Sensei Barnabás Dar-
nay, predseda Slovenského 
zväzu kyokushin karate a 
vedúci Oyama Dojo Gab-
číkovo. 1. dan spomedzi 
jeho žiakov získala Viktória 
Kovács. Szabolcs Almási zlo-
žil skúšku na 9. kiu. Tábora 
sa zúčastnili aj Péter Pavlo-
vics (Gabčíkovo), Angelika 
Jerigová (Gabčíkovo), Natá-
lia Jerigová (Gabčíkovo) a 
István Steiger (Šamorín). V 
tábore nadviazali priateľstvo 
karatisti, senpaiovia, sense-
ovia a sihanovia z rôznych 
dojov. Nádherné prostredie 
40-hektárového starobylé-
ho parku v Csillebérci sme 
opúšťali obohatení o obrov-
ské skúsenosti, zážitky a 

vedomosti, pričom už teraz 
očakávame letný tábor IBK 
v roku 2012. Na základe zís-
kaných skúseností začneme 
nový školský rok tréningo-
vým táborom, aby boli naši 
karatisti adekvátne pripra-
vení na nasledujúcu sezónu. 
OSU!    (bl)

Šamorínčania v Amerike 
pokorili Route 66

– Bol to skvelý zážitok 
absolvovať cestu, o ktorej 
sníva každý motorkár. Pre-
šli sme cez osem štátov, 
Illinois, Missouri, Kansas, 
Oklahomu, Texas, New 
Mexico, Arizonu a Cali-
forniu. Našu púť sme 
začali v hlavnom meste 
štátu Illinois, v Chicagu, 
ktoré leží na brehu Michi-
ganského jazera. Časový 
posun bol sedem hodín, ale 
takmer sme si to ani nevšim-
li, sústredili sme sa totiž na 
to, aby sme počas nasledu-
júcich troch týždňov videli 
čo najviac. Odfotili sme sa 
na začiatku Route 66, potom 
sme zo 103. poschodia Wil-
lis Tower obdivovali krajinu, 
ktorá sa pod nami rozprestie-
rala. Na brehu Mississippi, v 
St. Louise, sme s otvorenými 
ústami hľadeli na 192 metrov 
vysoký oblúk a nevynechali 
sme ani rozhľadňu. V Misso-
uri je veľa jaskýň, pozreli sme 
si kvapľovú jaskyňu Fantastic 
Cavern. V Springfielde, kde 
17 rokov žil so svojou rodi-
nou Abraham Lincoln, sme 
navštívili Route 66 Museum, 
v McLeane zasa múzeum 
venované ťažbe ropy. V Texa-
se sme však videli len niekoľ-
ko vrtných veží. Očaril nás aj 
druhý najväčší kaňon v USA, 
120-kilometrový Palo Duro, 
v ktorom žije viacero indián-
skych kmeňov. V Santa Rose 
v Novom Mexiku nás zaujalo 

múzeum áut a navštívili sme 
aj najštýlovejšiu miestnu reš-
tauráciu Gallup, do ktorej 
chodievali aj hollywoodske 
hviezdy, no bol v nej aj pre-
zident Ronald Reagan. Prešli 
sme cez tri indiánske rezer-
vácie, cez mnohé pohoria 
a rieky. V národnom parku 
Petrifield Forest sa pred nami 
rozprestrela mesačná kraji-
na, erózia pred 225 miliónmi 
rokov obnažila 400-tisíc ska-
menených stromov. V Arizo-
ne sme nevynechali kráter, 
ktorý tu pred 50-tisíc rok-
mi vytvoril meteorit, no ani 
Grand Canyon, ktorý vyhĺbila 
rieka Colorado. Naša cesta 
viedla ďalej do Las Vegas, kde 
sme jednu noc strávili vo sve-
te show programov. Na druhý 
deň sme už boli v Los Angeles, 
kde sme si pozreli aj chodník 
slávnych. Na konci cesty Rou-
te 66, v Santa Monice, sme sa 
už cítili ako filmové hviezdy, 
ktoré naplnili svoj cieľ a zdola-
li slávnu e Mother Road.

Spracovala: Helena Tóthová  

Členovia Slovenského zväzu kyokushin karate a vedenie IBK 
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Vína z rodinného vinárstva

