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Čo treba vedieť o zavedení eura
V súvislosti so zavedením eura v roku 2009, ako sme o tom informovali v poslednom vydaní našich novín, 
mestské zastupiteľstvo schválilo v decembri plán a vytvorilo pracovnú skupinu Eurotím, ktorej najdôleži-
tejšou úlohou je informovať občanov. Na otázky súvisiace so zavedením eura v dnešnom čísle odpovedá 
Ing. Elena Kohútiková, vrchná riaditeľka úseku Finančných a kapitálových trhov a členka Predstavenstva 
VÚB, a. s.

– Ako sa pripravuje Vaša 
banka na zavedenie eura? 
– Naša banka svojich klientov 
informuje o procese zave-
denia eura už od konca roka 
2006 prostredníctvom bro-
žúr, ktoré sú určené tak pod-
nikateľom, ako aj občanom. 
Brožúru „Všetko čo potrebujete 
vedieť o eure“ sme vydali aj v 
maďarskom jazyku. Rovnako 
sme vydali brožúru, ktorá je 
zameraná na eurobankovky 
a euromince, na ich vzhľad a 
rovnako aj ochranné prvky. 
Na našej špecializovanej web 
stránke www.euroservis.sk sú 
zverejnené všetky najaktu-
álnejšie informácie súvisiace 
s procesom zavedenia eura 
na Slovensku, rady aj legis-
latívne materiály. Zároveň je 
tu zriadená poradňa, v ktorej 
na otázky, ktoré v súvislosti s 
eurom dostaneme, odpovedá 
pani Elena Kohútiková, šéfka 
Eurovýboru VÚB, a odpovede 
sú k dispozícii širokej verej-
nosti.  Rovnako sa každý môže 
so svojou otázkou obrátiť aj 
na naše call centrum. Okrem 
toho sme vydali množstvo člán-
kov, radíme v Hospodárskych 
novinách, v Novom čase a v ďal-
ších periodikách. Na pobočkách 
našej banky pôsobia vyškolení 
eurošpecialisti, ktorí sú priprave-
ní odpovedať na otázky klientov 
a poradiť im, ako sa majú na prí-
chod eura pripraviť. 

– Aké pomôcky pripravujete 
pre svojich klientov?
– Po stanovení konverzného 
kurzu by mala každá domác-
nosť na Slovensku dostať 
poštou tzv. eurokalkulačku, 
ktorá pomôže pri prepočte zo 
slovenských korún na eurá. 
Táto aktivita je súčasťou kam-
pane, ktorú robí vláda. Pre 
našich klientov pripravujeme 
ďalšie eurobrožúry, v ktorých 
dostanú odpovede na naj-
častejšie kladené otázky a na 
našej webovej stránke v časti 
euroservis bude po stanovení 
konverzného kurzu možnosť 
oboznámiť sa so všetkými 
údajmi v slovenských koru-
nách aj v duálnom zobrazení 
v eure. Zároveň informujeme 

podnikateľov, ale aj obyvate-
ľov o rôznych otázkach súvi-
siacich s príchodom eura.  
– Ako bude prebiehať oboz-
námenie sa s novými ban-
kovkami a mincami?
– Keďže eurobankovky a slo-
venské euromince sa do obe-
hu dostanú až od 1. 1. 2009, 
je možné sa s nimi obozná-
miť zatiaľ iba v teoretickej 
rovine. V decembri si budú 
môcť občania zakúpiť tzv. 
štartovacie balíčky, v ktorých 
budú slovenské euromince, 
takže budú mať možnosť si 
ich detailne pozrieť, avšak 
platiť nimi bude možné až 
od 1. 1. 2009. Naša banka 
vydala brožúru „Euro v našich 
peňaženkách“, ktorá je akou-

