
Mesačník verejného života  Bezplatné 

Ročník XVII. číslo 4    Apríl 2007

Pošta sa sťahovať nebude z centra mesta
Uprostred marca sa 
mestom začali šíriť fámy, 
že Slovenská pošta sa 
presťahuje na Bratislav-
skú cestu do budovy 
Samaria Centra. Občania 
začali organizovať petí-
ciu a podpisy doručili 
Slovenskej pošte. Aký 
bude osud pošty, aká je 
pravda?, spýtali sme sa 
primátora mesta Károly 
Domsitza. 
– Keď som sa dozvedel, že 
občania začali konať v súvislos-
ti so sťahovaním pošty (petícia, 
zbieranie podpisov atď.), a že 
sa v meste šíria klebety o jej 
sťahovaní do Samaria Centra, 
ihneď som začal konať, veď 
pošta vedenie mesta o takomto 
svojom zámere neinformovala. 
Je aj v záujme mesta a mest-

ského zastupiteľstva, aby pošta 
zostala na súčasnom mieste, v 
centre mesta. Rokoval som s 
riaditeľom Regionálneho cen-
tra Slovenskej pošty  v Dunaj-
skej Strede Csabom Urbánom, 
listom som sa obrátil na gene-
rálneho riaditeľa Slovenskej 

pošty v záujme toho, aby pošta 
zostala v priestoroch na Hlavnej 
ulici. Predbežne sme sa dohod-
li, že pošta zostáva v centre. Je 
však faktom, že jej činnosť chce-
lo vedenie pošty racionalizovať, 
nakoľko súčasné priestory sú 
pre poštu priveľké. Preto som 

rokoval s majiteľom budovy, 
ktorý je ochotný akceptovať 
žiadosť pošty znížiť nájomné za 
priestory, ktoré pošta doteraz 
využívala, teda do konečného 
riešenia bude pošta pracovať v 
priestoroch, ktoré si v súčasnosti 
prenajíma. Podľa mojich infor-
mácií majiteľ budovy ponúkol 
vedeniu pošty, že po prestav-
be a modernizácii budovy si 
bude môcť pošta prenajímať 
požadovanú plochu za dohod-
nuté nájomné. Ponúkol som 
možnosť, že mesto je ochotné 
rezervovať na parkovisku oproti 
pošte, resp. mestskému úradu 
2-3 miesta (v pracovnom čase) 
pre klientov, ktorí na poštu prišli 
autom. Dnes (26. marca) je teda 
situácia taká, že pošta zostáva 
na svojom starom mieste.

Helena Tóthová

Počas Veľkonočných sviatkov 
uvažujeme o tom, čo sa sta-
lo síce pred mnohými rokmi, 
ale svojou jedinečnosťou a 
veľkosťou má význam aj pre 
dnešnú dobu. Pán Ježiš pre-
mohol smrť. To nám signalizuje 
správa od prázdneho hrobu. 
Letí do šíreho sveta. Dostáva 
sa aj k nám. Počujeme ju aj my? 
Uvedomujeme si  jej požehna-
nie a blahodarné následky?
Zem, počuj slovo Hospodino-
vo! Si miestom víťazstva lásky 
nad nenávisťou. 
Zem, počuj slovo Hospodinovo 

v dnešný deň! Vážne sa musí-
me zamyslieť nad tým, aké je to 
slovo, ktoré máme počuť. A či 
je naozaj zem tým miestom, na 
ktorom dochádza k víťazstvu 
lásky v zápase nad nenávisťou. 
So zdesením by sme asi odpo-
vedali záporne. Podľa Božieho 
plánu stvorenia všetko malo 
mať Božiu podobu: „Boh stvo-
ril človeka na svoj obraz.“ Táto 
Božia podoba v človeku sa mala 
odrážať najmä v láske. V tej, v 
ktorej Pán Boh všetko zo svojej 
náruče vypustil, aby existovalo. 
Svet je dielo Božej lásky. Sme 

si aj vedomí, čo nás od tohto 
prvotného plánu oddelilo. Že 
to bol pád do hriechu. Naša 
nenávisť vyvrcholila na golgot-
skom kríži. Kríž sa stal symbo-
lom ľudskej nenávisti. Do tohto 
stavu zaznieva veľkonočné 
evanjelium. V odmietnutom 
Kristovi Pán Boh trvá na svojej 
láske. Dokazuje nielen izrael-
skému ľudu, ale nám všetkým, 
že On mení kríž – symbol nená-
visti na znamenie víťazstva 
lásky a odpustenia. Pýtame sa 
čím? Tým, že na tretí deň ostá-
va hrob prázdny. Že láska po 
dlhom čase víťazí nad nenávis-
ťou. Cez Kristovo vzkriesenie 
Pán Boh dáva človeku nový 

Veľkonočné sviatky

(Pokračovanie na strane 3)
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14. marca navštívil Inštitút Fórum pre výskum menšín veľvyslanec 
Spojených štátov amerických Rodolphe Meaker Vallee (na sním-
ke vľavo). Hosť sa oboznámil s činnosťou inštitútu, stretol sa so 
zástupcami viacerých juhoslovenských občianskych organizácií a 
informoval sa o situácii maďarskej a rómskej menšiny žijúcej na 
Slovensku                 (ti)  

Do Šamorína pricestovala z holandského partnerského mesta 
Leiderdorp na viacdňovú návštevu Carola Visser, pracovníčka 
komunikačného odboru tamojšej radnice. Na mestskom úrade 
ju prijal viceprimátor Gabriel Bárdos, ktorý ju informoval o minu-
losti a súčasnosti nášho mesta, ako aj o činnosti mestského úra-
du. Odborníčku na komunikáciu sprevádzal po mestskom úrade 
prednosta Ervin Sármány                (ti)   

Materská škola na Dunajskej ulici oslavovala 20. výročie svojho 
založenia. O oslavách, ktoré sa konali 20. marca, budeme podrob-
nejšie informovať v najbližšom čísle našich novín

28. marca sa naplnila sála kultúrneho domu s pedagógmi nášho 
mesta. Z príležitosti Dňa učiteľov ich pozdravil zástupca primáto-
ra mesta Gabriel Bárdos 

Marcové príjemné počasie vylákalo ľudí nielen do prírody, ale aj 
na Hlavné námestie nášho mesta

Od 10. do 12. mája jarné trhy  na Hlavnom námestí v Šamoríne, na ktoré Vás srdečne pozývame!
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MS v ľadovom hokeji v 11! sportpube! Tipujte a fandite u nás!
Cintorínska ulica 11                    www.11sportpub.comUž sa to blíži! 

Prvá vedúca súboru, pani 
Táňa Hužovičová odpoveda-
la takto: 
– Pred desiatimi rokmi som ako 
jedna z členov novovzniknuté-
ho výboru Miestneho odboru 
Matice slovenskej v Šamoríne 
vyslovila návrh na rozvíjanie 
slovenskej kultúry – založenie 
detského folklórneho súboru. 
Stala som sa jeho vedúcou a 
pod patronátom vtedajšieho 
predsedu MO MS Ing. Dušana 
Zaťka pustila som sa do práce.
Pre prvý slovenský detský 
folklórny súbor v Šamoríne 
som vymyslela názov Prvosien-
ka.
Už prvý nácvik mi pomáhali 
organizovať priateľky Božena 
Nagyová a Marta Galbáčová. 
Pridala sa k nám Margita Ágho-
vá, Margita Barabasová s man-
želom Emilom, Barbora Csá-
nová a iní. Najskôr sme si kroje 
požičiavali. Choreografie naň
sme prispôsobili požičaným 
krojom – Myjava, Detva, Šariš a 
podobne. Chýbala odbornosť, 
prevažovala spontánnosť, kto-

rá dokázala chytiť ľudí 
za srdce. S choreogra-
fiou mi pomáhali vtedy
dospievajúce dievča-
tá Diana Baloghová a 
Martina Blažeková.
Dokázali úžasné veci. 
Nikdy nezabudnem na 
tie deti, s ktorými sme 
súbor zakladali. Mala 
som ich naozaj rada. 
Boli sme ako veľká 
rodina.
Štafetu vedenia súboru 
prevzali Iveta Maxiáno-
vá, Gabriela Ďurišová, 
Ľudmila Jáchimová i 
choreografka Mária Patlevičo-
vá-Šimončičová a všetky potvr-
dzujú, že práve slová „ako veľká 
rodina“ snáď najviac vystihujú 
život v detskom súbore. Kaž-
dé dieťa si v ňom buduje svo-
ju pozíciu, hľadá svoje miesto. 
Nácviky, stavanie choreografií,
vystúpenia – to je len výsledok 
spoločného snaženia, najviac 
ich však poznačia spoločné 
zážitky: cesty autobusom, dni 
strávené na sústredeniach, 

spoločne odspievané pesničky 
po skončení festivalov i hľada-
nie kompromisov v kolektíve.
15 rokov je pomerne „vysoký 
vek“ pre detský súbor a strie-
danie generácií poznačilo jeho 
„dušu“ – každé dieťa na nej 
zanechalo svoj otlačok a každé 
dieťa si so sebou niečo odnies-
lo – pesničku, hru, získalo dob-
rého kamaráta...
A túto „dušu PRVOSIENKY“ 
chceme aspoň čiastočne uká-

zať aj na vystúpení, chceme, 
aby tam boli tváre detí i vedú-
cich, ktoré sa objavovali v 
PRVOSIENKE počas jej trvania.
Prijmite preto naše pozvanie 
na slávnostný program k 15. 
výročiu založenia DFS PRVO-
SIENKA, ktorý sa bude konať 
27. apríla 2007 o 18.00 hod. 
v sále Mestského kultúrneho 
domu v Šamoríne.