Čo Vás viedlo k tomu, aby 
ste otvorili vinotéku v našom 
meste? 
Marián Daniš: – Myšlien-
ka otvoriť novú vinotéku 
ma napadla asi pred dvomi 
mesiacmi spolu s Karolom 
Šebom, ktorého vína poznám 
ešte z Pekingu, kedy som mal 
prvýkrát možnosť ich ochut-
nať na recepcii nášho veľvysla-
nectva. Po krátkom uvažovaní 
sme si tento nápad osvojili 
a veľmi rýchlo sme prešli od 
slov k činom. 
Karol Šebo: – Pre mesto 
Šamorín hovorí fakt, že naše 
vína pochádzajú z veľkej časti 
práve zo šamorínskeho vino-
hradníckeho rajónu (Hubi-
ce), kde máme jednu z našich 
najväčších rozlôh vlastných 

viníc. Chceli sme preto otvoriť 
vinotéku v meste, ktoré dalo 
tomuto rajónu svoj názov. 
Vždy sme s hrdosťou hovori-
li o tom, že mnohé naše vína 
majú šamorínsky pôvod. 
Ako je to vlastne s rodinnou 
tradíciou výroby od roku 
1592? 
Karol Šebo: – V tomto roku 
sa narodil Lukáš Šebo, ktorý 
bol v Modre majiteľom viac 
než pol hektára vinohradu. 
Od neho sa odvíja vinohrad-
nícka a vinárska tradícia našej 
rodiny až po súčasnosť. Z 
toho dôvodu sa aj naše dve 
kolekcie vín delia na vína X. 
generácie a na vína XI. gene-
rácie. Kompletný rodokmeň 
je možné si pozrieť vo Vino-
hradníckom dome u Šebov v 

Modre alebo priamo na našej 
webovej stránke. 
Čo by ste mohli milovníkom 
vína odporučiť? 
Marián Daniš: – Osobne som 
veľký fanúšik bielych odrôd 
Chardonnay a Devín, ktoré 
pochádzajú priamo odtiaľto. 
Sú to vína aromaticky výrazné, 
pričom ich chuť je ovocná a 
svieža. O vysokej kvalite tých-
to odrôd svedčí fakt, že minu-
loročné Chardonnay získalo 
zlatú medailu v kanadskom 
Montreale, ako aj striebor-
nú medailu vo francúzskom 
Dijone. Devín zase zabodoval 
vo Viedni, odkiaľ si odniesol 
striebornú medailu. 
Karol Šebo: – Ja mám veľmi 
rád Tramín červený, ako aj 
Rizling vlašský. Náš Tramín 
je veľmi korenisté víno s 
vôňou po bielych ružiach, 
zatiaľ čo náš Rizling vlašský 
je víno hutné s vyššou kyse-
linkou. Samostatnou kapito-
lou sú ružové a červené vína. 
Z ružových vín mám veľmi 
rád náš polosuchý Caber-
net Sauvignon, ktorý získal 

už 3 zahraničné ocenenia 
z Francúzska, Portugalska 
a Maďarska. Odporúčam 
však tiež slovenské červené 
novošľachtence Dunaj, Nit-
ra a Hron, ktoré vedia tiež 
zaujať nejedného milovníka 
vína. 
Vinárstvo Château MODRA 
získalo v Národnom salóne 
vín Slovenskej republiky 
2011 celkovo 10 umiest-
není medzi 100 najlepšími 
slovenskými vínami. Dajú 
sa už tieto vína vo Vašej 
vinotéke kúpiť? 
Marián Daniš: – Z týchto 
vín máme zatiaľ v preda-
ji len suché Chardonnay, 
suchý Cabernet Sauvignon a 
polosladký Tramín červený. 
Ostatné vína by sme však mali 
mať v predaji v priebehu nie-
koľkých týždňov. Na záver by 
som spomenul aj spoločnosť 
VELY, s ktorou úzko spolu-
pracujeme. Spoločnosť sa 
okrem predaja vína zaoberá 
aj s organizovaním rodinných 
osláv, svadieb, firemných 
akcií, školení a podobne.  (–)

V prvej polovici júla otvorili v našom meste novú predajňu 
vína – Vinotéku vo dvore, zameranú na predaj sudových a 
fľaškových vín rodinného vinárstva Château MODRA, ktoré má 
v šamorínskom vinohradníckom rajóne viac než 290 hektárov 
vlastných vinohradov. Pri tejto príležitosti sme sa zhovárali s 
Mariánom Danišom, majiteľom vinotéky a s Karolom Šebom, 
mladým vinárom rodiny, ktorej tradícia pestovania viniča a 
výroby vína siaha až do roku 1592. 

Akcie pre deti a dospelých
Jeseň sa spája pre všetky deti 
so začiatkom školy. Hmm..., 
možno, že by sme to s deťmi 
niekedy radi vymenili aj my 
pracujúci. Aby sme nástup 
do škôl našim ratolestiam 
uľahčili a aby mali ešte pár 
pekných chvíľ, kým začnú 
prvé písomky a skúšky, Hotel 
Kormorán pripravil pre nich 
zaujímavý program pri prí-
ležitosti ukončenia letnej 
sezóny, a to dňa 17. septem-
bra 2011 už od 13.00 hod.! 
Je pripravených množstvo 
zábavy od maľovania na tvár 
cez tvarovanie balónov až po 
skákací hrad a mnoho iného. 
Pre veľký úspech kubánskeho 
speváka LAZARA sa ukonče-
nie letnej sezóny bude niesť 
v exotickom kubánskom štý-
le. Jeho vystúpenie si budú 
môcť vychutnať dospelí od 
22.00 hod. v Bare Lagúna!
V októbri, a to hneď 1. 
októbra o 15.00 hod. bude 
veľká šarkaniáda. Stretneme 