si zoznamkou so všetkými 
platnými eurobankovkami a 
euromincami všetkých štátov 
eurozóny a zároveň pred-
stavuje aj vizuál pripravova-
ných slovenských euromincí 
a eurobankoviek. Treba však 
upozorniť, že zatiaľ čo euro-
mince má každá krajina s 
vlastným motívom, euroban-
kovky sú spoločné a nedajú 
sa rozlíšiť podľa jednotlivých 
krajín. Mnohí obyvatelia už 
mali možnosť eurobankovky 
používať pri svojich cestách 
do zahraničia. 
– Ako ste sa pripravili na 
zvládnutie návalu klientov?
– Banky budú pripravené na 
nápor klientov, budú posilňo-
vať schopnosť pobočiek tento 
nápor zvládnuť. No vzhľa-
dom na to, že mince sa budú 
môcť vymieňať ešte 5 rokov 
a bankovky bez obmedzenia, 
neočakávame, že by občania 
podľahli nejakej panike. Pod-
mienky výmeny sa nezmenia, 
slovenské koruny sa vždy, 
kedykoľvek príde občan do 
banky či Národnej banky Slo-
venska, vymenia tým istým 
konverzným kurzom a výme-
na bude bezplatná. Pre to, 
aby občania nemuseli hneď 
po prijatí eura čakať v radoch 
na výmenu svojej slovenskej 
hotovosti na eurohotovosť, je 
ju lepšie pred termínom prí-

(Pokračovanie na 3. strane)
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Občanom, ktorí v marci 2008 zavŕšili 70., 75., 80., 85., 86. a vyšší vek svojho živo-
ta, 25. marca blahoželal v mene samosprávy mesta Šamorín primátor Károly 
Domsitz

Od 17. marca môžeme opäť nakupovať v predajni Jednota v Obchodnom dome 
na Hlavnej ulici. Predajňa bola totiž kvôli prestavbe istý čas zatvorená, v polovici 
marca bola otvorená ako Supermarket 

Marec - mesiac knihy v mestskej knižnici. Viacej na strane 7

Vyhodnotenie najlepších športovcov roka 2007. Viacej na strane 10

28. marec - Deň učiteľov - o slávnostnej akadémii sa dočítate viacej v najbližšom 
čísle

Z POŠTY NAŠEJ REDAKCIE 
Vážená redakcia,
zasielam Vám malý príspevok do Vášho mesačníka. Jedná sa o 
parkovanie áut pred panelákom na Rybárskej č. 9.
Autá neustále parkujú na trávniku a pred odpadkovými kontaj-
nermi, čím znemožňujú odvoz smetí, čo sa už viackrát stalo. A 
mestská polícia? Prejdú okolo aj viackrát za deň a ani si nevšimnú 
tieto autá. Skúste takto zaparkovať v Bratislave bez toho, aby Vám 
odtiahli auto. 

Váš čitateľ   Richard Borbély
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chodu eura uložiť na účet v 
banke. Ale i ak to občan neu-
robí, o svoje peniaze nepríde, 
a zo zákona má garantovanú 
ich výmenu.
– V prípade potreby bude 
Vaša banka vykonávať služ-
by aj počas dní pracovného 
pokoja?  
– Áno, vybrané pobočky ban-
ky budú otvorené, tak ako 
dnes, aj počas dní pracovné-
ho pokoja. Od 5. januára budú 
banky pracovať plnohodnot-
ne, ako dnes. Do 5. januára 
bude činnosť bánk čiastočne 
obmedzená kvôli konverzii na 
euro, občania si budú môcť 
vymeniť bez problémov slo-
venské koruny za eurá i počas 
týchto dní, budú fungovať 
bankomaty a občania budú 
môcť platiť platobnými kar-
tami. Treba však pripomenúť, 
že občania budú môcť platiť 
za tovary a služby až do 16. 
januára 2009 aj slovenskými 
korunami.

