
BOH HĽADÁ NAŠE SRDCIA

Čo to znamená, byť milovaný 
– to je otázka, ktorou môžeme 
začať. Čím sme starší, tým viac 
na Vianoce ustupuje do úza-
dia záujem o vecné dary. Do 
popredia sa dostáva záujem o 
človeka, ktorý nás obdarúva. 
Niekto ma má rád. Niekomu 
na mne záleží. To je skúsenosť, 
ktorú človek potrebuje viac, 
ako samotnú darovanú vec. 
Toto platí aj o vzťahu Boha k 
človeku. Nežijeme v chladnom 
vesmíre. Sme stvorenia Božie. 
Pán Boh nás miluje tak, že má 
o nás záujem. Nechce byť bez 
nás. Najviac si to pripomína-
me a objavujeme na Vianoce 
– sviatky Božej lásky. 
Hospodin sa v Kristovi vydal 
na cestu, aby pomohol nám, 
ľuďom. Narodil sa do časnosti, 
aby ukázal, že mu na každom 
jednom z nás záleží. Božia lás-
ka sa stala osobnou. Nie je iba 
názor, pocit, stav mysle. Láska 

je udalosť. Boh miloval svet 
tak, že dal svojho syna. Božia 
láska je konkrétnou udalosťou 
v narodení Krista, ktorá sa nás 
osobne týka. 
V Kristovi nechce byť Boh iný 
než my. Nešetrí sa. Nezachová-
va si odstup. Nebojí sa zašpiniť 
sa našou špinou. Jeho láska je 
rozhodné zasadenie sa za ten-
to svet, taký, aký je. Božia láska 
je vstup na územie povstalcov. 
Ale nie v boji proti nim, ale za 
nich. 
Milý čitateľ, milá čitateľka, ak 
chceš aj ty objaviť Božiu lásku, 
poď k jasliam. V svetle Kristov-
ho narodenia môžeš aj ty prežiť 
Božiu lásku. V Kristovi nás Boh 
zachraňuje. Vo svojom Synovi 
zachraňuje Boh svet. Chopme 
sa ponúknutej záchrany! 
Veľký dar, ktorý nám Pán Boh 
v Kristovi ponúka, môžeme 
získať len tak, že ho vedome 
prijmeme. Z Vianoc nebudeme 

mať osoh, ak ich necháme pre-
behnúť okolo seba bez toho, že 
by sme urobili rozhodnutie.  
Kristus k nám prišiel s jedni-
ným cieľom: „nie súdiť, ale spa-
siť svet“. Neprichádza s „buď 
- alebo“, buď to najlepšie, naj-
dokonalejšie blaho, alebo to 
najväčšie trápenie. On chce len 
jedno – našu záchranu. 
Pán hľadá naše srdcia. Preto 
naša záchrana závisí od toho, 
či ju prijmeme. Preto prichá-
dza tak, ako nám to rozpráva 
vianočný príbeh: skromne, v 
chudobe, bezmocný, nenásil-
ne, ale zato v láske, ktorá si nič 
nenecháva pre seba, a preto 
je presvedčivá. Kristus riskuje 
to, že povieme nie. Aj napriek 
tomu riziku prišiel.
Pri stretnutí s narodeným Ježi-
šom náš život nebude prebie-
hať v tme. V tme, v ktorej je 
všetko nejasné. Kde v neroz-
hodnosti nechávame veci bez 

dôsledkov plynúť ďalej. Milí 
čitatelia, prajem nám všetkým, 
aby sme sa počas tohtoroč-
ných Vianoc stretli s Dieťaťom 
– Ježišom, nám narodeným 
Spasiteľom. Aby sme ho pri-
jali do našich sŕdc i domovov. 
A aby sa stal stredobodom 
našich životov.

Mgr. Jana Kaňuchová, 
evanjelická a. v. farárka  

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, 
kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. 
(Ev. podľa Jána 3, 16-17)

Vyhrajte!
Naša vianočná hra

na 3. strane

Milí čitatelia!
V dnešnom čísle sme pre vás 
pripravili prekvapenie: kalen-
dár na rok 2008, ktorý ilustro-
val výtvarník Tibor Juhász. 
Kalendár je nielen naším uži-
točným a potrebným pomoc-
níkom, ale má aj umeleckú 
hodnotu.
Upozorňujeme vás aj na to, že 
naše noviny najbližšie vyjdú 
okolo 20. januára 2008 a nájsť 
ich budete môcť na obvyklých 
miestach, ako aj na interne-
tovej stránke mesta Šamorín: 
www.samorin.sk

Mesačník verejného života  Bezplatné 

Ročník XVII. číslo 12    december 2007
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Občanom, ktorí v novembri zavŕšili 70., 75., 80., 85., 86. a vyšší vek 
svojho života, 19. novembra blahoželal v mene samosprávy mes-
ta primátor Károly Domsitz

Na Hlavnom námestí nášho mesta postavaný vianočný stromček 
darovala mestu Magdaléna Kecskésová 

Spoločnosť Boni Fructi, spol. s r.o. so sídlom 
v Dunajskej Lužnej ( 15 km od Bratislavy) 
vyhlasuje konkurz na nasledovné pracovné 
pozície, pričom Miesto výkonu práce je 
DUNAJSKÁ LUŽNÁ:

 1. Kvalitár pre hodnotenie 
kvality ovocia a zeleniny
Pracovná náplň: kontrola kvality prijatého 
tovaru, kontrola kvality tovaru pripraveného 
na expedíciu, pozostáva z fyzickej obhliadky 
tovaru, kontroly súladu s legislatívou a 
objednávkou, vykonanie fotodokumentácie a 
písomného záznamu
Požadujeme: 
- prax v oblasti posudzovania kvality ovocia a 
zeleniny veľkou výhodou, 
- minimálne stredoškolské vzdelanie 
- komunikatívnosť a chuť pracovať v dvoj-
smennej prevádzke
- užívateľská znalosť počítačových programov 
Word, Excel.
 2. Fakturantka
Pracovná náplň: vystavovanie faktúr, dobro-
pisov, evidencia obalového hospodárstva
Požadujeme: 
- prax v odbore
- spoľahlivosť, komunikatívnosť, ochotu 
pracovať v mladom dynamickom kolektíve
 3. Pracovník / pracovníčka 
oddelenia expedície
Pracovná náplň: spracovávanie odbera-
teľských objednávok, vystavovanie dodacích 
listov a sprievodných dokladov, ďalšie 
administratívne práce. 

Požiadavky pre uchádzačov: 
- ovládanie balíka MS office na užívateľskej
úrovni 
- prax v odbore výhodou, nie podmienkou, 
- pracovné nasadenie, komunikatívnosť a 
spoľahlivosť. 
 4. Elektrotechnik-mechanizátor 
Pracovná náplň: údržbár poľnohospodár-
skych strojov a vysokozdvižných a nízkozdviž-
ných vozíkov (nízko- a vysokozdvižné vozíky), 
opravy rôznych strojov a technologických 
zariadení – triediace linky, baliace linky a pod. 
Požadujeme: 
- prax v odbore
- analytické myslenie, samostatnosť, 
spoľahlivosť
 5. Správca budov 
Pracovná náplň: 
- správa budov zameraných na podnikanie v 
cestovnom ruchu a ubytovávaní ľudí
Požadujeme: 
- Vodičský preukaz skupiny B
- Samostatnosť, spoľahlivosť
- Prax v odbore výhodou
Nástup do všetkých pracovných pozícií 
je možný ihneď.  Vaše životopisy spolu s 
motivačnými listami zasielajte na adresu:
Boni Fructi, spol. s r.o., Lipnická 3035/162
900 42 Dunajská Lužná
FAX: 02/40 20 81 20            
Tel:  02/40 20 81 09
e-mail: mertusova@dobrejablka.sk   
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Správne odpovede na otázky 
druhého kola súťaže, ktorú 
iniciovala spoločnosť AREA 
Šamorín s. r. o., boli tieto:
1. a/
2. a/
3. c/
1.000 korún, ktoré do druhé-
ho kola venovala spoločnosť 
AREA, vyhral László Kovács 
zo Šamorína. Výhru si po 
predbežnom telefonickom 
dohovore na telefónnom 
čísle 562 81 61 môže pre-
vziať v našej redakcii. K výhre 
blahoželáme! 

Otázky tretieho kola:
1. Koľko mala v roku 2007 
spoločnosť AREA s. r. o. stá-
lych zamestnancov?
a/ 46
b/ 38
c/ 31

2. Aká bola najpopulárnej-
šia činnosť mestského pod-

niku v posledných desaťro-
čiach?
a/ výroba pančúch
b/ výroba zmrzliny
c/ odchyt túlavých psov

3. Kde sídli spoločnosť AREA 
s. r. o.?
a/ v Šamoríne na Bratislav-
skej ceste
b/ v Šamoríne na Rybárskej 
ulici
c/ v Šámote

Správne odpovede nám zašlite 
na korešpondenčnom lístku 
najneskôr do 23. decem-
bra 2007 na adresu redakcie: 
Šamorín a okolie, Hlavná 37, 
931 01 Šamorín. Aj spomedzi 
tých, ktorí správne odpovedia 
na otázky tretieho kola, vyžre-
bujeme výhercu peňažnej 
odmeny vo výške 1.000 korún. 
Meno výhercu zverejníme 
v januárovom čísle našich 
novín.

Súťaž!     Súťaž!     Súťaž!

V poslednom čísle našich 
novín sme vás požiadali o 
odpoveď na otázku: Podpo-
rujete plán výstavby gará-
žového domu v Šamoríne?  
Domnievali sme sa, že nám 
zašlete viac odpovedí, no hla-
sovanie na internetovej strán-
ke bolo, zdá sa, populárnejšie. 
Do redakcie nám totiž kupón 
s odpoveďou zaslali len piati 
čitatelia. Spomedzi nich vyžre-
boval prednosta mestského 

úradu Ervin Sármány šťastné-
ho výhercu, ktorý si v našej 
redakcii, po telefonickom 
dohovore na čísle 562 81 61, 
môže prevziať nákupnú pou-
kážku v hodnote 1000 korún v 
predajni Jednota Coop. 

Nákupnú poukážku v hod-
note 1000 korún v šamorín-
skom Supermarkete vyhral 
Rudolf Puss zo Šamorína. 
Blahoželáme!