sa v parku Kormorán na plá-
ži Mikri Ammos, kde budú 
pre deti pripravené tvorivé 
dielne, a odtiaľ sa spoločne 
vydáme na hrádzu. A hlavne 
si nezabudnite šarkana, bude 
sa totiž vyhodnocovať ten 
najoriginálnejší! V tento istý 
deň odpálime aj prvú párty v 
tomto školskom roku v Bare 
Lagúna, takže si určite rezer-
vujte svoj čas a stôl, pretože 
Vás čaká riadna zábava!
Dňa 15. októbra budú v are-
áli Hotela Kormorán ZABÍ-
JAČKOVÉ SLÁVNOSTI! 
Prasiatko sa bude zabíjať 
skoro ráno, ale návštevní-
kom stačí prísť o 10.00 hod. 
Pripravovať sa budú všetky 
zabíjačkové špeciality, na 
ktoré si len spomeniete. A to 
nie je všetko! Ak si myslíte, 
že ste ten najlepší gulášmaj-
ster, neváhajte sa prihlásiť do 
súťaže o najlepší guláš! Všetky 
informácie nájdete na web-
stránke www.hotelkormoran.

sk. Výhra bude skvelá! A dob-
rá správa pre všetkých špor-
tuchtivých: od 17. októbra je k 
dispozícii v Tennis Academy 
Kormorán nová nafukovacia 
hala s 2 antukovými dvorca-
mi. Pre záujemcov sú pripra-
vené výhodné balíky. Dôleži-
té je: Nezabudnite, že tenis 

je hra... 29. októbra v hoteli 
Kormorán bude Halloween 
v RETRO štýle. Pripravujte 
sa už teraz, lebo za najlepšiu 
masku si odnesiete domov 
super cenu. 
Teší sa na Vás tím Hotela 
Kormorán!

(www.hotelkormoran.sk) 
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LEO KOHÚT: 
TU BOLA KEDYSI ULICA…
Memoárovej literatúry nie je u nás 
priveľa. Navyše pamäti Lea Kohúta sú 
pozoruhodné už tým, že v prvej časti 
dovedú čitateľa do takmer neznámeho 
prostredia istým spôsobom zvonka 
i zdnuka uzavretej, už nejestvujúcej 
bratislavskej židovskej enklávy na 
Podhradí. Sebareflexia Lea Kohúta 
odráža tzv. malé dejiny malých ľudí. Pred vznikom prvej 
ČSR a tesne po ňom, za druhej svetovej vojny, v koncen-
tračnom tábore. Ale hovorí i o viere v nové povojnové 
spoločenské zriadenie (bratislavské židovské podhradie 
– to bola chudoba), strety s realitou socializmu, stratu 
ideálov, smutné vytriezvenie, až po emigráciu. V jeho 
knihe defiluje množstvo neznámych drobných ľudí i 
známych osobností, ktorých osudy sa dotkli jeho osudu. 
Leo Kohút sám seba neraz hodnotí kriticky, no na dru-
hej strane sa dovoláva aj svedomia iných. Ale nemorali-
zuje. Rozpráva (zaujímavo), uvažuje a nepriamo nabá-
da zamýšľať sa. Jeho knižka je iste zaujímavá i tým, že 
hovorí o „nevychladnutej“ minulosti. 

SIGRID-MARIA GRÖSSINGOVÁ:     
MUŽI OKOLO SISI
Krásna, tajomná, ale aj nešťastná Sisi, 
rakúska cisárovná Alžbeta (1837–1898), 
je témou knihy známej historičky. Ten-
toraz sa autorka zamerala na vzťah 
Alžbety k mužom, ktorí zohrali v živo-
te Sisi dôležitú úlohu. Bol to predo-
všetkým nekonvenčný otec – bavorský 
vojvoda Max, ktorý jej dožičil voľnosť a 
netradičnú výchovu. Ďalším jej blízkym mužom bol vzdia-
lený „bratranec“, neskorší bavorský kráľ Ľudovít II. Autor-
ka približuje čitateľovi aj rozpoloženie mladučkej Sisi ako 
nevesty povahovo celkom odlišného cisára Františka Joze-
fa, ktorého pri prvom stretnutí očarila a celý život ju zbož-
ňoval. Mladá žena sa v cisárskom sídle Hofburg cítila uväz-
nená, chýbala jej voľnosť, akú jej poskytovalo rodičovské 
vidiecke sídlo, a preto neskôr veľa cestovala. Odmalička 
výborne jazdila na koni a to ju zblížilo s kapitánom Bayom 
Middletonom, ktorý ju sprevádzal na poľovačkách v Írsku. 
Ďalším obdivovateľom cisárovnej bol gróf Gyula Andrássy, 
neskorší uhorský ministerský predseda. Záver tvorí psy-
chogram Luigiho Lucheniho, vraha Alžbety, ktorý ukončil 
jej nepokojný život a zároveň prispel k vytvoreniu dodnes 
živého, fascinujúceho mýtu o krásnej Sisi.