– Aké opatrenia plánujete 
zaviesť k zabráneniu špeku-
láciám, ochrane proti falzifi-
kátom?
– Banky školia svojich zamest-
nancov, aby boli pripravení 
na novú menu. Čo sa týka 
klientov, najmä podnikateľov, 
ktorých zamestnanci prídu do 
kontaktu s hotovosťou, odpo-
rúčame, aby boli preškolení a 
oboznámili sa s ochrannými 
prvkami aj vizuálom euroban-
koviek a euromincí. Rovnako 
dôležité by malo byť aj zakú-
penie UV lámp či iných zaria-
dení, ktoré dokážu rozlíšiť fal-
zifikáty.
– Z hľadiska banky aké 
výhody má zavedenie eura, 
a čo z toho budú eventuál-
ne pociťovať klienti? 
– Pre obchodné banky zave-
denie eura znamená časť stra-
ty na zisku predovšetkým z 
obchodov medzi slovenskou 
korunou a eurom, na druhej 
strane očakávajú zlepšenie 
ekonomickej situácie ich 

klientov, nakoľko títo na zave-
dení eura ušetria to, čo strá-
cali na kurzových pohyboch, 
maržiach a zabezpečení sa 
proti kurzovému riziku. Tým sa 
vytvorí možnosť pre iné aktív-
ne obchody bánk so svojimi 
klientmi. Pre občana to bude 
znamenať transparentnosť aj 
vo vzťahu k cenám v zahrani-
čí. Zvýšenie ekonomickej akti-
vity podnikateľskej sféry im 
prinesie rýchlejšie približova-
nie sa k životnej úrovni vyspe-
lých európskych krajín. Občan 
sa zároveň stane plnohod-
notným Európanom, preto-
že bude mať v rukách menu, 
ktorú akceptujú vo všetkých 
krajinách sveta. Nebude sa 
musieť viacej starať pri kúpe 
dovolenky alebo ceste do 
zahraničia, kedy si má nakúpiť 
eurá, bude ich mať jednodu-
cho v peňaženke.
– Čo nás čaká pri zámene 
hotovosti, či je zameniteľná 
čiastka ohraničená alebo 
ľubovoľná?
– Banky budú hotovosť 
zamieňať bezplatne. V obdo-
bí duálneho obehu (teda 
počas prvých 16 dní roka 
2009) bude výmena možná v 
ľubovoľnom množstve. Avšak 
od druhého dňa po uplynutí 
duálneho obehu má banka 
právo obmedziť jednu bezod-
platnú výmenu slovenských 
bankoviek a mincí na maxi-
málne 100 kusov bankoviek 
a 100 kusov mincí. Predpokla-
dáme ale, že banky nebudú 
musieť túto možnosť využiť. 
Odporúčame však klientom, 
ktorí majú väčšie množstvo 
slovenských korún, aby ich 
pred koncom roka vložili na 
svoj účet v banke, kde im 
budú automaticky zmenené 
na eurá, vyhnú sa tak prípad-
nému čakaniu na výmenu v 
prvých dňoch roku 2009. 
– Aké opatrenia plánujete 
na pomoc starým občanom, 
ktorí sú menej informovaní 
a majú úspory v hotovosti? 
Aké riešenie im navrhujete?
– Naša banka pripravuje v 
týchto dňoch vydanie ďalších 
brožúr, ktoré by mali občanov 
informovať o všetkých veciach 
súvisiacich so zavedením 
eura. Rovnako v nich nájdu aj 

