
Rozšíri sa počet partnerských 
miest Šamorína. Aj o tom roz-
hodli poslanci na svojom zasad-
nutí, keď schválili deklaráciu o 
nadviazaní partnerských vzťa-
hov medzi rakúskym Hainbur-
gom a Šamorínom. Obyvatelia 
oboch miest sa v rámci projektu 
INTERREG III/A už viackrát stret-
li, pričom si skúsenosti vymie-
ňali najmä na poli turistického 
ruchu, turizmu a odpadového 
hospodárstva. Počas stretnutí sa 
hovorilo aj o možnosti nadvia-
zať partnerské kontakty. Keďže 
obe mestá pokladajú vzájomné 
kontakty za výhodné a dobré, 
po schválení deklarácie o záme-
re nadviazať partnerstvo bude 
čoskoro podpísaná aj zmluva o 
spolupráci.
Na zasadnutí poslanci schvá-
lili kontrolu plnenia uznesení, 
vyhodnotenie plnenia mestské-
ho rozpočtu k 30. septembru a 
následne zmenili rozpočet mes-
ta na rok 2007. Po druhej zmene 
rozpočtu predstavujú výdavky 
a príjmy mesta 255,956.000 
korún. 
V zmysle zákona číslo 334/2007, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Slovenskej národnej rady č. 
369/1990 o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, 
podľa čl. II. ods. 1 v rozsahu urče-
nom mestským zastupiteľstvom 
môže primátor mesta zmeniť 
rozpočet v priebehu roka. Zme-
ny môžu byť podľa potreby 
tieto: 3 percentá z aktuálneho, 
mestským zastupiteľstvom 
schváleného bežného rozpočtu 
a 8 percent z kapitálového roz-
počtu. Primátor je o vykonaných 

zmenách povinný informovať 
poslancov na najbližšom zasad-
nutí zastupiteľstva.
Poslanci pod číslom 7/2007 
zmenili všeobecne záväzné 
nariadenie číslo 3/2004 o škol-
ských obvodoch základných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti mesta Šamorín. Zmena bola 
potrebná preto, lebo obce Blat-
ná na Ostrove a Hubice nezriadi-
li základnú školu, preto požiadali 
Šamorín o uzatvorenie dohody 
na zriadenie spoločného škol-
ského obvodu na zabezpečenie 
povinnej školskej dochádzky 
žiakov s trvalým pobytom na ich 
území takto: Blatná na Ostrove 
– pre ročníky 1. až 9. na Základ-
nej škole, Kláštorná 4, pre roč-
níky 5. až 9. na Základnej škole 
Mateja Korvína, Hubice zasa 
pre ročníky 1. až 9. na Základnej 
škole, Kláštorná 4.  Na zasadnutí 
sa zrodilo rozhodnutie aj o pria-
mom odpredaji ornej pôdy parc. 
č. 1655/62  s rozlohou 81 m2 
na Jasnej ulici, kým orná pôda 
na parc. č.  1655/68 s rozlohou  

1277 m2 na tej istej ulici sa 
odpredá formou dražby. Čoskoro 
získa konečnú podobu aj plán 
rozvoja mesta. Prv, než sa návrh 
plánu predloží na schválenie do 
zastupiteľstva, poslanci museli 
zobrať na vedomie pripomienky 
a stanoviská, ktoré do konečnej 
podoby plánu zapracuje pro-
jektová kancelária HUPRO. V 
súvislosti  s kúpou novej budo-
vy polikliniky primátor Károly 
Domsitz informoval o tom, že 
mesto už požiadalo o úverovú 
ponuku z viacerých bánk. Zastu-
piteľstvo poverilo primátora 
mesta, aby podpísal zmluvu so 
župným úradom a tou bankou, 
ktorá ponúkne najvýhodnejšie 
podmienky na úver.
Interpelácie poslancov
Jozef Nagy požiadal o slovo v 
mene obyvateľov Šámotu: Už 
niekoľko rokov sa snažíme o 
to, aby mesto našlo riešenie, 
ako vybudovať v Šámote det-
ské ihrisko. V tejto časti mesta 
žije čoraz viac mladých ľudí, 
teda rastie tam aj počet detí, 

no domy sú blízko hlavnej 
cesty, na ktorej je čoraz hus-
tejšia kamiónová doprava, 
teda ide o nebezpečný cestný 
úsek. Je pravdou, že mesto v 
Šámote inštalovalo retardér, 
no ten problém nevyriešil. 
Mesto a primátora požiadal, 
aby v krátkom čase našli rie-
šenie, aby si mesto prípadne 
prenajalo plochu, na ktorej 
môže byť vybudované detské 
ihrisko. Primátor v odpovedi 
uviedol, že v rozpočte na rok 
2008 mesto s týmito výdavka-
mi počíta.
Jozef Nagy informoval poslan-
cov aj o tom, že neznámi 
páchatelia ukradli svätyňu z 
kostola v Šámote, ako aj srdce 
zvona v Čilistove. 
Péter Almásy v mene obyva-
teľov Vinohradníckej ulice 
požiadal o inštalovanie tabu-
le na obmedzenie rýchlosti, 
nakoľko na ulici je veľká pre-
mávka a vodiči nedodržiavajú 
povolenú rýchlosť.
O otázke bude rokovať kom-
petentná odborná komisia, 
uviedol v odpovedi na inter-
peláciu primátor.                    (on)
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25. októbra 2007 zasadalo mestské zastupiteľstvo
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priame 
zastúpenie 
firmy 

OBCHOD SO STAVEBNÝM 
MATERIÁLOM  REALIZÁCIA

Rodinný dom  PROFI 1
s 123,7 m2  obytnou plochou
na kľúč 
teraz u nás za 
2 263 700 Sk 
s DPH.

Všetko čo potrebujete k domu

Pri objednaní stavby 
teraz DARČEK:
LCD TELEVÍZOR
alebo
INFRASAUNA +421 918 345 511

+421 907 714 563
www.raabslovakia.sk

od základov po luxus!

Novinka! Masažné lôžko s kameňmi 
JADE  s magnetickou 
terápiou!

Viac info na našej webovej 
stránky!
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Správne odpovede na otáz-
ky prvého kola súťaže, ktorú 
vyhlásila spoločnosť AREA 
Šamorín, s. r. o.:
1.: c/,    2.: b/,    3.: a/
V prvom kole sumu 1.000,- 
korún, ktorú darovala spo-
ločnosť Area, vyhral Dezi-
der Csenkey zo Šamorína. 
Výhru si môže prevziať v 
našej redakcii po predbež-
nom telefonickom dohovore 
na čísle 562 81 61. K výhre 
blahoželáme! 

Otázky druhého kola:
1. O koľko hektárov zelene 
sa v Šamoríne stará spoloč-
nosť AREA Šamorín, s. r. o.?
a/ 25 hektárov
b/ 38 hektárov
c/ 7 hektárov
2. Aká je celková dĺžka mest-

ských ciest, o ktoré sa stará 
AREA Šamorín, s.r. o.?
a/ 37 km
b/ 33 km
c/ 24 km
3. Na koľko druhov činností 
má dnes AREA Šamorín, s.r. 
o. povolenie?
a/ 14
b/ 32
c/ 27 

Správne odpovede nám 
zasielajte na korešpondenč-
nom lístku najneskôr do 25. 
novembra 2007 na adresu 
redakcie: Šamorín a okolie, 
Hlavná 37, 931 01 Šamorín. 
Spomedzi tých, ktorí nám 
pošlú správne odpovede 
na otázky druhého kola, 
vyžrebujeme šťastného 
výhercu o 1.000,- korún.

S ú ť a ž !  S ú ť a ž !  S ú ť a ž !

24. októbra na Mestskom úrade v Šamoríne viceprimátor Gabriel 
Bárdos a prednosta Ervin Sármány informovali o živote v našom 
meste macedónsku delegáciu, ktorá v rámci svojej návštevy Slo-
venska navštívila aj Šamorín

22. októbra sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 
Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v SR. 
Súťaž organizoval ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na 
Slovensku v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia 
SR. Záštitu nad súťažou prevzal minister životného prostre-
dia. Generálnym partnerom súťaže bola Allianz Slovenská 
poisťovňa, a. s. Do súťaže sa prihlásilo 23 subjektov.
Národná súťaž nadväzuje na súťaž o Európske ceny za životné 
prostredie v podnikaní (European Business Awards for the Envi-
ronment - EBAE), ktorá je príležitosťou na celospoločenské uzna-
nie a propagáciu úsilia tých subjektov, ktorých politiky, praktiky 
a procesy prispievajú k ekonomickému a sociálnemu rozvoju za 
súčasného znižovania negatívnych vplyvov ich aktivít na život-
né prostredie v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. 
Európska súťaž v dvojročných intervaloch sa uskutočňuje už od 
roku 1987, na Slovensku bola organizovaná po prvý raz.
Národné ceny a diplomy za umiestnenie na slávnostnom akte 
v Primaciálnom paláci v Bratislave pri príležitosti otvorenia 34. 
ročníka festivalu EKOTOPFILM 2007 odovzdali oceneným štátny 
tajomník Ministerstva životného prostredia SR Jaroslav Jaduš a 
prezident ASPEK Július Jankovský.
V kategórii Produkt získal cenu Slovnaft a. s. Bratislava za Biopa-
livá: Biodiesel, Biobenzín. Diplom za 2. miesto získala Považská 
cementáreň a. s. Ladce za Chromatmin cement s nízkym obsa-
hom vodorozpustného Cr6+. Diplom za 3. miesto poputoval 
Združeniu obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospo-
dárstve v Šamoríne za Zberný dvor separovaného odpadu Šamo-
rín. Diplom prevzal predseda Združenia Károly Domsitz (na sním-
ke vľavo).                                       (ts)

Žiadame čitateľov, aby nám zaslali odpoveď na nasledujúcu otázku:
Podporujete plán výstavby garážového domu v Šamoríne?

