
14. júna 2007 zasadalo mestské zastupiteľstvo

Vybuduje sa v Šamoríne nový domov dôchodcov?
Na zasadnutí samosprávy pri-
mátor Károly Domsitz a vicepri-
mátor Gabriel Bárdos informo-
vali o svojej činnosti za uply-
nulé obdobie. Potom poslanci 
kontrolovali plnenie uznesení a 
modifikovali rozpočet mesta na
rok 2007. Rozpočet, ktorý bol 
schválený 22. februára 2007 vo 
výške 239,808.000 korún, sa v 
zmysle rozhodnutia poslancov 
zmenil na 235,952.000 korún, 
a to na príjmovej i výdavkovej 
stránke. 
Aké zmeny nastali? 
Zmenil sa poplatok za pou-
žívanie sobášnej miestnosti, 
teda všeobecne záväzné naria-
denie mesta číslo 4/2004. Na 
základe zmeny občan, ktorý 
má v Šamoríne trvalé bydlis-
ko, zaplatí 300 korún, tí, ktorí 
trvalé bydlisko v meste nema-
jú, zasa zaplatia za používanie 
sobášnej siene 800 korún. Za 
uzatvorenie manželstva mimo 
sobášnej siene je poplatok 3 
000 korún. 
Bol schválený Požiarny poria-
dok mesta Šamorín, poslanci 
potom súhlasili s predajom a 
výmenou niekoľkých pozem-
kov, ako aj s podpisom kúp-
nopredajných zmlúv. Súhlasili 
aj s tým, aby mesto kúpilo od 
vlastníka tých 1523 metrov 
štvorcových, ktoré sú potrebné 
na výstavbu cyklistickej cesty 
a chodníka na Seneckej ceste. 
Výstavba cyklistickej cesty a 

chodníka v tejto časti mesta je 
naliehavou úlohou, nakoľko v 
priemyselnom parku pribúdajú 
výrobné haly a pre zamestnan-
cov je Senecká cesta, najmä vo 
večerných hodinách, nebez-
pečná.
Na zasadnutí sa hovorilo aj o 
miestnom domove dôchodcov. 
Stav budovy je zlý, vedenie mes-
ta už dlhšiu dobu plánuje výstav-
bu nového domova. Súčasťou 
terajšieho domova dôchodcov 
je aj záhrada, kde by sa nová 
budova dala postaviť. Mesto už 
pripravilo projektovú štúdiu a ak 
sa mu podarí uspieť s projektom 
v Európskej únii, tak sa v našom 
meste vybuduje nový domov 
dôchodcov. Poslanci túto sprá-
vu privítali a vypracovanú štúdiu 
schválili.

Interpelácie poslancov
Ildikó Némethová vystúpila s 
tým, že obyvatelia Rybárskej a 
Streleckej ulice sa ešte v októb-
ri 2006 obrátili na mestský úrad 
so žiadosťou, aby detské ihris-
ko na pomedzí týchto dvoch 
ulíc bolo vybavené bezpeč-
nostnou zábranou. Poslankyňa 
dostane na interpeláciu písom-
nú odpoveď.
Peter Almásy sa zaujímal o to, 
kedy sa pred bankomatom 
umiestneným v budove kniž-
nice zrekonštruuje chodník, 
nakoľko najmä v daždivom 
počasí je prístup k automatu 
sťažený. Odpoveď znela, že 
výstavba chodníka je v povo-
ľovacom konaní. Jeho vybudo-
vanie bude nákladné, nakoľko 
výstavba bude spojená s roz-

šírením parkoviska. Ide o pre-
budovanie dlhšieho cestného 
úseku, chodník sa posunie bliž-
šie k budove a bude väčšie aj 
súčasné parkovisko.
Imrich Tóth interpeloval v 
súvislosti so Stredným odbor-
ným učilišťom poľnohospo-
dárskym. Škola, ktorá patrí 
pod pôsobnosť župy, bude 1. 
septembrom 2007 zrušená. 
Poslanec upozornil dvoch žup-
ných poslancov z nášho mesta, 
aby dozreli na usporiadanie 
vlastníckych práv k budove a 
priľahlému pozemku. Primátor 
Károly Domsitz, ktorý je záro-
veň aj predsedom majetkovej 
komisie Trnavského samo-
správneho kraja povedal, že 
osud budovy školy sledujú. 
Odborný posudok určí pre-

Ilustračná snímka

(Pokračovanie na str. 3)

Čitateľov upozorňujeme, že naše noviny najbližšie vyjdú uprostred septembra, kedy ich 
opäť nájdete na obvyklých miestach. V druhej polovici septembra si ich môžete prečítať aj 

na internetovej stránke Šamorína www.samorin.sk
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20. júna primátor Károly Domsitz blahoželal v mene samosprávy 
našim spoluobčanom, ktorí v júni dovŕšili 70., 75., 80., 85., 86. a 
vyšší vek svojho života

Občianske združenie Gandhi aj tohto roku zorganizovalo rómsky 
festival v Šamoríne. Článok na 6. strane

Základná organizácia ZPCCH v Šamoríne oslávila 30. výročie 
znovuzaloženia organizácie. Článok na strane  9
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21. júna sa šíril hustý dym nad Šamorínom. O požiari bližšie na 
strane 16

Rodičia s detičkami navštívili ZOO v Bratislave. O činnosti MC 
Baba Klub čítajte na strane 9
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dajnú cenu podľa očakávania 
v rozmedzí 100-200 miliónov 
korún.  
Csaba Kiss upozornil na malé 
parkovisko pred tzv. vojen-
ským blokom, ktorý je na 
začiatku Čilistovskej cesty. Na 
parkovisku môže zaparkovať 
len šesť áut, ostatné parku-
jú na zelených plochách. Na 
interpeláciu dostane písomnú 
odpoveď.
István Bittera upozornil na 
rušenie nočného pokoja. Pod-
ľa jeho názoru by sa malo čosi 
podniknúť proti tým, ktorí 
rušia pokojný spánok našich 
občanov.
V bode Rôzne hovoril primátor 
o dôležitej otázke: Trnavská 
župa ponúka na predaj mest-
ské zdravotnícke stredisko. 
Jedno zo všeobecne záväzných 
nariadení župy umožňuje, aby 
mesto budovu za úradne sta-
novenú cenu odkúpilo. V tejto 
otázke požiadal poslancov o 

zaujatie stanoviska. Poslanci sa 
jednohlasne zhodli na tom, že 
by sa budova mala stať majet-
kom mesta. Poverili primáto-
ra, aby inicioval rokovania o 
odkúpení budovy. 
V súvislosti s odkúpením 
pozemkov pri železničných 
koľajach primátor uviedol, 
že vypršal termín platnosti 
predkupného práva. Železni-
ce Slovenskej republiky chcú 
nehnuteľnosť predať vo výbe-
rovom konaní, do ktorého sa 
bolo možné prihlásiť do 16. 
júna 2007. Poslanci sa rozhod-
li, že mesto sa o nehnuteľnosť 
nebude uchádzať v konaní, 
a že primátor bude iniciovať 
rokovania o priamom odkúpe-
ní za úradne stanovenú cenu.
Poslanci zvolili za členov 
výboru pre Mliečno Ildikó 
Némethovú a Kristiána Forgá-
cha, zo správnej rady Centra 
miestneho rozvoja odvolali 
Tibora Matusa a zvolili do nej 
Pavla Élesztősa.                 (on)

(Pokračovanie zo str. 3)

1. a 2. júna navštívila naše mesto delegácia z Hainburgu, keďže 
Šamorínčania boli v Rakúsku na návšteve už dva razy. Delegácia 
spoznávala históriu nášho mesta a jeho pamätihodnosti a pozrela 
si aj gabčíkovské vodné dielo. Dohoda o spolupráci medzi Hain-
burgom a Šamorínom bude podpísaná zrejme na jeseň.

Vybuduje sa...

Aj takto by sa dala nazvať akcia, 
ktorú v rámci Dňa detí pripravi-
li učiteľky z Materskej školy na 
Gazdovskom rade v Šamoríne. 
Pre malých oslávencov boli 
pripravené rôzne súťaže, ktoré 
mali potrápiť nielen ich nožič-
ky, ale aj hlavy a uvažovanie. 
Na konci ich potom čakalo 
začarované prekvapenie.
Celá akcia vypukla o pol desia-
tej, keď k Zázračnej bráne, 
vchodu do Začarovanej záhra-
dy prišli deti zo všetkých tried. 

Bránu otvorili svojím spevom, 
ktorý rozozvučal  zvonček, a 
potom už mohli pokojne vstú-
piť.
Začarovaná záhrada sa sklada-
la z troch stanovíšť, ktoré mali 
pod kontrolou rozprávkové 
bytosti: Princ, Šípková Ruženka 
a Červená čiapočka. V sprievo-
de svojich učiteliek plnili deti 
úlohy prichystané zakliatymi 
postavičkami. Na stanovištiach 
sa triedy postupne vystriedali, 
a tak mali deti možnosť vyskú-

šať si lezenie cez pavučinu, 
konské závody, hod na draka, 
prekážkovú trasu, hľadanie 
rovnakých kvietkov, určovanie 
rozprávkových postáv, peče-
nie koláčikov pre starú mamu, 
stavanie hradu, preteky na fit-
-loptách či prípravu princezien 
na bál.
Po absolvovaní nachystaných 
úloh sa všetci zhromaždili na 
slávnostnom plese, kde dosta-
li odmeny za svoje snaženie. 

Avšak na veselici sa stala pohro-
ma – Šípkovú Ruženku zakliala 
zlá čarodejnica. Podmienkou 
jej vyslobodenia nebol bozk 
krásneho princa, ale ďalšia séria 
úloh. Deti ich plnili popoludní. 
Každá trieda vytvárala symbol 
spojený s jednou z postavi-
čiek – najmladší „mravčekovia“ 
lepili hrad, „lienky“ zostavovali 
kartónového draka a najstaršie 
„motýliky“ vyrábali princa. 
Výsledky ich snaženia si rodičia 
môžu pozrieť na výstave v ma-
terskej škole počas celého leta.

Radka Minarechová

Z rozprávky do rozprávky…
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Od 30. mája sa u nás pre deti 
začali akcie v rámci oslavy 
MDD. Prvým výletom bola ces-
ta autobusom do Bratislavy, 
kde sme mali namierené do 
ZOO. Na chrbte s batohmi, kto-
ré skrývali rôzne maškrty od 
tiet kuchárok ako aj od mám, 
sme prekročili plný očakáva-
ním brány ZOO. Tu sme pozo-
rovali známe, ale aj exotické 
zvieratá, pobavili sme sa na 
akrobatických kúskoch šim-
panza a s vážnosťou a možno 
aj s menším strachom obdi-
vovali kráľa zvierat – leva či 
bieleho tigra – albína. Na dru-
hý deň sme pre deti pripravili 
športové podujatie, kde deti 
súperili navzájom, merali si 
sily, šikovnosť, odvahu. Za svo-
je snaženie dostali aj odmeny 
– makové, kakaové a orechové 
koláče, piškóty, krásne červené 
jabĺčko a pitie.
V piatok 1. júna sme s deťmi boli 
na prehliadke výcviku  psov. 
Na hlavách sme mali šiltovky s 
logom našej MŠ – dar od rodi-
čovského združenia, z  ktorých 
deti aj rodičia mali veľkú radosť. 
Prehliadka psov sa deťom páči-
la, dobre im padlo aj občer-

stvenie, za ktoré toutou cestou 
ďakujeme. V pondelok sme pre 
deti voskovkami a kriedami 
pripravili výtvarnú súťaž. Deti  
kreslili, maľovali štetcom na 
asfalt alebo na papier. Spoločne 
sme hodnotili výtvory detí, kde 
sa odrážali pocity, zážitky zo 
ZOO, športového dopoludnia, 
krásne letné záhrady či športo-
vé autá, požiarnické autá.
V utorok sme boli na návšte-
ve v pekárni CZUCZ, kde sme 
sa mohli pozrieť, ako vyrábajú 
chrumkavé rohlíky, chlebíky, 
sladké koláčiky či šišky, ktoré 
trpezlivo odpočívali v rade, 
kým sa nedostanú do rozpále-
nej pece. Veľkým, nezabudnu-
teľným zážitkom pre deti bolo 
aj ochutnanie týchto dobrôt a 
odvoz autom do MŠ, lebo nás 
prekvapil jarný dážď.
Záverom osláv MDD boli tvori-
vé dielne spolu s rodičmi. Deti 
vytvárali z cestovín obrazy, zho-
tovili slniečka, kohúta, motýľov, 
či skladali lienky.
Týždeň preletel ako jarný 
vánok, no v deťoch ostali zážit-
ky z osláv MDD dodnes.

Alica Vörösová, 
Erika Horváthová
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Deň detí v MŠ Dunajská ul. Obzretie sa za školským rokom
Koniec júna je pre 
všetky školopovinné 
deti malým sviatkom. 
Začínajú dva mesiace 
bezstarostnej zábavy 
bez ranného vstávania 
a plnenia si školských 
povinností.
A tak aspoň malé 
obzretie za minulým 
školským rokom v Špe-
ciálnej základnej škole 
na Pomlejskej ceste v 
Šamoríne. Naše deti 
vyžadujú špeciálny individu-
álny prístup pri vyučovaní, ale 
mnohé z nich sú veľmi šikovné 
a zručné.
Naša škola sa už dlhé roky 
zapája do rôznych súťaží: 
Literárny a výtvarný Trenčín, 
Polícia – očami detí, Výtvarný 
salón Vrbové, súťaže vyhla-
sované SPP. V tomto roku sa 
zúčastnili Patrik Kišš, Vlastimil 
Herák, Viliam Malovec, Nikolka 
Herbergerová, Števko Garady.
Počas školského roka pravidel-
ne organizujeme besedy, či už 
s lekárkou, veterinárom, sociál-
nymi kurátorkami, ale i proku-
rátorkou, dlhodobo spolupra-
cujeme s PZ v DS na projekte 
,,Správaj sa normálne“. Veľmi 
zaujímavým podujatím bola 
návšteva študentov lekárstva 
s prednáškou v rámci projektu 
Dentalalarm. 
Naša škola nemá k dispozícii 
telocvičňu, tak nás návštevníci 
a obyvatelia Pomlejskej cesty 
často stretávajú a vidia špor-
tovať priamo na nej. S dovole-
ním Dobrovoľného hasičského 
zboru využívame aj ich ihrisko, 
týmto im veľmi ďakujeme.
Ku Dňu detí sme spoločne s 

deťmi zorganizovali na škol-
skom dvore opekačku. Pod 
vedením skúsených pedagógov 
dievčatá pripravili občerstve-
nie a prestreli na dvore, chlapci 
pripravili ohník na opekanie. 
Spoločne sme si užili súťaže a 
zažili veľa zábavy, radosti a spo-
kojných tvárí detí po pekne pre-
žitom dni.
Touto cestou sa chceme poďa-
kovať ľuďom, ktorým na našich 
deťoch záleží, a poskytli nám 
finančnú a materiálnu pomoc
na mimoškolské aktivity, ktoré 
pre ne počas celého školského 
roka organizujeme: firmámF-Fir-
hang, Ladag, AREA, čalúnnictvo 
Laco za materiálnu pomoc, ISD-
D+ za finančnú pomoc, za mäso-
vé výrobky k MDD mäsiarstvu 
VIMI. Ďakujeme tiež Mestskej 
knižnici v Šamoríne za možnosť 
využívať jej priestory na realizá-
ciu hodín. No a v neposlednom 
rade všetkým našim priateľom a 
známym, ktorí k nám prichádza-
jú s dobrým slovom, pohlade-
ním, ale i darčekmi. Ďakujeme a 
želáme príjemne strávené letné 
mesiace.