odpovede na najčastejšie kla-
dené otázky. V našich poboč-
kách sú im zároveň pripravení 
pomôcť vyškolení eurošpe-
cialisti. Všeobecne však obča-
nom, ktorí majú doma väčšie 
množstvo hotovosti radíme, 
ako sme už spomenuli, aby si 
túto hotovosť vložili na účet. 
Premena na eurá tak pre nich 
bude absolútne bezproblé-
mová, automatická a bezplat-
ná.
Ak niekto nájde väčšiu časť 
bankoviek či mincí po termí-
ne, kedy je ich možné vymeniť 
v komerčných bankách, môže 
slovenskú hotovosť zameniť v 
NBS. Ak to však budú mince 
a tie prinesie až po 5 ročnej 
lehote, ktorá je určená na ich 
výmenu, žiaľ, už mu ich nevy-
mení ani NBS.
– Ako garantuje banka 
stabilitu dlhodobých úro-
kových sadzieb a stabilitu 
výmenného kurzu? 
– Ak má klient dlhodobejšie 
fixované úrokové sadzby, tie
budú platiť až do ukončenia 
fixácie bez ohľadu na to, ako
sa budú pohybovať sadzby 
na trhu. Ak má klient sadzby 
odvodené od peňažného 
trhu, tieto sa budú meniť 
podľa toho, aký bude vývoj 
základnej úrokovej sadzby na 
euro a očakávania na vývoj 
úrokových sadzieb. Ak má 
občan napríklad termínovaný 
vklad v slovenských korunách 
na dva roky so stanovenou 
úrokovou sadzbou na tieto 
dva roky, banka mu garantu-
je, že táto úroková sadzba sa 
nezmení počas celej dohod-
nutej doby vkladu. Čo sa týka 
konverzného kurzu, ktorým sa 
bude meniť slovenská koru-
na na euro, tento po svojom 
vyhlásení pravdepodobne v 
júli tohto roka bude nemenný 
a stále taký istý. Ak napríklad 
občan nájde bankovky v slo-
venských korunách o dvadsať 
rokov, Národná banka Slo-
venska mu ich vymení tým 
istým konverzným kurzom, 
ako 1. 1. 2009 a bezplatne. 
Čo sa týka kurzu eura – teda 
našej domácej meny od 1. 1. 
2009 k ostatným menám, ten 
sa bude meniť denne tak, ako 
sa mení i dnes.     (s)

Žltý narcis nie je len poslom jari, ale aj symbolom boja proti 
zákernej chorobe, rakovine. Liga proti rakovine 11. apríla 2008 
už po 12. raz organizuje celoštátnu zbierku Deň narcisov. Počas 
dňa sa na uliciach, v obchodoch, úradoch môžeme stretnúť s 
aktivistami rozdávajúcimi žlté narcisy. Vlani sa na Deň narcisov 
vyzbieralo 20,678.712,- korún, z toho 656.490,- korún vďaka 
sms-kám. Do zbierky sa zapojilo celkovo 13 500 dobrovoľní-
kov. Aj v uliciach Šamorína sa stretneme s dobrovoľníkmi, žiak-
mi, ktorí budú rozdávať kvety nádeje. Iste sa v našom meste aj 
tento rok vyzbiera nemalá suma, ktorá obohatí účet Ligy proti 
rakovine. Fotografia je z Dňa narcisov v roku 2007.

Text a foto: Helena Tóthová 

(Dokončenie z 1. strany)
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OSPRAVEDLNENIE
V poslednom čísle našich novín sme pod fotografiou z výroč-
nej členskej schôdze Klubu dôchodcov Samaria uviedli mylnú 
informáciu. Členovia Klubu dôchodcov Samaria navštevujú 
klub v stredu a piatok, my sme namiesto piatku mylne uviedli 
pondelok. Mestom prevádzkovanú klubovú miestnosť totiž v 
pondelok navštevujú členovia základnej organizácie Jedno-
ty dôchodcov na Slovensku, v utorok a štvrtok zasa členovia 
základnej organizácie zdravotne postihnutých. Za chybu sa 
ospravedlňujeme.                Redakcia  

V láske, pochopení
Základná organi-
zácia zdravotne 
postihnutých tento 
rok neorganizova-
la výročnú členskú 
schôdzu v kultúr-
nom stredisku, ale 
1. marca v klube 
dôchodcov. Keby 
prišli všetci členo-
via, klubová miest-
nosť by kapacitou nestačila, 
no z takmer 200 členov via-
cerí neprišli. 
Predsedníčka Alžbeta Godá-
nyová vystúpila so správou 
o bohatej a pestrej činnosti 
organizácie. Invalidní dôchod-
covia, dôchodcovia a sympati-
zanti žijú čulým životom: ročne 
organizujú niekoľko výletov, 
chodia na stretnutia, navštevu-
jú podujatia iných základných 
organizácií v okrese, aspoň raz 
do mesiaca organizujú nejakú 
akciu aj v miestnom klube, pra-
videlne sa stretávajú na klubo-
vých dňoch v utorok a štvrtok. 
Viacerí využívajú bezplatné 
odborné poradenstvo, ktoré 
im každý prvý štvrtok v mesia-
ci poskytuje predseda celoštát-
nej organizácie Alojz Partel. 