   Áno, mám záujem aj o kúpu parkovacieho miesta.
   Áno, mám záujem aj o prenájom parkovacieho miesta.
  Výstavbu podporujem, no o parkovacie miesto v ňom nemám záujem.
   Nie, výstavbu nepodporujem.

Vďaka Mestskému úradu vylosujeme výhercu nákupnej poukážky na 1.000 korún v predajni Jednota. Do losovania bude 
zaradený každý, kto nám na korešpondenčnom lístku pošle kupón so zakrúžkovanou odpoveďou na adresu redakcie: 
Šamorín a okolie, Hlavná 37, 931 01 Šamorín.

Cena za životné prostredie
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Stravujme sa zdravo!
Základná organizácia zdravot-
ne postihnutých 23. októbra 
organizovala s názvom „Deň 
zdravej výživy“ stretnutie, na 
ktorom sa ako hosť zúčastnil 
aj internista a endokrinológ 
MUDr. Henrik Egyenes. Lekár 
vo svojej prednáške zdôraznil, 
že môžeme jesť všetko, ale s 
mierou. Venoval sa aj mno-
hým otázkam, ktoré poslu-
cháčov zaujali. Spomenieme 

napríklad otázku konzumácie 
mlieka, nakoľko mlieko je veľ-
mi dôležité z hľadiska uchova-
nia zdravia, veď je najväčším 
zdrojom kalcia. Pacientom s 
cukrovkou sa však jeho konzu-
mácia neodporúča – zaznelo z 
radov poslucháčov. Odpoveď 
znela, že v malej miere môžu 
mlieko piť aj cukrovkári. Mlieko 
sa totiž, najmä v kyslej forme, 

odporúča skutočne všetkým. 
Vo výpočte toho, čo zaznelo, 
by sme mohli pokračovať, no 
podstatné je, ako to povedal 
aj lekár, aby sme dbali na svo-
ju životosprávu, životný štýl a 
každý deň skonzumujme naj-
menej 600 gramov zeleniny a 
ovocia, pričom najmenej 400 
gramov by malo byť v surovom 
stave!
Šamorínska základná organizá-

cia zorganizovala Deň zdravej 
výživy už po šiesty raz. Poduja-
tie je veľmi úspešné a od roku 
2002 šikovné členky organi-
zácie každý rok prichádzajú s 
novými a novými receptami a 
propagujú zdravú výživu medzi 
členmi. Tak to bolo aj tento rok 
a veríme, že svoj dobrý zvyk si 
zachovajú aj na budúci rok!

 (ti) (Fotografie autorka)

Na podujatí Deň zdravej výživy vystúpil s hodnotnou prednáškou MUDr. Henrik 
Egyenes. Naľavo je predsedníčka základnej organizácie zdravotne postihnutých 
Alžbeta Godányová a viceprimátor mesta Gabriel Bárdos

Návšteva detskej onkológie

Cieľom návštevy bolo opäť 
podať pomocnú ruku  našim 
malým priateľom – pacientom 
detskej onkologickej kliniky. 
Nie náhodou ich nazývame 
našimi priateľmi – veď im 
pomáhame už sedem rokov 
finančnými zbierkami, spon-

zorskými darmi a vzácnou 
tekutinou – krvou. Ani ten-
tokrát sme neprišli na oddele-
nie s prázdnymi rukami. Pani 
primárke oddelenia sme odo-
vzdali potvrdenie o poukázaní 
6 093 Sk na účet združenia 
pre pomoc detskej onkológie. 
Tento obnos sa nám poda-
ril vyzbierať vďaka žiakom a 
zamestnancom školy, ktorí sa 
do zbierky dobrovoľne zapojili, 
ako aj ochotným sponzorom: 
Alfrédovi Kucserovi a Tiborovi 

Slamovi. Touto cestou  sa im 
chceme ešte raz poďakovať. 
Poďakovanie patrí aj ZELNE 
– skladu ovocia a zeleniny, kto-
rí sponzorovali našich malých 
priateľov ovocím.
Bedničkou jabĺk obdarovala 
deti rodina Meixnerová – pat-

rí im tiež veľké ĎAKUJEM! V 
neposlednej miere prispela 
sponzorsky aj mamička jednej 
našej žiačky a obdarila oddele-
nie kancelárskymi potrebami. 
Teší nás, že sa ešte nájdu ľudia, 
ktorých o pomoc netreba pro-
siť a sú ochotní spraviť niečo 
pre dobrú vec. 
Ďakujeme v mene pacientov, 
ich rodičov a personálu detskej 
onkologickej kliniky.

Mgr. Alica Moravčíková,
SOU SD JEDNOTA Šamorín

Aglomerácia Šamorín 
V najbližších dňoch sa na úze-
mí Šamorína začne investícia 
„Aglomerácia Šamorín“, čo 
zahŕňa výstavbu chýbajúcej 
vodovodnej a kanalizačnej sie-
te. Týka sa to hlavne ulíc Hrn-
čiarskej a Cintorínskej. Vyplý-
vajúc z tejto skutočnosti dôjde 
v tejto oblasti k uzavretiu časti 
miestnej komunikácie. Ďalej s 
výstavbou vodovodnej a kana-
lizačnej siete sa pokračuje v 
Čilistove a ukončí sa realizácia 
aj v Mliečne.

Na začiatku budúceho roka 
dôjde k realizácii týchto sietí v 
Bučuházi, v Kraľoviankach a v 
Šámote. Dodávateľom staveb-
ných prác je ZIPP konzorcium, 
financovanie investície sa usku-
toční z európskych fondov. Rea-
lizácia samozrejme prináša so 
sebou aj nepríjemnosti (pouka-
zujeme tu hlavne na obmedze-
nú premávku a uzávierky ciest), 
za čo sa vopred ospravedlňuje-
me obyvateľom mesta. 

Odbor výstavby MsÚ Šamorín

Päť darcov krvi navštívilo Detskú onkologickú klini-
ku pri FNsP na Kramároch v Bratislave. Pridali sa k 
nim aj dve študentky z Balassagyarmatu, ktoré sú v 
polovici októbra na našej škole na výmennej stáži.

Občanom, ktorí v októbri zavŕšili 70., 75., 80., 85., 86. a vyšší vek 
svojho života, 16. októbra blahoželal v mene samosprávy Károly 
Domsitz
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Sedemdesiat rokov v službách zdravotníctva
Základná organizácia Slovenského Červeného kríža v Šamoríne oslavovala 70. výročie svojho založenia. 
Pri tejto príležitosti sa 13. októbra v mestskom kultúrnom stredisku konala slávnostná schôdza, na ktorej 
účastníci okrem iného spomínali na minulosť a pripomenuli si aj ťažké začiatky. Vo vestibule kultúrneho 
domu sa konala výstava, ktorá prezentovala sedemdesiatročnú činnosť organizácie.

Historický prehľad
Prvé záznamy o činnosti Červe-
ného kríža siahajú do roku 1868, 
kedy rakúsko-uhorské úrady 
schválili stanovy Českých kráľov-
ských pomocníkov, organizácia 
bola súčasťou Rakúsko-uhorské-
ho Červeného kríža. Českoslo-
venský Červený kríž ako národný 
spolok vznikol po prvej svetovej 
vojne, po vzniku samostatného 
Československa v roku 1919. 
Predsedníčkou organizácie sa 
stala dcéra vtedajšieho preziden-
ta Alica Masaryková. Veľké zme-
ny nastali počas druhej svetovej 
vojny. V Čechách bol Červený 
kríž mocensky zrušený, jeho 
budovy a majetky boli skonfiško-
vané, vedúci predstavitelia zasa 
uväznení. Situácia na Slovensku 
bola iná. Červený kríž neprerušil 
svoje kontakty s medzinárodný-
mi organizáciami a zachoval sa 
ako pomocný orgán vojenskej 
zdravotnej služby. Bol teda plne 
v službách panujúceho režimu. 
Červený kríž si však včas uvedo-
mil dôležitosť svojho poslania a 
vždy pomáhal tam, kde to bolo 
potrebné.
Začiatky v Šamoríne
V našom meste sa zakladajúca 
schôdza Červeného kríža konala 
25. apríla 1937 a viedol ju Márk 
Tomaschoff. Činnosť miestnej
organizácie môžeme sledovať od 
roku 1948. Predsedníčkou orga-
nizácie bola Zlatica Tomašeková. 
V roku 1952 bola v Šamoríne 
založená prvá okresná organizá-
cia, ktorej predsedníčkou sa stala 