Ľudmila Jáchimová, 
vedúca súboru

PRVOSIENKA oslávi 15. narodeniny
„Detský folklórny súbor Prvosienka bol založený v roku 1991. Tancujú a spievajú v ňom deti a mládež 
vo veku od 5 do 16 rokov a tak zachovávajú ľudové tradície Slovenska.“
Tieto slová sú napísané v propagačnom letáku súboru, ale čo sa za nimi skrýva – na to sa ťažko hľadá 
odpoveď.

obraz, novú podobu. Ponúka 
mu svoje ospravedlnenie a tak 
nový život lásky. Toto má počuť 
krajina, celý svet, rodina, každý 
z nás. Počujte slovo Hospodi-
novo – Kristus vstal z mŕtvych. 
Pán Boh sa vracia! Keby sa z nás 
stali ľudia podobní Pánu Bohu: 
láskaví, milosrdní, ľudia veľko-
noční... Nebráňme sa tomu, aj 

my podľahnime tomu slovu. Aj 
my sa staňme víťazmi spolu s 
Kristom.
Zem, počuj slovo Hospodinovo. 
Si miestom víťazstva pokoja nad 
nepriateľstvom. Nenávisť dláždi 
cestu k nepriateľstvu. Naša zem 
je tak miestom nepriateľských 
stretov, vojen, atentátov  a to od 
čias Kainovho nepriateľstva voči 
svojmu bratovi. A čo naše sveto-

vé dejiny! Pán Ježiš Kristus bol 
obetovaný aj za túto nenávisť a 
nepriateľstvo. Do sveta nepria-
teľstva a nenávisti znie evanje-
lium veľkonočného zmierenia 
a víťazstva pokoja. Pán Boh nás 
prosí, aby sme boli tými posla-
mi pokoja. Dokážeme to? Keď 
sa Pán Ježiš stretol s učeníkmi, 
pozdravil ich: Pokoj vám! To 
nebol obyčajný pozdrav, kon-
venčný denný alebo večerný. To 
bolo vyjadrenie nového stavu 
medzi Pánom Bohom a člove-
kom. Nastal stav zmierenia. On, 
Ježiš Kristus, je náš pokoj. Jeden 
Pán, jedno vykúpenie, jeden 
Boží ľud. V Kristovi sme všetci 
svoji. 
Zem, počuj slovo Hospodino-
vo! Si miestom víťazstva života 
nad smrťou. Keď sa Napoleon 
dostal do vyhnanstva na ostrov 
Sv. Heleny, medzi inými o Kris-
tovi povedal: „Kristus je jediný, 
skutočne jediný, ktorý sa po 

svojej smrti stal ešte živším a 
mocnejším, ako počas svojho 
života. Čas, ktorý všetko mení, 
dielo Ježišovo nielen zachoval, 
ale ešte aj zveľadil. Skoro vo 
všetkých krajinách sveta zvestu-
je sa Jeho slovo a ľudia Ho milujú 
a vzývajú. Ktorýže mŕtvy človek 
môže ešte dobýjať ľudské srdcia 
tak, aby  sa jeho bojovníci vrhali 
do víťazného boja? Alexander, 
Cézar, Karol Veľký, aj ja sám, 
založili sme veľké ríše, ale o čo 
sme opierali svoju moc? O nási-
lie.  Ale Kristus nebol ten človek!  
Kristus založil svoju ríšu na láske, 
tou láskou zjednocuje, celé ľud-
stvo láskou spája so sebou.“
Prajem nám všetkým, aby sme 
víťazili nad nenávisťou, nepria-
teľstvom, a raz vďaka Ježišovi 
Kristovi aj nad smrťou.  Dokazuj-
me to svojím životom, konaním 
a správaním.  

Mgr. Jana Kaňuchová,
evanjelická farárka

Veľkonočné sviatky
(Dokončenie z 1. strany)
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XVI. reprezentačný ples MO MS v Šamoríne
V priestoroch Mestského kul-
túrneho strediska v Šamorí-
ne sa 10. februára konal XVI. 
reprezentačný ples Miestne-
ho odboru Matice Slovenskej 
v Šamoríne. 
Výzdobu a úpravu sály, veče-
ru, občerstvenie a všetku sta-
rostlivosť o naše pohodlie už 
tradične zabezpečovala firma
Duval CO. Do tanca nám hrala 
hudobná skupina COLOR.  
Ples sa začal o 20.00 hod. 
vystúpením detského súbo-
ru mažoretiek zo Základnej 
školy Šamorín, Kláštorná 4. 
Prvá večera bola servírovaná 
o 21.00 hod. Po nej nasledo-
valo losovanie malej tomboly 
na vstupenky. Po niekoľkých 
tanečných kolách, v ktorých 
si mohli hostia zatancovať na 
modernejšie i staršie skladby, 
prišla na rad tradičná hlavná 
plesová tombola. To už hodi-
ny ukazovali polnoc. V oboch 
tombolách sme mali spolu 
až 66 cien. V priebehu ďalšej 
zábavy bola podávaná ešte 
druhá večera. Hostia potom 
mali možnosť zabávať sa až do 
štvrtej hodiny rannej, kedy bol 
ples ukončený. 
Touto cestou chce výbor MO 

MS poďakovať všetkým spon-
zorom za poskytnuté ceny ale-
bo finančnú pomoc na ceny do
tomboly. Vďaka našim sponzo-
rom, sponzorstvu mesta a ria-
diteľa kultúrneho domu vládla 
na plese dobrá nálada a skvelá 
zábava po celú noc.
Chceme, aby všetci vedeli, že 
len zásluhou našich sponzorov, 
niektorých už dlhoročných, 
môžeme sa veselo zabávať 
a rozvíjať všetku našu čin-
nosť, činnosť nášho detského 
folklórneho súboru PRVOSIEN-
KA a speváckeho súboru LIPA.
Tradičným sponzorom našej 
činnosti je mesto Šamorín pod 
vedením primátora a poslan-
cov. Medzi ďalších tradičných 
sponzorov patria: AGRO-BIO 
Hubice a. s., DUVAL CO, firma
rodiny pána Veliho a Muratiho, 
Fotoslužba, p. Szitás, Hotel Kor-
morán, kvetinárstvo „Margaré-
ta“, manželia Wiedermanovci, 
Mestský podnik bytového hos-
podárstva Šamorín, Pekáreň 
CZUCZ, Pub & Restaurant „Safa-
ri“, RD ÚSVIT, Dun. Lužná.
Všetci ostatní sponzori Matič-
ného plesu 2007: ALETEX, 
zákazkové šitie, Bratislav-
ská cesta, Šamorín, ANDREA 

SHOP, Pri trhovisku 1, Šamo-
rín, ARTECH PC, Hlavná 45, 
Šamorín, AUTOŠKOLA VY-VO, 
Veterná 3, Šamorín, BALA, Bra-
tislavská cesta, Šamorín, BIAN-
CA TEXTIL, Hlavná 45, Šamorín, 
Cestovná agentúra LINDTNER, 
Čilistov, COALA – videoklub, 
Viktor Strelec, Gazdovský rad, 
Šamorín, DOBRÉ JABLKÁ, 
Dunajská Lužná, FARBY - LAKY, 
Mária Hrančová, FITNESSCEN-
TRUM ĽUDKA, Hlavná 43, 
Šamorín, HEFAISTON, kováč-
stvo, p. Rigó, Dunajská Lužná, 
HOŠEK –  WIELAND, manu-
faktúra nábytku, Bratislavská 
cesta, HRAČKY - PAPIER, p. Sza-
bová, IMPA, Šamorín, JORVIK, 
svietidlá, Bratislavská cesta 1, 
Šamorín, KEBAB HAUS ALANYA, 
Kaderníctvo ESTETIKA, KOFI-
SERVIS, B. Bystrica, KOMANDOR, 
obchod s nábytkom, LADAG 
– textilná galantéria, Gazdov-
ský rad 38, Šamorín, LANTAL, 
Senecká cesta, Šamorín, Leká-
reň APOLLENA, Šamorín, LUIS, 
Mäsiarstvo  pri „Derby“, p. Kuče-
ra, M+M zelenina, p. Malina, 
PIZZA RESTAURANT, PIZZERIA 
PUB, Potreby pre domácnosť, 

Magdaléna Pudmerická, p. Ing. 
Ján Babej, p. Bittnerová, p. Ing. 
Károly Domsitz, p. Haviar, p. Ing. 
Knezovič, p. Kubulák, p. Kuče-
ra, p. Dobromila Špačková,  p. 
Zlatica Špaleková-Turbová, p. 
Danka Trgiňová, REALITY, Dr. 
Červenák, Gazdovský rad 3, 
Šamorín, RENAJ, Gazdovský rad 
41, Šamorín, SENSPOL s. r. o., V. 
Paka, Miloš Seňan, SLOVNAFT, 
čerpacia stanica, Bratislavská 
cesta, Šamorín, TOMIKA, pre-
dajňa obuvi, Gazdovský rad 
41, Šamorín, Vináreň PERLA, 
VINOTÉKA, Hlavná ul., Imrich 
Szalay, Šamorín, ZELNA, ovocie 
a zelenina, Kláštorná ul., Mikuláš 
Nagy, Šamorín, Zlatníctvo FOR-
TUNA, Hlavná 45, Šamorín.
Vopred sa chceme ospravedlniť, 
ak sa náhodou stalo, že niekto-
rý náš sponzor v zozname 
nefiguruje. Ak sa tak nedopat-
rením stalo, ďakujeme aj tým-
to sponzorom. Výbor v mene 
členov MO MS úprimne ďakuje 
všetkým sponzorom za ich dary 
a želá im veľa úspechov v práci 
a v každodennom živote.