PaedDr. Natália Luštíková , 
Špeciálna základná škola

ÚSPECHY ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY
Úspešný školský rok v Základ-
nej umeleckej škole v Šamo-
ríne sa podpísal nielen v 
hudobnom odbore do pamäti 
všetkých priaznivcov umenia. 
Vydarené výstavy, koncerty 
našich žiakov, pedagógov, 
ale aj hosťujúcich orchestrov 
či umelcov tu mali svoje pev-
né miesto. Posledný štvrťrok 
školského roku 2006/2007 pri-
niesol umeleckej škole ďalšie 
úspechy.
Dňa 29. marca 2007 sa v Győri 
konala Chopinova medziná-
rodná súťaž v hre na klavíri, na 
ktorej sa zúčastnil aj klavirista 
Bálint Lovász  z triedy  Mgr. art. 
Eriky Domsitzovej. Svojou hrou 
očaril porotu natoľko, že získal  
prvú cenu. V ten večer hral aj na 
koncerte víťazov spolu s víťazom 
z Maďarska a s absolútnou víťaz-
kou z Waršavy. Hneď na druhý 
deň sa Bálint zúčastnil na ďalšej 
súťaži v Trnave, kde sa konal 7. 

ročník klavírnej súťaže „Schnei-
derova Trnava“. Tu sa umiestnil 
v striebornom pásme. „Klavírna 
Orava“ – Mesiac máj priniesol 
opäť ďalší úspech. Dňa 30. mája 
sa v Dolnom Kubíne konal Fes-
tival Ivana Ballu. Už tradične je 
venovaný klavírnemu, husľové-
mu a gitarovému umeniu. V kla-
vírnej hre našu školu reprezen-
toval Bálint Lovász. V jeho kate-
górii bolo vyše 20 súťažiacich a 
večer na slávnostnom vyhlásení 
výsledkov sa opäť dočkal 1. 
miesta. Gratulujeme k úspechu a 
k vytrvalosti! Poslednou súťažou 
v tomto školskom roku, ktorej sa 
15. júna zúčastnil  Juraj Boráros z 
akordeónovej triedy Věry Hlaváč-
kovej, bola súťaž EUROMUSETTE 
– GOLDEN TANGO. K dosiahnu-
tému úspechu srdečne blahože-
láme! Veríme, že aj  nasledujúci 
školský rok nám prinesie veľa 
príjemných stretnutí, koncertov 
a úspechov.                 (I. G.)
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Nie, nie je to preklep, naším 
Dňom D bol vlastne Deň C, 
presnejšie Comenius deň. 
Takto sme nazvali jeden 
(ne)obyčajný deň, 24. máj na 
ZŠ Kláštorná 4 v Šamoríne.
V školskom roku 2006/2007 to 
bola posledná akcia, ktorú sme 
v rámci projektu Socrates mali 
uskutočniť. V zmysle Komen-
ského – škola hrou – sme pre 
našich žiakov pripravili rôzne 
aktivity, ktoré mali rozvíjať 
myslenie, tvorivosť, zručnosť, a 
to formou zábavy.
Na podrobnostiach, ako by 
mohol tento deň prebiehať, 
sa dohodli účastníci stretnutia 
v Prachaticiach. Každá členská 

krajina mala pripraviť vlastný 
Comenius deň. Ten náš vyzeral 
takto:               
1. Pripravili  sme vedo-
mostný kvíz. Naši žiaci mali                    
možnosť otestovať si svoje 
vedomosti z oblasti histórie 
hlavných miest partnerských 
krajín. 
2. Priestor dostala fantázia a 
zručnosť našich detí. Zhoto-
vili sme plagát, ktorý mapuje 
historické a kultúrne pamiatky 
partnerských krajín.
3. V rámci hodín TV sme uspo-
riadali malé olympijské hry. 
Žiaci súťažili v 4 disciplínach. 
Každá partnerská krajina mala 
svoje zastúpenie, žiaci mali 

oblečené tričká so štátnym 
symbolom krajiny, ktorej farby 
hájili.
4. P. učiteľky Gottgeislová a 
Bogdányová zasvätili žiakov do 
tajov gréckej, nemeckej, dán-
skej i českej kuchyne a spoloč-
ne pripravili špeciality typické 
pre tieto krajiny.
5. Ani naše p. kuchárky sa 
nedali zahanbiť a v ten deň sa 
podávalo grécke menu: musa-
ka a tzatziky.
Nuž, takýto bol jeden (ne)zvy-
čajný deň, priniesol zábavu i 
poučenie, oživil vyučovanie a 
opäť sa potvrdilo, že ono zná-
me – škola hrou – nemusí byť 
len sloganom.
…a ešte niečo: dezert – dánska 
pochúťka podľa p. uč. Gútay-

ovej bol sladkou bodkou za 
úspešným dňom, stojí za to, 
aby sme ho ponúkli aj vám. 
Dobrú chuť.
Budete potrebovať: jablká (2 
kg), Marína keks (4 bal.), škori-
cu, vanilkový cukor, klinčeky, 
kryštálový cukor. 
Postup:  Jablká ošúpeme, 
nastrúhame, zalejeme vodou a 
necháme variť spolu s klinček-
mi. Uvarené jablká necháme 
vychladnúť, klinčeky vyberie-
me, prebytočnú vodu jemne 
vytlačíme, pridáme vanilku, 
škoricu, cukor (podľa chuti), 
nakoniec do masy pridáme 
rozdrvené keksy a jemne zmi-
xujeme. Podávame so šľahač-
kou a čokoládou.

Mgr. Antónia Merklová

NÁŠ DEŇ  „C“

Dňa 29. mája sa o 14.00 hod. 
v Čilistove slávnostne otvori-
li brány detského mestečka. 
Mestečko má slúžiť detským 
pacientom Liečebného ústa-
vu  v Šamoríne-Čilistove 
trpiacim neurologickými a 
ortopedickými ochoreniami. 
Otvorenie sprevádzal bohatý 
kultúrny program. Na úvod sa 
predstavili obyvatelia mesteč-
ka, medzi ktorými nechýbal 
záhradník, poštár, učiteľka, 

kuchárka, hvezdár a iní. Ako 
každé mesto, aj toto má svoj-
ho (detského) richtára. Tomu 
odovzdala patrónka mestečka 
Miss Europe Junior 2006 Nikol 
Košová mestský erb. Deti v 
súťaži navrhovali názov pre 
svoje mesto. Z tých Patrícia 
Garajová-Jariabková vyžrebo-
vala víťazný názov. Tak detské 
mestečko dostalo meno Hrajo-
vo. Hneď po prestrihnutí pásky 
moderátormi z markizáckeho 

Telerána Lenkou Šoóšovou a 
Romanom Juraškom si všetky 
deti vyskúšali nové preliezačky, 
šmýkačky a hojdačky. 
Po oficiálnom programe nasle-
dovala prehliadka Špeciálnej 
základnej školy pri Liečeb-
nom ústave v Šamoríne-Čilis-
tove. Návštevníci si pozreli aj 
novú relaxačnú miestnosť pre 
malých pacientov, ktorú si už 
stihli obľúbiť. Za krátky čas, 

odkedy funguje, už pedagógo-
via zaznamenali veľké pokroky 
u detí, hlavne u tých hyperak-
tívnych, ktoré tu dokážu oddy-
chovať. Hlavným organizáto-
rom podujatia bolo Občianske 
združenie Čilistovníček. Part-
nermi podujatia boli spoločnos-
ti Provident Financial, s. r. o., SPP, 
a. s., Schneider Elektric a Mest-
ský úrad Šamorín. 

Katarína Zatrochová,
Media One, s. r. o. 
(Snímky autorka)

Detské mestečko v Čilistove

Riaditeľka školy Zuzana Augustínová a Patrícia Garajová-Jariabková žrebujú 
víťazné meno mestečka. Za riaditeľkou Miss Europe Junior 2006 Nikol Košová
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Opäť sa konal rómsky festival
Šamorínske rómske občianske združenie Gandhi na Hlavnom 
námestí zorganizovalo rómsky festival, ktorý už môžeme označiť 
za tradičný. V dvojhodinovom programe vystúpili mažoretky zo slo-
venskej základnej školy, ako aj detský folklórny súbor Csali. Po nich 
zaspievala Mónika Rigová, ktorú maďarská umelkyňa Margit Bangó 
nedávno korunovala za kráľovnú speváčok maďarských piesní na 
Slovensku. Speváčka, ktorá sa narodila v Šamoríne, no dnes žije vo 
Štvrtku na Ostrove, obecenstvo doslova oslnila. Divákom sa najviac 
páčili piesne, ktoré zaspievala so svojou dcérou. Nemôžeme však 
zabudnúť ani na jej synčeka, malého primáša, ktorý na husličkách 
hral tak, akoby v rukách držal skutočný nástroj. Zahanbiť sa nene-
chali ani tanečníčky, ktoré svoje vystúpenie obohatili o pôvodné 
rómske prvky. Divákov nenechala chladnými ani rodina Mezeiovcov. 
Kapela v zložení otec, syn a dcéra hrala do tanca na pouličnej zába-
ve, ktorá sa konala po programe.                           (ti)  (Foto: autorka)   

Mažoretky zo slovenskej základnej školy nechýbajú ani na jednom podujatí 
v našom meste

JÚL-AUGUST 2007

SOCRATES   V  PRACHATICIACH
Naši učitelia boli opäť na cestách. 
Tentokrát nemuseli vycestovať 
ďaleko, cieľom ich cesty bola 
susedná Česká republika – kon-
krétne Prachatice, kde sa usku-
točnilo pracovné stretnutie člen-
ských krajín projektu SOCRATES. 
Stretnutie bolo zamerané na 
vyhodnotenie činnosti spo-
ločných úloh v školskom roku 
2006/2007.  Každá krajina sa 
podrobne prezentovala svojou 
prácou, či už na CD-čku alebo 
prostredníctvom iných materiá-
lov, ktoré si účastníci priniesli 
so sebou. Naše dve p. učiteľky 
– Bašková a Gútayová išli veru s 
poriadnou nádielkou. Celý rok 
sme sa činili,  takže bolo s čím sa 
pochváliť. Všetky naše aktivity (o 
ktorých sme vás na stránkach 
Šamorín a okolie informovali) 
sme dôkladne  zdokumentovali 
a vyšiel z toho pekný  „balík” plný 
tvorivosti, úsilia a hlavne chce-
nia čosi dokázať. To všetko sme 
zabalili do pestrej fantázie a chu-
ti a previazali stužkou nádeje, že 
aspoň malou kvapkou prispeje-

me do boja proti rasizmu v rám-
ci projektu Socrates. 
Posúďte sami: 
1. Besedovali sme s utečencami 
z tábora v Gabčíkove,
2. vymenili sme si pohľadnice s 
členskými štátmi,
3. vytvorili sme novú rozpráv-
ku o škaredom káčatku spolu s             
priestorovým obrazom,
4. naspievali a nahrali sme vlast-
né CD vianočných piesní,
5. vytvorili sme antológiu projek-
tu Socrates.
Mimochodom naše CD vianoč-
ných piesní malo veľký úspech a 
spolu s antológiou sme ho veno-
vali všetkým prítomným ako 
darček zo Slovenska. 
Českí partneri predstavili účast-
níkom svoju školu a zúčastne-
ní sa mali možnosť pozrieť na 
výchovno-vyučovací proces.
Na záver sa stanovil termín 
nasledujúceho stretnutia, ktoré 
by sa malo uskutočniť v októbri 
2007 v nemeckom Aachene.  

Mgr. Antónia Merklová,
učiteľka ZŠ Kláštorná 4

Začiatkom júna sa Mestské kul-
túrne stredisko opäť naplnilo 
hudbou, ale najmä tancom. 5. 
júna 2007 o 18.00 hodine sa 
začala tradičná tanečná akadé-
mia, kde svoje umenie pred-
viedol tanečný odbor Základ-
nej umeleckej školy Štefana 
Németha-Šamorínskeho.
Po príhovore pani riaditeľky 
Ingrid Ginzeryovej prišli na rad 
postupne všetky ročníky, od 
malých prípravkárov až po kon-
čiace siedmačky. Tance boli aj 
tematicky veľmi pestré – od 
ľudových cez popové rytmy až 
po súčasne najatraktívnejší 

žáner – hip-hop. Na príprave jed-
notlivých čísel sa choreograficky
podieľali pani učiteľky Faltusová 
a Prachárová. Hip-hopové čísla 
pripravili Kováčová a Horvátho-
vá. Príjemným bolo aj vystúpe-
nie skupiny „M-GIRLS“, ktorú tvo-
rili minuloročné absolventky.
Medzi jednotlivými tanečnými 
číslami dostali možnosť predviesť 
sa aj hudobníci – gitaristi zahrali 
latinskoamerické tóny, klavirista 
ukázal, akú podobu môže mať 
Žiarlivosť, trubkár a saxofonista si 
zadžezovali. Ich vystúpenia mali 
pod palcom učitelia: Takácsová 
(klavír), Roček (dychové nástroje) 
a Koša (gitara).

Radka Minarechová

Keďže je tu leto a s ním aj dobré 
počasie, na cestách sa objavili 
motorkári. Vodiči osobných aj 
nákladných vozidiel, všímajte 
si viac motorkárov na cestách! 
Štatistiky jasne dokazujú, že 
väčšinu nehôd motocyklov s 
dvojstopovými motorovými 
vozidlami zavinili práve vodiči 
automobilov. Už samotné roz-

mery motocykla uvádzajú jeho 
vodiča do nevýhody, pretože je 
v premávke ľahko prehliadnuteľ-
ný, najmä spredu. Podľa štatistík 
polície ročne na cestách zomrie 
približne 30 motorkárov. Preto 
sa nespoliehajme na šťastie či 
náhodu a jazdime vždy tak, aby 
sme vedeli pohotovo reagovať a 
bezpečne zastaviť!                  (čer)

Nespoliehajme sa na náhodu

V znamení tanca

Milí čitatelia!
Spomedzi tých, ktorí nám zašlú tento kupón, vylo-
sujeme CD: Bangó Margit a Mónika Rigová - Két 
gitár. Kupón treba na korešpondenčnom lístku 
zaslať na adresu redakcie najneskôr do 25. augusta 
2007. 
Adresa: Redakcia Šamorín a okolie, Hlavná 37, 931 01 Šamorín. 

KUPÓN
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Synagóga bude pamiatkou európskeho významu
V júni bol okolo synagógy 
veľký pohyb. Dozvedeli sme 
sa, že po dlhom čase bude 
komplexne obnovená fasáda 
budovy. Odkiaľ sa podarilo 
získať prostriedky na obno-
vu a kedy sa stavebné práce 
dokončia? – spýtali sme sa 
Csabu Kissa, poslanca mest-
skej samosprávy, majiteľa At 
Home Gallery a synagógy.
– Obnove sa veľmi tešíme. 
Naplní sa náš sen, veď s man-
želkou Suzanne sme sa už 
dávno rozhodli, že zachráni-
me túto nádhernú budovu, 
ktorá v tragických obdobiach 
dejín chátrala. Ide o budovu 
mimoriadnej hodnoty, ktorá 
je nielen historickou pamiat-
kou, ale aj symbolom význam-
nej kultúry, ktorá bola dlho 
súčasťou života nášho mesta. 

Zo všetkých síl sa snažíme o 
to, aby aj budúce generácie 
mohli byť hrdé na židovský 
pamätník, ktorý sa na celom 
Žitnom ostrove zachoval ako 
jediný. Vďaka úspešnému pro-

jektu mojej manželky Suzan-
ne sme väčšiu časť nákladov 
na rekonštrukciu získali od 
istej anglickej nadácie, ktorá 
našu činnosť podporovala už 
aj v minulom roku. Vďaka tej-

to nadácii sa podarilo obno-
viť aj strešnú konštrukciu 
synagógy. Ďakujeme aj ďal-
ším sponzorom: samospráve 
mesta, Ministerstvu kultúry 
Slovenskej republiky a dob-
rosrdečným občanom nášho 
mesta, ktorí si vážia hodnoty. 
Podporili nás Alica Kovácso-
vá, Ľudovít Kovács, Ján Nagy, 
Ľuboš Bobek, Tomáš Jávorka, 
László Bödők, Béla Liszkay, 
Zoltán Hanusz, Gábor Grosz. 
Do jesene bude, predpokla-
dám, dokončená obnova prie-
čelia synagógy a tak jedna z 
významných pamiatok nášho 
mesta, jediná zachovaná žit-
noostrovská synagóga, ktorá 
bude čoskoro zaradená medzi 
popredné európske historic-
ké pamiatky, získa späť svoju 
zašlú krásu.  (ti)

Informácia k zvýšeniu sumy 
daňového bonusu 
od 1. júla 2007
Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR opatrením č. 
291/2007 Z. z. o úprave súm 
životného minima upravilo s 
účinnosťou od 1. júla 2007 sumy 
životného minima. 
Sumy životného minima sa 
upravujú vždy k 1. júlu bežného 
kalendárneho roka a to buď na 
základe koeficientu rastu čistých
peňažných príjmov na osobu, 
alebo koeficientu rastu život-
ných nákladov nízkopríjmových 
domácností zistených Štatis-
tickým úradom SR. Pri valori-
zácii súm životného minima sa 
zohľadňuje nižší koeficient.
Index vývoja čistých peňažných 
príjmov na osobu  za 1. štvrťrok 
2007 v porovnaní s 1. štvrťro-
kom 2006  bol Štatistickým úra-
dom SR zistený vo výške 112,9 a 
index rastu životných nákladov 
nízkopríjmových domácností v 
I. štvrťroku 2007 v porovnaní s 
I. štvrťrokom 2006 bol Štatistic-
kým úradom SR zistený vo výške 
102,9 (nižší koeficient).
V súvislosti s valorizáciou súm 
životného minima sa výška 
mesačného daňového bonusu 
podľa § 33 zákona č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov poskyto-

vaného na vyživované dieťa žijú-
ce v domácnosti s  daňovníkom  
v  sume   540 Sk  zvyšuje  s  účin-
nosťou  od 1. júla 2007 na sumu 
555 Sk, t.j. zvýšenie o sumu 15 
Sk (540 x 2,9% = 15,66 Sk).
Daňový bonus sa podľa § 52 
ods. 48  zákona o dani z príjmov 
zvyšuje rovnakým koeficientom
a za rovnaké kalendárne mesia-
ce zdaňovacieho obdobia ako 
suma životného minima. 
Na zabezpečenie jednotného 
postupu pri zvýšení sumy daňo-
vého bonusu vydalo Minister-
stvo financií SR Oznámenie č.
MF/020381/2007-72.
Vydalo: Daňové riaditeľstvo SR 
Banská Bystrica, odbor služieb 
pre verejnosť, júl 2007 

OBDOBIE LETNÝCH PRÁZD-
NIN A DAŇOVÝ BONUS 
V období letných prázdnin sa  
objavujú otázky ohľadne uplat-
nenia daňového bonusu u detí, 
ktoré skončili povinnú školskú 
dochádzku a študujú na stred-
nej alebo vysokej škole, resp. 
štúdium na strednej  alebo vyso-
kej škole ukončili. 
Uplatnenie daňového bonusu 
u dieťaťa, ktoré  skončilo povin-
nú školskú dochádzku, je  via-
zané na skutočnosť, že sa dieťa 
sústavne pripravuje na povola-
nie štúdiom.