Alžbeta Némethová. V roku 1953 
sa v Šamoríne konala aj prvá 
okresná konferencia. Aj prvý 
kurz pre dobrovoľné sestričky 
sa konal v Šamoríne, a to v roku 
1951, no dobrovoľníčky chodili 
na prax do Bratislavy. Okresnou 
tajomníčkou bola Mária Sillová, 
administratívnou pracovníčkou 
zasa Rozália Kocsisová. V roku 
1960 bol okres Šamorín zrušený 
a aj okresný sekretariát sa presťa-
hoval do Dunajskej Stredy.
Členovia Červeného kríža sa prí-
kladne zachovali počas povodne 
v roku 1956. Neustále sa strie-
dali v šesťhodinových službách. 
Kto konkrétne pomáhal? Bez 
nároku na úplnosť: Irena Kopá-
lová, Rozália Kocsisová, Jolana 
Machalová, Mária Kozsichová, 
Gizela Zámporyová, Anna Zám-
poryová, Júlia Polacseková, Pau-
lína Plakingerová a jej manžel, 
Júlia Grenspergerová, Alžbeta 
Kuklisová, Júlia Grófová, Mária 
Strepková, Eugen Sípos, Helena 
Síposová, Gizela Schmidtová, 
Rudolf Kardos, Veronika Longí-
nová, Jozef Mayer, ktorý dvadsať 
rokov organizoval aj dobrovoľné 
darcovstvo krvi, Rozália Czvedle-
rová a iní. Červený kríž už vtedy 
úzko spolupracoval s hasičským 
zborom. Dobrovoľné darcovstvo 
krvi začala organizácia organizo-
vať v roku 1953.
Deväťdesiate roky 
Do organizácie v roku 1995 vstú-
pilo jedenásť zdravotných sestier 
a vďaka predsedníčke Helene 
Kovácsovej sa začali organizo-

vať družstvá prvej pomoci, kto-
rej členovia sa už v roku 1999 
zúčastnili na celoštátnej súťaži. 
Odvtedy sa na súťažiach zúčast-
ňujú pravidelne. Členovia orga-
nizácie sa aktívne podieľajú na 
jednotlivých podujatiach, pravi-
delne vykonávajú zdravotnícke 
služby, naďalej úzko spolupra-
cujú s dobrovoľnými hasičskými 
zbormi v Šamoríne a Mliečne, 
organizujú výlety, no organizácia 
za svoju prvoradú úlohu pova-
žuje pravidelné organizovanie 
darcovstva krvi. To, že túto svoju 
úlohu vykonáva dobre, najlepšie 

dokazuje fakt, že na jednotlivých 
darovaniach sa zúčastňuje už 
vyše 50 darcov.
Poďakovanie za prácu
Na slávnostnej schôdzi pred-
seda Jozef Fürdős poďakoval 
za prácu všetkým, ktorí účinne 
prispeli k rozvoju života organi-
zácie. Ďakovný list dostali bývalí 
predsedovia organizácie, prvá 
zdravotnícka skupina a členovia 
súčasnej zdravotníckej skupiny, 
bývalí a súčasní členovia vedenia 
organizácie a všetci tí, ktorí čo i 
len trocha participovali na práci 
organizácie.    (ti)

Časť členov vedenia organizácie (zľava): Irena Szabová, Erika Czvedlerová, Teré-
zia Turinicsová, Jozef Fürdős, Helena Nagyová, Marienka Domsitzová a Helena 
Hanzliková 

Okresný veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru a predseda základnej organizá-
cie v Mliečne Vojtech Kovács a Marienka Domsitzová si prezerajú výstavu

Uznanie viacnásobným 
darcom
18. októbra v dunajskostred-
skom hoteli Bonbon dr. Tibor 
Misányik, predseda okres-
ného výboru Slovenského 
Červeného kríža slávnostne 
odovzdal 129 darcom krvi 
z okresu jednotlivé stup-
ne Jánskeho plakety. Na 
slávnosti bol prítomný aj 
primátor Šamorína Károly 
Domsitz.
Z nášho mesta na návrh miest-
neho spolku Slovenského 
Červeného kríža prevzalo Ján-
skeho plaketu dvanásť darcov. 
Striebornú plaketu za dvadsať 
darovaní krvi prevzali Monika 
Trnková, Matilda Mogrovicso-
vá, Attila Méhes, Tibor Czvedler, 
Ladislav Sárközi, Margita Sár-

köziová a Ladislav Ravasz. Zla-
tú Jánskeho plaketu, ktorá sa u 
žien udeľuje za 30, u mužov za 
40 darovaní krvi, dostali Štefan 
Schmidt, Štefan Czére a  Tibor 
Varga. Ernest Világi a Martin 
Marics darovali krv už 80-krát, 
za čo sa stali hrdými nositeľmi 
diamantovej plakety.
Červený kríž v Šamoríne 
venuje osobitnú pozornosť 
darcovstvu. Vďaka mobilnej 
odberovej jednotke Národnej 
transfúznej stanice v Bratislave 
možno v posledných rokoch 
darovať krv aj v Šamoríne, a 
to v Zelenej sále Mestského 
kultúrneho strediska. Aj vďaka 
tomu z roka na rok počet dar-
cov rastie.   (ti) 
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KONTO ORANGE A DOBRÍ ĽUDIA POČAS VIANOC

OPÄŤ SPOJA SVOJE SILY  
Pre všetkých dobrých ľudí Slovenska prichádza 
počas tohtoročných Vianoc opäť príležitosť svojím 
kúskom prispieť k znásobeniu šťastia a radosti na 
svete. Čas zostávajúci do príchodu najkrajších sviat-
kov roka môžu totiž využiť na prípravu vianočného 
daru pre niekoho, komu chýba rodina, zdravie alebo 
strecha nad hlavou. V rámci programu „Darujte Via-
noce“ poputuje už po šiestykrát na rôzne šľachetné 
projekty suma 1 milión korún. Šancu urobiť dobrý 
skutok majú opäť nielen autori projektov, ale aj 
všetci majitelia mobilných telefónov v sieti Orange. 
Zaslaním SMS na krátke číslo 828 sa môžu zapojiť 
do mobilnej finančnej zbierky a podporiť realizáciu
vianočných projektov sumou 30 Sk.    

Konto Orange oslovuje v pred-
vianočnom čase už šiesty rok 
po sebe ľudí, ktorí majú úprim-
nú snahu pomôcť druhému člo-
veku počas najkrajších sviatkov 
roka. Darujte Vianoce je charita-
tívny program, v rámci ktorého 
predkladatelia projektov nežia-
dajú o dar pre seba, ale pre 
niekoho iného, komu by chceli 
pomôcť prežiť plnohodnotné 
Vianoce. Program Darujte Via-
noce má za sebou už 5 úspeš-
ných ročníkov. Za toto obdobie 
bola v rámci neho prerozdelená 
celková suma 7 miliónov korún, 
vďaka čomu bolo zrealizova-
ných spolu 508 projektov. 
Do šiesteho ročníka progra-
mu sa majú šancu opäť zapojiť 
jednotlivci ako aj organizova-
né skupiny nadšencov, ktorí 
sú ochotní darovať druhým 
ľuďom pocit vianočnej radosti 
a pripraviť rôzne aktivity napr. 
pre deti z detských domovov 
alebo sociálne slabších rodín, 
starších ľudí v nemocniciach 
ako aj pre ľudí bez domova a 
bez rodiny. Konto Orange chce 
počas Vianoc podať pomocnú 
ruku všetkým ľuďom akého-
koľvek veku, ktorí sú odkázaní 
na pomoc druhých a ktorí by 
bez tejto pomoci prežili Via-
noce osamotení a zarmútení. 
Pre ochotných ľudí s dobrým 
nápadom a zároveň aj pre 
samotných príjemcov podpory 
má Konto Orange pripravený 1 
milión korún. 
Vianočné projekty plné ľud-
skosti a obetavosti spolu so 
žiadosťami o finančnú podpo-
ru môžu záujemcovia posielať 

do 21. novembra 2007 na 
adresu Centrum pre filantro-
piu, Kozia 11, 811 03 Brati-
slava. Všetky doručené projek-
ty budú posudzované odbor-
nou komisiou, ktorá zostaví 
zoznam projektov určených 
na podporu. Nápady na pro-
jekty ako aj otázky ohľadom 
správneho vypĺňania žiadostí 
je možné konzultovať s pra-
covníkmi Centra pre filantro-
piu na informačných linkách 
0905 313 313, 02/5464 4682 
alebo na e-mailovej adrese 
darujtevianoce@kontoorange.
sk. Všetky ďalšie informácie sú 
dostupné aj na webovej strán-
ke www.kontoorange.sk. 
Do programu Darujte Viano-
ce je možné zapojiť sa aj cez 
mobilnú finančnú zbierku. Až
do 20. decembra 2007 môžu 
individuálni darcovia posie-
lať svoje SMS v hodnote 30 
Sk na krátke číslo 828 v sieti 
Orange Slovensko. Celý objem 
vyzbieraných financií bude pre-
rozdelený na realizáciu doda-
točných projektov, ktoré neboli 
podporené v rámci základného 
výberu.  Zavŕšením programu 
bude už tradične odovzdávanie 
ocenenia Srdce na správnom 
mieste. Sklenené srdce získa 
autor vianočného projektu, kto-
rý prejaví počas tohtoročných 
sviatkov najkrajším spôsobom 
ľudské porozumenie a súcit. 
Držiteľa ocenenia vyberie spo-
medzi všetkých doručených žia-
dostí v rámci programu Darujte 
Vianoce komisia pod vedením 
patrónky programu Oľgy Felde-
kovej.     (ts)

