
28. augusta 2007 zasadalo mestské zastupiteľstvo

Na programe dva nové sociálne nariadenia

Po schválení rokovacieho 
poriadku informovali na zasad-
nutí samosprávy o svojej činnos-
ti za uplynulé obdobie primátor 
Károly Domsitz a viceprimátor 
Gabriel Bárdos. Z ich správ sme sa 
dozvedeli, že bolo odovzdaných 
68 mestských nájomných bytov, 
v priemyselnom parku sa začala 
výstavba ďalších troch výrob-
ných hál a výstavba štvrtej haly 
je teraz v povoľovacom konaní. 
Kompetentná komisia trnavskej 
župnej samosprávy sa zaoberala 
žiadosťou Šamorína o odkúpe-
nie budovy miestnej polikliniky, 
podľa očakávania župná samo-
správa schváli odpredaj budovy 
mestu na svojom októbrovom 
zasadnutí. Predajná cena poľno-
hospodárskeho učilišťa, ktoré je 
od 1. septembra 2007 zatvore-
né, bola určená na 56 miliónov 
korún. Župa budovu ponúkne 
na predaj. Počas letných prázd-
nin venovalo mesto zvýšenú 
pozornosť údržbe budov vzde-
lávacích a výchovných inštitúcií, 
boli vykonané menšie rekon-
štrukčné práce, v základnej ume-
leckej škole sa obnovili toalety.
Pri hodnotení plnenia rozpoč-

tu mesta v prvej polovici roka 
2007 poslanci skonštatovali, 
že hospodárenie je ziskové. 
Odznela informácia aj o prí-
prave plánu územného rozvo-
ja mesta, ktorý bude čoskoro 
hotový. Poslanci schválili vše-
obecne záväzné nariadenie č. 
5/2007 o poskytovaní jednora-
zovej dávky v hmotnej núdzi, 
sociálnej pomoci a sociálnej 
pôžičky, ako aj všeobecne záväz-
né nariadenie č. 6/2007 o posky-
tovaní finančných príspevkov
na vykonávanie opatrení sociál-
noprávnej ochrany detí a sociál-
nej kurately. 
Od septembra sa v materských 
školách v meste zvýši príspevok 
rodičov, ktorí namiesto doteraj-
ších 100 korún budú prispievať 
škôlkam mesačne 160 korún, v 
prípade sociálne odkázaných 
rodín sa poplatok zvýši na 120 
korún. Rodič, ktorý nemá trvalý 
pobyt v našom meste, zaplatí za 
svoje deti v mestských škôlkach 
200 korún mesačne.
Poslanci schválili prevod nájom-
ného práva, prenájom pozemkov 
a predĺžili nájomné zmluvy baru 
Piton a budovy kina. Predĺženie 

nájomnej zmluvy na budovu 
kina vyvolalo živú diskusiu, ako 
aj otázka predaja budovy Cen-
tra voľného času (bývalého pio-
nierskeho domu).Napokon boli 
oba návrhy schválené, pričom 
nájomná zmluva na budovu kina 
bola predĺžená o päť rokov. Na 
odpredaj budovy bývalého pio-
nierskeho domu bude vypísaná 
verejno-obchodná súťaž  s pod-
mienkou, že dve tretiny získanej 
sumy využije mesto na vzdelá-
vacie a kultúrne ciele. V bode 
Rôzne primátor informoval, že 

Slovenská železničná spoločnosť 
nedokázala odpredať pozemky 
pod koľajnicami za záhradkami 
na Pomlejskej ulici, preto plánuje 
vypísať nové výberové konanie. 
Keďže ani ďalšie rokovania so 
spoločnosťou neboli úspešné 
a nájomné zmluvy na záhradky 
na Pomlejskej ulici vypršia kon-
com októbra, požiadal primátor 
poslancov, aby schválili predĺže-
nie nájomných zmlúv. Nájomné 
zmluvy s doteraz platnými pod-
mienkami  sa predĺžia do 31. 
októbra 2011.                            (on)         

Mesačník verejného života  Bezplatné 
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Komunikačná sieť
UPC BROADBAND SLOVAKIA, 
s. r. o. začiatkom roku 2007 
predložilo investičný zámer na 
výstavbu elektronickej komuni-
kačnej siete (káblová televízia) 
v meste Šamorín. Po preroko-
vaní v jednotlivých odborných 
komisiách a na základe dopo-
ručenia MsZ UPC BROADBAND 
SLOVAKIA, s. r. o. vypracovala 
projektovú dokumentáciu na 
územné rozhodnutie, ktorá ako 
líniová stavba bola  schválená 
verejnou vyhláškou v zmysle § 
36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a staveb-
nom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov. 
Elektronická komunikačná sieť 
v meste Šamorín rieši uloženie 
rozvodov v oblasti KÚ Šamorín, 
Mliečno, Čilistov, Kraľovianky, 
Bučuháza. Je umiestnený podľa 
optoprevodníkov do 12 oblastí. 
Každé katastrálne územie má 
samostatný optický uzol, z kto-
rého budú cez metalické káb-

le napájané signálom všetky 
obytné budovy a rodinné domy. 
Centrála pre príjem a šírenie 
programu je umiestnená v MŠ 
na Veternej ulici.
Na základe žiadosti  UPC BRO-
ADBAND SLOVAKIA o rozko-
pávkové povolenie začiatkom 
mesiaca august  boli zahájené 
práce na realizácii elektrickej 
komunikačnej siete, ktoré budú 
pokračovať po jednotlivých eta-
pách. Povolenie na rozkopávku 
pre ďalšiu etapu je vydané Mes-
tom Šamorín po ukončení pred-
chádzajúcej etapy a jej prevzatí 
zodpovednými pracovníkmi 
mesta Šamorín a AREA Šamorín 
s. r. o. Podľa informácie zodpo-
vedného pracovníka UPC BRO-
ADBAND SLOVAKIA, s. r. o. prvé 
oblasti v centre mesta budú 
realizované do konca roku 2007, 
ďalšie začiatkom roku 2008.

Ľudovít Szelle,
Odbor výstavby 

a územného plánovania MsÚ   
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Obnovený Oltár svätého Kríža Oltár Panny Márie je už obnovený, ale kaza-
teľnica čaká na obnovenie

Oltár svätého Jána Nepomuckého čaká na 
obnovenie

Dolná časť Oltára svätého Jozefa je obnovená, horná časť čaká na 
obnovenie

Svätý František z Paoly (mesto v Taliansku)– zakladateľ reholy tých 
rehoľníkov, ktorí postavili kostol

Zreštaurovanie organu sa skončilo v roku 2005



SEPTEMBER 2007 3CIRKEV

Obnovený katolícky kostol je ozdobou Hlavného námestia
V lete sa ukončilo reštau-
rovanie rímskokatolíckeho 
kostola. V nasledujúcom 
článku oboznámime čitate-
ľov s priebehom vonkajších a 
vnútorných prác.
Prípravy sa začali už v roku 
1991. Pán dekan Alexander 
Barcsek začal rokovať s fir-
mami, ktoré budú reštauro-
vať maľby. Rok sa pripravuje 
lešenie (najprv len vo sväty-
ni), ktoré buduje ďalšia fir-
ma. Nasleduje prestávka.
– V interiéri kostola sa ako prvé 
začali reštaurovať maľby. Maľby 
preskúmali traja reštaurátori, 
ktorí obnovu začali vo svätyni, 
odkiaľ postupovali smerom k 
lodi. Práce sa oneskorili, keďže 
reštaurátorka, ktorá pracovala 
na maľbách vo svätyni, odiš-
la na materskú dovolenku a 
požiada o dvojročný odklad 
prác, nakoľko sa nechcela 
vzdať autorského práva na 
reštaurovanie. Napokon bola 
ochotná zmluvne sa vzdať 
prerušenej práce (namiesto 
zmluvného honoráru 300 000 
korún dostala honorár 400 000 
korún), až následne mohla v 
reštaurovaní pokračovať iná 
osoba. Obnova sôch pokra-
čovala obnovou sochy Panny 
Márie nad oltárom a opravou 
výklenku pre sochy, čo si vyžia-
dalo 150 tisíc korún. Peniaze sa 
minuli.
Potom prišli na rad oltáre. 
Začali sa práce na Oltári sväté-
ho Kríža. Z rámu bolo vybraté 
plátno a očistené v jednej z 
miestností kláštora. Dali sa dole 
aj sochy a uplynulo ďalších 
osemnásť mesiacov. Potom 
nasledoval Máriin oltár pri 
kazateľnici, s ktorým už nebo-
lo toľko problémov, nakoľko si 
vyžiadal práce menšieho roz-
sahu. Oprava Oltára svätého 
Kríža stála jeden milión korún, 
oprava Máriinho oltára pol 
milióna korún. Nasledovala 
oprava hlavného oltára, ktorá 
si takisto vyžiadala pol milió-
na korún. Okolo roku 2000 sa 
začala rekonštrukcia organu, 
náklady boli naplánované na 
5 miliónov korún. Keďže farský 
úrad by nedokázal vyzbierať 
takú veľkú sumu, chcel predať 

cirkevné pozemky v Hamu-
liakove. Predaj sa však odkla-
dal, nakoľko Biskupský úrad v 
Trnave predaj v tom čase ešte 
neschváli. Vďaka Bélovi Bugá-
rovi poskytla budapeštianska 
OTP Banka 7 miliónov forin-
tov, úrad Pála Csákyho pou-
kázal na rekonštrukciu organu 
1,2 miliónov korún. Erzsébet 
Pogány podala projekt do 
Národného kultúrneho fondu 
Maďarskej republiky, vďaka 
ktorému sa na opravu takisto 
získala nemalá suma. Farský 
úrad dostal pol milióna korún 
od Stredoeurópskej nadácie, a 
tak sa pomaly podarilo vyzbie-
rať 5,5 milióna korún.     
V auguste 2005 bola podpísa-
ná zmluva na opravu strechy. 
Pamiatkový ústav určil, kto-
rá firma môže strechu opra-
viť, nakoľko ide o kultúrnu 
pamiatku. 
Bolo potrebné ponechať 
pôvodné trámy, odstráne-
né boli iba poškodené časti, 
zostať muselo aj kovanie, kto-
ré bolo protézami uvedené 
do pôvodnej podoby. Strecha 
kostola je veľmi silná a bez-

pečná, je na nej dvakrát viac 
dreva, než by bolo potrebné. 
Staré trámy boli petrifikova-
né konzervačnou látkou, aby 
ich nenapádali škodcovia. Pri 
oprave strechy bolo potreb-
né opraviť aj rímsu, ktorá bola 
poškodená. Opravená bola 
teda celá strešná konštrukcia. 
Obnova strechy trvala rok. Keď 
sa dokončila, začala sa vonkaj-
šia rekonštrukcia a náter veže, 
potom sa opätovne pretreli aj 
bočné múry kostola a východ-
né a južné krídlo kláštora.
Obnovené boli aj troje dverí, 
ktoré vedú do kostola: vstupné 
dvere a dvere vedúce do sak-

ristie sú už hotové a s malým 
oneskorením sa dokončili aj 
dvere na východnej strane 
kláštora.
Veľká polemika bola o tom, či 
z vrcholu veže možno sňať kríž 
a guľu. Napokon hore vyliezli 
alpinisti, ktorí skonštatovali, 
že je možné ich sňať. Tak sa aj 
stalo, kríž a guľa boli násled-
ne opäť pozlátené. Očistená 
nebola iba červená meď, kto-
rá priamo pokrýva murovanú 
časť veže, nakoľko túto prácu 
by dokázala vykonať len istá 
maďarská firma. Existuje vraj
látka, ktorou možno dozele-
na oxidovanú meď očistiť a 
následne natrieť látkou, ktorá 
ochráni pôvodnú farbu mede. 
Tento úkon však zatiaľ urobe-
ný nebol. 
Celkové náklady na rekon-
štrukciu kostola a kláštora si 
vyžiadali 17 milióna korún. 
Zostali nám ešte dva milió-
ny, z ktorých by sme chceli 
dokončiť obnovu oltárov a 
zreštaurujeme aj kazateľnicu 
– dodáva na záver pán dekan 
Barcsek. 

