
Tak sa mi zdá, že sa zatiaľ kaž-
dým rokom vzďaľujeme od 
pôvodných významov kres-
ťanských sviatkov. Sviatok 
všetkých svätých a spomienka 
na verných zosnulých sa na 
našich školách servíruje ako 
obdobie strašidiel a príšeriek, 
Vianoce sa predostierajú ako 
čas prievanu našich peňaže-
niek a v poslednom čase aj 
nerozumných pôžičiek a Veľká 
noc je akýmsi sviatkom vítania 
jari, čokoládových zajačikov a 
maľovaných vajíčok. Ja viem, 
že v našej spoločnosti existu-
je pluralita názorov a tým aj 
potreba vzájomného rešpekto-
vania sa. Keby tomu tak nebo-
lo, ešte i dnes by sme boli všetci 
povinne nútení pochodovať s 
mávadlami v ruke v prvomá-
jových sprievodoch. Na druhej 
strane si myslím, že je dobré a 
potrebné si stále pripomínať 
pravý význam týchto jednot-
livých sviatkov, ktoré sa aj v 
našom každoročnom občian-
skom kalendári opakujú.
V jednej bratislavskej nemocni-
ci na oddelení ortopédie som 
stretol jedno asi šestnásťroč-
né dievča. Malo zhubný nádor 
kosti jednej nohy. Museli jej 
vyoperovať značnú časť tej-
to kosti – píšťaly, čo praktic-
ky znamenalo, že bez nejakej 
náhrady - protézy by už nikdy 
nemala chodiť. Jej matka sa 
však rozhodla pre hrdinský čin. 
Vzdala sa svojich menších, nie 
celkom nevyhnutných kostí 
oboch nôh – tzv. ihlíc, a tieto 

následne po operatívnom spo-
jení mali nahradiť vyoperovanú 
časť píšťaly jej dcérky.

Takáto operácia má však viaceré 
riziká. Čo sa týka darcu - matky,  
riskuje, že sa viac nepostaví na 
svoje „ochudobnené“ nohy. No 
väčšie riziká sú v  obdarova-
nom organizme dcéry. Zhubné 
nádorové ochorenie mohlo byť 
rozšírené aj inde. No kľúčovou 
otázkou bolo, či telo jej dcéry 
prijme darovaný orgán, alebo 
jej imunitný systém začne proti 
voperovanému tkanivu bojo-
vať ako proti cudzorodému a 
škodlivému telesu. Tak by ope-
rácia, ktorá je pre matku stra-
tou, bola pre dcéru zbytočná!  
Milujúce srdce matky však veri-
lo, že to všetko dobre dopad-
ne. Viac som ich už nestretol, 
a tak neviem, ako to dopadlo. 
Nezabudnuteľne si však pamä-
tám, ako spolu ležali pôvodne 

zdravá matka s ťažkými ranami 
po operácii na nohách a dcéra 
– adresát obety svojej matky. 

Nikdy nezabudnem na odhod-
lanosť tejto matky v prospech 
svojej dcéry. 
Tak ako sa táto matka obeto-
vala za svoju dcéru, tak sa za 
nás obetoval Pán Ježiš. Uda-
losti umučenia, krížová cesta a 
najmä kríž nám hovoria o Jeho 
božsko-ľudskej láske k nám 

ľuďom. Položil svoj život za náš 
život.
Nekonečne všemohúci a neko-
nečne dobrý Boh urobil pre 
nás maximum, čo mohol. Ale 
aj keď Pán Ježiš dokonal svo-
je dielo, ešte nie je istá naša 
záchrana. Ak by sme tento dar 
spásy neprijali, Jeho krv by 
bola pre nás zbytočne vylia-
ta a cena Jeho smrti stratená. 
Tak, ako tam by spomenutá  
operácia nepomohla tomu 
dievčatku, ak by jej organiz-
mus neprijal voperované kos-
ti. V našom prípade by vyšla 
nazmar najväčšia obeta v 
dejinách. Áno, a o tom sú pre 
kresťanov Veľkonočné sviatky. 
O veľkej, doslova nepocho-
piteľnej Božej láske voči nám 
ľuďom. 
Prajem Vám, aby láska Zele-
ného štvrtku, viera Veľkého 
piatku, nádej Bielej soboty a 
víťazstvo Veľkonočnej nede-
le vás posilňovalo a napĺňalo 
pokojom a dôverou nielen cez 
nastávajúce sviatky, ale i cez 
všedné dni po celý život!

Paľo Gajdoš,
rímskokatolícky kaplán

Božia láska voči nám ľuďom 

Farský úrad v Šamoríne žiada návštevníkov kostola, aby 
si v záujme lepšej ochrany majetku kostola viac všímali 
podozrivé osoby, ktoré sa pohybujú v kostole alebo v 
jeho okolí.
6. januára tohto roku totiž neznámi páchatelia želez-
nou tyčou vypáčili oceľovú pokladničku pri lourdskej 
jaskyni, ktorú vzali so sebou, prirodzene, aj s obsahom. 
Informovali sme aj políciu, no pátranie je zatiaľ bezvý-
sledné. Farský úrad ponúka odmenu 5 000 korún tomu, 
kto pomôže nájsť páchateľov tohto ohavného zločinu, 
lebo v každom prípade pokladáme za dôležité, aby sa 
páchatelia našli.                                       Katolícky farský úrad

Našim milým čitateľom prajeme veselé veľkonočné sviatky!

Mesačník verejného života  Bezplatné 
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Primátor Károly Domsitz 21. februára 2008 v mene mestskej 
samosprávy zablahoželal tým našim spoluobčanom, ktorí v 
mesiaci február oslávili svoje 70., 75., 80., 85., 86. a vyššie naro-
deniny

Centrum voľného času v Šamoríne v spolupráci s Mestským kul-
túrnym strediskom vďaka početným sponzorom aj tento rok zor-
ganizovali už tradičný fašiangový maškarný ples. 
Deti, škôlkari a žiaci prvého stupňa základných škôl prišli na ples 
v invenčných maskách. Predstavili sa porote, ktorá veru nemala 
pri výbere najkrajšej masky ľahkú úlohu. Na maškarnom plese 
tancovali Batman, Zoro, bosorka, Červená čiapočka a mnoho 
iných rozprávkových postáv. Na parkete sme dokonca zazreli aj 
salónku... 

Fašiangové popoludnie Základnej organizácie Jednoty dôchod-
cov na Slovensku v Šamoríne sa nieslo vo vynikajúcej atmosfé-
re. Dokazuje to aj naša fotografia, na ktorej sme zachytili dámy v
maskách. Tie sa nielenže predstavili, ale si aj s chuťou zatancovali

8. marec– Medzinárodný deň žien



MAREC 2008 3SAMOSPRÁVA

14. februára zasadalo Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne

Vyhodnotenie hospodárenia za vlaňajší rok 
Mesto hospodárilo v roku 
2007 dobre, rok ukončilo so 
ziskom, zaznelo na februáro-
vom zasadnutí samosprávy, 
preto poslanci jednohlasne 
schválili vyhodnotenie roz-
počtu za rok 2007. Jedno-
hlasne odsúhlasili aj to, aby 
predstavitelia mesta: pri-
mátor, viceprimátor, hlavný 
kontrolór, ako aj riaditelia 
mestských sociálnych, kul-
túrnych a školských inštitúcií 
dostali odmeny za rok 2007. 
Pri kontrole plnenia uznesení 
sa v súvislosti s uznesením č. 25 
z 20. októbra 2005 hovorilo o 
záhradkách na Pomlejskej ulici. 
Mesto s nájomníkmi záhrad uza-
tvorilo nájomnú zmluvu do roku 
2011. Rokovania so železničnou 
spoločnosťou ohľadne koľaj-
níc za záhradami sa v minulosti 
dostali do slepej uličky, nakoľko 
spoločnosť na predaj predmet-
ného územia vypísala súťaž. 
Železničnou spoločnosťou urče-
ná východisková cena však bola 
taká vysoká, že vedenie mesta 

sa so súhlasom poslancov účasti 
na súťaži vzdalo. No súťaž nebo-
la úspešná, preto mesto opäť 
začne rokovania so spoločnos-
ťou, aby sa záležitosť pohla pozi-
tívnym smerom.
Poslanci modifikovali rozpočet
mesta na rok 2008, nakoľko za 
výstavbu chodníka a cyklistickej 
cesty na Seneckej ceste reali-
zátor stavby vystavil faktúru až 
teraz, ako aj preto, že mesto má 
možnosť uchádzať sa o európ-
ske zdroje na obnovu vzdeláva-
cích inštitúcií (mesto predložilo 
projekt na obnovu Základnej 
školy na Kláštornej ulici a dvoch 

materských škôl). Preto bol 
vyrovnaný rozpočet, ktorý bol 
schválený vlani 13. decembra 
2007 so sumou 322 miliónov 
803-tisíc korún, zmenený na 345 
miliónov 432-tisíc korún.
Poslanci schválili niekoľko vše-
obecne záväzných nariadení, 
ako aj organizačnú štruktúru 
mestského úradu. Zastupiteľ-
stvo modifikovalo dve uzne-
senia schválené v roku 2007 
a schválilo aj správu mestskej 
polície o činnosti za uplynulý 
rok. Živú diskusiu vyvolal plán 
na zástavbu okolia synagógy. 
Čo sa týka plánu z roku 2000, 
diskusia sa týkala najmä zástav-
by okolia reformovaného kosto-
la. Na základe projektu tu mali 
byť vybudované dvojpodlažné 
budovy so zastavaným podkro-
vím, no presbytérium cirkev-
ného zboru projekt odmietlo. 
Podľa jeho názoru by zástavba 
výrazne zakryla výhľad na naj-
staršiu pamiatku v našom meste, 
ktorá bola vybudovaná v obdo-
bí vlády Árpádovcov. Refor-

movaný farár András György 
uviedol niekoľko dôležitých 
argumentov a poslancov požia-
dal, aby pri schvaľovaní plánu 
zástavby vzali do úvahy fakt, že 
kostol je národnou pamiatkou. 
Uviedol, že reformovaná cirkev 
je ochotná dohodnúť sa s maji-
teľom predmetného pozemku 
na výmene pozemkov. Po dlho-
trvajúcej diskusii a prestávke 
sa napokon zrodilo rozhodnu-
tie, v zmysle ktorého mesto a 
zástupcovia cirkvi, ako aj majiteľ 
pozemku vec opäť prerokujú a 
pokúsia sa nájsť dohodu. Schvá-
lenie plánu zástavby sa preto 

odložilo na nasledujúce zasad-
nutie samosprávy.
Na zasadnutí sa zrodila dohoda 
aj o tom, aby pri štvrťročnom 
hodnotení plnenia mestského 
rozpočtu hlavný kontrolór pred-
ložil aj správu o verejných obsta-
rávaniach. 
Pripravuje sa aj projekt na obno-
vu amfiteátra v Pomlé, ktorý
mesto pokladá za svoju priori-
tu. Statické merania sa už usku-
točnili, v blízkej budúcnosti sa 
vypracuje niekoľko štúdií a po 
rozhodnutí zastupiteľstva sa 
môžu práce začať realizovať.