Srdce témou dňa 2 
V minulom čísle sme Vám priniesli informáciu o podujatí pod 
názvom „Srdce témou dňa“ , ktorá sa uskutočnila 14. septem-
bra na Gymnáziu M. R. Štefánika v Šamoríne.  
Projekt zorganizovala v rámci celoslovenského projektu MOST 
(Mesiac O Srdcových Témach) nemecká farmaceutická spoloč-
nosť Wörwag Pharma  GmbH & Co. KG v spolupráci s Doc. MUDr. 
Evou Goncalvesovou, CSc. z Národného ústavu srdcových chorôb 
v Bratislave. 
Hlavnou témou bolo vysvetlenie Kódu zdravého života: 
0 – 30 – 5 – 140 – 90.  
Jeho dešifrácia je nasledovná: 
0  =  nefajčiť
30  =  minimálne 30 minút pohybu denne
5  =  cholesterol menej ako 5 mmol/l
140/90    =  tlak krvi menej ako 140/90 mm Hg 
Dnes Vám prinášame fotografie z tohto podujatia.
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MARK HADDON: ČUDNÁ PRÍHODA SO 
PSOM UPROSTRED NOCI 
Čudná príhoda so psom uprostred 
noci je úplne iná detektívka ako 
ostatné. Detektívom a zároveň 
rozprávačom príbehu je Christo-
pher Boone, pätnásťročný chlapec 
s Aspergerovým syndrómom, čo 
je druh autizmu. Vyzná sa dobre v 
matematike, pozná všetky krajiny 
sveta a ich hlavné mestá a vie všet-
ky prvočísla až po 7057, ale o ľuďoch 
nevie takmer nič. Miluje zoznamy, vzory a pravdu. Nenávidí 
žltú a hnedú farbu a dotyky. Nikdy nešiel sám ďalej ako na 
koniec ulice, no keď nájde na dvore zavraždeného sused-
kinho psa, vydáva sa na hrôzostrašnú cestu, ktorá mu pre-
vráti celý život naruby.

PETER FREUND: LAURA A PEČAŤ SIEDMICH MESIACOV
Laura má len trinásť, ale je odvážna a má fantastické schop-
nosti. A ak chce vyhrať takmer beznádejný boj proti vlád-

covi Borboronovi, ktorý zajal jej otca, 
bude ich naozaj potrebovať. Na svojej 
strane má však riaditeľa školy profe-
sora Morgensterna – aspoň dovtedy, 
kým sa nestane podozrivým z vraždy 
slepého knihovníka tajného archívu. 
Našťastie sa Laura môže spoľahnúť na 
Alarika, panoša Bieleho rytiera Para-
vaina, ktorý sa dostal z Aventerry na 
Zem. Pomôže jej preniknúť do Borbo-
ronovej pevnosti. Tam ju však Čierny 
vládca premôže a postaví pred naj-

ťažšiu voľbu jej života: musí sa rozhodnúť medzi bojom za 
dobro a životom svojho otca. Pomôcť jej môže už len pečať 
Siedmich mesiacov. 

Ponuka Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaia

Primátor Mesta Šamorín v zmysle  zákona NR SR č. 552/2003 
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje
výberové konanie

na obsadenie funkcie 
náčelníka mestskej polície
s nástupom od  1. januára 2008

Podmienky účasti na výberovom konaní:
- vysokoškolské alebo úplné stredoškolské vzdelanie,
- odborná prax  min.  5 rokov, 
- znalosť práce s PC /Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet/,
-  odborná spôsobilosť v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obec-

nej polícii,
- znalosť maďarského a ďalšieho  cudzieho jazyka je výhodou,
- morálna bezúhonnosť.

Prihlášky spolu s profesijným životopisom, overeným dokla-
dom o dosiahnutom stupni vzdelania, s odpisom z registra 
trestov /nie starším ako tri mesiace/ žiadame zaslať do 26. 
novembra 2007 na adresu Mestský úrad Šamorín, Hlavná 37, 
931 01 Šamorín.

Obálku označte nápisom „Výberové konanie – MsP“.

Pamätníci  i súčasníci  –  pozor! 
Možno ste to práve vy, kto-
rých hľadáme. Ak vlastníte 
starožitnosť, ktorá akým-
koľvek spôsobom súvisí so 
školou, vyučovaním, ste naši 
ľudia! Dovolili sme si parafrá-
zovať výzvu z istého neme-
novaného denníka, pretože 
skutočne potrebujeme vašu 
pomoc, milí Šamorínčania. 
Budúci rok sa nesie v zname-
ní dvoch významných výro-
čí. Úctyhodných 90 rokov sa 
„dožíva“ slovenské školstvo 
v Šamoríne a z našej budovy 
(ZŠ-Kláštorná 4) sa stane čer-
stvá 50-nička. Isto nám dáte 
za pravdu, že takéto výročia  si 
zaslúžia poriadne oslavy.
Pri tejto príležitosti by sme radi 

v priestoroch školy (okrem iné-
ho) vytvorili ilúziu zašlých čias.
Ak váš pôjd ukrýva také pokla-
dy, ako sú staré perá, perační-
ky, kalamáre, písanky, žiacke 
knižky, vysvedčenia, aktovky... 
,prosím, ozvite sa.
V prípade záujmu a ochoty 
zapožičať spomínané predme-
ty kontaktujte Riaditeľstvo ZŠ 
Kláštorná 4 na tel. čísle 031/
5622198. Vrátime v poriadku. 
Ďakujeme.
Týmto si dovolíme  otvoriť rub-
riku, v ktorej vás budeme na 
stránkach šamorínskych novín 
informovať o tom, ako pokra-
čujú prípravy jedinečných 
osláv. 

Vedenie školy 

Poďakovanie za prácu 
„Najviac slobodný je človek, ktorý žije svojou prácou a ktorý robí to, 
čo chce robiť.“  (Robin. G. Collingwod)

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pani učiteľke, kolegy-
ni, kamarátke a človeku Marte Bôžikovej za nesmierne zásluž-
nú, obetavú a namáhavú prácu v našej Materskej škole. Očarila 
svojím pokojom, prirodzenou trpezlivosťou, nenapodobiteľ-
ným spôsobom jemnej komunikácie, odrážajúcej nefalšovanú 
úctu k človeku, hlbokú lásku k deťom, k povolaniu učiteľky. Pra-
jeme jej veľa úspechov a trpezlivosti v nastávajúcom zamestna-
ní. Dvere našej Materskej školy ostávajú pre Teba, „teta Marta“ 
vždy otvorené.

Ďakuje: kolektív MŠ na Školskej ulici, rodičia a tvoje deti

Daruj krv – zachrániš život! 
Stalo sa už tradíciou na 
našej škole, že v mesiaci 
október vždy pribudnú 
do zoznamu bezpríspev-
kových darcov krvi nové 
mená. Nebolo tomu inak 
ani tento školský rok. Vyu-
žili sme posledné hrejivé 
lúče končiaceho sa leta a v 
skorých ranných hodinách sme 
s odhodlaním a pevným pre-
svedčením pomôcť zavítali na 
oddelenie hematológie a trans-
fúzie krvi nemocnice s poliklini-
kou  Kramáre v Bratislave.
Dvanásť žiakov darovalo krv s 
cieľom pomôcť malým pacien-
tom detskej onkologickej kliniky. 
Už šiesty rok  pomáhame neoce-
niteľnou kvapkou krvi, uskutoč-
ňujeme finančné zbierky a vďa-
ka ochotným sponzorom pomá-
hame našim malým priateľom 
– pacientom zápasiť so zákernou 

chorobou. Dátum 18. október 
2007 sa do kroniky našej školy 
zapísal  veľkými písmenami. Pri-
pravili sme osobné stretnutie s 
deťmi liečiacimi sa na onkologic-
kej klinike. Nebolo jednoduché 
prekročiť prah tohto oddelenia, 
prejsť chodbami, nazrieť do izieb 
plných trápení, bolestí a žiaľu. My 
to však dokážeme – veď s týmito 
úžasnými deťmi sa stretáme už 
po druhýkrát.