 Eszter K. Cséfalvay 

Chronológia obnovy kostola
1991: prípravy
1992: stavba lešenia a ochrannej siete, najprv vo svätyni, 
potom v lodi kostola 
1993–97: reštaurácia svätyne a stropu lode (profesor Úrad-
níček) a nástenných obrazov (reštaurátorská firma Antiqua),
múry za mrežami natrel priemyselný umelec
1994–96: kostol bol natretý zvonka, vrátane časti okolo veže 
a kríža, očistila sa aj medená pokrývka veže
1996–98: začala sa obnova oltárov – reštaurovanie olejo-
maľby na Oltári svätého Kríža, ako aj sôch
2000: obnova Máriinho oltára (Oltár svätého Imricha ešte na 
reštaurovanie čaká), reštaurovanie sôch na Oltári Ježišovho 
srdca (maľba, ako aj kazateľnica ešte čaká na obnovu), začia-
tok rekonštrukcie organu 
2002–2003: reštaurovanie sochy svätého Františka z Paoly a 
Svätého Antona
2005: začiatok obnovy kostolnej strechy (august)
2006: začiatok obnovy strechy tej časti kláštora, ktorá je 
majetkom cirkvi (jún), neskôr výmena okien
2007: vonkajší náter budovy kostola a kláštora, náter vežo-
vých múrov, opätovné pozlátenie kríža a gule na vrchole 
veže, obnova vstupných dverí, dverí vedúcich do sakristie a 
dverí vedúcich do východného krídla kláštora

Pre nasledujúce generácie bol do gule pod krížom počas obnovy umiestnený ten-
to text

Pán dekan Alexander Barcsek
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Kedy sa postavil katolícky kostol
Záujemcovia o históriu 
Šamorína diskutujú o 
termíne usadenia sa 
paulánov v meste, ako aj 
o termíne výstavby kláš-
tora a kostola. Odborná 
literatúra dokončenie 
výstavby najčastejšie 
datuje na rok 1722. 
Počas rekonštrukčných 
prác na katolíckom far-
skom kostole, ktoré boli 
dokončené nedávno, sa 
však našli také písom-
né pramene, ktoré do 
veci vniesli nejasnosti a 
pochybnosti.
Pod oblúkmi veže je umiest-
nených osem medených 
tabulí, pričom na troch z 
nich sa nachádza text. Veľ-
ký význam majú najmä tex-
ty na dvoch tabuliach. Na 
jednej je vyrytý nápis: „Táto 
veža bola postavená v roku 
1705. Obnovil ju tesár János 
Winkler. Pokryl ju meditepec 
Károly Schmidt v roku 1850.“ 
Druhá tabuľa je významná 
preto, lebo zvečnila meno 
farára Mihálya Részelya. Tre-
tia tabuľa je z hľadiska našej 
témy nevýznamná, je na nej 
zvečnený menoslov mest-
ských predstaviteľov. 
Podľa môjho názoru je rok 
1705 mylnou informáciou 
alebo je dôsledkom chyby. 
Máme k dispozícii veľa dôve-
ryhodných informácií, ktoré 
jednoznačne dokazujú, že 
pozemok, na ktorom si pau-
láni vybudovali svoj kláštor a 
kostol, sa stal ich majetkom 
až v roku 1721.
Pozrime sa na fakty, aby sme 
popreli pochybnosti:
Cisár Leopold I. v roku 1690 
oznámil primasovi Györgyovi 
Széchényimu, že v Uhorsku 
by s radosťou prijal paulá-
nov. Na tento popud Széché-
nyi vo svojom závete z roku 
1692 na tento cieľ založil fond 

s hodnotou 30 000 forintov. 
Je potrebné poznamenať, že 
fond nekonkretizoval miesto. 
Rehoľníci dostali právo slo-
bodne sa rozhodnúť. Na úze-
mí Uhorska mohli stavať tam, 
kde rád našiel vhodné miesto 
a od kompetentných dostali 
povolenie usadiť sa.1/
Rád iniciatívu fondu prijal, 
ale jeho členovia neprišli na 
územie Uhorska. Karol III. vo 
svojej listine tento fakt odô-
vodnil: „... Na jednej strane v 
dôsledku pustošivých vojen 
– ako zahraničných, tak aj 
domácich – nedokázali prí-
sľub usadiť sa naplniť až do 
dnešného dňa. Po vypuknutí 
toľkých vojen, po nepoko-
joch a napätí vo verejnosti, 
vďaka pomoci dobrej vôle 
Boha, sa teraz opäť rozhod-
li v lone nášho Uhorského 
kráľovstva a v jeho pohranič-
ných regiónoch šíriť slávny 
mier a vytúžený pokoj. Pri 
tejto príležitosti bratia sv. 
Františka Paulánskeho, ktorí 
čakali na vhodný historický 
okamih, sa poklonili pred 
naším Panovníkom, aby sa 
dovolali. Ponížene žiadali, 
aby na základe pôvodnej 
a počiatočnej povinnosti 
mohli na základe nášho naj-
milosrdnejšieho kráľovského 
povolenia prísť do Uhorska 
/.../, konkrétne do mesta 
Svätá Mária, v jazyku ľudu do 
Sommereinu v Bratislavskej 
župe, ktorý sa nachádza na 
ostrove Schütt alebo Csaló-
köz.“ 2/
Rehoľníci Šamorín po prvý 
raz navštívili 9. augusta 
1720. Rokovali s majiteľmi 
domov, ktoré si vyhliadli v 
okolí Hlavného námestia, 
potom navštívili mestského 
sudcu, ktorého informovali 
o cieli svojho príchodu a žia-
dali ho o spoluprácu. Mest-
ský sudca to rázne odmietol, 
11. augusta potom záležitosť 

predostrel pred radu. 3/
Rehoľníci sa po návšteve 
vrátili do svojho rehoľné-
ho domu vo Viedni, potom 
navštívili panovníka. Kráľ 21. 
augusta 1720 listinou schvá-
lil ich usadenie sa v Šamorí-
ne. 4/
24. januára 1721 sa mnísi 
opäť zdržiavali v Šamorí-
ne. Mestskej rade predložili 
list panovníka, zopakovali 
svoj zámer a mesto sa vôli 
panovníka podvolilo. Rehoľ-
níci ešte v ten deň podpísali 
zmluvy s majiteľmi domov. 
O dva dni neskôr delegácia 
mestskej rady za prítomnosti 
Miklósa Pálffyho podpísala s 
rehoľníkmi dohodu.5/ Pau-
láni mali súhlas panovníka a 
mesta, ako aj kúpnopredajné 
zmluvy, teda už im nezostá-
valo nič iné, než sa vzhľadom 
na získané práva usadiť a 
začať s výstavbou. 6/
Na základe vyššie uvedených 
faktov sa dá rok 1705 jed-
noznačne vylúčiť. Pokiaľ sa 
predmetný rok 1705 dostal 
na medenú tabuľu a neskôr 
na vežu s vedomím farára 
Mihálya Részelya, tak si aj on 
protirečí. V krátkej poznámke 
s názvom História šamorín-
skej fary napísal: „... Výstavba 
kostola bola dokončená v 
roku 1722, na medenej tabu-
li v kupole veže je uvedený 
tento rok.“ 7/
Spomínané údaje dokazujú, 
že mnísi sa v meste neusadili 
pred rokom 1721. Výstavba 
kláštora mohla byť v roku 
1722 v takom štádiu, že 
umožnila usídlenie rehoľní-
kov, aby tu mohli vykonávať 
svoje rehoľné povinnosti. 
Paragraf 93. snemu z roku 
1723 zaradil rád paulánov 
medzi ostatné uhorské rády 
a rehoľa bola povinná slúžiť 
ročne dvanásť omší „Za zdra-
vie, rozmach a blaho najsvä-
tejšieho panovníka a jeho 

potomkov, kráľov Uhorska a 
tejto apoštolskej krajiny.“
Kostol a kláštor boli staveb-
ne prepojené neskôr, teda 
svoju súčasnú podobu zís-
kali až v neskoršom období. 
Korabinszky napísal: „V roku 
1732 gróf István Koháry 
daroval rádu 20 000 forin-
tov. Tak si rehoľný rád mohol 
dovoliť, aby si namiesto 
doterajšej kaplnky vybu-
doval krásny kostol.“ 8/ Rok 
1778 poukazuje na dokonče-
nie posledných väčších prác, 
ktoré si objednali rehoľníci, a 
to stropných fresiek a oltár-
neho obrazu. Fresky, ktoré 
zdobia oblúkové klenby, boli 
namaľované v roku 1929. 
To znamená, že súčasná 
podoba interiéru kostola je 
výsledkom dlhotrvajúceho 
úsilia. 

Lajos Horváth 

Poznámky:
1/ Zsigmond Kisfaludy: Ada-
tok a Paulánusok magyarho-
ni történetéhez (Dodatky k 
histórii paulánov v Uhorsku). 
Magyar Sion, 1864
2/ Listina Karola III. z archívu 
šamorínskeho farského úradu
3/ Štátny archív v Bratislave 
pobočka Šaľa, Magistrát mes-
ta Šamorín, uznesenia mest-
skej rady 1720-1721
4/ Listina Karola III. z archívu 
šamorínskeho farského úradu
5/ Nad Šamorínom mala 
zemepanské a cirkevné práva 
rodina Pálffyovcov, ktorá ini-
ciovala príchod rehoľníkov do 
mesta.
6/ Uznesenia mestskej rady, 
1720-1721
7/ Z archívu šamorínskeho 
farského úradu
8/ Mátyás János Korabinszky: 
Magyarország földrajzi, törté-
nelmi és gazdasági lexikona 
(Zemepisný, historický a hos-
podársky lexikón Uhorska). 
Bratislava, 1786.