Ten sa zúčastnil aj výročnej 
členskej schôdzi, kde v diskusii 
spomenul niekoľko sociálnych 
zákonov. Organizácia si na rok 
2008 vytýčila smelé plány. V 
správe zaznelo, že členovia 
25. marca navštívia Mosonma-
gyaróvár, kde sa na pozvanie 
klubu Margaréta zúčastnia na 
veľkonočnom plese, 12. aprí-
la zasa usporiadajú stretnutie 
Veselo aj so šedinami, aby sme 
spomenuli len niekoľko z mno-
hých podujatí. 
Primátor Károly Domsitz vyso-
ko ocenil prácu organizácie. 
Hovoril o pochopení, láske, 
vzájomnej úcte, čo sú hodnoty, 
ktoré v dnešnom náhliacom sa 
svete každý z nás veľmi potre-
buje.

Text a foto: Helena Tóthová 

Predsedníčka organizácie Alžbeta Godányová ďakuje predsedovi celoštátnej 
organizácie Alojzovi Partelovi za to, že členom organizácie pomáha odbornými 
radami

Účastníci

Najlepšej lesoochranárskej 
škole roka 2008 zahrá Desmod
Základné a stredné školy, 
ktoré sa zapoja do šieste-
ho ročníka celoslovenskej 
súťaže o Lesoochranársku 
školu roka, majú možnosť 
vyhrať živý koncert skupi-
ny Desmod na nádvorí svo-
jej školy. Súťaž organizuje 
Nadácia Zelená nádej v spo-
lupráci s Lesoochranárskym 
zoskupením VLK. Partnerom 
v tomto ročníku je aj Občian-
ske združenie Tatry.
Do súťaže sa môže zapojiť 
každá škola, ktorej študen-
ti a pedagógovia v období 
od marca do 18. mája 2008 
prispejú zaujímavými a inšpi-
ratívnymi aktivitami k ochrane 
lesov a ich lepšiemu pozna-
niu. 
Cieľom organizátorov súťa-
že je, aby čo najviac mladých 
ľudí získavalo pozitívny vzťah 
k nášmu zelenému bohatstvu, 
aby chodili v lesoch s otvo-
renými očami a všímali si ich 
krásu, ale aj upozorňovali na 
problémy, ktoré sa týkajú nás 
všetkých. To budú schopní 
vtedy, ak budú poznať chráne-
né a iné cenné lesné územia v 
svojom okolí, rozdiely medzi 
prirodzenými a umelými les-
mi, negatívne dôsledky niče-
nia starých prirodzených lesov 
a nadmerného odlesňovania 
a budú vedieť, ako môžu k 
ochrane lesov prispieť aj oni.  

Doposiaľ sa do súťaže zapo-
jilo takmer 200 škôl. Študenti 
i pedagógovia organizovali 
vychádzky a monitorovali stav 
lesov vo svojom okolí, pomá-
hali udržiavať náučné chod-
níky, uskutočnili prednášky 
a besedy s členmi ochranár-
skych mimovládnych organi-
zácií, so zástupcami štátnej 
ochrany prírody a lesníkmi, 
informovali o problémoch aj 
širokú verejnosť v obciach, 
pomáhali na informačných 
stánkoch organizovaných LZ 
VLK. 
Okrem týchto aktivít študen-
ti tiež môžu priamo pomôcť 
pri značení hraníc prírodných 
rezervácií vo svojom okolí a 
zapojiť sa do akcie LZ VLK  „Kúp 
si svoj strom“, čím pomôžu 
rozširovať Súkromnú prírod-
nú rezerváciu Vlčia v Čergove. 
Školy môžu požiadať o zasla-
nie letákov o súťaži poštou, 
alebo si ich môžu stiahnuť z 
internetovej stránky Nadá-
cie Zelená nádej www.gpf.
sk. Posledný deň na zasla-
nie popisu aktivít na adresu 
Nadácia Zelená nádej, 082 13 
Tulčík 27 je 20. máj 2008. O víťa-
zoch bude rozhodovať porota 
zložená zo zástupcov Nadácie 
Zelená nádej, LZ VLK, OZ Tatry a 
štátneho podniku LESY SR. 

