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22. februára 2007 zasadalo mestské zastupiteľstvo
Schválili rozpočet na rok 2007
Zasadnutie samosprávy otvo-
ril a viedol primátor Károly 
Domsitz. Spolu s viceprimá-
torom Gabrielom Bárdosom 
informovali o svojej činnosti za 
uplynulé obdobie. 
Po schválení stanoviska hlav-
ného kontrolóra Jána Lelkesa 
k záverečnému účtu mesta 
poslanci v predloženej podo-
be schválili plnenie rozpočtu 
na rok 2006. Skonštatovali, 
že mesto hospodárilo dobre. 
Schválené boli aj ročné odme-
ny za rok 2006 pre primátora, 
hlavného kontrolóra a riadite-
ľov mestských organizácií. 
Hlavný kontrolór mesta vo svo-
jom stanovisku k predložené-
mu návrhu rozpočtu na roky 
2007–2009 informoval, že roz-
počet na rok 2008 a 2009 má 
informatívny charakter, rozpo-
čet na rok 2007 bol zasa vypra-
covaný na základe hospodár-
skych výsledkov z roku 2006. 
Keďže rozpočet na rok 2007 
je v súlade s plánom rozvoja 
mesta a s ustanoveniami záko-
na č. 369/1990 o samosprá-
vach, navrhol jeho schválenie. 
Poslanci schválili rozpočet, na 
ktorého výdavkovej a príjmo-
vej stránke figuruje suma 239
miliónov 808-tisíc korún. 
Na rokovaní boli ďalej v tajnom 
hlasovaní zvolení členovia 
odborných komisií samosprá-
vy. Do komisie podnikateľskej 
činnosti, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja bol 
zvolený ako poslanec Gabriel 
Bárdos, členmi komisie z radov 
občanov sa stali dr. Peter Nagy, 
Lajos Tuba, Ľudovít Méry a 

Tomáš Ürge. Členmi komisie 
výstavby, územnej správy a 
rozvoja mesta sa stali Eugen 
Kulcsár, František Hideghéty, 
Eugen Meixner a Pavol Bodó. 
Za členov komisie finančnej
a správy majetku mesta boli 
zvolení Ján Czvedler, Boris Roz-
muš a dr. Peter Nagy. Členmi 
komisie školstva sa stali Anna 
Hecht, Gábor Veres, Lívia Soly-
mos a Štefánia Kecskeméthy-
ová. Členmi komisie kultúry 
a cirkvi sa stali dr. Peter Nagy, 
Dáša Szabóová, Ján Boros a 
Tibor Domsitz. Na ustanovu-
júcej schôdzi zastupiteľstva 
bola za predsedníčku komisie 

zvolená Erzsébet Pogány, ktorá 
sa tejto funkcie vzdala a pôso-
biť bude iba ako členka tejto 
komisie. Za členov komisie 
športu a mládeže boli zvolení 
Koppány Kovács, Csaba Orosz 
a Peter Góber. Členmi komisie 
životného prostredia sa stali 
Gabriella Cséri, Ján Jandačka, 
Alexander Domsitz a František 
Hombauer. V komisii dopravy, 
verejného poriadku a požiarnej 
ochrany budú pôsobiť Ľudo-
vít Ürge, Ľudovít Vasi, Ladislav 
Czafik a Jozef Bodó. Členmi
komisie bytovej, sociálnej a 
zdravotníckej sa stali Márta 

(Pokračovanie na strane 3)

Invalidní dôchodcovia 
totiž v mnohých prí-
padoch nemajú jasno 
v platných zákonoch, 
nepoznajú ich, teda sa 
neraz ocitnú v nevýhod-
nej situácii. Alojz Partel 
práve preto každý prvý 
štvrtok v mesiaci od 
desiatej hodiny posky-
tuje odborné poraden-
stvo v klube organizácie 
na Pomlejskej ulici. Rád 
pomôže a poradí ľuďom, 
ktorí sú na to odkáza-
ní. Jeho krédom je, že aj chorý 
človek má právo žiť plnohod-
notným životom. Na výročnej 

členskej schôdzi informovala o 
činnosti za uplynulý rok pred-
sedníčka miestnej organizácie 

Alžbeta Godányová. 
Informovala aj o  podu-
jatiach, o ktorých sme na 
stránkach našich novín 
priebežne informovali. 
Organizáciu aj v roku 
2007 očakáva pestrá čin-
nosť, veď okrem tradič-
ných podujatí by si chceli 
dôstojne pripomenúť 
30. výročie znovuzalože-
nia miestnej organizácie. 
Zorganizujú aj viacero 
zdravotných a lekárskych 
prednášok a chcú pre-

hĺbiť aj priateľské kontakty s 
klubom dôchodcov Margaréta 

Žime plnohodnotný život
Na výročnej členskej schôdzi základnej organizácie zdravotne postihnutých 
v Šamoríne predseda celoštátnej organizácie Alojz Partel počas informácie o 
platných sociálnych zákonoch nie náhodou citoval vetu uvedenú v názve člán-
ku. Zdôraznil aj to, aby zdravotne postihnutý človek dostal všetko, na čo má 
právo. 

V diskusii predseda celoštátnej organizácie Alojz Partel 
informoval o zákonoch, ktoré sa vzťahujú na invalid-
ných dôchodcov. Za predsedníckym stolom zľava: Alžbe-
ta Godányová, Alžbeta Mandáková, Vierka Kovácsová, 
Károly Domsitz a Gabriel Bárdos

(Pokračovanie na strane 3)
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Primátor mesta Károly Domsitz aj vo februári pozdravil v klube 
dôchodcov a invalidných dôchodcov na Pomlejskej ulici našich 
spoluobčanov, ktorí oslávili svoje 70., 75., 80., 85., 86. a vyššie 
narodeniny

V poradí už 123. ročník fašiangového sprievodu v Mliečne sa nie-
sol vo veselej nálade. Účastníci sprievodu sa zastavili aj pri dome 
Vojtecha Kovácsa, predsedu Dobrovoľného hasičského zboru v 
Mliečne

Na maškarnom plese, ktorý spoločne organizovalo Centrum voľ-
ného času a Mestské kultúrne stredisko v Šamoríne, prišlo mno-
ho detí v nádherných maskách. Porota veru mala čo robiť, aby 
vybrala najnápaditejšie masky! 
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Mezei, MUDr. Edita Babejová, 
Jozef Fürdős, Karol Sipos, Ildi-
kó Bodó a Zoltán Horváth. Vo 
výbore mestskej časti Mliečno 
budú pracovať Angela Jágero-
vá, Tibor Sándor, Štefan Pethő, 
Erzsébet Mezei a Ľudovít Vasi. 
Vo volebnom období 2006–
2010 budú sobášiť viceprimá-
tori Pavel Élesztős a Gabriel 
Bárdos, Ágnes Óváry, Imrich 
Tóth a Ladislav Kovács, ako 
aj primátor Károly Domsitz. 
Členovia orgánov školskej 
samosprávy. Základná škola 
na Kláštornej ulici: Gabriel Bár-
dos, Robert Keresztes a László 
Végh. Základná škola Mate-
ja Korvína: Erzsébet Pogány, 
Gabriel Bárdos a Imrich Tóth. 
Základná umelecká škola Šte-
fana Németha-Šamorínskeho: 
Csaba Kiss, Erzsébet Pogány 
a László Végh. Základná ško-
la v Mliečne: Vojtech Kovács, 
Materská škola na Školskej 
ulici: Ildikó Némethová, Mater-
ská škola na Veternej ulici: Éva 
Kiss, Materská škola na Škol-
skej ulici (s vyuč. jaz. maď.): 
István Bittera, Materská škola 
na Ulici Márie: Peter Almásy, 
Materská škola na Poľovníckej 
ulici: Ladislav Kovács, Mater-

ská škola na Gazdovskom rade: 
Vojtech Fehér, Materská škola 
na Dunajskej ulici: Csaba Kiss, 
Materská škola v Mliečne: Jozef 
Nagy. Do školskej rady Gymná-
zia M. R. Štefánika a Gymnázia 
Imre Madácha samospráva 
delegovala Pavla Élesztősa, 
do SOU poľnohospodárskeho 
Františka Pethőho, do SOU SD 
Jednota Coop Jozefa Nagya, 
do Špeciálnej ZŠ na Pomlejskej 
ulici s vyuč. jaz. slov. Ladislava 
Kovácsa a do Špeciálnej školy s 
vyuč. jaz. maď. zasa Ágnes Óvá-
ry, do ZŠ pri Liečebnom ústave 
v Čilistove bol delegovaný Kris-
tián Forgách. Členmi mestskej 
školskej rady sa stali Gabriel 
Bárdos a Imrich Tóth.
Poslanci po schválení odpre-
daja, prenájmu a výmeny nie-
koľkých nehnuteľností zrušili 
predkupné právo spoločnosti 
ELSO spol. s r. o. 
Interpelácie poslancov 
Jozef Nagy: Veľa sa hovorí o 
kaviarni Bordó v kultúrnom 
stredisku. Aká je v súvislosti s 
kaviarňou pravda? – spýtal sa. 
Poslanec požiadal o písomnú 
odpoveď. 
Požiadal aj o nápravu na poli 
informačných tabúľ, ktoré sú 
na mnohých miestach mes-

ta podľa jeho skonštatovania 
„v hroznom stave“. Aj na túto 
interpeláciu dostane písomnú 
odpoveď.
Podnety občanov
Ladislav Csíkász z Dunajskej uli-
ce mal viacero postrehov. Ako 
prvé spomenul dočasné gará-
že, potom problém parkovania, 
keďže „autá parkujú všade, ešte 
aj uprostred chodníka“. Vodiči 
neberú ohľad ani na parkova-
cie miesta, ktoré boli vytvore-
né pre telesne postihnutých. V 
súvislosti s ochranou životného 
prostredia spomenul chov psov, 
keďže „pomaly sa nebude dať 
pohnúť nielen kvôli množstvu 
áut, ale aj kvôli psím výkalom“ 
– povedal.