VÝHERCOVIA!!! Mnohí naši čitatelia nám zaslali kupón, ktorý sme uverejnili v letnom dvojčísle našich 
novín. Šťastnou výherkyňou CD kapely Rómeó Vérzik sa stala Klára Almásiová z Mliečna, CD kapely Konflikt
vyhrala Katarína Valocsayová zo Šamorína a CD Margit Bangó a Móniky Rigóovej získala Ľudmila Fehérová 
zo Šamorína. Výhercom blahoželáme, výhry im zašleme poštou.                                      
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Úspešné reprezentantky našej školy
Gymnázium Milana Rastisla-
va Štefánika v minulom škol-
skom roku sa preslávilo nie-
len úspešnými akciami, ale 
aj veľmi kreatívnymi žiakmi a 
žiačkami. 
Medzi množstvo talentov 
môžeme zaradiť aj žiačky sep-
timy A, Alicu Vörösovú, Barba-
ru Mitrovú, Nikoletu Magya-
ricsovú a Veroniku Mészáro-
sovú pod vedením pána pro-
fesora Martina Liptáka, ktoré 
sa umiestnili v celoslovenskej 
súťaži v stolnom tenise. Viedla 
ich k tomu chuť zvíťaziť a vybo-
jovať ďalší titul našej škole: 
hovorí sa, že každý úspech tre-
ba niekde začať. Naše dievčatá 
prešli troma náročnými kolami. 

Prvým kolom bolo okresné 
kolo v Dunajskej Strede, kde 
ich čakali štyria súperi. Podarilo 
sa im však zvíťaziť a získali prvé 
miesto. Ďalšie regionálne kolo 
sa odohralo taktiež v Dunajskej 
Strede, kde boli sťažené pod-
mienky, ktoré ovplyvnili všetky 
tímy, a opäť úspešne zvíťazili. 
Krajské kolo sa odohralo v Pieš-
ťanoch, kde bol zápas prelože-
ný o jeden deň. Napriek pred-
pokladu, že sa na preložený 
termín nebudú vedieť dostaviť, 
nevzdali sa a vybojovali si ďal-
šiu šancu na víťazstvo. Medzi 
kolami podstúpili množstvo 
tréningu a zlepšovania tak-
tiky a aj napriek tomu, že to 
bolo vyčerpávajúce, bojova-

li zo všetkých 
síl. Do zápasov 
dávali celé srdce 
len preto, aby sa 
mohli postaviť 
na schod víťazov. 
Podarilo sa im 
prekonať každú 
prekážku, a tak 
sa dostali na celo-
slovenské kolo, 
ktoré sa usku-
točnilo v Novom 
meste nad Váhom. Čakal ich 
dvojdňový ťažký súboj proti 
ôsmim tímom. Podarilo sa im 
získať nádherné šieste miesto. 
Domov neodišli naprázdno. 
Od toho okamihu zdobia ich 
krky medaily za vydretú snahu 

a prácu. Sú tak pýchou nielen 
nášho gymnázia, ale hlavne 
našimi hrdinkami, ktoré nene-
chajú ďalšiu príležitosť len tak 
ležať, a o rok sa nám ukážu v 
ešte lepšej forme.

Veronika Hamarová

Nové smerovanie detského domova 
Dlhé roky poznali občania 
Šamorína Detský domov  ako 
zariadenie pre deti, ktoré mali 
nariadenú ústavnú výchovu. V 
dome na Vinohradskej ulici sa 
vystriedalo veľa generácií detí, 
získali tam vzdelanie, dostali 
výchovu a opateru. Niektoré 
z nich sú úspešné, iné bohu-
žiaľ nedokážu samostatne žiť 
v súlade so spoločenskými a 
ľudskými pravidlami.
V súčasnosti sa realizovaním 
Dohovoru o právach dieťaťa 
mení pohľad na starostlivosť 
o opustené, zanedbané alebo 
osirelé deti. Mení sa i dom na 
Vinohradskej. Prvou zmenou je, 
že od 1.1.2007 bol samostatný 
šamorínsky domov administra-
tívne pričlenený k domovu v 
Dunajskej Strede. Vznikol teda 
nový Detský domov Nezábud-
ka, ktorý má samostatné pra-
covisko v Šamoríne. Stará sa 
o 32 detí, z toho v Šamoríne o 
9 detí. Okrem  tých detí, ktoré 
žijú priamo v domove, patria k 
domovu i rodiny – voláme ich 
profesionálne rodiny.  Zabezpe-
čujú starostlivosť o zverené deti 
vo svojom vlastnom rodinnom 
prostredí. Starajú sa celkovo o 7 
detí v 4 rodinách, dve z nich sú 
ešte bábätká. Rodiny dostávajú 
príspevky na výchovu dieťaťa 
a matky plat, pretože majú s 
domovom uzavretú pracovnú 
zmluvu.

Deti sa v rodinách cítia omnoho 
lepšie, ako v skupine detí. Jednak 
je v rodine detí menej, majú viac 
súkromia a dostane sa im viac 
pozornosti a starostlivosti. Majú 
stálu tetu – volajú ju väčšinou 
mama. Zaúčajú sa v domácich 
prácach, získajú prehľad, ako 
vlastne harmonická rodina žije. 
Vedia, že ocko prevažne zará-
ba, aby mali peniaze, a chodí z 
práce unavený. Pomáhajú mu v 
záhrade a na dvore. Mame zase 
treba pomôcť v kuchyni. Den-
ne majú povinnosti a keďže na 
ne dohliada stále tá istá mama, 
naučia sa zodpovednosti a sys-
tému života v rodine. Majú lepšie 
predpoklady osamostatniť sa a 
zvládnuť život, ako deti, ktoré 
vyrastú v detskom domove, kde 
sa tety vychovávateľky striedajú. 
Uprednostňujeme výchovu detí 
v rodinách. Keďže šamorínsky 
dom na Vinohradskej je naozaj 
rodinným domom, plánujeme v 
ňom po istých úpravách poskyt-
núť miesto jednej, prípadne 
dvom rodinám, ktoré by sa stara-
li o deti, ktoré starostlivosť potre-
bujú. Tvár domu na Vinohradskej 
sa zmení. Odstránime tabuľu 
s nápisom Detský domov a 
poskytneme deťom prirodzenej-
šie prostredie na výchovu a kraj-
šie detstvo. Obyvatelia Šamorína 
nám iste budú nápomocní.

Mgr. Katarína Výbochová,
riaditeľka detského domova

Naša škôlka
Tak, a je to za nami. Prázdni-
ny sa skončili a my opäť plní 
elánu a nových nápadov sme 
otvorili dvere našej mater-
skej školy. Deti sa vrátili a 
obrovskou radosťou rozprá-
vajú zážitky z letných prázd-
nin a my už len pozeráme 
fotografie z minulého škol-
ského roku.
Spomíname na dni, ktoré sú 
už za nami a opäť premýšľame 
ako spestriť deťom všedné dni. 
Pozeráme fotku z Mikuláša a 
radostný úsmev detí, aj Viano-
ce boli plné zábavy a očakáva-
ní. A keď sa blížil deň D a deti 
nastúpili do autobusu, neskôr 
prezlečení do plaviek šantili 
v bazéne v Bratislave. Nechý-
bal výlet do bratislavskej ZOO, 
nejedno zvieratko rozosmialo 
detskú tváričku. Kto by si bol 
pomyslel, že hasičská prilba je 

tak ťažká a autá sú také obrov-
ské, to bol ozajstný zážitok. No, 
a tak ako býva každým rokom, 
rozplakali od dojatia predško-
láci svojich rodičov rozlúčkou, 
malým vystúpením, v ktorom 
nechýbali piesne, básne ale ani 
tančeky...  Tak, to všetko je za 
nami a teraz sa môžeme s chu-
ťou pustiť do práce a možno sa 
nám tento rok podarí zrealizo-
vať aj školu prírody, ktorú sme 
minulý školský rok z programu 
vypustili. Dvere škôlky sú otvo-
rené, tak deti si môžu užívať a 
radovať sa na nové akcie.
Touto cestou sa chceme poďa-
kovať sponzorom MŠ, rodi-
čom, ale aj Mestskému úradu 
v Šamoríne za to, že sme mohli 
opäť vynoviť našu škôlku a pri-
vítať v nej deti.
Kolektív učiteliek MŠ slovenská 

Školská 14, Šamorín
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Zo života hasičskej hudby

23. júna hrala naša hudba v Kvetoslavove na miestnom Dni obce, 
ktorého účastníkov sme zabávali veselými letnými melódiami. 
15. júla, v teplý letný deň, prijala naša hudba pozvanie do rakúske-
ho St. Andrä. Obecenstvo sme zabávali dve hodiny, pričom každá 
melódia bola odmenená potleskom. Na niektoré melódie si divá-
ci dokonca aj zatancovali. Za vystúpenie sa našej kapele osobne 
poďakoval miestny starosta. Poobede sme mali možnosť poroz-
hliadnuť sa po nádhernom okolí. Aj touto cestou ďakujeme za 
pozvanie a občerstvenie reštaurácii Zicksee.
19. augusta naša hudba opäť navštívila Rakúsko. Tentoraz sme 
cestovali do Hainburgu, kde sme sa zúčastnili na festivale Flo-
rianfeste. Účastníkov festivalu ako prvá zabávala miestna hudba, 
potom sme spoločne zahrali českú polku. Napokon sme zahrali 
niekoľko melódií z nášho repertoáru, pričom úspech nenechal na 
seba čakať. Obecenstvo sa nielen zvŕtalo v rytme, museli sme aj 
pridávať. Tieto milé spomienky sa zapíšu do pamäte našej hasič-
skej hudby. 
Aj touto cestou vyzývame milovníkov hudby v Šamoríne, ktorí 
radi hrajú na hudobnom nástroji a poznajú noty, aby sa medzi 
nás prihlásili. Každého záujemcu srdečne očakávame v hasičskej 
zbrojnici každý štvrtok od 19.00 do 21.00 hod. Hudobné nástroje 
zabezpečíme. Požadovaný vek je od 8 do 50 rokov. 

Zuzana Horváthová 

VÝZNAMNÝ DEŇ U 
SESTIER SALEZIÁNOK
Obdobie mladosti je časom, 
kedy každý človek hľadá svoje 
miesto v živote, volí si zamest-
nanie, ale i celoživotné povo-
lanie. Väčšina ľudí prirodzene 
smeruje do manželstva, ale 
existuje aj rehoľné povolanie.
4. august 2007 bol pre 3 naše 
obyvateľky – Vieru Antalíko-
vá, Eriku Páterkovú a Katarínu 
Kočanovú nezabudnuteľný. Prá-
ve v tento deň tieto 3 dievčatá 
– novicky bývajúce na Záhrad-
níckej 21 u sestier saleziánok 
– zložili svoje 1. sľuby chudoby, 
čistoty a poslušnosti a stali sa 
rehoľníčkami. Sestry iste pozná-
te podľa šedého rúcha (habitu) 
a závoja na hlave. Skladaniu sľu-
bov predchádzala minimálne 
4-ročná formácia. Tá spočívala v 
študijnej, duchovnej a praktickej 

príprave. Celá slávnosť prebehla 
v katolíckom kostole, kde bol 
hlavným celebrantom predsta-
vený saleziánov na Slovensku 
– don Štefan Turanský. Zúčastnili 
sa na nej mnohí naši farníci, ale 
hlavne príbuzní neoprofesiek a 
spolusestry, ktoré prišli z celého 
Slovenska.
Prajeme týmto mladým ses-
trám, aby sa im darilo napĺňať 
svoje poslanie – milovať Boha a 
blížneho, hlavne mladých ľudí 
a deti, ktoré im bolo zverené aj 
na nových pôsobiskách v Trna-
ve, Banskej Bystrici a Košiciach. 
Ďakujeme všetkým našim dob-
rodincom, ľuďom, ktorí akým-
koľvek spôsobom prispeli k sprí-
jemneniu tejto slávnosti, zvlášť 
sponzorovi Pekárni Czucz.