Mgr. Alica Moravčíková,
SOU SD Jednota a Hotelová aka-

démia Šamorín
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Zemiakové pagáče zo Szabolcsa

Recept Ferenca Taksára
Potrebujeme: 25 dkg hladkej 
múky, 25 dkg celozrnnej pšenič-
nej múky, 25 dkg masti, 2,5 dkg 
droždia, 1 šálku mlieka (1,5 dl),  
3 ks stredne veľkých zemiakov, 
1 lyžičku cukru, 2 lyžičky soli, 
1 lyžičku čierneho korenia, 2-3 
lyžičky mletej červenej papriky, 
2 vajíčka, slnečnicový olej (na 
vymastenie plechu)
Príprava:
Droždie v mlieku s troškou cuk-
ru necháme vykvasiť, pridáme 
aj lyžicu múky. Stredne veľké 
zemiaky umyjeme, potom v 
peci upečieme. Odstránime z 
nich šupku a za tepla ich roz-
drvíme. Keď zemiaky trocha 
vychladli, pridáme k nim mletú 
papriku, soľ, múku, margarín 
a jedno vajíčko. Pridáme také 
množstvo mlieka, aby sa cesto 
dalo vymiesiť. Prikryjeme a na 
teplom mieste necháme približ-
ne ½ hodinu kysnúť.
Po tom, čo cesto vykyslo, rozvaľ-
káme ho na hrúbku 1 cm a pre-
ložíme nasledujúcim spôsobom: 
zdola nahor, zhora dole, sprava 
doľava a zľava doprava. Potom 
ho rozvaľkáme na hrúbku 1,5 
cm, vykrojíme pagáče, položíme 
ich na pomúčený plech, kde ich 
necháme približne ½ hodinu 
kysnúť. Vrch pagáčov natrieme 
rozšľahaným vajíčkom. 
Pečieme ich v predhriatej rúre 
na strednom ohni približne štvrť 
hodinu. Ak sa pagáče prepiekli 
a začínajú červenieť, môžeme 
ich piecť na vyššom stupni. Na 
základe vône a farby vieme, 
kedy sú hotové. Po upečení 
pagáče na krátky čas zakryjeme 
čistou utierkou.
Na súťaži pagáčových receptov 
na 15. ročníku Medzinárodného 
budapeštianskeho festivalu vína 
a šampanského bol recept jed-
ným z piatich ocenených. Je to 
vlastný recept Ferenca Taksára.  

NOVEMBER 2007

HASIČI ZASAHOVALI

24. septembra o 11.24 hod. 
jednotka bola vyslaná do obce 
Dunajská Lužná, kde sa majiteľ-
ka vymkla z bytu. V byte zosta-
lo 1,5 ročné dievčatko a chla-
pec. Hasiči sa pomocou rebríka 
cez malé okno komory  dostali 
do bytu a vystrašené deti odo-
vzdali majiteľke. 
28. septembra o 13.57 hod. vo 
vodnej nádrži Vodného diela 
Gabčíkovo pri obci Kalinko-
vo bol nájdený utopený muž. 
Hasiči boli privolaný políciou 
na pomoc. Pomocou motoro-
vého člna telo mŕtveho muža  
bolo pritiahnuté k brehu a odo-
vzdané polícii na obhliadku.  
28. septembra o 15.10 hod. 
silná víchrica vyvrátila stromy v 
Šamoríne na Veternej ulici a na 
ceste do obce Čukárska Paka. 
V Šamoríne spadnutý strom 
hasiči odstránili v spolupráci s 
pracovníkmi Area. 
30. septembra o 22.20 hod. 
hasičská jednotka bola vysla-
ná k požiaru do objektu poľ-
nohospodárskeho družstva 

v obci Báč. Po príchode bol 
vykonaný prieskum, ale požiar 
nebol nájdený. Jednalo sa o 
planý poplach.
8. októbra o 16.34 hod. vyte-
kajúca voda z prasknutého 
vodovodu vytopila pivnicu 
v Šamoríne, mestskej časti 
Mliečno. Privolaní hasiči cca 20 
kubických metrov vody z piv-
nice vyčerpali.
11. októbra o 20.48 hod. v 
Šamoríne na Čilistovskej ceste 
horel kontajner na smeti. Aj v 
tomto prípade sa jedná o pod-
paľačstvo. 
12. októbra o 22.04 hod. v 
Šamoríne pred domom Mest-
ský majer 21 neznámy páchateľ 
podpálil kontajner na smeti.
13. októbra o 21.49 hod. z 
nezistených príčin sa zlomil 
stĺp telefónneho vedenia na 
Veternej ulici. Visiace vede-
nie cez cestu a chodník bránil 
premávke. Vedenie bolo tre-
ba provizórne ukotviť na stĺp 
verejného osvetlenia, aby sa 
mohla obnoviť premávka.  

13. októbra o 23.10 hod. sa 
stala ďalšia dopravná nehoda 
na „križovatke smrti“ pri obci 
Hubice. Vodič vozidla prichá-
dzajúceho po vedľajšej ceste 
nedal prednosť vozidlu prichá-
dzajúceho po hlavnej ceste a 
zrazili sa. Pri nehode utrpeli 
zranenia dve osoby.
20. októbra hasičskej jednot-
ke bolo oznámené, že v Šamo-
ríne na ulici Gazdovský rad je 
vytečený olej na ceste v dĺžke 
cca 200 metrov. Vodič nezná-
meho vozidla s neprimeranou 
rýchlosťou prechádzal cez spo-
maľovací retardér a poškodil 
motor auta. Vytečený olej bol 
z cesty odstránený pomocou 
absorpčného materiálu. 
21. októbra vodič vozidla 
BMW pravdepodobne neve-
noval dostatočnú pozornosť 
vedeniu vozidla, nevšimol si 
kruhový objazd a so svojím 
vozidlom preletel  cez ostrov-
ček. Náraz vozidla do obrubní-
ka poškodil motor auta, z kto-
rého vytiekol olej. 

Súťažili mladí hasiči
Hasičské súťaže sú v našom 
okrese už nepredstaviteľné 
bez Kvassayovho pohára, 
ktorý organizuje Dobrovoľ-
ný hasičský zbor v Mliečne. 
Súťaž sa mala pôvodne konať 
začiatkom septembra, no 
organizátori ju napokon pre-
ložili na 29. septembra, kedy 
futbalové ihrisko v Mliečne 
privítalo dievčenské a chlap-
čenské družstvá, ich vedú-
cich, divákov a hostí.  
Na podujatí sa ukážkami prezen-

tovali chlapčenské a dievčenské 
družstvo z maďarskej partner-
skej obce Győrsövényháza. 
Okrem nich si na súťaži zmeralo 
sily dvanásť družstiev, päť diev-
čenských a sedem chlapčen-

ských. Družstvá okrem 
pripravenosti potre-
bovali, prirodzene, aj 
kúsok šťastia. Medzi 
chlapcami bolo naj-
úspešnejšie 1. družstvo 
Zlatých Klasov (20,54). 
Druhý najlepší čas 
(23,92) dosiahli chlapci 
z Gabčíkova a na tre-
ťom mieste skončilo 
druhé družstvo Zlatých 
Klasov s časom 24,31. 
Po nich sa umiestnili družstvá 
z Trstenej na Ostrove, Mierova, 
Šamorína a Okoča.
Spomedzi dievčat boli najrých-
lejšie dievčatá z Gabčíkova 
(22,65), druhé skončili dievčatá z 
Trstenej na Ostrove (26,90), tretie 
skončilo družstvo Mliečna číslo 
1, ktoré tvorili Barbara Takácso-
vá, Silvia Molnárová, Katarína 
Siposová, Nikoletta Farkaso-
vá, Anikó Molnárová, Zuzana 
Bíróová, Katarína Husvéthová, 
Mária Horváthová a Annamária 
Takácsová. Družstvo Mliečno 
2 (Henrietta Oroszová, Tímea 

Takácsová, Erik Ravasz, Michae-
la Lengyelová, Patrik Nagy, Kitti 
Nagyová, Veronika Németho-
vá, Ramóna Rabinová, Dávid 
Zsemlye), dievčatám z Dunaj-
ského Klátova šťastie tentoraz 
neprialo, nuž skončili na piatom 
mieste. Deviaty ročník súťaže 
poctili svojou prítomnosťou 
generál Jozef Minárik, predse-
da celoštátneho Dobrovoľného 
hasičského zboru, Eugen Czajlik, 
výkonný predseda okresného 
zboru, ako aj starosta obce Győr-
sövényháza Imre Hochstok a iní 
hostia.  (ti)  (Fotografie autorka)

Súťažiaci...

Najmladším účastníkom Kvassayovho pohára bol 
medzi chlapcami Bálint Szabó (na fotografii) a
medzi dievčatami zasa Edina Matusová 
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Vítame Vás v našom kníhkupectve!
Naša ponuka:   svetová literatúra, beletria, jazykoveda, slovníky, cestopisy, darčeky, kalen-