Odpoveď na jeho postrehy zne-
la: Kompetentná komisia preve-
rí problém dočasných garáží, v 
súvislosti s postrehmi týkajúcimi 
sa parkovania primátor odpo-
vedal, že otázka sa bude riešiť. 
Na pripomienku ohľadne chovu 
psov reagoval prednosta úra-
du Ervin Sármány. Uviedol, že 
mesto zabezpečí brožúru, ktorá 
hovorí o povinnostiach chova-
teľov a doručí ju majiteľom psov 
hlavne v bytových domoch. V 
blízkej budúcnosti sa plánuje aj 
skúšobné rozmiestnenie nádob 
na zber psích výkalov, aby sa 
majiteľom štvornohých miláči-
kov umožnilo dodržať predpisy 
týkajúce sa čistoty verejných 
priestranstiev.                   (on)

Schválili rozpočet na rok 2007
(Dokončenie z 1. strany)

Vážení pedagógovia!
Deň učiteľov sa blíži, totiž 28. marec sa u nás pokladá za 
sviatok všetkých pedagogických pracovníkov. Je spätý s 
menom učiteľa národov – Jana Amosa Komenského. Ten-
to pedagóg bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola 
robí človeka lepším. 
V jeho ideách pokračujete dnes vy, milí pedagógovia. 
Doba, ktorú prežívate, školstvu príliš nepraje, ale záleží 
vám na tom, aby ste pripravili do života vzdelaných ľudí. 
Prácu učiteľov si však uvedomujú mladí ľudia až vtedy, 
keď dospejú. Vtedy skutočne ohodnotia vzťah, ktorý k nim 
učitelia mali. Uvedomujú si, že svojim učiteľom pripravili 
veľa ťažkých, ale i pekných chvíľ, a že ich práca nekončí len 
zvonením. Pri takýchto návratoch do študentských čias 
si vlastne všetci uvedomujeme poslanie učiteľa, jeho zod-
povednú prácu, za ktorú patrí všetkým pedagógom naše 
veľké ĎAKUJEM. 

 
  
         Ing. Károly Domsitz,                                   Mgr. Štefan Vajas,              

       primátor mesta Šamorín                       vedúci školského úradu

z Mosonmagyaróváru. Účastní-
kov členskej schôdze v mene 
samosprávy pozdravil primá-
tor Károly Domsitz. Spome-

nul bezbariérový pohyb, na 
ktorý naše mesto čoraz viac 
dbá. Ako príklad spomenul 
Trhovú ulicu, ktorá bola zre-
novovaná na jeseň. Od vla-
ňajšej výročnej schôdze bolo 
na území mesta vytvorených 
aj viacero parkovacích miest 

pre zdravotne postihnutých. 
Pravda, spočiatku tu vznikali 
problémy, no vďaka zásahu 
mestskej polície sa vyriešili.
Po oficiálnej časti schôdze sa 

tanečný parket pred divadel-
nou sálou mestského kultúr-
neho strediska zaplnil taneč-
níkmi, ktorí sa, zabudnúc 
na svoje problémy, starosti 
a neraz aj choroby, v dobrej 
nálade zabávali až do rána.

Helena Tóthová

Žime plnohodnotný život
(Dokončenie z 1. strany)

Materská škola na Dunajskej ulici v Šamoríne 
pri príležitosti 20. výročia vzniku MŠ usporiada 

výstavu, ktorá bude sprístupnená 
od 21. marca do 30. marca 2007 v areáli školy.

Na výstave budú prezentované práce detí a peda-
gógov. Návštevníci budú mať možnosť zakúpenia 

brožúry, vydanú pri tejto príležitosti.
Srdečne Vás očakávame denne 

od 9.00 do 16.00 hod.
Vedenie MŠ

Veľký úspech malo vystúpenie mažoretiek zo Základnej školy na Kláštornej ulici
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ZÁUJEM UČITEĽOV A ŠTUDENTOV O PODPORU NARASTÁ
Lepšie miesto pre život
„Lepšie miesto pre život“ je v 
poradí tretím ročníkom gran-
tového programu, ktorý Konto 
Orange adresuje študentom 
stredných škôl. Tentokrát bolo 
jeho cieľom ponúknuť mla-
dým ľuďom pomocnú ruku 
pri realizácii rôznych verejno-
prospešných aktivít – či už v 
oblasti vzdelávacej činnosti 
pre deti a mládež, kultúrnej 
oblasti, vo sfére ochrany život-
ného prostredia alebo v sociál-
nej oblasti. Podmienkou bolo, 
aby sa na realizácii projektov 
podieľali dobrovoľníci, ktorí 
však mali možnosť v prípade 
záujmu spolupracovať s exter-
nými mimovládnymi či štátny-
mi organizáciami. Do dátumu 
uzávierky bolo predložených 
spolu 121 projektov, z ktorých 
bolo nakoniec odbornou komi-
siou vybraných 44. Realizáciu 
týchto spoločnosti prospeš-

ných projektov Konto Oran-
ge podporí sumou viac ako 1 
milión korún. Maximálna výška 
podpory jedného projektu je 
30-tisíc korún. 
Medzi najzaujímavejšie pod-
porené projekty patrí naprí-
klad plán gymnazistov zo Spiš-
skej Starej Vsi venovať svoj čas 
starým ľuďom v dvoch domo-
voch dôchodcov a pomocou 
modernej techniky zazna-
menať a zdokumentovať ich 
životné príbehy. Zo zozbiera-
ných spomienok vytvoria DVD 
obsahujúce zaujímavé ľudské 
osudy. Hlavným cieľom projek-
tu je preukázať ľuďom z domo-
va dôchodcov úctu, vďaku a 
schopnosť vcítiť sa do príbe-
hov ich života. 
Študenti strednej zdravotníckej 
školy v Trnave sa rozhodli zúro-
čiť nadobudnuté vedomosti 
praktickou pomocou ľuďom 
chorým na sklerózu multiplex. 

Navštívia spolu kúpele v Pieš-
ťanoch a klientom poskytnú 
zdarma rehabilitačné cvičenia 
a masáže, ktoré si chorí pacien-
ti častokrát  nemôžu vzhľadom 
na finančnú náročnosť dovoliť.
Z grantového programu Konta 
Orange bol podporený aj pro-
jekt študentov bilingválneho 
gymnázia v Sučanoch, ktorí 
majú za cieľ šíriť myšlienku 
tolerancie ľudských práv a boja 
proti násiliu a nehumánnosti. V 
rámci svojho projektu zorgani-
zujú aj týždeň boja proti rasiz-
mu, ktorý poskytne priestor 
na diskusie, prednášky a rôzne 
sprievodné aktivity. 
Do grantového programu „Lep-
šie miesto pre život“ sa zapoji-
li a svoje projekty predložili 

hlavne stredoškoláci z Prešov-
ského, Žilinského a Košického 
kraja. Svoje projekty mohli 
posielať študenti gymnázií, 
stredných odborných učilíšť, 
stredných odborných škôl aj 
združených stredných škôl. 
Najväčší záujem o grantový 
príspevok prejavili už tradične 
študenti gymnázií, ktorí spolu 
pripravili až 41 projektov. Naj-
viac predložených projektov sa 
týkalo vzdelávacích aktivít pre 
deti a mládež, ochrany zdra-
via a riešenia sociálnej proble-
matiky, celkovo sa jednalo až 
o 76 žiadostí. Predkladateľmi 
projektov boli tímy študentov 
stredných škôl, pričom v jed-
nom tíme bolo v priemere 9 
členov.     (ts)

Nahrali sme vlastné CD
Tak, už nielen menšie či väčšie 
hviezdičky majú vlastné CD, 
ale aj my – Základná škola, 
Kláštorná 4 v Šamoríne. Nepre-
chádzala tomu žiadna mediál-
na kampaň, ani sme do úlohy 
krstných otcov neoslovili žiad-
nu (ne)významnú celebritu, a 
predsa sa nám to podarilo. V 
týchto dňoch uzrela svetlo sve-
ta naše prvé CD-čko.
Krstilo sa dobrou náladou a 
ešte lepším spevom.
V rámci projektu SOCRATES (o 
ktorom sme Vás informovali v 
decembrovom čísle) mali všet-
ky zúčastnené krajiny za úlohu 
nahrať CD vianočných piesní 
typických pre svoju krajinu. 
Hoci sú už Vianoce nenávrat-
ne za nami, opäť sme si pripo-
menuli tú ich neopakovateľnú 
atmosféru. Zatvorili sme sa v 

„štúdiu“ a pod vedením uči-
teliek Z. Takács, M. Baňasovej 
a zástupkyne R. Sándorovej 
(ktorá celú akciu nahrávala aj 
na video) sme „namixovali“ 
zmes príjemných vianočných 
melódií. Nesmieme zabudnúť 
na tých najhlavnejších aktérov 
– spevákov, našich žiakov, kto-
rým týmto ďakujeme.
A tak si deti v Dánsku, Nemec-
ku, Grécku i na Cypre môžu 
vypočuť ako krásne v slovenči-
ne znie Tichá noc a spoznať aj 
ďalšie vianočné koledy – Búvaj 
dieťa krásne, Šťastia, zdravia... 
Nečakáme diamantovú platňu 
ani cenu Grammy, naším záme-
rom bolo, aby sme prostredníc-
tvom našich vianočných kolied 
priblížili čaro slovenských Via-
noc aj (ne)ďalekej Európe.