Dvaja talentovaní klaviristi zo Základnej umeleckej školy 
Štefana Németha-Šamorínskeho v Šamoríne: Bálint Lovász 
a Szilárd Nagy (z triedy Eriky Domsitzovej) sa zúčastnili 
Medzinárodného majstrovského kurzu v Komárne. Desať 
dní pracovali pod vedením Zuzany Čižmarovičovej z Nemec-
ka. Výsledkom ich práce bolo vystúpenie na galakoncerte v 
Dôstojníckom pavilóne s veľkým úspechom. Gratulujeme!
Bálint Lovász od septembra pokračuje štúdium na Vysokej 
škole múzických umení v Bratislave. Touto cestou mu ďaku-
jeme za desaťročnú úspešnú prácu na našej škole a prajeme 
mu veľa ďalších umeleckých úspechov.

Základná umelecká škola

Oslávili svoj deň
Po prvý raz sa oslava Dňa 
detí, ktorú MC Baba klub 
každoročne organizuje, 
presunula z areálu MŠ pred 
Mestské kultúrne stredisko 
v Šamoríne. Zo záhradné-

ho areálu MŠ sa tak akcia 
dostala do centra mesta, kde 
vzbudila pozornosť malých, 
ale aj väčších detí. Program 
ako aj súťaže sa prispôsobili 
väčšiemu počtu účastníkov a 
boli pripravené aj pre vyššie 
vekové kategórie.
Úvod programu roztancova-
li tanečníci priamo na ulici. 
Ako prví vystúpili deti a tíne-
džeri zo šamorínskej poboč-
ky Street Dance Academy 
Laciho Strikea. Publikum 
si mohlo pozrieť energický 
hip-hopový štýl tanca, ktorý 
obľubuje najmä dnešná mlá-
dež. Za rok existencie poboč-
ky Šamorínčania dokázali, že 
svoj voľný čas venovaný tré-

ningom vedia naplno využiť. 
Radosť z tanca sa preniesla 
aj na ostatných účastníkov.
Po tanci nasledovalo pred-
stavenie kúzelníka Alexan-
dra. Do svojich magických 

trikov zapojil aj dospelých 
divákov. Miestami deťom a 
dospelým behali zimomriav-
ky po chrbte, ale aj to, čo 
vyzeralo sprvu desivo, uká-
zalo sa byť len vynikajúco 
prevedeným eskamotérskym 
číslom.
Nasledovali hry a súťaže pre 
všetky deti. Zapojiť sa dalo aj 
do tvorivých dielní priprave-
ných vo vestibule Mestského 
kultúrneho strediska.
Pre všetkých dobrovoľníkov 
a MC Baba klub boli odme-
nou spokojné tváre detí, 
ktoré oslávili svoj veľký deň 
tak, ako sa patrí.

Zuzana Jakabíková,
MC Baba klub

Talentovaní žiaci

Letný večer v záhrade

O príjemný letný večer pre milovníkov dobrej hudby sa 9. 
júla t. r. postaralo At Home Gallery. Záhrada pri synagó-
ge znela najprv klezmerovými – chvíľku veselými, potom 
smutnými židovskými piesňami – často neopakovateľnými  
improvizáciami  vychádzajúcimi  zo srdca muzikantov. Taká 
bola skupina e Redele Band. Po prestávke ich vystriedala 
džezová kapela Fabian Supancic Organ Trio                   (eka)

Ponuka Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaiho
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SPRÁVY MESTSKEJ POLÍCIE

• 1. júla o 22.55 hod. 
hliadka MsP zasahovala 
na Mestskom majeri, kde 
bol dvoma osobami rušený 
nočný pokoj. Vec bola rie-
šená v blokovom konaní.
• 2. júla o 16.25 hod. bolo 
oznámené, že na Školskej 
ul. je rodinná hádka. Po 
príchode bolo zistené, že 
prišlo aj k použitiu fyzic-
kého násilia. Prípad mal 
dohru na OO PZ Šamorín. 
• 5. júla o 13.45 hod. bolo 
telefonicky oznámené, že 
v mestskej časti Mliečno 
rumunskí občania predá-
vajú z auta motorové píly. 
Celá osádka motorového 
vozidla bola predvedená 
na OO PZ Šamorín.
• 6. júla o 16.50 hod. bolo 
oznámené, že na Vŕbovej 
ul. je rodinná hádka, kde 
muž rozbíja veci a vykriku-
je na manželku. Na miesto 
bola zavolaná RZP, ktorá 
agresívnu osobu upokojila 
podaním medikamentov.