Sestry saleziánky

Prázdniny v znamení táborov
Aj tento rok si mohli deti 
prísť na svoje, ak využili šan-
cu a prihlásili sa na niektorý 
tábor u sestier saleziánok.
Od 9. do 13. júla prebiehal u 
nás na Záhradníckej 21 prí-
mestský tábor. Volal sa Elixír 
života. „Cestovali sme po svete“ 
a každý deň sme sa zastavili na 
niektorom kontinente. S deť-
mi sme spoznávali jednotlivé 

významné osoby, ktoré tam žili 
a chceli sme sa od nich niečo 
nové naučiť. V rámci tábora 
sme boli v Kráľovej nad Váhom, 
kde sme navštívili farmu. Ces-
tou späť sme sa zastavili v Jelke 
a pozreli sme si vodný mlyn. 
Absolvovali sme ešte jeden 
celodenný výlet, a to do Smo-
leníc, kde sme si pozreli  sprí-
stupnený zámok. Deti cez rôz-

ne hry, súťaže, 
výlety a tance 
mali možnosť 
naplno využiť 
čas prázdnin, 
nájsť si nových 
kamarátov a 
zažiť veľa zau-
jímavých vecí. 
Veľkej obľube 
sa tešil hlavne 

táborový tanec, 
hymna – S láskou 
zmeňme aspoň 
kúsok zeme a náv-
števa Majstra N.
Od 16. do 19. júla 
dievčatá mohli 
zažiť pobytový 
tábor na Záhorí v 
Plaveckom Miku-
láši v krásnom 
horskom prostre-
dí, čo prispelo 
k obohateniu témy tábora o 
Stvorení sveta. Okrem rôznych 
aktivít  v chate, na ihrisku, v 
jaskyni sa na našom tábore 
uskutočnil i celodenný výlet na 
Plavecký hrad. Dievčatá zvládli 
aj  náročné situácie. Spoločne 
vytvorili atmosféru radostného 
rodinného spoločenstva, ktoré 

budú mať možnosť utužovať 
počas nasledujúceho celého 
školského roka.
Pozývame všetky deti a mla-
dých  na rôzne krúžky a stretká, 
ktoré budú prebiehať v stredis-
ku Laura na Záhradníckej 21.
Tešia sa na Vás sestry saleziánky 

a novicky
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Zákon č. 511/1992 Zb. o sprá-
ve daní a poplatkov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o správe daní“) bol v 
poslednej dobe novelizovaný 
dvomi novelami.

Zákon č. 215/2007 Z. z. s účin-
nosťou od 1. septembra 2007 
(okrem § 14c, ktorý nado-
búda účinnosť 1.10.2007) v 
zákone o správe daní okrem 
iného novelizoval § 31 Regis-
tračná a oznamovacia povin-
nosť daňových subjektov  
novým znením ods. 1 a 2 
nasledovne:
(1) Fyzická osoba alebo právnic-
ká osoba, ktorá získa povolenie 
alebo oprávnenie na podnika-
nie, je povinná požiadať miest-
ne príslušného správcu dane o 
registráciu do 30 dní od získa-
nia povolenia alebo oprávnenia 
na podnikanie. Na účely tohto 
zákona sa za deň získania povo-
lenia alebo oprávnenia na pod-
nikanie považuje deň, keď je 
fyzická osoba alebo právnická 
osoba  podľa osobitných záko-
nov oprávnená začať podnikať.
(2) Fyzická osoba, ktorá
a) nie je registrovaná podľa 
odseku 1, je povinná do 30 dní 
po uplynutí mesiaca, v ktorom 
začala vykonávať inú samostat-
nú zárobkovú činnosť (podľa 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších 
predpisov) alebo v ktorom pre-
najala nehnuteľnosť, požiadať 
miestne príslušného správcu 
dane o registráciu,
b)   je registrovaná podľa odse-
ku 1, je povinná do 30 dní po 
uplynutí mesiaca, v ktorom 
začala vykonávať inú samostat-
nú zárobkovú činnosť (podľa 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších 
predpisov) alebo ktorá prenaja-
la nehnuteľnosť, oznámiť túto 
skutočnosť miestne príslušné-
mu správcovi dane.
Zákon č. 358/2007 Z. z. s účin-
nosťou od  1. októbra 2007 v 
zákone o správe daní okrem 
iného doplnil a zmenil záko-
nom č. 215/2007 Z. z.  noveli-
zovaný zákon o správe daní v § 
31 Registračná a oznamovacia 
povinnosť daňových subjektov 

ods. 1 a 2 nasledovne:

(1) Fyzická osoba alebo práv-
nická osoba, ktorá na území 
Slovenskej republiky získa 
povolenie alebo oprávnenie na 
podnikanie, je povinná požia-
dať miestne príslušného správ-
cu dane o registráciu do 30 dní 
od získania povolenia alebo 
oprávnenia na podnikanie. Na 
účely tohto zákona sa za deň 
získania povolenia alebo opráv-
nenia na podnikanie považuje 
deň, keď je fyzická osoba alebo 
právnická osoba  podľa osobit-
ných zákonov oprávnená začať 
podnikať na území Slovenskej 
republiky.
(2)  Fyzická osoba, ktorá
b) nie je registrovaná podľa 
odseku 1, je povinná do 30 dní 
po uplynutí mesiaca, v ktorom 
na území Slovenskej republiky 
začala vykonávať inú samostat-
nú zárobkovú činnosť (podľa 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších 
predpisov) alebo v ktorom na 
území Slovenskej republiky 
prenajala byt alebo nebytový 
priestor alebo nehnuteľnosť 
okrem pozemku, požiadať 
miestne príslušného správcu 
dane o registráciu,
b)   je registrovaná podľa odse-
ku 1, je povinná do 30 dní po 
uplynutí mesiaca, v ktorom na 
území Slovenskej republiky 
začala vykonávať inú samostat-
nú zárobkovú činnosť (podľa 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších 
predpisov) alebo na území Slo-
venskej republiky prenajala byt, 
alebo nebytový priestor alebo 
nehnuteľnosť okrem pozemku, 
oznámiť túto skutočnosť miest-
ne príslušnému správcovi dane.
Podľa § 110g ods. 4 novely 
zákona o správe daní, fyzická 
osoba, ktorá nemala registrač-
nú povinnosť podľa zákona 
účinného k 31. augustu 2007, je 
povinná požiadať správcu dane 
o registráciu podľa § 31 ods. 2 
písm. a) podľa zákona účinné-
ho od 1. septembra 2007 naj-
neskôr do 31. decembra 2007.   
V zmysle vyššie uvedených 
noviel  zákona o správe daní  
vyplýva registračná alebo ozna-

movacia povinnosť pre fyzické 
osoby nasledovne:
• Fyzická osoba, ktorá je už 
zaregistrovaná podľa § 31 ods. 
1 zákona o správe daní a pred 
účinnosťou novely zákona o 
správe daní t. j. pred 1. sep-
tembrom 2007  prenajímala na 
území Slovenskej republiky byt 
alebo nebytový priestor alebo 
nehnuteľnosť okrem pozemku. 
Táto fyzická osoba nemá povin-
nosť túto skutočnosť oznámiť 
miestne príslušnému správcovi 
dane.
• Fyzická osoba, ktorá je už 
zaregistrovaná podľa § 31 ods. 
1 zákona o správe daní a začne 
po účinnosti novely zákona o 
správe daní t. j. po 1. septem-
bri 2007 na území Slovenskej 
republiky prenajímať byt alebo 
nebytový priestor alebo nehnu-
teľnosť okrem pozemku.
Táto fyzická osoba je povinná 
v zmysle § 31 ods. 2 písm. b) 
novelizovaného zákona o sprá-
ve daní túto skutočnosť oznámiť 
miestne príslušnému správcovi 
dane, a to do 30 dní po uplynutí 
mesiaca, v ktorom na území Slo-
venskej republiky prenajala byt 
alebo nebytový priestor alebo 
nehnuteľnosť okrem pozemku.
Fyzická osoba, ktorá nemala 
registračnú povinnosť podľa 
zákona o správe daní účinné-
ho k 31. augustu 2007 a ktorá 
na území Slovenskej republiky 
prenajímala byt alebo nebyto-
vý priestor alebo nehnuteľnosť 
okrem pozemku už pred 1. sep-
tembrom 2007. 
Táto fyzická osoba je povinná v 
zmysle § 110g ods. 4 novelizo-
vaného zákona o správe daní 
požiadať správcu dane o regis-
tráciu najneskôr do 31.12.2007. 
• Fyzická osoba, ktorá nie je 
registrovaná podľa § 31 ods. 1 
zákona o správe daní  a začne  
po účinnosti novely zákona o 
správe daní t. j. po 1. septem-
bri 2007 na území Slovenskej 
republiky prenajímať byt alebo 
nebytový priestor alebo nehnu-
teľnosť okrem pozemku.
Táto fyzická osoba je povinná 
v zmysle § 31 ods. 2 písm. a) 
novelizovaného zákona o sprá-
ve daní požiadať miestne prí-
slušného správcu dane o regis-
tráciu,  a to do 30 dní po uply-
nutí mesiaca, v ktorom na úze-

mí Slovenskej republiky začala 
prenajímať byt alebo nebytový 
priestor alebo nehnuteľnosť 
okrem pozemku.
Miestna príslušnosť pri  prena-
jímaní bytu alebo nebytového 
priestoru alebo nehnuteľnos-
ti okrem pozemku (ďalej len 
„nehnuteľnosť“) sa riadi u fyzic-
kej osoby, ktorá nehnuteľnosť 
prenajíma, jej trvalým pobytom 
bez ohľadu na skutočnosť, kde 
na území Slovenskej republi-
ky sa prenajatá nehnuteľnosť 
nachádza. 
DR SR v spolupráci s Minis-
terstvom financií SR zaujalo
stanovisko k nejednoznač-
ne riešenej problematike v 
novele zákona o správe daní 
v oblasti registračnej  povin-
nosti nasledovne:
• Ak fyzická osoba prenajíma 
časť bytu (napríklad jednu izbu) 
bez vlastného uzavretia a bez 
príslušenstva, ktorá nenapĺňa 
charakteristiku bytu podľa § 
43b) zákona č. 50/1976 Zb. Sta-
vebný zákon v znení neskorších 
predpisov, nevzniká takejto 
fyzickej osobe povinnosť regis-
trácie. Ak však fyzická osoba  
prenajíma časť nehnuteľnosti, 
ktorá spĺňa definíciu bytu ale-
bo nebytového priestoru podľa 
príslušných zákonov, na takú-
to fyzickú osobu sa  povinnosť 
registrácie vzťahuje.
• Povinnosť registrácie sa vzťa-
huje aj na fyzickú osobu, ktorá 
ďalej prenajíma nehnuteľnosť, 
ktorú má  sama v nájme (pre 
registráciu na daňovom úrade 
nie je rozhodujúce, či prenají-
mateľ je vlastníkom prenajíma-
nej nehnuteľnosti alebo bytu).
• Fyzická osoba, ktorá začne 
v septembri 2007 prenajímať 
pozemky, je podľa novelizova-
ného zákona o správe daní  plat-
ného od 1.9.2007 povinná regis-
trovať sa na daňovom úrade. 
Lehota na registráciu jej uplynie 
v októbri 2007. Nakoľko podľa 
zákona o správe daní platné-
ho od 1.10.2007 už táto osoba, 
ktorá prenajíma pozemky, regis-
tračnú povinnosť nemá, prípad-
ná registrácia nemá význam. 
Ak sa táto osoba v priebehu 
septembra 2007 nezaregistru-
je, nebude daňovým úradom k  
splneniu registračnej povinnos-
ti vyzývaná. 