Šťastný výherca

Milí čitatelia!
Uplynul jeden rok a pred blížiacimi sa vianočnými sviat-
kami sme vám opäť chceli urobiť radosť. Pripravili sme 
veľkú vianočnú hru, v ktorej môžete vyhrať hodnotné 
darčeky. Pravda, výhry nebudete mať pod vianočným 
stromčekom, no šťastných výhercov iste potešia aj v 

januári. Ich mená zverejníme v prvom budúcoročnom 
čísle našich novín.

Ak chcete byť zaradení do žrebovania, nalepte prilo-
žený kupón na korešpondenčný lístok a najneskôr do 

23. decembra 2007 ho zašlite na adresu našej redakcie: 
Šamorín a okolie, Hlavná 37, 931 01 Šamorín. 

Naše ceny:  
• Darčekový balík v cene 1000,- Sk 

(cena mestského úradu)
• Večera pre 2 osoby v cene 1000,- Sk 

(cena SAFARI Pub&Restaurant)
• Čestná vstupenka pre 2 osoby na akcie usporiadané 

MsKS v roku 2008 
(cena Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne)
• Permanentka v cene 1000,- Sk do Clubu Olympia 

Squash (cena Csabu Orosza)
• Knižná poukážka v cene 600,- Sk 

(cena kníhkupectva Panta Rhei)
• Kvalitné vína v darčekovom balení 

(Kovo Horváth)
• Nástenný kalendár na rok 2008 s ilustráciami Tibora 

Juhásza 
(Wanted Design a Tibor Juhász) 

Vi a n o č n á 
d a r č e k o v á  n á d i e l k a

K U P Ó NVi a n o č n á 

d a r č e k o v á  n á d i e l k a

WEB STRÁNKA PO NOVOM
A je to tu. Nová superstar síce na svete ešte nie je, 
ale naša web stránka áno. Keďže sa nezadržateľne 
blížia oslavy 90. výročia slovenského školstva a 50. 
výročia budovy našej ZŠ ( Kláštorná 4), rozhodli sme 
sa ešte v predstihu darovať budúcim oslávencom, 
ale i vám, milí čitatelia, malý-veľký darček – našu 
vynovenú web stránku.

Kde nás nájdete? Kliknite na 
www.zsklasam.sk   a vstúp-
te, brány virtuálnej školy sa 
otvárajú. Čo tam nájdete? Veľa 
zaujímavého. Pre každého nie-
čo. Rodičia iste ocenia zozna-
my žiakov podľa tried, rozvrhy 
hodín i aktuálny  jedálny lístok. 
K dispozícii je plán školy, naše 
aktivity i úspechy. Žiaci si pre 
zmenu  môžu nájsť výsledky 
športových a iných súťaží.
Chcete poslať známym svo-
ju fotku či fotku školy? Nie je 
problém. Fotoalbum je neustá-
le dopĺňaný. Stačí len kliknúť a 
vybrať si tú svoju.
A kto to celé „spískal?“  Vinníkov 
je neúrekom. 
1. Riaditeľka Mgr. M. Vajasová,  
ktorá svojím pozitívnym, otvo-
reným prístupom umožnila 
zrealizovanie nápadu,

2. Zástupkyne: Mgr. A. Meste-
rová, Mgr. R. Sándorová, ktoré 
poskytli našej webmasterke 
Ing. Izsófovej množstvo materiá-
lu týkajúceho sa chodu školy.
3. Ing. Izsóf, ktorý vynovenej 
web stránke „vdýchol život“, a 
vytvoril celé funkčné pozadie 
založené na PHP a databázach 
SQL. O tom, ako by mohla  
vyzerať naša – vaša web strán-
ka, môžete rozhodnúť i vy, milí 
čitatelia. Budeme radi, ak po 
zhliadnutí www. napíšete pria-
mo tam svoj názor. Či už  pozi-
tívny alebo negatívny. Bude 
nám potešením, ak sa stanete 
našimi pravidelnými návštev-
níkmi.
Takže: prajeme príjemné surfo-
vanie!  

Mgr. Antónia Merklová,
ZŠ Kláštorná 4, Šamorín
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Šamorín je vzorom spoločného diela
29. októbra 2007 na území priemyselného parku v Šamoríne slávnostne otvorili Centrum služieb pre talian-
skych podnikateľov. Slávnostné otvorenie Centra služieb sa uskutočnilo za účasti ministra pre hospodársky 
rozvoj Pierluigi Bersaniho, splnomocneného člena predstavenstva UniCredit Alessandra Profuma, miest-
nych autorít a početnej delegácie priemyselníkov a členov Miestneho výboru UniCredit Vicenza, na čele s 
predsedom Massimom Calearom.

„Centrum služieb je len 
poslednou etapou dlhej cesty, 
ktorá sa začala pred piatimi 
rokmi na podnet Asociácie 
priemyselníkov mesta Vicen-
za. Nápad, z ktorého sme 
vychádzali – vysvetľuje Calea-
ro – , bol vytvoriť priemyselný 
park v zahraničí, do ktorého 
umiestnime nielen jeden, ale 
viacero podnikov patriacich 
do toho istého priemyselné-
ho reťazca, v našom prípade 
strojárskeho a elektronického. 
Zvolili sme si Šamorín a Slo-
vensko z rôznych dôvodov. 
Predovšetkým vďaka vyso-
ko konkurencieschopnému 
daňovému systému krajiny, 
ale aj konštruktívnemu prí-
stupu miestnych orgánov, 
ktoré znášali vo veľkej miere 
náklady spojené s realizáciou 

inžinierskych sietí územia, kde 
sa projekt mal vyvíjať. Roz-
bieha sa projekt, v ktorý sme 
pevne verili a na ktorý máme 
dôvod byť pyšní. Centrum 
služieb, ktoré dávame k dis-
pozícii priemyselnému parku 
v Šamoríne, bude totiž dôleži-
tým krokom v rámci podpory 
internacionalizácie podnikov. 
Avšak celkový projekt otvára 
niečo nové pre naše podniky: 
je to totiž prechod z jednodu-
chej delokalizácie k stratégii 

aktívnej internacionalizácie.“
Dohoda podpísaná Asociáciou 
priemyselníkov mesta Vicenza 
a mestom Šamorín, obcou v 
blízkosti slovenského hlavné-
ho mesta – Bratislavy stano-
vuje, že sa projekt bude reali-
zovať na pozemku s rozlohou 
120 tisíc metrov štvorcových, 
ktorý sa v budúcnosti môže 
rozšíriť až na 500 tisíc metrov 
štvorcových, a už teraz môže 
prijať viac ako 70 stredných 
a malých podnikov. Talianska 
prítomnosť v Šamoríne je ria-
dená združením založeným 
Asociáciou priemyselníkov 
mesta Vicenza, ku ktorému sa 
pridružilo od samého začiatku 
14 podnikov a ktoré nadobud-
lo vlastníctvo pozemkov. Po 
zavedení riadnej prevádzky, 
počiatočnej investícii vo výš-

ke približne 13 miliónov eur 
budú zodpovedať tržby v 
odhadovanej výške 50 milió-
nov eur ročne. 
Vedením Centra služieb je 
poverená spoločnosť založe-
ná podľa slovenského práva 
stopercentne ovládaná Asoci-
áciou. Centrum služieb bude 
riadiť niektoré kľúčové funk-
cie. Jeho úlohou nebude len 
poskytovanie materiálnych 
služieb, ako napríklad jedálen-
ských a ubytovacích, ktoré sú 

nevyhnutné pre cestujúci per-
sonál. Bude tiež organizáciou 
schopnou sprevádzať podniky 
v riadení ich investície v Šamo-
ríne: od finančného plánova-
nia po projektovanie nových 
závodov, vedenie stavebných 
prác a uvedenie do prevádz-
ky. Najmä v oblasti vzdeláva-
nia bude môcť byť miestom 
pre výmenu talianskych skú-
seností a slovenských potrieb 
podľa vzoru business school 
Univerzitného centra podni-
kovej organizácie Cuoa v Alta-
villa Vicentina.
„Šamorínsky projekt bol inovač-
ný už ako model internacionali-
zácie, pretože podniky vymysleli 
tímovo, a nie oddelene vlastnú 
stratégiu delokalizácie. Stal sa 
však vzorom aj z iných hľadísk. 
Myslím tým na spoluprácu 
medzi bankami a priemyslom a 
tiež na strategickú investíciu do 
oblasti vzdelávania. Napokon so 
Šamorínom sme dali konkrétny 
príklad, ako sa výzva, ktorú pod-
niky obracajú inštitúciám, aby 
s nimi tvorili jeden tím, môže 
úspešne zrealizovať. 
Všetko toto bolo možné aj vďa-
ka úzkej spolupráci s Comita-
to Locale UniCredit di Vicenza 
(Miestny výbor UniCredit vo 
Vicenze). Naozaj, v prostredí 
sprievodných projektov pod-

nikov týkajúcich sa procesov 
internacionalizácie, ktoré 
predstavujú jeden zo zákro-
kov všetkých miestnych výbo-
rov UniCredit, bola prehĺbená 
analýza „prípadu Šamorín“, 
dodal Calearo.
Ako potvrdzuje profesor 
Nadio Delai vo svojom Paper 
sui Distretti (Paper o okrs-
koch) podporovaným Miest-
nym výborom UniCredit vo 
Vicenze, „iniciatíva v Šamoríne 
dobre interpretuje prechod 
od molekulárneho vývoja 
jednotlivých podnikov na 
vzťahový vývoj, ako napríklad 
ten asociačný, ktorý hrá rolu 
styčnej plochy s územím osa-
denia samotných podnikov 
v zahraničí. Prianím je, aby 
Miestny výbor UniCredit vo 
Vicenze, ktorý už je pozorný 
voči spomínanému projektu, 
mohol pokračovať v analýze 
možných oblastí rastu šamo-
rínskeho okrsku podľa logiky, 
ktorá by mohla osožne skrížiť 
ako hospodársky vývoj, tak aj 
sociálny systém oblasti”.
„So Šamorínom sme dali kon-
krétny príklad, ako je možné 
uviesť do praxe výzvu, ktorú 
podniky často predklada-
jú inštitúciám: vytvoriť tím”, 
uviedol na záver Massimo 
Calearo.    (ts)        
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Najpálčivejšie problémy Slovákov v Európskej 
únii očami žiakov
15. až 19. október sa na SOU spotrebných družstiev a Hotelovej akadémii niesol v znamení Európskeho týž-
dňa miestnej demokracie. Súbežne ho organizovali za účasti miestnych orgánov  všetky členské štáty Rady 
Európy. Termín „týždňa“ bol odvodený odo dňa, keď bola prijatá a otvorená na podpis Európska charta 
miestnej samosprávy, t. j. 15. október 1985. Navyše od polovice novembra 2007 do polovice mája 2008 pri-
padne Slovenskej republike prvýkrát úloha predsedníckeho štátu Rady Európy. 