Interpelácie poslancov
Ildikó Némethová upozornila na 
to, že do opusteného domu na 
Jazdeckej ulici 22 sa podľa sig-
nálov nasťahovali bezdomovci. 
Na dvore sa kopí odpad, v dome 
panujú neúnosné pomery, čo 
si všimli aj susedia, ktorí žiadajú 
o riešenie. Poslankyňa dostala 
odpoveď, že mesto nadviaže 
kontakt s majiteľom nehnuteľ-
nosti.
Csaba Kiss upozornil na to, že 
na Čilistovskej ceste vzrástla 
premávka, čo ohrozuje chodcov. 
Podľa jeho názoru by na tomto 
úseku bolo potrebné žlté znače-
nie. Ďalej uviedol, že v ranných 
hodinách je v okolí autobuso-
vej zastávky Ister obrovská pre-
mávka, najmä medzi siedmou 
a ôsmou hodinou, kedy deti 
idú do školy. Požiadal, ak je to 
možné, aby na premávku na 
tomto mieste dohliadala mest-
ská polícia. Spomenul aj fakt, 
že v Šamoríne bola pred troma 

rokmi zrušená detská pohoto-
vosť. Už vtedy žiadal, aby mesto 
podniklo kroky na jej opätov-
né otvorenie. Riešenie sa ešte 
vždy nenašlo, povedal. Primá-
tor Károly Domsitz v odpovedi 
uviedol, že návrh na riešenie 
problému nedokázal poskytnúť 
ani krajský štátny lekár, nakoľko 
podľa platných zákonov pracuje 
pohotovosť v dunajskostredskej 
nemocnici. 
István Bittera vo svojom vystú-
pení uviedol, že okolie kultúr-
neho domu bolo vybudované, 
vytvorili sa aj nové parkovacie 
miesta, nie je však určený par-
kovací poriadok. Toto ešte treba 
doriešiť, povedal.
Péter Almási upozornil na fakt, 
že budova starej ambulancie 
oproti domovu dôchodcov, 
bývalá pľúcna ambulancia, 
chátra. Podľa jeho názoru treba 
budovu reštaurovať. Ďalej sa 
spýtal, akú zmenu prinieslo na 
poslednom zasadnutí schvá-
lené nariadenie, ktoré vyme-
dzuje podmienky pre umiest-
nenie plagátov na verejných 
priestranstvách. Zaujímalo ho 
aj to, kedy sa na Vinohradníc-
kej ulici obmedzí rýchlosť ako 
to navrhoval na októbrovom 
zasadnutí. Primátor v odpovedi 
uviedol, že na svoje prvé dve 
pripomienky dostane písomnú 
odpoveď, v súvislosti s obme-
dzením rýchlosti zasa odpoveď 
znela, že tabuľa obmedzujú-
ca rýchlosť bude umiestnená 
potom, až mesto dostane sta-
novisko okresného policajného 
riaditeľstva.                              (on)
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Zelené stužky – stužky nádeje

Prichádzajúca jar pripomína  študentom maturitných ročníkov 
krátiaci sa čas, ktorý im zostáva do ich maturitnej skúšky. Ale naj-
skôr oslávili úspech, že dospeli až do maturitného ročníka. Nádej, 
že úspešne zmaturujú, im symbolizuje zelená stužka nádeje, kto-
rá im bola odovzdaná počas Stužkovej slávnosti, ktorá sa konala 
v reštaurácii Žitný ostrov, kde si študenti 4. A triedy Gymnázia M. 
R. Štefánika v Šamoríne prevzali zelené stužky od riaditeľky ško-
ly Paed.Dr. Edity Lysinovej a triednej profesorky Mgr. Eleny Slu-
geňovej. Stužky si prevzalo 15 študentov. Po slávnostnom akte 
nasledoval krátky vtipný program, na ktorom sa všetci prítomní 
hostia dobre zabávali. Potom sa už rozprúdila voľná zábava, ktorá 
trvala približne do tretej hodiny rána. Domov sa všetci rozchádza-
li s dobrým pocitom príjemne prežitého večera. Maturitné skúšky 
sa odteraz budú blížiť každým dňom a pre maturantov nasta-
ne obdobie, kedy budú musieť zabrať na plný plyn, aby skúšku 
dospelosti úspešne zvládli. 

Lucia Kirmanová,  študentka 4. A triedy GMRŠ

KU SVIATKU UČITEĽOV
Už niekoľko desaťročí vždy 28. marca si pripomíname naro-
denie Jana Ámosa Komenského a Deň učiteľov. Ak sa vrátime 
na začiatky minulého storočia, zistíme, že pedagógovia vtedy 
nemali Deň učiteľov. Napriek tomu učitelia boli vždy vážený-
mi osobnosťami. Nielen preto, že vzdelávali svojich zveren-
cov, ale šírili osvetu v mestách i na vidieku. Poslaním učiteľa 
bolo nielen učiť, ale aj vyznať sa v divadelníctve, zdravotníc-
tve, poľnohospodárstve, pomáhať lekárom pri očkovaní detí, 
viesť spevokoly atď. Myslíme si, že učiteľov by sme si mali 
vážiť aj v dnešnej dobe a každý deň. Patrí im vďaka a úcta. 
Milí pedagógovia, ďakujeme vám, že každý deň usmerňujete, 
vychovávate mladú generáciu. Prajeme vám všetko dobré k 
vášmu poslaniu. 
    Ing. Károly Domsitz,                                   Mgr. Štefan Vajas, 
primátor Mesta Šamorín                       vedúci školského úradu 

Zimný ples 2008 
Študentská rada Gymnázia M. 
R. Štefánika v Šamoríne zor-
ganizovala už druhý ročník 
tejto žiakmi obľúbenej akcie. 
Po minuloročných pozitívnych 
ohlasoch na prvý ples sa zasa 
stretla skupina šikovných ľudí, 
aby spoločnými silami zorga-
nizovala ďalší ples.
Prípravy na takýto typ akcie 
trvajú dlho, ale vďaka schop-
nostiam niektorých žiakov a 
pomocou našich učiteľov sme 
všetko zvládli. Aula školy, kto-
rá sa zmenila vďaka nádher-
nej výzdobe na plesovú sálu, 
bola v ten večer plná ľudí, ktorí 
dokázali, že aj oni sa vedia kul-
tivovane zabávať. Po príhovore 
našej pani zástupkyne sa ples 
otvoril viedenským valčíkom. 
Tancovali ho všetci, čo ovlá-
dajú tento tanec. Po klasic-
kom tanci sa tancovalo až do 
konca, alebo ... až do bolesti 
nôh, natrhnutých sukní, vyvrt-
nutých členkov a pod. Ale nie, 
tancovalo sa dovtedy, dokým 
hodiny neodbili polnoc a ples 
sa neskončil. 

Pre tých, čo si okrem spomie-
nok chceli odniesť z plesu aj 
niečo hmotné, bola priprave-
ná  tombola, o ktorú sme sa 
postarali vďaka sponzorským 
a dobrovoľným darom ľudí a 
firiem zo Šamorína. A ak nie-
komu nestačila dobrá hudba 
a pripravená tombola, mohol 
hlasovať za svojho kráľa a krá-
ľovnú plesu, ktorí boli vyhláse-
ní na záver. 
 A keď sme už pri tom záve-
re, chcela by som sa poďako-
vať absolútne všetkým, ktorí 
pomohli pri tejto vydarenej 
akcii. Celej Študentskej rade, 
dobrovoľníkom, firmám, ktoré
nám poskytli sponzorské dary 
a v neposlednom rade našim 
učiteľom a vedeniu školy za 
to, že nás podporujú v orga-
nizovaní takýchto akcií a tým 
aj k tvorivej činnosti. A preto 
všetkým, ktorí pomohli, patrí 
jedno veľké a úprimné Ďaku-
jem! 