Daňový úrad informuje...
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Piškótová misa

Potrebujeme: 1 balíček det-
ských piškót, 1 liter mlieka, 20 
dkg kryštálového cukru, 1 vaj-
ce, hrubú múku, 1 vanilkový 
cukor, 2,5 dkg masla
  
3 dcl mlieka privedieme do 
varu, do ďalších 3 dcl zamie-
šame žĺtko, 3-4 lyžice hrubej 
múky a vanilkový cukor. Zmes 
pridáme k mlieku, ktoré vrie a 
varíme, kým masa nezhustne. 
Ešte za tepla pridáme 2,5 dkg 
masla. Detské piškóty namočí-
me do mlieka, vložíme do skle-
nej misy, potrieme krémom a 
vrstvíme dovtedy, kým sa nám 
piškóty neminú. Vrstvenie 
končíme krémom, vrch môže-
me posypať farebným cukrom 
alebo strúhanou čokoládou. 
Na pol dňa vložíme do chlad-
ničky, potom môžeme konzu-
movať.

Dobrú chuť praje Mária Kál-
mánová zo Šamorína, od 
ktorej sme recep dostali s 
poznámkou, že sa osvedčil.

Milí čitatelia!
Naďalej čakáme na vaše obľúbe-
né recepty na adrese: Redakcia 
Šamorín a okolie, Hlavná 37, 931 
01  Šamorín alebo na e-mailovej 
adrese redakcia@samorin.sk.
Medzi čitateľmi, ktorí nám zašlú 
svoje recepty, vyžrebujeme 
výhercov.
Šťastie tentoraz prialo Márii 
Kálmánovej zo Šamorína, 
ktorej recept sme uverejnili aj v 
januárovom čísle našich novín. 
Poštou sme zaslali nákupnú 
poukážku v hodnote 300 korún 
v kníhkupectve Panta Rhei aj 
Terézii Vasiovej zo Šamorína, 
ktorej recept sme publikovali v 
májovom čísle. Blahoželáme!

HASIČI ZASAHOVALI

• 8. júla hasiči museli zasahovať 
v dvoch prípadoch: o 3.43 hod. 
pri dopravnej nehode „v križo-
vatke smrti“ pri obci Hubice a 
o 12.28 v chotári obce Rovinka, 
kde horel suchý porast na plo-
che cca 0,5 ha.
• 9. júla hasičské jednotky z 
Dunajskej Stredy a Šamorína boli 
vyslané k požiaru maringotky pri 
obci Vojka nad Dunajom. Keď 
sa jednotky dostavili na miesto 
požiaru, maringotka už bola celá 
v plameňoch. Bolo treba zabrá-
niť už iba rozšíreniu požiaru na 
vedľajšiu chatu.
• 13. júla na ohlasovňu požiarov 
v Dunajskej Strede bol ohlásený 
požiar rodinného domu v obci 
Tonkovce. Operačným dôstojní-
kom bola k požiaru vyslaná jed-
notka zo Šamorína. Do prícho-
du hasičov sa susedia pokúšali 
požiar lokalizovať vodou z vodo-
vodu, ale márne. Požiar zničil 
strešnú konštrukciu, ktorú kvôli 
nebezpečenstvu zrútenia bolo 
treba aj rozobrať. Zásobovanie 
vodou zabezpečovala jednotka 
DHZ Zlaté Klasy. 
• 20. júla bola vyžiadaná pomoc 
hasičskej jednotky. Nezaistené 
osobné auto v Hamuliakove 
spadlo zo zdviháka a pritlačilo 
majiteľa auta počas opravy. Do 
príchodu hasičskej jednotky 
rodinní príslušníci auto nadvihli 
pomocou zdviháka, ale lekár už 
mohol konštatovať len smrť.  
• 21. júla o 9.46 hod. bol ohlá-
sený požiar suchého porastu v 
chotári mesta Šamorín. Požiar 
bol pravdepodobne založený 
úmyselne, nakoľko v týchto 
miestach zberači druhotných 
surovín spaľujú izoláciu z káblov. 
• 24. júla o 11.07 hod. ošetro-
vateľka staršej pani sa nevedela 
dostať do jej bytu na Cintorín-
skej ulici, vyžiadala pomoc od 
mestskej polície a hasičov. Bolo 
podozrenie, že majiteľka bytu 
má zdravotné problémy, čo sa 
aj po otvorení bytu potvrdilo. 
Hasiči po vniknutí do bytu na 3. 

poschodí našli majiteľku ležať 
na zemi v bezvedomí. Rýchla 
lekárska pomoc poskytla chorej 
lekársku pomoc a pacientka bola 
transportovaná do nemocnice.
• 25. júla hasiči museli zasaho-
vať v skorých ranných hodinách 
pri dopravnej nehode v Rovinke. 
Vodič osobného auta pravde-
podobne neprispôsobil rýchlosť 
svojho vozidla stavu vozovky, 
stratil kontrolu nad vozidlom a 
narazil do stromu. Do príchodu 
hasičskej jednotky už zraneného 
vodiča ošetrila osádka RLP. Hasiči 
zabezpečili vozidlo proti požiaru 
a vrátili sa na základňu.
• 27. júla o 14.32 hod. hasič-
ská jednotka zo Šamorína bola 
vyslaná na výpomoc jednotky 
z Dunajskej Stredy k haseniu 
požiaru strniska a tŕstia v chotári 
obce Jurová.  Požiar sa podarilo 
úplne zlikvidovať krátko pred 
18.00 hodinou. 
• 1. augusta o 10.20 hod. hasič-
ské jednotky zo Šamorína a z 
Dunajskej Stredy boli vyslané 
k vážnej dopravnej nehode do 
obce Rohovce – Štrkovec, kde 
došlo k čelnej zrážke dvoch 
osobných áut. Z obidvoch 
havarovaných áut bolo treba 
vyslobodiť uviaznutých vodičov 
pomocou hydraulických vyslo-
bodzovacích zariadení. Pri neho-
de sa zranili tri osoby, ktorých 
do nemocnice prevážali vozidlá 
RLP a ťažko zraneného vodiča 
vozidla Škoda vrtuľník Leteckej 
záchrannej služby.  

• 2. augusta hasiči zasahovali 
v troch prípadoch. Krátko pred 
14.00 hod. hasili suchý porast v 
chotári obce Čenkovce, o 16.42  
hod. v Šamoríne pri dopravnej 
nehode osobného a nákladné-
ho auta. Po tretí raz zasahovali 
pri požiari suchého porastu, tŕs-
tia a stromov pri jazere v Mlieč-
ne. Požiar bol taký intenzívny, že 
horeli aj koruny stromov až vo 
výške 15 metrov.
• 3. augusta krátko pred 6.30 
hod. zasahovala jednotka pri 
jazere v obci Dunajská Lužná. 
Horeli smeti.
• 5. augusta o 17.48 hod. opäť 
horel suchý porast okolo jazera v 
Mliečne.
• 7. augusta o 17.48 hod. pri 
požiari skládky smetí v obci Čen-
kovce zasahovali okrem miest-
nych hasičov aj hasičské jed-
notky zo Šamorína, Dunajskej 
Stredy, Zlatých Klasov a Hubíc. 
Požiar sa podarilo zlikvidovať až 
o 22.00 hod.
• 8. augusta o 13.31 hod. bola 
vyslaná hasičská jednotka na 
technický zásah odstraňova-
nia oleja z cesty a z parkoviska. 
Olej pravdepodobne vytiekol z 
poškodeného motora z doposiaľ 
nezisteného vozidla.
• 9. augusta hasičská jednotka 
bola vyslaná k požiaru osob-
ného auta pár minút pred 4.00 
hod. rannou. Na parkovisku 
pred autosalónom horel moto-
rový priestor osobného auta 
VW Passat.

Vítame Vás v našom kníhkupectve!
Naša ponuka:   svetová literatúra, beletria, jazykoveda, slovníky, cestopisy, darčeky, kalen-

dáre, darčekové poukážky, CD/DVD
Šamorín, Gazdovský rad 1998, budova ESOLINE 
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VIDIECKA ROMANTIKA V SRDCI ŽITNÉHO OSTROVA
VÝLET NA RANČ ARKÁDIA V KYSELICI

Príjemná júlová sobota. Ideál-
nym relaxom je cyklotúra na 
podunajskej hrádzi. Keď sme 
zo Šamorína prišli k prístavu v 
obci Kyselica a smäd sme hasili 
čapovaným pivom, zaujali nás 
v diaľke sa pasúce kone…
Na veľkej bráne pokrytej trs-
tinou je nápis Ranč ARKÁDIA. 
Odvážime sa vstúpiť. Pred 
nami sa vynára príjemné 
prostredie. Rodinný penzión 
s letnou terasou a pecou. V 
stodole sú koče. Na pasienku 
hladné kozľa s pôžitkom vyci-
ciava svoju mamu. Z druhého 
výbehu sa na nás pozerajú dva 
barany. Obďaleč sa pasú kone. 
V jednom chlieviku nájdeme 
asi tridsať zajacov, ktoré voľne 
pobehujú. 
„Tie, žiaľ, zjeme, ak sa však 
dá, vždy ich zachránim pred 
katom,“ prihovorí sa mi s 
humorom mladé sympatic-
ké dievča s mrkvou v rukách, 
ktoré sprevádzajú tri psy. Je to 
majiteľka Zsuzsanna Miklós. 
Ako skutočná gazdiná nás 
sprevádza po ranči, napokon 
nás ponúkne kávou a pustíme 
sa do rozhovoru.
Ako sa zrodil nápad postaviť 
ranč?
– Až do roku 1998 sme bývali v 
Bratislave. Keďže rodičia vyrást-
li na vidieku, vždy túžili po 
domčeku so záhradou. Postup-
ne bol postavený dom, do 
ktorého sme chodievali len na 
víkendy. Rodičia sa sem napo-
kon prisťahovali a do Kyselice 
sa zamilovali. Ja, žiaľ, až oveľa 
neskôr. Mala som pocit, že toto 
miesto je ideálne na víkendové 
člnkovanie, opekanie slaniny, 
vysedávanie v krčme s miest-
nymi mladíkmi (smiech), avšak 
nestačí pre dievča z mesta, 
ktoré ukončilo vysokú školu a 
túži cestovať. Časom sa všetko 
zmenilo. Predstavovala som si, 
že pred západom Slnka pozdĺž 
Dunaja na koni zaháňam do 
ohrady domov svoje baranče-
ky (úsmev). Táto predstava ma 
inšpirovala do tej miery, že som 
otca otravovala dovtedy, kým 
mi kúpil koňa. Vybudovali sme 
stajňu a o dva roky aj penzión. 