Sústavnou prípravou na povo-
lanie je aj obdobie:
a) prázdnin medzi jednotlivý-
mi ročníkmi štúdia na strednej 
škole alebo vysokej škole,
b) prázdnin po skončení štúdia 
na strednej škole do 31. augus-
ta. Toto obdobie sa nepovažuje 
za sústavnú prípravu na povola-
nie v prípade, ak dieťa v tomto 
období vykonáva zárobkovú 
činnosť s výnimkou dohody o 
brigádnickej práci študentov a 
dohody o vykonaní práce alebo 
ak  bolo zaradené do evidencie 
nezamestnaných občanov hľa-
dajúcich zamestnanie,
c) od konca školského roka, v 
ktorom dieťa skončilo štúdium 
na strednej škole, do zápisu na 
vysokú školu vykonaného naj-
neskôr do októbra bežného 
roka, v ktorom dieťa skončilo 
štúdium na strednej škole,
d) po skončení posledného 
ročníka strednej školy do vyko-
nania maturitnej skúšky, najdlh-
šie do konca školského  roka, v 
ktorom malo byť štúdium skon-
čené, teda do 31. augusta tohto 
roka,    
e) po skončení vysokoškolské-
ho štúdia prvého stupňa, ktoré 
podľa študijného programu 
nepresiahlo štandardnú dĺžku, 
do zápisu na vysokoškolské 
štúdium druhého stupňa   vyko-

naného najneskôr do októbra 
bežného roka, v ktorom dieťa 
skončilo vysokoškolské štúdium 
prvého stupňa,
f) obdobie po skončení 
posledného ročníka vysokej 
školy do vykonania štátnej skúš-
ky, najdlhšie do konca školského 
roka, v ktorom malo byť štúdium 
skončené.
Upozornenie: Obdobie prázd-
nin po skočení vysokoškolského 
štúdia nie je sústavnou prípra-
vou na povolanie. 
Nárok na priznanie daňového 
bonusu počas letných prázdnin 
vo vyššie spomínaných prípa-
doch zamestnanec nepreuka-
zuje osobitným potvrdením  zo 
školy alebo úradu práce, resp. 
svojím čestným prehlásením.  
Na druhej strane v prípade, ak 
nastane zmena podmienok 
rozhodujúcich na priznanie 
daňového bonusu, napr. dieťa 
po skončení strednej školy od 
1. augusta uzatvorí pracovný 
pomer, zamestnanec je povin-
ný oznámiť túto skutočnosť 
písomne, napríklad zmenou vo 
vyhlásení zamestnávateľovi, u 
ktorého si  daňový bonus uplat-
ňuje, najneskôr posledný deň 
kalendárneho mesiaca, v kto-
rom zmena nastala.
Informačný list DP FO č. 13/
2007/Pr – VII/2007

DAŇOVÝ ÚRAD INFORMUJE
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Leto nám už zaklopalo na dve-
re a mnohí z nás sa tešia na 
dovolenku pri mori či krásnom 
jazere. Kúpanie patrí k naj-
populárnejším letným rado-
vánkam a tak sa väčšina z nás 
počas horúcich dní oblečie do 
plaviek a vyberie sa k najbliž-
šej vodnej ploche. A ak sa pri 
vode budeme nielen opaľo-
vať či len tak namáčať, ale aj si 
poriadne zaplávame, urobíme 
radosť svojej chrbtici i svalom.
Niekedy sa však stáva, že keď 
sa k vysnívanému  „prírodnému 
kúpalisku“ dostaneme, zistíme, 
že farba či zápach vytúženej vody 
nie je taký, ako sme očakávali. 
Mnohé prírodné jazerá, rybníky 
či nádrže využívané na kúpanie 
totiž nespĺňajú hygienické či 
estetické normy. A častokrát to 
nie je ani tak vina tohto „kúpa-
liska“, ako skôr nezodpovedných 
návštevníkov či iných znečisťo-
vateľov. 
Rekreačné vody definuje Zákon
č. 364/2004 Z. z. o vodách. V 
zmysle tohto zákona vody vhod-
né na kúpanie sú tečúce alebo 
stojaté vody, v ktorých je kúpanie 
povolené alebo nie je zakázané, 
a v ktorých sa tradične kúpe väč-
ší počet ľudí. Identifikáciu vôd
vhodných na kúpanie vykonáva 
podľa vodného zákona Minister-
stvo životného prostredia SR v 
spolupráci s Úradom verejného 
zdravotníctva SR. 
Prírodným kúpaliskom je prírod-
ná vodná plocha označená na 
kúpanie a s ňou súvisiace pre-
vádzkové plochy s vybavením. 
Voda na kúpanie nesmie prekra-
čovať medzné hodnoty ukazo-
vateľov kvality vody na kúpanie; 
obsahovať toxický vodný kvet, 
decht, materiály a predmety, 
ktoré by mohli ohroziť zdravie 
ľudí. Ak voda na kúpanie nespĺ-
ňa požiadavky, alebo jej použí-
vanie bolo orgánom na ochranu 
zdravia zakázané, musí byť táto 
skutočnosť viditeľne a zreteľne 
uvedená v mieste, na ktoré sa 
vzťahuje.
Dobrou správou je, že kvalita 
vody určenej na kúpanie sa u 
nás v minulom roku v porovna-
ní s údajmi z roku 2004 značne 
zlepšila, aj keď viac ako polovica 

jazier, riek a vodných nádrží ešte 
stále nespĺňa európske požia-
davky. Vyplýva to z pravidelnej 
správy o kvalite vody na kúpa-
nie, ktorú uverejnila Európska 
komisia pred začatím kúpacej 
sezóny. Odporúčané hodnoty 
spĺňa 36% slovenských prírod-
ných kúpalísk, ale až 53,8% skú-
maných vodných plôch nespĺňa 
ani minimálne štandardy. Podiel 
vodných plôch, kde je kúpanie 
zakázané, sa minulý rok znížil z 
18% na 7,7%. 
Vďaka splneniu odporúčaných 
štandardov dostali najlepšie 
hodnotenie bratislavské Zlaté 
piesky, Liptovská Mara, Bukovec, 
Ružiná-Divín, Delňa, Vinianske 
jazero, Šulianske jazero, Vojčian-
ske jazero a niekoľko kúpacích 
lokalít na Veľkej Domaši a Zem-
plínskej Šírave.
Zo smernice Európskej únie, kto-
rá stanovuje podmienky, ktoré 
musí voda určená na kúpanie  
spĺňať, vyplýva, že najneskôr do 
roku 2013 si budeme môcť, či 
už na informačnej tabuli priamo 
na mieste určenom na kúpanie 
alebo na internete, skontrolovať 
kvalitu vody, v ktorej by sme sa 
chceli okúpať.
Kúpať sa však nechodíme iba 
na Slovensku – mnohí z nás 
v lete zamieria aj k blízkym či 
vzdialenejším morským pobre-
žiam. Tu nám pri výbere letovis-
ka môže pomôcť aj tzv. modrá 
vlajka (Blue Flag). Ak ju uvidíme 
na pláži alebo pobreží či v pro-
spekte, ktorý nás  láka k návšte-
ve vybraného letoviska, môže-
me si byť istí, že tu boli splnené 
osobitné normy, pokiaľ ide o 
kvalitu vody, bezpečnosť, služ-
by a environmentálny manaž-
ment. Modrou vlajkou bolo v 
tomto roku ocenených viac ako 
3100 pláží a prístavov v 36 kra-
jinách v Európe, Južnej Afrike, 
Maroku, na Novom Zélande, v 
Kanade a Karibiku. Modrú vlaj-
ku, ktorej získanie je dobrovoľ-
né, udeľuje nezávislá nezisková 
organizácia, a preto ju vlastnia 
iba skutočne čisté pláže a jej 
udelenie je veľkou výsadou.
Je známe, že pobyt pri mori 
nenahradí nič. More pôsobí 
pozitívne na dýchacie cesty, 

pokožku i dušu. Okrem toho, 
že soľ, ktorú morská voda obsa-
huje, pôsobí dezinfekčne, veľ-
kú úlohu pri čistote morskej 
vody zohráva aj jej pohyb. V 
stojatých alebo málo sa pohy-
bujúcich vodách je riziko zne-
čistenia a teda aj infekcií oveľa 
vyššie. 
Prírodné jazerá majú samočis-
tiacu schopnosť, ale nie vždy 
zvládnu intenzitu využívania. V 
žiadnom prípade sa neodporú-
ča kúpať sa v jazerách, v ktorých 
je plávanie zakázané! Takéto 
zákazy sú vydávané väčšinou 
práve na základe rozboru kvali-
ty vody a s najväčšou pravdepo-
dobnosťou obsahuje voda látky 
alebo mikroorganizmy, ktoré by 
nám mohli uškodiť. Stále čas-
tejšie sa na rekreačné kúpanie 
využívajú i bagroviská. Pretože 
ale nemajú prirodzenú samo-
čistiacu schopnosť, je potrebné 
sa o ne starať. Prieskumy vody 
v takýchto vodných plochách 
je nutné robiť oveľa častejšie, 
ako v tých prírodných, a aj ich 
výsledky bývajú nezriedka 
negatívne.
Na prírodných lokalitách je 
každoročne sa opakujúcim 
problémom výskyt siníc. Sini-
ce sú drobné mikroskopické 
organizmy, ktoré sa môžu vo 
vode premnožiť natoľko, že sa 
nahromadia na hladine v podo-
be farebnej masy, tzv. vodné-

ho kvetu. K premnoženiu siníc 
dochádza pri znečisťovaní vody 
splachom z blízkej poľnohos-
podársky obrábanej pôdy či 
priesakmi zo žúmp a trativodov 
– teda činnosťou človeka. Sini-
ce sú pre človeka nebezpečné 
tým, že môžu produkovať toxí-
ny. Pokiaľ ale netvoria vodný 
kvet, nie je pravdepodobné, že 
po jednom vykúpaní vznikne 
vážne ochorenie. Riziko sa zvy-
šuje s dĺžkou pobytu vo vode 
a opakovaným kúpaním počas 
viacerých dní. Kúpanie vo vode 
obsahujúcej vodný kvet teda 
rozhodne nedoporučujeme. O 
zvýšenom výskyte siníc na sle-
dovaných kúpaliskách vo voľnej 
prírode by mala byť verejnosť 
informovaná prinajmenšom 
výstražnými tabuľami.
 Nákazu nemožno úplne vylúčiť 
ani pri kúpaní,  pokiaľ bola voda 
kontaminovaná vírusom vtáčej 
chrípky, pretože podľa posled-
ných zistení dokáže vírus preží-
vať na vodných plochách až 1 
mesiac pri teplote 4-17 stupňov. 
K prenosu vírusu vtáčej chrípky 
na človeka však dochádza  pre-
dovšetkým priamym kontak-
tom s nakazenými vtákmi a ich 
produktmi (trus, perie a pod.), a 
teda tzv. vzdušnou cestou. 
Z rôznych zdrojov spracovala 

Mgr. Petra Ďurišová, 
Ekoporadňa Živica, 

www.ekoporadna.sk

Prírodné kúpaliská Hygienici odporúčajú 
Zásady, na ktoré by sa nemalo zabúdať!
Na prírodných kúpaliskách
• nevstupovať do neznámej stojatej či tečúcej vody, 
• nevstupovať do vody, ktorá na nás pôsobí odpudzujúco, 
•  nekúpať sa vo vodách s veľkou koncentráciou vodných 

vtákov, 
• nekúpať sa v miestach, kde boli nájdené mŕtve vtáky, 
•  nevstupovať do „zelenej vody“, ktorú sfarbili premnožené 

sinice a riasy, 
•  nevstupovať do vody, ak sa na hladine nachádza kašovitá 

hmota tvorená premnoženými sinicami – vodný kvet, 
•  nepovoliť deťom hranie na brehu s nahromadenou kašou 

vodného kvetu, 
•  rešpektovať všetky upozornenia a výstrahy nachádzajúce 

sa v okolí vodnej plochy, 
• po každom kúpaní sa dôkladne osprchovať. 

Informácie o kvalite vôd vhodných na kúpanie na Slovensku 
je možné získať na už spomínanom Úrade verejného zdravia 
SR a regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (http://
www.uvzsr.sk). Vody na kúpanie patria aj do jedného zo sub-
systémov čiastkového monitorovacieho systému Voda, ktoré-
ho ročné správy sú prístupné na stránke Slovenského hydro-
meteorologického ústavu (http://www.shmu.sk/?page220).
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Aktivity Materského centra  BABA KLUB
Predstavovať MC BABA KLUB 
je pravdepodobne zbytočné. 
Ak ste ho ešte nenavštívili, 
určite ste už o ňom počuli 
alebo čítali aj na stránkach 
„Šamorín a okolie“ (aj touto 
cestou ďakujeme redakcii 
tohto mesačníka za uverej-
ňovanie článkov o MC). Ak 
by Vám predsa len chýbali 
základné informácie o tomto 
materskom centre, pripomí-
name, že sídli na Poľovníckej 
ulici v priestoroch MŠ, otvo-
rené je v pondelok, stredu 
a v piatok od 9.30 do 12.00 
a od 15.00 do 16.30 hod. a 
počas celého roka organi-
zuje množstvo zaujímavých 
akcií pre detičky aj rodičov. 
Tu je stručný prehľad celo-
ročného programu:
• Tvorivé dielne – výroba 
valentínskych venovaní, veľ-
konočných a vianočných 
pohľadníc a dekorácií, masiek 
a kostýmov na karneval, rámi-
kov servítkovou technikou, 
dekoračných ruží (Veronika 
Poláková), darčekových taš-
tičiek a krepových kvietkov 
(Katarína Vašáková), obrázkov 
s krakelovým efektom a deku-
páž drevených výrobkov.
• Odborné prednášky –   
s MUDr. Adamcovou (Detská 
hygiena, Posilňovanie imunity 
detí, Môj prvý jedálniček, Zdra-
vá výživa, Ako účinne chrániť 
deti pred pneumokokmi, Leto, 
úrazy a cestovná lekárnička), s 
pediatričkou a s inštruktorkou 
Slovenského červeného kríža 
(Domáce úrazy detí, prevencia 
a prvá pomoc).
• Sociálnopsychologický 
výcvik – s konzultantkou-
lektorkou Tatianou Uličnou 
(Typológia osobnosti, Ako 
napísať motivačný list a živo-
topis, Ako získať istotu pri hľa-
daní zamestnania, Prijímací 
pohovor, Spoločenská etike-
ta).
• Bezplatné poradenstvo, 
diagnostika pleti, líčenie a pre-
zentácia kozmetiky – s Ivan-
kou Slotovou (IVI Vizáž).
• Cvičenia rodičov s deťmi 
– každý štvrtok od 16.30 do 
17.30 v telocvični na Veternej 
ulici s Júliou Lelkes.