Ing. Mária Hudáková
správkyňa nadácie 

Čo patrí do kontajnera na 
separovaný zber papiera?
Pri rodinných domoch sú umiestnené 240 litrové plastové 
kontajnery a na sídliskách 1100 litrové plastové kontajnery 
(modré alebo s modrým vekom) na separovaný zber papiera. 
Do týchto kontajnerov odporúčame zbierať nasledovné dru-
hy odpadového papiera: 
– noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci 
papier, kartóny.
Do kontajnerov na separovaný zber papiera neodporúčame 
zbierať tieto druhy odpadového papiera :  
– viacvrstvové obaly (škatule od mlieka a nápojov), povoskovaný 
papier, celofán, prepisovací papier, lepiaca páska, papier znečis-
tený škodlivinami, tukom a masťou. 
Ak vaša domácnosť produkuje väčšie množstvo baliaceho papie-
ra alebo  kartónov (pri nákupe nábytku, elektrospotrebičov atď.), 
navrhujeme ich zaniesť do veľkokapacitného kontajnera, ktorý je  
umiestnený  na zbernom dvore odpadov v Šamoríne.   



APRÍL 2008 5KULTÚRA

– Šamorínske verše – Somorjai 
versek nie sú moje prvé, ale sú 
prvé z prostredia tohto mesta. 
Je to moja piata básnická zbier-
ka. Od roku 1992 som publiko-
vala v literárnych časopisoch 
Literárny týždenník, Romboid, 
Tvorba T, v ktorej som bola istý 
čas redaktorkou. Básne boli aj 
súčasťou rozhlasovej produk-
cie, vydávala som knihy, ako 
napr. Preletím ponad život 
známej slovenskej libretistky 
Jely Krčméry-Vrteľovej, Akordy 
Eriky Blumgrundovej žijúcej v 
Argentíne alebo Čítanie ako 
experiment so šťastím literár-
neho historika Bohuslava Ková-
ča, organizovala som literárne 
večierky. Na jednom takom 
literárnom večierku v bratislav-
skej Hlave XII, ktorá bola vtedy 
literárno-hudobná kaviareň, 
ma stretlo blues s Jurajom Tur-
tevom. Bol začiatok leta 2002 a 
uprostred prázdnin sa k tomu 
stretnutiu pridal aj Šamorín. To 
ešte žila bulharská babička Ste-
fana Turteva vo svojom dome 
na  Pomlejskej ceste. Pamätám 
si, ako sme s Jurajom prvýkrát 
vystúpili z auta  pred domom, 
ktorý bol zaliaty slnkom a nad 
ulicou šumeli mohutné lipy. 
Ľudia chodili na zmrzlinu a na 
pivo s veľkou penou do Sár-
gariga, taká naozajstná letná 
nálada. Bolo to úžasné. Ako 
na dovolenke na úplne inom 
konci sveta.  My sme postupne 
zostávali na Pomlejskej častej-
šie, babička mala už 90 rokov 
a potrebovala opateru. Po roku 
sme sa k nej úplne presťahova-
li. Tak vznikali spontánne básne 
z rodinných vzťahov, z atmo-
sféry domu, záhrady, mesta, 
jeho zátiší. Bolo to silné a najsil-
nejší bol zážitok so smrťou, keď 

nás babička opúšťala a prijala 
do úst poslednú kvapku vody, 
gestom ruky poďakovala aj sa 
rozlúčila. Kolobeh života, jeden 
kruh, ktorý sa uzavrel, alebo sa 
práve otvorila ďalšia dimenzia.
– Na Vianoce 2007 Vám vyš-
la básnická zbierka s CD-
-platňou pod názvom Rok v 
Šamoríne - Egy év Somorján. 
Ako sa zrodili tieto básne?
– V dome na Pomlejskej sme 
zostali ešte rok. Zažili sme 
nádhernú jeseň, nostalgickú 
zimu a  prebudenie jari. Na 
Pomlejskej ceste bolo vtedy 
ticho, ožíval duch stromov, 
možno dávna minulosť, nie-
čo magické s duchom poézie. 
Často som sa v tichu a aj v 