Barbora Vargová,
Gymnázium M. R. Štefánika 

Šamorín

Chlad, plesová sezóna, ale 
i začínajúci pôst ešte neod-
mysliteľne patria k februá-
ru. Po zaspatom januári sa 
s blízkou vidinou jari začal 
prebúdzať aj hudobný život  
Základnej umeleckej školy, 
vysielajúci hudobné signály 
aj do okolia. Pomohli tomu 
žiaci s učiteľmi zúčastnení 
na koncertoch i súťaži.
Dňa 14. februára sa v Brati-
slavskom obchodnom centre 
bývania GALAN  konal bene-
fičný Valentínsky koncert pod
názvom Od srdca k srdcu,  
ktorý organizovala Malokar-
patská komunitná nadácia 
Revia. Koncert sa uskutočnil 
na počesť a pamiatku Valen-
tína Slováka – zakladateľa 
rodinnej podnikateľskej tradí-
cie, ktorej súčasťou je ústreto-
vosť a pomoc blížnym už po 
niekoľko generácií. V progra-
me okrem žiakov z iných škôl, 
ale i profesionálov vystúpil aj 
náš žiak Bálint Lovász z triedy 
Mgr. art. Eriky Domsitzovej. 
Týmto gestom organizátori 
vyjadrili podporu Základným 
umeleckým školám a účin-
kujúcim žiakom z Pezinka, z 
Ivánky,  zo Šamorína a z Bra-
tislavy. Na koncerte hostila 
aj pani Silvia Gašparovičová 
– manželka pána prezidenta. 
Bolo to veľmi milé stretnutie 
ľudí s umením, kultúrou a 
dobročinnosťou. 
O dva dni neskôr, dňa 16. 
februára  účinkoval Bálint v 
Bratislavskom klube Casino, 
v ktorom sa stretáva skupi-
na ľudí, ktorí majú vzťah k 
umeniu vôbec. V klube vlád-

la príjemná rodinná atmos-
féra. Spolu so svojou pani 
učiteľkou urobili rozhovor do 
maďarského vysielania Slo-
venského rozhlasu.
Hudobné vzdelávanie peda-
gógov motivovalo i tých 
našich. Dňa 20. februára sa v 
Komárne konal majstrovský 
kurz zameraný  na vyučovanie 
klavírnej hry, na ktorom pred-
nášal a názornými ukážkami 
so žiakmi vystúpil vynikajúci 
umelec a klavírny pedagóg  
Szokolay Balázs (Lisztova aka-
démia Budapesť). Zúčastnili 
sa na ňom všetky učiteľky kla-
vírnej hry a verím, že takouto 
motiváciou a novými podnet-
mi budú môcť vniesť do vyu-
čovania svojich žiakov ďalšie 
nové postupy a trendy.
V piatok 22. februára, ešte 
pred jarnými prázdninami sa 
v Mosonmagyaróvári usku-
točnila súťaž v husľovej a flau-
tovej hre. Súťažili v nej žiaci 
troch škôl: Mosonmagyaróvár, 
Csorna a Šamorín. Zúčastnili  
sa na nej tri žiačky našej školy 
so svojimi pedagógmi a kore-
petítorkami. Klára Almásio-
vá z triedy Brigity Hegyiovej  
sa umiestnila v striebornom 
pásme. Laura Tési z triedy Jenő 
Hideghétyho  potešila zvlášt-
nym ohodnotením poroty v 
zlatom pásme ako tretia naj-
lepšia. Rovnaké umiestnenie 
v zlatom pásme a zároveň ako 
tretia najlepšia sa umiestnila 
aj flautistka Zuzana Horvátho-
vá z triedy Mgr. art. Marty 
Braunsteinerovej. Ku všetkým 
úspechom srdečne blahoželá-
me!                 (ZUŠ)

Február s hudbou 



MAREC 2008 5SAMOSPRÁVA

Pre väčšiu bezpečnost Šamorína 
Za náčelníka Mestskej polície 
v Šamoríne od 1. februára pri-
mátor mesta Károly Domsitz 
vymenoval JUDr. Richarda 
Mészárosa. Jemu sme položili 
niekoľko otázok: 
– Pán Mészáros, boli ste dlhý 
čas štátnym zamestnancom  
Ministerstva vnútra a pred 
vaším vymenovaním za náčel-
níka MsP Šamorín dokonca 
štátnym radcom. Na základe 
vašich skúseností, čo sa týka 
verejnej disciplíny, verejného 
poriadku, dodržiavania záko-
nov a predpisov je Vám táto 
činnosť známa. Náplň mest-
skej polície je ale naskrz odliš-
ná, má iné pravidlá, predpisy 
a ustanovenia ako pre štátne-
ho zamestnanca. Nadobudli 
ste už nejaké  skúsenosti za 
ten krátky čas? 
– Nepovedal by som, že je 
naskrz odlišná. Náplň práce  
mestskej polície je vymedze-
ná v zákone č. 564/1991 Zb. o 
obecnej polícii v znení noviel a 
doplnkov a už v § 3 ods. 1, písm. 
b, doslovne uvádza, že obecná 
(mestská) polícia spolupôsobí s 
príslušnými útvarmi Policajné-
ho zboru pri ochrane majetku... 
Čiže v niektorých oblastiach  sa 
prelína s činnosťou Policajné-
ho zboru,  ako napr. ochrana 
verejného poriadku, odhaľova-
nie, objasňovanie niektorých 
priestupkov, najmä na úseku 
dopravy. Zároveň sú aj odlišnos-
ti v činnosti mestskej polície, ako 
napr. vykonávanie uznesení a 
všeobecne záväzných nariadení 
mestského zastupiteľstva, ale 

aj rozhodnutia primátora. Rieši 
ochranu životného prostredia v 
obci, čistoty, poriadku a hygie-
ny na verejnom priestranstve v 
meste. V činnosti mestskej polí-
cie sú aj určité pracovné činnos-
ti a postupy, s ktorými som sa 
doposiaľ nestretol, nakoľko tieto 
boli pri výkone mojich dote-
rajších funkcií zabezpečované   
inými pracoviskami,  ale s tými-
to sa postupne oboznamujem. 
Obdobie ani nie jedného mesia-
ca výkonu funkcie náčelníka 
mestskej polície  je  veľmi krátky 
čas na hodnotenie činnosti, ako 
aj na nadobudnutie skúseností 
v tejto problematike. 
– Aké sú Vaše predstavy, Vaše 
plány?
– Pokiaľ ide o predstavy, resp. 
plány v činnosti mestskej polí-
cie, je potrebné dobudovať 
pracovisko mestskej polície per-
sonálne, nakoľko súčasný stav 
umožňuje plnenie úloh s nad-
časovými hodinami, čo pri dlh-
šie trvajúcom využívaní môže 
mať negatívny vplyv na kvalitu 
výkonu služby. Ďalej je potreb-
né pracovisko doplniť niektorý-
mi technickými a výstrojnými 
prostriedkami.  Za prioritnú 
úlohu považujem vybudovanie 
kamerového monitorovacieho 
systému v meste Šamorín. 
– Aký je Váš názor na kame-
rový systém, ktorý sa stal v 
poslednom čase veľmi popu-
lárny a výstavbu ktorého 
čoraz viac obcí podporuje? 
Zaručoval by väčšiu bezpeč-
nosť aj pre Šamorín?
– Kamerový systém je moderný 

technický prostrie-
dok využiteľný aj 
v práci mestskej 
polície. Jeho zave-
denie znamená 
zabezpečenie zvý-
šenia bezpečnosti 
občanov a návštev-
níkov mesta a zní-
ženie pocitu ich 
ohrozenia od kri-
minálnych živlov, 
delikvencie, ktorý 
v poslednej dobe ľudia poci-
ťujú v súvislosti s narastajúcou 
kriminalitou. Tento krok prináša 
pozitívny obrat v boji s krimina-
litou, značne eliminuje páchanie 
deliktov na verejných priestran-
stvách, zamedzí vandalizmu, 
narušovaniu verejného poriad-
ku, výtržníctvu a iným nežiadu-
cim protispoločenským javom 
na kontrolovaných miestach. 
Kamerový systém je vysoko 
účinný preventívny prostriedok 
proti kriminálnikom a zločinu. 
Potencionálny páchateľ, keď si 
je vedomý monitorovania svo-
jej činnosti, od tejto upustí a v 
prípade jej spáchania je možný 
okamžitý zásah na mieste činu, 
pričom zaznamenaný obraz je 

takmer nespochybniteľný 
dôkaz pri dokumentácii tejto 
protispoločenskej činnosti, čiže 
plní aj svoju represívnu funkciu. 
Ďalej umožňuje aj monitorova-
nie samotného výkonu hliad-
ky mestskej polície, kontrolu 
zákazu parkovania, vjazdu do 
peších zón a pod. Podľa môjho 
názoru by vybudovanie kame-
rového monitorovacieho sys-
tému bolo určite prínosom pre 
väčšiu bezpečnosť Šamorína, 
čomu nasvedčujú aj štatistiky 
výsledkov činnosti kamerového 
monitorovacieho systému miest 
a obcí, ktoré ho už majú zavede-
ný.
– Ďakujem za odpovede.

Helena Tóthová 

Mesto Šamorín prijme do pracovného pomeru prí-
slušníka mestskej polície s nástupom od 1. 5. 2008. 
Žiadosti o prijatie spolu so životopisom, dokladom 

o dosiahnutom vzdelaní a výpisom z registra trestov 
zašlite do 6. 4. 2008 na adresu Mestský úrad Šamo-

rín Hlavná ul. č. 37, 931 01 Šamorín.  

Požiadavky na uchádzača: 
– ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou,

 – bezúhonnosť,
– telesná a duševná spôsobilosť,

 – minimálny vek 21 rokov,
 – znalosť maďarského a iného cudzieho jazyka je 

výhodou,
 – osvedčenie o odbornej  spôsobilosti je výhodou.