Ing. Blažek Štefan,
Člen výboru MO MS

Kultúrna prehliadka
Rómske občianske združenie 
Gandhi a Základná škola na Kláš-
tornej ulici po štvrtý raz zorgani-
zovali v Mestskom kultúrnom 
stredisku v Šamoríne kultúrnu 
prehliadku základných škôl hor-
ného Žitného ostrova. Od pred-
sedu združenia Karola Siposa 
sme sa dozvedeli, že v predpo-
ludňajšom programe vystúpili 
žiaci šamorínskej Základnej ško-

ly na Kláštornej ulici, Základnej 
školy Mateja Korvína, žiaci Špe-
ciálnej základnej školy v Lehni-
ciach, žiaci lehnických základ-
ných škôl s vyučovacím jazykom 
slovenským a maďarským, ako 
aj žiaci Špeciálnej základnej 
školy zo Zlatých Klasov. Cieľom 
podujatia bolo prehĺbiť spolu-
prácu medzi pedagógmi a žiak-
mi jednotlivých škôl.                 (ti) 

Vystúpenie žiakov Základnej školy na Kláštornej ulici malo veľký úspech
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Prázdniny na Základnej škole Kláštorná 4 
Šamorín

Anglicky aj cez prázdniny
Cez jarné prázdniny sa na 
našej škole uskutočnil jarný 
jazykový tábor s lektormi z 
anglicky hovoriacich krajín.
V pondelok som prišla do ško-
ly, kde sa tento tábor uskutoč-
nil. Bolo tam veľa detí z prvého 
stupňa a ja som čakala, že tu 
budem mať rovesníkov. No ja 
som tu nakoniec našla moje 
kamarátky. Po chvíľke prišla 
pani riaditeľka aj s našimi lek-
tormi a predstavila  nám ich. 
Volajú sa Ian a Lawrence. Išli 
sme hore do triedy a tam sa 
nám predstavili trocha viac oni 
sami. Povedali nám, aby sme sa 
aj my predstavili a niečo o sebe 
povedali. Ja a moje štyri kama-
rátky sme sa stali kapitánkami 
tímov: Team Lions, Team Foxes, 
Team Wolf a Team Tigers. Celý 
týždeň prebiehala súťaž o tím s 
najväčším počtom bodov.
Poobede sme išli do telo-
cvične. Hrali sme hru „Duck, 
Duck, Goose“ – je to hra „Ide 
pešek okolo...“. Do telocvične 
sme chodili celý týždeň.  Po 
„telocviku“ sme štyri dievčatá 
odišli do inej triedy, aby sme 
nemuseli hrať hry pre menších. 
Rozprávali sme sa tam v pon-
delok s Ianom a v ostatné dni 
s Lawrencom. Celý týždeň sme 
chodili aspoň na hodinku inam. 
Všetky dni boli iné, napríklad: 
v utorok sme vyrábali denníky, 
do ktorých sme zapisovali, čo 

sme robili cez deň. Hrali sme 
hru „I´m sitting next to...“ a kaž-
dý tím si vyrobil vlastnú vlajku. 
Streda bola iná ako ostatné 
dni. Vypracovávali sme Fantasy 
islandy a poobede sme išli na 
prechádzku do mesta. Po špor-
tovaní sme mali chvíľu oddy-
chu a písali sme divadelnú hru, 
na ktorú sa rodičia mali prísť 
pozrieť, takže sme sa museli 
snažiť. Mohla to byť akákoľvek 
rozprávka. Vo štvrtok sme mali 
kvíz, dokončovali sme si Fanta-
sy island a nacvičovali rozpráv-
ku. Nastal piatok – posledný 
deň a my sme hrali hru „Iron-
man“, nacvičovali a predvádzali 
sme rozprávku pred ostatnými. 
V telocvični sme mali súťaže o 
pár bodov. Potom sme zača-
li ukladať stoličky, aby si mali 
rodičia kde sadnúť, a predsta-
venie sa mohlo začať. Po skon-
čení sa vyhodnotila súťaž: 1. 
Team Tigers, 2. Team Wolf,
3. Team Lions, 4. Team Foxes.
Všetky tímy dostali sladkosti, no 
prvé miesto aj vrecko cibule.
 Počas týždňa som lektorov 
postupne spoznávala a moje 
zistenie – SÚ SUPER ĽUDIA. 
Dozvedela som sa tiež, že Ian 
je z mestečka blízko Liverpoo-
lu a Lawrence je zo San Diega. 
Teším sa na leto, pretože znova 
prídu.

Kristína Csápaiová, 8. b 
ZŠ Kláštorná 4 

Výtvarná dielňa
Už ste počuli o tom, že sa deti netešia na jarné prázdniny, ale 
vymenia ich za pobyt v škole ?
Práve tak sa rozhodli žiaci z 3. a triedy zo Šamorína, ZŠ Kláštor-
ná 4. Žiaci z triedy s rozšíreným vyučovaním výtvarnej výchovy 
prišli za pani učiteľkou Mgr. G. Bartalovou s návrhom, aby si 
počas jarných prázdnin urobili „Výtvarný tábor“.
Pani riaditeľke sa nápad žiakov páčil. Realizácia tohto podujatia 
spočívala v tom, že vytvárali rôzne umelecké predmety zo sadry, 
hliny a odpadového materiálu. Takáto práca deti zaujala a nad-
šené trávili jarné prázdniny v škole. 
Svoje nápady výtvarne dotvorili vo výstavke v priestoroch školy.
Toto je zároveň aj pozvánka pre všetkých, ktorí sa chcú prísť 
pozrieť.

 Mgr. Gabriela Bartalová

Celoštátne kolo 
Olympiády v anglickom 

jazyku
11. a 12. marca 2007 sa konalo 
celoštátne kolo Olympiády v 
anglickom jazyku. 
Gymnázium M. R. Štefánika v 
Šamoríne malo tú česť byť hos-
titeľskou školou tejto postupo-
vej súťaže, ktorej sa zúčastnili 
žiaci základných škôl a stred-
ných škôl z celého Slovenska.
Usporiadateľom súťaže bola 
Iuventa Bratislava a Celoštátna 
odborná komisia olympiády 
cudzích jazykov pri Minister-
stve školstva SR v Bratislave, s 
ktorou spolupracovali okrem 
iných aj vyučujúci anglického 
jazyka nášho gymnázia.
Študenti z celého Slovenska 
strávili na našej škole dva dni. 
V nedeľu podvečer ich priví-
tali Doc. Dr. Jana Bérešová,  

PhD, predsedníčka celoštátnej 
odbornej komisie Olympiády 
v anglickom jazyku, PaedDr. 
Edita Lysinová, riaditeľka školy, 
Ing. Károly Domsitz, primátor 
mesta Šamorín. O krátky kul-
túrny program sa postarali žia-
ci Gymnázia na Tomášikovej ul. 
v Bratislave. Na následnej  sláv-
nostnej recepcii sa zoznámili 
nielen súťažiaci, ale aj členovia 
jednotlivých porôt.
V pondelok prebehla súťaž v 
ôsmich kategóriách, v ktorých 
boli  tí najúspešnejší odmene-
ní hodnotnými cenami. 
Sponzormi tejto akcie bolo 
Veľvyslanectvo USA, Vydava-
teľstvo MacMillan a Oxford 
University Press.