Už vo vstupných priestoroch 
školy nás veľká informač-
ná tabuľa oboznamovala 
so všetkými akciami, ktoré 
boli  pripravené. Mohli sme 
tu nájsť aj zaujímavé fakty o 
Európskej únii a Rade Európy.
Ešte v predstihu bolo 12 žia-
kov našej školy darovať krv 
pre detských pacientov onko-
logickej kliniky. Na škole sa 
zorganizovala finančná zbier-
ka určená pacientom detskej 
onkológie. Na účet združenia 
sme poukázali sumu 6093 Sk.
15. októbra sa pri tejto príle-
žitosti uskutočnil stolnoteni-
sový turnaj žiakov. V ten istý 
deň k nám z Balassagyarmatu 
prišlo šesť žiakov na výmen-
nú stáž. 19. októbra sa žiaci 
končiacich ročníkov zúčastni-
li kvízu „Čo vedia mladí Slová-
ci o Európskej únii“.
Takisto na hodinách slohu 
dostali žiaci priestor prezen-
tovať svoje názory na danú 
tému formou úvah, diskus-
ných príspevkov, postrehov.
Dnes sa už hrdíme členstvom 
v Európskej únii, ešte je však 
predčasné hovoriť o našej 
emancipácii. Či už v sociálnej 
oblasti, v školstve, zdravotníc-
tve alebo iných oblastiach, v 
ktorých za ostatnou Európou 
bolestivo zaostávame. 

Marianna, 16 rokov:
Absolventi stredných škôl si 
u nás ťažšie nájdu uplatnenie 
a preto radšej odchádzajú do 
zahraničia. Láka ich najmä 
možnosť vyššieho zárobku.
Réka, 19 rokov:
Väčšinou počuť len ponosy, 
čo podľa mňa nie je dobré. 
Môj názor je asi zbytočný, 
lebo pokiaľ sa my nebude 
snažiť posunúť život k lepšie-
mu, únia nič nezmení.
Katka, 19 rokov:
Častou témou dnešných dní 

je euro, ktorá sa má v krát-
kom čase zaviesť, aby nahra-
dilo korunu. Niektorí sa tvá-
rime, že sa nás to netýka, no 
niektorým už teraz robí sta-
rosti – čo bude. Myslím si, že 
hoci pôjde o radikálnu zme-
nu, nie je dôvod robiť pani-
ku. I keď sú niektoré obavy 
oprávnené. Všetko závisí od 
našich ekonómov, ako sa na 
prijatie eura pripravíme. Život 
je zmena, nič nie je večné. Sú 
veci, ktoré my, obyčajní smr-
teľníci, nezmeníme. Jediné, 
čo môžeme urobiť, je pripra-
viť a prispôsobiť sa.
Filip, 18 rokov:
Podľa môjho názoru je cena 
práce u nás jednou z najniž-
ších spomedzi štátov únie. 
Osobne som očakával, že 
vstupom Slovenska do EÚ sa 
platové podmienky Slovákov 
zlepšia, no nič výrazné som si 
nevšimol. Je smutné, že čoraz 
viac Slovákov odchádza pra-
covať do zahraničia, čo má 
nepriaznivý vplyv na množ-
stvo a kvalitu pracovnej sily 
v rámci niektorých profesií u 
nás. Spomeniem ešte úroveň 
zdravotníckej starostlivosti. 
Tento rok nás opäť postihlo 
zníženie počtu nemocníc. 
Organizácia ich chodu je 
nepružná, na dnešnú dobu 
nepostačujúca. Je iritujúce 
mať v dnešnej dobe nemoc-
nice a polikliniky v takom 
zúboženom stave. 
Eliška, 17 rokov:
1. máj 2004, možno mno-
hým tento dátum veľa neho-
vorí, ale do našej histórie sa 
tento deň zapísal ako dátum 
vstupu do Európskej únie. 
Spočiatku sme si nejaké zme-
ny ani nevšimli, ale dnes už aj 
bežný občan zaznamenáva 
isté zmeny. A nie vždy pozi-
tívne. Vezmime si neustále 
zdražovanie potravín, cien 

za energiu. Pomaly dosahujú 
ceny vyspelých štátov únie, 
zatiaľ čo naše platy zotrvá-
vajú na úrovni štátov, ktoré 
členmi únie nie sú. Cena prá-
ce u nás stále nie je docene-
ná. Možnosť uplatnenia sa v 
praxi u nás  závisí od blízkosti 
k hlavnému mestu. Ako nalie-
havý problém blízkej budúc-
nosti pociťujem dôchodko-
vý vek občanov. Slovenská 
populácia starne. Pôrodnosť 
klesá, i keď štatistiky o roku 
2006 hovoria ako o plodnom 
roku. Ako to bude s nami 
ďalej? Kto bude pracovať na 
naše dôchodky, keď mladých 
ľudí bude málo? Bez finanč-
nej podpory rodičov si málo-
ktorý mladý človek dokáže 
zabezpečiť vlastné bývanie. 
A hypotéka je reálna len pre 
dobre zarábajúcich. A ruku 
na srdce, zarába väčšina z nás 
tak dobre? Máme čo dohá-
ňať. A nielen v horizonte nie-
koľkých rokov, ale desaťročí. 
Stačí si bližšie všimnúť poli-
tickú kultúru na Slovensku. 
Na scestie skĺzla už dávno. Aj 
takýmto spôsobom sa zvidi-
teľňujeme v Európe. 
Andrea, 15 rokov:
Ja osobne si myslím, že naj-
ťažšie to dnes majú mladí 
ľudia, ktorí sa chcú osamo-
statniť. Je to ako kedysi, keď 
sa na malom priestore tlači-
lo viac generácií. A navyše 
rodičovský príspevok počas 
materskej dovolenky nena-
pomáha osamostatneniu 
mladých rodín. Tie sú naďalej 
odkázané na pomoc rodičov.
Anita, 15 rokov:
Mnoho mladých odchádza 
po skončení školy pracovať 
von do zahraničia. Mám veľa 
priateľov, ktorí odišli von, aby 
mohli nejako začať. Bola to 
síce väčšia drina, ale zarobili.
Dáša a Barbora, 17 rokov:

V súčasnosti je asi najväč-
ším problémom riešenie 
nezamestnanosti mladých. 
Problém nastáva v tej chví-
li, keď absolventi stredných 
škôl ukončia štúdium.  Naša 
škola pripraví veľa skvelých 
odborníkov. Napriek tomu 
však absolventi nie vždy 
môžu nájsť dobré uplatne-
nie vo svojom odbore, lebo 
ich miesto nahradilo veľa 
„neprofesionálov“. Tí „šikov-
nejší“ absolventi sa vracajú 
späť do zahraničia, väčšinou 
na tie isté miesta, kde pred-
tým pôsobili na odborných 
stážach. Mladí postupne zis-
ťujú aj to, že ich výkon nie je 
patrične ohodnotený a doce-
nený. Jednoducho povedané: 
„Si mladý a silný, tak makaj, ak 
nechceš o túto prácu prísť.“ Je 
len na nás, či sa uspokojíme 
s takýmto stavom, alebo sa 
pokúsime prebiť múr... 
Zuzka, 18 rokov:
Zaráža ma výška rodinných 
prídavkov na deti. Štát sa sta-
via do pozície, akoby nevidel 
ďalej od nosa. Kompetentní 
dokážu nádherne frázovať o 
zvýšení pôrodnosti a pomoci 
mladým rodinám, žiaľ, všetko 
len v teoretickej rovine.  
Kristína, 17 rokov:
Nepáči sa mi vysoké daňové 
zaťaženie, v ktorom predbie-
hame vyspelé krajiny Európy. 
Mám však dojem, že sociálna 
politika Slovenska a pomoc v 
hmotnej núdzi o to výraznej-
šie zaostáva. 
Lucia, 17 rokov:
Desí ma náš vzťah k životné-
mu prostrediu. Svoje prostre-
die si znečisťujeme odpadka-
mi, netrápia nás následky. A 
hoci máme koše takmer vša-
de, neváhame odhodiť smeti 
na zem. 
SOU SD Jednota a Hotelová 

akadémia Šamorín
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ABY SA PLNILI SNY HENDIKEPOVANÝM ŠTUDENTOM
Až 59 študentov so zdravotným postihnutím odhodlaných ďalej rozvíjať svoje vzdelanie a talent získa z 
Konta Orange finančné prostriedky na realizáciu svojich plánov a snov. V rámci druhého ročníka štipendij-
ného programu Štipendium pre znevýhodnených medzi nich Konto Orange v týchto dňoch prerozdelí  
1 milión Sk. 
Prioritou grantového progra-
mu Štipendium pre znevýhod-
nených je pomôcť hendikepo-
vaným študentom zlepšovať 
prístup k ich vzdelaniu, pripra-
viť ich na svoje budúce pro-
fesionálne uplatnenie a záro-
veň napomáhať ich integrácii 
medzi zdravých rovesníkov. 
O štipendium mohli v rámci 
druhého ročníka programu 
požiadať hendikepovaní štu-
denti s dobrými študijnými 
výsledkami, ktorí počas pobe-
rania štipendia navštevujú 2.-
5. ročník strednej školy, alebo 
študujú na niektorej z vysokých 
škôl a univerzít na Slovensku (s 
výnimkou špeciálnych škôl).
Do dátumu uzávierky, kto-
rá bola 18. októbra 2007, sa 
do programu zapojilo spolu 
71 študentov so žiadosťou o 
poskytnutie štipendia. Hodno-