ZŠ Kláštorná 4, Šamorín 

Veselý fašiangový deň
Ako každý rok, tak aj tento rok 
sa otvorila rozprávková brána 
na Veternej ulici pre karne-
valové masky a ich rodičov. 
Rôznofarebnými balónmi, 
rôznymi maskami boli vyzdo-
bené triedy a deti pripravené 
obliecť si svoje masky, ktoré 
si tak dlho pripravovali. Pani 
učiteľky vyfarbili deti, ktoré sa 
ani nedali spoznať. Videli sme 
princeznú, Batmana, psíka, 
indiána, medveďa, leva, lien-
ku a veľa ďalších a krásnych 
masiek.
Budova sa doobeda ozývala 
veselými pesničkami, keď sa 
jednotlivé triedy boli pred-

staviť druhým. Deti si spo-
ločne zatancovali a hrali sa. 
Po obedňajšom odpočinku 
s novými silami pokračoval 
karneval. Pridali sa aj rodičia, 
ktorí pripravili chutné zákusky, 
sladkosti a občerstvenie. Po 
krátkom programe dostalo 
každé dieťa darček. Pri chut-
ných fašiangových dobrotách 
sme sa s rodičmi porozprávali 
a vytvorili sme rodinnú atmo-
sféru. Kým sa zvečerilo a deti 
sa unavili, pomaly sa zatvorila 
brána rozprávkového hradu. 
Odchádzali sme s krásnymi 
zážitkami a dojmami.
Vedenie MŠ na Veternej ulici

Základná umelecká škola 
Štefana Németha-Šamorínskeho v Šamoríne 

Vás pozýva na 
 M E D Z I N Á R O D N Ý  K O N C E R T   P E D A G Ó G O V 

 priateľských škôl z Mosonmagyaróváru, Stockerau 
a zo Šamorína,

ktorý sa koná 22. marca  2007 o 18.00  hod.
v koncertnej sále školy.
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Náš čitateľ zo Záhradníckej ulice nám napísal:
Bývam na Záhradníckej ulici, moja nádoba na odpad je kaž-
dý druhý týždeň pred odvozom naplnená len spoly, no zvýše-
né náklady na odvoz odpadu budem platiť rovnako ako môj 
sused, ktorý v lete k smetnej nádobe priloží aj ďalšie vrece. 
Podľa mňa je to nespravodlivé, veď ja odpad separujem, a 
predsa som nútený platiť toľko ako človek, ktorý odpad nese-
paruje. Vysvetlite mi na stránkach vašich novín, prečo sa to 
nedá zmeniť. 
Na otázku nášho čitateľa odpovedá prednosta mestské-
ho úradu Ervin Sármány:
– Väčšina samospráv, medzi nimi aj mesto Šamorín, po tom, 
čo vstúpil do platnosti zákon o odpadoch číslo 223/2001, 
zaviedla namiesto poplatku za smetnú nádobu systém 
paušálneho poplatku, v ktorom sa poplatky stanovujú na 
základe počtu osôb, ktoré žijú v jednej domácnosti. Tento 
systém sme zaviedli práve preto, aby sme predišli nespra-
vodlivostiam. V minulosti sa často stávalo, že aj 8-10-členná 
rodina platila poplatok za jednu smetnú nádobu, pričom 
svoj odpad, ktorý sa do nádoby už nevmestil, po večeroch 
vhadzovali do smetných nádob iných rodín či kontajnerov, 
v horšom prípade ho vynášala do vetrolamov. Spravodli-
vý poplatok za odvoz odpadu by bolo možné zaviesť len v 
prípade, keby sa každý zapojil do separovania odpadu, keby 
osoby, žijúce v rodinných domoch, kompostovali záhradný 
odpad, a keby sme separovanie odpadu mohli pravidelne 
kontrolovať. To nám však neumožňujú naše súčasné technic-
ké a finančné možnosti. Chcem ešte spomenúť, že poplatok
za odvoz odpadu neobsahuje len náklady na odvoz smetí, 
ale aj na ich uloženie na skládke odpadu, ďalej náklady na 
čistenie verejných priestranstiev a na prevádzku centrálneho 
zberného dvora, ktorý je pre každého prístupný.

Z pošty našej redakcieVýsledkom úsilia sú šťastné deti
Materská škola na ulici Gazdov-
ský rad 37 v Šamoríne poskytuje 
deťom poldennú a celodennú 
starostlivosť v troch triedach s 
vyučovacím jazykom sloven-
ským. Predškolské zariadenie je 
od 1. septembra 2005 zarade-
né do celoslovenskej siete Škôl 
podporujúcich zdravie s prísluš-
ným certifikátom od Minister-
stva školstva Slovenskej repub-
liky. Okrem plnohodnotnej 
výchovno-vzdelávacej činnosti 
je denný program spestrovaný 
aktivitami, ktoré sú nadštan-
dardným doplnením edukácie.
Rodičia novoprijatých detí majú 
možnosť navštíviť materskú 
školu spolu s deťmi počas Dňa 
otvorených dverí a zoznámiť 
sa s prostredím a činnosťami. 
Spolupráca s rodičmi pokraču-
je Tvorivými dielňami: rodičia 
počas nich spolu so svojimi 
ratolesťami vytvárajú rôzne 
výtvarno-umelecké predmety, 
ktoré zdobia interiér materskej 
školy, alebo sú súčasťou výstav. 
Tie tohoročné využili bohaté 
dary jesene a vyčarili krásnu via-
nočnú atmosféru. Okrem toho 
sa stretávame na podvečerných 
cvičeniach rodičov s deťmi, kde 
pri spoločnom cvičení dospelí 
sledujú pokroky detí v moto-
rickej oblasti a oboznámia sa s 
náplňou telovýchovných aktivít 
materskej školy. Rodinní prísluš-
níci majú možnosť zúčastniť sa 
karnevalu, deti srdečne vítajú 

mamičky pri príležitosti Dňa 
matiek a zvlášť slávnostná 
býva Rozlúčka s predškolákmi. 
Internou záležitosťou sú tra-
dičné mikulášske a vianočné 
besiedky.
Deti počas školského roka 
navštevujú divadelné a filmové
predstavenia, absolvujú pla-
vecký výcvik a majú možnosť 
navštevovať krúžok tanca či 
anglického jazyka v cykle 2-krát 
týždenne – podľa želania rodi-
čov. Deťom s odloženou povin-
nou školskou dochádzkou majú 
vytvorený individuálny výchov-
ný plán, v ktorom postupne 
skvalitňujú svoje schopnosti. V 
triede predškolákov prebieha aj 
nácvik fonetického uvedomova-
nia podľa Eľkoninovej metódy. 
Jej aplikáciou sa zlepšuje nácvik 
písania a čítania v prvom roční-
ku základnej školy. Už tradične 
sú všetky šesťročné deti vyšet-
rené odborníkom v oblasti škol-
skej zrelosti. Predchádzame tým 
predčasnému zaškoleniu.
Činnosť predškolského zaria-
denia je pestrá, nedajú sa 
spomenúť všetky činnosti. No 
spoločným znakom je dobrá 
vôľa dospelých – pedagógov, 
rodičov, starých rodičov, ktorí 
sa spoločne snažia vytvoriť pre 
deti plnohodnotné a čarovné 
detstvo. Výsledkom ich úsilia sú 
šťastné deti.

Zuzana Minarechová,
riaditeľka MŠ

Z á p i s 
d o  m a t e r s k ý c h  š k ô l

Vážení rodičia!
Mesto Šamorín, zriaďovateľ škôl a školských zariadení 

v Šamoríne Vám oznamuje, že zápis do materských škôl 
pre školský rok 2007/2008 bude v mesiaci marec na 

nasledovných materských školách:

Zoznam materských škôl
Materská škola - Óvoda, Šamorín, Dunajská 33 

- výchovný jazyk slovenský a maďarský,
Materská škola - Óvoda Šamorín, Veterná 496/21 

- výchovný jazyk slovenský a maďarský, 
Materská škola - Óvoda Šamorín, Poľovnícka 5 

- výchovný jazyk slovenský a maďarský, 
Materská škola - Óvoda Šamorín, Ulica Márie 682 

- výchovný jazyk slovenský a maďarský, 
Materská škola Šamorín, Gazdovský rad 37 

- výchovný jazyk slovenský, 
Materská škola Šamorín, Školská 14 

- výchovný jazyk slovenský, 
Materská škola s výchovným jazykom maďarským 

- Magyar Nyelvű Óvoda, Šamorín, Školská 14, 
Materská škola s výchovným jazykom maďarským 

- Magyar Nyelvű Óvoda Šamorín, Mliečno 108.

Bližšie informácie Vám poskytnú na jednotlivých 
materských školách.

Výročná členská schôdza
Výročná členská schôdza Klubu 
dôchodcov v Šamoríne sa konala 
14. februára. Pani vedúca Ilona 
Botlóová nás všetkých pozdra-
vila, privítala, boli sme prítomní 
v hojnom počte. Prečítala sprá-
vu i činnosti klubu za rok 2006: 
v každom štvrťroku sa konalo 
veselé posedenie pre osláven-
cov menín a narodenín, v lete 
gulášové popoludnie, zdravotná 
prednáška, zábava pri hudbe v 
reštaurácii. V zime sa uskutočnili 
mikulášske a vianočné posede-
nia. Konali sa výlety pod heslom 
Poznaj svoju vlasť: na jar Harmó-
nia, v lete Levice, Rimavská Sobo-
ta, Lučenec, na jeseň Červený 
Kláštor, plavba po rieke Dunajec, 

výlet do Bardejova, do Zakopa-
ného v Poľsku a na trh v Nowom 
Targu. Pani Botlóová osobitne 
vyzdvihla letný zájazd do Štras-
burgu a návštevu Európskeho 
parlamentu. Správu o finančných
náležitostiach pôsobenia klubu 
dôchodcov prečítala Edita Szű-
csová. V rámci diskusie prehovo-
ril Gabriel Bárdos, zástupca pri-
mátora mesta, zaželal nám veľa 
zdravia, porozumenia a dobrú 
náladu. Nasledovala živá, veselá 
debata, dobrá večera a tombola. 
Pani vedúca sa nám poďakovala 
za našu účasť, pár slovami načrt-
la plány na rok 2007 a ukončila 
výročnú členskú schôdzu.