 Mgr. Gabriela Boldisová

Sme proti násiliu
„Sme proti násiliu – Wir sind gegen Gewalt!“ Pár dní pred vypuk-
nutím akcie v duchu citovanej myšlienky dňa 26. februára 2007 
tento nápis lemoval vchodové dvere a mnohé steny Gymnázia 
Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne. Nebolo to prvýkrát, čo 
sa na stenách našej školy objavili poučné plagáty, mnohí však 
nechápali použitie nemeckého prekladu.
Zúčastnení žiaci hostiteľského Gymnázia M. R. Š., Hotelovej aka-
démie a Gymnázia I. Madácha v Šamoríne však pochopili – celá 
akcia totiž prebiehala po nemecky. Pripravené boli tvorivé úlohy, 
ktoré mali za úlohu rozšíriť už nadobudnuté znalosti nemeckého 
jazyka za pomoci, bohužiaľ, stále aktuálnej témy násilia, pričom 
sa všetci zapojení zhodli v slovách nosnej myšlienky: „Sme proti 
násiliu!“
Barličkou pri prípadných problémoch bola účasť profesoriek Mgr. 
Baďanskej a Mgr. Pätoprstej, ktoré celý projekt iniciovali, zároveň 
koordinovali a ktorých ľudský prístup k žiakom mal za dôsledok, 
že sa slová cudzieho jazyka natoľko vzdialeného našej reči nale-
pili i na mierne jazykové antitalenty.

Michal Bohumel

Ilustračná snímka
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...konečne sa nakľulo i veľké 
vajce. „Píp , píp,“ ozvalo sa mlá-
ďa a vyskočilo von. Bolo veľké 
a nepekné. Kačica naň pozrela. 
„To je veľké káčatko!“, poveda-
la. „Ani jedno tak nevyzerá!“...
Prišli na kačací dvor. „Fuj, ako 
tamto káča vyzerá! Nebudeme 
ho tu trpieť!“ Hneď sa jedna 
kačica rozbehla a uštipla ho do 
hlavy. „Necháš ho!“, zahriakla 
ju mama, „veď ti nič neurobi-
lo!“ „Ale je priveľké a čudné,“ 
povedala kačica, „a tak ho 
musíme kvákať!“
...Úbohé káčatko, ktoré sa 
vykľulo z vajíčka posledné, a 
bolo také mrzké, kačice a kury 
ho štípali a glbali, posmievali 
sa mu...
Spomínate si ešte na rozpráv-
ku o škaredom káčatku, ktoré 
nikto nemal rád, pretože bolo 
iné ako ostatné kačičky?
Ľutovali sme ho, ako statočne 
znáša svoj údel a tešili sme sa, 
že koniec rozprávky je šťastný, 
všetko sa na dobré obrátilo, 
káčatko sa premenilo na krás-
nu labuť a...
Lenže! Zamysleli sme sa nieke-
dy nad tým, že to vlastne nie je 
správne?! Prečo muselo káčat-
ko čakať  na šťastný koniec roz-
právky, ale to už vlastne nebolo 
káčatko, bola to labuť, ktorej sa 
dostalo úcty.  Káčatko je bité, 
zatracované - labuť ospevova-
ná a uznávaná.
Preto sme si my, žiaci 5. c na 
ZŠ Kláštorná 4 povedali, že to 
zmeníme a hneď! Nebudeme 
čakať na koniec rozprávky a 
pomôžeme úbohému káčat-
ku zmeniť jeho literárny osud. 
Pevne veríme, že sa pán Ander-
sen nenahnevá. 
Keďže projekt SOCRATES je pre-
dovšetkým o boji proti rasizmu 
a neznášanlivosti, pokúsili sme 
sa s neznášanlivosťou bojovať 
priamo v rozprávke. Dúfame 
len, že naše úsilie nebude roz-
právkové, práve naopak, že 
ďaleko prerastie hranice roz-

právky a prenesie sa do reál-
neho života. Sizyfovský údel? 
Určite nie, pretože ak ste sa pri 
čítaní už len zamysleli nad tým, 
o čo nám išlo, tak to celé malo 
zmysel. A o to ide.
Vráťme sa na začiatok - k názvu: 
O škaredom káčatku trochu 
inak a čítajte.
...Škaredé káčatko to malo ťaž-
ké, nikto sa s ním nechcel hrať, 
odstrkovali ho a vysmievali sa 
mu, aké je škaredé. Až raz ...
Káčatko sedelo smutne na bre-
hu a pozorovalo pri hre malé 
kuriatka, ako sa hrajú s loptič-
kou. Kuriatka pišťali od rados-
ti a keď sa loptička náhodou 
zagúľala ku káčatku a ono im ju 
chcelo podať, skríkli: „Nedotý-
kaj sa našej loptičky!“
Káčatko vstalo a chcelo sa vrá-
tiť na dvor, keď tu zrazu začulo 
krik. Otočilo sa a zbadalo, ako 
sa jedno z kuriatok pokúša 
zobáčikom vytiahnuť loptičku 
z vody, keď tu zrazu čľup a už 
bolo vo vode aj kuriatko. Ale, 
čo to? Kuriatko nevie plávať a 
začalo sa topiť. Druhé kuriatko 
zúfalo behalo po brehu a kriča-
lo o pomoc. 
Káčatko neváhalo a skočilo do 
vody,  zobáčikom chytilo za 
krídelko vystrašené kuriatko a 
vytiahlo ho na breh. Bolo že to 
radosti, káčatko sa chcelo poti-
chu vytratiť, keď tu zrazu začu-
lo: „Nechoď preč, budeme sa 
spolu hrať, veď si mojej sestrič-
ke zachránilo život.“ Káčatko sa 
zaradovalo, bolo to prvýkrát, čo 
sa s ním chcel niekto hrať. Hrali 
sa dovtedy, kým ich mamičky 
nezavolali domov na večeru. 
Káčatko bolo v ten deň veľmi 
šťastné. Od šťastia nemohlo ani 
zaspať.
            Ráno, len čo sa naraňaj-
kovalo, už sa aj zberalo opäť 
k riečke, keď tu zrazu, stala sa  
nevídaná vec. Ku káčatku sa 
približovala stará kačka s čer-
venou šatkou na krku, tá, čo 
sa káčatku najviac vysmievala. 

Káčatko sa schúlilo a čakalo 
šklbanec, ale kačka zastala 
a povedala: „Všetci ma počú-
vajte, toto káčatko je hrdina, 
zachránilo malé kuriatko, patrí 
mu za to poďakovanie. Odteraz 
sa k nemu budeme správať s 
úctou, nikto nech sa neopováži 
mu skriviť ani pierko na hlave. 
Je síce škaredé, ale je odvážne.“ 
Káčatko nechápalo, čo sa to 
deje, zrazu sa s ním všetci chce-

li hrať, nikto mu nenadával a 
nešklbal ho, bolo šťastné.  
K správnej rozprávke pat-
rí i kvalitná ilustrácia, o tú sa 
postarali žiaci 5.a pod vedením 
učiteľky Anny Grňovej. Kto-
vie, možno sa vám naša verzia 
natoľko zapáči, že už dnes ju 
poviete svojim deťom na dob-
rú noc. 

Antónia Merklová,
učiteľka ZŠ, Kláštorná 4  
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Vítame Vás v našom kníhkupectve!
Naša ponuka: svetová literatúra, beletria, jazykoveda, slovníky, cestopisy, darčeky, kalen-

dáre, darčekové poukážky, CD/DVD
Šamorín, Gazdovský rad 1998, budova ESOLINE 

O ŠKAREDOM KÁČATKU TROCHU INAK

„Či je Hospodinovi niečo nemožné?“ 
1. Mojžišova 18,14
Vybraný verš z Božieho Slova bol 
ústredným mottom ekumenic-
kého stretnutia pri príležitosti 
Svetového dňa modlitieb, ktorý 
sa konal 2. marca 2007 v evanje-
lickom kostole v Šamoríne. Zišli 
sme sa veriaci z reformovanej 
cirkvi, rímskokatolíckej cirkvi, 
sestry saleziánky a veriaci z evan-
jelickej cirkvi, „zjednotení pod 
jedným stanom“, aby sme sa sta-
li jednou Božou rodinou, ktorá 
uznáva Božiu autoritu nad celým 
Stvorením. Tento rok predsta-
vovali svoju krajinu ženy z Para-
guaja. Pripraveným programom 
– piesňami, modlitbami, život-
nými príbehmi žien a obrazovou 
prezentáciou sme mali možnosť 
poznať, v akých podmienkach 
existujú ľudia – rodiny, ženy, 
muži a deti v Paraguaji a aké ťaž-
kosti ich sprevádzajú.  

Kázňou Slova Božieho poslúžil 
pomocný brat farár z reformova-
nej cirkvi István Batta. 
Spoločné stretnutie bolo spoje-
né aj s finančnou zbierkou, kto-
rá je určená pre predstavujúcu 
sa krajinu. Suma z nášho večera 
činila 2.746,- Sk a bola odovzda-
ná na určené miesto. Ďakujem 
všetkým zúčastneným bratom a 
sestrám a všetkým účinkujúcim 
za ich ochotu a štedrosť. Na Sve-
tovom dni modlitieb je povzbu-
dzujúce, že zástup modliteb-
níkov nie je malý a stále rastie. 
Všetci tvoria neprehliadnuteľný 
zástup. Tie isté modlitby sa v 
onen deň niesli od ostrova Fidži 
naprieč celou zemeguľou až po 
ostrov Samoa. Odzneli aj u nás v 
Šamoríne. Za túto možnosť sme 
Pánu Bohu vďační.  