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

Moje štyri mesiace na Rhodose 
Začiatkom apríla tohto roku navštívila našu školu jedna agentúra. Po krátkom rozhovore s pani riaditeľkou 
sme zistili, že agentúra ponúka možnosť ísť do zahraničia na odbornú stáž. A nie hocikam! Do Grécka a ešte 
k tomu na Rhodos a iné ostrovy. Ja a  pár ďalších odvážlivcov sme sa prihlásili a po úspešnom konkurze sme 
ostali siedmi dobrovoľníci. Čakalo nás množstvo neľahkých úloh. Napríklad predčasne ukončiť ročník, pri-
praviť rozlúčkovú party s kamarátmi a to najťažšie – rozlúčiť sa s rodinou. 
Nadišiel deň D. 24. mája sme 
odlietali z rakúskeho Schwe-
chatu do Atén, kde sme ďalej 
prestupovali do lietadla sme-
rujúceho na Rhodos. Bol to môj 
prvý let a okrem viachodinové-
ho meškania bol plný zážitkov. 
Po prílete nás čakal transport 
do „nášho“ hotela. Bolo dosť 
neskoro a všade tma, tak som 
si veľmi neužil pohľad na more. 
     Keď sme konečne dorazili do 
hotela, bola už neskorá noc a 
my sme boli dosť unavení. Na 
ďalší deň sme sa zobudili do 
nádherného rána. Generálny 
manažér si nás nechal zavolať a 
hneď po honosných raňajkách 
nás porozdeľoval do rôznych 
hotelov a na rôzne pracovné 
miesta. Niekto pracoval pri 
bazéne, iný v reštaurácii atď. 
Ja som mal tú česť pracovať s 
vynikajúcimi gréckymi čašník-
mi v reštaurácii hotela Espe-
ros Palace****+. Občas sa síce 
vyskytli nejaké nedorozume-
nia, keďže som neovládal ich 
jazyk, ale vždy sme ich vyrieši-
li, veď som s nimi trávil deň čo 
deň osem hodín denne.  
Okrem práce som mal dostatok 
času na opaľovanie sa na piesoč-

natej pláži, ísť do mesta Rhodos 
pozrieť sa aj na pamiatky a tak-
tiež  aj na nočnú zábavu v najvy-
chýrenejšom letovisku Faliraki. 
Nebol deň, aby som sa nestretol 
s nejakým Slovákom, Čechom či 
Maďarom. Bol som veľmi rád, že 
som mohol rozprávať iným jazy-
kom než nemčina alebo gréčti-
na. Počasie na ostrove bolo po 
celý čas slnečné, veď bodaj by 
nie, keď je zasvätené gréckemu 
bohu Héliovi. Všade, kam som sa 
pohol, boli obchody so suvenír-
mi s Héliovými  soškami. Okrem 
množstva obchodov tam boli 
zlatníctva, bary, reštaurácie a 
vynikajúce fastfoody s gyro-
som. Ale niet sa čomu čudovať, 
pretože domáce obyvateľstvo 
žije z cestovného ruchu. Sezóna 
tam trvá od mája do októbra. 
Počas „zimy“ sú domáci núte-
ní hľadať si inú prácu. Ale aj 
navzdory problémom sú Gréci 
veľmi priateľskí a milí. Občas to 
s tou priateľskosťou preháňajú, 
hlavne keď vás ťahajú do svo-
jich reštaurácií, a vy ich nechcete 
uraziť a idete s nimi. Nakoniec 
to dopadne tak, že z dovolenky 
sa vraciate o 5-6 kíl ťažší. Jediné, 
čo môžem „nabonzovať“ na Gré-

kov je, že majú na všetko čas. To 
má plusy aj mínusy. Ja som sa 
naučil nestresovať sa a zacho-
vať si chladnú hlavu. Nedočkaví 
zákazníci si na to ťažko zvykali.
Štyri mesiace ubehli ako voda 
a nás čakal návrat späť do rea-
lity – na Slovensko. Bolo ťažké 
rozlúčiť sa s ľuďmi, s ktorými ste 
boli nepretržite štyri mesiace a s 
myšlienkou, že ich tak skoro neu-
vidíte. V deň odletu nám prialo 
počasie, ale aj letová komisia, a 

za necelých päť hodín sme dora-
zili do Rakúska, kde nás už čakali 
naše rodiny. 
Nech  už na Rhodose bolo zle 
či dobre, neľutujem, že som 
tam bol, pretože som tam získal 
mnoho skúseností, poznatkov, 
rád do života, priateľov a ak sa 
podarí, tak aj perspektívne pra-
covné miesto.

Peter „Petros“ Kadvan, 
Hotelová akadémia Šamorín, 

5. A

Som rada, že som tam bola
Volám sa Monika a som žiač-
kou Hotelovej akadémie v 
Šamoríne. I keď v škole ostro 
zarezávame, s nostalgiou 
spomíname na uplynulé 
leto. Naša škola usporadúva 
stáž do Francúzska pre žia-
kov vyšších ročníkov. Krité-
riom je, aby žiaci dovŕšili 18 
rokov, mali dobrý prospech 
a samozrejme ovládali zákla-
dy francúzštiny. Keďže som 
tieto kritéria spĺňala, ocitla 
som sa medzi vybranými štu-
dentmi. 
Moje pocity boli rôzne. Na jed-
nej strane som bola plná očaká-
vania, na druhej som mala oba-
vy, ako to zvládnem. Myslím, že 
každý je na tom podobne, ak 
má prvýkrát na dlhšie obdobie 
odísť od rodiny a priateľov. Ako-
také informácie sme obdržali od 
starších spolužiakov, ktorí sa už 
stáže zúčastnili. Pred odchodom 
sme si vybavili potrebné veci, 
ktoré s pobytom v zahraničí 
súviseli. Konečne nadišiel deň 
odchodu. Po príchode na auto-
busovú stanicu Mlynské nivy 
sme nervózne čakali na príchod 
autobusu. Po dvoch hodinách 
meškania sa autobus koneč-

ne dostavil a my sme sa mohli 
vydať na cestu, ktorá trvala vyše 
dňa. Všetci sme boli po sku-
pinkách rozdelení do rôznych 
oblastí. Ja som bola v Castellase, 
moji spolužiaci v Port Bourge-
nay, Lit et Mix a Moliets. 
Zadelili nás do kuchyne a obslu-
hy. Ja som sa dostala do kuchy-
ne. Spolu so mnou tam boli traja 
skúsenejší spolužiaci, ktorí už vo 
Francúzsku boli, a vedeli mi tam 
v mnohom poradiť. Francúzska 
kuchyňa je síce vychýrená, ale 
mňa ich morské potvory neo-
slovili. Avšak ľudia sú tam veľmi 
milí a príjemní. Ich správanie je 
odlišné od nášho. Sú uvoľnenej-
ší, priateľskejší a bláznivejší. 
Mnohí z nás si tam našli nových 
kamarátov, s ktorými sú naďalej 
v kontakte. Prežili sme tu krásne 
tri mesiace plné nezabudnu-
teľných zážitkov a skúseností. 
Lúčenie s novými priateľmi bolo 
ťažké a nejednému z nás vykĺzla 
aj slza z oka.
Francúzsko je prekrásna kraji-
na s fantastickými ľuďmi a ak 
budem mať ešte príležitosť, tak 
sa tam s radosťou vrátim.

Monika Razgyelová, 
Hotelová akadémia,  4. A
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Pohni sa, Šamorín!

29. septembra v 
sobotu o jednej 
popoludní sa v 
šiatri pred mest-
ským úradom 
začala registrácia 
bežcov a prideľo-
vanie štartových 
čísiel. Organizátori 
vyhlásili súťaž v 
šiestich kategóri-
ách, na štartovú 
čiaru sa mohli 
postaviť všetci od 
dvoch do deväť-
desiatdeväť rokov. Napriek 
tomu, že bežecká súťaž sa kona-
la po prvý raz, súťažiacich bol v 
každej kategórii dostatok. Popo-
ludní o druhej bola odštartovaná 
prvá kategória, chlapci a dievča-
tá od dvoch do sedem rokov. 
Potom nasledovali ostatné kate-
górie. Každý účastník dostal po 
dobehnutí do cieľa nealkoholic-
ký nápoj, keks a kľúčenku, teda 
nikto neodchádzal s prázdnymi 
rukami. Prví traja v každej kate-
górii dostali vďaka hotelu Kor-
morán aj tortu. Obdarovaní však 
neboli len najlepší bežci. Všetky 
štartové čísla boli vyžrebované 
a šťastní výhercovia dostali dary 
od mestských podnikateľov, 
ktorí podujatie podporili. Za 
hodnotné dary patrí osobitné 
poďakovanie TJ BODY SAMARIA 
Fitness Klubu, Ervinovi Kocsiso-
vi, športovej predajni Alfa Sport, 
fitnes klubu TITI CENTRUM,
OLYMPIA SQUASH Clubu, rodine 
Szeilerovej, UNISPORT-u a mestu 
Šamorín. Hlavnú cenu, horský 
bicykel vyhral sedemročný Erik 
Horváth. Mestskú bežeckú súťaž 
Pohni sa, Šamorín podporili Kraj-
ský úrad v Trnave, mesto Šamo-
rín a Pepsi Slovakia.
Víťazi jednotlivých kategórií:
I. kategória (2 – 7 rokov): 1. 
miesto – Marika Szeilerová, 2. 
miesto – Erik Horváth, 3. miesto 
– Barbara Lelkes; II. kategória 

chlapci (8 – 12 rokov): 1. miesto – 
Jakub Adásek, 2. miesto – István 
Méry, 3. miesto – Dániel Tuba;
II. kategória dievčatá (8 – 12 
rokov): 1. miesto – Krisztina Lel-
kes, 2. miesto – Júlia Lelkes, 3. 
miesto – Carmina Presinszky; 
III. kategória chlapci (13 – 18 
rokov): 1. miesto – Zoltán Tóth, 2. 
miesto – Matej Leffler, 3. miesto
– Szabolcs Pokstaller;
III. kategória dievčatá (13 – 18 
rokov): 1. miesto – Klaudia Petr-
želová, 2. miesto – Nikoletta Sill, 
3. miesto – Simona Csibová; 
IV. kategória muži (19 – 40 
rokov): 1. miesto – Juraj Nagy, 
2. miesto – Zoltán Csanda, 3. 
miesto – Mátyás Czingel;
IV. kategória ženy (19 – 40 
rokov): 1. miesto – Mária Szeiler 
a Iveta Sándor, 2. miesto – Ale-
xandra Sándorová, 3. miesto 
– Júlia Lelkes; 
V. kategória muži (41 – 99 rokov): 
1. miesto – Imre Tóth, 2. miesto 
– Ferenc Chudoba, 3. miesto 
– Miloš Svoboda; 
V. kategória ženy (41 – 99 rokov): 
1. miesto – Ildikó Tóth, 2. miesto 
– Gabriella Czingel, 3. miesto 
– Margita Bugárová;
VI. kategória (rodinný beh): 1. 
miesto – rodina Bódisová, 2. 
miesto – rodina Markusová, 3. 
miesto – rodina Werskovová. 