Valéria Kvacsková



MAREC 20076 ŠKOLY

Návšteva v Mestskej knižnici Zsigmonda Zalabaiho
Mestskú knižnicu a kino 
v minulosti prevádzko-
valo mestské kultúrne 
stredisko. Kino bolo 
pred rokmi odovzdané 
do prenájmu, knižnicu 
zasa od samosprávy pre-
vzal Inštitút Fórum, kto-
rý v Šamoríne pracuje 
už desať rokov. Knižnica 
bola vlani úplne, zvonka 
i zvnútra, zrenovovaná. 
O zmenách nás infor-
movala vedúca knižnice 
Zsuzsanna Bereck.
Návštevníkov knižnice zaují-
ma predovšetkým to, čo táto 
komplexná renovácia pri-
niesla.
– Oficiálne, teda slávnostne
bola zvnútra úplne obnovená 
knižnica odovzdaná až vlani 
v decembri. Mestská knižnica 
Zsigmonda Zalabaiho dostala 
nový šat, no my sme boli čita-
teľom k dispozícii prakticky už 
od mája. Inštitút Fórum pre-
vzal knižnicu od samosprávy s 
podmienkou, že samospráva je 
povinná zabezpečiť jej priebež-
nú prevádzku. Naši pravidelní 
návštevníci od mája už zistili, 
že v interiéri knižnice sa vyme-
nilo všetko: nábytok, knihy, 
okná, dvere, radiátory, osvet-
ľovacie telesá. Staré linoleum 
nahradila moderná dlažba, zo 
starého nábytku tu nezostalo 
prakticky nič.
V knižnici je azda najpod-
statnejšie to, čo sa nachádza 
na poličkách.
– K veľkým zmenám došlo aj 
v knižnom fonde. Bolo tu vyše 
40-tisíc kníh, z ktorých sme 
však 10-tisíc museli vyradiť. 
Vyradenie sa dotklo najmä 
zničených, resp. zastaraných 
odborných kníh. Väčšina tých-
to kníh totiž skôr dezinformo-
vala než informovala, teda 
fond už z tohto hľadiska potre-
boval „novú krv“. V súčasnosti 
máme v knižnici okolo 33-tisíc 
kníh.
Na to, aby bola knižnica pre 
čitateľov príťažlivá a zaují-
mavá, neustále treba knihy 
dokupovať. Darí sa vám to, 
máte dostatok peňazí?
– Na nákup kníh využívame 

najmä vlastné zdroje, no vla-
ni sme vďaka projektu získali 
od Illyésovej nadácie 800-tisíc 
forintov, za ktoré sme nakúpili 
zaujímavé publikácie. Mnoho 
kníh sme dostali do daru, od 
vydavateľov, čitateľov, knižnice 
Bibliotheca Hungarica, ako aj 
od Inštitútu Fórum.
Ktorá veková kategória 
navštevuje knižnicu najčas-
tejšie?
– Chodia k nám všetky vekové 
kategórie, od detí po dôchod-
cov. Chýba mi tu však mládež, 
ktorú síce láka možnosť vyu-
žiť zadarmo internet, no kni-
hy berú do rúk zriedkavejšie. 
Deti do 14 rokov môžu u nás 
využívať internet pol hodinu, 
dospelí zasa hodinu. Ročné 
členstvo v našej knižnici je 100 
korún, žiaci a dôchodcovia 
majú členské 50 korún. Zme-
nili sa aj otváracie hodiny, kniž-
nica je otvorená dlhšie. V uto-
rok, stredu a štvrtok od 9,00 
do 18,00 hod., v pondelok a 
piatok zasa od 13,00 do 16,00 
hod., v sobotu sme otvorení 
od 8,00 do 12,00 hod. Denne 
príde do našej knižnice okolo 
päťdesiat čitateľov, ktorí radi 
navštevujú aj príjemnú čitáreň, 
kde je k dispozícii 28 periodík.
O aký typ kníh je dnes naj-
väčší záujem?
– Deti už, prirodzene, čakajú 
na ďalší diel Harryho Pottera, 
no radi si vypožičiavajú aj iné 
mládežnícke alebo populárno-
-náučné knihy. Dospelí vyhľa-
dávajú najmä najnovšie best-
sellery, žiaci a študenti zasa 
povinnú a odporúčanú litera-
túru. Študenti vysokých škôl by 
potrebovali najnovšiu odbornú 
literatúru, ktorej nákup je naj-
väčším problémom. Na jednej 
strane preto, lebo záujem je o 
veľmi širokú škálu a ponuka je 
žalostne úzka, na druhej strane 
preto, že sú obmedzené naše 
finančné možnosti. Práve pre-
to sme zaviedli novú službu. 
Ak čitateľ nenájde hľadanú 
knihu, no kúpi ju v nejakom 
kníhkupectve, my mu nákla-
dy na knihu uhradíme a knihu 
zaradíme do nášho knižného 
fondu, z ktorého si ju potom 
môže vypožičať.

Čo plánujete v budúcnosti 
okrem rozširovania knižné-
ho fondu a nákupu úspeš-
ných kníh?
– Na múroch knižnice vysta-
vujeme výtvarné diela, ktoré 
takisto dodávajú našej kniž-
nici príjemnejšiu atmosféru. 
Máme veľmi dobré kontakty s 
dunajskostredským Žitnoos-
trovským múzeom, od ktorého 
diela dostávame. Naposledy 
tu boli vystavené diela Boženy 
Augustínovej, od marca si zasa 
čitatelia môžu pozrieť ďalšiu 
zbierku múzea. Naše najnovšie 
knihy vystavujeme. Chceli by 

sme organizovať literárne saló-
ny, stretnutia autorov s čitateľ-
mi, na ktorých sa kladie dôraz 
na voľnú diskusiu. V marci 
bude naším hosťom MUDr. 
Ladislav Kiss, ktorý je vše-
obecným lekárom v Čilizskej 
Radvani a venuje sa aj písaniu 
kníh, za svoje vynikajúce diela 
o histórii lekárstva dostal už 
množstvo ocenení. Snažíme 
sa o to, aby Mestská knižnica 
Zsigmonda Zalabaiho bola 
zaujímavá a príťažlivá, aby pri-
nášala radosť priateľom kníh a 
všetkým obyvateľom mesta

(kovács)          

ANKETA   ANKETA  ANKETA  

Zsuzsanna Bereck, odborná 
vedúca Mestskej knižnice Zsig-
monda Zalabaiho:
– Čítam každý deň, prevažne 
však časopisy. Mám veľmi rada 
literárne časopisy. V minulosti 
som pracovala ako bibliograf-
ka, teda s týmito časopismi 
som bola v dennom kontakte 
a moja láska k nim pretrvala až 
do dnešných dní. V súčasnosti 
čítam dielo Györgya Faludyho 
Pokolbéli víg napjaim. 
Erika, 27 rokov: 
– Počas stredoškolských štúdií 
som čítala veľmi veľa, dnes mi 
však na čítanie nezostáva čas. 
Pravda, sem-tam prelistujem 
svoje staré knihy, no už to nie je 
ako v minulosti, keď som sa do 
čítania úplne pohrúžila a zabud-
la som na okolitý svet. Zrejme je 
dôvodom zhon, ktorý charakte-
rizuje našu dobu...
Ladislav, 61 rokov:
– Čítam veľmi rád, hoci ja prav-

da, že hrubé knihy mi naháňajú 
strach. Pri rannej káve najrad-
šej čítam časopisy a denníky. 
V minulosti som miloval dob-
rodružné romány. Ani neviem, 
čo som naposledy čítal. 
Zoltán, 30 rokov:
– Ako dieťa som najradšej čítal 
knihy z edície Búvár a Delfin.
Zbožňoval som staré historické 
knihy. Pravdu povediac, knihu 
som v rukách držal už pomerne 
dávno, čo mi je ľúto, veď člo-
vek potrebuje knihy pre svoju 
duševnú rovnováhu.
Kinga, 16 rokov:
– Sú veci, o ktorých čítam veľmi 
rada, no povinné čítanie mi nie 
je veľmi po chuti. Pomáha mi 
však internet. Na sieti sa dá nájsť 
všetko, teda ušetrím more času. 
Len si vyhľadám spisovateľa a 
môžem si vyberať z hodnotení 
jeho jednotlivých diel. Viem, že 
je to podvod a podvádzam naj-
mä seba, no takto je to ľahšie.

Ako často čítate?



MAREC 2007 7VEREJNÝ ŽIVOT

Ponuka Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaia
PETRA NAGYOVÁ-DŽERENGOVÁ: POZRI SA NA SEBA
Mladučká mamička Lýdia na mater-
skej dovolenke prežíva v starej vile 
na Palisádach hotové peklo. Nechá-
pe, čo spôsobilo, že sa z jej uhlade-
ného, vzdelaného manžela doma 
stáva zlostný, nervózny muž, ktoré-
mu spôsobuje radosť ponižovať ju. 
Kde robí chybu? Je na vine jej vek, 
nestačí manželovi intelektuálne, 
zle vychováva svoje dve dcérky? 
Jej život sa ešte väčšmi zamotáva 
po oslave štátnic. Manžel privedie 
domov svojich študentov, medzi 
ktorými sa vyníma bezočivá sexi Karla, ale i citlivý Róbert. 
Vymotá sa Lýdia z pavučiny intríg a zrád, podľahne zakázanej 
láske?

ĽUBOMÍR FELDEK: SEDEMDESIAT O LÁSKE 
Básnika Ľubomíra Feldeka ani jeho manželku Oľgu netreba 
čitateľskej verejnosti  predstavovať. Títo tvoriví ľudia sa v 

živote nezvyčajne dopĺňajú, no v tvorbe 
idú každý vlastnou cestou. Tentoraz sa 
ich zámery prekrížili, aby vytvorili knižku 
nádherných veršov a zároveň vtipných 
postrehov nielen z ich spoločného života. 
Oľga zo stoviek Ľubomírových veršov 
vybrala tie, ktoré jej najväčšmi prirástli 
k srdcu, a aby sa jej ľahšie komentovalo, 
rozdelila básne do desiatich celkov. Čita-
teľ sa takto ocitol v zázračnom svete poé-
zie a zvláštneho humorného sveta. 