Jana Kaňuchová
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Ponuka Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaia
CHRISTIAN JACQ: 
MOZART, VEĽKÝ MÁG
Zázračné dieťa Wolfgang Amadeus 
Mozart hral na klavíri a komponoval 
skôr, než vedel čítať. Jeho hru obdi-
vovala aj Mária Terézia. Málokto však 
tušil, že po každom koncertnom tur-
né sa Mozart spolu so svojou rodi-
nou musel vrátiť do Salzburgu, do 
služieb arcibiskupa. Synova vyčer-
panosť, choroba a obavy zo straty 
úspechu trápili hlavne Wolfgangov-
ho otca Leopolda. V tomto životo-
pisnom románe o W. A. Mozartovi 
autor poodhaľuje tajný život jedného z najväčších skladateľov 
všetkých čias a jeho úzke spojenie so slobodomurárstvom.

PAULO COELHO: PIATA HORA 
Inšpirovaný krátkou pasážou z Biblie nám Paulo Coelho 
rozpráva príbeh proroka Eliáša počas jeho exilu. Prorok pri-

chádza do malého libanonského mesta 
Sarepta, kde ho prichýli istá vdova. 
V Sarepte je konfrontovaný s novou 
kultúrou a zjavnou hrozbou invázie. Vo 
svete utápajúcom sa v poverách, nábo-
ženských konfliktoch a hlboko zako-
renených tradíciách je mladý prorok 
obklopený lavínou udalostí, ktoré ho 
vedú k Bohu. Piata hora bola označená 
ako „najočakávanejšia kniha roka”. Stala 
sa bestsellerom v monohých štátoch 
sveta. 

Krajské kolo Biologickej  
olympiády
15. marca 2007 sa konalo v Trnave krajské kolo Biologickej 
olympiády. Žiačky Sexty A Gymnázia M. R. Štefánika v Šamo-
ríne Ivana Lelkesová, Ingrid Borárosová a Beata Babačová sa 
zúčastnili krajského kola v kategórii B. 
Beata Babačová sa umiestnila na 3. mieste a postúpila do 
celoslovenského kola, ktoré bude 20. 4. – 22. 4. v Prešove. Štu-
dentky Ivana Lelkesová a Ingrid  Borárosová  sa umiestnili na 
8. a 9. mieste z 22  žiakov  gymnázií Trnavského kraja.

RNDr. Andrea Sidó,
Gymnázium M. R. Štefánika

Z diel pedagógov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy 
Štefana Németha-Šamorínskeho bola otvorená výstava v priesto-
roch školy. Diela Anny Mrázikovej, Edit Szűcs a Katalin Vörös si s veľ-
kým záujmom pozreli diváci medzinárodného koncertu pedagó-
gov. Spoločný koncert pedagógov z Mosonmagyaróváru a Šamo-
rína sa v koncertnej sále školy uskutočnil 22. marca           (ti)   

Prednáška konaná v mestskej knižnici Zsigmonda Zalabaia MUDr. 
Ladislava Kissa  z Čiližskej Radvani zaujala záujemcov

Knižnicu Zsigmonda Zalabaiho navštevujú do poobedňajších 
hodín najmä najmenší. Na snímke sú deti z Materskej školy na 
Gazdovskom rade v Šamoríne
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Ako odhaliť užívanie drog ? 

1. Problémy v škole
Nemusia sa objaviť 
hneď na začiatku, dá 
sa povedať, že užíva-
nie drog k ťažkostiam v 
škole skôr alebo neskôr 
nutne vedú. Objavuje 
sa absencia, zhoršuje 
sa prospech. V tejto 
fáze to ešte často nevy-
zerá, že by v pozadí 
ťažkostí boli drogy. Je 
nutné sledovať ďalšie 
a ďalšie príznaky a celý 
obraz dávať trpezlivo 
dohromady. Paradoxne 
práve snaha o udržanie 
dobrého prospechu či 
o úspešnom vykonaní 
náročných skúšok býva 
dôvodom k prvému 
drogovému experimentu. 
2. Strata pôvodných záujmov
Ide hlavne o pôvodné, časovo 
a fyzicky náročné záľuby, ako 
je šport, najrôznejšia aktívna 
umelecká činnosť a podobne. 
Stretávame sa naraz s rezo-
lútnym odmietaním predtým 
milovanej zábavy, kritika je 
vedená z pozície „nemá to 
cenu“ atď.
3. Zmena priateľov a partie
Nejde ani tak o vzhľad a spôsob 
vyjadrovania, ako skôr o spô-
sob trávenia voľného času. Pra-
videlné a veľmi časté navšte-

vovanie diskoték a hudobných 
klubov, ktoré sa stáva vlastne 
jedinou zábavou, výrazne zvy-
šuje riziko drogových experi-
mentov. Organizované skupi-
ny či skupiny zviazané silnou 
vnútornou ideológiou riziko 
drogových problémov znižujú. 
Je tu ponúkaný alternatívny 
systém hodnôt, často drogy 
priamo odmietajúci. Je ale tre-
ba udržať mieru, pretože rov-
nako rizikové ako drogy sú do 
extrémov štrukturované spolo-
čenstvá – sekty.
4. Zmena chovania 

Nápadné by mali 
byť niečím neodô-
vodnené stavy 
nápadnej veselos-
ti alebo aktivity. 
Zvlášť nápadná je 
náhle vzniknutá 
nočná nespavosť 
spojená s rôznym, 
často dosť nezmy-
selným snorením a 
podobné konanie. 
Takisto sú nápad-
né stavy skleslosti, 
únavy a opakujú-
ce sa depresívne 
rozklady. Nie je 
možné ale vylúčiť, 
že podobné cho-
vanie môže byť 

jednoducho prejavom 
ochorenia.
5. Slabosť, spanie cez 
deň
Celkovo klesajúca 
výkonnosť, zhoršená 
koncentrácia a hlavne 
náhle vzniknuté spa-
nie cez deň sú možný-
mi príznakmi užívania 
drog. Nápadné sú tieto 
príznaky hlavne v kom-
binácii s celkovou zme-
nou štýlu, ktorá nastala 
v poslednej dobe.
6. Strata chuti do 
jedla, chudnutie
Jeden z veľmi nápad-
ných príznakov užíva-
nia tzv. stimulujúcich 
drog (u nás hlavne 

pervitín). Tieto látky majú ako 
jeden z vedľajších účinkov prá-
ve potláčanie chuti do jedla 
– chudnutie je tu prirodze-
ným dôsledkom. Pozor! To, že 
tieto príznaky nie sú prítom-
né, nemusí ešte znamenať, že 
o drogy nejde. Chudnutie je 
totiž charakteristické, aspoň z 
počiatku, iba pre pervitín. Opiá-
ty či halucinogénne drogy sa 
takto manifestovať nemusia.
7. Kožné defekty
Ďalšie z mozaiky príznakov, 
ktoré môžu zložiť dohromady 
obraz užívania pervitínu, resp. 
už vzniknutej drogovej závis-
losti. Ide o stopy po škrabnu-
tiach a iných drobných seba-
poškodeniach, hlavne na tvári 
a chrbtoch rúk.
8. Miznutie peňazí
Spočiatku nepovšimnuté miz-
nutie malých finančných čias-
tok, rodinné finančné„podvodí-
ky“ sa postupne menia na stále 
zúfalejšiu snahu dieťaťa zohnať 
dostatok peňazí na drogy a 
nasledujú už odhalené krádeže 
peňazí či iných cenných vecí. 
Predchádza často predaj všet-
kého cenného, čo bolo vlast-
níctvom dieťaťa, včítane obľú-
beného oblečenia. Príznak cha-
rakteristický pre prehlbujúcu sa 
závislosť na heroíne.

9. Nález striekačiek, ihiel a 
drog
Tu je situácia jasná. Napriek 
tomu sa pomerne často stá-
va, že rodičia v tejto situácii 
radi uveria vysvetleniu, že 
„náradie“ je niekoho cudzie-
ho, len v úschove a podob-
ne. Toto vysvetlenie je síce 
možné, ale veľmi nepravde-
podobné.
10. Stopy po injekčnom 
vpichu na končatinách
Tu nie je o čom diskutovať.

Andrea Červenková

To, že dieťa berie drogy, nemusí byť, aspoň zo začiatku, vôbec nápadné. 
Napriek tomu existujú signály, ktoré naznačia, že niečo nie je v poriadku. Dôvo-
dy ťažkostí môžu byť aj iné. Nemusí ísť práve o drogy. Napriek tomu je dobré o 
týchto veciach vedieť. Tu sú niektoré z príznakov, ktoré by sme si mali všímať:

Smotanové placky
Suroviny: 250 ml kyslej smotany, 
10 lyžíc polohrubej múky, 2 vajcia, 
soľ, 120 g šunkovej salámy, 2-3 lyži-
ce tvrdého syra, olej

Postup: 1. Smotanu dohladka 
vymiešame, pridáme múku, roz-
šľahané vajíčka a najemno postrú-
haný syr.
2. Salámu pokrájame na malé 
kocky a pridáme do cesta. Ak treba, 
osolíme ho a ešte premiešame.
3. Na pomastenej panvici postupne 
pečieme placky. Podávame ich so 
zeleninovým šalátom alebo ako 
prílohu k polievkam.