Začala som sa venovať vidiec-
kemu turizmu. Kyselica sa stala 
mojím domovom a mám pocit, 
že sa mi naplnil sen. 
S akým cieľom sem prichá-
dzajú hostia?
– Väčšina hostí pochádza z 
mesta. Myslím si, že túžia po 
niečom, čo im mesto nedokáže 
ponúknuť. Napríklad sa prebu-
diť na kikiríkanie kohúta (prav-
da, kohút tety Margit kikiríka už 
ráno o piatej), počuť mečanie 
kôz, erdžanie koní, zazrieť trak-
tor s hnojom, ktorý prechádza 
cez dedinu, zaujímajú ich žnúci 
gazdovia, gazdiné, ktoré štopú 
svoje husi, jedným slovom ich 
láka charakter vidieckeho živo-
ta, no najmä pokoj.
Čo ponúkate hosťom?
– V prvom rade ubytovanie. 
Zariadenie našich izieb vyža-
ruje atmosféru domova, naša 
kapacita je približne dvadsať 
osôb. Hostia majú možnosť 
bicyklovať sa, člnkovať sa, jaz-
diť na koni a ak máme čas, kone 
zapriahneme do koča a pre-
jdeme sa pri Dunaji. Pochválim 
sa, že môj kôň je majster Slo-
venska v dvojzáprahu. Musím 
spomenúť aj kuchyňu svojej 
mamy, ktorá pripravuje veľmi 
chutné domáce jedlá, vďaka 
ktorým sa k nám hostia radi 
vracajú. Hostí by som rozde-
lila do dvoch skupín, a to na 
aktívnych a pasívnych turistov. 
Tí, čo majú záujem o aktívny 
program, sa môžu zúčastniť na 
rôznych exkurziách. Napríklad 
na kajakovej túre v chránených 
lesoch v inundačnom pásme, 
ktorú pri starom koryte Dunaja 
uzatvára gulášová party. Sú 

možné poznávacie exkurzie 
do okolia peši, na bicykli alebo 
na koni. Hostia môžu navštíviť 
termálne kúpaliská, kultúrne 
podujatia a vo výpočte by som 
ešte mohla pokračovať. 
Aké máte plány na ranči do 
budúcnosti?
– Ako sa hovorí, s jedlom rastie 
chuť. Plánov máme veľa, no 
času je menej. Postupne pri-
budli zvieratká, neustále skráš-
ľujeme aj penzión, nedávno 
sme dokončili letnú terasu s 
pecou. Chudák otec, neustále 
investuje, pracuje, majstruje. 
Mojou úlohou je to, aby bol 

penzión obsadený a aby pro-
fitoval. Dúfam, že raz sa vyna-
ložené investície vrátia. Roz-
mýšľam aj nad tým, že by som 
v budúcnosti na ranči mohla 
usporiadať aj konské preteky 
alebo nejaké koniarske ukáž-
ky. Podmienky sú vyhovujúce, 
výbehy máme veľké. Mohla by 
to byť atrakcia pre mnoho ľudí, 
ktorá by rozvinula cestovný 
ruch v tomto regióne. Pravda, 
domáci sa podobných úvah 
obávajú, lebo sa boja, že prídu 
o svoj pokoj, lipnú na tom, na 
čo si zvykli. Ja som však pre-
svedčená, že Kyselica nikdy 
nestratí svoj rodinný charakter, 
očarujúci pokoj. 
Náš rozhovor prerušili kone, 
ktoré precválali po výbehu. 
Zazreli svojho ošetrovateľa, 
nadišiel totiž čas kŕmenia.
Čas pokročil, začalo sa stmie-
vať a aj my sme sa rozlúčili s 
rančom a milou domácou. 
Vysadli sme na bicykle a ces-
tou domov sme sa v myšlien-
kach vracali k chutiam a far-
bám ranču...

Judit Botló 

V Mosonmagyaróvári, v partnerskom meste Šamorína, sa aj tento 
rok od 13. do 20. augusta konala v rámci Letného festivalu na brehu 
Mosonského ramena Dunaja tradičná súťaž vo varení. Na súťaži sa 
už niekoľko rokov zúčastňuje aj šamorínske družstvo. Družstvo, kto-
ré tvorili viceprimátor Gabriel Bárdos, poslanec a predseda komisie 
výstavby Zoltán Faragó, poslanec a predseda výboru pre mestskú 
časť Mliečno Jozef Nagy a člen komisie pre verejný poriadok Ladi-
slav Czafik vyrukovalo s netradičným jedlom: ragu z hovädzieho
jazyka v koreninovej omáčke so zemiakovými fánkami. Návštevníci 
mohli pri stole Šamorína ochutnať plnenú sviečkovú, domácu úde-
nú slaninu, syry a výrobky Pekárne Czucz.
Na podujatí sa zúčastnili aj ďalší poslanci mestskej samosprávy: 
Ladislav Kovács, Vojtech Kovács, František Pethő a László Végh, 
prítomný bol aj primátor mesta Károly Domsitz, ako aj prednosta 
mestského úradu Ervin Sármány.   
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Už po tretíkrát 6. októb-
ra v MsKS od 9.00 do 
21.00 hod.  sa uskutoč-
ní v Šamoríne Festival 
Dych Zeme s podtitulom 
festival poznania, tvo-
rivosti a radosti, ktorý 
organizuje Centrum 
environmentálnej a 
etickej výchovy ŽIVICA 
v spolupráci s  Mestom 
Šamorín a Mestským 
kultúrnym strediskom v 
Šamoríne. Viac o festiva-
le a pestrom programe 
sme sa porozprávali s 
organizátorkou festivalu 
Kristínou Dubajovou.
– Aká je hlavná myšlienka 
festivalu a koho chce festival 
osloviť?
– Cieľom Festivalu Dych Zeme 
je osloviť širokú verejnosť a pri-
blížiť bežnému človeku nové 
možnosti ako v modernej civili-
zovanej dobe žiť v súlade s prí-
rodou a sebou samým. Posla-
ním nášho festivalu je ukázať 
alternatívne cesty návratu k 
svojej podstate a ponúknuť 
témy, ktoré súvisia s ozdra-
vením Zeme a človeka. Pred-
nášky, diskusie, prezentácie a 
interaktívne tvorivé dielne sa 
zameriavajú na témy súvisiace 
s ochranou životného prostre-
dia, spiritualitou, zdravou výži-
vou, liečivou silou prírody a 
„potravou“ pre dušu. Program 
festivalu dopĺňajú sprievodné 
akcie ako napr. koncerty, výsta-
vy, ľudové remeslá a stánkový 
predaj sortimentu súvisiaceho 
so zameraním festivalu.
– Festival je z roka na rok 
navštevovanejší, minulý rok 
navštívilo šamorínsky kultúr-
ny dom v deň festivalu okolo 
600 návštevníkov z Bratislavy 
a okolia ako aj zo susedných  
Čiech.  Prečo ste sa rozhodli 
organizovať takéto podujatie 
práve v Šamoríne?
– V čase organizovania prvého 
ročníka, na ktorý Dych Zeme 
voľne nadväzuje, boli tri z orga-
nizátoriek rodáčky zo Šamorí-
na. A v Šamoríne sme zostali, 
vďaka jeho príjemnej atmosfé-
re a ústretovým ľuďom. Naozaj, 
počnúc pánom primátorom 

cez riaditeľa kultúrneho domu 
až po majiteľov reštaurácie či 
hotela sú všetci veľmi ochotní  
podporiť takéto podujatie, kto-
ré je organizované práve vďaka  
sponzorskej a „nadšeneckej“ 
podpore. Atmosféra Šamorí-
na je jedinečná, vždy keď sem 
prídem, prinúti ma to stíšiť sa 
a spomaliť, pripadám si ako na 
prázdninách a to sme iba pár 
kilometrov od Bratislavy! Bude 
nám veľmi smutno, ak nás zvy-
šujúce sa nároky festivalu na 
priestorové kapacity prinútia 
hľadať nové miesto.
–  Program tohtoročného pod-
ujatia?
– Festival sme rozdelili na tri 
hlavné sekcie, a to na Dych 
poznania – priestor slova, Dych 
tvorivosti – tvorivé dielne  a 
Dych radosti – priestor spiri-
tuality. V rámci Dychu pozna-
nia odznejú témy, ktoré vyšli z 
dopytu návštevníkov minulého 
ročníka, otázok v Ekoporadni 
Živica, ale aj nášho osobného 
záujmu. Čoraz viac ľudí sa zau-
jíma o problematiku pasívnych 
a nízkoenergetických domov, 
o ktorej nám prídu fundovane 
porozprávať z Inštitútu IEPD. O 
tom, že bežná kozmetika obsa-
huje pre nás nielenže neužitoč-
né látky, ale dokonca otravné, 
sa dozvieme v prednáške pána 
doktora Subotiča. Okrem toho, 
že sa dozvieme o očistných a 
omladzovacích prostriedkoch v 
joge, zistíme niečo o medziná-
rodnej snahe Fair Trade – spra-
vodlivom obchode, výhodách a 
zásadách kompostovania, prak-
ticky sa naučíme triediť odpad 
v domácnosti a posvietime si 
aj na problematický elektronic-
ký odpad. Nielen pre rodičov 
sú určené témy o zásadách 
pozitívneho rodičovstva, priro-
dzenom pôrode a poslaní duly.  
Spoločne sa tiež zamyslíme pri 
prednáške o zodpovednosti 
jedinca za stav celku.
– Festival Dych Zeme je 
vyhľadávaný najmä pre tvo-
rivé dielne, ktoré sú určené 
pre všetky vekové kategórie. 
Odvažujú sa  tvoriť, hrať  a 
učiť sa nové veci na tvorivých 
dielňach festivalu aj staršie 
ročníky?