• Burzy detského oblečenia.
• Divadelné predstavenia – v 
rámci mikulášskeho programu 
(O. Hoffmannová s rozprávkou
„Jeden deň psíčka a mačičky“), 
Narodeninovej oslavy (M. a 
R. Hudecovci a „Rozprávka o 
hlúpom Janovi“) a Dňa detí 
(O. Hoffmannová s rozprávkou
„Kamarát bambuľko“).
• Pesničky pre najmenších s 
Ivankou Gaalovou.
• Karneval spojený s detskou 
diskotékou.
• Deň otvorených dverí v 
MC.
• Týždeň Modrého gombíka 
– verejná zbierka pre deti v 
Ugande organizovaná UNI-
CEF-om.
• Výlet do bratislavskej ZOO – 
kde sa detičky odviezli autobu-
som od SLOVAK LINES, bol prí-
jemným spestrením horúcich 
júnových dní a jedným z via-
cerých darčekov k MDD. Jeho 
oslavy začali 1. júna ukážkou 
výcviku psov v kynologickom 
klube  a pokračovali 8. júna 
bábkovým divadlom, súťaž-
mi, občerstvením od pekárne 
Czucz a balíčkom pre každé 
zúčastnené dieťa.
• Detský záhradný piknik bol 
vyvrcholením činnosti centra. 
Už tradične sa konal v areáli 
záhrady MŠ kde sídli MC BABA 
KLUB.
Iste budete so mnou súhlasiť, že 
program MC je veľmi pestrý a 
zaujímavý tak pre detičky ako aj 
pre rodičov. Preto by som touto 
cestou chcela v mene všetkých 
mamičiek srdečne poďakovať 
všetkým, ktorí sa akokoľvek 
podieľali na príprave a realizácii 
niektorej zo spomenutých akcií, 
špeciálne aktivačným pracov-
níčkam Alene Krčekovej, Anne 
Mordáčikovej a Veronike Polá-
kovej, ktoré sú veľkou pomo-
cou pre chod MC, ale najmä 
súčasnému vedeniu MC, Beá-
te Bartalosovej a Soni Šveco-
vej. Počas dvoch rokov svojho 
pôsobenia v MC pristupovali 
k svojim povinnostiam veľmi 
obetavo, čestne, ale najmä s 
láskou k deťom a MC sa pod ich 
vedením stalo príjemným mies-
tom trávenia krásnych chvíľ pre 
mnohé mamičky na MD. Ešte 

raz úprimná VĎAKA. V tejto 
súvislosti by sme rady vyzvali 
mamičky, ktoré by dobrovoľne 
chceli pokračovať v už rozbeh-
nutej činnosti MC BABA KLUB 

a viedli všetky aktivity s tým 
súvisiace. Odmenou im bude 
úsmev na detských tváričkách 
a radosť v ich srdiečkach.

Daniela Czéreová

Základná organizácia zdra-
votne postihnutých oslavo-
vala 30. výročie svojho zalo-
ženia. Pekné podujatie sa 
konalo v príjemnej atmosfé-
re na mestskej strelnici. 
Predsedníčka Alžbeta Godá-
nyová privítala prítomných, 
medzi nimi  predsedníčku klu-
bu dôchodcov z partnerské-
ho Mosonmagyaróváru Mayu 
Marczinko, predsedu organizá-
cie v Bučanoch Máriu Zaťkovú, 
predsedu senickej organizácie 
Annu Masarykovú,  predsedu 
organizácie v Orechovej Potôni 
Júliusa Zsemlyeho, predsedu 
dunajskostredskej organizácie 
telesne postihnutých Štefana 
Lelkesa, členov organizácie z 
Gabčíkova a v neposlednom 
rade predsedu republikovej 
rady Alojza Partela a primátora 
Károlya Domsitza.
Pri hodnotení tridsiatich rokov 
sa konštatovalo, že šamorín-
ska základná organizácia patrí 
medzi tie najlepšie nielen na 
okresnej, ale aj na celoštátnej 
úrovni. Opätovné založenie 
organizácie v roku 1977 bolo 
v živote organizácie míľnikom. 
Založenie je v prvom rade 
zásluhou Jozefa Mayera. Ten 

bol potom dlhé roky predse-
dom organizácie, ktorá dosa-
hovala čoraz lepšie výsledky. 
Spomedzi vtedajších členov 
vedenia spomedzi nás už odišli 
Gizela Schmidtová, Helena Var-
gová, František Trokán, Rudolf 
Kardos, Alžbeta Meixnerová a 
Štefan Valacsay. V počiatkoch 
boli členkami vedenia aj Bor-
bála Görcsová a Edita Tóthová. 
Za uplynulé roky pôsobili vo 
vedení organizácie Koloman 
Lengyel, Alžbeta Csölleová, 
Etela Čizinská, Mária Molná-
rová, Alexander Hoboth, Ján 
Kohus a Helena Hornyáková. 
Správa predsedníčky vysoko 
ocenila prácu všetkých spomí-
naných, vyslovila poďakovanie 
aj súčasnému vedeniu orga-
nizácie, ktoré tvoria Alžbeta 
Mandáková, Vierka Kovácso-
vá, Mária Horváthová, Juliana 
Bódisová, Terézia Fazekasová, 
Helena Ladicsová, Štefan Pém, 
Jozef Csápay, Peter Paulovics a 
Ľudmila Fehérová.
Po slávnostnej časti stretnu-
tia pri príležitosti 30. výročia 
založenia organizácie prítomní 
neviazane diskutovali, o zába-
vu sa postarala kapela Jurányi 
z Kalinkova.   (ti)  

Oslavovali jubileum a 
zabávali sa
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Comenius–Socrates – pracovné stretnutie v Nemecku
Naša škola SOU SD JEDNOTA 
sa pred tromi rokmi zapojila 
do medzinárodného projek-
tu Socrates–Comenius, ktoré-
ho cieľom bolo spoznávanie 
architektúry nášho regiónu v 
priereze storočí a jej vplyv na 
život obyvateľov. Začali sme 
sedliackou architektúrou v 
18. storočí, pokračovali meš-
tianskou architektúrou v 19. 
storočí  a projekt sme ukon-
čili premenami architektúry 
v 20. storočí. Čerešničkou na 
torte mala byť prezentácia 
práce za účasti partnerských 
škôl z Mosonmagyaróvá-
ru (Maďarsko), Šilheřovíc 
(Česká republika) a Haarenu 
(Nemecko). Miestom stret-
nutia bolo nemecké mesto 
Haaren. Z našej školy boli 
vybraní štyria žiaci a dvaja 
pedagógovia.
Odchádzali sme 5. mája v 
sobotu.  Skoro ráno o 5.00 hod. 
sme vyrážali autom zo Šamorí-
na do Viedne, smer Schwechat. 
Tam sme sa stretli s našimi 
priateľmi zo Šilheřovíc. Pred 
deviatou – po dlhom čakaní v 
letiskovej hale – nás pustili do 
lietadla.
Cesta bola výborná, lietanie 
svetové – ten nádherný pohľad 
na oblaky, nebo... Štvrť hodinu 
pred pristátím sme mohli začať 
rozoznávať aj terén – cesty ako 
nervové vlákna a autá bolo 
možné rozpoznať až tesne 
pred pristátím.
V Kolíne  nás čakala p. Hilde-
gard z Haarenu – garant pro-
jektu –, aby nás odprevadila 
do ubytovne. Bol to útulný 
mládežnícky hotel priamo v 
centre Kolína s výhľadom na 
slávnu katedrálu. Ubytovať 
sme sa mohli až od druhej, 
preto sme si batožinu zložili do 
jednej miestnosti v suteréne a 
vydali sa pešo do mesta. Toľko 
výstredných ľudí sme už dávno 
nevideli (a navyše toľko Indov). 
Jasali sme nad pouličnými 
atrakciami – od výmyslu sveta. 
Obdivovali sme maliarov, ktorí 
maľovali na dlažbe pred kated-
rálou. Upútali nás aj živé sochy 
v dobových kostýmoch – kráľ, 
kráľovná a muž vyzerajúci ako-
by bol z kameňa. Dych nám 

vyrazila pojazdná piváreň na 
kolesách – bolo možné do nej 
naskočiť, dať si načapovať pivo 
a pritom pomáhať pedálovať. 
Unavení sme sa vrátili späť do 
hotela a boli sme skutočne 
radi, že si môžeme  konečne 
na chvíľu oddýchnuť. Večer 
už opäť plní síl sme vyrazili na 
ďalší prieskum do ulíc. Život tu 
pulzoval na plné obrátky – čo 
malo nohy, bolo vonku. Exhibi-
cionisti na korčuliach, horolez-
ci pokúšajúci sa zdolať steny, 
umelci ponúkajúci pouličnú 
zábavu a my, vychutnávajúci si 
večernú atmosféru veľkomes-
ta. Iný svet. 
Nedeľa – 6. mája
Svitá tu omnoho neskôr ako u 
nás, ale aj slnko neskôr zapa-
dá. Tešíme sa z nového dňa. 
Raňajky boli priam kráľovské. 
V dvoch veľkých jedálňach to 
praskalo vo švíkoch. Mohli ste 
tu stretnúť skautov z rôznych 
krajín, mladé rodiny s deťmi. 
Niektorí sme si nemohli nechať 
ujsť omšu v kolínskej katedrále. 
Doobeda sme si kúpili lístky na 
okružnú plavbu po Rýne. Nád-
herné počasie, výborná nálada, 
rozprávková panoráma... nasá-
vame do seba všetku tú nád-
heru, aby sme ju mohli použiť 
neskôr, keď sa nám vybijú baté-
rie.  Hodina plavby ubehla ako 
nikdy predtým – to je tá relati-
vita času. A opäť smer katedrá-
la, aby sme sa odtiaľ vydali na 
ďalší prieskum. Nahliadli sme 
do niekoľkých obchodíkov so 
suvenírmi, sadli si najesť sa, 
prešli niekoľko kolínskych mos-
tov, absolvovali dlhú prechádz-
ku po nábreží, objavili prekrás-
ny park. Bol plný nádherných 
kvetín. Všade plno ľudí, ktorí, 
rovnako ako my, vychutnávali 
prekrásne počasie a vonkon-
com sa nedali rušiť myšlienkou, 
že sa blíži pondelok. Aj my sme 
sa uvelebili na jednom múriku, 
pozorovali ľudí, čo-to komen-
tovali. Bolo nám blaho.
Do hotela sme sa vrátili až pod-
večer. Akoby toho nebolo celý 
deň dosť, vybrali sme sa všetky 
tri školy na ďalšiu večernú pre-
chádzku.  
Pondelok – 7. mája 
Po raňajkách sme sa museli 

vysťahovať, uložiť si veci do 
úschovne. Do jedenástej, kým 
mal prísť po nás autobus z Haa-
renu, sme sa túlali po obcho-
doch alebo len tak. Cesta trvala 
asi hodinu a pol, cestovali sme 
po diaľnici, takže sme z Nemec-
ka veľa nevideli. Počasie nám 
už neprialo tak ako v Kolíne. 
Ochladilo sa, pršalo, v autobu-
se každý spal.
Do Haarenu sme dorazili okolo 
jednej. Ubytovali nás v útulnom 
penzióne. Opäť vkusné, čistuč-
ké, voňavučké izby s príslušen-
stvom. Vzápätí si nás vyzdvihla 
pani Hildegard a vzala do školy 
na obed. Chutil výborne.
Po obede nás čakala cesta do 
Maastrichtu – ani nie hodina 
cesty. Vôbec sme neregistro-
vali, kedy sme prešli holandskú 
hranicu. Zabudli sme, že žiadna 
neexistuje. To len mobil nám 
avizoval, že sme v Holandsku. 
Celú cestu výdatne lialo, niko-
mu sa nechcelo opustiť pohod-
lie autobusu. A hoci sme sa na 
prehliadku mesta tešili, počasie 
nám to skomplikovalo.
Na mieste nás už čakala sprie-
vodkyňa – sympatická staršia 
pani. Mesto bolo veľmi pekné. 
Obdivovali sme fontánu, jazier-
ko v parku, historickú architek-
túru. Na námestí sme dostali 
dvojhodinový rozchod. Prehod-
notili sme svoj vzťah k bicyklom. 
Životným štýlom Holanďanov sú 
bicykle. Úžasne štýlové – muži v 
oblekoch, ženy vo vychádzko-
vom oblečení a všetci na bicyk-
loch. Všimli sme si, že v celom 
meste boli na terasách kaviarní 
rovnaké ratanové stoličky. Až 
neskôr nám sprievodkyňa pre-
zradila, že všetci prevádzkova-
telia maastrichtských kaviarní 
museli použiť rovnaké stoličky. 
Vyzeralo to veľmi dobre. 

Hoci je Maastricht krásne histo-
ricko-moderné mesto, k čistote 
Nemecka má ďaleko. Snáď aj 
preto, že tu žije veľa prisťahoval-
cov. Ďalší postreh: všetky obcho-
dy zatvárajú o šiestej a v nedeľu 
sa nepredáva. 
Chvalabohu, prestalo pršať. 
Všetci sme premočení, uzimení, 
cestu späť do Haarenu si doslova 
vychutnávame. Nemeckí žiaci sú 
trochu viac vo forme, ale inak v 
pohode. Aspoň zisťujeme, akí sú 
naši žiaci úžasní. Cestou späť nás 
zaujali máje pri domoch vyzdo-
bené pestrofarebnými stuhami, 
ale aj obrovské srdcia nad vchod-
mi domov z rôznych materiálov 
– prejav pozornosti mládencov 
svojim vyvoleným (musíme o 
tom porozprávať doma). Večer 
sme sa všetci stretli v miestnom 
hostinci. Väčšinou sme však boli 
tak unavení, že sme túžili iba po 
jednom – zaľahnúť do mäkuč-
kých postelí a dobre sa vyspať. 
Mali sme pocit, že odvtedy, čo 
sme opustili Kolín, ubehol neko-
nečne dlhý čas.
Utorok – 8. mája
Opäť máme pred sebou nároč-
ný deň. Doobeda nás čaká pre-
hliadka holandského mlyna 
– ešte stále v prevádzke. Cestu 
sme absolvovali peši, fúkal vie-
tor, ale prechádzka sa vyplatila. 
Musí sa tu dobre bývať. Malé 
vkusné domčeky s predzáhrad-
kami od výmyslu sveta. Všetko 
sme fotili, aby sme sa raz mohli 
inšpirovať. 
Ešte doobeda nás čakala prezen-
tácia projektu.  Očakávali sme 
ju s napätím, mali sme trému. 
Nečakaná zmena plánu – nebol 
k dispozícii projektor. Trochu 
sme museli improvizovať, ale 
náš projekt zaujal – zožali sme 
potlesk. 

(Pokračovanie na str. 11)
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Jozef Mayer : 
„Splnil sa mi detský sen“
Vysoký, chudý osemnásťročný chlapec, na hlave hne-
dý klobúk. Už na prvý pohľad je jasné, že je to umelec-
ká duša. Jozef Mayer je poslucháčom tretieho ročníka 
Konzervatória Jánosa Richtera v Győri, kde študuje hru 
na basu. V minulosti bol violistom kapely súboru Csa-
li, neskôr sa zamiloval do basovej gitary, napokon sa 
rozhodol pre basu. Od jeho otca vieme, že 5-6-hodino-
vé cvičenie je pre neho samozrejmosťou, hudba je jeho 
koníčkom a naplnil svoj dávny sen. Bol aj iniciátorom a 
hlavným organizátorom dobročinného koncertu, ktorý 
sa 11. júna konal v miestnej umeleckej základnej škole.  
– Už dávno som chcel zrealizovať svoj dávny sen, a to spolu 
s priateľmi - hudobníkmi stáť na pódiu dobročinného kon-
certu. Teším sa, že sa mi to teraz podarilo. Nielen moji spolu-
žiaci, ale aj dávni hudobní priatelia a môj bratranec vnímali 
ako poctu, že môžu vystúpiť na tomto dobročinnom podujatí 
– hovorí vzrušene. – Všetci moji priatelia vystúpili bez náro-
ku na honorár, dokonca si hradili náklady na cestu. Tešil som 

sa, že pochopili podstatu dobročinného večera. V minulosti 
ma na Ligu proti rakovine upozornil jeden z mojich priateľov. 
Organizáciu som si vyhľadal na internete, nakoľko ide o ľudí, 
ktorí sú vskutku odkázaní na každú, i keď malú materiálnu 
pomoc. S mamou sme s nimi nadviazali kontakt, prirodzene 
nášmu návrhu sa potešili. Počas koncertu sa nám podarilo 
vyzbierať dvadsaťtisíc korún, ktoré sme poukázali na účet ligy 
– hovorí hrdo.  
V programe vystúpili: Jozef Mayer, Bernadett Epres, Sára Már-
ton, Attila Katona, Kata Yoko, Mátyás Csiba, László Pintér, Júlia 
Csiba, Péter Pintér, Dávid Méry, Hilda Mixtajová a klavirista 
Csaba Csaby. Koncert bol veľmi pekný a dobrý, mohol by sa 
veru konať pravidelne. Na otázku, či bude mať pokračovanie, 
však Jozef nedal jasnú odpoveď. Ako povedal, môže sa zopa-
kovať o tri - štyri roky, no dovtedy ešte Dunajom pretečie veľa 
vody. 
Koncert podporili: Pekáreň Czucz, Koberce Malien a Hobby 
dekor, Mayer s. r. o, Ferenc Mikóczi a Pizzeria Veneto. Osobit-
ná vďaka patrí šamorínskej Základnej umeleckej škole Štefa-
na Németha-Šamorínskeho, Orsolyi Czére, Edit Hanusz, Anne 
Jávorka, Sándorovi Kelemenovi a rodine Mayerovej. 