• 11. júla o 15.15 hod. 
počas hliadkovej služby na 
Škovránkovej ul. bolo zis-
tené  porušenie VZN č. 2 § 
3 ods. 1 z roku 2004, kde 
ponúkali  odkvapové rúry 
občania Rumunska. Vec 
bola riešená uložením blo-
kovej pokuty na mieste.
• 21. júla o 16.37 hod. bolo 
oznámené, že na Čilistov-
skej ul. č. 6 leží neznáma 
osoba v pivnici. Po prícho-
de na miesto bolo zistené, 
že v pivnici sa nachádza 
obyvateľ obce Lehnice, 
ktorý si tam ustlal.
• 23. júla o 23.45 hod. 
bolo telefonicky oznáme-
né, že na Mestskom majeri 
je rušenie nočného poko-
ja. Po príchode na miesto 
bola vec riešená uložením 
blokovej pokuty.
• 27. júla o 13.30 hod. 
na základe telefonického 
oznámenia sa uskutočnil 
výjazd hliadky do parku na 
Hlavnom námestí, nakoľko 

údajne jeden muž v podna-
pitom stave otravuje ľudí. 
Do príchodu hliadky sa 
dotyčná osoba presunula 
do kostola, kde tiež obťa-
žovala občanov. Po ziste-
ní totožnosti bol naďalej 
agresívny a tak spolu s 
hliadkou OO PZ bol pred-
vedený a bol riešený v blo-
kovom konaní. 
• 29. júla o 23.20 hod. bolo 
telefonicky oznámené, že 
v Mliečne na futbalovom 
ihrisku je rušený nočný 
pokoj. Po príchode bolo 
zistené, že sa tam oslavo-
vali narodeniny. Usporia-
dateľ bol za rušenie nočné-
ho pokoja pokutovaný na 
mieste v blokovom konaní.
• 5. augusta o 23.30 hod. 
počas hliadkovej služby v 
gymnáziu na ihrisku bolo 
zistené požívanie  alkoho-
lických nápojov. Vec bola 
riešená na mieste ulože-
ním blokovej pokuty.
• 10. augusta o 22.20 hod. 

bolo telefonicky ozná-
mené, že v pohostinnom 
zariadení na Veternej ul. 
nedodržujú prevádzko-
vú dobu a je tam hluk. Po 
príchode na miesto bolo 
zistené, že prevádzka je 
zatvorená, ale vo vnútri sa 
nachádzajú osoby, ktoré sa 
správajú hlučne. Zodpo-
vednej osobe bola uložená 
bloková pokuta.
• 14. augusta o 4.40 hod  
bolo telefonicky oznáme-
né, že na Hlavnej ul. je bit-
ka. Po príchode na miesto 
sa tam nachádzali tri oso-
by. Dve osoby predviedla 
hliadka OO PZ Šamorín a 
tretiu osobu hliadka MsP.
• 15. augusta o 14.15 hod. 
bolo telefonicky oznámené, 
že na Hlavnej ul. si staršia 
obyvateľka v byte zlomila 
nohu, nevie otvoriť dvere. 
Na miesto bola privolaná 
RZP a požiarnici, ktorými 
bola poskytnutá asistencia  
pri otváraní bytu. 

Poľnohospodárske družstvo 
Modrý Dunaj Šamorín

Dolná ulica 541/14, 931 01 Šamorín – Mliečno

ZAPLATÍME ZA VÁS daň z nehnuteľností
a odbremeníme Vás od nákladov a starostí so správou pozemku.

AKO? Náš ochotný personál Vám veľmi rád pomôže a vysvetlí, ako prenajať alebo predať Vašu
poľnohospodársku pôdu rýchlo, efektívne a s najväčšou spokojnosťou. Stačí sa zastaviť osobne

v sídle našej spoločnosti v čase medzi 7,00 – 15,30 hod alebo nás kontaktovať telefonicky na 
t.č. 031/5622207, alebo 0908/724 157, prípadne na emailovej adrese pdmdsam@real-net.sk

FIZETJÜK ÖN HELYETT az adóterheket
és levesszük a válláról az ingatlanfenntartás költségeit.

HOGYAN? Készséges személyzetünk örömmel áll rendelkezésére, hogyan adhatja bérbe ill. ruházhatja
át szántóföldje tulajdonjogát gyorsan, hatékonyan és a legnagyobb elégedettséggel. Elég, ha

személyesen felkeres bennünket tejfalusi székhelyünkön 7:00 és 15:30 között, vagy felhív bennünket
a 031/5622207-es és a 0908/724 157 -es telefonszámon, esetleg e-mailen keresztül lép velünk

kapcsolatba a pdmdsam@real-net.sk címen.