Zápis do materských škôl 
 
Vážení rodičia,     
 Mesto Šamorín, zriaďovateľ škôl a školských zariadení v 
Šamoríne Vám oznamuje, že prvé kolo zápisu do mater-
ských škôl pre školský rok 2008/2009 bude v mesiaci 
marec r. 2008 na nasledovných materských školách: 

Materská škola – Óvoda, Šamorín, Dunajská 33 – výchovný 
jazyk slovenský a maďarský,
Materská škola – Óvoda, Šamorín, Veterná 496/21 – 
výchovný jazyk slovenský a maďarský, 
Materská škola – Óvoda, Šamorín, Poľovnícka 5 – výchovný 
jazyk slovenský a maďarský, 
Materská škola – Óvoda, Šamorín, Ulica Márie 682 – 
výchovný jazyk slovenský a maďarský, 
Materská škola Šamorín, Gazdovský rad 37 –  výchovný 
jazyk slovenský, 
Materská škola Šamorín, Školská 14 – výchovný jazyk slo-
venský, 
Materská škola s výchovným jazykom maďarským – 
Magyar Nyelvű Óvoda, Šamorín, Školská 14, 
Materská škola s výchovným jazykom maďarským – 
Magyar Nyelvű Óvoda, Šamorín, Mliečno 108, 

Bližšie informácie Vám poskytneme na jednotlivých mater-
ských školách.
Účastníkmi prvého kola zápisu sú rodiny s trvalým pobytom v 
meste Šamorín.

JUDr. Richard Mészáros
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Veľvyslanec Maďarskej repub-
liky na Slovensku Antal Heizer 
v sprievode tajomníka Zoltána 
Planka navštívil 12. februára 
naše mesto. V rámci priateľ-
skej návštevy diskutoval na 
mestskom úrade s vedením 

mesta, s primátorom Károlyom 
Domsitzom, viceprimátorom 
Gabrielom Bárdosom a pred-
nostom Ervinom Sármányom 
o aktuálnom dianí v našom 
meste. Potom navštívili priemy-
selný park, reformovaný kostol 

a paulánsky kláštor. Neviazaný 
rozhovor sa týkal aj otázok škol-
stva, kultúrnych otázok, ako aj 
možnosti vytvárania a ďalšieho 
prehlbovania bezprostredných 
cezhraničných partnerských 
vzťahov a vypracovania spoloč-

ných projektov. Hostia popo-
ludní po roku opäť zavítali do 
Inštitútu Fórum pre výskum 
menšín, kde diskutovali s riadi-
teľom Károlyom Tóthom a pra-
covníkmi Kálmánom Petőczom 
a Lászlóm Öllősom.                (on)     

Samospráva sa pripra-
vuje na zavedenie eura 
v roku 2009
Mestské zastupiteľstvo na 
svojom decembrovom zasad-
nutí schválilo plán zavedenia 
novej meny - eura, ktorý obsa-
huje nové úlohy a vymedzuje 
oblasti, ktoré si v súvislosti 
so zavedením novej meny 
vyžadujú zvýšenú pozornosť. 
Na realizáciu spomenutého 
plánu vznikla pracovná sku-
pina s názvom Eurotím, ktorej 
úlohou bude koordinovať a 
dohliadať na procesy, súvi-
siace s prechodom na euro v 
správe mesta a rozpočtových 
organizáciách. Členmi Euro-
tímu sú poslanci RNDr. Ildikó 
Némethová a Ing. Imrich Tóth, 
ako aj pracovníci mestského 
úradu: Ing. Helena Németho-
vá, Helena Piačeková, Mária 
Édelová, Henrietta Kósaová, 
Mgr. Štefan Vajas. Vedúcim 
tímu je prednosta Ing. Ervin 
Sármány. Prechod na euro sa 
dotkne nasledujúcich oblastí: 
právna oblasť – tvorba práv-
nych noriem (mestské naria-

denia, zmluvy, majetok mesta, 
atď.), ekonomická oblasť (roz-
počet, účtovníctvo, inven-
tarizácia, dane a poplatky, 
pokladňa, štatistika, výkazy, 
atď.), ekonomicko-admi-
nistratívna oblasť (ľudské 
zdroje, investície, povinné 
dvojité uvádzanie cien, atď.), 
technická oblasť (mestské 
informačné systémy, regis-
tračné pokladne, iné technic-
ké zariadenia), komunikácia 
(príprava vlastného komu-
nikačného plánu, priebežné 
informovanie obyvateľstva, 
atď.), dohľad a kontrola nad 
prechodom na euro na miest-
nej úrovni. Jednou z najdôle-
žitejších úloh Eurotímu bude 
dôkladné informovanie oby-
vateľstva, preto sa tento rok 
aj na stránkach novín Šamo-
rín a okolie budeme častejšie 
stretávať s článkami, ktoré 
sa budú týkať prechodu na 
euro. 

Ervin Sármány, prednosta MsÚ 

Od januára sa mestský klub dôchodcov volá Samaria – dozvedeli 
sme sa od predsedníčky Ilona Botló na februárovej výročnej člen-
skej schôdzi klubu. Predsedníčka pri hodnotení bohatej činnosti 
v uplynulom roku spomenula aj možnosti, ktoré klub každý pon-
delok a stredu popoludní ponúka svojim členom. Ako povedala, 
členovia klubu sa navzájom vážia a prechovávajú k sebe lásku. 
Výročnú členskú schôdzu poctili svojou prítomnosťou aj primá-
tor Károly Domsitz a viceprimátor Gabriel Bárdos  

Veľvyslanec Antal Heizer v Šamoríne
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17. reprezentačný ples Miestneho odboru Matice slovenskej v Šamoríne

Krásne dámy, dvorní páni, skvelá nálada
Sobota 9. februára bola 
dňom, kedy sa v Mestskom 
kultúrnom stredisku konal v 
poradí už 17. reprezentačný 
ples Miestneho odboru Mati-
ce slovenskej v Šamoríne. 
Slnečný deň bol príjemnou 
predohrou plesového večera 
a hádam predznamenal aj 
jeho atmosféru. 
Už pri vstupe do sály bolo pri-
pravené prekvapenie - kytička 
kvetov na privítanie pre dámy. 
Výzdoba stolov bola v červe-
no-modro-žltej farebnosti a 
o pohostenie sa starala firma

Duval co. Začiatok patril mažo-
retkám zo Základnej školy v 
Šamoríne, rezká hudba a diev-
čenský pôvab uviedli Mgr. Mir-
ku Pätoprstú, ktorá privítala 
účastníkov plesu a dr. Milana 
Kovalčíka, ktorý predniesol prí-
pitok. Sme radi, že pozvanie na 
ples oslovilo toľko ľudí a sála 
bola plná.

Po úvodných taktoch valčíka 
sa tanečný parket rýchlo zapl-
nil, hudobná skupina COLOR 
striedala jeden tanečný žáner 
za druhým a aj jej zásluhou 
dobrá nálada gradovala a par-
ket zostával zaplnený až do 
ranných hodín.
Po polnoci sa zvyčajne dostáva 
na rad tombola. A tak to bolo 
aj teraz, vyťahovali sa čísla, 
losovalo sa o zaujímavé ceny, 
ktoré poskytli: primátor mesta 
Šamorín, Rodina VELI – výroba 
zmrzliny, VZP pobočka Dunaj-
ská Streda, Kvetinárstvo Mar-

garéta – manželia Wiederma-
noví, PROFDRINK – p. Suchá-
nek, CAOLA Slovakia s.r.o. 
Beáta Kulcsárová, Bytový pod-
nik Šamorín, MO MS v Šamo-
ríne, Dom Matice slovenskej v 
Šamoríne, Ing. Ján Babej, Fir-
ma  LANDAL – p. Lančarič, Ing. 
Lýdia Závodníková – Vinárstvo 
Šambaza, Dobré jablká Dunaj-

ská Lužná, Hotel KORMORÁN, 
p. Horinová – kadernícke služ-
by, p. Šoltýs – svietidlá JORVIK, 
Mária Hájovská – salón krásy, 
Fotoslužba – p. Szitás, HEFAIS-
TON Dunajská Lužná, Lahôdky 
TONKA Bratislava, POLYNOVA 
– Ing. Ján Knězovič, Reštaurá-
cia SAFARI – Tamás Cséfalvay, 
Vinotéka Hlavná ul., Pizzeria 
VENETO, Jozef Kubulák – zele-
nina, Realitná kancelária JUDr. 
Špaček, Galantéria LADAG, 
Čerpacia stanica SLOVNAFT, 
Sklo, porcelán – Gazdovský rad, 
IMPA – opravovňa áut, Firma 
ARTECH, Salón STAR-A VISAGE 
– p. Stará, Krajčírstvo ALETEX 
– Alena Linková, Fitnescentrum 
ĽUDKA, Pekáreň CZUCZ, ZEL-
NA – predajňa zeleniny, Optika 
DANIEL, Biopotraviny ALEX, 
Predajňa obuvi TOMIKA, Auto-
škola VY-VO, Pedikúra ESTETIKA 

– Dana Trgiňová, COALA CLUB 
– Viktor Strelec, FLÓRA Bratisla-
va – Ján Kováč, Zelenina a ovo-
cie – Rudolf Malina.
A navyše: všetci sa pri tom 
dobre bavili. Zalovte v pamä-
ti a porozmýšľajte, kedy sa pri 
tombole v sále dvíhali „mexické 
vlny“? Výťažok z tomboly bude 
použitý na činnosť Miestneho 
odboru Matice slovenskej a DFS 
Prvosienka.
A na záver? Napadajú ma iba 
slová klasika: „Dámy boli krásne, 
páni dvorní a nálada skvelá“! 
Tieto slová najlepšie vystihujú 
atmosféru 17. plesového večera 
Matice slovenskej v Šamoríne. 
A poďakovanie zaň patrí orga-
nizátorom – členom výboru 
Miestneho odboru Matice slo-
venskej i sponzorom tomboly 
– ešte raz úprimné ĎAKUJEME!