Koppány Kovács
Foto: Valacsay Renáta - Fotos 

Na zasadnutiach komisie športu a mládeže MsZ sa 
už začiatkom roka hovorilo o potrebe zorganizovať 
športové podujatie, ktoré dá do pohybu celé mesto. 
Podujatie, na ktorom by si mohli spoločne zašpor-
tovať všetky generácie a jeden deň zasvätiť pohybu. 
Tak bola zorganizovaná akcia Pohni sa, Šamorín! 

Na novembrové Maj-
strovstvá Slovenska, 
ktoré sú vrcholom 
sezóny, sa začala prí-
prava už v septembri. 
Okrem tréningov, kto-
ré sú trikrát týždenne, 
sa Gladiátori zúčast-
ňujú rôznych súťaží.
Začiatkom septem-
bra sa v Prievidzi 
konal Medzinárodný 
turnaj mládeže, kde mladí Gla-
diátori prvýkrát mohli otestovať 
svoju pripravenosť. Najlepšie si 
počali Denis Horváth a Tomáš 
Soós, ktorí obsadili prvé miesto.
Koncom septembra sa zúčast-
nila naša minivýprava Horváth, 
Méry, Csuvara, Simon, Soós, P. 
Molnár v Szigetvári, kde na veľmi 
silne obsadenom turnaji potvr-
dili dobrú formu.
Začiatkom októbra sa konali 
Majstrovstvá Maďarskej republi-
ky, kde vo váhe do 61 kg obsadil 
Tomáš Soós vynikajúce druhé 
miesto.
13. októbra na Veľkej cene 
Kolárova mladí Gladiátori val-
covali. V hodnotení klubov sme 
získali druhé miesto za domá-
cim Kolárovom, čím naši chlapci 
potvrdili vzostupujúcu formu.
Posledný októbrový víkend sme 
zavítali na samotný východ Slo-
venska do Sniny. Na veľmi silne 
obsadenom turnaji za účasti Poľ-
ska, Ukrajiny, Maďarska, Chor-
vátska a slovenských klubov 
sme získali dve prvé a dve tretie 
miesta.

27. októbra sa konali v Prievidzi 
Majstrovstvá SR, kde o vekovú 
kategóriu vyššie získal Tomáš 
Soós titul majstra Slovenska.
Výsledky:
Prievidza:    35 kg – Horváth D.   
1. miesto, 52 kg – Simon K.  3. 
miesto,  62 kg – Soós T.   1. miesto, 
85 kg – Čech D.   2. miesto 
Szigetvár:     50 kg – Simon 
K  1. miesto, 61 kg – Soós T.    1. 
miesto, +100 kg – Molnár P.   5. 
miesto 
Kolárovo: prípravka 29 kg 
– Čajan D. 1. miesto, Pajli Á.   3. 
miesto, 31 kg – Holocsi B.   2. 
miesto, 33 kg – Forgó E.  2. 
miesto 
Mladší žiaci: 35 kg – Méry Š.  1. 
miesto, Horváth D.  3. miesto, 37 
kg – Csuvara M.  1. miesto, 66 kg 
– Soós T.  3. miesto 
Dievčatá: 48 kg – Milková A.  
2. miesto, 60 kg – Soósová T. 1. 
miesto
Snina: 37 kg – Csuvara  3. 
miesto, 62 kg – Soós T. 1. miesto, 
85 kg – Čech D.  3. miesto, 100 kg 
– Molnár J.  1. miesto 

 Vedenie klubu 

Zo života ZK Gladiátor 

Pozývame všetkých fanúšikov zápasenia na 5. ročník Pohára primátora mesta Šamorín, 
ktorý sa uskutoční 24. novembra 2007 so začiatkom o 10.00 hod. v telocvični T-18.

Zľava: Méry, Szeiler, Vojkovič (podpredseda zväzu), Soós.
Dole: Horváth, Fodor

Tomáš Soós 
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COUPE DE SAMARIA 2007 - Medzinárodná šermiarska súťaž
20. a 21. októbra sa v Šamoríne konala medzinárodná šermiarska súťaž kadetov Coupe de Samaria 2007. 
Šamorínskemu šermiarskemu klubu sa po šestnásty raz podarilo prilákať do nášho mesta mladých kadetov 
takmer z celého sveta. O súťaži a o zážitkoch z nej sme sa porozprávali s hlavným organizátorom Jozefom 
Nagyom.
Na 16. ročník šermiarskej 
súťaže Coupe de Samaria 
prišli súťažiaci zo všetkých 
kútov zemegule. Koľko krajín 
bolo na súťaži zastúpených?
– Tento rok sme prekonali 
rekord, veď k nám prišli šermia-
ri z devätnástich krajín. Väčšina 
prišla z Európy, no najlepších 
šermiarov akreditovali aj USA a 
Japonsko. Za dva dni sa na štart 
postavilo 186 chlapcov a 155 
dievčat. K nim treba pripočítať 
rodičov, trénerov, sprievodcov, 
teda sa tu stretlo pomerne veľa 
ľudí. V Šamoríne sme museli 
vopred rezervovať všetky uby-
tovacie kapacity, dokonca sme 
boli nútení hostí ubytovať aj v 
Bratislave. Prišli k nám všetky 
„šermiarske veľmoci“. Žiaľ, na 
poslednú chvíľu pre chorobu 
odriekli svoju účasť na súťaži 
Francúzi a nemohli prísť ani 
Taliani, u ktorých v tom čase 
práve prebiehali majstrovstvá.
Tento rok ste prekonali nie-
len rekord v počte zúčastne-
ných krajín, ale sa vám poda-
rilo dosiahnuť aj to, že Coupe 
de Samaria sa v súťaži kade-
tiek po prvý raz stala súčas-
ťou Európskeho pohára.
– Po prvý raz sa koná súťaž, 
ktorá pozostáva zo šiestich 
súťaží v rámci Európy. Jej 
súčasťou je súťaž kadetiek v 
Rakúsku, Maďarsku, Nemec-
ku, Francúzsku, Taliansku a na 
Slovensku. Na základe bodo-

vého súčtu zo šiestich súťaží sa 
vytvorí európsky rebríček, kto-
rý je na Majstrovstvách Európy 
východiskom pre zaradenie 
kadetiek. Slovenským kolom 
sa stala súťaž Coupe de Sama-
ria. Tento malý Európsky pohár 
sme vymysleli my, aby aj mladí 
pretekári mali súťaž, na ktorej 
sa bojuje o peňažné odmeny. 
Finančnú odmenu nedostanú 
len najlepší šermiari, ale aj ich 
tréneri. Medzinárodnému zvä-
zu chceme ukázať príklad, že 
aj vo vyšších kategóriách by sa 
mali konať podobné súťaže.
Aké výsledky tento rok 
dosiahli šamorínski šermiari?

– V kategórii do sedemnásť 
rokov zatiaľ nie sme veľmi sil-
ní. No v menších kluboch je to 
tak, že po silných kategóriách 
vždy nasleduje menej úspešná 
kategória. Vo väčších kluboch 
je 10-12 trénerov pre každú 

kategóriu, ktorí dokážu 
udržať kvalitu. V tom-
to športe má tréner 
veľkú zodpovednosť, 
veď každému šermia-
rovi sa musí venovať 
osobitne a osobitne 
s ním trénovať. Počas 
trojhodinového trénin-
gu je možné venovať 
sa maximálne šiestim 
deťom. V tomto roku 
boli všetci súťažiaci 
okrem Kollera kadetmi 
prvý rok a v tejto veko-
vej kategórii sú ešte 
obrovské mentálne a 

fyzické rozdiely. Súťažiaci 
potrebujú 2-3 roky, aby v 
tejto kategórii dozreli.
Ako hodnotíš tohoroč-
ný Coupe de Samaria, 
prípadne sú už nejaké 
odozvy?
– Áno, na internetovú 
adresu nám už prišli 
pozitívne ohlasy, no aj na 
súťaži sa tréneri jednot-
livých družstiev vyjadro-
vali len uznanlivo. Naprí-
klad Američania sa veľmi 
tešili, že tu mohli byť, aj 
nám povedali, že je to jedna 
z najťažších súťaží. Sloven-
ský olympijský zväz tento rok 

ponúkol cenu „Fair play”. Naša 
súťaž má stále väčší cveng po 

celom svete, pravda, aj my 
preto robíme maximum. Z 
roka na rok zavádzame nové 
prvky, tento rok si napríklad 
súťažiaci medzi finálovými
kolami mohli pozrieť kultúrny 
program. Súťaž organizujeme 
s využitím našich najlepších 
odborných znalostí. Samo-
zrejme, veľa nám pomáhajú 
starí dobrí priatelia, bývalí 
tréneri, sponzori, ktorí nám 
pomáhajú každý rok. Sponzo-
rov nechcem spomenúť preto, 
aby som náhodou niekoho 
nevynechal. Naše osobitné 
poďakovanie patrí aj mestu 
Šamorín, ktoré je hostiteľom 
tejto súťaže.