Koppány Kovács

Na snímke Csaby Csaba hrá na klavíri a Jozef Mayer na base 

Po prezentácii sme sa presunuli 
do vestibulu, kde vystúpil škol-
ský spevácky súbor, ktorý spre-
vádzal gitarový súbor a inštru-
mentálny orchester. Treba uznať, 
nemeckí žiaci pripravili program 
na profesionálnej úrovni. Mráz 
nám behá po chrbte, keď si spo-
menieme na ich repertoár. Sláv-
nosť pokračovala recepciou. Bol 
tam aj haarenský „burgermeis-
ter”, zástupcovia mesta, pani 
Dimitra – nesmierne šarmant-
ná dáma – , zadávateľka pro-
jektu. Poobede sme vyrazili do 
Aachenu (Cáchy) – niekdajšieho 
sídla Franskej ríše. Navštívili sme 
katedrálu, kde korunovali fran-
ských kráľov i prvých ríšskych 
cisárov. Niečo veľkolepé. Priam 
sme cítili svoju malosť v tom 
kolosálnom priestore. Nasle-
doval krátky rozchod a potom 
opäť smer Haaren, dobrá hodi-
na a pol cesty.
Vrátili sme sa do školy na veče-
ru. Nakoniec sme zakotvili v jed-
nej reštaurácii, ale len na chvíľu, 
museli sme sa stihnúť pobaliť. 
Večer sme ešte pozerali fotky a 
ohromne sa na nich zabávali. 
Streda – 9. máj 
Posledný deň nášho pobytu. 
Zatiaľ čo sme sa balili, naši uči-
telia odišli do školy na ukážku 
hodiny vyučovania angličtiny. 
Zvyšok doobedia sme strávili 
v haarenskej Rosen fabrike na 
výrobu nanukov a mrazených 
pokrmov. V konferenčnej miest-
nosti nám premietli krátky šot o 
histórii a súčasnosti fabriky, kto-
rý spojili s prednáškou. Pohostili 
nás kávou a nealkom, navliekli 
nás do jednorázových plášťov 
a čiapok, dokonca sme si museli 
zakryť aj náušnice, zvliecť všetky 
prstene, vydezinfikovať ruky, až
potom nás pustili do výrobných 
hál. Prešli sme celý proces tech-
nológie výroby od obrovských 
kotlov s uvareným nanukovým 
krémom, po linku, kde zmraze-
ná zmes už vychádzala v poža-
dovanej forme, aby sa vzápätí 
paličkovala, obalila v čokoláde 
(obrovské stroje, nanuky v jed-
nom rade sa nedali ani spočítať). 
Nasledovalo balenie nanukov, 
ich rozdeľovanie do menších 
kartónov (ďalší fenomenálny 
vynález – stroj na skladanie 
kartónov). Nahliadli sme aj do 

laboratória, kde každú vzorku 
prísne testujú. Postúpili sme 
do chladiarne – nepríjemná 
zima, a to sme ešte netušili, čo 
nás bude o chvíľu čakať. Neprí-
jemnou časťou prehliadky 
bol moment, keď nás zaviedli 
do mraziacej haly, kde nanu-
ky prechádzali 48-hodinovou 
karanténou. Teplota mínus 
28 stupňov (pani profesorke 
z Mosonmagyaróváru zamrz-
li okuliare). Zaviedli nás do 
baliarní, kde sa kartóny balili do 
paliet. Nakoniec sme skončili 
v plnoautomatizovanom skla-
de. Ďalší fenomenálny vyná-
lez. Čerešničkou na torte bola 
ochutnávka zmrzliny a nanu-
kov – nevedeli sme si z bohatej 
ponuky vybrať. Potom sme sa 
vrátili na obed – pizza, šalát, 
dezert – vzali si z penziónu 
veci a rozlúčili s našimi hostiteľ-
mi. Tak ako cestou z Kolína do 
Haarenu, tak aj teraz celú cestu 
na letisko pršalo. Celý autobus 
spal. Už sa tešíme domov. 
Na letisko sme dorazili o pol 
piatej. Všetky formality pre-
behli hladko, len naše batoži-
ny vážili o trochu viac, pretože  
pribudli darčeky pre našich 
blízkych. Čas do odletu sme si 
krátili pozorovaním odletov a 
príletov. Konečne pristálo naše 
lietadlo aj s pasažiermi. Prista-
vili k nemu hangár, cezeň bolo 
možné prejsť priamo do letis-
kovej haly. Všimli sme si, ako 
pristavili cisternu, aby do krídla 
lietadla natankovala palivo. S 
hrôzou v očiach sme pozoro-
vali, ako pomocný personál 
nahadzoval batožinu. Modlíme 
sa, aby sa nám v kufroch nič 
nerozbilo. 
Lietadlo bolo priestrannejšie 
a elegantnejšie ako cestou 
do Kolína. Pred odletom bola 
paluba lietadla ponorená v 
daždivom šere, ale o chvíľu 
sem prerazilo slnko. Postreh: 
tu hore neprší. Bodaj by aj, veď 
sme  nad oblakmi.
Vo Viedni nás už čakal šofér, 
ktorý nás odviezol domov. Bolo 
to výborné, vrátili sme sa plní 
zážitkov a krásnych pocitov, že 
sme mali možnosť pobudnúť u 
našich nemeckých priateľov.
Eliška Duduczová a Marianna 
Sándorová, 1. B, SOU SD Jednota 

Šamorín 

(Pokračovanie zo str. 10)
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Dobrovoľný hasičský zbor v Mliečne spoločne so šamorín-
skym zborom prezentovali 8. júna svoju prácu v mliečňan-
skej škôlke, 15. júna zasa v škole. Fotografie Attilu Horvátha
sa zrodili na týchto akciách. 

Hasiči prichádzajú do škôlky

Hasičská helma

Žiaci si so záujmom prezerajú vybavenie hasičského vozidla 

Miestna organizácia Csemadoku organizovala v tento deň kultúr-
ne podujatie, tzv. Deň obce. Od 16.00 hod. zabával obecenstvo 
kvalitný kultúrny program. Veľmi milé bolo vystúpenie miestnych 
škôlkarov a žiakov. Od 20.00 hod. do rána hrala do tanca kapela 
Royal, pričom v tombole boli vyžrebované aj hodnotné ceny. Na 
podujatí sa zúčastnilo asi šesťsto návštevníkov a na zábave bola 
príjemná atmosféra.
Počasie organizátorom už po tretí rok neprialo. Tento rok takisto 
trochu pršalo, čo mnohých odradilo. Ďakujeme našim sponzo-
rom, ktorí peniazmi a cenami do tomboly prispeli k realizácii pod-
ujatia a k tomu, aby nebolo stratové.
Tohoročné podujatie potvrdilo predpoklad, že o podobné akcie 
záujem klesá. Úlohou vedenia Csemadoku je teda prísť s niečím 
novým a zorganizovať také podujatie, ktoré osloví členov Csema-
doku a obyvateľov Mliečna.

Jozef Nagy, predseda ZO Csemadok, Mliečno

Mliečno – 30. jún 2007

Hasiči zachraňujú deti z „horiacej“ budovy školy 

V piatok 15. júna o 21.00 hod. 
organizoval Dobrovoľný hasič-
ský zbor v Mliečne na dvore 
miestnej krčmy prezentáciu. 
Miestni hasiči už 132 rokov 
uchovávajú ľudovú tradíciu, 
ktorá sa počas svojej existencie 
menila, avšak naďalej si ucho-
váva svoje prastaré korene. 
Prípravu filmu iniciovali a zor-
ganizovali poslanci samosprá-
vy Erzsébet Pogány a Vojtech 
Kovács, režisérkou bola Mária 
Haraszti. Dokumentárny film s
názvom Dőrejárás vznikol na 
základe scenára Ernesta Ozogá-
nya v koprodukcii  štúdií Regnet 
a Median, jeho účinkujúcimi sú 

okrem hasičov aj mnohí miestni 
dobrovoľníci a obyvatelia, ktorí 
boli do hry zainteresovaní.
Zrod filmu podporila samosprá-
va mesta Šamorín.

MLIEČNO 
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Stál kostol už v roku 1705?

Kde a aký nápis našli vo veži pracovníci?
– Pod štíhlymi oblúkmi vežovej kupoly sú 
aj zdola dobre viditeľné vložky tvaru tehly. 
Keď ich vybrali zo svojho miesta, aby ich 
očistili a pozlátili, na ich vnútornej stra-
ne objavili nápis. Našli sme tri nádherné 
nápisy v maďarčine. Na prvom stojí: Ez a 
Torony épitetődőt 1705 évben. Megújitotta 
Winkler János átsmester. Befedte Schmidt 
Károly részműves 1850 évben. (Táto veža bola 
postavená v roku 1705. Obnovil ju majster 
tesár János Winkler. V roku 1850 ju pokryl 
meditepec Károly Schmidt). 
Na druhej platni bol nápis:  Sűpőtz Mihály, 
Város Biró, Schäfter Theopel, Jegyző,  Ober-
hoffer Ferenz, Polgármester, Lutter Keresztély, 
Árvaattya, Tischler György, Kamerás, Rin-
gbauer Jósef, Kotsis Istvány, Tanátsos, Dénes 
Antal, Gants Mihály, Tormuno(?). [Mihály 
Sűpőtz, Mestský sudca, Theopel Schäf-
ter, Notár, Ferenz Oberhoffer, Starosta,
Keresztély Lutter, Árvaattya, Tischler Györ-
gy, Komorný, Jósef Ringbauer, Istvány 
Kotsis, Radní, Antal Dénes, Mihály Gants, 
Tormuno(?)]
Na tretej je nápis: Rézselyi Mihály Város Plé-
bánus (Mihály Rézselyi Mestský farár). 
Rok 1705 mnohých prekvapil, veď pod-
ľa našich dnešných poznatkov bol kos-
tol postavený v roku 1778.  
– Nápis prekvapil aj odborníkov. Peda-
góg Lajos Horváth, ktorý sa veľa zaoberal 
históriou kostola a preštudoval mnoho 
dobových listín a textov, hovorí, že ten-
to dátum výstavby veže kostola nie je 
možný, lebo v roku 1705 v našom meste 

ešte pauláni neboli. Navyše, tieto nápisy 
sa zrodili v roku 1850, teda 145 rokov za 
spomínaným dátumom, preto rok 1705 
nepokladá za dôveryhodný. Pamiatkarský 
úrad zasa trvá na roku 1778, ktorý je uve-
dený na múre za oltárom. 
Podľa vášho názoru aký môže byť naj-
skorší termín výstavby kostola?
– Na fare máme veľkorozmernú fotografiu,
na ktorej je nápis: Dvestoročné jubileum 
šamorínskeho rímskokatolíckeho kostola. 
1722 – 1922. Na pamätnej listine sú dve 
fotografie, jedna zachytáva kostol zvon-
ka, druhá zvnútra. Je na nej aj fotografia
pomocného duchovného Mártona Csá-
nyiho a farára Sándora Bresztyáka, ktorý v 
druhej polovici dvadsiatych rokov dal zreš-
taurovať interiér kostola. Podľa fotografie,
ktorú dala fara zhotoviť pri príležitosti 200. 
jubilea, v roku 1722 už kostol stál, alebo už 
boli hotové jeho základy. Je možné však aj 
to, že základy boli hotové už v roku 1705, 
lebo rozhodnutie o výstavbe kostola bolo 
prijaté v roku 1690, kedy bolo na tento 
cieľ odovzdaných aj 30 000 zlatých, aby sa 
v Šamoríne mohli usadiť mnísi paulánske-
ho rádu. Teda dátum 1705 nemusí byť úpl-
ne nereálny. Podľa môjho názoru v roku 
1922 mali lepšie informácie o tom, kedy 
bol kostol postavený, než máme dnes. 
Ak vtedy zorganizovali veľkú oslavu, tak 
to znamená, že si to zistili a toto význam-
né výročie iste oslávili na základe nejakej 
písomnej zmienky. 
Ďakujem za nové informácie.

Eszter K. Cséfalvay 

(Ku komplexnej, vonkajšej a vnútornej 
obnove kostola, ako aj k histórii obnovy 
východného a južného krídla kláštora sa 
ešte vrátime vo väčšom článku ilustrova-
nom fotografiami.)

Dokončila sa vonkajšia reštaurácia a obnova veže katolíckeho kostola. 
Bolo zavŕšené mnohoročné úsilie, za plotom kostola už rastie aj tráva. 
Počas reštaurovania veže však na odborníkov čakalo nemalé pre-
kvapenie, nakoľko im predchádzajúci reštaurátori zanechali odkaz. 
Porozprávame sa o ňom s dekanom Alexandrom Barcsekom.

HISTÓRIA 
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Aj tento rok bude Tábor Rómeó Vérzik 
24. a 25. augusta sa bude konať v poradí ôsmy tábor kapely Rómeó Vérzik. Aj tento rok bude na štadióne 
ŠTK, avšak tábor bude na starom futbalovom ihrisku. O zmenách a o najnovšom CD kapely sa rozprávame s 
frontmanom kapely Koppányom Kovácsom.
Začnime najčerstvejšou sprá-
vou: v máji vám vyšiel zatiaľ 
posledný album s názvom 
Rock’n‘roll je život. Názov je 
pomerne radostný.
– Presne! Nemáme dôvod byť 
smutní. Kapele sa podarilo 
vytvoriť svoj najlepší album 
počas svojej dvanásťročnej 
existencie, hoci nám sa vždy 
ten posledný album páči naj-
viac. Ladenie albumu je iné, 
než toho predchádzajúceho, 
čo je prospešné. Ľudia ho spo-
čiatku prijímali s nedôverou, 
no po čase sa k nám dostávali 
už len pozitívne ohlasy. V týžd-
ni, keď album vyšiel, sme sa v 
Maďarsku dostali na 25. miesto  
MAHASZ TOP 40, čo je skvelý 
pocit. 
Počul som, že ak sa v Maďar-
sku hovorí o hudbe zo Slo-
venska, spomína sa Ghymes 
a vaša kapela. To znamená, 
že sa vám podarilo presadiť 

sa aj na druhej strane hrani-
ce?
– Vďaka množstvu koncertov 
nás pozná čoraz viacej ľudí 
a našu kapelu všade vítajú s 
otvorenou náručou. Dnes už 
deväťdesiat percent našich 
koncertov hráme v Maďar-
sku. Nezabúdame však ani na 
našich domácich fanúšikov. Aj 
tento rok zahráme v Nových 
Zámkoch na Festivale Klikk a 
bude sa konať aj náš tradičný 
tábor. Na jeseň navštívime via-
cero slovenských miest, aby 
sme mohli zahrať fanúšikom, 
ktorí majú radi rockovú hudbu. 
Tú časť štadióna ŠTK, kde 
doteraz býval tábor, poorali 
a zasiali tam trávu, nakoľko 
sa tam buduje tréningové 
ihrisko. Tak ste sa premiest-
nili na staré futbalové ihris-
ko...  
– Zľakli sme sa, že tábor končí, 
no našťastie sa nám podarilo 

dohodnúť sa s funkcionármi 
ŠTK, že tábor bude na starom 
futbalovom ihrisku. Podľa mňa 
to nebude problém, možno 
bude aj lepšie, že všetko bude 
na jednom mieste. Platí predsa, 
že veľa dobrých ľudí sa zmestí 
aj na malom mieste. 
Do vášho tábora chodí 
pomerne veľa ľudí, prečo ho 
nepremenujete na festival?
– Mnohí sa nás to už pýtali. Na 
festivale sa organizátori snažia 
vyhovieť viacerým hudobným 
požiadavkám. Ponúkajú blues, 
tvrdý rock, folklór atď. My sme 
vždy chceli organizovať tábor, 
kde vystúpia spriatelené kape-
ly. Náš tábor je o našej kapele 
Rómeó Vérzik a našich fanú-
šikoch. Ten, kto za ním hľadá 
nejakú hlbokú kultúrnu vec, 
hľadá darmo. My sa len dva-tri 
dni chceme dobre cítiť so svoji-
mi fanúšikmi, preto je to tábor, 
a nie festival.