tiaca komisia rozhodla nako-
niec podporiť spolu 59 štu-
dentov a študentiek. Úspešní 
žiadatelia získali príspevok až 
do výšky 20 000 Sk, ktorý im 
bude vyplácaný v troch splát-
kach počas školského roka 
2007/2008. Študenti použijú 
financie na nákup učebných
pomôcok a literatúry, úhradu 
ubytovania, cestovného, stra-
vy, vreckové a pod. 
Jedným z podporených štu-
dentov je napríklad stredo-
školák Patrik zo Žiliny. Jeho 
postihnutie sa týka obidvoch 
dolných končatín, a preto sa 
pri výbere svojho budúceho 
povolania orientoval na odbo-
ry, kde by mohol používať 
svoje zdravé ruky. Keďže má 
odmalička vzťah k drevu, zvo-
lil si smer umelecký rezbár. Zo 
získaných prostriedkov si bude 

môcť zakúpiť vlastné rezbárske 
náradie, ktoré bude používať aj 
v budúcnosti vo vlastnej dielni. 
Jana, študentka gymnázia v 
Košiciach, je od detstva slucho-
vo postihnutá, no aj napriek 
tomu sa rozhodla prekonať 
samu seba a vybrala si štúdium 
na bilingválnom anglickom 
gymnáziu. Pre nepočujúceho 
človeka je veľmi náročné nau-
čiť sa cudzí jazyk, Jana to však 
nevzdáva a v škole sa jej darí.  
Tento rok ju čaká maturita a z 
finančných prostriedkov by si
rada zakúpila notebook, ktorý 
jej pomôže pri učení a bude ho 
môcť používať priamo v škole. 
Prostredníctvom štipendijné-
ho programu bola podpore-
ná aj vysokoškoláčka Lenka, 
študentka Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bra-
tislave, ktorá je odkázaná na 

invalidný vozík. Medicínsky 
odbor si zvolila preto, aby sa 
mohla v budúcnosti venovať 
lekárskemu výskumu a pomôcť 
pacientom, ktorí sú postihnutí 
rovnakou chorobou ako ona. 
Jej štipendium bude použité 
hlavne na úhradu cestovných 
nákladov, keďže kvôli svojmu 
hendikepu je odkázaná len na 
cestovanie autom vždy s jed-
ným z rodičov.     
Najväčší záujem o získanie 
štipendia prejavili študenti z 
Trenčianskeho a Nitrianskeho 
kraja, najmenej žiadostí opä-
tovne predložili žiadatelia z 
Bratislavského a Trnavského 
kraja. Do programu sa zapojilo 
tento rok viac stredoškolákov. 
Z celkového počtu doručených 
žiadostí bolo ich predkladateľ-
mi 45 študentov stredných škôl 
a 26 vysokoškolákov. (ts)

Z pošty redakcie
Naša čitateľka Eleonóra Študen-
cová nám 8. novembra napísala 
nasledovné: 
Keďže už budete chystať vianočné čís-
lo, budem rada, ak dovolíte podeliť sa 
s niekoľkými postrehmi v našom mes-
te...
V októbrovom čísle som sa, bohužiaľ 
však iba cez internet, dočítala o 40-
-om výročí šamorínskeho podniku na 
údržbu poriadku, dnes firmy AREA. 
Skutočne je to pozoruhodné počína-
nie, a to v tom najlepšom slova zmys-
le. Bývam v Šamoríne už takmer 10 
rokov, no keď sa naše kolegyne bavia 
o neodhrnutých chodníkoch, neodve-
zených kontajneroch alebo všeobecne 
o čistote, resp. o nečistote v Bratislave, 
ja môžem s hrdosťou v hlase povedať: 
To sa u nás v Šamoríne nedeje, u nás 
už ráno o 5.15 na Gazdovskom rade 
budíček pri kontajneroch robia sme-
tiari, po nich prichádza „ujko“, kto-
rý skontroluje čistotu a nahádže do 
kontajnerov zvyšky, pozametá a ide 
ďalej. Keď idem na autobus medzi pol 

siedmou a siedmou, v parku pri Bille 
aj v žandárskom parku sú dvaja pra-
covníci Arey a zberajú papieriky na 
paličky. Stromy sú poorezávané, odve-
zené lístie. V zime ráno vždy, aspoň 
teda v okolí nášho domu, chodníky 
bývajú odhrnuté s tými „hračkársky-
mi“ mechanizmami. Posilvestrovské 
zbytky oslavy po bujarej zábave na 
námestí (rozumej porozbíjané fľaše) 
už pracovníci odpratali skôr, ako sme 
šli na Nový rok do kostola. Toto sú fak-
ty, odpozorované už niekoľko rokov. 
Stále sú udržiavané parky, je to možno 
výnimkou, ale naše mesto nemá zni-
čené tie inštalované pamätné kamene 
na námestí a v parkoch.
A je to podľa môjho pozorovania a 
skromného názoru aj vďaka teraj-
šiemu šéfovi firmy AREA p. Nagyovi. 
Aj tým, že zamestnáva inak ťažko 
zamestnateľných ľudí, ktorých vie 
udržať v pracovnej morálke, čo je 
iste náročné. Sú to drobnosti, ktoré 
si nevšímame a nechválime, ale keď 
vznikne problém, haniť niekoho bude 
hneď celý zástup.  Preto vďaka za ich 
prácu a veľa zdaru do budúcna. Ešte 

by som chcela ku koncu roka popriať 
veľa zdravia a radosti z práce či záľuby 
vo svojej práci aj dvom naoko rozdiel-
nym spoločnostiam, ale rovnako veľ-
mi dobre šíriacim dobré meno Šamo-
rína. A to dychovej hudbe požiarnikov 
a pekárni Czucz. Na otázku prečo by 
som rada odpovedala: šíria radostnú 
zvesť až do Londýna. Každoročne hra-
jú po meste na Štedrý deň koledy, a to 
aj pod naším domom na Gazdovskom 
rade 1–5. Vždy voláme dcére, žijúcej 
v Londýne. Cez telefón si vypočujú 
Tichú noc z nádvoria v podaní dycho-
vej hudby. Je to skvelá tradícia. V Lon-
dýne žije aj niekoľko Šamorínčanov, 
ktorí sa zúčastňujú československých 
svätých omší v Londýne. S tým súvisí 
aj poďakovanie druhej firme, pekárni 
Czucz. Vždy objednávame a nosíme 
či posielame niekoľko kusov šamorín-
skeho chleba. A tak sa aj stalo, že raz 
počas Vianoc nielen znela Tichá noc 
zo Šamorína cez telefón, ale zúčast-
není si delili formou „lámal a dával 
šamorínsky tmavý...“. Úprimná vďaka 
a želanie všetkého dobrého, nielen do 
nastávajúceho nového roka! 
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Tibor Juhász – Umelec, ktorý našiel cestu domov
Toľko ľudí, koľko sa stret-
lo v Zelenej sále Mest-
ského kultúrneho  stre-
diska 6. novembra na 
vernisáži výstavy Tibora 
Juhásza, výstavná sála 
kultúrneho domu azda 
ani nepamätá.

Tibor Juhász žil v Šamoríne do 
12 rokov (dnes tu žije opäť). 
V roku 1977 sa jeho rodina 
presídlila do Južnej Ameriky, 
štúdium grafiky teda absol-
voval už vo Venezuele. Ako 
ilustrátor pracoval pre maga-
zíny, detské časopisy, vyučo-
val kreslenie, pričom vyhral 
aj viacero súťaží o vypra-
covanie plagátu a loga. Po 
jeho poslednom a verme, že 
konečnom, návrate domov v 
roku 2005 sme oslavovali 600. 
výročie udelenia kráľovských 
výsad nášmu mestu. Juhász 

navrhol logo slávnostného 
roka a pamätnú tabuľu, ktorá 
je umiestnená vo vestibule 
mestského úradu, dohliadal 
na jej zhotovenie a umiestne-
nie. Umelec našiel cestu vedú-
cu domov, bránu, ktorá sme-
rovala do Šamorína. Svedčia o 
tom aj vystavené diela, ktoré 
na návštevníka, na rozdiel 
od diel, ktoré boli vystavené 
pred dvoma rokmi, v jednom 
priestore a čase vplývajú z 
historického, vlastivedného, 
výtvarného hľadiska i z aspek-
tu sebapoznania. 
Vyšiel aj nástenný kalendár 
na rok 2008, ktorý obsahuje 
dvanásť diel umelca–sveto-
bežníka a záujemcovia si ho 
mohli zakúpiť aj na vernisáži. 
Na otvorení výstavy vicepri-
mátor mesta Gabriel Bárdos 
zaželal umelcovi, že si „želá-
me, aby si zostal medzi nami 

s nezlomnou chuťou tvoriť, v 
zdraví, úcte a láske!“
Výstava s názvom Samaria 
2008 bola otvorená do 23. 
novembra. Výstavu organizo-
valo mestské kultúrne stredis-
ko a mesto Šamorín, a podpo-
rili ju títo sponzori: Hansági 

Múzeum (Maďarsko), Wanted 
Design Štúdio, Jazyková ško-
la Lingua Samaria a cestovná 
kancelária Jacob Reisen. Na 
príprave kalendára sa spolu-
podieľali Mária Kostelníková-
-Kožichová a Árpád Németh 
(Wanted Design Štúdio). (ti) 

Ponuka Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaia

Nástenný kalendár na rok 2008, ktorý obsahuje 
dvanásť diel Tibora Juhásza, si možno za 150,- Sk 
zakúpiť v Šamoríne v štúdiu Wanted Design (Cin-

torínska ulica, pod Tatra Bankou). 

Vianočné balíčky
Šamorínske Rómske občianske združenie Gandhi s blížiacimi 
sa vianočnými sviatkami pamätalo na deti, ktoré žijú v sociál-
nej núdzi. Ako sme sa dozvedeli od predsedu združenia Karola 
Síposa, vďaka sponzorom pripravili balíčky s písacími potreba-
mi a sladkosťami, ktoré odovzdali deťom na Základnej škole na 
Kláštornej ulici, na Základnej škole Mateja Korvína s vyučova-
cím jazykom maďarským a v liečebno-pedagogickom ústave v 
Čilistove.                   (ti)

Významné ocenenie
13. novembra veľvyslanec Maďarskej republiky na Slovensku 
Antal Heizer odovzdal významné ocenenia. Károly Tóth, riadi-
teľ Inštitútu Fórum pre výskum menšín prevzal ZLATÝ KRÍŽ ZA 
ZÁSLUHY a umelecký fotograf a vydavateľ Gábor Méry prevzal 
pamätnú plaketu PRO CULTURA HUNGARICA, ktorú mu udelilo 
Ministerstvo školstva a kultúry Maďarskej republiky. Ocene-
ným blahoželáme!