Ľudmila Jáchimová

Blíži sa náš takmer zabudnutý sviatok a bez nároku na ocenenie 
čakáme, že si naň ktosi zo žiakov spomenie. 
Čo tak objaviť v schránke kartičku s venovaním, pristaviť sa pri 
žiakoch, čo nám darujú žičlivý, úprimný úsmev a vstúpiť do trie-
dy, kde zažijeme nefalšovanú tvorivú atmosféru? 
Snívame o tom, že to, čo robíme, nie je celkom zbytočné. Že sto-
py, ktoré za sebou zanecháme, nedovolia žiakom zablúdiť, raz im 
iste pomôžu nájsť správnu cestu. Nechceme vyhorieť, chceme 
rozdávať múdrosť, ľudskosť a chceme zapáliť iskru, ktorá vzbĺkne 
a nevyhasne.  Vaše úspechy sú aj našimi úspechmi. Vaše triumfy 
nás hrejú a my sa pyšne obzeráme, akí žiaci nám prešli pod ruka-
mi. Nenárokujeme si tak veľa. Stačí, ak nás odmeníte vedomosťa-
mi, ktoré vás posunú ďalej a vy sa priblížite bližšie k svojmu cieľu. 
Snáď sa nám to raz podarí a my sa kdesi na polceste potom stret-
neme a povieme si: stálo to za to.

S. Z., 
SOU SD Jednota a Hotelová akadémia, Šamorín

„Prečo sme vlastne na Zemi?
 Preto, aby sme boli niekde doma.“ 



MAREC 20088 VEREJNÝ ŽIVOT

Marhuľové kôstky 
Na cesto potrebujeme: 40 
dkg hladkej múky, 25 dkg 
margarínu, 16 dkg práškové-
ho cukru, 12 dkg orechov, 3 
lyžice kakaa
Na krém potrebujeme:  
2 vajíčka, 16 dkg práškového 
cukru, 3 lyžice mlieka, 25 dkg 
masla
Z prísad vymiesime ces-
to. Formy tvaru marhuľovej 
kôstky vymastíme, vyplníme 
cestom a do stredu vyhĺbime 
malú dieru. V predhriatej rúre 
upečieme.
Žĺtka, cukor a mlieko zmieša-
me a nad parou uvaríme. Do 
ešte horúcej masy primieša-
me sneh z bielkov. Ak masa 
vychladla, pridáme dopenis-
ta rozmiešané maslo. Kré-
mom cestá po dvoch zlepíme, 
posypeme vanilkovým cuk-
rom a servírujeme. 

Drobné octové pečivo 
Potrebujeme: 28 dkg hladkej 
múky, 28 dkg masla, 2 žĺtka, 2 
lyžice vody, 2 lyžice octu
Prísady vymiesime, cesto 
rozvaľkáme na hrúbku 3-4 
mm, drobnými formičkami 
ho vykrojíme a napokon upe-
čieme v predhriatej rúre. Ešte 
teplé pečivo obalíme v práš-
kovom cukre. Pečivo je naj-
chutnejšie, ak ho 2-3 dni skla-
dujeme na studenom mieste. 

Odskúšané recepty sme 
dostali od Helena Állóovej z 
Mliečna, ktorá čitateľom želá 
veľa úspechov pri pečení.

V redakcii aj naďalej oča-
kávame obľúbené recep-
ty našich čitateľov. Zašlite 
nám ich na adresu: Šamo-
rín a okolie, Hlavná ulica 
37, 931 01 Šamorín alebo 
na emailovú adresu redak-
cia@samorin.sk.

HASIČI ZASAHOVALI
• 4. februára o 13.45 hod. 
hasičskej jednotke bolo ozná-
mené, že v Šamoríne na križo-
vatke ulíc Rybárska a Záhrad-
nícka je vytečený olej na chod-
níku. Vozidlo Škoda Octavia pri 
náraze do obrubníka chodníka 
sa poškodilo a olej vytiekol na 
chodník. Olej bol odstránený 
pomocou absorbčného mate-
riálu. 
• 8. februára o 13.10 hod. bola 
vyslaná hasičská jednotka zo 
Šamorína a z Dunajskej Stredy 
k požiaru rodinného domu v 
Báči. Do  príchodu hasičov sa 
podarilo požiar uhasiť ducha-
prítomnému majiteľovi domu. 
Príčinou požiaru  pravdepo-
dobne bol skrat na elektrickom 
vedení.  
• 15. februára o 11.54 hod. 
hasiči z Dunajskej Stredy a zo 
Šamorína zasahovali pri požiari 
rodinného domu v obci Holice 
- Budafa. Požiar zničil nábytok 
a vybavenie predsiene rodin-
ného domu. Včasným zásahom 
hasičov sa podarilo zabrániť 
rozšíreniu požiaru na ďalšie 
miestnosti a väčším škodám. 
Pravdepodobná príčina požia-
ru bola preťažená elektrická 

inštalácia a následný skrat. 
• 21. februára o 19.32 hod. sa 
stala dopravná nehoda medzi 
obcami Štvrtok na Ostrove a 
Studené. Vodič nezvládol ria-
denie vozidla, zišiel z cesty a 
auto sa prevrátilo. Keď sa hasiči 
dostavili na miesto, zraneného 
vodiča už ošetrovala osádka 
RLP. Hasiči zabezpečili vozidlo 
proti požiaru.  
• 22. februára o 6.38 hod. na 
ceste č. 63 pri Šamoríne sa sta-
la dopravná nehoda.  Vodička 
vozidla Škoda Fabia nezvládla 
riadenie vozidla pri predbieha-
ní a pri zaraďovaní do svojho 
jazdného pruhu narazila do 

stromu. Pri náraze sa vozidlo 
zdemolovalo v takej miere, že 
vyslobodzovanie zakliesnenej 
vodičky z vraku bolo veľmi zdĺ-
havé.  
• 22. februára o 7.42 hod. sa 
stala ďalšia dopravná nehoda 
v križovatke Báč – Gabčíkovo. 
Zrazili sa vozidlá Škoda Room-
ster a Škoda Octavia. Po zrážke 
vozidlo Škoda Octavia vlete-
lo do záhrady domu, pričom 
zdemolovalo plot a vyvrátilo 
strom. Vodička vozidla Room-
ster bola prevezená do nemoc-
nice. Hasiči zabezpečili autá 
proti požiaru a odstránili vyte-
čený olej z cesty.

Ako každý rok, 5. a 6. februára 
sa u nás uskutočnil maškarný 
ples, kde boli prítomní aj rodi-
čia. Spolu s upratovačkami 
sme ozdobili tanečnú sálu a 
deti od rána vítala pani uči-
teľka prezlečená za prasiat-
ko. V rámci dopoludnia veľká 
skupina s výchovným jazy-
kom slovenským s tetou Alic-

kou obchádzali triedy, ponú-
kali deti z ostatných tried a 
pracovný kolektív vlastno-
ručne upečenými zákuska-
mi a spoločne si zaspievali, 
zatancovali a predniesli bás-
ne  o fašiangoch. K obedu 
nemohli chýbať tradičné šiš-
ky, ktoré pre deti pripravili 
pani kuchárky, a to v hojnom 

počte 180 kusov ich usmaži-
li. Po spánku sa mohla začať 
fašiangová zábava. V rytme 
hudby deti, ktoré sa ukryli 
za masky prasiatka, kocúra, 
športovca, kúzelníka, šašov, 
čarodejníka a mexického 
tanečníka, predviedli svoje  
jedinečné a veselé masky pre 
rodičov a budúcich škôlka-
rov. Nechýbalo ani občerstve-
nie, zákusky a malinovky. Po 
veselosti a zábave na druhý 
deň podľa ľudových zvyklostí 
deti zo všetkých tried spoloč-
ne pochovali basu.
Srdečne Vás pozývame na 
Dni otvorených dverí – prvé 
jarné tvorivé dielne spoločne 
s rodičmi a s budúcimi škôl-
karmi dňa 11. 3. 2008 (utorok)  
pre skupiny s výchovným 
jazykom slovenským a dňa 
12. 3. 2008 (streda)  o 15.30 
hod.  s výchovným jazykom 
maďarským v budove  MŠ.

Alica Vörösová,  
Erika Horváthová,

MŠ Dunajská

Deň otvorených dverí 
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„Týždeň odpúšťania“ v Mestskej 
knižnici Zsigmonda Zalabaiho 
Oznamujeme našim čitateľom, že od 25. do 29. marca 2008 budú 
v našej knižnici odpustené sankčné poplatky za upomienky a 
oneskorené vrátenie kníh. V prípade, že sa kniha stratila, môže-
te ju zaplatiť, alebo nahradiť iným exemplárom (čo si vopred 
dojednáte telefonicky alebo osobne). Naše telefónne číslo je: 590 
27 96. Týmto gestom chceme nielen uľahčiť spôsob vyrovnania 
dlžôb, ale dosiahnuť aj to, aby boli dlhodobo vypožičané knihy k 
dispozícii aj ostatným našim čitateľom.

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 

Občianske združenie  ČILISTOVNÍČEK vzniklo v máji 2005  pri 
ŠZŠ, MŠ a ŠMŠ pri Liečebnom ústave Šamorín-Čilistov. 
Kontakt:   031 562 6067,   0905 848 963 
V LÚ Čilistov sa  liečia dlhodobo chorí pacienti, ktorí sa počas  
liečebného pobytu zúčastňujú aj vyučovacieho procesu a 
v popoludňajších hodinách sa venujú záujmovej činnosti v 
školskom klube. 
 Ak sa rozhodnete venovať 2 % z povinného odvodu daní OZ 
Čilistovníček, aj vy môžete prispieť k ich kvalitnejšiemu a 
plnohodnotnejšiemu začleneniu do každodenného života. 