Dobrú chuť praje Tímea Sármá-
nyová zo Šamorína, od ktorej 
sme recept dostali.

Milí čitatelia!
Naďalej čakáme na Vaše obľúbe-
né recepty. Ak máte nejaký dobrý 
recept, zašlite ho na adresu redak-

cie: Hlavná 37, 931 01  Šamorín 
alebo na mailovú adresu: redak-

cia@samorin.sk. Medzi tými, ktorí 
nám zašlú recept, vylosujeme 

vecné ceny.
Knižnú poukážku od kníhkupec-
tva Panta Rhei v Šamoríne v hod-

note 300,- Sk zasielame Helene 
Állóovej do Mliečna. Jej recepty 
sme zverejnili v marcovom čísle 

našich novín. Výhru pošleme poš-
tou. Výherkyni gratulujeme!
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HASIČI
ZASAHO-

VALI
17. marca o 19.32 hod. bola 
nahlásená na ohlasovňu 
požiarov dopravná nehoda, 
ktorá sa stala v Šamoríne na 
Bratislavskej ceste pred reštau-
ráciou Sárgarigó. Vodič vozid-
la MAZDA 6 zrazil so svojím 
vozidlom dve dievčatá na 
priechode pre chodcov. Diev-
čatá vo veku 13 a 15 rokov 
utrpeli ťažké zranenia a boli 
prevezené rýchlou zdravot-
nou službou do nemocnice.
8. marca v skorých  ranných 
hodinách bol nahlásený 
požiar kotolne v polyfunkč-
nej budove na Veternej ulici 
v Šamoríne. Požiar spozoro-
val obyvateľ domu a nahlásil 
na ohlasovňu požiarov. Hasi-
či požiar uhasili pomocou 
hasiaceho prístroja. Včasným 
spozorovaním a zásahom 
hasičov sa požiar nerozšíril na 
ďalšie priestory budovy. Ško-
da na technologickom zaria-
dení je značná. 
5. marca v skorých ranných 
hodinách sa stala ďalšia 
dopravná nehoda  na ceste E 
63 na úseku Šamorín – Dunaj-
ská Streda, pri obci Holice. 
Vodič vozidla Škoda Felícia so 
svojím vozidlom pravdepo-
dobne prešiel do protisme-
ru a zrazil sa s protiidúcim 
vozidlom Avia. Vodič vozid-
la Škoda Felícia zomrel na 
mieste nešťastia. Telo vodiča 
hasiči vyslobodili  pomocou 
hydraulického vyslobodzo-
vacieho zariadenia.
4. marca po 20. hodine 
privolali hasičov z Dunaj-
skej Stredy a zo Šamorína 
k dopravnej nehode, ktorá 
sa stala za obcou Lehnice, 
smer Dunajská Streda. Vodič 
vozidla VW Polo so svojím 
vozidlom zišiel z cesty a 
narazil do stromu. Náraz bol 
taký silný, že vozidlo sa roz-
trhlo na dve časti. Z posád-
ky vozidla dvaja zahynuli 
na mieste nešťastia a troch 
ťažko ranených previezli do 
nemocnice, kde neskôr ešte 
dvaja zomreli.

Súzvuk tela, ducha a duše
Väčšina ľudí už aj u nás začína objavovať blahodarné účinky masáže. Masáž 
v prvom rade priaznivo vplýva na svaly a kĺby, no okrem toho potláča stres, 
omladzuje pokožku a spomaľuje starnutie. Prvá písomná zmienka o masáži ako 
o liečebnom postupe pochádza zo starovekej Číny. Podľa Číňanov masáž nielen 
zmierňuje bolesť a pomáha pri liečení pohybových ústrojov, ale zmierňuje aj 
ochorenia vnútorných orgánov.
S Andreou Baráthovou sme 
sa rozprávali o blahodarných 
účinkoch Ma-Uri masáže, 
ktorú si osvojila na kurzoch v 
Budapešti, Dánsku a Novom 
Zélande.
Čo je to Ma-Uri masáž, odkiaľ 
pochádza a čo jej podstata?
Korene Ma-Uri masáže siaha-
jú k starodávnym základom 
pravekých Polynézov. Obyva-
telia polynézskych ostrovov 
– Havaj, Nový Zéland a Veľko-
nočné ostrovy už odpradávna 
poznali filozofiu HUNA. Stráž-
covia HUNY Kahúni oplývali 
hlbokými vedomosťami v 
oblasti psychológie a zákonov 
prírody. Pomocou nich dosa-

hovali zázračné výsledky v 
uzdravovaní – liečení. MA-URI 
spája tradície s modernými 
prvkami. HUNA nie je nábo-
ženstvom, ale je to životná 
filozofia spojená s praktickým
učením a je stará vyše 5000 
rokov. Múdrosť tejto filozofie
učí k pozitívnemu mysleniu, 
sebapoznaniu a k návratu k 
harmónii s prírodou. MA-URI 
masáž je holistickou metódou 
prírodného liečiteľstva, ktorú 
vytvoril a pomenoval novo-
zélandský Maori Hemi Fox a v 
roku 1990 založil Inštitút MA-
-URI masáže v Dánsku so svo-
jou manželkou Katjou Fox.
U nás ešte tento typ masáže 
nie je veľmi rozšírený...
– V súčasnosti je táto – zatiaľ  
u nás málo známamasáž 
– oficiálne uznaná ako metó-
da prírodného liečiteľstva v 
niekoľkých krajinách Európy, 

predovšetkým v Škandinávii, 
v Poľsku, v Maďarsku či Slo-
vinsku. Jedinečné na MA-URI 
práci s telom je dynamická 
aplikácia pohybu, dotyku a 
rytmu. Počas masáže nahé 
naolejované telo (s výnimkou 
zakrytých partií) sa premasíru-
je dlhými, vlnitými a ako more 
prúdivými pohybmi predlak-
tia, a to všetko v sprievode 
tónov prekrásnej polynézskej 
hudby.
Povedzte niekoľko slov o 
blahodarných účinkoch 
masáže.
– Účinky masáže: uvoľňuje 
stresy, napätia, nekľud, kom-
plexy, depresie, fóbie, har-
monizuje na úrovni tela, duše 

a ducha, rozvíja svedomie, 
sebadôveru a sebaocenenie, 
energeticky vyrovnáva telo a 
hladinu vnútorného prežíva-
nia, uvoľňuje svalové napätie 
a zvyšuje pohyblivosť a pruž-
nosť kĺbov a šliach, vyplavu-
je toxické látky z tela vďaka 
dynamickejšiemu rozprúdeniu 
krvného obehu a lymfatického 
systému, blahodarne pôsobí 
na pokožku, omladzuje. 
Keď ste sa odhodlali vyskú-
šať tieto blahodárne účinky, 
čoskoro nás nájdete v novo-
otvorenom masážnom saló-
ne WAKA v penzióne Alex v 
Šamoríne, kde si nájdu svoje 
aj milovníci klasickej masáže. 

Helena Tóthová 
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Židovská náboženská obec a synagóga

Židovská náboženská obec 
v Mliečne patrí na hornom 
Žitnom ostrove k najstarším 
židovským obciam. Existovala 
už v 18. storočí, mala svoje cen-
trum - rabinát, vlastnú školu a 
viedla aj matriku. Do jej matrič-
ného obvodu patrilo 27 obcí, 
veriaci z týchto obcí navštevo-
vali synagógu v Mliečne, kde 
pochovávali aj svojich mŕt-
vych. 
V roku 1828 žilo v Mliečne 
1021 obyvateľov, z ktorých 
sa 422 hlásilo k židovskému 
náboženstvu, v roku 1851 bol 
počet obyvateľov 869, z toho 
bolo 329 Židov, v roku 1919 
klesol počet obyvateľov na 
597, Židov bolo 43.
Mliečňanskú synagógu, ktorá 

mala rozmery 15x10 metrov, 
v druhej svetovej vojne vyu-
žívalo nemecké vojsko ako 
sklad, pričom hebrejské sväté 
knihy, ako aj iné listiny spálili. 
V synagóge sa od dvadsiatych 
rokov 20. storočia bohoslužby 
už neslúžili, šamorínsky rabín 
do nej zavítal raz-dva razy do 
roka. Synagóga a susedný dom 
šamesa (sluha v synagóge) bol 
začiatkom štyridsiatich rokov 
zbúraný, z ich stavebného 
materiálu vybudovali rodinný 
dom.
Židovský cintorín v Mliečne 
je najväčším cintorínom na 
hornom Žitnom ostrove. Od 
začiatku dvadsiatych rokov 20. 
storočia sa v ňom nepochová-
valo. V nasledujúcom desaťročí 

bol cintorín upravený, pustnúť 
začal počas druhej svetovej 
vojny, pričom jeho chátranie 
pokračovalo aj v nasledujúcich 
desaťročiach. Na cintoríne sú 
len pomníky s hebrejskými 
nápismi. Niektorí potomkovia 
zosnulých cintorín ešte navšte-
vujú a na pomníkoch umiest-
nia kamienky, ktoré symbolizu-

jú, že na zosnulého nezabudli. 
Od roku 1867 sa uplatňoval 
princíp právnej rovnosti a 
židovskí veriaci sa v nasledu-
júcich desaťročiach mohli z 
Mliečna presťahovať do Šamo-
rína. V Mliečne preto rabinát 
zanikol, jeho sídlo bolo pre-
miestnené do Šamorína.