JOHN BOWKER: 
BOH – KRÁTKA HISTÓRIA
Mimoriadne zaujímavá a podnetná 
encyklopédia, ktorá osvetľuje celú 
židovsko-kresťanskú tradíciu od jej 
vzniku. Odborné úvahy o každej 
knihe Biblie. Podrobný náboženský 
výklad na historickom pozadí danej 
doby. Jedinečné usporiadanie zozna-
mujúce s jednotlivými biblickými 
knihami, ich príbehmi a učeniami 
robí toto dielo čitateľsky veľmi príťažlivým aj pre tých, ktorí 
Bibliu doteraz bližšie nepoznali. 
Viac než 500 farebných ilustrácií, fotografií biblických miest,
podrobných máp, historických reálií a umeleckých diel s 
náboženskou tematikou otvára udivujúci pohľad do sveta 
Biblie.

DONNA WOOLFOLK CROSS: PÁPEŽKA
Uprostred krutej zimy roku 841 pohanská žena dedinského 
kňaza v Ingelheime privedie na svet dievča menom Johana. 
Vyrastá s dvoma bratmi; starší z nich ju tajne naučí čítať a 
písať. Také vedomosti sú totiž aj po vláde osvieteného cisára 

Karola Veľkého vo Franskej ríši výsadou 
mužov. Byzantský učenec Eskulap si počas 
návštevy v Ingelheime všimne Johaninu 
túžbu po vedomostiach a pomôže jej zís-
kať vyššie vzdelanie. Jej štúdium však pre-
ruší ľúbostné vzplanutie a vzápätí lúpežný 
nájazd Normanov. Podarí sa jej ujsť do 
kláštora vo Fulde a hrou osudu sa ocitá až 
v Ríme, pri lôžku chorého pápeža Sergia.



DECEMBER 2007

Od začiatku školského roku 
ubehlo len niekoľko týždňov a 
na Základnej umeleckej škole 
Št. Németha-Šamorínskeho v 
Šamoríne to znamená, nielen 
pre žiakov, ale aj pre ich peda-
gógov, nové plány, smery a 
uskutočňovanie predsavzatí. 
Je veľmi priaznivé, že aj tento 
rok sa škola môže tešiť veľké-
mu záujmu – spolu máme 556 
žiakov  a to v troch rôznych 
odboroch: hudobný odbor 
navštevuje 285  žiakov, taneč-
ný 93 a vo výtvarnom odbore 
pracuje 178 žiakov. Hudobný 
i výtvarný život školy sa môže 
už v prvom štvrťroku pochvá-
liť svojimi prvými pozoruhod-
nými úspechmi. 
Medzinárodná súťaž v kreslení v 
maďarskom Hatvan, do ktorej sa 
zapojili  žiaci výtvarného odbo-
ru pod vedením Mgr. K. Bándy, 
akad. mal. A. Mrázikovej, Paed-
Dr. I. Szűcsovej, priniesla svoje 
ovocie. Na slávnostnom odo-
vzdávaní cien v septembri 2007 
sme sa mohli radovať z  ocenení, 
medzi ktorými sa tešíme najmä 
zo zlatého diplomu. Zvláštne 
ocenenie obdržali žiačky Réka 
Ambrus, Bernadett Duducz a Bri-
gitta Újhelyi.
Víťazi minulého školského roka 
v rôznych nástrojových obsa-
deniach v sólovej i v komornej 
hre sa stretli na slávnostnom 
Festivale Eugena Suchoňa dňa 
18. – 19. októbra 2007 v Pezinku. 
Našu školu reprezentoval žiak 
Bálint Lovász  z triedy Mgr. art. 
E. Domsitzovej. Svojou interpre-
táciou skladieb F. Chopina a J. 
Zimmera zožal veľký úspech u 
obecenstva.  
Priateľské puto  ZUŠ zo Šamo-
rína s  hudobnými školami z 
Mosonmagyaróváru a rakúskym 
Stockerau už tradične vyúsťuje 
do medzinárodných spoloč-
ných koncertov v každej z tých-
to krajín. Tentoraz sa tak stalo 
v rakúskom Stockerau. Dňa 19. 
októbra 2007 sa tu konal spoloč-
ný koncert pedagógov. Šamorín 
reprezentovalo sláčikové kvar-
teto v obsadení: B. Hegyiová, J. 
Hideghéty (husle), A. Šupková 
(violončelo), E. Domsitzová (kla-
vír), speváčka I. Gaálová a kvarte-
to 4M V. Hlaváčková, J.  Bobeko-

vá (akordeón), A. Šupková (vcl), 
E. Domsitzová (klavír). 
Studený november zohrial srdcia 
hudobníkov na rôznych poduja-
tiach. Dňa 10. novembra v Győri 
na  I. Poľskom hudobnom festi-
vale reprezentovala našu školu 
žiačka Emma Jávorková z triedy 
pani riaditeľky I. Ginzeryovej.
O niekoľko dní neskôr, 14. 
novembra žiaci sláčikového 
oddelenia účinkovali v Medzi-
národnom mládežníckom sym-
fonickom orchestri v Stockerau, 
kde predniesli spoločne dielo 
skladateľa Saint-Saënsa: Karne-
val zvierat, s ktorým sa aj naše 
obecenstvo bude môcť zozná-
miť na jar budúceho roku.
Klavírne oddelenie reprezento-
vali dňa 21. – 22. novembra na 
celoslovenskej klavírnej súťaži v 
Bratislave „Mladí klaviristi 2007“ 
dvaja žiaci. Sedemročný  Jakub 
Hantabál získal 3. miesto v prvej 
kategórii. Súťaže sa zúčastni-
la aj žiačka Emma Jávorková, 
ktorá hrala tiež veľmi vkusne. 
Vo svojej kategórii sa stretla so 
silnou konkurenciou. Obidvaja 
žiaci rastú  pod vedením pani 

riaditeľky Ingrid Ginzeryovej. 
O deň neskôr, 23. novembra sa 
cestovalo do Levíc na VIII. Kla-
vírnu súťaž  Kadosa – Kodály, 
na ktorej školu reprezentoval 
Bálint Lovász, ktorý získal opäť 
pozoruhodné 1. miesto vo svo-
jej kategórii a zvláštnu cenu od 
poroty.
Posledný novembrový deň  
účinkovali všetci traja súťažia-
ci Jakub, Emma, Bálint a Dávid 
Dikasz, akordeónista z triedy 
Mgr. J. Bobekovej na medziná-
rodnom koncerte v rámci pro-
jektu Consonantia v Rakúsku 
– v Pittene.
Tak ako každým rokom, už 
i v tieto dni sa žiaci húžev-
nato pripravujú privítať 
sviatky Vianoc v umeleckom 
prevedení na tradičných 
Vianočných koncertoch dňa 
13. decembra v koncertnej 
sále školy a 22. decembra v 
rímskokatolíckom kostole v 
Šamoríne. Na tieto slávnost-
né podujatia srdečne pozý-
vame všetkých milovníkov 
umenia a priaznivcov školy. 

Ingrid Galbáčová
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Zo života základnej umeleckej školy

Rybie ragu so šošovicou

Pre 4 osoby potrebujeme:
25 dkg tuniaka, 25 dkg šošovi-
ce, 2 stonky zelera, 4 paradajky, 
2 kocky zeleninovej polievky,  
2 lyžice oleja, 2 cibule, 2 strúčiky 
cesnaku, 1 klinček, mletý korian-
der, 1 stonku materinej dúšky,  
1 bobkový list, 1 zväzok petržle-
nu, mleté čierne korenie, soľ
Príprava:
Jednu cibuľu nakrájame na koc-
ky, do druhej vsunieme klinček. 
Rybu nakrájame na dlhé, tenké 
plátky. Stonku zeleru nakrájame. 
Paradajky ošúpeme a pomliaž-
dime. Necháme zovrieť 1 liter 
vody a rozpustíme v ňom poliev-
kové kocky. Na oleji do zlatista 
upečieme nadrobno nakrája-
nú cibuľu, roztlačený cesnak, 
zelerové stonky a rybu, pričom 
masu často miešame. Pridáme 
paradajky, zeleninovú poliev-
ku, koriander, materinu dúšku, 
bobkový list, petržlen, cibuľu 
s klinčekom a ochutíme soľou 
a čiernym korením. Necháme 
zovrieť a pridáme aj šošovicu, 
ktorú sme predchádzajúci deň 
namočili do vody. Zakryjeme a 
varíme dovtedy, kým šošovica 
nezmäkne.
Recepty nám zaslal manželský 
pár Márta Faragó a Ferenc 
Taksár z Nyírteleku (Maďarsko).
Milí čitatelia, aj naďalej očakáva-
me vaše obľúbené recepty. Zasie-
lajte nám ich na adresu redakcie: 
Šamorín a okolie, Hlavná 37, 931 
01 Šamorín alebo na emailovú 
adresu redakcia@samorin.sk.

Aj v poslednom období mali 
naši hasiči dosť práce. Z hasičskej 
zbrojnice v Šamoríne bolo medzi 
22. októbrom a 27. novembrom 
uskutočnených 19 výjazdov, z 
toho šesťkrát k požiarom, päťkrát 
k dopravným nehodám, sedem-
krát k technickým zásahom a 
jeden planý poplach.
Z uvedených prípadov sa v 
Šamoríne stalo 7, z ktorých 
uvádzame hlásenie zo dňa 24. 
októbra o úniku plynu v byto-
vom dome na Školskej ulici, 
ďalej boli dňa 3. novembra v 

popoludňajších hodinách pri-
volaní hasiči k požiaru smetí v 
Šámote a v ten istý večer k požia-
ru odpadkového kontajnera na 
Dunajskej ulici. Z technických 
zásahov treba spomenúť vyslo-
bodenie osoby z výťahu bytov-
ky na Veternej ulici zo dňa 12. 
novembra, ako aj požiar v šach-
te výťahu zo dňa 27. novembra 
zrejme spôsobený svojvoľným 
odhadzovaním odpadkov a 
ohorkov cigariet. Aj takýto prí-
pad nás vedie k zamysleniu, ako 
niektorí spoluobčania dodržujú 

domový poriadok. 
Mimo Šamorína bolo v posled-
nom období uskutočnených 
12 výjazdov, z ktorých väčšinu 
tvorili technické zásahy, resp. 
v 5 prípadoch šlo o dopravnú 
nehodu. 
Aj touto formou si dovoľu-
jeme vyzvať našich spolu-
občanov, aby s príchodom 
zimy zvýšili svoju pozornosť 
na cestnej premávke a s prí-
chodom sviatkov želáme 
všetkým veselé vianoce a 
šťastný nový rok.