Koppány Kovács 

Futbalové mužstvá Šamorína v ďalších zápasoch jesennej časti 
súťaže 2007/2008, odohraných v mesiaci október dosiahli nasledov-
né výsledky:
Dospelí – mužstvo A – III. liga: 7. október: ŠTK – Gabčíkovo 2:1, 14.  
október: Štúrovo – ŠTK 2:0, 21. október: ŠTK – Jaslovské Bohunice 0:1, 
28. október: ŠTK – Domaníža 1:1
Dorast – mužstvo A – IV. liga: 7. október: ŠTK – Hurbanovo 4:0, 14. 
október: Štúrovo – ŠTK 2:2, 21. október: ŠTK – Šurany 0:1, 28. október: 
ŠTK – Vrakúň 4:4
Žiaci – starší – III. liga: 6. október: Sereď – ŠTK 3:0, 13. október: ŠTK 
– Senica 2:3, 20. október: Holič – ŠTK 2:2, 27. október: ŠTK – Brezová 
pod Bradlom 3:1
Žiaci – mladší – III. liga: 6. október: Sereď – ŠTK 2:3, 13. október: ŠTK 
– Senica 1:0, 20. október: Holič – ŠTK 9:0, 27. október: ŠTK – Brezová 
pod Bradlom 5:1
Dospelí – mužstvo B – Mliečno – okresná súťaž – II. trieda: 6. október: 
ŠTK B – Jahodná 0:3, 13. október: Povoda – ŠTK B 0:1, 20. október: ŠTK 
B – Čakany 1:0, 27. október: Čilizská Radvaň – ŠTK B 2:1
Dorast B – Mliečno – okresná súťaž – I. tireda: 6. október: ŠTK B – Ja-
hodná 1:6, 13. október: Povoda – ŠTK B 3:0, 20. október: ŠTK B – Baka 
4:2, 27. október: Janíky – ŠTK B 2:3                                 Alexander Farkas 

FC STK 1914 SOMORJA
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21. septembra 2007 sa narodil 
Dávid Domaník, 26. septem-
bra Csenge Enikő Veres, 30. 
septembra Veronika Lara 
Kubínová, 4. októbra Zuzana 
Csörgőová, 13. októbra Tama-
ra Tóthová.
Veľa šťastia, novorodenci!

6. november – Vernisáž výstavy výtvarníka Tibora Juhásza – 18.00 
hod. Výstava je otvorená do 23. novembra v pracovných dňoch od 
9.00 do 19.00 hod., v sobotu a nedeľu od 15.00 do 18.00 hod.
Stále programy:
Pondelok a štvrtok: Etka-joga od 18.30 do 20.00 hod. 
pod vedením Eleonóry Madarászovej v miestnosti č. 216 
Streda: Ľudovoumelecký súbor Prvosienka 
pod vedením Ľudmily Jáchimovej – 17.00 – 19.30
Štvrtok: Od 16.30 hod.  kurz moderného tanca pre deti
Piatok: Joga pod vedením Andrey Baráth od 18.30 do 20.00 hod. 
v miestnosti č. 216

NARODENIA

15. septembra 2007 zomrel vo 
veku 67 rokov Štefan Cvedler, 
22.  septembra vo veku 50 
rokov Ľubomír Krásny, 26. 
septembra vo veku 60 rokov 
Vendelín Nagy, 5. októbra vo 
veku 80 rokov Štefan Árva, 
13. októbra vo veku 69 rokov 
Ladislav Lengyel, 16. októbra 
vo veku 81 rokov Margita 
Bitterová a vo veku 83 rokov 
Mária Jakubíková.
Česť ich pamiatke!

ÚMRTIA

Veľa šťastia, zdravia, lásky a 
pohody prajeme tým obča-
nom mesta, ktorí v novembri 
2007 dovŕšia 70., 75., 80., 
85., 86. a viac rokov života: 
Alžbeta Bartalosová, Ľudovít 
Bálint, Irena Borsová, Kata-
rína Crmanová, Helena Csa-
diová, Ján Forró, Alexander 
Kocsis, Gabriela Miklovičová, 
Alžbeta Szabová, Mária 
Takácsová, Katarína Vala-
csayová, Katarína Bartaová, 
Jozef Bot, Jozef Husvéth, 
Alžbeta Kecskésová, Priska 
Libiaková, Katarína Strepko-
vá, Imrich Ugróczky, Valéria 
Blazseková, Anna Gežová, 
Antónia Kissová, Ján Schwarcz, 
Irena Szabová. 

NAŠI JUBILANTI

KALENDÁR UDALOSTÍ

13. októbra 2007: Tibor Vala-
csay a Zuzana Vasiová, Boris 
Rozmuš a Džamajma Murati-
ová. Gratulujeme! 

UZAVRELI MANŽELSTVO

Organové a zborové koncerty v Kostole nanebovzatia Panny Márie 
18. novembra  – László Fassang z Budapešti  – 18.00 hod

Ak niekto našiel v marci tohto roku v obci Bodíky 
fenku maltézskeho psíka, ktorá sa nám stratila, pro-
sím, aby zavolal na tel. č. 0907/892 356. Odmena za 
nájdenie je 20.000 Sk.

Občianske združenie FOND PODPORY v spolupráci so Základ-
nou školou Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským v 
Šamoríne už deviatykrát usporiada vianočnú výstavu a jarmok, aby 
zabezpečilo pre svojich 17 štipendistov časť finančných prostriedkov
na ich štipendiá a na štúdium cudzích jazykov.
Slávnostné otvorenie  9. vianočnej výstavy a jarmoku bude na I. 
poschodí školy na Rybárskej ulici dňa 30. novembra 2007 o 17.00 
hod. Vystavené predmety si môžete na mieste kúpiť.

V Mliečne začne Mikuláš chodiť 
5. decembra 2007 o 17.00 hod. 

Podujatie už tradične organizuje 
základná organizácia Dobrovoľné-

ho hasičského zboru v Mliečne.

Náš výherca
Fotografiu skupiny Phoenix,

ktorú sme uverejnili v posled-
nom čísle našich novín, zaslalo 

na adresu redakcie viacero 
mladých čitateľov, spomedzi 

ktorých sme vylosovali výher-
cu. CD skupiny zašleme poš-
tou Katarína Horváthová 

 zo Šamorína. 
Blahoželáme!

Na Hlavné námestie Šamorína 
príde Mikuláš 5. decembra 2007 o 

16.00 hod. Mikuláš v batohu prine-
sie pre šamorínske deti množstvo 
sladkostí. Po jeho príchode budú 

po prvý raz zapálené aj sviečky na 
mestskom vianočnom stromčeku. 
Ak budete mať čas, zastavte sa na 

chvíľu na námestí!

Šamorín a okolie – mesačník Mestského zastupiteľstva v Šamoríne.Vydáva: Mestské zastupiteľstvo. Za vydanie zodpovedá: Károly Domsitz, primátor mesta (tel.: 5900 418).  
Redaktorka: Helena Tóthová. Manažér a grafická úprava: Koppány Kovács. Jazyková úprava: Eszter K. Cséfalvay. Adresa redakcie: Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín.
Telefon: 562 81 61. Fax: 5900 400. E-mail: noviny@samorin.sk, redakcia@samorin.sk. Tlačová príprava: Wanted Design, Šamorín. Rozširuje: D. A. CZVEDLER spol. s r. o., Šamorín.  
Registračné číslo: 1/1991, MK SR, Bratislava.

NOVEMBER 2007

6. november – od 9.30 do 
11.30 hod. - Prednáška spojená 
s diskusiou na tému „Povinné 
očkovanie a prevencia proti 
chrípke“. 
Prednáša: MUDr. Adamcová.
14. november – od 10.00 do 
12.00 hod. – „Jesenné trendy“ 
- Prednáška spojená s líčením. 
Prednáša a skrášli Ivana Slotová 
– IVI Vizáž.
21. november – Tvorivé ruky 
– „Dekupáž drevených výrob-
kov“
26. a 28. november –  Tvorivé 
ruky – „Výroba VIANOČNÝCH 
POHĽADNÍC“

Spoločné chvíle strávené 
počas materskej dovolenky 

s dieťatkom Vám spestrí prá-
ve Materské centrum BABA 
KLUB. Naše aktivity nekon-
čia iba v Materskom centre, 

ale... .
… príďte a presvedčte sa 

sami.

MC BABAKLUB

Nemčina! 
Záujemcovia!  

 Vyučujem a doučujem 
nemčinu pre začiatočníkov 
a pokročilých v Šamoríne 
(Kláštorná 4, v budove fir-

my „Czvedler“).
Pripravujem študentov na 
maturitu z nemčiny. Učím 
nemčinu a slovenčinu vo 

firmách.   
Kontakt: 0911 211 371

PhDr. Ildikó (Czvedlerová) 
Hushegyiová, stredoškol-

ská učiteľka nemčiny
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