Aké budú novinky v tábore 
tento rok? 
– Prídu nové kapely, ktoré v 
Šamoríne vystúpia po prvý raz. 
V piatok bude hviezdnym hos-
ťom z Maďarska kapela Dep-
resszió. Večer vystúpi aj kapela 
Rock N‘ Rock Cats, ktorá už celé 
roky vytvára vynikajúcu atmo-
sféru. V sobotu zasa na kon-
certe predstavíme svoj album 
my, máme pripravené skvelé 
svetelné efekty a ak všetko pôj-
de podľa plánov, do programu 
zapracujeme aj iné prvky show. 
Aj tento rok bude rodeobýk 
a nebudú chýbať ani súťaže. 
Dúfame, že každý sa bude cítiť 
dobre. Podrobný program je na 
našej stránke: www.romeover-
zik.sk, bude však prístupný aj 
na internetovej stránke Šamorí-
na. Budeme mať aj veľký šiator s 
kapacitou tisíc osôb, teda tábor 
sa bude konať bez ohľadu na 
počasie!   (ti)

Môžeme povedať, že kape-
la dosiahla svoj cieľ, veď ste 
dostali celoštátne ocenenie. 
Aký to bol pocit preberať 
takúto cenu?
– Keď nás nominovali, nepripi-
sovali sme tomu nijaký veľký 

význam. Na odovzdávanie 
cien sme šli s tým, že sa dob-
re zabavíme. Keď nás vyhlásili 
za víťazov kategórie, nechceli 
sme tomu uveriť. O Aurelovi 
treba vedieť, že každý rok 130 
hudobných akademikov roz-
hodne o tom, ktoré albumy 
boli v danom roku najlepšie. 
Boli sme nominovaní aj v kate-
górii obal roka, no v tej zvíťazil 
Grigorov. Náš posledný album 
vyšiel pred piatimi rokmi a 
teraz sa nám aj podľa môjho 
názoru podarilo vytvoriť zre-
lý album. Máme na ňom aj 
hosťujúcich hudobníkov, ako 
napr. Boboš, ktorého nikomu 
predstavovať nemusím, spo-
lupodieľali sa na ňom hráči 

na dychových nástrojoch zo 
Ska2Tonics, no na harmonike 
zahrala aj Andrea Baráth, ktorá 
je takisto našou priateľkou.
Zmenila cena život kapely, 
máte viacero mediálnych 
vystúpení a pozvánok na 
koncerty?
– Sme koncertná kapela. Cene 
sa veľmi tešíme, nakoľko je to 
odborné ocenenie. No náš 
život sa v ničom nezmenil. 
Nedávno sme mali osemstý 
živý koncert, teda naším živo-
tom je javisko. Prednedávnom 
sme v Londýne natáčali video-
klip, čo bol takisto ohromný 

zážitok. V Anglicku sme absol-
vovali aj miniturné, ktoré tvorili 
tri koncerty. Pre nás je najdôle-
žitejšie to, aby na naše koncer-
ty prišlo čo najviac ľudí a aby 
na nich bola čo najlepšia nála-
da. Po javiskách sa potĺkame 
už sedemnásť rokov, dúfam, 
že minimálne toľko rokov ešte 
budeme navštevovať európske 
rockové kluby. Tento rok, ak sa 
všetko podarí, získame aj zlatú 
platňu, čo by bola takisto veľká 
vec. Ak to vyjde, azda budeme 
môcť povedať, že kapela je na 
vrchole.

 Koppány Kovács 

Milí čitatelia!
Spomedzi tých, ktorí nám zašlú 
pripojený kupón, vylosujeme po 
jednom CD od kapiel Rómeó Vérzik 
a Konflikt. Kupóny treba na koreš-
pondenčnom lístku zaslať na adresu 
redakcie najneskôr do 25. augusta 
2007. Adresa: Redakcia Šamorín a 
okolie, Hlavná 37, 931 01 Šamorín. 

KUPÓN
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V máji boli vyhodnotené najlepšie domáce albumy 
za uplynulý rok a udelené „slovenské Grammy“, 
AUREL. Na tohoročnom udeľovaní cien bola v kate-
górii Album roka nominovaná aj šamorínska kapela 
Konflikt, ktorá ocenenie napokon aj získala. Pri tejto
príležitosti sme sa rozprávali s frontmanom kapely 
Róbertom „JURY“ Jurányim.

Konflikt je na vrchole!

HUDBA 
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Zo života MŠ na Veternej ulici
Náš rozprávkový zámok 
otvoril svoju veľkú bránu, 
aby mohol svojim deťom 
rozdať plnú náruč pekných 
programov, nových rozpráv-
kových kamarátov a veľa 
nových zážitkov.

Oslávili sme Deň matiek
„Mama je slnko so zlatým hla-
som,
Malé slniečko to zasa ja som.
Preto sa na svete krásne máme,
Mne svieti mama a ja mame.“
Slávnostne vyzdobená trieda, 
netrpezlivé deti, ktoré čakajú 
na svoje mamičky, aby im uká-
zali, čo všetko si pre nich pri-
pravili k ich krásnemu sviatku.
Deti boli sviatočne vyoblieka-
né a čakali, kedy sa už program 
začne. Privítali ich krásnou pes-
ničkou, prednášali básničky, 
hrali scénky, tancovali. Každá 
mamička si predstavila svoju 
dcéru či syna, ako sa mu poda-
rilo urobiť prvé krôčiky, vyslo-
vovať prvé hlásky a ako pove-
dal to najkrajšie slovo „mam“. 
Po peknom programe a pri 
zvukoch krásnej melódie odo-
vzdali svoj malý darček, ktorý s 
takou láskou pripravovali.
Všetci odchádzali domov šťast-
ní, s úsmevom na perách a 
snáď i so slzičkou v očiach.

Nezabudli sme ani na MDD
„Čo viac deťom k šťastiu treba? 
Slnko a modrý kúsok neba. Pie-
sok a v izbe s hračkami dva veľké 
bozky od mamy.“
1. júna deti prichádzali do škôl-

ky s radosťou, ale aj prekvape-
ním, čo sa dnes chystá, čo ich 
čaká.
Prekvapení bolo veľa. Celý jún 
sa niesol v znamení Dňa detí. 
Všade sa niesla dobrá nálada, 
smiech, piesne. Naši najmen-
ší súťažili v skokoch vo vreci, 
hádzaním do cieľa, preťaho-
vaním lana, chytaním rýb...  Za 
toto dostali sladkú odmenu a 
tie, ktoré neboli ešte unavené, 
si mohli zatancovať pri dobrých 
pesničkách. Ešte nezabudli na 
súťaženie, už si mohli vyskúšať 
zahrať sa na bábkohercov. Kto 
by nepoznal rozprávku o Popo-
luške? Stali sa z nich ozajstní 
herci, ktorí si zaslúžili veľký 
potlesk.

A potom sme očakávali deň, 
keď k nám príde „šašo Maroš“. 
Konečne. Ozajstný šašo s veľ-
kými topánkami a červeným 

nosom. Niektorí sa aj rozpla-
kali, iní pozerali s otvorenými 
ústami. Pripravil pre ne rôzne 
súťaže, ale aj diskotéku, kde 

roztancoval všetkých rodičov. 
Pri pesničke „Holky z naší škol-
ky“ všetci spievali a pripome-
nuli si chvíle, keď aj oni boli 
bezstarostnými deťmi.
Škoda, že aj tento deň sa skon-
čil. Bol super. Ale nevadí, čaká 
nás ešte bábkové divadlo „Z 
rozprávky do rozprávky“. Teta 
Oľga zaujala deti krásnymi rek-
vizitami a nádhernou rozpráv-
kou.

Naučili sme sa aj plávať
Tak ako každý rok, tak aj tento 
rok sme s našimi deťmi absol-
vovali plavecký výcvik v kry-
tej plavárni v Slovnafte. Cesta 
autobusom bola príjemná a 
deti chceli byť čo najskôr vo 
vode.
Po príchode na plaváreň si 
ich prevzali inštruktori, ktorí 

si ich rozdelili podľa pohybo-
vej úrovne na kačičky, rybičky, 
krokodílov a delfínov. Výcvik 
prebiehal v rozsahu 10 hodín. 
Aj keď niektorí zo začiatku mali 
rešpekt pred vodou, neskôr sa 
s ňou skamarátili a predvádzali 
sa ako skúsení plavci. Na záve-
rečný výcvik došli aj rodičia, 
aby sa presvedčili, čo všetko 
ich ratolesti dokážu. Za odvahu 
a šikovnosť si prevzali diplom 
a sladkosť a odchádzali aj keď 
trochu unavení, ale s dobrým 
pocitom a s novými poznatka-
mi.

Budúci školáci sa rozlúčili
„Lúčime sa s tebou naša ško-
lička, ty si nám vždy bola milá, 
milučká“ – ozývalo sa s celou 
školou, keď sa naše najstaršie 
deti lúčili s hračkami, kamarát-
mi, učiteľkami, tetami kuchár-
kami, upratovačkami. Aj oblá-
čiky sa lúčili s našimi deťmi. 
Kvapky dažďa, ktoré klopkali 
na okná, akoby im tlieskali do 
rytmu záverečného tanca. 
Na rozlúčku sa prišli pozrieť aj 
rodičia, ktorým onedlho nasta-
nú starosti. Krásne tablo zná-
zorňovalo, že sa končí bezsta-
rostné hranie, začínajú povin-
nosti. Milé povinnosti, na ktoré 
sa všetky deti veľmi tešia. Aby 
im to dlho vydržalo.

A teraz sa už zatvára náš roz-
právkový zámok. Zostane tu 
sám, opustený a smutný. Ale 
nie nadlho. O dva mesiace 
zas bude vítať svojich kama-
rátov a pripraví im plno 
nových prekvapení.

Kolektív učiteliek MŠ

ŠKOLSTVO 
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HASIČI ZASAHOVALI

21. mája medzi obcami Voj-
ka nad Dunajom a Bodíky  sa  
zrazil motocykel s osobným 
autom.
24. mája jednotka bola privola-
ná k požiaru záhradnej chatky v 
Čukárskej Pake. Hasiči požiar 
rýchlo uhasili. Pravdepodobná 
príčina požiaru bol elektrický 
skrat.
4. júna hasiči likvidovali požiar 
auta na parkovisku v Šamoríne. 
Požiar bol rýchlo uhasený a 
včasným zásahom našich hasi-
čov sa požiar nerozšíril na oko-
lité automobily.
6. júna sa stala dopravná 
nehoda v Lehniciach. Jednalo 
sa o zrážku nákladného vozi-
dla AVIA s autobusom. Vodič 
vozidla AVIA vozidlo neubrzdil 
a narazil do autobusu na auto-
busovej zastávke. Pri nehode 
sa ľahko zranil vodič a spolujaz-
dec AVIE. Pri nehode zasahovali 
hasiči zo Šamorína a Dunajskej 
Stredy. 
8. júna horela suchá tráva pri 
ceste č. 63 medzi Šamorínom 
a Báčom. Vďaka rýchlemu zása-
hu hasičov sa požiar nerozšíril 
na repku olejnú.
8. júna boli naši hasiči privola-
ní k ďalšiemu požiaru suchého 
porastu v chatovej oblasti v 
Hamuliakove. Požiar bol uha-
sený hasiacou lištou. Horelo na 
ploche 100x100m.
14. júna v Šamoríne v podve-
černých hodinách hasiči museli 
zasahovať naraz na viacerých 
miestach. Víchrica a silná búr-
ka polámala stromy a zatopi-
la križovatku Hamuliakovská 
– Strelecká. Najprv bolo treba 
odstrániť polámané stromy a 
konáre z cesty č. 63 za Šamo-
rínom smerom na Bratislavu 
a začať s odčerpávaním vody 
zo spomínanej križovatke. Po 
dokončení odčerpávania vody 
hasiči s pracovníkmi mestské-
ho podniku AREA odstránili 
polámané stromy a konáre z 
ostatných ulíc a parkov.
17. júna vodič vozidla Škoda 
Favorit Pickup nezvládol ria-
denie vozidla a zišiel so svojím 
vozidlom z vozovky v Čukár-
skej Pake. Následne narazil 
do smetných nádob. Príčinou 
nehody bola jazda pod vply-
vom alkoholu.
18. júna večer pár minút pred 
ôsmou hodinou v obci Ton-
kovce havarovalo vozidlo Opel 
Astra so štyrmi cestujúcimi. 
Vodič vozidla pravdepodobne 
nezvládol riadenie a v mier-
nej ľavotočivej zákrute zišiel z 
vozovky a viackrát sa prevrátil. 
Vodič a jedna zo spolujazdkýň 
po náraze vyleteli zo zdemo-

lovaného auta a utrpeli vážne 
zranenia. Ďalšia spolujazdkyňa 
a spolujazdec utrpeli ľahšie 
zranenia. Všetkých zranených 
vozidlá RLP previezli na ďalšie 
vyšetrenia do nemocnice.
19. júna krátko po 12.00 hod. 
vznikol požiar v chotári obce 
Štvrtok na Ostrove. Horelo sto-
jace obilie na ploche cca 1,5 ha.
20. júna vodič vozidla ŠKODA 
Felícia pri odbočovaní nedal 
prednosť  protiidúcemu vozid-
lu pri obci Blatná na Ostrove a 
zrazili sa. Pri nehode sa zranili 
dve osoby. 
21. júna v poobedňajších 
hodinách začali neprestajne 
zvoniť telefóny na operačnom 
stredisku HaZZ v Dunajskej 
Strede a na ohlasovni požia-
rov v Šamoríne. Obyvatelia 
ohlasovali požiar v bývalej far-
me PD Modrý Dunaj Šamorín, 
odkiaľ sa šíril hustý dym. Keď sa 
jednotka dostavila na miesto 
požiaru, zistila, že horia pneu-
matiky v blízkosti maštale a 
vplyvom silného vetra vznikajú 
v objekte ďalšie ohniská požia-
rov. Napriek tomu, že pred 
príchodom hasičských jedno-
tiek zo Šamorína na mieste už 
zasahovalo kropiace vozidlo 
mestského podniku AREA, na 
pomoc bolo treba privolať ďal-
šie hasičské jednotky z Dunaj-
skej Stredy a z Mliečna, aby sa 
dalo zabrániť rozšíreniu požia-
ru. Požiar sa podarilo lokalizo-
vať a likvidovať pomocou špe-
ciálnej hasiacej látky.
21. júna vo večerných hodinách 
boli vyslané hasičské jednotky 
zo Šamorína k požiaru obilia. 
Nakoľko v čase požiaru fúkal 
vietor o rýchlosti cca 80 – 100 
km/h, k požiaru bola vyslaná aj 
hasičská jednotka z HS Senec 
a z Poľnohospodárskeho druž-
stva Dunajská Lužná. Hasičom 
pri hasiacich prácach pomohol 
aj dážď, ale napriek tomu zho-
relo obilie na ploche cca 30 ha. 
Poľnohospodárskemu družstvu 
takto vznikla škoda približne v 
hodnote 600 000 Sk.
22. júna v Šamoríne na bývalej 
farme poľnohospodárskeho 
družstva došlo k požiaru stre-
chy maštale. Požiar bol rýchlo 
lokalizovaný a zároveň likvido-
vaný. Poškodenú časť strechy 
bolo treba rozobrať.
22. júna hasičská jednotka 
bola vyslaná na technický 
zásah do obce Šulany. Silný vie-
tor vyvrátil 20 m vysoký strom, 
ktorý spadol na rodinný dom 
a zdemoloval strechu a komín. 
Po odstránení stromu hasi-
či pomohli majiteľovi domu 
zakryť poškodenú strechu.

Deň detí so psami a 
policajtmi
V prvú júnovú sobotu orga-
nizoval šamorínsky kynolo-
gický klub PO-VA vo svojich 
priestoroch veľkolepý deň 
detí. 
Napriek tomu, že organizáto-
ri o svojom podujatí vopred 
informovali na školách a 
materských školách, do klubu 
prišlo len málo návštevníkov, 
hoci pre deti bol pripravený 
zaujímavý program. Keď nesú-
ťažili, tak sledovali ukážky. A 
nie hocaké. Bola radosť sledo-
vať ukážku práce členov klubu, 
ktorých psy na slovo poslúcha-
li. Okrem toho nechýbala ani 
súťaž v hode granátom, behu 
vo vreci, v preťahovaní lanom 
a loptové hry. Najväčším zážit-
kom bola azda ukážka práce 
bratislavskej polície. Videli 
sme, ako cvičený pes na povel 
svojho pána nájde medzi 

mnohými ľuďmi toho, kto má 
u seba drogy, ako pes pomáha 
policajtom v práci pri útoku so 
zbraňou, ako zadrží páchateľa, 
či dokonca aj páchateľov.
Mnohé deti túžia vidieť zblízka 
policajné auto a sadnúť si doň. 
Takáto možnosť sa im nena-
skytne každý deň. Na dni detí 
však bolo dovolené všetko a 
všetky deti si do húkajúceho 
auta netrpezlivo chceli sadnúť 
naraz... 
Nechýbali ani dary a ceny za 
umiestnenia v súťažiach, pri-
čom vďaka sponzorom o ne 
nebola núdza. Predseda klubu 
Štefan Pongrácz bol trocha 
sklamaný, keďže očakával viac 
detí. Práca členov klubu však 
nevyšla nazmar a verí, že o 
rok príde do klubu na deň detí 
ešte viac malých návštevní-
kov!   (ti)          

Hod granátom

Vodiči pozor – zastavená premávka!
Ešte len nedávno sa zavreli brány našich škôl, deti sa rozbeh-
li na prázdniny a učitelia na svoju zaslúženú dovolenku a už 
musíme myslieť na školský rok, ktorý sa začne o chvíľu.
3. septembra 2007 aj Základná škola Kláštorná 4 v Šamorí-
ne opäť otvorí svoje triedy deťom. Aby sme dôstojne začali 
školský rok, bude sa v tento deň konať slávnostný sprievod s 
mažoretkami. Sprievod bude prechádzať od Mestského úra-
du v Šamoríne po Kláštornej a Školskej ulici k ZŠ.
Preto chceme informovať našich spoluobčanov, že z tohto 
dôvodu bude na tomto úseku zastavená cestná premávka v 
čase od 8.00 do 8.30 hod.
Svojím pochopením prispejete k slávnostnému a dôstojnému 
otvoreniu školského roka 2007/2008. Ďakujeme!