HASIČI ZASAHOVALI
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Výstava Juraja Schrantza

Na slávnostnej vernisáži vystú-
pila s príhovorom podpred-
sedníčka mestskej organizácie 
Csemadoku Erzsébet Pogány. 
Životnú dráhu umelca zhod-
notil kurátor výstavy, publi-
cista a výtvarník Gábor Kalita. 
Na otvorení výstavy vystúpil 
detský spevácky zbor Samaria, 
ktorý pracuje pri rímskokato-
líckom kostole. Zbor dirigova-
la Katalin Vörös-Bándy.
Umelec, ktorý sa narodil v 
Šamoríne a žije v Bratislave, 
oslávil tento rok 65. narode-

niny. Na jeho šamorínskej 
výstave sú prezentované naj-
mä diela, ktoré pripomínajú 
jeho rodné mesto. Písal sa rok 
1981, kedy v šamorínskom 
dome smútku vytvoril mozai-
ku a táto práca bola určujúca v 
jeho živote. Od tohto momen-
tu sa stal slobodným umel-
com. Žil skromne, ale mohol 
slobodne pracovať. Vystavené 
diela – grafiky a olejomaľby
– prezentujú starú tvár Žitné-
ho ostrova, formulujú príbe-
hy a spomienky jeho detstva, 

pohyby mikrosveta, ktorý 
obklopoval umelca. „Juraj 
Schrantz je až dodnes milov-
níkom žitnoostrovskej krajiny, 
avšak k svojmu rodisku nepri-
stupuje najmä zobrazením 
krajiny, stvárňuje ju figuratív-
nymi, virtuóznymi, symbolic-
kými kompozíciami, hlbokým 
filozofickým pojmovým systé-
mom. Je úlohou diváka a reci-
pienta rozlúštiť a interpretovať 
virtuálne posolstvá, emócie 
vyjadrené ťahmi štetcom a far-
bami, ktoré nad rámec zobra-

zenia pozemského, nebeské-
ho, kozmického a mýtického 
vždy hovoria o dobrom a zlom, 
prenasledovanom, tyranskom, 
oportunistickom Človeku, 
resp. o Človeku, ktorý sa seba-
obetuje a spolucíti s druhými. 
Jeho diela teda hovoria o nás 
– v nádeji na zlepšenie, zmie-
renie, v nádeji života“ – pove-
dal o dielach Juraja Schrantza 
Gábor Kalita.
Výstava je prístupná do 14. 
decembra v pracovných dňoch 
od 10.00 do 19.00 hod. (ti)

Bratislavská Maďarská galéria, Základná organizácia Csemadoku v Šamoríne a Mestské kultúrne stredisko 
27. novembra v Zelenej sále Mestského kultúrneho strediska slávnostne otvorili výstavu obrazov výtvarní-
ka Juraja Schrantza s názvom „Šamorínske spomienky“.

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 

Pochvala šamorínskym stolárskym majstrom
V istom denníku v prílohe 
Bratislava /Regióny zo dňa 2. 
10. 2007 bol uverejnený krát-
ky článok s fotografiou „Na
Klepáči znovu začne klepať 
mlynské koleso“ o inštalova-
ní mlynského kolesa k rekon-
štruovanému objektu staré-
ho mlyna. Keďže nie každý 
číta všetky denníky, dovoľte 
najskôr citáciu: Repliku sta-
rého mlynského kolesa práve 
osadzujú na Klepáči, ôsmom 
mlyne z radu deviatich his-
torických vodných mlynov 
na riečke Vydrici v Bratislave. 
Drevený kolos má priemer 
3,1 metra a hmotnosť 1 200 
kg. „Dosky z červeného smre-
ka nám pripravili v Pukanci. 
Koleso sme z nich posklada-
li v našej dielni v Šamoríne“ 
– priblížil zhotoviteľ František 
Hájos, ktorý včera priamo na 
mieste pomáhal uložiť tech-
nické dielko ponad umelý 
jarok na dve betónové pod-
pery. Ako vysvetlil, pohon 
kolesa v budúcnosti zabez-
pečí uzavretý vodný okruh 
– elektrické čerpadlo vodu 
vytlačí do výšky, šikmý žľab 
ju navedie na koleso, voda 
samospádom koleso rozkrú-

ti... a tak dookola. Zhruba 250 
rokov starý Klepáč po rokoch 
úpadku celý viditeľne ožíva. 
Pamiatka má onedlho pat-
riť skautom. Využívať ju však 
budú môcť aj turisti a výlet-
níci, ktorí zavítajú na Železnú 
studienku... Po dokončení tu 
vzniknú skautské klubovne, 
menšie ubytovacie priestory 
a malá záhradná reštaurácia. 
„Taká, aká zaiste zostala v 
pamäti starých Prešporákov“, 
zdôraznil vlastník p. Sedlár. 
Tento mlyn je v reštituova-
nom vlastníctve môjho pria-
teľa p. Sedlára a jeho manžel-
ky Ľudmily, dnes už takmer 
80-ročných. P. Sedlár, tento 
úžasný človek ako stavebný 
inžinier napriek svojmu veku 
sám podľa dostupnej doku-
mentácie zhotovil nielen pro-
jekt kolesa, ale aj iných častí k 
pôvodným prvkom ruiny mly-
na, z ktorého zostala len štíto-
vá stena a hromada tehál.
Pri výbere firiem na zhoto-
venie takého kolesa, ktoré 
mladší poznajú z fotogra-
fií a starí už iba spomínajú,
nastal trochu problém odva-
hy zhotoviť koleso. Tak som 
odvážne odporučila stolárov 

zo Šamorína. Tip vyšiel. Veď 
u nás je dosť šikovných ľudí 
a firiem. A na Žitnom ostro-
ve aj niekoľko zachovaných 
mlynov. Som rada, že vyrobiť 
túto zaujímavosť, až takmer 
kuriozitu, do jedného z mála 
tak krásne rekonštruovaných 
historických objektov na Slo-
vensku prispeli aj stolárski 
majstri z nášho mestečka. 
Preto vďaka patrí nielen p. 
Hájosovi zo stolárskej firmy
HAFA, jeho pracovníkom, ale 
hlavne ozajstnému majstrovi 
Štefanovi Forgóovi z Mliečna. 

Šikovnému mladému člove-
kovi, ktorý s istým nadšením 
sa podujal vyrobiť niečo také 
nezvyčajné, čo potvrdilo jeho 
zručnosť. V súčasnosti pokra-
čujú vo výrobe dobových 
okien a dverí na tento objekt.
V dnešnej tvrdej dobe je 
potrebné vyzdvihovať pozi-
tívne činnosti v prospech 
spoločnosti, a preto treba 
skutočne pochváliť a poďa-
kovať za dobrú prácu dobrým 
majstrom z nášho malého 
Šamorína.

Eleonora Študencová 
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Výber kryštálu je na prvý 
pohľad ťažkou úlohou, lebo 
ponuka je bohatá. Každý kryš-
tál má istú rezonanciu a určité 
vlastnosti, ktoré môžeme na 
základe svojich vedomostí 
využiť na liečbu, rozvoj vedo-
mia a neutralizáciu. Kameň so 
sympatickou rezonanciou si 
môžeme vybrať aj na základe 
pocitov a inštinktov (na koži 
môžeme pocítiť elektrický 
náboj alebo chvenie, v prs-
toch môžeme zacítiť teplo 
alebo chlad, prípadne celým 
naším telom môže prejsť 
tepelná vlna). Ak si aj naďalej 
neistý, rozhodni sa pre horský 
kryštál, ktorý vďaka priehľad-
nému lomu svetla umožní 
komplexne spoznať univer-
zálne svetlo.
Kryštály majú silnú, trvalú, 
koncentrovanú a stálu farbu. 
S farebnými kryštálmi dosiah-

neme väčší účinok než tradič-
nou farebnou terapiou. Každá 
farba je vo vzťahu s čakrou 
(centrami energie), ktorá s 
ňou rezonuje.
Na farbu kryštálu vplývajú aj 
atómy v kryštalickej mriežke, 
lebo menia svetlo, ktoré cez 
kryštál prechádza. Tieto lúče 
svetla sa v kryštalickej štruk-
túre odrážajú a lámu, preto 
môžeme v závislosti od defor-
mácie svetla získať vždy inú 
farbu.
Friedrich Mohs z desiatich 
dobre známych kryštálov 
zostavil škálu tvrdosti, ktorá 
slúži ako základ pre porov-
návanie. Moshova škála tvr-
dosti je dodnes akceptovaná. 
Jeho stupnica začína 1. stup-
ňom tvrdosti (túto hodnotu 
dostal mastenec) a končí sa 
stupňom 10 (sem bol zara-
dený diamant). Treba vedieť, 