Zimný ples v Gymnáziu M. R. Štefánika
Predstavte si, že je piatok, 
26-teho januára 2007. Je 
päť hodín, v Šamoríne veľký 
zhon. Upachtené mamičky 
na poslednú chvíľu dožehľu-
jú košele svojim ratolestiam, 
hľadajú novú škatuľu s pan-
čuškami, ktorú ešte minulý 
týždeň kúpili a drahú voňav-
ku odloženú na výnimočné 
príležitosti. Ockovia dávajú 
džentlmenské rady, fotia si 
svoje prekrásne deti a doleš-
ťujú autá. Natešené preda-
vačky, kvetinárky, kaderníčky 
a manikérky preratúvajú svoj 
dnešný zisk.
Kto to narušil pokojný život 
v našom meste? Bola to Štu-
dentská rada Gymnázia Mila-
na Rastislava Štefánika so svo-
jím prvým Zimným plesom. 
Nič sa nenechalo na náhodu. 
Občerstvenie a výzdoba už 
netrpezlivo vyčkávali prvých 
hostí. 
Na kostole odbíja šesť hodín a 
spoločenská miestnosť gym-
názia sa začína pomaly napĺ-
ňať. Džentlmeni v naleštených 

topánkach si vedú svoje dámy 
v róbach od výmyslu sveta. 
Vzduch sa napĺňa tichou vra-
vou a klopkaním lodičiek. 
Či prima, či druháci, alebo 
oktáva, všetci zvedavo hľadia 
vôkol seba. „Dobrý večer,“ uja-
la sa úvodného slova predsed-
níčka Študentskej rady Katka 
Nosáľová, a prenecháva otvo-
renie plesu pani riaditeľke. Za 
potlesku nastupuje školská 
kapela a úvodný valčík, ktorý 
si odkrútili žiaci Septimy A.
Postupne sa zábava rozbie-
hala, a kým sa vyhlásilo prvé 
kolo tomboly, tanečný parket 
si vyskúšal snáď každý. Bolo 
veľmi príjemné sledovať, ako 
sa bez rozdielu veku a triedy 
zvŕta celá škola v rytmoch 
čače, makareny a iných meló-
dií z dídžejovho vrecka. Oko-
lo polnoci sme sa dozvedeli 
mená kráľa a kráľovnej plesu a 
postupne sa vytrácali.
Zostalo nám veľa krásnych spo-
mienok, boľavých pľuzgierov a 
možno aj nová tradícia... Chceli 
by sme sa touto cestou poďa-

kovať v prvom rade nášmu 
gymnáziu (vedeniu, jednotli-
vým pedagógom, študentom, 
pánovi školníkovi) za to, že nám 
umožnili takto noblesne si spes-
triť náš študentský život. Ďalšie 
ďakujem patrí Študentskej rade 
GMRŠ, ktorá celú túto akciu 
vymyslela, naplánovala, usku-
točnila aj upratala spoločenskú 
miestnosť. A obrovská vďaka 
patrí našim sponzorom, bez 

ktorých by sme si takúto akciu 
nemohli dovoliť. Musím priznať 
naše mierne prekvapenie, že v 
dnešnej dobe, keď človek platí 
aj za znečistený vzduch, ktorý 
dýcha, sa našlo toľko dobro-
prajných a štedrých ľudí, ktorí 
neváhali prispieť či už darom 
alebo radou na „dobrú vec“. 
Ešte raz zo srdca ďakujeme.

Veronika Modravá, Oktáva
Gymnázium M. R. Štefánika

FAŠIANGOVÝ KONCERT
Fašiangy, ktoré sú už oddáv-
na časom zábavy, sa pretavili 
aj do hudby. Dňa 18. februára 
2007 sa v Základnej umelec-
kej škole Štefana Németha-
-Šamorínskeho v Šamoríne 
konal už tradičný Fašiangový 
koncert, na ktorom sa pred-
stavil orchester Film & Musical 
pod taktovkou Pavla Limpára. 
Atmosféra na koncerte bola 
veľmi srdečná a uvoľnená. 
Na koncerte si zaspievala aj 
mladá a talentovaná operná 
speváčka Helena Szabóová, 
rodáčka z Kolárova. Helena 
koncertuje v rôznych štátoch 
Európy, najmä na Slovensku a 
v Maďarsku. Svojím sebaistým 
sopránom obohatila tento 
koncert v operetných i v muzi-
kálových melódiách. Hovore-
ným slovom koncert sprevá-

dzala Ingrid Galbáčová a Zsu-
zsanna Hanusz. V prvej časti 
koncertu si diváci  mali mož-
nosť vychutnať  čaro známych 
melódií J. Straussa a operiet. V 
druhom bloku už zneli muzi-
kálové melódie. Spomeňme 
napríklad Čardášovú princez-
nú, West Side Story či My Fair 
Lady, ktoré v publiku zane-
chali nezabudnuteľné zážitky. 
Koncertná sála bola preplnená 
a kontakt medzi účinkujúcimi, 
dirigentom Pavlom Limpárom 
a publikom bol veľmi otvorený 
a priateľský. 
Srdečná vďaka patrí pani ria-
diteľke Ingrid Ginzeryovej, 
kolektívu zamestnancov školy 
a v neposlednom rade všetkým 
sponzorom za  umelecký záži-
tok z hudby, ktorý sa mohol 
uskutočniť v našom meste.  I.G.

Konto Orange vyhlásilo koncom minulého roka jubilejný piaty 
ročník charitatívneho programu Darujte Vianoce.  Autorovi najo-
betavejšieho skutku pre druhých ľudí udeľuje už tradične ocene-
nie Srdce na správnom mieste. Na deň sv. Valentína, 14. februára 
zástupcovia Konta Orange spolu s patrónkou programu Darujte 
Vianoce, Oľgou Feldekovou, odovzdali sklenené srdce pani Anne 
Škopíkovej z obce Závada v okrese Veľký Krtíš.
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Saunovanie – dotyk zdravia

Falošný rybací šalát
Potrebujeme: 1 fľašu majolky, 
1 tvaroh alebo 2 ks syru Lunex, 
2 varené vajíčka, 2 väčšie mrkvy, 
2 kyslé uhorky, 2 menšie cibule,  
1 lyžičku vegety, 1 lyžičku horčice

Varené vajcia, surovú mrkvu, cibu-
ľu a kyslé uhorky nastrúhame a 
dobre premiešame. Pridáme tva-
roh, môže ho nahradiť aj syrom. 
Pridáme vegetu, horčicu a majol-
ku. Môžeme pridať aj nadrobno 
nakrájanú salámu. Opäť dobre 
premiešame, prikryjeme a uloží-
me do chladničky. Podávame s 
chlebom alebo rohlíkmi.

Čokoládové pagáče
Potrebujeme: 5 vajec, 200 g práš-
kového cukru, 60 g čokolády na 
varenie, 50 g masla (margarínu), 
150 g mletých orechov (polovicu 
môžeme nahradiť pšeničnými 
klíčkami), 50 g kukuričného škro-
bu (maizeny), ¼ litra smotany

Žĺtky vymiešame s práškovým 
cukrom, pridáme nad parou roz-
topenú čokoládu, mleté orechy 
(môžu byť prípadne pomiešané 
s pšeničnými klíčkami), škrob a 
vychladnuté roztopené maslo. 
Napokon do masy opatrne pridá-
me vyšľahané bielka. Formičky na 
pečenie vymastíme a posypeme 
strúhankou. Naplníme do nich 
cesto (treba rátať s tým, že sa 
cesto pri pečení zdvihne), vložíme 
ich na pekáč a na miernom ohni 
ich pečieme asi 25 minút. Pečivo 
za tepla z formičiek vyklopíme. 
Ak vychladli, posypeme ich práš-
kovým cukrom, ozdobíme ich 
snehom zo smotany a orechovou 
plnkou.
Recepty nám zaslala Helena 
Állóová z Mliečna, ktorá v liste 
uviedla, že ide o chutné a odskú-
šané recepty. Dobrú chuť!

Milí čitatelia!
Aj naďalej čakáme na vaše obľú-
bené recepty, ktoré nám môžete 
zaslať na adresu našej redakcie: 

931 01 Šamorín, Hlavná 37 alebo 
na emailovú adresu: redakcia@-

samorin.sk. Vyžrebovaný výherca 
dostane vecnú cenu! 

Uvoľňuje telo i dušu, nervové 
napätie, prináša psychickú i 
fyzickú relaxáciu a prispieva k 
zhromaždeniu síl. Len sauna 
dokáže uviesť telo i dušu do 
takého harmonického a rov-
novážneho stavu. Kto už zažil 
tieto pocity v saune, iste toto 
všetko potvrdí.
Vplyv sauny na zdravie
• Saunovanie má predo-
všetkým výborný preventívny 
účinok. Pravidelne a sústavne 
realizovaný program regene-
rácie a saunovania sa v krát-
kom čase prejaví vytvorením 
odolnosti predovšetkým proti 
viróznym infekciám dýchacích 
ciest, ale tiež ovplyvnením až 
ústupom chorobných preja-
vov ochorení dýchacích ciest 
a kože (aj alergických) a tiež v 
skvalitnením osobného prístu-
pu k životospráve. 
• Povzbudzuje a vylaďuje ner-
vové i hormonálne funkcie 
organizmu a pomáha orgá-
nom pri intenzívnom potení 
zbavovať sa vo zvýšenej miere 
splodín látkovej premeny.
• Saunovanie pomáha odstra-
ňovať síce drobné, ale často 
sa opakujúce stresy denného 
života. Tieto sa prejavujú psy-
chickým vypätím pri jednotvár-
ne zaťažujúcej práci, nespavos-
ťou, nervozitou, stavmi úzkosti, 
vyčerpanosťou, bolesťami hla-
vy, kĺbov a pod. 
• Prispieva k získaniu bez-
prostredne kladného pocitu v 
podobe dokonalej čistoty kože 
s viditeľným kozmetickým 
efektom, uvoľneniu a zlepše-
niu telesnej i duševnej koordi-
nácie a pod.
• Súčasne chráni organizmus 
pred následkami nezvyčajnej 

jednorazovej alebo opakovanej 
jednostrannej telesnej námahy 
s následnými bolesťami, stuh-
nutosťou svalov, únavou a i.
• Z liečebného hľadiska má 
saunovanie podporný význam. 
Z literatúry a praxe je známe 
využívanie aromaterapie (pri 
liečbe horných dýchacích ciest, 
pri poruchách pohybového 
ústrojenstva, pri nespavosti), 
sauna sa využíva na prehriatie 
kĺbov pri niektorých ortope-
dických diagnózach, pri niekto-
rých klimakterických problé-
moch a pod. 
• Nasledujúce riadky určite 
sklamú tých, ktorí si myslia, že 
saunovaním schudnú. Pravda 
je, že sa pri saunovaní za pol 
hodiny stratí 500 g vody, prav-
da je i to, že saunovanie pomô-
že k lepšiemu rozloženiu vody 
v organizme, čo znižuje napr. 

opuchy u ľudí s nadváhou, keď 
mizne voda z tukových tkanív. 
Nahromadené tukové zásoby 
však nezmiznú a vodu po sau-
novom kúpeli rýchlo doplníme.
Sauna však nie je vhodná pre 
všetkých. Niekomu sa sau-
na odporúča,  ale niekomu 
je priam zakázaná. Stručne 
povedané sauna je vhodná pre 
zdravé osoby, ktorým nebo-
li zistené známky nijakého 
závažného ochorenia (akút-
neho alebo zhoršeného chro-
nického). Chorý by sa mal pred 
návštevou sauny poradiť so 
svojím ošetrujúcim lekárom. 
Niektoré ochorenia do sauny 
vôbec nepatria (akútne zápaly, 
niektoré kožné prejavy, kon-
traindikované gynekologic-
ké problémy, degeneratívne 
ochorenia a pod.).