tichu vlastnom pozerala z okna 
domu na koruny stromov, na 
ich premenu, to ticho sa priam 
lialo z neba. Vtedy vznikli bás-
ne ďalšej básnickej zbierky Rok 
v Šamoríne - Egy év Somorján.
A to ticho sme si chceli zacho-
vať aj pre náš súkromný život. 
No a to sa už v lete celkom 
na Pomlejskej nedá. Turecká 
zmrzlina je fantastická, je to 
zážitok, tiež ju milujeme. Len 
neviem, prečo sa zákazníci 
musia doviezť na aute až k 
pultu a prečo po vystúpení z 
auta musia byť hluči, až agre-
sívní, po zjedení zmrzliny kŕmiť 
cudzieho psa za bránou kor-

nútkami. Keď sa ešte k tomu 
priamo pred bránou domu 
vyloďujú turisti z autobusov v 
„tiché nedeľné popoludnie“, to 
sa nedá ani len zrelaxovať. Ško-
da, že úcta k súkromiu iných 
ľudí je zatiaľ taká slabá. 
Teraz si zájdeme na prechádz-
ku aj na zmrzlinu na Pomlejskú 
z iného konca Šamorína a do 
záhrady „u babičky“ sa chodí 
vybehať rovnaký biely psík, 
ako je náš. A vraj sa mu tam 
tiež veľmi páči.
– Aké sú Vaše plány? Plánu-
jete vydať aj ďalšie básnické 
zbierky? 
–  

Vybrali sme si pre život iné 
krásne miesto. Mne sa to sníva-
lo a nebol to obyčajný sen. Na 
druhý deň sme pri tom dome 
stáli. Dnes tam bývame tretí 
rok a vznikla tam tretia, záve-
rečná časť šamorínskej triló-
gie, ktorá sa volá Krajina ticha 
Csölösztő – A csend világa, 
Csölösztő. A toto miesto, kde 
v roku 2000 prešiel dalajláma, 
aby vysypal piesok mandál do 
vôd Dunaja, si naozaj zaslúži 
úctu a pokoj. 
– Ďakujem za odpovede!

Helena Tóthová
Snímka: Gábor Kiss 

 

Judita Kaššovicová už roky žije v Šamoríne. Zo 
začiatku bývala na Pomlejskej ceste, v tej časti mes-
ta, ktorá je asi najviac spájaná s prírodou: krásne 
stromy – lipy, blízkosť mestského parku Pomlé, 
atmosféra, ktorá sa asi ničím nedá nahradiť. Atmo-
sféra, ktorá očaruje ľudí, očarila aj poetku Juditu 
Kaššovicovú. Jej prvé verše vyšli pod názvom Šamo-
rínske verše – Somorjai versek a kniha získala titul 
najkrajšia kniha Slovenska v roku 2005. Verše do 
maďarčiny prekladal známy básnik Elemér Tóth. 
Ako sa zrodila táto kniha? – pýtali sme sa autorky. 

Krajina ticha Csölösztő 

Rómske občianske združenie Gandhi 
pod vedením predsedu Karola Siposa 

usporiada 
25. apríla o 9.00 hod. 

vo veľkej sále Mestského kultúrneho 
strediska v Šamoríne tradičnú kultúrnu 
prehliadku základných škôl z Horného 

Žitného ostrova. 
Vystúpia žiaci slovenských a maďar-
ských základných škôl zo Šamorína, 