že ľudské nechty na tejto 
stupnici dosahujú silu 2 – 3, 
čepeľ noža a skla je na stup-
ni 5 – 6, oceľová čepeľ zasa 
medzi stupňami 6 a 7. Siedmy 
stupeň Mohsovej škály, ktorý 
reprezentuje kremeň, je veľmi 
dôležitý, veď kryštály, ktoré sú 
určené na pravidelné nosenie 
musia mať minimálne tento 
stupeň tvrdosti. Kryštály s niž-
šou tvrdosťou než 5 pohlcujú 
a tak čistia poruchy emocio-
nálnej rovnováhy. Na pohlte-
nie emočného „odpadu“ sú 
veľmi vhodné jantár, fluorit,
koral, krizokolla a kalcit.
Ak konečne nájdeme kryštál, 
ktorý nám vyhovuje, nemôže-
me zabudnúť ani na odbornú 
starostlivosť. Ak dovolíme, 
aby sa našich osobných kryš-
tálov alebo šperkov dotýkali 
aj iní ľudia, kameň môže byť  
cudzím vyžarovaním znečis-
tený, navyše toto vyžarovanie 
sa nemusí bezpodmienečne 
zhodovať s naším energetic-
kým poľom. 
V živote nás najčastejšie trápi 
bolesť hlavy. Začnime s týmto 
problémom, nakoľko nám môže 
pomôcť zmeniť život.
Bolesť hlavy môžeme zmierniť 
športovaním, prechádzkami 
prírodou, zvýšeným záujmom 
o krásu v našom okolí. V nepo-
slednom rade môže pomôcť 
aj masér, no v tom prípade už 
musí byť bolesť veľmi veľká, ak 

sa človek odhodlá na takúto 
procedúru. Ako prvú pomoc 
spomeniem ametyst, ktoré-
ho rezonancia preniká hlboko 
do tela a lieči tak bolesť hlavy. 
Transformačné kamene, akým je 
aj ametyst, prečisťujú telo, zosil-
ňujú liečebnú a duchovnú ener-
giu. Ak ich využívame vedome, 
zničia a transformujú energie, 
ktoré spôsobujú bolesť hlavy, 
pomáhajú nám ponoriť sa do 
hlbokého spánku a odstraňujú 
aj prvoradý dôvod bolesti, teda 
napätie a stres. Lazurit upokoju-
je vedomie, preto je veľmi vhod-
ný na uvoľnenie, relaxáciu. Lieči 
fyzickú bolesť a pomáha aj pri 
sebavyjadrení. Dymový kremeň 
priťahuje a pohlcuje dishar-
monickú energiu. Vďaka týmto 
kameňom môžeš dosiahnuť 
zázračnú zmenu. Iste, potrebnú 
energiu dostávaš na základe 
voľnej rezonancie, vyvolanej 
vierou, ak sa neuzatvoríš pred 
jemnou frekvenciou vzniknutou 
slobodným duchom.
K samoliečbe želám veľa úspe-
chov. Ten, kto sa o čosi pokúša, 
skôr či neskôr aj získa, ak už nič 
iné, aspoň skúsenosti. 
Nezabúdaj si všímať krásu 
okolo seba! Nehanbi sa pove-
dať, ak si videl čosi pekné, 
všimni si, že existuješ a urob 
všetko pre dosiahnutie svojej 
jemne rezonujúcej harmónie, 
aby sme v rovnováhe mohli 
vedľa seba existovať v mieri a 
láske.

Ervin Kocsis,
masážny salón na Ružovej ulici            

Futbalové mužstvá Šamorína v ďalších zápasoch jesennej časti súťa-
že 2007/2008, odohraných v mesiaci november dosiahli nasledovné 
výsledky:
Dospelí – mužstvo A – III. liga: 4. november: Dolné Vestenice – ŠTK 
3:0, 10. november: ŠTK – Dubnica B 1:0. Tabuľka: 11. miesto, 18 bodov, 
skóre: 14:23 
Dorast A – IV. liga: 4. november: Gabčíkovo – ŠTK 5:3, 10. november: 
ŠTK – Tvrdošovce 6:0. Tabuľka:13. miesto, 17 bodov, skóre: 34:30 
Žiaci - starší – III. liga: 3. november: Vrbové – ŠTK 4:1
Tabuľka: 11. miesto, 10 bodov, skóre: 14:33 
Mladší žiaci – III. liga: 3. november: Vrbové – ŠTK 3:2. Tabuľka: 4. 
miesto, 30 bodov, skóre: 48:17
Dospelí – mužstvo B - Mliečno – okresná súťaž – II. trieda: 3. novem-
ber: ŠTK B – Ňárad 1:3, 10. november: Dolný Štál – ŠTK B 3:1, 17. novem-
ber: ŠTK B – Padáň 2:2. Tabuľka: 15. miesto, 11 bodov, skóre: 19:34
Dorast B – Mliečno – okresná súťaž  – I. trieda: 4. november: ŠTK 
B – Kostolné Kračany 2:1, 11. november: Dolný Štál – ŠTK B 3:1, 18. 
november: ŠTK B – Okoč-Sokolec 1:0 Tabuľka: 10 miesto, 16 bodov, 
skóre: 25:56
                       Alexander Farkas 

FC ŠTK 1914 ŠAMORÍN

Voľný čas našich detí 
Voľný čas je súčasťou živo-
ta detí, mládeže, dospelých 
– človeka v každom veku. 
Potrebujeme ho všetci ako 
čas oddychu, regenerácie 
fyzických a psychických síl, 
uvoľnenie po práci, štúdiu, na 
stretnutia s kamarátmi, pria-
teľmi, na sebarealizáciu. Má 
význam tak pre človeka ako aj 
pre spoločnosť. U školopovin-
ných detí a študujúcej mláde-
že prichádza k slovu po vyu-
čovaní, po príprave do školy, 
po splnení ďalších povinností 
uložených rodičmi.
U detí je dôležitý aj z hľadiska 
psychologického vývinu. Má 
výchovný a preventívny cha-
rakter. Pretože je to aj preven-
cia kriminality, trestnej čin-
nosti, drogových závislostí.
Z výskumov vyplýva, že deti, 
ktoré sa venujú obľúbenej 
záujmovej činnosti, majú ináč 
orientované aj svoje hodnoty. 
Dávajú im prednosť pred tele-
víziou, bezobsažným stret-
nutiam v partii i bezcieľnym 
potulovaním sa vonku.
Veď sami chovanci reedukač-
ných ústavov uvádzali príčiny 
fetovania omamných látok 

ako túžbu po splnení snov, 
nudu, nedostatok pozornosti, 
nedostatok lásky, zlé vzťahy 
v rodine a nedostatok aktivít 
vo voľnom čase (Ondrejkovič, 
1999).
Deti potrebujú pomoc a 
usmernenie. Ich voľný čas je 
najviac závislý od podnetov 
okolia a hlavne od motivácie 
dospelých. Nedávajme im 
dôvody na únik z prostredia 
rodiny k drogám, snahu sa 
prispôsobiť rovesníkom, par-
tii.  Pretože  mnohé návyky 
získané v detstve si človek 
prenáša aj do dospelosti a 
bude dôležitým faktom ich 
spôsobu života či životného 
štýlu. 
Vytvárajme im podmienky 
pre zmysluplné využívanie 
voľného času. Nájdime si na 
nich čas a podporujme ich v 
rôznych záujmových činnos-
tiach, organizujme spoločné 
rodinné akcie. Nenechávajme 
ich tráviť voľný čas nevhodne, 
bez konkrétneho cieľa, v reš-
tauračných zariadeniach, na 
uliciach, v pochybných parti-
ách!

Andrea Červenková

Mágia liečivých kameňov 2
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V roku 1989 si na juniorských 
majstrovstvách sveta v Kana-
de v individuálnej disciplí-
ne získal striebro, v dvojke 
bronz, ako dospelý si na maj-
strovstvách sveta v Mexiku 
v štvorke vybojoval bronz, z 
majstrovstiev Európy si sa vrá-
til so striebrom, na olympiáde 
si skončil na šiestom a sied-
mom mieste a máš za sebou 
aj mnoho víťazstiev vo sveto-
vých pohároch. Čo ťa viedlo 
k tomu, že si sa v roku 1999 s 
konečnou platnosťou rozlúčil 
s pádlom?
– V roku 1999 bola v Taliansku 
kvalifikácia na olympijské hry v
Sydney v roku 2000, kde sme sa 
o vlások nekvalifikovali.Domnie-
val som sa, že lepší výsledok už 
nedosiahnem. Veľmi na mňa 
čakala už aj rodina, veď každý 
rok som mimo domova strávil aj 
šesť mesiacov. Bol na mňa vyví-
janý obrovský tlak. Každodenné 
tréningy, súťaže, kvalifikácie,
zahraničné tréningové tábory... 
Napokon som sa rozhodol pre 
rodinu. 
Čomu si sa venoval po skonče-
ní aktívnej športovej kariéry?
– V tom čase bola v Šamoríne 
otvorená čerpacia stanica MOL, 
na ktorej som sa zamestnal. V 

roku 2001 som prešiel na čer-
paciu stanicu do Podunajských 
Biskupíc, kde som sa úspešne 
uchádzal o post vedúceho. Pra-
coval som tam až do roku 2007, 
najprv ako vedúci, neskôr ako 
nájomca. 
Ako sa kanoista dostane ku 
squashu?
– Počas ciest po svete som sa 
často stretával s týmto športom. 
Vždy som chcel vybudovať neja-
ké športovisko a vedel som, že 
o squash môže byť záujem aj v 
našom meste. Squash je typický 
šport, ktorý bol vymyslený pre 
dnešný náhliaci sa svet. Podo-
bá sa na tenis, veď aj squash sa 
hrá s raketou ako tenis. Tento 
šport vyžaduje pohyb, preto ho 
obľubujú ľudia, ktorí majú seda-
vé zamestnanie, alebo pracujú 
duševne. Ak chce byť človek v 
tomto športe dobrý, na malom 
ihrisku sa musí neustále hýbať. 
Za zlomok sekundy treba zme-
niť smer, sledovať protihráča a 
pokúsiť sa prejsť mu cez rozum! 
Počas hodinovej hry môže orga-
nizmus spáliť až tisíc kalórií. 
Hra rozhýbe svaly a spôsobuje 
príjemnú únavu. Pravda, treba 
mať k nej aj dobrého partnera. 
V našej budove majú záujem-
covia o tento šport k dispozícii 

dve squashové dráhy. 
Na poschodí je zrkadlo-
vá telocvičňa s rozlohou 

130 m2, v ktorej sa dnes dvakrát 
do týždňa vyučuje aerobik, no 
uvítame každú iniciatívu.
Okrem prevádzky budovy 
si sa vrátil do šamorínskeho 
kajak-kanoe klubu ako tréner. 
To znamená, že voda ťa pred-
sa len priťahuje?!
– Po skončení aktívnej športo-
vej kariéry som niekoľko rokov 
ani len nezašiel k lodenici. Keď 
sa však kanoistike začali veno-
vať moje deti, z času na čas 
som zašiel k vode, aby som 

poradil svojim synom. Keďže 
teraz mám viac času, rozhodol 
som sa trénovať jednu skupinu, 
nakoľko sa domnievam, že im 
dokážem dať čosi nové a pode-
liť sa s nimi o moje dlhoročné 
skúsenosti. Pravda, veľkých 
až dodnes trénujeme spolu s 
ujom Pistom Székelyom. Máme 
niekoľko veľmi talentovaných 
mladých ľudí, preto verím, že o 
niekoľko rokov sa zúčastníme 
na juniorských majstrovstvách 
a svetových pohároch, a že 
nebudeme len ich účastníkmi, 
ale aj finalistami.