– Z roka na rok vnímam väčšiu 
otvorenosť strednej a staršej 
generácie na tvorivých diel-
ňach. Som rada, že ľudia precítili, 
že umenie už dávno nie je len 
výsadou profesionálnych umel-
cov, ale hudba, tanec, výtvarno 
a iné formy prejavu patria nám 
všetkým. S tou výhodou, že nám 
nejde o dokonalý výsledok, ale 
o samotný proces tvorby.
Tvorba môže byť pre niekoho 
liekom, pre niekoho relaxom či 
prirodzenou formou psychohy-
gieny, ktorá je v týchto unáh-
lených a „preinformovaných“ 
časoch rovnako potrebná ako 
každodenné umývanie zubov. 
Tento rok sa v rámci Dychu tvo-
rivosti dozvieme niečo o arte-
terapii pomocou výtvarných 
techník, zatancujeme si liečivé 
tance, dotkneme sa tajomstva 
alikvótneho spevu a spoločne 
si postavíme a prejdeme laby-
rintom, kde objavíme svoju 
cestu časom a cestu intuície. 
Ženám je určená Cesta ženy, 
kde  v spoločnom tanci, rozho-
vore a zdieľaní budeme hľadať 
a objavovať svoju ženskosť a jej 
rôzne podoby.
– Festival sa venuje aj spiritu-
álnym témam a meditáciám. 
Darí sa vám vyhýbať sa „best-
sellerovej – prvoplánovej“ 
ezoterike?
– Dôležité je asi uvedomiť si, že 
každý má inú cestu, iný spôsob 
hľadania, iné zranenia, bloky, 
radosti, starosti a  potreby...
Niekto navštevuje liečite-
ľov, vykladá si tarot alebo sa 
zaoberá napríklad anjelskou či 
inou terapiou.  My sme sa ale v 
rámci tém a hostí festivalu sna-
žili poukázať na to, že najdô-
ležitejšie je poznanie samého 
seba, bytia, vedomia. Veľa ezo-
terických smerov je síce veľmi 
zaujímavých a v mnohom aj 
prínosných, ale v konečnom 
dôsledku je to zase len rozmie-
ňanie na drobné na ceste k  tej 
večnej téme poznania samého 
seba.
Mottom festivalu je výrok od 
spisovateľa a duchovného uči-
teľa Eckharta Tolleho: „Keď ľudia 
vyčistia svoj vnútorný priestor, 
prestanú znečisťovať Zem.“ To 
jasne vyjadruje náš postoj k 
ochrane životného prostredia 
a environmentálnej výchove, 

ktorým sa venujeme. V istom 
bode uvidí človek svoje úsi-
lie v „zachraňovaní sveta“ ako 
nezmyselné, a precíti, že môže 
veci ovplyvniť omnoho viac a v 
širšom kontexte z inej úrovne.  
V rámci Dychu radosti spoči-
nieme v meditácii na poznanie 
seba samého s duchovným 
učiteľom, prekladateľom a 
spisovateľom Jiřím Vackom. S 
Vlastimilom Marekom, auto-
rom prevratnej knihy Nová 
doba pôrodní, sa prenesieme 
do obdobia prenatálneho štá-
dia a na základe mnohých štú-
dií si ukážeme, aké je dôležité 
stimulovať dieťatko už v tomto 
období. Zároveň budeme hľa-
dať možné cesty k pôrodu, kto-
rý nebude traumou pre dieťa, 
ani matku. S myjavským mul-
tiinštrumentalistom Maokom 
si odletíme na vlnách plynutia 
a improvizácie a veľkou lahôd-
kou festivalu je meditatívny 
koncert indického hudobníka 
Ashisha Sankrityayana v staro-
indickom štýle Dhrupad, ktorý 
vychádza z Védskych spevov.
– Aké  čakajú návštevníkov 
tento rok sprievodné podu-
jatia?
– V prvom rade je to výstava 
výtvarníka Gabriela Wagnera 
a jeho talentovanej rodinky. 
V bábkovej sále sa zasa budú 
premietať filmy občianskeho
združenia Človek v ohrození. 
Ďalej budú na podujatí v rámci 
Dní ekologického poľnohospo-
dárstva stánky s produktmi slo-
venských farmárov v biokvali-
te. Príjemnú atmosféru vyčarí 
Kočovná čajovňa a reštaurácia 
s vegetariánskym občerstve-
ním.
Naprázdno neobídu ani tí, kto-
rí majú radi stánky sortimentu 
súvisiaceho so zameraním fes-
tivalu (knihy, úžitkové umenie 
a darčeky, minerály, čaje, pro-
dukty ekologického poľno-
hospodárstva a Fair Trade pro-
dukty). V exteriéri kultúrneho 
domu  budete môcť obdivovať 
a vyskúšať si ľudové remeslá.
Festival sa uskutoční 6. októbra 
2007 v Mestskom kultúrnom 
stredisku v  Šamoríne v čase od 
9.00 do 21.00 hod.
Viac informacií o Festivale 
Dych Zeme  na 
www.zivica.sk/dychzeme

Festival Dych ZEME 2007
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ZO ŽIVOTA FC ŠTK 1914 ŠAMORÍN

Futbalová sezóna 2007/2008 pre Západoslovenský kraj bola zaháje-
ná 11. augusta. Naše mužstvá v jesennej časti súťaže do 2. septem-
bra dosiahli nasledovné výsledky:
Dospelí – mužstvo A: Neded – ŠTK 0:1, ŠTK – ČFK Nitra 5:0, Veľké 
Ludince – ŠTK 3:2, ŠTK – Nové Zámky 1:0, Galanta – ŠTK 0:0.
Dorast mužstvo A: Orechová Potôň – ŠTK 4:2, ŠTK – Baloň 2:2, Sokolce 
– ŠTK 2:2, ŠTK – Nesvady 2:0, Janíky – ŠTK 2:2.
Žiaci – starší : ŠTK – Hlohovec 0:2, ŠTK – Skalica 0:3, Leopoldov – ŠTK 
6:0, ŠTK – Chrenová B 1:0.
Žiaci – mladší: ŠTK – Hlohovec 0:7, ŠTK – Skalica 2:1, Leopoldov – ŠTK 
0:4, ŠTK – Chrenová B 15:0.
Dospelí – mužstvo B – Mliečno: Bodíky – ŠTK B 2:1, ŠTK B – Lúč na 
Ostrove 0:0, Nový Život – ŠTK B 5:3, Veľká Paka – ŠTK B 2:1.
Dorast B – Mliečno:  Zlaté Klasy – ŠTK B 5:1, ŠTK B – Lehnice 1:1, Vieska 
– ŠTK B 8:1, Topoľníky – ŠTK B 4:1.                                    Alexander Farkas

Boli sme v tréningovom tábore
Mladšie a staršie basketba-
listky Šamorína sa zúčastnili 
tréningového tábora v Starej 
Turej. Na týždenné sústrede-
nie sme odcestovali s veľký-
mi očakávaniami 5. augusta. 
Náš pobyt ukončil basket-
balový turnaj s miestnymi 
družstvami.
Tréningy sa konali v dvoch 
fázach. Doobeda sme behali, 
poobede sme zasa trénovali v 
telocvični. Veľmi nás potešilo, 
že každý druhý deň sme cho-
dievali plávať a do sauny. Vyvr-
cholením tréningového tábora 
boli zápasy, ktoré boli naplá-

nované na posledné dva dni 
nášho pobytu. Naše družstvo 
„A“ sa prebojovalo na druhé 
miesto, družstvo „B“ skončilo 
na piatom mieste. Staršie diev-
čatá sa môžu pochváliť pek-
ným výsledkom, keďže skončili 
na 1. a 3. mieste.
Výsledky nás potešili, boli sme 
s nimi spokojné. Trochu una-
vené, no s radosťou sme sa 
vrátili domov. Toto náročné 
sústredenie, ktoré prebieha-
lo v dobrej atmosfére, zvýšilo 
nielen našu kondíciu a radosť z 
hry, ale zocelilo aj družstvo.

Viktória Botló a Edit Csölle 

Vodný festival 
Začiatkom júla sa po siedmy 
raz v Dunakiliti konal Vodný 
festival Szigetközu, na ktorom 
sa aj tentoraz zúčastnili šamo-
rínske družstvá. Žitnoostrov-
ský vodný festival sa konal 
o mesiac neskôr, začiatkom 
augusta. 
Tento rok prebiehali vodné 
festivaly na oboch stranách 
hranice. Starí chlapci zo šamo-
rínskeho kajak-kanoe klubu už 
roky pomáhajú v Dunakiliti pri 
organizovaní Vodného festivalu 
Szigetközu. Tradične sa na ňom 
zúčastňujú aj žitnoostrovské 
družstvá. Tento rok šamorínski 
hasiči napriek veľkej konku-
rencii súťaž, ktorá pozostáva z 
rôznych suchozemských a vod-
ných disciplín, dokonca vyhra-
li. Novinkou tohto ročníka bol 
fakt, že podobné podujatie ako 
je dunakilitské, sa konalo aj v 
Šamoríne. Začiatkom augusta 
kajak-kanoe klub a hotel Kor-
morán zorganizovali v Parku 
Kormorán v Čilistove prvý Žit-
noostrovský vodný festival, na 
ktorom sa okrem domácich 
družstiev (mestský úrad, Wan-
ted design, KCK mládež, hotel 
Kormorán) a družstiev vodných 
turistov z Tomášova zúčastnili aj 

súťažiaci zo zahraničia. Okrem 
kolegov z Dunakiliti boli pozva-
né aj družobné mestá, na súťaž 
napokon prišiel len klub vodné-
ho turizmu z Leiderdorpu. Prí-
tomné bolo však vedenie mesta 
Hainburg, ktoré prisľúbilo, že na 
budúci rok príde aj s družstvom 
a ako návštevníci prišli hostia aj 
z Mosonmagyaróváru, s ktorý-
mi sa zrodila dohoda o tom, že 
na budúci rok obe mestá a ich 
okolie vytvoria spoločný kalen-
dár vodáckych podujatí. Na 
čilistovskom festivale vyhralo 
družstvo hotela Kormorán. Pod-
ujatie bolo úspešné, nakoľko už 
viacerí prejavili záujem aktívne 
sa zúčastniť budúcoročného 
festivalu. Zaujímavou sprievod-
nou akciou podujatia bola súťaž 
dračích lodí, v ktorej tvrdo bojo-
vali dvadsaťčlenné družstvá 
Kormorán Dragon Team a KCK 
20-20. Súťaž napokon s malým 
náskokom vyhralo KCK. Nad 
očakávanie sa vydarila aj dis-
kotéka, ktorá bola na pontóne 
prístavu hotela Kormorán. Ak sa 
uskutočnia aj ďalšie ročníky fes-
tivalu, naše mesto sa obohatí o 
ďalšiu možnosť príjemnej zába-
vy a relaxu, ktorá navyše nikoho 
neruší.                                                  (on)

MESTSKÝ
BEH

29. septembra 2007
Štart: 1400    Registrácia: 1300     Miesto: Hlavné námestie
 

Družstvo šamorínskych hasičov Hamutiprók sa tento rok po druhý 
raz zúčastnilo na podujatí v Dunakiliti, na ktorom sa vlani umiestnilo 
na poprednom treťom mieste, tento rok sa mu však v tvrdých bojoch 
podarilo prebojovať na prvé miesto. Šestnásť súťažných disciplín 
veru preverilo členov družstva. Ako to dokazujú aj fotografie, súťa-
žiaci mali čo robiť. Pravda, na malom aute pôsobia ako hravé deti, 
no toto auto, hoci to znie neuveriteľne, zhotovili naši hasiči, keďže to 
bola jedna zo súťažných disciplín. Jednoduchou disciplínou nebolo 
ani naplniť potrubie vodou, veď kanalizačné potrubie s priemerom 
200 mm a dĺžkou 1,5 m malo na svojej stene množstvo dier, teda 
naplniť ho vodou nebolo vonkoncom ľahké … 
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3. mája 2007 sa narodil 
Samuel James Turinič, 25. 
júna Vladimír Matejov, 27. 
júna Robert Štec, 2. júla Sára 
Valenská, 8. júla Viktória Mar-
ková, 9. júla Márk Cighard, 
11. júla Vivien Seregiová, 12. 
júla Samuel Demo, 15. júla 
Mikuláš Pénzes, 17. júla Oli-
ver Kistner, 19. júla Vanessa 
Péková, 25. júla Andrej Časný, 
Karolina Kirnerová, 29. júla 
Noémi Fónod, 2. augusta 
Marcela Illésová, 10. augusta 
Fabián Tóth.
Veľa šťastia, novorodenci!