Vedenie školy

VEREJNÝ ŽIVOT 
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Dodržujme pitný režim - nielen v lete
Už niekoľko rokov zaží-
vame leto plné horúčav, 
ktoré ľudský organizmus 
mimoriadne vyčerpáva-
jú. Čo treba robiť, aby 
sme toto ročné obdobie 
prežili čo najpríjemnej-
šie? 

Vnútorné prostredie svojho 
tela by sme si mali udržiavať 
v poriadku –  dostatočným 
príjmom tekutín, ktorý pred-
stavuje počas horúceho leta 
minimálne tri až tri a pol litra 
denne. Voda je najdôležitejšou 
zložkou potravinového reťazca 
človeka. Jej nedostatok vedie k 
vážnemu poškodeniu ľudské-
ho organizmu už po niekoľ-
kých dňoch. Ak straty tekutín 
výraznejšie presahujú ich prí-
jem, môžu vznikať rôzne kom-
plikácie: poruchy krvného obe-
hu, svalové kŕče, bolesti hlavy, 
triaška, nevoľnosť, kolaps, až 
tepelný šok. Preto je správny 
pitný režim veľmi dôležitou 
podmienkou pre zachovanie 
optimálneho zdravotného sta-
vu každého človeka. 
Prečo je voda taká dôležitá 
pre náš organizmus?
Telo musí prijímať pitím pri-
bližne 1,5 až 2,5 litra vody za 
deň. Okrem toho si vodu vyrá-
ba organizmus sám pri spa-
ľovaní živín – metabolickými 
cestami. Vstrebávanie vody sa 
deje osmoticky v tenkom čre-
ve a sčasti aj v hrubom čreve. 
Nespotrebovaná, zužitkovaná 
voda sa z tela vylučuje trávia-
cim ústrojenstvom prostred-
níctvom slín, žalúdočnej šťavy, 
žlčou, pankreatickou šťavou 
a črevnými sekrétmi a stoli-
cou. Hlavný výdaj vody však 
predstavuje najmä močenie, 
únik vodnej pary pri dýchaní a 
samozrejme potenie. 
Voda v našom organizme 
významne ovplyvňuje meta-
bolizmus na všetkých úrov-
niach. Je nosičom minerálov, 
stopových prvkov a ďalších 
elementov. Každá chemická 
reakcia v našom organizme 
sa deje vo vodnom prostredí. 
Voda transportuje živiny ku 
všetkým orgánom, zásobuje 
nervové cesty, udržiava správ-

nu funkčnú a reprodukčnú 
schopnosť našich buniek, je 
potrebná na plnenie všetkých 
úloh našej krvi a lymfy, regu-
luje našu telesnú teplotu. Voda 
navyše pomáha neustále úto-
čiace jedy v našom organizme 
vyplavovať cez obličky, črevá a 
pokožku. 
Prečo je pre človeka dôležitý 
správny pitný režim?
Pitný režim, 
teda príjem a 
výdaj vody sa 
riadi konštitú-
ciou človeka, 
vekom, aktivi-
tou organiz-
mu a okolitým 
p r o s t r e d í m . 
Práca a pohyb 
v teple vedú 
k veľkým stra-
tám tekutín 
a minerálov 
potením. Vte-
dy strácame 
za hodinu aj 
niekoľko litrov 
vody, a preto musíme zodpo-
vedajúce množstvo tekutín a 
iónov okamžite do tela dopl-
niť. Nedostatok vody vyvoláva 
pocit smädu. Nedostatok vody 
sa prejaví suchosťou slizníc, 
únavnosťou, malátnosťou, spa-
vosťou, poruchou koordinácie 
chôdze a pohybov, znížením 
kožného napätia, zrýchlením 
pulzu, poklesom krvného tla-
ku. U detí môžeme často pozo-
rovať bolesti hlavy zavinené 
nedostatkom tekutín. V črevách 
voda napomáha vstrebávaniu 
a tráveniu živín a pri jej nedo-
statku nastáva zápcha, zvlášť 
ak je spojená aj s nedostatkom 
vláknin. Hlavnými orgánmi 
zodpovednými za udržiavanie 
vodnej a minerálnej bilancie sú 
obličky. Tu pretekajú tekutiny a 
nastáva zahustenie koncentrá-
cie vylučovanej vody. Obličky 
sa pri nedostatku tekutín sna-
žia zachrániť pre organizmus 
čo najviac vody, ale tým aj 
zadržujú v tele látky pre telo 
škodlivé – toxické. 
Zvýšená spotreba tekutín pri 
telesnom zaťažení vyplýva z 
toho, že väčšina energie (až 75 %) 
sa mení na teplo, a telesná tep-

lota sa znižuje potením. Spot-
reba tekutín je úmerná vonkaj-
šej teplote, veľkosti zaťaženia 
a nadmorskej výške. Pri chlad-
nom suchom vzduchu je pote-
nie menšie, ale viac vody stra-
tíme dýchaním. Strata tekutín 
dýchaním sa zvyšuje nadmor-
skou výškou a môže dosahovať 
0,5 až 1,5 litra za hodinu. Toto 
sa často podceňuje a potlá-

ča sa pocit 
smädu. Pokiaľ 
nedochádza 
k vyrovnaniu 
strát tekutín 
a minerálov, 
v organizme 
nastáva nad-
merný úbytok 
tekutín, tzv. 
dehydratácia. 
Čo sa stane, 
ak pijeme 
málo? 
Pri nedostatku 
vody v našom 
o r g a n i z m e 
sa v cievach 

a tkanivách hromadia škodli-
vé látky, čo preťažuje látkovú 
výmenu a vylučovacie orgány. 
Voda v tkanivách, krv a lymfa sa 
zahusťujú, oslabuje sa obranný 
systém tela, zlyháva prenos 
nervových impulzov, spoma-
lí sa aj obnovovanie buniek a 
človek rýchlejšie starne. Nedo-
statkom vody sa zhusťuje krv, 
tým sa zníži tlak (môže to viesť 
až ku kolapsu) a aj zásobovanie 
kyslíkom pre všetky tkanivá. 
Zhustená krv viac zaťažuje srd-
ce, zníži sa prietok vlásočnica-
mi. Voda je dôležitá ako hlavná 
zložka pri vylučovaní škod-
livín obličkami vznikajúcich 
pri metabolických procesoch. 
Voda je najdôležitejšia zložka 
pre termoregulačné proce-
sy a chráni organizmus pred 
prehriatím. Voda zabezpečuje 
prísun potravy aj odvod odpa-
du. Ak zabúdame piť, telo je 
nútené pracovať v núdzovom 
režime. Prvé postihnuté orgá-
ny, ktoré na to doplácajú, sú 
tie, ktoré majú na starosti sepa-
ráciu a vylučovanie odpadu 
z krvi – pečeň a obličky. Tieto 
dva orgány sú veľmi úzko pre-
pojené. Ak telo dlhodobo nie 

je schopné vylučovať toxíny, 
tak ich začne ukladať. Jednou 
takou skládkou toxínov v tele 
je ľudský tuk. Je to najviac kon-
taminovaný (znečistený) tuk 
v živočíšnej ríši. Vyrovnajú sa 
mu snáď iba zvieratá chované 
človekom. Na deficit vody nás
upozorní smäd. Ak telo hlási 
pocit smädu, je to už volanie 
na poplach. S postupujúcim 
vekom je totiž tento pocit čoraz 
slabší, starí ľudia ho takmer 
nepoznajú. Pitie vody by sme 
si mali priebežne kontrolovať 
celý deň. Čím viac sa krv zahus-
ťuje, tým ťažšie sa naše obličky 
vyrovnávajú s odpadovými 
produktmi. V ich kanálikoch sa 
usadzujú soli, až vznikajú oblič-
kové kamene. Ak niekto zažije 
obličkovú koliku, t. j. uvoľnenie 
takéhoto kamienka, dáva si veľ-
mi dobrý pozor, aby dodržiaval 
pitný režim. 
Kedy a koľko máme piť? 
Napiť sa hneď ráno je veľmi 
užitočné. Zistíme, že sa cítime 
lepšie, pretože črevá sa prečis-
tia, organizmus sa primerane 
zavlaží, postupne sa premyjú 
obličky a zlepší sa krvný obeh. 
Nevedno, prečo sme sa vlast-
ne naučili jedlo zapíjať. Pitie 
veľkého množstva tekutín 
počas jedla však prináša via-
cero problémov – riedi trávia-
ce šťavy a enzýmy, splachuje 
časť potravy zo žalúdka do 
čreva skôr, než bola dosta-
točne natrávená, privádza do 
žalúdka vzduch, ktorý spôso-
buje eruktácie – grganie. Toto 
všetko má za následok nielen 
poruchy trávenia, ale aj zhor-
šené využívanie energie. Preto 
je najlepšie prijímať tekutiny 
zhruba pol hodiny po jedle a 
najneskôr pol hodiny pred jed-
lom. 
Výber nápoja je dôležitý, nemá 
dráždiť žalúdok a má sa dob-
re vstrebávať. Smäd nie je 
správnym ukazovateľom, kedy 
máme piť. Keď už máme pocit 
smädu, je neskoro. Vtedy sme 
už stratili viac ako 2 % tekutín. 
Je lepšie piť častejšie v malých 
dávkach, ako raz a veľa, čo by 
mohlo spôsobiť žalúdočné 
problémy. 

Andrea Červenková

ZDRAVIE 
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Začiatkom júna sa naši 
mladí nádejní futbalisti 
predstavili na medziná-
rodnom detskom turnaji 
v talianskej Nocere. Na 
týždňovom turnaji ich 
sprevádzal ich tréner 
Jozef Mezzei. O ceste 
do Talianska sme sa s 
ním rozprávali 22. júna 
na odvetnom zápase v 
Šamoríne.
Aj tento rok sa vám podarilo 
vycestovať na medzinárod-
ný turnaj neďaleko Neapo-
la, teraz už ako samostatné 
šamorínske družstvo.
– Áno, tento rok sme sa turnaja 
zúčastnili ako samostatné druž-
stvo. Vlani sme tvorili družstvo 
spoločne s Dunajskostredčan-
mi, ktorí na tento medzinárod-

ný turnaj chodia už jedenásť 
rokov. Tento rok bolo na ňom 
zastúpené Maďarsko, Talian-
sko a Slovensko, sily si zmeralo 
vyše dvadsať družstiev.
Ako sa vám podarilo dostať 
sa na turnaj?
– S Talianmi sme nadviaza-
li kontakty prostredníctvom 
Dunajskostredčanov. Vonku 
sme boli týždeň, bývali sme v 
rodinách v Nocere. Aj v mene 
detí môžem povedať, že sme 
sa cítili veľmi dobre. Pravda, 
vypadli sme už po prvých zápa-
soch, no na získanie skúseností 
bol taliansky výlet osožný.
Na domácom ihrisku ste 
nocerských chlapcov bez 
problémov porazili! Ako sa u 
nás talianski chlapci cítia?
– Družstvo z Nocere hostí 
dunajskostredské družstvo v 

rámci medziná-
rodného turnaja, 
do Šamorína pri-
šli Taliani odo-
hrať len jeden 
zápas. Po ňom 
večerali v Pizzerii 
Veneto, ktorej za 
veľkú podporu 
aj touto cestou 
ďakujeme. Vybo-
jovali sme pekné 
víťazstvo, ktoré 
si chlapci zaslúžili, veď ročníky 
1994 a 1995 hrajú futbal s veľ-
kým zápalom, hoci sa nemô-
žeme sťažovať ani na menších 
či väčších futbalistov. V dunaj-
skostredskom medzinárodnom 
turnaji sme boli porazení len 
vo finále, teda sme skončili na
druhom mieste. Dokonca druž-
stvo Artmedie si dvoch našich 

futbalistov aj vyhliadlo. Oso-
bitne chcem za pomoc poďa-
kovať Eve Lénárt, ktorá nám v 
kontakte s Talianmi pomáhala 
ako tlmočníčka.

Koppány Kovács
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Zo života zápasníckeho klubu Gladiátor
Začiatkom zaslúžených 
prázdnin sa skončila prvá 
časť súťažnej sezóny. Máme 
za sebou štyri majstrovstvá 
Slovenska v jednotlivých 
vekových kategóriách. Mlad-
ší a starší žiaci majú za sebou 
zápasenie v gréckorímskom 
štýle, kadeti zasa oba druhy 
zápasenia. Čo sa týka medai-
lí, naši zápasníci vybojovali 
tri zlaté, šesť strieborných 
a jednu bronzovú medai-
lu. Zlato si z majstrovstiev 
Slovenska odniesli Tomáš 
Soós (1994), Nikolas Borbély 
(1993) a Peter Molnár (1991).
V marci sa v Šamoríne konali 
celoštátne majstrovstvá mlad-

ších žiakov (ročníky 1994, 1995 
a 1996) v gréckorímskom zápa-
sení. Najmladší „gladiátori“ 
vstupovali na žinenku s veľ-
kým odhodlaním. Výsledok sa 
dostavil, súťažiaci vybojovali 
jedno zlato a štyri strieborné 
medaily. Zlatú medailu získal 
Tomáš Soós (57 kg), striebro 
získali Štefan Méry (29 kg), 
Miloš Csuvara (33 kg), Jusuf 
Ahmeti (62 kg) a Dávid Čech 
(73 kg).
V apríli sa behom dvoch týž-
dňov uskutočnili celoštátne 
majstrovstvá kadetov (ročníky 
1990, 1991 a 1992): v Bratislave 
vo voľnom štýle a v Komárne 
zasa v gréckorímskom zápasení. 

Na bratislavskej súťaži sme zís-
kali jednu medailu vďaka Pet-
rovi Molnárovi (120 kg), ktorý 
pre klub vybojoval druhú zlatú 
medailu v sezóne. Aj do Komár-
na sme odchádzali s podobnými 
nádejami, Peter sa však napriek 
obrovskému úsiliu vracal „len“ 
so striebrom.
Koncom mája sme sa v Snine 
zúčastnili na celoštátnych maj-
strovstvách v gréckorímskom 
zápasení starších žiakov (ročníky 
1992, 1993 a 1994).  
Získali sme tri medaily, každú z 
iného kovu. Na naše prekvape-
nie Nikolas Borbély (66 kg) po 
urputnom boji získal pre náš 
klub tretie zlato. Jozef Molnár 
(100 kg) vybojoval zlato a bronz 
získal Tomáš Soós (59 kg), ktorý 
svoj talent prezentoval vo veko-
vo staršej kategórii.
Počas letných prázdnin sa súťa-
že konať nebudú, no tréningy 
áno. Naši žiaci sa začiatkom 
júla zúčastnia na desaťdňovom 
tréningovom tábore, kde sa 
začneme pripravovať na konco-
ročné majstrovstvá Slovenska. 
Po štvortýždennom odpočinku 
bude príprava pokračovať, aby 
našich zápasníkov nemohlo na 
septembrových súťažiach nič 
prekvapiť.