Kovács Koppány

Csabu Orosza netreba predstavovať ani jednému 
Šamorínčanovi. Dlhé roky mu mesto držalo palce, 
keď v reprezentácii pretekal na niektorej zo sveto-
vých súťaží. Po ukončení profesionálnej kariéry sa 
zdanlivo z verejného života vytratil, nedávno však v 
Šamoríne vybudoval športovisko, Olympia Squash 
Club a ako tréner sa vrátil aj k šamorínskym veslá-
rom. Bývalého vrcholového športovca sme sa pýtali 
na staré časy a na jeho súčasný život.

Rozhovor s Csabom Oroszom, bývalým kanoistickým reprezentantom

Od kanoistiky po squash

Domáci obhájili prvenstvo
Poslednú novembrovú sobo-
tu organizoval zápasnícky 
klub Gladiátor piaty ročník 
súťaže o Putovný pohár pri-
mátora mesta Šamorín, na 
ktorej sa zúčastnilo 16 druž-
stiev zo šiestich krajín.
V súťaži družstiev vyhrali so 
125 bodmi domáci, pohár sa 
teda aj po piaty raz stal majet-
kom šamorínskych gladiáto-
rov. Na druhom mieste skončil 
s 33 bodmi Hodonín, na tre-
ťom mieste s 32 bodmi Dunaj-
ská Streda, štvrtá skončila s 26 
bodmi Bosna-Hercegovina, 
piate s 25 bodmi boli Modrany 
a na šiestom mieste s 22 bodmi 
sa umiestnilo Slovinsko.
Staršie žiačky: vo váhovej 
kategórii 44 kg skončila zo 
Šamorínčaniek na prvom mies-
te Szandra Péková, Andrea Mil-
ková skončila tretia, vo váhovej 

kategórii 57 kg skončila prvá 
Veronika Molnárová, vo váhovej 
kategórii 62 kg sa zasa Tamara 
Soósová umiestnila na druhom 
mieste.
Ďalšie umiestnenia šamorín-
skych zápasníkov: prípravka 
– chlapci  do 20 kg: Mátyás 
Szeiler – 1., Krisztián Korpics 
– 2., do 29 kg: Erik Forgó – 1., do 
25 kg: Denis Horvát – 2. Mladší 
žiaci do 31 kg Štefan Méry – 1., 
do 37 kg Miloš Csuvara – 1., do 
44 kg Zoltán Szeiler – 3., do 52 
kg: Krisztián Simon – 1., do 57 
kg Jusuf Ahmeti 2., do 73 kg 
Tomáš Soós – 1. Starší žiaci do 
66 kg Tamás Stimm – 3., do 100 
kg Jozef Molnár – 2. Kadeti do 
120 kg Peter Molnár – 3. Senio-
ri do 84 kg Tibor Staňo – 1., do 
96 kg Jozef Malinovský – 2., do 
120 kg Peter Molnár – 1., Štefan 
Horváth – 2.

Csaba Orosz s víťazmi domáceho turnaja v squash
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4. augusta 2007 sa narodil 
Daniel Kuzma, 5. októbra 
Hugo Chovanec, 15.  októb-
ra Bianka Valocsayová, 
20.  októbra Šimon Nikolaj 
Majerčík, 22. októbra Daniel 
Štanda a Rudolf Durdík, 23. 
októbra Rebeka Liliana For-
gách, 24. októbra Denis Kiss, 
26. októbra Daniel Elias, 29. 
októbra Karolina Kardošová, 
1. novembra Tibor Staňo, 2. 
novembra Robert Takács a 
Alexandra Péderová, 
3. novembra Sára Sármány, 
5. novembra Damián Sándor, 
13. novembra Nicol Sill.
Veľa šťastia, novorodenci!

Do 14. decembra je otvorená výstava Juraja Schrantza – v pracovných dňoch od 10.00 do 19.00  
hod.
5. december – Vianočná akadémia – program žiakov Základnej školy Kláštorná 4, Šamorín – 8.00 a 
16.00  
6. december – Mikuláš – Materské centrum BABA Klub – od 16.30 do 18.30
31. december – SILVESTER 2007 – silvestrovská zábava
Od 11. do 20. decembra – VIANOČNÉ TRHY vo vestibule MsKS

Chrámový zbor SANCTA MARIA Vás srdečne pozýva  
na TROJKRÁĽOVÝ KONCERT 6. januára 2008 o 17.00 hod. do kostola Nanebovzatia Panny Márie v Šamoríne.

V programe vystúpia: 
- Vokálny zbor ENTHEA z Nových Zámkov,  

- Ľudová hudba ŽOFIA z Bohdanoviec, 
- SANCTA MARIA zo Šamorína.

NARODENIA

24. októbra 2007 zomrela vo 
veku 50 rokov Ľubica Briš-
ková, 26. októbra vo veku 59 
rokov Jozef Volčán, 28. októb-
ra vo veku 50 rokov Stanislav 
Bartko, 31. októbra vo veku 
76 rokov Agneša Pogányová, 
2. novembra vo veku 67 rokov 
Erika Čepáková, 4. novembra 
vo veku 65 rokov Pavel Hlo-
žan a vo veku 68 rokov Julia-
na Fazekasová, 9. novembra 
vo veku 48 rokov František 
Ajpek, 19. novembra vo veku 
84 rokov Anton Lukáč, 
24. novembra vo veku 73 
rokov Michal Frigula, 
26. novembra vo veku 92 
rokov Mária Štubňová.
Česť ich pamiatke! 

ÚMRTIA

Veľa šťastia, zdravia, lásky a 
pohody prajeme tým obča-
nom mesta, ktorí v decembri 
2007 dovŕšia 70., 75., 80., 85., 
86. a viac rokov života: Ondrej 
Botló, Katarína Klemptová, 
Marta Medzihradská, Zdenka 
Fehérová, Magdaléna Káde-
ková, Barbora Baráthová, 
Margita Farkasová, Helena 
Bíróová, Štefan Bíró,  Mikuláš 
Bokor, Katarína Hontiová,  
Ján Méry, Mária Szabóová.
Touto cestou sa ospravedlňu-
jeme Alžbete Bartalovej, kto-
rej meno sme v novembrovom 
čísle zverejnili nesprávne. 

NAŠI JUBILANTI

KALENDÁR UDALOSTÍ

Základná organizácia CSEMADOK-u , Mestské kultúrne stredisko  a zmiešaný zbor HÍD 
Vás a Vašu rodinu a známych  srdečne pozývajú na

 
A D V E N T N Ý   K O N C E R T,

ktorý sa bude konať v Šamoríne, v rímskokatolíckom kostole v sobotu 15. decembra 2007 o 19.00 hod.
pod záštitou primátora mesta Šamorín.

Vystúpia:
1. Šamorínsky mládežnícky zbor SAMARIA, vedúca zboru: Katalin Bándy, spolupracujú Anna Rucová a Marta Braunsteinerová 

2. Šamorínsky ženský zbor SANCTA MARIA, vedúce zboru: Marta Galbáčová, Ingrid Galbáčová 
3.  Zbor Svätej Cecílie kostola Sv. Jána Nepomuckého z Mosonu, vedúca zboru: Győzőné Horváth 

4. Šamorínsky zmiešaný zbor HÍD,  vedúca zboru: Anna Hecht, na organe hrá: Erika Domsitzová, sólo: Dezső Bábi a Erika Domsitzová 
5. Vystúpenie všetkých zborov

Základná umelecká škola 
Štefana Németha-Šamorínskeho 

Šamorín
Vás  pozýva na

VIANOČNÉ  KONCERTY
13. december 2007 o 18.00 hod. 

–  koncertná sála školy
Koncert a výstava prác žiakov

*****
22. december 2007  o 19.00 hod. 

–  rímskokatolícky kostol
Medzinárodný symfonický orchester

diriguje  Pavel Limpár
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6. december – MIKULÁŠ v 
MsKS od 16.30 hod. s divadel-
ným predstavením „Anjelov a 
čertov príbeh“. Účinkujú: Jana 
Pokorná Kelemová a Kristína 
Letková
10. december – Tvorivé ruky 
– „VÝROBA VIANOČNÝCH 
SVIETNIKOV“ – predvedie 
Anka Mordáčiková
14. december – Tvorivé ruky 
– VÝROBA VIANOČNÝCH 
OZDÔB“ – predvedie Veronika 
Poláková

PROGRAM MC BABA KLUB 
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Info: 0905/666 653

Predáme 7 dvoj izb. tehlových 
bytov v dvoch vedľa seba stojacích 
dvojpodlažných novostavbách v Ša-
moríne - časť Mliečno. Každý byt 
bude mať samostatné podlahové 
kúrenie s výmerou 63 m2 + terasa/
balkón. Z 8 bytov je 6 volných. 
Cena: 2 460 000 Sk

BYTY - Mliečno

                                                RODINNÉ DOMY, POZEMKY,  BYTY
        0905/666 653 � reality@exclusive-reality.sk

Info: 0905/666 653

Predáme 4 izb. novostavbu s obytnou plochou 
cca 100 m2 na 5,5 á pozemku v tichej časti 
mesta. Rodinný dom je úplne dokončený okrem 
kuchynskej linky. V dome sú  plávajúce podlahy, 
dlažba, sanita, rohová vaňa, plynové samostat-
né kúrenie, interiérové drevené zárubne a dvere, 
predpríprava na krb, garáž na diaľkové ovláda-
nie, ihneď voľný s možnosťou nasťahovania.

 Cena: 6 800 000 Sk

Stavebné pozemky Hviezdoslavov

� 0907/333 366
1 599 Sk/m2

WWW.EXCLUSIVE-REALITY.SK

Info: 0905/666 653

Predáme 3 izb. tehlový byt v no-
vostavbe o výmere 75 m2. Má ku-
chynu spojenú s obývačkou, dve 
izby so zabudovaným šatníkom, 
veľ kú kúpeľňa a samos tatná toa-
leta. K bytu patrí aj pivnica.
Cena: 3 300 000 Sk

BYT - Šamorín

Rodinné domy RAJKAExcluzívna ponuka

84 000 Eurod
Info: 0905/666 653

RD - Šamorín

Ponuka práce:
Hladáme makléra pre Našu spoločnosť. 

Záujemca nech pošle životopis na: 
mgr.anita@zoznam.sk    
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