INZERAT
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Tamás Soós medzi 

svetovými špičkami
Na Majstrovstvách Európy 
kadetov v zápasení, ktoré sa 
konali vo Varšave, reprezen-
tovali Slovensko pod vede-
ním reprezentačného tréne-
ra Štefana Horvátha štyria 
zápasníci zo šamorínskeho 
klubu Gladiátor: Denis Hor-
váth (58 kg), Attila Megály 
(63 kg), Jusuf Ahmeti (76 
kg) a Tamás Soós (100 kg).
„V gréckorímskom zápase-
ní Denisa Horvátha zastavil 
arménsky zápasník, s ktorým 
vo vyrovnanom zápase pre-
hral, Attilu Megályho  zasta-
vil nórsky zápasník. Jusuf 

Ahmeti prehral v prvom kole 
s gruzínskym zápasníkom, 
ktorý sa však prebojoval do 
finále a Jusufa potiahol do 
ďalších bojov. Českého špor-
tovca ešte zdolal, v ďalšom 
zápase však nestačil na Švé-
da a z bojov o medailu vypa-
dol. Jusuf Ahmeti tak skončil 
na 14. mieste. Aj Tamás Soós 
začal prehrou, ale ruský 
zápasník sa prebojoval do 
finále, a Tamás pokračoval 
v boji o bronzovú medailu. 
Stretol sa s ďalším ruským 
zápasníkom, ktorý súťažil v 
holandských farbách. S pre-
hladom tento zápas vyhral 
a pripravoval sa boj o 3. a 5. 
miesto. V tomto súboji ho 
čakal zápasník z Azerbajdžá-
nu. Tento zápas však prehral 

na body, a tak sa pre nás 
rozplynul sen o medailu. Ale 
Tamás aj tak pre Slovensko 
vybojoval krásne 5. miesto,“ 
– zhrnul priebeh súťaží vo 
Varšave Štefan Horváth. 
Tamás Soós a Jusuf Ahmeti 
sa aj 28. augusta na Maj-
strovstvách sveta v Szom-
bathelyi postavili na žinenky 
vo farbách slovenskej repre-
zentácie. Jusufa porazil 
jeho ukrajinský súper, kto-
rý z ďalších bojov vypadol, 
teda ani Jusuf nemohol v 
súťaži pokračovať. Tamás 
Soós v prvom kole získal 

víťazstvo na body v súbo-
ji s tohoročným majstrom 
sveta (v zápasení vo voľnom 
štýle) z Ameriky a nerobil 
mu problém ani japonský 
súper, teda sa prebojoval 
medzi najlepšiu osmičku. 
Tamásovi však o vlások ušlo 
víťazstvo nad kirgizským 
zápasníkom, ktorého v ďal-
šom kole porazil gruzínsky 
pretekár, čím sa skončila aj 
Soósova úspešná séria. No 
aj tak si na majstrovstvách 
sveta vybojoval krásne sied-
me miesto,“ informoval nás 
o výsledkoch Majstrovstiev 
sveta v Szombathelyi repre-
zentačný tréner Štefan Hor-
váth.
Tamásovi Soósovi aj touto 
cestou blahoželáme!         (ti)

Futbalisti ŠTK – muži pod vedením trénera Vlada Koníka si 
úspešne počínajú v tretej najvyššej slovenskej súťaži 

Ján Čikovský

FC ŠTK 1914 Šamorín a. s. – rozpis domácich 
jesenných majstrovských zápasov  

október - november2011

SENIORI A III. LIGA ZÁPAD SFZ BRATISLAVA
8. kolo  - 17. 9. 2011, 16.00   Šamorín - Pezinok 
10. kolo - 1. 10. 2011, 14.30   Šamorín - Púchov 
12. kolo - 15. 10. 2011, 14.00   Šamorín - Šaľa

SENIORI B II. TRIEDA OBFZ D. STREDA (MLIEČNO)

6. kolo - 18. 9. 2011, 10.30 Šamorín B - Bodíky 
8. kolo - 2. 10. 2011, 10.30  Šamorín B - V. Paka
10. kolo - 16. 10. 2011, 15.30  Šamorín B - Ižop 

SENIORI C III. TRIEDA OBFZ D. STREDA (MLIEČNO)

5. kolo - 24. 9. 2011, 16.00    Šamorín C - Trstená n/O. 
7. kolo - 8. 10. 2011, 14.30    Šamorín C - Kútniky

STARŠÍ DORAST U19 IV. LIGA JV ZSFZ NITRA
6. kolo - 11. 09. 2011, 13.30    Šamorín - FKŠG D.Streda
8. kolo - 25. 9. 2011, 13.00    Šamorín - Gabčíkovo 
10. kolo-  9. 10. 2011, 12.00   Šamorín - Okoličná