Andrea Červenková

Saunovanie je vraj prameňom mladosti. Ide o formu kúpeľa už po stáročia roz-
šírenú vo Fínsku. Spočíva v striedaní pobytu v horúcom prostredí sauny pri tep-
lotách 70 – 100 °C a následnom ochladení v studenej vode alebo na snehu. Toto 
striedanie má prospešné účinky na telesné orgány, krvný obeh a výmenu teku-
tín v tele. Otužuje, posilňuje celkové obranné schopnosti organizmu a zbavuje 
ho škodlivých odpadových látok. 

(Foto: internet)

Do pozornosti darcov krvi!
V stredu 28. marca bude v Zelenej sále Mestského kultúrneho 
strediska v Šamoríne (na druhom poschodí) opäť prebiehať 
darovanie krvi. Pracovníci mobilnej transfúznej stanice brati-
slavskej Národnej transfúznej služby a základná organizácia 
Červeného kríža v Šamoríne očakávajú darcov krvi, ktorí chcú 
pomôcť druhým, od 8.00 do 11.00 hod.. 

Vítame Vás v našom kníhkupectve!
Naša ponuka: svetová literatúra, beletria, jazykoveda, slovníky, 
cestopisy, darčeky, kalendáre, darčekové poukážky, CD/DVD

Šamorín, Gazdovský rad 1998, budova ESOLINE 
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HASIČI
ZASAHO-

VALI
25. januára po 20 hodine 
bolo ohlásené, že na Vodá-
renskej ulici v Šamoríne vyte-
ká olej zo zaparkovaného 
osobného auta. Po príchode 
na miesto bolo zistené, že 
olej vytiekol z poškodené-
ho motora auta. Pomocou 
absorbčného materiálu a 
odmasťovača AQ-2000 bol 
olej z vozovky odstránený.
29. januára v ranných hodi-
nách silný vietor vyvrátil stĺp 
verejného osvetlenia na dvo-
re hasičskej zbrojnice, zata-
rasil tým jednu z výjazdo-
vých ciest. Po odpojení stĺpu 
od elektrického vedenia sa 
mohlo začať so sprejazdne-
ním výjazdovej cesty.
Počas prác na uvoľnenie 
výjazdovej cesty bol ohláse-
ný požiar suchého porastu 
v obci Kvetoslavov. Požiar 
vznikol od spadnutého elek-
trického vedenia.
6. februára po 20 hodine 
bola vyžiadaná pomoc od 
hasičov. V byte na štvrtom 
poschodí si muž zlomil pan-
vovú kosť a bolo treba zrane-
nú osobu dopraviť k sanitke. 
Hasiči zniesli zranenú osobu 
pomocou nosítka Spen-
cer po schodoch, nakoľko 
sa do výťahu na nosítkach 
nezmestil. 
19. februára bol hlásený 
požiar suchého porastu. 
Jednalo sa o požiar popri 
ceste medzi obcami Čukár-
ská Paka a Malá Paka. Vďaka 
rýchlemu zásahu hasičov sa 
požiar nerozšíril do spome-
nutých obcí.

Detská onkologická klinika - pri 
tomto spojení nám prebehne 
hlavou tisíc myšlienok. Zväčša 
sú to smútok, obavy, strach, 
no asi málokto z nás si vie sku-
točne predstaviť, čo prežívajú 
deti, ich matky a ich najbližší v 
najťažšej skúške svojho života. 
Limbova 1 v  Bratislave, Detská 
onkologická klinika. My sme sa 
ju rozhodli navštíviť. Mali sme 
taký istý strach ako mnohí iní.  
Strach otvoriť dvierka do nie-
čoho neznámeho, do niečoho, 
čo tak bolí. No viedlo nás nie-
čo, čo vychádzalo z nás, nášho 
srdca. Prišlo nás osem - šesť 
študentov a dvaja profesori. 
Boli sme len časťou skladačky 
nazvanej „Hlas srdca“. 
Hlas srdca sme vytvorili na 
našej škole pred štyrmi rok-
mi. Dúfame však, že sa ozve v 
každom z vás. Do Hlasu srdca 
patria všetci tí, ktorí darovali 
krv, ktorú tu tak veľmi potrebu-
jú. Patria sem aj všetci tí, ktorí 
pravidelne prispievajú 
do zbierky, do malej 
krabičky nádeje, s kto-
rou občas prichádza do 
triedy pani profesorka 
Moravčíková. A všetci 
tí, ktorým to nie je ľaho-
stajné. 
Stojíme pred veľký-
mi sklenými dverami 
s  taškami plnými dar-
čekov. Je v nich síce 
len zopár hračiek, knižiek, far-
bičiek, omaľovánok a vďaka 
pánu Rajčekovi z pekárne v 
Kvetoslavove aj niečo sladké. 
Naša škola pridala ešte vitamí-
novú bombu v podobe ovocia 
a malú obálku s čiastkou 7500 
korún  (PS: týmto sa chce-
me poďakovať všetkým, ktorí 
obetovali nejaké to drobné, 
čo mali určené na desiatu.) V 
jej obsahu je však ďaleko viac 
- posolstvo od nás,  ktoré vraví, 
že nám to nie je ľahostajné.
Čakáme. Na chodbách je hluk, 
prebieha vizita. Spoza dve-
rí na nás zvedavými očami 
vykúka malý chlapec. Čakáme 
čoraz nervóznejší, ako to bude 
prebiehať. Medzi dverami sa 
vzápätí objaví pani primár-
ka MUDr. Daniela Sejnová a s 
úsmevom na tvári nás priví-

ta. Má však naponáhlo, a tak 
nám predstaví sestričku Gitku 
Pažitnú, ktorá nás sprevádza. 
Nenachádzam slová, ktorými 
by som vyjadrila pocit z tejto 
usmievavej, silnej ženy. Môžem 
však povedať, že v tom okami-
hu som vedela, že som stretla 
výnimočnú osobu.  Rovnako 
výnimočný bol i celý personál. 
Od Gitky sme sa dozvedeli, že 
na oddelení je 34 detí spolu s 
rodičmi, i keď nie každé dieťa 

na oddelení má pri sebe mat-
ku, ktorú tak veľmi potrebuje. 
Na jednom oddelení sú deti do 
šesť rokov a na druhom od šesť 
do osemnásť rokov. Rozprávala 
nám  o živote na tejto klinike, o 
svojej práci a o tom, aká dôleži-
tá je nádej a podpora blízkych.   
V oddelení pre malé deti sme 
našli malú kuchynku, v ktorej 
sme stretli jednu mamičku a 
odovzdali jej sladké pečivo a 
ovocie. Zrazu z chodby vyšlo 
malé dievčatko s krásnymi 
modrými očami. Trocha sa 
hanbilo, preto som k nej podiš-
la a spýtala sa jej, ako sa volá. 
So sklonenou hlavičkou sa 
predstavila ako Katka. Vravím 
jej: „Aj ja.“ Pýtam sa jej: „Vieš, čo 
dokážeš, ak tlesneš rukami?“ 
Nechápavo na mňa pozrela. 
Z tašky som vytiahla ružové 

prasiatko a nenápadne zapla 
gombík. Katka tlesla rukami 
a prasiatko sa začalo smiať a 
natriasať. Hneď si ho vzala a s 
obrovským úsmevom na tvári 
a  rozžiarenými očkami vravela: 
„Trašie sa, trašie sa.“ 
Toto bol náš prvý kontakt. Vza-
du sme potom objavili herňu. 
Mali tu televízor, hračky, kočíky, 
malé stoličky so stolíkmi a na 
nich farbičky. Po okrajoch boli 
aj väčšie stoličky, na ktorých 

sedeli mamičky 
detí a zhovárali sa. 
Tu sme deťom roz-
dali malé darčeky, 
hrali sme sa s nimi 
a ony nám nakreslili 
obrázky, z ktorých 
sme si v škole spra-
vili nástenku. 
Nastal čas odcho-
du. Poďakovali sme 
sa, že si na nás spra-

vili čas a rozlúčili sa.
Sedím v autobuse a premýš-
ľam. Všetko sa mi znovu pre-
mieta pred očami. V  ruke držím 
knižku s názvom „Deti môjho 
srdca“, ktorú napísala sestrička 
Gitka Pažitná. Sú v nej príbe-
hy detí a ich rodín, s ktorými 
sa počas rokov svojej práce na 
onkológii stretla. Možno nám 
táto knižka viacej priblíži ich 
trápenie i radosť z vyhratého 
boja. Možno nás prinúti zamys-
lieť sa nad všetkým, čo robíme, 
čo nás trápi a hnevá a donúti 
nás viac si vážiť svoje zdravie, 
rodinu,  život. Otvorím knižku a 
vetou na začiatku ukončím svoj 
článok: „Niet väčšej bolesti na 
zemi ako bolesť matky, ktorá 
stratila svoje milované dieťa.“

 Katarína Hodúrová,
Hotelová akadémia Šamorín

Darovali sme kúsok z nás

Liga proti rakovine vyhlásila 13. apríl 2007 za Deň 
narcisov, ktorý sa bude konať už po jedenásty raz. 
Účasť v celoštátnej akcii ohlásilo 515 právnických 
osôb. Iste sa aj v Šamoríne stretneme s dobrovoľ-
níkmi z inštitúcií, škôl a spoločenských organizá-
cií, ktorí budú dary zbierať do žltých urien, na hla-
ve budú mať žlté čiapky s evidenčným číslom. Za 
dary sa darcom odmenia žltými narcismi.
Pomôžme chorým, veď nemôžeme vedieť, kedy 
budeme na pomoc odkázaní aj my! 
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Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3

Požiadavky na chovateľov 
pri nahlasovaní domácej 
zabíjačky, na odber, balenie 
a uchovávanie vzoriek až do 
ich odvozu na laboratórne 
vyšetrenie
Nahlasovanie
Ošípané možno zabíjať u cho-
vateľa na súkromnú domácu 
spotrebu, ak bolo zabíjanie 
zvierat nahlásené Regionálnej 
veterinárnej a potravinovej 
správe Dunajská Streda aspoň 
jeden deň vopred, t. j.:
a) chovateľ, vlastník, držiteľ oší-
panej, ktorý vykonáva domácu 
zabíjačku (ďalej len chovateľ), 
je povinný túto skutočnosť 
nahlásiť najmenej jeden pra-
covný deň vopred v čase od 
7.00 do 15.00 hod. na telefón-
nom čísle 031/ 551 53 32,
b) pri nahlásení uvedie tieto 
údaje:

- adresa chovateľa, ktorý vyko-
náva domácu zabíjačku,
- plánovaný dátum a čas domá-
cej zabíjačky,
- počet zabíjaných ošípaných,
- telefónne číslo chovateľa,
c) pri preberaní ohlásenia 
domácej zabíjačky pracovník 
RVPS informuje chovateľa, či 
má alebo nemá odobrať vzor-
ku na vyšetrenie trichinel, ako 
aj o vyplnení sprievodného 
dokladu, ktorý musí chovateľ 
pripojiť k odobratej zabalenej 
vzorke.
Postup odberu a balenia vzo-
riek
Chovateľ odoberie vzorky brá-
ničných pilierov z každej polo-
vice jatočného tela domácej 
ošípanej v mieste prechodu do 
šľachovitej časti s veľkosťou cca 
5x5 cm. Chovateľ zabalí vzorky 
do čistého mikroténového, 

igelitového alebo iného vhod-
ného nepremokavého vrecka. 
V prípade zabíjania viac ako 
jednej ošípanej pre súkromnú 
domácu spotrebu chovate-
ľa sa obidve vzorky z oboch 
polovíc každej ošípanej zaba-
lia osobitne. K uzavretému 
vrecku sa pevne pripojí sprie-
vodný doklad.
Vzorku chovateľ uskladní v 
chladničke. Neukladať do 
vý parníka alebo do mraz-
ničky!!!
Vyplnenie sprievodného 
dokladu
V sprievodnom doklade na 
laboratórne vyšetrenie vzorky 
ošípanej zabitej v rámci domá-
cej zabíjačky chovateľ uvedie:
- dátum zabitia,
- adresu chovateľa, ktorý vyko-
náva domácu zabíjačku,
- telefonický alebo iný kontakt 

pre prípad rýchleho bezod-
kladného nahlásenia pozitívne-
ho laboratórneho vyšetrenia,
- podpis chovateľa, ktorý vyko-
nal domácu zabíjačku.
Zvoz vzoriek na laboratórne 
vyšetrenie od chovateľa
Zvoz vzoriek na laboratórne 
vyšetrenie od chovateľa orga-
nizuje RVPS Dunajská Streda.
Oznamovanie laboratórnych 
výsledkov
a) pri pozitívnom výsledku 
laboratórneho vyšetrenia 
s nálezom trichinella RVPS 
zabezpečí bezodkladné infor-
movanie chovateľa,
b) v prípade, že chovateľ nie je 
o pozitívnom náleze trichinella 
informovaný do 3 pracovných 
dní, môže považovať laboratór-
ne vyšetrenie za vyhovujúce.

MVDr. Dušan Rajský, PhD,
riaditeľ RVPS Dunajská Streda

PODPORA REGIONÁLNEHO ROZVOJA POKRAČUJE
Aktívni jednotlivci, občianske združenia, nadácie, obce, verejnoprospešné inštitúcie aj regionálne médiá 
z celého Slovenska dostávajú už tretí rok po sebe šancu prispieť k rozvoju svojho regiónu a kvalitatívnej 
zmene prostredia, v ktorom žijú. Konto Orange v rámci grantového programu „Šanca pre váš región“ pod-
porí tých, ktorí z vlastnej iniciatívy pripravia pre svoj región nápadité, užitočné a zmenu prinášajúce pro-
jekty. Aj tento rok ich realizáciu podporí celkovou sumou 4 milióny Sk. 

Otvorený grantový program 
pod názvom Šanca pre váš 
región realizovalo Konto Oran-
ge po prvýkrát v roku 2005. 
Jeho dlhodobým cieľom je 
podporovať zmysluplné, ino-
vatívne projekty, ktoré prispie-
vajú k zvyšovaniu kvality živo-
ta obyvateľov v jednotlivých 
regiónoch. Vďaka výsledkom 
predchádzajúcich dvoch roč-
níkov programu už možno v 
tejto oblasti sledovať aj prvé 
pozitívne zmeny. Konto Oran-
ge doteraz podporilo spolu 
178 projektov realizovaných 
vo všetkých ôsmich krajoch 
Slovenska sumou 8 miliónov 
korún. 
V tomto roku Konto Orange 
prerozdelí s rovnakým záme-
rom ďalšie 4 milióny korún. 
Podporené budú originálne 
projekty, ktoré sú verejno-
prospešného charakteru a 
budú realizované formou dob-
rovoľníckej práce. V každom 
z ôsmich krajov Slovenska 

Konto Orange plánuje rozdeliť 
500 000 Sk. Na jeden projekt je 
možné vyčleniť maximálne 70 
000 Sk.
Tak ako po minulé roky bude 
podpora Konto Orange v rám-
ci tohto grantového programu 
opäť zameraná na výstavbu 
nových detských ihrísk, oddy-
chových zón, športovísk či kul-
túrnych zón ako aj na zlepše-
nie informovanosti obyvateľov 
vďaka novým informačným 
tabuliam, vydávaniu regio-
nálnej tlače a pod. Podporený 
bude aj rozvoj regionálneho 
cestovného ruchu prostredníc-
tvom rôznych projektov obno-
vy turistických chodníkov, 
pamiatok a propagácie zaují-
mavostí regiónu. Konto Oran-
ge chce prispieť aj k zachova-
niu kultúrnych zvyklostí regió-
nov podporou ochotníckych 
divadiel, folklórnych súborov, 
tradičných kultúrnych festi-
valov a pod. Z grantového 
programu budú podporené 

aj rôzne komunitné projekty 
zamerané na stretávanie ľudí v 
miestnej komunite, na ich spo-
ločné trávenie voľného času, 
ako aj projekty integrujúce 
rôzne skupiny obyvateľov.
Grantový program bude opäť 
realizovaný v dvoch etapách v 
závislosti od príslušných kra-
jov Slovenska. Do prvej etapy 
sa budú môcť zapojiť občania 
a organizácie, ktoré chcú pro-
jekty realizovať v Prešovskom, 
Košickom, Trnavskom a Nit-
rianskom kraji. Termín prijíma-
nia projektov v týchto krajoch 
je do 3. apríla 2007. V druhej 

etape, ktorá začína 4. júna, 
budú oslovení občania a orga-
nizácie realizujúce projekty v 
Banskobystrickom, Bratislav-
skom, Trenčianskom a Žilin-
skom kraji. Termín prijímania 
projektov v druhej etape je 18. 
júla 2007.
Projekty je potrebné predložiť 
najneskôr do termínu uzávierky 
v 5-tich exemplároch na adresu 
Centrum pre filantropiu, Mede-
ná 5, 811 02 Bratislava. Formu-
lár spolu s bližším popisom 
štruktúry predkladaných pro-
jektov je k dispozícii na stránke 
www.kontoorange.sk.

Potrebujete rýchlo modernizovať a rekonštruovať?
Hľadáte dostupnú cestu k vlastnému bývaniu?

Využite najvýhodnejšie hypotekárne úvery a získate:
• garantovanú úrokovú sadzbu od 4 % p. a.,

• možnosť splatenia od 11 do 23 rokov,
• úver bez vkladu a využitím 9,5 % štátnej prémie,

• rýchly a jednoduchý servis (všetko vybavíme za Vás).

Ildikó Katona – 0918 444 665, Gazdovský rad 30, 931 01 Šamorín
Utorok, štvrtok, piatok od 9.00 do 17.00 hod.
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Úspechy šamorínskeho sálového futbalu III. časť

Družstvo FC Franco 

Kedy vzniklo družstvo FC 
FRANCO?
– Naše družstvo vzniklo 31. 
januára 1996, teda nedávno 
sme oslávili svoje jedenáste 
narodeniny. Spomedzi šamo-
rínskych družstiev, ktoré hra-
jú v bratislavskej lige, je naše 
družstvo najstaršie. Onoho 
času existovalo družstvo 
PARABOYS, od ktorého sme 
sa dozvedeli o existencii brati-
slavskej ligy. Pocítili sme chuť 
zasúťažiť si a sme hrdí na to, že 
existujeme už jedenásť rokov. 
V súčasnosti hráme v druhej 
triede bratislavskej ligy, avšak 
máme dobré šance postúpiť o 
triedu vyššie. Verím, že sa nám 
to podarí.
Náš najväčší úspech bol, keď 
sme sa prebojovali do prvej 
ligy. Mali sme však smolu, lebo 
práve v tom roku sa liga zme-
nila, a šesť družstiev skĺzlo do 
druhej triedy. Naším ďalším 
úspechom bolo, že sme sa vla-
ni dostali do osemfinále Slo-
venského pohára, kde nás však 
porazilo slovenské reprezen-
tačné družstvo.
Udržiavame priateľské vzťahy s 
družstvom Old boys z Patiniec, 

ktoré nás každý rok pozýva na 
svoj priateľský turnaj, my ich 
zasa pozývame na zimný Pohár 
Franco.
Kde a ako často trénujete?
– Raz do týždňa trénujeme v 
telocvični strednej odbornej 
školy na Vinohradníckej ulici, 
mimo sezóny sú tréningy dva 
razy do týždňa. V súčasnosti 
trénujeme raz do týždňa, lebo 
v sobotu sú ligové zápasy, v 
nedeľu zasa pohárové zápasy.

Bez sponzorov by ste aj vy 
mali ťažký život? Kto podpo-
ruje vaše družstvo?
– Naším hlavným sponzorom 
je od počiatkov František Fulaj-
tár a firma FRANCO. Pre nás je
šamorínskym „Abramovičom“, 
no máme aj menších sponzo-
rov, ktorým sme takisto veľmi 
vďační. Sú to firmy 11 SPORT
PUB, ProfDrink, Tempes a 
Ripex.

(kovács)

V dnešnom čísle Tibor Lengyel predstaví družstvo FC FRANCO, ktoré hrá v dru-
hej bratislavskej lige.