Vedenie klubu  Zľava: Borbély , Soós, Molnár

Posledné zápasy a umiest-
nenia futbalových družstiev 
podľa tabuliek – ukončenia 
sezóny 2006/2007 – jarná 
časť.
Dospelí
2. jún: Lednické Rovné – ŠTK 
2:1, 9. jún: ŠTK – Myjava 2:2, 16. 
jún: Štúrovo – ŠTK 3:2.
Umiestnenie: 6. miesto 45 
bodov
Dorast
2. jún: ŠTK – Senica 0:0 (starší), 
2:8 (mladší), 9. jún: AAC Trenčín 
– ŠTK 1:0 (starší), 5:0 (mladší), 
16. jún: ŠTK – Nové Mesto nad 
Váhom 0:0 (starší), 0:1 (mladší)
Umiestnenie: starší: 15. miesto    
19 bodov mladší: 16. miesto  11 
bodov
Žiaci
2. jún: Želiezovce – ŠTK 3:0 
(starší), 2:2 (mladší), 9. jún: 
voľno, 16. jún: Štúrovo – ŠTK 7:2 
(starší), 1:7 (mladší)
Umiestnenie: starší: 9. miesto      
36 bodov, mladší: 2. miesto     
69 bodov
ŠTK B Mliečno - Dospelí
2. jún: Veľká Paka – ŠTK B 2:1, 
10. jún: ŠTK B – Nový Život 
B 2:0, 16. jún: Malé Dvorníky 
– ŠTK B 7:0
Umiestnenie: 13. miesto   
32 bodov
Dorast
3. jún: Kostolné Kračany – ŠTK B 
3:1, 9. jún: ŠTK B – Malé Dvorní-
ky 2:3, 17. jún: Okoč – ŠTK B 2:2, 
24. jún: Vydrany – ŠTK B 1:5
Umiestnenie: 9. miesto  
45 bodov

Alexander Farkas 

Mladí šamorínski futbalisti navštívili Taliansko

FC ŠTK 1914 ŠAMORÍN

ŠPORT 
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2. ročník turnaja Samaria Gold Ball 
30. júna sa konal druhý ročník turnaja Samaria Gold 
Ball, na ktorom sa tentoraz zúčastnili štyri mestá: 
Dunajská Streda, Gabčíkovo, Šamorín a maďarský 
Kapuvár. Každé mesto reprezentovali dve družstvá. 
Zhovárali sme sa jedným z hlavných organizátorov 
podujatia Františkom Zalkom.
Ktorá veková kategória súťažila na tohoročnom turnaji Sama-
ria Gold Ball?
– Tento rok to boli dve vekové kategórie, na ihrisku hrali roční-
ky 1998 a 1996. Prvé zápasy sa začali už ráno. Chvalabohu, tur-
naj prebiehal hladko. Spomedzi starších družstiev si prvenstvo 
vybojoval Kapuvár, druhá skončila Dunajská Streda, tretí Šamorín 
a štvrté Gabčíkovo. Medzi mladšími uspela Dunajská Streda, za 
ňou skončil Šamorín, na treťom mieste bolo Gabčíkovo a štvrtý 
bol Kapuvár. Môžem povedať, že tohoročný turnaj bol úspešný a 
určite ho zorganizujeme aj o rok, pričom by sme radi pole súťa-
žiacich rozšírili o rakúske družstvo a ďalšie družstvo z Maďarska. 
Aj v mene svojich kolegov osobitne ďakujem sponzorom, vďaka 
ich príspevkom sa nám darí usporiadať z roka na rok kvalitnejší 
turnaj. Ďakujeme Pekárni Czucz, firme Labet, Viktorovi Strelco-
vi, hotelu Kormorán, Pizzerii Veneto a firme PC ONE. Prirodzene,
máme aj sponzorov, ktorí si neželajú byť menovaní, aj im ďakuje-
me za pomoc. Chcem upozorniť aj na našu internetovú stránku, 
na ktorej záujemcovia nájdu všetky aktuálne informácie o našich 
mladých futbalistoch: www.coalaclub.sk/fcgoldball.       (koppány)

V Mliečne od decembra 2006 dvakrát do týždňa trénujú malí futba-
listi. Ich trénermi sú Roland Varga, Juraj Pavlík a Lóránt Szűcs. Malí fut-
balisti už absolvovali niekoľko tréningových zápasov, o ich domáce 
zápasy je veľký záujem. Členmi družstva sú (horný rad zľava): Leonard 
Botló, Ladislav Álló, Róbert Žemla, Dávid Zsemlye, Kristián Vasi, čupia 
(zľava): Gustáv Fröhlich, Attila Molnár, Szabolcs Paulík, Roland Sluka, 
Attila Csápai. V družstve hrajú aj Marek Zaujec, Simon Horváth, Patrik 
Duduc, Gergely Nagy   Foto: István Bittera                

Hodnotenie účinkovania FC ŠTK 
1914 Šamorín v III. lige 
III. futbalová liga Západ je naj-
vyššou futbalovou súťažou 
Západoslovenského futbalové-
ho zväzu a Šamorín ako nová-
čik súťaže obsadil veľmi pekné 
6. miesto v konečnej tabuľke. 
V jesennej časti súťaže to bolo 
12. miesto. Konečná tabuľka: 6. 
Šamorín 30 13 6 11 40:39 45 (0) 
Do II. Ligy Západ postupujú 
Topoľčany a Moravany. V súťaž-
nom ročníku 2007-2008 novými 
účastníkmi v III. Lige Západ ZsFZ 
budú D. Vestenice, ČFK Nitra 
a P. Bystrica. Medzi najlepších 
strelcov sa zaradil Zoltán Őszi. 
Strelil 13 gólov a medzi strelca-
mi sa umiestnil na 3. mieste. K 
ďalším strelcom Šamorína patrili 
Ambrus – 7, Pinte, Szerda – 4, 
Molnár – 3, Végh – 2, Gyurász - 2, 
Murár –1, Ferenci – 1, Z. Telete – 
1, Soós – 1, Almási – 1. Do Jede-
nástky ZsFZ ročníka 2006-2007 
z FC ŠTK 1914 Šamorín boli zara-
dení Attila Pinte a Zoltán Őszi. 
Slavnostného vyhlásenia sa 
zúčastnili 23. júna na štadióne 
ŠK Šurany. Do zostavy roka sa 
dostal Attila Pinte, ktorý v súťaž-
nom ročníku 2006-2007 v prie-
behu majstrovských zápasov 
bol vyhodnotený ako najlepší 
hráč Šamorína 8-krát. Šamorín 
najdlhšiu víťaznú sériu dosia-
hol v 22. - 25. kole, t. j. 4 víťazné 
zápasy. Realizačný tím v tomto 
súťažnom ročníku bol nasle-
dovný: Ladislav Sánka – vedúci 
mužstva, Attila Pinte – hrajúci 
tréner, Jozef Szabados – asistent 

trenéra a tretí náhradný brankár. 
Káder mužstva bol nasledovný: 
Adrian Pörsök, Michal Jendrej, 
Róbert Végh, Róbert Ambrus, 
Tomáš Méry, Martin Gyurász, 
Attila Pinte, Alexander Mol-
nár, Peter Almási, Eduard Soós, 
František Vodička, Zoltán Őszi, 
Tamás Kovács, László Ferencz, 
Branislav Červený, Zoltán Sze-
rencsés, Szabolcs Szerda, Zoltán 
Fekete, Jozef Szabados, Jakub 
Zlocha. Aktív športovo-technic-
kej komisie ZsFZ sa uskutočnil 
5. júla v Nitre. Tu sa vyhodnotil 
ročník 2006-2007 a vylosoval sa 
nový ročník, ročník 2007-2008 
so štartom 11. a 12.  augusta 
2007. Na základe vyhodnote-
nia súťaže Fair-play v súťažnom 
ročníku 2006-2007 FC ŠTK 1914 
Šamorín zo šestnástich mužstiev 
obsadilo vynikajúce 1. miesto s 
diplomom a finančnou odme-
nou 10.000,- Sk. Tento úspech 
sme dosiahli s nízkym počtom 
červených a žltých kariet, pozi-
tívnou hrou mužstva, rešpekto-
vaním súpera, rozhodcov, vzor-
ným správaním predstaviteľov 
klubu, hlásateľa, usporiadateľov 
a fanúšikov.
V závere hodnotenia úspešného 
súťažného ročníka 2006-2007 
ďakujeme za podporu sponzo-
rom, podnikateľom, mestskému 
zastupiteľstvu, členom vede-
nia FC ŠTK 1914, realizačnému 
tímu a hráčom za veľmi dobré 
dosiahnuté výsledky. 

Štefan Balog

Ako hodnotí treťoligovú sezónu 2006-2007 
tréner Attila Pinte

– Začiatok súťaže nebol vôbec podľa mojich predstáv, pretože 
sme nastupovali v rozdielnych zostavách, a v prvých siedmich 
kolách sme ani raz nevyhrali. Doplácali sme na nedostatočnú 
defenzívnu činnosť a slabú efektivitu v koncovke. V septembri 
sa situácia zlepšila, z Ameriky sa nám vrátil útočník Zoltán Őszi 
a v závere jesene sa odpútali od posledných dvoch mužstiev na 
deväť bodov. Dobrú fazónu sme mali aj počas zimnej prestáv-
ky, keď sme v prípravných dueloch neprehrali. Jarná časť sezóny 
nám vyšla lepšie ako jeseň. Nazbierali sme o sedem bodov viac a 
najdôležitejšie bolo, že sa zlepšil herný prejav. Spoľahlivý brankár 
Adrián Pörsök a obrana bola základom úspechu, rovnako sa nám 
vyhýbali zranenia. Porazili sme aj tímy z čela tabuľky. Najslabší 
výkon na jar sme predviedli v Nových Zámkoch. Celkovo však 
môžem vyjadriť 80 % spokojnosť. Pevne verím, že aj v súťažnom 
ročníku 2007-2008 budeme napredovať a hrať taký futbal, aby 
boli diváci spokojní. 

ŠPORT 
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18. októbra 2006 sa narodila 
Sophie Carolin Hitzer, 22. 
marca 2007 sa narodila Vivien 
Tomovičová, 5. mája Gabriel 
Világi, 7. mája Adam Klimek, 
8. mája Dominika Petrýdeso-
vá, 9. mája Erik Matlaha, 10. 
mája Dorina Meleg a Vero-
nika Meleg, 18. mája Kristóf 
Szőcs, 19. mája Frederika 
Kremnická, 21. mája Martin 
László, 22. mája Rebecca 
Karin Kalinová, 24. mája Luc-
ka Polgárová, 28. mája Daniel 
Lúč, 7. júna Emma Verčíková, 
12. júna Melinda Rigová, 19. 
júna Tímea Jozeffyová. 
Veľa šťastia, novorodenci!

18. august – Oslavy dňa sv. Štefana – kladenie vencov, sláv-
nostný koncert, uličná zábava, ohňostroj 
Koncom augusta – Hudba je – ZeneVan –  festival hudby v 
mestskom parku Pomlé (v prípade nepriaznivého počasia vo veľ-
kej sále MsKS) – 18.00 – 23.00                 
 6., 27. júl, 3., 8. a 15. august - jóga od 18.00 do 20.00 hodiny 
(vedie: Andrea Baráth)

NARODENIA

26. mája 2007 zomrela vo 
veku 66 rokov Juliana Pol-
láková, 5. júna vo veku 86 
rokov Mária Szelleová, 7. 
júna vo veku 80 rokov Anna 
Burgerová, 8. júna vo veku 79 
rokov Michal Világi, 11. júna 
vo veku 72 rokov Ľubomír 
Sabáček, 12. júna vo veku 51 
rokov Zoltán Hideghéty, 13. 
júna vo veku 68 rokov Karol 
Mészáros, 28. júna vo veku 80 
rokov Helena Husvéthová.
Česť ich pamiatke!

ÚMRTIA

Veľa šťastia, zdravia, lásky a 
porozumenia prajeme tým 
občanom mesta, ktorí v júli 
a v auguste 2007 dovŕšia 70., 
75., 80., 85., 86 a viac rokov 
života: Zuzana Bartalosová, 
Anna Božová, Zuzana Cséfal-
vayová, Irma Csikmáková, 
Alžbeta Czechmeisterová, 
Mária Dallosová, Helena 
Hajmássyová, Štefan Hor-
váth, Mária Kuczková, Otília 
Pokstaller, Jiřina Sárközyová, 
Ladislav Schmidt, Mária Álló-
ová, Imrich Horváth, Helena 
Kostolníková, Mária Majero-
vá, Terézia Némethová, Anna 
Orbanová, Rozália Petriová, 
Mária Vargová, Margita 
Világiová, Štefan Zalka, Ján 
Ajpek, Rudolf Csölle, Mária 
Farkasová, Irena Halászová, 
Július Kargel, Juliana Lelke-
sová, Dávid Rapca, Kristína 
Nagyová, Pavol Šarišský, 
Anna Vargová, Alžbeta Brecs-
ková, Alžbeta Brunczviková, 

NAŠI JUBILANTI

2. júna 2007: Tomáš Debnár a 
Katalin Horváth, Marian Tóth 
a Linda Ajpeková, 8. júna: 
Martin Csóka a Veronika 
Simonová, 9. júna: Krisztián 
Halász a Xénia  Miklovičová, 
16. júna: Miroslav Nagy a Szil-
via Zsigmond, 30. júna: Zoltán 
Hanusz a Szilvia  Rónaiová, 
Juraj Nagy a Ildikó Czvedler. 
Gratulujeme! 

UZAVRELI MANŽELSTVO

DROBNÝ INZERÁT

• Predám záhradu v Šamorí-
ne v záhradkárskej kolónii (za 
školou). Cena s dohodou. Tel.: 
0903 474 142
• Prijmeme stolára s praxou 
do výroby v Kvetoslavove. Tel.: 
0903 789 299

Jozef Csóka, Štefan Csóka, 
Mária Csörgőová, Vilma 
Dunayová, Jolana Góberová, 
Šarolta Horváthová, Anna 
Krecsková, Apolónia Lelke-
šová, Mária Matuseková, 
Helena Mészárosová, Paulína 
Plakingerová, Helena Ráczo-
vá, Jozef Somorjai, Vilma Sta-
níková, Karol Szijártó, Helena 
Tóthová, Mária Vasiová, 
Mária Vavríková.

Hasičská dychová hudba v Šamoríne 
prijme do svojich radov hudobníkov – začiatočníkov aj 

pokročilých zo Šamorína a okolia. 
Veková hranica: od 8 do 50 rokov. 

Záujemcov, hrajúcich na inom hudobnom nástroji (harmoni-
ka, husle, klavír, gitara a pod.) preškolíme na dychový nástroj. 

(Školenie je možné v slovenskom aj v maďarskom jazyku.) 

Prihlásiť sa môžete osobne v budove hasičskej zbrojnici kaž-
dý štvrtok od 18.00 do 20.00 hod. alebo na tel. č. 562 24 41.

Leto je sezónou vody a rekreá-
cie, preto sa nemôžeme čudo-
vať, že aj obyvatelia nášho 
mesta roky sa v hojnom počte 
zúčastňujú na vodnom festi-
vale v Dunakiliti. Táto tradičná 
akcia v tomto roku bude mať 
obdobu aj u nás, Kajak-canoe 
klub a Hotel Kormorán 3. a 4. 
augusta v Čilistove usporiada 
I. Žitnoostrovský vodný fes-
tival. Akcia sa začína v piatok 
súťažou vo varení v kotlíku 
a prehliadkou dračích lodí. V 
sobotu družstvá budú celý deň 
súťažiť vo vtipných vodných 
disciplínach. Okrem domácich 
družstiev očakávame prítom-
nosť zástupcov holandského a 
rakúskeho partnerského mes-
ta a vodných turistov z Duna-
kiliti. Festival končí koncertom 
miestnych hudobných skupín 
a retrodiskotékou Koppánya 
Kovácsa. Usporiadanie festiva-
lu je podporené Programom 
INTERREG-u.              (tub)

Vodný festival

SPOMIENKA
„Osud nevráti čo vzal, ostanú len spomienky a žiaľ.“
24. júna 2007 uplynuli dva roky, čo nás vo veku 
58 rokov nečakane navždy opustil náš drahý 
milovaný manžel, otec a starý otec

František Hrančo zo Šamorína.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
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Nemáte ešte pre svoj domček?
Vyberte si

0908 86 00 47

pozemok

KVETOSLAVOV!

Predaj pozemkov:

BA
len 13 km

Šamorín
1 km
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Objednávky na tel.: 

   0911 
553 

Čistíme značkovou

            autokozmetikou

BB PARK spol. s.r.o., Mliečno 641, 
931 01 Šamorín

Objednávky na tel.: 

                        0911 553 993

                 0908 521 803 

Naša ručná autoumyváreň patrí medzi prvé v Šamoríne.
Umyjeme exteriér a vyčistíme interiér Vášho auta na počkanie, i na objednávku. 

Nepoužívame  rotačné kefy. Umývame vysokotlakovou vodou, šampónom 
a špongiou ručne, konzervujeme karosériu teplým tekutým voskom. Následne 
sa vytrie karoséria do sucha ručne jelenicou.
    

Zvýhodnené termíny pre zmluvných odberateľov.

Pre zmluvných zákazníkov zľavy až 10%.

Kapacita až 3 súčasne umývané a čistené vozidlá.

po. - pia.: 10.00 - 19.00
sobota: 9.00 - 19.00
nedeľa: 9.00 - 13.00

Otváracia doba
autoumyvárne:

Otváracia doba kaviarne:
po. - štv.: 10.00 - 22.00
piatok: 10.00 - 24.00
sobota: 9.00 - 02.00
nedeľa: 9.00 - 22.00

Počas umývania Vášho štvorkolesového 
miláčika si môžte posedieť pri 
občerstvení v príjemnom prostredí 
našej kaviarne Luciano.

BB PARK spol. s.r.o., Mliečno 641, 931 01 Šamorín

Mliečno 641
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AUTOŠKOLA
UNIVERZAL - DS, s.r.o.

Trhovisko 10, 929 01 Dunajská Streda
Stredisko: Šamorín, Obilná 2 (v budove daňového úradu)

Tel.: 0905/326 537
e-mail: autoskolauniverzalds@post.sk

VÝCVIK NA SKUPINY: AM, A1, A, B, C, E, T
(pripravujeme od 1. 7.2007 na skupinu D)