Ľudovít  Presinszky 

V júli roku 1864 bol mlieč-
ňanský rabín David ha-Ko-
hén Bisztritz (Bistricar) zvo-
lený do čela židovskej obce 
v maďarskom Hegyaljamádi. 
Prv, než odcestoval do tejto 
tokajskej obce, rozlúčil sa so 
svojimi veriacimi. Pustil sa 
do rozlúčkovej reči, počas 
ktorej sa veľmi rozohnil. 
Rozplamenil sa až do tej 
miery, že mu prišlo zle a o 
niekoľkých minút zomrel. Na 
konečný odpočinok ho na 
miestnom židovskom cinto-
ríne uložili 14. júla 1864. Mal 
iba štyridsaťsedem rokov.
Kto bol tento rabín, ktoré-
ho označovali za filozofa a
s jeho menom sa stretneme 
aj na stránkach Maďarského 
židovského lexikónu?
Narodil sa v rabínskej rodi-
ne v roku 1817 v Považskej 
Bystrici, odtiaľ pochádza 
aj jeho prímenie Bisztritz, 
ktoré označuje nemecký 
názov mesta. Po skončení 
štúdií slúžil ako rabín v Ban-

skej Štiavnici, ktorej dobové 
nemecké meno znelo Szem-
nitzen. Odtiaľ sa dostal na 
Žitný ostrov do Milchdorfu, 
teda Mliečna. 
Okrem svojich cirkevných 
povinností sa venoval aj 
literárnej činnosti. S názvom 
Bes David (Davidov dom) 
napísal komentár k otáz-
ke milosrdenstva a súcitu 
voči chudobným, ktorej sa 
židovská literatúra venuje 
pod názvom Áruch Schul-
chan. Dobročinnosť podľa 
neho pochádza od potom-
kov Abraháma, je každého 
povinnosťou pomáhať a 
podporovať chudobným, 
bezdomovcom a ľuďom v 
núdzi, pričom sa podrobne 
venuje tomu, že každý člo-
vek má právo na dôstojný 
život. Úlohou jednotlivých 
členov spoločenstva je pod-
porovať ľudí, ktorí sú na 
pomoc odkázaní.

Ernest Ozogány 

Múdry rabín

Židovský cintorín v Mliečne, ako to dokazujú aj naše fotografie, žiaľ, nemá správ-
cu. Jeho hroby však ľudia navštevujú, čo dokazujú aj kamienky na pomníkoch 
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Družstvo Alanya - Úspechy sálového futbalu IV.

Kedy vzniklo družstvo Ala-
nya Šamorín?
– Naše družstvo je ešte veľmi 
mladé, so svojimi priateľmi som 
ho založil pred necelým rokom. 
V minulosti som zakladal aj 
družstvo Piton, avšak neskôr 
som ho kvôli nedorozumeniam 
opustil. Istý čas som hral futbal 
v Attacku, potom som založil 
toto družstvo, ktoré je pome-
nované podľa nášho sponzora, 
ktorý nám zabezpečil dresy. 
Družstvo je mladé čo sa týka 
sálového futbalu, ty si v druž-
stve najskúsenejší. Akceptu-
jú ostatní tvoje rady?
– Je pravda, že v majstrov-
stvách hrám sálový futbal 
najdlhšie ja, preto v otázkach 

taktiky prevažne rozhodujem 
ja. Sú medzi nami aj skúsenej-
ší futbalisti, tu však platia iné 
pravidlá a taktika ako na veľ-
kom ihrisku. Našťastie družstvo 
akceptuje moje názory. Jadro 
družstva tvoria moji starí pria-
telia, s ktorými som vyrastal, a 
s ktorými som mal vždy dobré 
vzťahy. Každý začiatok je ťažký, 
ani u nás to nebolo inak. Prvé 
štartovné nám poskytli rodičia 
nášho hráča Zoltána Sárköziho. 
Dresy nám nakúpil majiteľ fir-
my Alanya. A ak si to zrátam, 
každý z nás investoval do tohto 
športu už niekoľko tisíc korún. 
Kde a ako často trénujete?
– Aj my sme na tom podobne, 
ako ostatné šamorínske druž-

stvá. Trénujeme v športovej 
hale v Hamuliakove, kde za 
každý tréning platíme. Sme 
radi, že tam môžeme trénovať, 
no myslím si, že aj Šamorín by 
si už zaslúžil skutočnú športo-
vú halu, veď v meste pracuje 
mnoho športových klubov a 
je tu aj mnoho amatérskych 
športovcov. 
Aké máte plány do budúc-
nosti?
– V druhej lige by sme chceli 
dosiahnuť čo najlepší výsledok. 
Družstvo ešte musí rásť. Teraz 
si na seba zvykáme, no podľa 
mňa sa to ešte určite zlepší. 
Využijem príležitosť, aby som 
poďakoval za podporu rodine 
Zoltána Sárköziho, firme Ala-
nya, ako aj Petrovi Horvátho-
vi, z firmy 11 Sportpub, ktorý
nás bude v budúcnosti takisto 
sponzorovať. Osobitne chcem 

poďakovať všetkým šamorín-
skym družstvám, družstvám 
PITON, ATTACK a FRANCO, kto-
ré nám pomáhajú. Máme spo-
ločné tréningy,  naši hráči majú 
teda možnosť sa od nich veľa 
naučiť.
Ty organizuješ aj Pohár 
Piton, ktorý bude mať už šesť 
ročníkov.
– Tento futbalový turnaj sme 
vymysleli so šéfom Pitonu Imri-
chom Szalaym. Súťaž je z roka 
na rok kvalitnejšia a lepšia. Naj-
vydarenejší bol decembrový 
pohár, v ktorom súťažili šamo-
rínske dospelé družstvo, prvo-
ligové bratislavské družstvo 
a mnoho iných šamorínskych 
družstiev. Verím, že v budúc-
nosti sa nám podarí zorgani-
zovať ešte veľa takýchto kvalit-
ných súťaží.         (kovács)

Náš cyklus, v ktorom sme predstavili šamorínske 
družstvá sálového futbalu, sa končí. Futbalové druž-
stvo Alanya predstaví jeho zakladateľ Rudolf Szalay.

Zo života zápasníckeho klubu Gladiátor
Mladí šamorínski zápasní-
ci sa 24. februára zúčastnili 
na súťaži o Pohár primátora 
obce, na ktorej v Gabčíkove 
súperilo 125 pretekárov z 
piatich krajín. Cieľom súťaže 
bolo pripraviť sa na marcové 
majstrovstvá republiky. 
Naši žiaci boli mimoriadne 
úspešní, zo šiestich súťažiacich 
sa traja postavili na stupeň 
víťazov.
Výsledky: Štefan Méry (29 kg) 
– 1. miesto, Tomáš Soós (57 kg) 
– 1. miesto, Peter Molnár (100 
kg) – 1. miesto, Jusuf Ahmeti 
(57 kg) – 4. miesto, Miloš Csu-
vara (35 kg) – 4. miesto.
Začiatkom marca sa naši 
zápasníci zúčastnili na súťaži 
„Zlati pijeto“ v chorvátskej 

Koprivnici. Na súťaži sa zúčast-
nilo 354 pretekárov z dvanás-
tich krajín. O kvalite pretekárov 
svedčí aj to, že spomedzi pia-
tich šamorínskych súťažiacich 
sa podarilo umiestniť len Zoltá-
novi Szeilerovi.
Výsledky: Zoltán Szeiler (46 kg) 
– 3. miesto.
17. marca sa v mestskej špor-
tovej hale konali celoštátne 
majstrovstvá žiakov, na kto-
rých sa zúčastnilo 124 súťa-
žiacich z 15 družstiev.
Šamorínsky klub Gladiátor 
reprezentovali dvanásti súťa-
žiaci. Cieľom bolo dosiahnuť 
čo najlepšie výsledky. Najväč-
šou nádejou domácich bol 
Tomáš Soós, ktorého sa na 
súťaži nikomu nepodarilo zdo-

lať, čím získal prvý majstrovský 
titul nášho klubu v jeho nano-
vo písanej trojročnej histórii. 
Naši štyria pretekári získali 
strieborné medaily: Štefan 
Méry (29 kg), Miloš Csuvara 
(33 kg), Jusuf Ahmeti (62 kg) 
a David Čech (73 kg).  Štvrté 
miesto Alexandra Molnára a 
piate miesta Zoltána Szeilera a 
Imricha Forgóho znamenalo, 
že šamorínske nádeje skončili 
v súťaži družstiev na druhom 
mieste za košickou Lokomotí-
vou, čím predbehli gabčíkovský 
zápasnícky klub, ktorý je pokla-
daný za špičku domáceho gréc-
ko-rímskeho zápasenia.
Predseda klubu Zoltán Szei-
ler pre naše noviny pove-
dal: – V prvom rade sa chcem 

všetkým súťažiacim poďakovať 
za vynikajúci výkon, ktorí na 
súťaži podali. V neposlednom 
rade ďakujem za obetavú prá-
cu trénerom, spomedzi ktorých 
chcem vyzdvihnúť Ladislava 
Fodora, ako aj Štefana Méryho, 
ktorého syn skončil na druhom 
mieste. Osobitne ďakujem za 
pomoc rodičom detí.
Kvalitu majstrovstiev repub-
liky zvýšil aj kordón okolo 
zápasníckych žineniek, ktorý 
zabezpečila firma NATES Inte-
rier spol. s r. o. Kordón zvýšil 
bezpečnosť súťažiacich, ako aj 
divákov.                        (on)
Výsledky zápasníckeho klu-
bu Gladiátor sú zverejnené 
aj na internetovej adrese 
www.zkgladiator.sk.         