 IČO: 37988697      DIČ: 2022046422          
Č. ú.:  2145993655/ 0200 

 Vďaka rastúcej obľube zo stra-
ny žiadateľov a množstvu kva-
litných projektov, ktoré boli do 
grantového programu „Šanca 
pre váš región“ po minulé roč-
níky doručené, sa Konto Oran-
ge tento rok rozhodlo zvýšiť 
objem finančnej podpory urče-
nej na rozvoj regiónov Sloven-
ska. V rámci štvrtého pokračo-
vania grantového programu je 
na realizáciu verejnoprospeš-
ných projektov pripravených 
až 6 miliónov Sk. Šancu tak 
dostane viac jednotlivcov ako 
aj skupín obyvateľov, ktorí sa 
môžu do programu zapojiť a 
prispieť tak k zvýšeniu kvality 
života vo svojich regiónoch. 
Cieľom programu „Šanca pre 
váš región“ je podpora inova-
tívnych, zaujímavých projek-
tov, ktoré sú verejnoprospeš-
ného charakteru, vychádzajú 
z potrieb miestnej komunity 
a pozitívne vplývajú na kva-
litu života ľudí v jednotlivých 
regiónoch. Do programu sa 

môžu zapojiť aktívni občania, 
občianske združenia, nadácie, 
neziskové organizácie, samo-
správy obcí, verejnoprospešné 
inštitúcie, kultúrne zariadenia 
a regionálne médiá.
Podpora grantového programu 
Konta Orange bude, tak ako po 
minulé roky, opäť zameraná 
na rozvoj oddychových zón, 
výstavbu detských ihrísk, špor-
tovísk či kultúrnych zón, zlep-
šenie prístupu k informáciám v 
obciach a mestských častiach. 
Konto Orange chce prispieť aj 
na projekty revitalizácie turis-
tických a náučných chodníkov, 
cyklotrás, pamätihodností, his-
torického a kultúrneho dedič-
stva regiónu. Podporené budú 
aj projekty týkajúce sa rozvoja 
kultúrnych tradícií a zvyklostí 
regiónu ako aj komunitné pro-
jekty zamerané na vytvorenie 
prostredia pre stretávanie sa 
ľudí. 
V rámci programu bude medzi 
najlepšie projekty prerozdele-

ných po prvýkrát až 6 milió-
nov korún. Vzrástla maximál-
na výška podpory určená na 
jeden projekt, ktorá po novom 
predstavuje až 100 000 korún. 
Novinkou je aj špeciálne oce-
nenie „Projekt roka“, ktoré má 
za cieľ podnietiť čo najväčšiu 
rôznorodosť predkladaných 
projektov a bude udelené za 
inovatívnosť v nápade ako aj 
za celkovú kvalitu projektu 
pri naplnení kritérií progra-
mu. V každom kraji hodno-
tiaca komisia nominuje jeden 
projekt, z ktorých najlepší 
následne získa ocenenie „Pro-
jekt roka“ spolu s finančnou
odmenou vo výške 50 000 
korún.
Štvrtý ročník grantového 

programu „Šanca pre váš regi-
ón“ štartuje 14. februára 2008 
a termín prijímania projek-
tov trvá do 2. apríla 2008. Na 
rozdiel od minulých ročníkov 
už nebude program prebie-
hať v dvoch etapách, ale má 
rovnaký začiatok aj uzávierku 
pre posielanie projektov zo 
všetkých ôsmich krajov Slo-
venska.
Záujemcovia o grantový prí-
spevok z celého Slovenska 
môžu svoje projekty posielať 
na adresu Centrum pre filan-
tropiu, Kozia 11, 811 03 Brati-
slava. Formulár spolu s bližším 
popisom štruktúry predklada-
ných projektov je k dispozícii 
na stránke www.kontoorange.
sk.     (ts)

Ponuka Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaia

ŠANCA PRE VÁŠ REGIÓN 

MARIÁN LABUDA – JÁN ŠTRASSER: HEREC JE VŽDY NA OČIACH
Rodák z Hontianskych Nemcov Marián 
Labuda v knihe s názvom Herec je vždy na 
očiach, ktorá vyšla ako jedna z úspešných 
v edícii „interview“, otvorene hovorí o 
svojej divadelnej a filmovej práci a o všet-
kom, o čom inak odmieta komunikovať s 
médiami. Marián Labuda nikdy nezvykol 
viesť rozhovory o súkromí či spontánne 
vyjadrovať svoje nefalšované postoje k 
hereckým kolegom a kolegyniam. Práve 
preto bolo jeho súkromie vždy zahalené 
rúškom tajomstva. V tejto knihe sa však 
rozhodol bez okolkov obnažiť svoje spomienky a nerobilo mu 
problémy odpovedať na každú otázku, ktorú mu skúsený a o 
dva roky starší publicista Ján Štrasser kládol. V dlhých a šťav-
natých rozhovoroch si Labuda zaspomínal na mnoho pikant-
ných vecí a nevynechal ani to, kto bol jeho kamarát a kto mu 
naopak až tak veľmi nesadol.  

MILAN LASICA – JÁN ŠTRASSER: LENŽE JA SOM IBA KOMIK
Ján Štrasser: „… opýtal som sa Milana 
Lasicu, či by nebol ochotný stráviť nejaký 
čas so mnou a s mojím magnetofónom a 
odpovedať na moje otázky. Tie otázky by 
sa dotýkali jeho života, práce, rodiny, pria-
teľov, záľub, názorov. Milan Lasica súhlasil 
a tak sa v zime a na jar 2005 takmer štyri 
mesiace jeden- až dvakrát do týždňa stre-
távali uňho doma či v jeho divadelnej šat-
ni v Štúdiu L + S a zhovárali sa. Tak vznikla 
kniha Lenže ja som iba komik, ktorá vyšla vo vydavateľstve 
Forza Music. Milan Lasica v nej okrem iného odpovedá na 
otázky týkajúce sa jeho detstva, ako sa stal humoristom, her-
com, čo si myslí o divadle, prírode, priateľstve, láske, politike, 
športe, o Slovensku, o svete. Jedným slovom o živote.
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Keďže hotel Kormorán sa 
nachádza v nádhernom, 
tichom prostredí, využíva aj 
prírodné možnosti okolia. 
Minulý rok na 19 hektároch 
vybudoval nádherný park, 
tzv. Lagúnu, ktorá sa v tomto 
období prebúdza  zo zimného 
spánku.
Začínajú sa záhradnícke prá-
ce, jarné upratovanie a čis-
tenie po zimnom období. 
Hotelu nechýba ani tenisové, 
petangové či futbalové ihris-
ko, hostia, ale i návštevníci 
hotela majú k dispozícii aj 
relax centrum (sauna, bazén s 
hydromasážou atď.), nehovo-
riac o vodných športoch.   
V mesiaci marec si pripome-
nieme Medzinárodný deň 
žien, sviatok, ktorý je síce spá-
janý s komunistickým sviat-

kom, ale je to sviatok americ-
kých žien, ktoré po prvýkrát 
vyjadrili nespokojnosť s 
postavením žien. V tento deň 
majú ženy v Relax centre zľavu 
a ich pobyt im môžeme sprí-
jemniť  balíčkom „Ladies Day“  
(hydromásažny bazén, masáž 
celého tela s vonným olejom 
a malé prekvapenie). V mesiaci 
marec začína v hoteli aj pokro-
vý turnaj „Texas holden poker“, 
kde sa môžu záujemcovia 
prihlásiť a informovať na č. t. 
0904 107 662 u pána Mezeia. 
Turnaj bude prebiehať v Čier-
nej Perle od utorka 18. 3. 2008, 
a to v utorok - štvrtok v čase 
od 19.00 hod. do 22.00 hod. a 
v piatok - sobota od 19.00 hod. 
do 24.00 hodiny. Celý mesiac 
prebieha aj 10 % zľava na uby-
tovaní.      (t) 

Marec v hoteli Kormorán

Konto Orange vyhlasuje už 
po štvrtýkrát meno držiteľa 
ocenenia „Srdce na správ-
nom mieste“. Ocenenie je 
udeľované v rámci charita-
tívneho programu „Darujte 
Vianoce“ autorovi najkraj-
šieho a najobetavejšieho 
činu pre druhých ľudí, ktorý 
bol zrealizovaný počas via-
nočných sviatkov. Zástupco-
via Konta Orange odovzdali 
umelecky stvárnené sklene-
né srdce Anne Urbanovskej 
z Bánoviec nad Bebravou, 
ktorá sa do programu nezišt-
ne zapája už niekoľko rokov. 
Pani Urbanovská už niekoľko 
rokov pravidelne a s veľkou 
obetavosťou pripravuje pro-
jekty, ktoré umožňujú príjem-
nejšie prežitie Vianoc rodinám 
nachádzajúcim sa v ťažšej 
sociálnej situácii, viacdetným 
rodinám, kde je jeden z rodi-
čov nezamestnaný, rodinu 
opustil, alebo sa stará o ťažko 
postihnuté dieťa. Tohtoročná 
držiteľka ocenenia pomohla 
svojimi projektmi zabezpečiť 
mnohým ľudom v núdzi potra-
viny na sviatky, zimné obleče-
nie pre deti, lieky, vitamíny, 
posteľnú bielizeň či drobné 
darčeky. „Pani Urbanovská 
patrí už niekoľko rokov medzi 

ľudí pravidelne nominovaných 
na ocenenie Srdce na správ-
nom mieste. Doposiaľ sa však 
vždy našiel príbeh, ktorý bol o 
kúsok silnejší, než tie, ktorým 
sa venovala pani Urbanovská 
vo svojich vianočných pro-
jektoch. Možno to však bolo 
len tým, že o svojej pomoci 
vždy písala veľmi skromne, 
jednoducho a stručne. Tento 
rok sme sa však rozhodli ude-
liť toto ocenenie práve jej a 
vyjadriť jej tým naše poďako-
vanie a zároveň obdiv za všet-
ky tie roky, počas ktorých sa 
do programu Darujte Vianoce 
zapája a za všetky rodiny, kto-
rým doposiaľ pomohla. Pani 
Urbanovská totiž od roku 2005 
do programu predložila až 30 
projektov, z ktorých 21 bolo 
finančne podporených a rea-
lizovaných. Svojimi projektmi 
za tri roky pomohla stráviť 
krajšie Vianoce až 71 ľuďom. 
Ocenenie Srdce na správnom 
mieste jej preto právom pat-
rí,“ uviedla Andrea Cocherová, 
riaditeľka Úseku komunikácie 
a značky spoločnosti Orange 
Slovensko. 
V roku 2007 vyhlásilo Konto 
Orange charitatívny program 
„Darujte Vianoce“ už po 
šiestykrát. Tradične sa do 

neho mohol zapojiť každý, kto 
má záujem pomôcť druhým 
ľuďom v núdzi prežiť kraj-
šie a plnohodnotné Vianoce. 
V uplynulom ročníku bolo 
odbornou komisiou posudzo-
vaných spolu 243 doručených 
žiadostí. Vybraných bolo 101 
projektov, ktoré najlepšie spĺ-
ňali kritériá programu. Konto 
Orange medzi ne prerozde-
lilo na tento účel pripravený 
1 milión slovenských korún. 