MLADŠÍ DORAST U17 III. LIGA BFZ BRATISLAVA
6. kolo - 15. 9. 2011, 16.30 Šamorín - D. N. Ves
8. kolo - 24. 9. 2011, 14.00 Šamorín - Pezinok
9. kolo - 2. 10. 2011, 15.00 Šamorín - Bernolákovo
11. kolo - 15. 10. 2011, 10.00 Šamorín - Sl. Grob

MLADŠÍ DORAST U16 III. LIGA BFZ BRATISLAVA
8. kolo - 17. 9. 2011, 13.30    Šamorín - D.Lužná 
11. kolo - 16. 10. 2011, 12.30    Šamorín - FK Dúbravka

STARŠÍ A MLADŠÍ ŽIACI U15 - U13 II. LIGA ZSFZ NITRA
5. kolo - 10. 9. 2011, 10.00 a 12.00
6. kolo - 15. 9. 2011, 14.00 a 16.00
8. kolo - 24. 9. 2011, 10.00 a 12.00 
10. kolo - 8. 10. 2011, 10.00 a 12.00
 
STARŠÍ A MLADŠÍ ŽIACI U14 - U12 III. LIGA STR. ZSFZ NITRA
7. kolo - 17. 9. 2011  10.00 a 12.00  Šamorín - Šoporňa
9. kolo - 8. l0. 2011, 12.30 a 14.30  Šamorín - ČFK Nitra
11. kolo - 16. 10. 2011, 10.00 a 12.00 Šamorín - Veľký Meder

Na ME kadetov v zápasení vo Varšave sa Jusuf Ahmeti umiestnil na 14. mieste 

I. VÝBER ŠPORTOVÉHO ODVETVIA
30. september 2011 (piatok) od 9.00 hod. 

MIESTO: Hotel KORMORÁN (parkovisko)



25. mája 2011 sa narodil 
Tobias Joel Schanz, 15. 
júna Lester Fekete, 25. júna 
Patrícia Caroline Bíró, 
30. júna Bálint Sztankay 
a Roland Pirk, 9. júla Lea 
Tomšová, Lilien Sipos a 
Samuel Šandor, 18. júla 
Zara Kalinová, Samuel 
Csóka a Emily Karácsony, 
19. júla Ádám Simon, 22. 
júla Michael Otakar Bla-
hynka, 25. júla Mya  Iva-
novová a Hana Macíčková, 
26. júla Miriam Germá-
nová, 29. júla Linda Kore-
ňová, 30. júla Dominik 
Kubanka a Tia Magdaléna 
Šurová, 2. augusta Matúš 
Krásny, 5. augusta Char-
lotta Šišková, 13. augusta 
Nina Košovská, 22. augus-
ta András Gergő Valacsay.
Veľa šťastia, novorodenci! 

NARODENIA

7. júla 2011 zomrela vo veku 
83 rokov Terézia Csejteyo-
vá, vo veku 78 rokov Anna 
Jakubčová a vo veku 54 
rokov Beáta Pošvancová, 9. 
júla vo veku 78 rokov Milan 
Čižinský, 29. júla vo veku 
92 rokov Alžbeta Miklóso-
vá, 4. augusta vo veku 52 
rokov Gizela Tanková, 10. 
augusta vo veku 57 rokov 
František Horváth, 12. 
augusta vo veku 74 rokov 
Ľudovít Szeiler, 19. augus-
ta vo veku 80 rokov Anna 
Szemesová, 21. augusta 
vo veku 82 rokov Rozália 
Jakubiková, 23. augusta 
vo veku 82 rokov Hermína 
Kašperová, 26. augusta vo 
veku 68 rokov Ján Sebes-
tyén, 27. augusta vo veku 
77 rokov Anna Kargelová 
a vo veku 54 rokov Rozália 
Stifterová.
Česť ich pamiatke!

ÚMRTIA

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
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NAŠI JUBILANTI

Veľa zdravia, šťastia, lásky 
a porozumenia v kruhu 
najbližších prajeme tým 
občanom, ktorí v septembri 
dovŕšia 70., 75., 80., 85., 86. 
a viac rokov: Mikuláš Cútz, 
Štefan Horváth, Margita 
Szabová, Róbert Hladký, 
Ladislav Both, Ľudovít 
Nosáľ, Rozália Pongráczo-
vá, Mária Horváthová, 
Zuzana Császárová, Ernest 
Fiedler, Eduard Kiss, Mária 

PROGRAM MC BABA KLUB

UZAVRELI MANŽELSTVO

16. júla 2011: Štefan Filický 
a Eva Győriová, András 
Kiss a Annamária Kósa, 
Zoltán Kállay a Silvia Csi-
ziková, 22. júla: Richard 
Hritz a Jana Deérová, 23. 
júla: Maroš Lekeš a Agáta 
Šulková, Tomáš Turtev a 
Andrea Nagyová, 26. júla: 
Štefan Šáho a Anita Kar-
gelová, 13. augusta: James 
	orogood a Teréz Nagy, 
Lukáš Kmeč a Mária 
Pasztoreková, 20. augusta: 
Lajos Méhes a Margita 
Páveková, Martin Ládi a 
Lenka Matulová, László 
Jakóczy a Ágnes Bošňák, 
23. augusta: Péter Németh 
a Eva Lalcíková, 27. augus-
ta: Martin Ibolya a Andrea 
Fehér.
Gratulujeme!