17. september - vernisáž výstavy diel členov Klubu výtvarní-
kov okresu Galanta - 17.00. Výstava je sprístupnená do 2. októb-
ra, v prac. dňoch  od 8.00 do 16.00
22. septembra - Oberačkové slávnosti – Pomle amfiteátrum

NARODENIA

28. júna 2007 zomrela vo veku 
80 rokov Helena Husvéthová, 
30. júna vo veku 93 rokov 
Štefan Bielik, 2. júla vo veku 
77 rokov Mária Vörösová, 10. 
júla vo veku 91 rokov Valéria 
Molnárová, 12. júla vo veku 
59 rokov Karol Nagy, vo veku 
84 rokov Irena Gschvandt-
nerová, 17. júla vo veku 62 
rokov Alojz Macsai, 20. júla 
vo veku 61 rokov Margita 
Frigulová, 21. júla vo veku 
54 rokov Mária Hegyiová, 
vo veku 75 rokov Ľudovít 
Sármány a vo veku 90 rokov 
Alžbeta Kožichová, 24. júla vo 
veku 68 rokov Štefan Pém, 26. 
júla vo veku 61 rokov Viliam 
Ujhelyi, 11. augusta vo veku 
65 rokov Hedviga Trajcsíková, 
18. augusta vo veku 55 rokov 
Peter Beňo.
Česť ich pamiatke! 

ÚMRTIA

Veľa šťastia, zdravia, lásky a 
porozumenia prajeme tým 
občanom mesta, ktorí v 
septembri 2007 dovŕšia 70., 
75., 80., 85., 86. a viac rokov 
života: Terézia Baloňová, 
Rozália Csörgőová, Tibor 
Dodog, Mária Takácsová, 
Irena Cséfalvayová, Michal 
Erős, Ján Kubinák, Terézia 
Melegová, Ida Nagyová, 
Michal Polák, Ladislav Vízy, 
František Bošňák, Terézia 
Kuklišová, Jozef Sebestyén, 
Vojtech Szeghy, Alžbeta 
Drdošová, Helena Füssyová, 
Júlia Hložanová, Gizela Kocz-
kásová, František Labuda, 

NAŠI JUBILANTI

7. júla 2007: Mgr. Peter Kall 
a Mgr. Jana Lipčáková, Ladi-
slav Grežo a Mária Vörösová, 
14. júla: Robert Ambrus a 
Tímea Bölcsová, 27. júla: 
Marcel Dančo a Katarína 
Zsigová, 17. augusta: Vilmos 
Brand a Katalin Földváry, 18. 
augusta: Peter Salay a Eva 
Nánásy. Gratulujeme!

UZAVRELI MANŽELSTVO

Karol Pörge, Katarína Schillo-
vá, Terézia Benkőová, Rozália 
Gaálová, Koloman Koczkás.

Nemčina!  
Záujemcovia! 

Vyučujem a doučujem 
nemčinu pre začiatočníkov 
a pokročilých v Šamoríne 

(Kláštorná 4, v budove firmy
„Czvedler“). Pripravujem 
študentov na maturitu z 

nemčiny. 
Kontakt: 0911 211 371

PhDr. Ildikó (Czvedlerová) 
Hushegyiová, stredoškolská 

profesorka nemčiny

Základná organizácia Slovenského Červeného kríža v Šamorí-
ne pri príležitosti 70. výročia svojho založenia organizuje 13. 
októbra o 15.00 hod. slávnostnú schôdzu vo veľkej sále mest-
ského kultúrneho strediska. Vedenie organizácie na ňu srdeč-
ne pozýva všetkých záujemcov, členov, bývalých členov a dar-
cov krvi.Na novom mieste

Spoločný stavebný úrad v 
Šamoríne informuje občanov, 
že od 20. augusta 2007 sa z 
prízemia mestského úradu 
presťahoval do budovy býva-
lej materskej školy na Gazdov-
skom rade, ktorá sa nachádza 
za starým obchodným domom 
na Bratislavskej ceste, v tzv. 
pavilóne J 35. Adresa úradu: 
Gazdovský rad 37/A, Šamorín, 
tel. 031/562 47 41, 562 47 42, 
fax. 031/562 47 43.
Stránkové hodiny: pondelok 
8.00 - 15.30, streda 8.00-16.00  

Darovali krv
Darcovstva krvi organizova-
ného 4. júla Základnou orga-
nizáciou SČK v Šamoríne a v 
Dunajskej Strede sa zúčastnili 
nasledovní: Martin Marics, 
Ernest Világi, Mária Bogáro-
vá, Margita Sárköziová, Ladi-
slav Sárközi, Ján Kozich, Oľga 
Pörsöková, Eugen Fehér, Šte-
fan Czére, Helena Kašperová. 
Vďaka im!
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DROBNÝ INZERÁT

• Predám záhradu v Šamorí-
ne v záhradkárskej kolónii (za 
školou). Cena s dohodou. 
Tel.: 0903 474 142

Program MC Baba klub

19. september: od 10.00 do 12.00 hod.  DEŇ KRÁSY – naše mamičky 
zkrášli  p. Pokorná
24. september:  TVORIVÉ RUKY –  Zarámujte si fotky z dovolenky

Organové a zborové koncerty v kostole nanebovzati Panny Márie 
23. september 2007,  18.00 
László Adrián  Nagy (Budapešť)

Spoluúčinkuje: Erika Haraszti – violončelo
13. október 2007, 19.00 

Spomienkový koncert na počesť Zoltána Kodálya

„Odchádzam za svetlom...
Kdesi v diaľke splyniem s ním.
Tým, ktorých milujem,
Na cestu posvietim.“
V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že 
dňa 14. augusta 2007 nás navždy opustila moja manželka, naša drahá 
mama, stará mama a prababka Alica KOVALČÍKOVÁ  rod. Kastelová vo 
veku 76 rokov.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú pamiatku.
Manžel Milan, deti Eva, Milan a Alica s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá

Poďakovanie

Ste aktívny, podnikavý, motivovaný typ, presvedčený, že Vaša 
cena na trhu práce je oveľa väčšia?
Máte chuť a odvahu pracovať na svojej časovej a finančnej
nezávislosti, s podporou silnej, stabilnej spoločnosti so 180 
ročnou históriou a skúsenosťami?
Okresný riaditeľ spoločnosti KONTINUITA, člen VIENNA INSU-
RANCE GROUP vypisuje výberové konanie na pozíciu: 
– finančný konzultant, najmä pre oblasť Dunajská Streda, 
Šamorín, Senec
– vysoká úroveň zaškolenia, vzdelávania, súčasne s praxou
– neobmedzená možnosť osobnostného a finančného rastu,
priateľské pracovné prostredie
– podpora a know-how silnej spoločnosti
– možnosť práce na živnosť, resp. vedľajší pracovný pomer
Požiadavky:
– organizačné a komunikačné schopnosti,
– rýchla orientácia, kreativita, cieľavedomosť,
– ochota pracovať na sebe pre dosiahnutie svojich cieľov,
– ovládanie maďarčiny vítané.

Termín pohovoru je možné dohodnúť 
v dňoch 20.-21.9.2007 

u asistentky OR, na tel. č. 031/552 74 34  

 Pracovná ponuka
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RODINNÉ DOMY, POZEMKY   BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PRIESTORY
        0905/666 653                                0905/666 683

Stavebné pozemky Hviezdoslavov

� 0905/666 653

Info: 0905/666 653Info: 0905/666 653 Info: 0905/666 653 Info: 0905/790 082

Info: 0905/666 683 Info: 0905/666 683

Info: 0905/666 653

NEBYTOVÉ PRIESTORY

Akciová 
cena:

RD - Mliečno RD - Trstená na Ostrove

Predáme 4i novostav-
bu RD v časti Šamorína 
- Mliečno, na 4,8 á po-
zemku s garážou. Dom 
má slnečnú terasu. Na 
pozemku je záhradná 
úprava s drevinami.

 Cena: 6 320 000 Sk 

Predáme 4 izb. 36 ročný  RD 
na cca 3 á pozemku v obci 
Trstená na Ostrove. V príze-
mnom dome sa nachádza 
kuchyňa, kúpeľňa s toaletou 
a 4 izby s plynovým kúre-
ním s gamatkami.

 Cena:1 950 000 Sk

Predáme 3 izb. priestranný byt 
o výmere 77 m2  8p./9p. vo veľmi 
dobrej lokalite v blízkosti centra 
v meste  Šamorín. 

 Cena: 2 260 000 Sk 

Predáme 3 izb. byt na 2 po-
schodí/4  v novostavbe o výme-
re 88 m2 + 7m2 loggia. K bytu 
patrí aj parkovací box.

 Cena: 3 500 000 Sk

BYT - Šamorín BYT - Šamorín

� Prenájom nebytových priestorov 
v administratívno-obchodnom centre 
v Šamoríne vedľa hlavnej cesty vo 

výmere 100 m2 a 190 m2.

                  30 000 Sk/mes
                60 000 Sk/mes

Predáme 3 izb. rodinný dom na 
cca 8 á pozemku v tichej časti 
mesta Šamorín. Prízemný dom 
je čiastočne podpivničený a je 
v pôvodnom stave v ktorom 
sa nachádza kuchyňa, tri izby 
a kúpeľňa spolu s toaletou. 

 Cena: 3 000 000 Sk

Predáme 5 izb. novostavbu na 8 á 
pozemku v obci Horná Potôň. V ce-
lom dome sú plastové okná, v izbách 
plávajúce podlahy a šatníky na mieru. 
Dom bol kolaudovaný v roku 2005. 
Nehnuteľnosť sa nachádza v tichej 
novovybudovanej časti obce.

  Cena: 4 050 000 Sk

RD - Šamorín RD - Horná Potôň

1 400 000 Sk/ks
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OTVÁRACIA DOBA
Po.-Pia.: 8,30 - 18,00

So.: 8,30 - 13,00

Srdečne Vás pozývame 
do novootvorenej 

predajne Vína Šambaza 
v Šamoríne 

na Hlavnej ulici č. 1.