Družstvo (horný rad zľava): Zsolt Füle, Peter Mikus, Richard Višan, Július Szalbert 
a Jozef Csémy, (dolný rad zľava): Tomáš Uhrin, Zoltán Péterfi, Milan Hargaš a
Tibor Lengyel 

FC ŠTK 1914 ŠAMORÍN
Pred zahájením jarnej časti 
sezóny 2006/2007 naše 
mužstvá III. ligy odohrali tie-
to prípravné zápasy:

Dospelí
Ohrady – ŠTK 1:5
Góly: Pinte – 2, Molnár, Őszi, 
Szerda
Bernolákovo – ŠTK 0:3
Góly: Pinte, Molnár, Őszi
Rača – ŠTK 1:1
Góly: Szerda
Sládkovičovo – ŠTK 0:7
Góly: Szerda – 3, Őszi – 2, 
Pinte, Molnár
Tomašov – ŠTK 0:5
Góly: Őszi – 2, Molnár, Feke-
te, Végh
ŠKP Bratislava – ŠTK 0:2
Góly: Ferencz – 2
Trhová Hradská – ŠTK 1:7
Góly: Molnár – 3, Sárközi – 2, 
Pinte, Gyurász

Dorast
Hubice A – ŠTK 2:2
Góly: Urhoffer, Móži
ŠTK – Gabčíkovo 2:1
Góly: Urhoffer, Koszna
ŠTK – Zemianska Olča 6:1
Góly: Koszna – 2, Móži, Hudá-
ček, Špaček, Szerda
ŠTK – Dunajská Lužná 3:2
Góly: Urhoffer – 2, Móži
ŠTK – Šurany 2:3
Góly: Sárközy, Móži
ŠTK – Dúbravka 2:3
Góly: Urhoffer, Rigó
ŠTK – Rapid Bratislava 0:0
Veľká Paka – ŠTK 1:2
Góly: Sárközy – 2
ŠTK – Baloň 1:0
Góly: Süke (11 m)

Starší žiaci
Hamuliakovo – ŠTK 0:10
Góly: Molnár – 4, Both – 2, Lip-
ka – 2, Rigó, Vanek
Veľký Meder – ŠTK 1:4
Góly: Lipka, Vanek, Štifter, 
Both
Mladší žiaci
Gabčíkovo – ŠTK 3:6
Góly: Mezzei, Göndör – 2, 
Geleta, Mikuš – 2
DAC Dunajská Streda – ŠTK 
1:0

Alexander Farkas

O dorasteneckých a žiackych 
mužstiev sa viacej dozviete 

aj na webovej stránke: 

w w w.coalaclub.sk
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23. januára 2007 sa narodila 
Henrieta Orosz, 26. januára 
Tamás Achilles Pongrácz, 27. 
januára Viktória Szalayová, 
29. januára Dominika Hran-
čová, 30. januára Amanda 
Jozefíková, 31. januára Hana 
Kličková, 13. februára Denis 
Pivarči, 14. februára Dóra 
Borbély.
Veľa šťastia, novorodenci!

14. marec – Steinbeck: Egerek és emberek – divadelné predstavenie – 19.00 
16. marec – Kultúrny program  pre školy – organizátor: Rómske občianske združenie Gandhi – 9.30 
24. marec – Koncert rockovej skupiny Transylmania – 19.00
26. marec – Výročná členská schôdza Jednoty COOP – 18.00
28. marec – Deň učiteľov – slávnostná  akadémia – 14.00
29. marec – Vyhodnotenie najlepších športovcov mesta Šamorín za rok 2006 – 16.00

NARODENIA

20. januára 2007 zomrel vo 
veku 50 rokov Ján Károlyi, 
31. januára vo veku 71 rokov 
Ján Zrník, 9. februára vo veku 
86 rokov Mária Ferencziová, 
13. februára vo veku 44 rokov 
Ernest Horváth a vo veku 53 
rokov Magdaléna Husvétho-
vá.
Česť ich pamiatke!

ÚMRTIA

Veľa zdravia, šťastia, pohody 
a lásky v kruhu najbližších 
prajeme tým občanom mesta 
Šamorín, ktorí v marci 2007 
dovŕšia 70., 75., 80., 85., 86. 
a viac rokov života: Ladislav 
Benkovics, Júlia Csenkeyo-
vá, Zuzana Gallóová, Juraj 
Szudor, Jozef Tóth, Andrej 
Trajcsík, Katalin Batta, Emília 
Malíková, Margita Šveco-
vá, Irena Világiová, Gustáv 
Fekete, Karol Filka, Terézia 
Baleková, Juliana Baráthová, 
Mária Bartalová, Viktor Cza-
fik, Juliana Lukácsová, Irena
Öllősová, Mária Riedlová, 
Katarína Sváteková.

NAŠI JUBILANTI

KALENDÁR UDALOSTÍ
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PROGRAM MATERSKÉHO CENTRA BABA KLUB
7. marec – Tvorivé ruky: ,,VÝROBA DEKORAČNÝCH RUŽÍ“. Predvedie Veronika Poláková
9. marec – Od 10.00 do 11.00 hod. – sociálnopsychologický výcvik. Téma: Prijímací pohovor – 
2. časť. Prednáša: Ing.Tatiana Uličná
14. marec – Tvorivé ruky: ,,STOJANČEKY NA VEĽKONOČNÉ VAJÍČKA“
20. marec – VEĽKÁ NARODENINOVÁ OSLAVA v MsKS od 16.30 do 18.00 hod. Účinkujú: Martin a 
Rado Hudecovci ,,ROZPRÁVKA O HLÚPOM JANOVI“, šamorínske mažoretky pod vedením p. Knezo-
vičovej, maľovanie na tvár so Zuzanou Csölleiovou, detská diskotéka s Ivetou Bodnárovou
26. a 28. marec – Tvorivé ruky: ,,VÝROBA VEĽKONOČNÝCH POHĹADNÍC A DEKORÁCIÍ“ 

MAREC 2007

14. februára 2007: Viliam Tan-
ko a Kristina Moravčíková. 
Gratulujeme!

UZÁVRELI MANŽELSTVO

• Predám celoročne obý-
vateľnú chatu na 8 árovom 
stavebnom pozemku: voda, 
plyn, elektrika, pivnica, bazén 
v obci Kyselica. Tel.: 0918 541 
569 alebo 02/64 361 398.
• Hľadám spolupracovníkov v 
bankovníctve. Informácie na 
tel. č. 0911 212 993.
• Predám 2 demižóny (50 l), 
konštrukciu fóliovníka 
(4x2 m), chladničku (40 l), 
športový detský kočík. 
Tel.: 0908 495 843

DROBNÉ INZERÁTY

Masáže priamo 
vo Vašom byte!

Vykonávam klasickú, špor-
tovú, lymfodrenážnu masáž, 

masáž hlavy a reflexnú
masáž chodidla.

Prídem k Vám do bytu 
s kompletným masážnym 

vybavením.

Kontakt: 0907 442 276 alebo 
031/559 88 31, mail: barta.

ladislav@mail.t.com.sk

Stolárska dielňa v Šamoríne prijme 
do TPP výrobného technika.

Náplň práce:
- spracovanie cenových ponúk na okná a dvere,
- spracovanie objednávok materiálu,
- komunikácia so zákazníkmi,
- organizácia práce v dielni a montáží u zákazníka.

Požiadavky:
- ÚSV – drevárske alebo stavebné,
- nemecký a maďarský jazyk aktívne,
- PC-Windows, Excel,
- marketingové skúsenosti,
- prax min. 5 rokov v odbore.

Nástup ihneď!
Životopisy s tel. kontaktom zasielajte na adresu 

PECOS, s. r. o., Priemyselná 27, 931 01 Šamorín 
alebo mailom na adresu: pecos@nextra.sk.

Predsedníčke šamorínskej 
organizácie Jednoty dôchod-
cov na Slovensku a bývalej 
členke vedenia šamorínskej 
základnej organizácie Sloven-
ského Červeného kríža Irene 
Kopálovej pri príležitosti 80. 
narodenín blahoželal Jozef 
Fürdős, predseda organizácie 
a členka vedenia Helena Han-
zliková. V mene organizácie 
oslávenkyni poďakovali za 
mnohoročnú obetavú prácu 
vo vedení Červeného kríža a 
zaželali jej pevné zdravie. 

Ilustračná snímka
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VAŠA SPOKOJNOS JE NAŠIM ZÁKLADOM

SAMARIA CENTRUM, BRATISLAVSKÁ 100/C V ŠAMORÍNE

Y
Y

B
TRODI

NÉ
O

Y

N

D
M

POZEMKY
N VO

VBY

O
STA

H¼ADÁME PRE KONKRÉTNYCH KLIENTOV
Byty, rodinné domy a pozemky

0905/444 454
9 / 6 730 03 63 6

WWW.SAMORIN.COM
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Realitná a právna kancelária, s.r.o.

0905/666653

21 bytov
Orechová Potôò

Výhradné sprostredkovanie
Výhradné sprostredkovanie

46 bytovŠamorín

Info: 0905/666653, 0905/444454, 0907/333366

Hviezdoslavov

Pozemky sú urèené na výstavbu rodinných domov,
v zmysle uznesenia Obceného zastupite¾stva obce.

Cena: 1.499,-Sk/m2

Pozemky majú rôzne výmery. Pre 
lepšiu orientáciu cenami si pozrite 
nasledovný preh¾ad:

594,5 m2                  cena: 891.156,-Sk
697 m2                  cena: 1.044.803,-Sk
793,3 m2               cena: 1.189.157,-Sk
809,75 m2             cena: 1.213.815,-Sk

PRE PRVÝCH 5 KUPUJÚCICH Z¼AVA 5% Z CENY POZEMKU !

Šírka pozemku od 14,5 - 19,75 mDåžka pozemku 41 m

Stavebné pozemky
Ceny sú uvedené bez z¾avy.

Výhradný predaj stavebných pozemkov Výmery pozemkov.

0905/666653
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www.venetopizzeria.sk
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Hlavná 10, 931 01 Šamorín, tel.: 0905/628 424
AUTOŠKOLA

Ivan Ruman

O - TOPAUT

Predpokladaný
termín

zahájenia kurzu

Cena kurzu

pre študentov
9 900,- Sk

9 400,- Sk

Výcvik prebieha
na vozidle
Peugeot 206

kupón

na
zľavu

500,- Sk

20. 03. 2007

Veľkonočná
akcia