Prostredníctvom finančnej
zbierky, ktorá bola zrealizova-
ná v spolupráci so spoločnos-
ťou Orange Slovensko, mali 
zákazníci možnosť prispieť 
zaslaním SMS správy v hod-
note 30 Sk, čím sa podarilo 
úvodnú sumu 1 milión korún 
navýšiť o ďalších 56 850 korún. 
Vďaka tejto čiastke mohlo byť 
podporených a následne zre-
alizovaných ďalších 7 vianoč-
ných projektov.  (ts)

Odovzdalo sa ocenenie SRDCE NA SPRÁVNOM MIESTE

Zľava: Andrea Cocherová, riaditeľka úseku komunikácie a značky spoločnosti 
Orange Slovensko, Anna Urbanovská, nová držiteľka ocenenia Srdce na správ-
nom mieste a Iveta Malachovská, moderátorka tlačovej konferencie 

90. výročie slovenského 
školstva v Šamoríne 
Vážení občania,
Základná škola Kláštorná 4 Šamorín Vám oznamuje, že nás v 
máji 2008 čaká významná udalosť – 90. výročie slovenského 
školstva a s tým súvisiace oslavy 50. výročia budovy ZŠ.

Máme záujem o dôstojný priebeh celého podujatia, preto sme 
požiadali MŠ SR o prepožičanie čestného názvu pre školu „Základ-
ná škola Mateja Bela“. Pri tejto príležitosti škola chystá:
– vydanie výročného zborníka,
– pozvánky pre hostí,
– kvíz o osobnosti Mateja Bela spojenú s výstavou,
– výtvarnú a literárnu súťaž s výstavou prác „Naša škola“,
– súťaž o logo školy,
– slávnostnú akadémiu. 

Naša škola uvíta od všetkých bývalých absolventov aj súčasných 
priaznivcov školy akúkoľvek podporu formou sponzorských prí-
spevkov na číslo účtu: 0192992752/0900. 
Ďakujeme Vám vopred za podporu a pomoc. 

Mgr. Magdaléna Vajasová,
riaditeľka školy



MAREC 2008 11ŠPORT • HOBBY

Cieľom Konta Orange je: meniť veci k lepšiemu 
Nezisková organizácia Konto 
Orange pomáhala aj v roku 
2007 prostredníctvom širo-
kého záberu podporovaných 
aktivít meniť veci k lepšiemu. 
Vo svojej stratégii sa ako jedi-
ná firemná nadácia na Sloven-
sku systematicky a dlhodobo 
zameriava na štyri hlavné 
oblasti podpory: vzdelávacie 
a voľnočasové aktivity, rozvoj 
regiónov, charitu a  minoritné 
skupiny. V minulom roku Kon-
to Orange celkovo prerozdeli-
lo viac ako 25,7 mil. korún. 
Podľa prieskumu agentúry 
TNS AISA z konca roku 2007 
je Konto Orange vnímané ako 
najdôveryhodnejšia firemná
nadácia, ktorá promptne rea-
guje na potreby spoločnosti 
a poskytuje pomoc tam, kde 
je najviac potrebná. V roku 
2007 Konto Orange obdržalo 
v rámci 9 grantových progra-
mov spolu 2382 projektov so 
žiadosťami o grantový príspe-
vok, pričom finančná podpora
bola pridelená celkovo 522 
žiadostiam. Grantovou for-
mou tak bolo prerozdelených 
spolu 15 961 058 Sk. Okrem 
grantových projektov bolo v 
rámci Konta Orange podpo-
rených ďalších 128 žiadostí 
(podpora jednotlivcov v rámci 
Fondu pre sociálne slabých a 
chorých, Dobrý anjel, Sloven-
ská nadácia Silvie Gašparovi-
čovej, Unicef, Detský fond SR 
a mnohé ďalšie). Celková pre-
rozdelená suma finančných
prostriedkov z Konta Orange 
v roku 2007 predstavuje 25 
709 167 Sk.  
Konto Orange smeruje svoju 
podporu do štyroch hlavných 
oblastí: na vzdelávacie a voľ-
nočasové aktivity, regionálny 
rozvoj, charitatívne aktivity a 
oblasť minoritných skupín.
V rámci vzdelávacích a voľ-
nočasových aktivít bolo v 
roku 2007 realizovaných 6 
grantových programov: Ško-
ly pre budúcnosť (program 
pre učiteľov základných škôl), 
Učme sa inak (program pre 
stredoškolákov), Je to tvoja 
škola malá? (program určený 
študentom vysokých škôl), 
Štipendium pre znevýhodne-

ných (program pre hendike-
povaných študentov stred-
ných a vysokých škôl), Podpo-
ríme veľké nápady (program 
na podporu voľnočasových 
aktivít pre mladých ľudí) a 
Pomôžeme vám rozprestrieť 
krídla (program na podporu 
voľnočasových aktivít pre ľudí 
s hendikepom).
V oblasti rozvoja regiónov 
Slovenska Konto Orange v 
roku 2007 už po tretíkrát rea-
lizovalo grantový program 
Šanca pre váš región (zame-
raný na zvyšovanie kvality 
života v regiónoch prostred-
níctvom iniciatívnych obyva-
teľov), Grantový program pre 
zamestnancov (program pre 
zamestnancov spoločnosti 
Orange Slovensko) a pokra-
čovalo aj v spoločnej iniciatí-
ve s Asociáciou komunitných 
nadácii Klub darcov.
Podporu v oblasti charity v 
roku 2007 zastrešoval už tra-
dične program Darujte Via-
noce (charitatívny program 
pre nezištných a ochotných 
darcov, ktorí majú záujem pri-
praviť krajšie Vianoce pre ľudí 
v núdzi) a pomoc Konta Oran-
ge smerovala aj do Fondu pre 
sociálne slabých a chorých. 
V roku 2007 sa činnosť Kon-
ta Orange sústredila najmä 
na prehĺbenie spolupráce s 
minoritnými skupinami. Popri 

doposiaľ existujúcej spolu-
práci s o. z. Návrat (náhrad-
ná rodinná starostlivosť), 
Divadlom z Pasáže (komunit-
né divadlo pracujúce s ľuďmi 
s mentálnym postihnutím) a 
o. z. Proti prúdu (pomoc bez-
domovcom) Konto Orange 
minulý rok nadviazalo nové 
partnerstvá s ďalšími organi-
záciami pôsobiacimi v oblasti 
podpory minoritných sku-
pín. Zameralo sa pritom na 
podporu v oblasti domáceho 
násilia (o. z. Pomoc deťom v 
kríze), drogovej problematiky 
(o. z. Odyseus) ako aj podpo-

ru rómskej komunity (Rómsky 
skauting, Rómsky inštitút a 
projekt Divé maky). 
„Som hrdá na to, že si Konto 
Orange aj v roku 2007 udržalo 
postavenie vedúcej firemnej
nadácie, ktorá smeruje svoje 
pôsobenie do širokého port-
fólia aktivít a oblastí podpo-
ry pri zachovaní dlhodobej, 
systematickej a hlavne trans-
parentnej formy nakladania s 
2 % asignácie dane z príjmov,“ 
uviedla Andrea Cocherová, ria-
diteľka úseku komunikácie a 
značky spoločnosti Orange Slo-
vensko.                  (ts)

Zľava: Aneta Kováčová a Karol Daniš – mladí talentovaní hudobníci (speváčka a huslista) z projektu Divé maky, ktorý je rea-
lizovaný s podporou Konta Orange spolu s Ivetou Malachovskou, moderátorkou tlačovej konferencie

ZO ŽIVOTA FC ŠTK 1914 ŠAMORÍN
V jarnej časti súťaže III. ligy 
Západ ročník 2007-2008 
seniorov FC ŠTK 1914 Šamo-
rín posilnia nasledovní fut-
balisti:
Tomáš Szöllös – 22-ročný, štu-
dent UK Fakulta TV a športu v 
Bratislave. Doterajšie kluby: 
MFK Košice, ŠK SFM Senec.
Martin Polgár – 22-ročný, 
zamestnanec. Doterajšie kluby: 
ŠK Inter Bratislava, OFK Dunaj-
ská Streda.
Tomáš Kósa – 22-ročný, štu-
dent. Doterajšie kluby: DAC 
Dunajská Streda, ŠPK Bratisla-
va, ŠK Inter Bratislava.
Daniel Lacko – 22-ročný, štu-
dent UK Fakulta TV a športu 
v Bratislave. Doterajšie kluby: 

Tatran Prešov, FC Ružinov Bra-
tislava, ŠK SFM Senec.
Pavol Šiška – 22-ročný, štu-
dent UK Fakulta TV a športu 
v Bratislave. Doterajšie klu-
by: PFK Piešťany, TJ Spartak 
Myjava, ŠKP Bratislava, ŠK SFM 
Senec.
Miroslav Bagin – 25-ročný, 
zamestnanec. Doterajší klub: 
OŠK Slovenský Grob.