Šamorín– 2. miesto v súťaži družstiev, tretí zľava Ladislav Fodor

Ahmeti Jusuf (Gladiátor  Šamorín)– hore a Ján Csibri (Dunajplavba Bratislava) -dole

Dve muchy s jednou ranou! Tipujte u nás! Okrem Vašej výhry podporujete aj 
šamorínskych športovcov!     Cintorínska ulica 11, Šamorín   Denne od 9:00 do 23:00
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12. februára 2007 sa narodil 
Benjamín Gruber, 21. febru-
ára Sára Mundi, 22. februára 
Marián Rigó, 27. februára 
Matúš Marko, 28. februára 
Viliam Földváry, 1. marca 
René Péterfi, 3. marca Nina 
Botlíková, 18. marca Márk 
Tóth.
Veľa šťastia, novorodenci!

4. apríl – Rómeó a Júlia – musical pre stredné školy – 9.30
19. apríl – Žabí princ – bábkové divadelné predstavenie pre ZŠ Kláštorná 4 v Šamoríne – 8.15 
Žabí princ – bábkové divadelné predstavenie pre materské a zákl. školy mesta a okolia – 9.30
20. apríl – So striebornými vlasmi – stretnutie dôchodcov spojené so zábavným programom – 18.00
21. apríl – Ples šamorínskej katolíckej cirkvi – 19.00 
27. apríl – Slávnostný program folklórnej skupiny Prvosienka  z príležitosti  
15. výročia založenia skupiny – 19.00

NARODENIA

20. februára 2007 zomrela 
vo veku 68 rokov Helena 
Vaisová, 21. februára vo veku 
64 rokov Ľudovít Závoczki, 
28. februára vo veku 91 rokov 
Alžbeta Semerská, 6. marca 
vo veku 61 rokov Ing. Zoltán 
Móricz, 8. marca vo veku 79 
rokov Anna Mészárosová, 9. 
marca vo veku 51 rokov Peter 
Rabina, 13. marca vo veku 68 
rokov Eva Czvedlerová a vo 
veku 79 rokov Imrich Tóth, 
14. marca vo veku 78 rokov 
Jozef Szombati, 16. marca vo 
veku 83 rokov Filoména Gre-
gorová, 18. marca vo veku 57 
rokov Ladislav Mezzei.
Česť ich pamiatke!

ÚMRTIA

Veľa zdravia, šťastia, lásky a 
porozumenia v kruhu najbliž-
ších prajeme tým občanom 
mesta, ktorí v apríli 2007 
dovŕšia 70., 75., 80., 85., 86. 
a viac rokov života: Mária 
Benkovicsová, Mária Ková-
csová, Gejza Molnár, Alžbeta 
Péderová, Anna Sáfrányová, 
Františka Juráňová, Ján Lel-
kes, Július Mókusz, Zita Oros-
sová, Ľudovít Sármány, Irena 
Šutaríková, Anna Zezulová, 
Alžbeta Kocsisová, Mária 
Kvačková, Martin Malek, Len-
ka Pandová, Júlia Bíróová, 
Valéria Molnárová, Jolana 
Szűcsová, Juliana Tóthová, 
Mária Trnčíková.  

NAŠI JUBILANTI

KALENDÁR UDALOSTÍ
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PROGRAM MATERSKÉHO CENTRA BABA KLUB
2. apríl – Od 9.30 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod.: „Deň otvorených dverí“ spojený  
s predajom veľkonočných dekorácií.
11. apríl – Zber detského ošatenia na burzu a predaj, ,,Zahájenie burzy“.
16. apríl – Tvorivé ruky:  „Výroba darčekových taštičiek“. Predvedie Katarína Vašáková.
20. apríl – Od 10.00 do 11.00 hod.: Sociálnopsychologický výcvik.   
Téma hodiny: ,,Společenská etiketa“. Prednáša Ing. Tatiana Uličná.
25. apríl – Tvorivé ruky: ,,Dekupáž drevených výrobkov“.

Od 6. do 9. apríla bude centrum BABA KLUB zatvorené.

APRÍL 2007

10. marca 2007: Peter Géhry a 
Eva Rasputinová.
Gratulujeme!

UZÁVRELI MANŽELSTVO

•  Predám celoročne obýva-
teľnú chatu na 8-árovom 
stavebnom pozemku: voda, 
plyn, elektrika, pivnica, 
bazén v obci Kyselica.  
Tel.: 0918 541 569 alebo 
02/64 361 398.

DROBNÉ INZERÁTY

Prijmeme pracovníkov do 
strážnej služby v Šamoríne.  
Podmienka: preukaz odb. 

spôsobilosti. Kontakt: 0905 
547 832 alebo  0905 546 394.

Chcete si chrániť majetok?  
SBS  INDUSTRIAL SECURITY, s. r. o. Šamorín ponúka voľné kapacity pri 

ochrane Vášho majetku cestou pultu centralizovanej ochrany Strediska 
registrácie poplachov a zásahovej jednotky.

Každý klient INDUSTRIAL SECURITY je klientom č. 1.
Bližšie informácie telefonicky, resp. osobne v sídle spoločnosti, Bratislav-

ská 78/43, Šamorín. 
Tel./fax: +421 031 562 50 11 

Mobil: 0911 765 001, 0911 765 000 
E-mail: industrialsecurity@stonline.sk  

Odberu krvi organizovaného 
28. marca Miestnym spol-
kom Slovenského Červené-
ho kríža v Šamoríne darovali 
vzácnu tekutinu: Ladislav 
Ravasz, Attila Horváth, Ildikó 
Kissová, Rozália Lasanová, 
Martin Marics, Ernest Világi, 
Eugen Fehér, Ladislav Papp, 
Olivér Zsigmond, Oľga Pör-
söková, Krisztina Vízyová, 
Ján Varga, Margita Svrčko-
vá, Mária Bogárová, Ladislav 
Sárközi, Margita Sárköziová, 
Zuzana Horváthová, Štefan 

Schmiedt, Alexander Brun-
clik, Peter Vass, Juraj Karas, 

Annamária Karas, Ján Ber-
talan, Markéta Plutzero-
vá, Július Horváth, Mikuláš 
Lancz, Gejza Vass, Štefan 
Czére, Tímea Johančíková, 
Karol Polacsek, Eugen Szabó, 
Monika Lentulayová, Ingrid 
Nagyová, Rozália Csibová, 
Terézia Cikhardtová, Rudolf 
Sinobli, Pavel Farkas, Ale-
xander Kováč, Csaba Szabó, 
Márta Lázár, Ferenc Varga, 
Hedviga Szelleová, Tomáš 
Seregi, Tibor Czvedler, Ras-
tislav Novotník, Zuzana Jan-
kóová, Katarína Stifterová. 
Vďaka im!  

Darovali krv  •   Darovali krv  •   Darovali krv  
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pánska dámska
kolekcia

Pri nákupe nad 1000,- Sk
dostanete ako darček spodnú bielizeň.

Pri nákupe nad 2000,- Sk
získate nákupnú kartu
na 10 zľavu v našej predajni.%

Pri nákupe nad 1000,- Sk
dostanete ako darček spodnú bielizeň.

Pri nákupe nad 2000,- Sk
získate nákupnú kartu
na 10 zľavu v našej predajni.%

Šamorín, gazdovský rad 46
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VAŠA SPOKOJNOS JE NAŠIM ZÁKLADOM

SAMARIA CENTRUM, BRATISLAVSKÁ 100/C V ŠAMORÍNE
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H¼ADÁME PRE KONKRÉTNYCH KLIENTOV
Byty, rodinné domy a pozemky

0905/444 454
9 / 6 730 03 63 6

WWW.SAMORIN.COM

5

0905/6666
3 0905/6

6683
6

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