16. september – vernisáž 
výstavy Andrása Cséfalvay-
ho – 19.15 hod. Výstava je 
otvorená do 21. októbra od 
stredy do nedele. Odporúča-
ný čas návštevy je kvôli sve-
telným podmienkam okolo 
šiestej hodiny večer.

AT HOME GALLERY

Kiácsová, Eugen Csiba, 
Terézia Rejczová, Ľudo-
vít Czechmeister, Terézia 
Sánková, Mária Pörsöko-
vá, Rozália Forgácsová, 
Alžbeta Hamarová, Mária 
Zubajová, Rozália Gaá-
lová, Terézia Benkőová, 
Júlia Hložanová, Alžbeta 
Drdošová, Katarína Schil-
lová, Gizela Koczkásová, 
Alžbeta Horňáková, Kata-
rína Adamcseková, Júlia 
Csepyová.

23. september – Vernisáž 
výstavy Výber autorov 
Györgya Vargu a Ferenca 
Lebóa z Mosonmagyaróvá-
ru – 18.00 hod. 
Výstava bude vo Výstav-
nej sieni Istvána Tallósa 
Prohászku prístupná do 6. 
októbra, v pracovné dni od 
8.00 do 20.00 hod., v nedeľu 
od 15.00 hod. do 18.00 hod. 

Súkromná výuka  angličtiny
Chceli by ste sa zdokonaliť v angličtine? Nemáte možnosť 
chodiť na kurzy? Hľadáte súkromnú lektorku, ktorá sa pri-
spôsobí vašim časovým možnostiam? Výnimočná príleži-
tosť v Šamoríne a v okolí:
• Výuka  začiatočníkov aj pokročilých – dospelí aj deti,
• súkromné osoby aj firmy,
• u vás / u mňa doma, na pracovisku,
•  gramatika, konverzácia, doučovanie, príprava na skúš-

ky,
• Real Life English
• zaručený pokrok s dôrazom na komunikáciu.

Som kvalifikovaná a trpezlivá lektorka, mám 
štátnu skúšku z AJ, a dlhoročné skúsenosti.                                                                               

Používam najmodernejšie učebnice a CD vyd. Oxford a 
Longman.

Tel: 0903 270 327  Mail:  ingridlelkes@yahoo.com

7. september – otvorenie herne MC
7. – 14. september – zber šatstva do burzy jeseň – zima
7. – 30. september – burza oblečenia na sezónu jeseň – zima
od 7. septembra – predpredaj lístkov na koncert M. Podhradskej 
a R. Čanakyho 
1. október – šarkaniáda v spolupráci s hotelom Kormorán – 15.00
Kurzy:
UTOROK: Tanečno-pohybové kurzy od 13. septembra
od 9.30 – Veselá hodinka – vek detí 10-18 mes.
od 10.30 – Tanečná hodinka – deti od 2 rokov
od 17.00 – Maďarčina pre dospelých
ŠTVRTOK: Hudobné kurzy Yamaha – podľa záujmu
info a kontakt: www.ktovtebebyva.sk
Iné kurzy: Masáž dojčiat

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: SMITH AGENCY s. r. o. Jazyková úprava: Eszter K. Cséfalvay. 

Adresa redakcie: Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín. Telefon: 562 81 61. Fax: 5900 400. E-mail: noviny@samorin.sk, redakcia@samorin.sk. 
Tlačová príprava: Wanted Design, Šamorín. Rozširuje: D. A. CZVEDLER spol. s r. o., Šamorín.  Registračné číslo:  EV 3096/09

DAROVANIE KRVI

Základná organizácia 
Slovenského Červeného 

kríža a Národná transfúzna 
stanica informujú darcov 

krvi, že 26. septembra môžu 
od 8.00 hod. darovať krv v 

mobilnej transfúznej stanici 
na prvom poschodí mest-

ského kultúrneho strediska. 
Organizátori každého 

darcu srdečne očakávajú!

Predám novostavbu RD v Šamoríne – časť Mliečno, 
3 izby, kuchyňa s jedálňou, kúpeľňa, WC, garáž, pozemok 
4 árov. Cena 108.000 EUR. Tel.: 0907 233 976



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