1. jarné kolo 16. marec: 
Dubnica B - Šamorín
2. jarné kolo 23. marec: 
Šamorín – Neded
3. jarné kolo 30. marec: 
ČFK Nitra – Šamorín

Štefan Balog,
tajomník FC ŠTK 1914
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12. decembra 2007 sa narodi-
la Laura Pötheová, 4. januára 
2008 Sebastián Horváth, 9. 
januára Alexandra Klapka, 
11. januára Scarlett Monika 
Ferenczyová a Tomáš Len-
gyel, 15. januára Michaela 
Bartalosová, 16. januára 
Zuzana Štefíková, 27. januára 
Lea Dupačová, 31. januára 
Rebeca Husvéthová, 1. febru-
ára Zuzana Rechtoríková, 6. 
februára Natália Horváthová, 
12. februára Karin Méhesová 
a Katarína Štvrtková, 14. 
februára Linda Orosová, 17. 
februára Andrea Šipošová, 
18. februára Viktória Kozmí-
rová a Terézia Kaššovicová.
Veľa šťastia, novorodenci! 

NARODENIA

20. januára 2008 zomre-
la vo veku 51 rokov Oľga 
Pongráczová, 24. januára vo 
veku 76 rokov Ida Nagyová, 
26. januára vo veku 86 rokov 
Karol Pörge, 29. januára vo 
veku 73 rokov Zuzana Mol-
nárová, 1. februára vo veku 
33 rokov Renáta Fríberová, 
2. februára vo veku 86 rokov 
Barbora Baráthová, 6. febru-
ára vo veku 63 rokov Zuzana 
Halagová, 7. februára vo veku 
84 rokov Ladislav Jakubík, 
14. februára vo veku 64 rokov 
Jozef Bartal, 15. februára vo 
veku 86 rokov Jozef Filipčík, 
22. februára vo veku 82 rokov 
Anna Mezeyová, 25. februára 
vo veku 82 rokov Vojtech 
Nagy a vo veku 28 rokov Zsolt 
Bárdos.
Česť ich pamiatke! 

ÚMRTIA

Veľa šťastia, zdravia, lásky a 
pohody prajeme tým obča-
nom mesta, ktorí v marci 
2008 dovŕšia 70., 75., 80., 85., 
86. a viac rokov života: Klára 
Állóová, Štefan Ferenczi, 
Helena Fröhlichová, Jozef 
Hraška, Margita Šipošová, 
Juraj Valacsai, Jozef Kővári, 
Júlia Síposová, Štefan Széke-
ly, Terézia Csejteyová, Anna 
Spáčilová, Terézia Szluková, 
Rozália Vranská, Júlia Hor-
váthová, Helena Kerepecká, 
Mária Kovácsová, Terézia 
Baleková, Julianna Barátho-
vá, Mária Bartalová, Viktor 
Czafik, Gustav Fekete, Karol
Filka, Julianna Lukácsová, 
Irena Öllősová, Mária Riedlo-
vá, Katarína Sváteková.

NAŠU JUBILANTI
11. marec – Viktor – škola hrou, hudobno-výchovný program pre 
žiakov I. stupňa  o 8.15 hod. a pre žiakov II. stupňa ZŠ o 10.00 hod.   
12. marec – A kaktusz virága – divadelné predstavenie – 19.00 
28. marec – Deň učiteľov – slávnostná akadémia – 14.00  

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

DROBNÉ INZERÁTY

JARNÝ JARMOK
Mesto Šamorín v dňoch 17. – 19. apríla 

usporiada na Hlavnom námestí 
tradičný Jarný jarmok, na ktorý aj tentoraz 

každého srdečne pozýva.

Poďakovanie 
Touto cestou úctivo ďakujeme všetkým Šamorínčanom, zná-
mym, neznámym, spolupracovníkom, kamarátom, ktorí dňa 

29. februára 2008 prišli odprevadiť nášho drahého zosnulého 
Zsolta Bárdosa na jeho poslednej ceste.

Smútiace rodiny

2. februára: Zoltán Hegyi a 
Alina Zalkaová.
Gratulujeme!                                             

UZAVRELI MANŽELSTVO 

VEĽKONOČNÉ OBRADY 

Rímskokatolícky kostol
Zelený štvrtok:
19.00 slovenská sv. omša
Veľký piatok:      
14.30 obrady v slov. jazyku
19.30 spoločná krížová cesta 
ulicami mesta
Biela sobota:
9.00 vyloženie Sviatosti Oltárnej
20.00 obrady v slov. jazyku
Veľkonočná nedeľa: 
9.30 slovenská svätá omša
Veľkonočný pondelok:         

9.30 slovenská svätá omša

Evanjelický kostol
19. marec – pôstna večiereň 
18.00 – pôstne večerné Sl. 
Božie 
Veľký piatok: 
8.30 PAŠIE
9.30 Večera Pánova
Veľkonočná nedeľa: 
8.30 slávnostné Služby Božie
9.30 Večera Pánova
Veľkonočný pondelok:   
9.00 slávnostné Služby Božie
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MAREC 2008KALENDÁR UDALOSTÍ

•  Práca vhodná pre dôchod-
cov a invalidov v Šamoríne. 
Peniaze na ruku každý deň. 
Tel.: 0905 613 173

•  Firma ADIMEX prijme do 
pracovného pomeru preda-
vačky do predajne potravín 
v Šamoríne. Podrobné infor-
mácie na tel. č. 0902 955 097

•  Hľadá sa 3-ročný ratlík, stra-
tený v januári v Šamoríne. 
Psík je krátkosrstý, čierny s 
hnedými fľakmi nad očami, 
na papuľke, na hrudi a na 
labkách. Má krátky chvost 
a ovisnuté uši. Reaguje na 
meno Aron. Prosím o akékoľ-
vek informácie na tel. č. 0905 
997 184

Novootvorená prevádzka
Ponúkam strihanie a úpravu srsti psov. Čistenie uší, análnych 

vačkov, skrátenie pazúrov v cene 250,- Sk.
Okúpanie: 100,- Sk

Trimovanie: 100,- Sk
Okrem toho bezplatne od Vás vyzdvihnem domáceho miláči-

ka a vrátim Vám upraveného.
Tel.: 0908 126 642, Šamorín – Kraľovianky 4. Pracujem na tel. 

objednanie!

Poskytujeme tieto služby:
 - kúpanie
- strihanie

- vyčesávanie
- trimovanie

- strihanie nechtov
- vytláčanie análnych žliaz

- čistenie uší 
PRACUJEME LEN NA TELEFONICKÚ OBJEDNÁVKU!
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WWW.SAMORIN.COM

� 0905/666 653

                                                RODINNÉ DOMY, POZEMKY,  BYTY
         reality@exclusive-reality.sk

INFO:
0905 444 454, 

0905 666 653, 0905 666 683

Stavebné pozemky

 Hviezdoslavov

Čukárska Paka

HORNÁ POTÔŇ
INFO: 0907/333 366

BYTY ŠAMORÍN

Predáme pekný slnečný 2 izb. byt v novo-
stavbe o výmere 56 m2. V celom byte sú 
plastové okná, sieťky, vonkajšie žalúzie.   
V celom byte je vlastné podlahové kúrenie.  
K bytu patrí aj garážové státie pod bytovkou 
a samostatný murovaný úložný priestor.    

Cena: 2 970 000,-Sk
� 0905/666 653

Predáme 3 izb. byt v novej časti mesta 
Šamorín o výmere 78m2 4/4posch. K by-
tu patrí balkón, murovaná pivnica a garáž. 
V celom byte sa nachádza podlahové, sa-
mostatné kúrenie.      Cena: 3 600 000 Sk

� 0905/666 653

Predáme 3 izb. tehlový byt 
v  ovostavbe o výmere 75
m2. V celom byte sú plávaj-
úce podlahy, plastové okná, 
žalúzie, elektrické kúrenie. 
Kuchyňa má aj menšiu špa-
jza a je spojená s jedálen-
skou časťou.

 Cena: 3 300 000 Sk

� 0905/666 653

Predáme 1 izb. byt o výmere 
cca 30m2 po úplnej rekonštruk-
cii. V byte sa nachádza menšia 
chodba so skriňou, kúpeľňa s 
vaňou s toaletou, nová kuchyňa 
so zabudovanými spotrebičmi 
a slnečná obývačka s oddele-
nou časťou na spanie. 

 Cena: info v RK
� 0905/666 653

Predáme 4 izb. tehlový byt o 
výmere 82 m2 v pôvodnom 
stave. V byte je kuchyňa so 
špajzou, samostatná toaleta, 
kúpeľňa s vaňou, slnečná 
obývačka a 3 samostatné 
priestranné izby. K bytu patria 
3 murované pivnice a garáž.

 Cena: 2 580 000 Sk

Byt - Blatná na Ostrove

INFO: 0905/666683

Predáme pozemok o výmere 
1  414m2 v zastavanej časti obce 
Horná Potôň. Elektrika a plyn sa 
nachádzajú pri pozemku so šír-
kou cca 30 m. Nachádza priamo 
v obci v blízkosti potravín a AS.

Cena:   740,-Sk/m2

Všetky inžinierské 
siete k dispozícii



Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úpravu inzerátov.     A hirdetések tartalmi és nyelvtani helyességéért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.



Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úpravu inzerátov.     A hirdetések tartalmi és nyelvtani helyességéért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.



Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úpravu inzerátov.     A hirdetések tartalmi és nyelvtani helyességéért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.