Lehníc a Zlatých Klasov, 
ako aj špeciálnych základných škôl.
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V Šamoríne z roka na rok rastie 
obrat v predajniach Jednoty, 
ktorý vlani dosiahol 173 mili-
ónov 377 tisíc 134 korún. Z 
toho obrat vo výške 89,821.305 
korún dosiahol Supermarket, 
32,819.444 korún Polotovary, 
26,527.880 korún Potraviny v 
Obchodnom dome, 16,878.412 
korún Potraviny Dunaj a obrat 
7,330.093 dosiahli Potraviny v 
Mliečne. Tieto údaje 7. marca 
na výročnej členskej schôdzi 
v kultúrnom stredisku uvie-
dol vo svojej správe predseda 
Dozornej rady Šamorín Ľudovít 
Méry. 
Obrat v predajniach Jednoty 
rastie aj vďaka pravidelným 
akciám, v ktorých vlani šty-
ri razy zvíťazili zákazníci zo 
Šamorína. Hodnotu nákupu 
vyhrali Ľudmila Fehérová, Fran-
tišek Klačman, František Kováč 
a František Pethő, vo vianočnej 
akcii bolo 20 cien, pričom jedna 
výherkyňa bola zo Šamorína; 
Erika Vassová vyhrala chladnič-
ku. V predvianočnej akcii spot-
rebného družstva COOP vyhra-
la Silvia Borbélyová z Mliečna 
vysávač, Silvia Pongráczová 
kuchynský robot, Alžbeta 
Puhová rýchlovarnú kanvicu, 
Alica Fazekasová, Alžbeta Feje-
sová, Mária Horváthová, Kata-
rína Mériová, Beáta Péková a 
Katarína Nagyová z Mliečna 
zasa nákupnú poukážku v hod-
note 1000 korún. 

Ľudovít Kulcsár, predseda Jed-
noty Coop Dunajská Streda  
počas hodnotenia minulého 
roka s radosťou informoval, že 
na základe výskumu časopisu 
Obchod patrí dunajskostred-
ské Spotrebné družstvo Jed-
nota Coop medzi desať naj-
dynamickejších obchodných 
reťazcov, pričom v poradí ho 

predbehli len dve obchodné 
siete. Vo Veľkej Pake bola vybu-
dovaná nová predajňa, spoloč-
ne s galantským spotrebným 
družstvom bolo vybudované 
logistické centrum, v Dunaj-
skej Lužnej sa na 1500 metroch 
štvorcových buduje nákupné 
stredisko a v blízkej budúcnos-
ti sa menšie nákupné stredis-
ko vybuduje aj v Šamoríne. Za 
krátky čas sa podarilo obnoviť 
predajňu v Obchodnom dome, 
ktorá bola otvorená 17. marca. 
V roku 2008 bude mať druž-
stvo najviac úloh v súvislosti 
so zavedením eura. Ako to 
bude vyzerať v praxi?, spýtal 
sa Ľudovít Kulcsár a vzápätí 
odpovedal: V druhej polovici 
roka budeme duálne ozna-
čovať ceny, v predajniach 
bude cena tovaru označená 
v eurách i korunách. Druž-
stvo bude musieť prestaviť 
softvér, pokladnice atď. 3. 
januára 2009, v deň otvore-
nia predajní (2. januára budú 
zatvorené), sa celá sieť pre-
dajní pravdepodobne zmení 
na veľkú banku. Ľudia budú 
v predajniach zamieňať svoje 
veľké bankovky, keďže, ako 
poznamenal Kulcsár, podľa 
jeho informácií budú v tento 
deň banky zatvorené. Preto by 
bolo výhodné, keby čo najviac 
zákazníkov využívalo platbu 
kartou. K tomu ich motivuje 
aj spotrebné družstvo, kto-

ré chce, aby sa v 
predajniach pre-
vodom z bankovej 
karty dali vybaviť 
aj platby režijné-
ho typu. Zákazník 
by tak nemusel 
behať hore-dole, 
počas nákupu by 
si mohol vybaviť aj 
takéto záležitosti.
Na výročnej člen-

skej schôdzi ani tento rok 
nechýbala bohatá tombola. 
Cien bolo 145 a ušlo sa z nich 
každému účastníkovi. Ľudovít 
Méry povedal, že v ich prípa-
de je vysoký počet cien už 
tradíciou a teší sa, že aj tento 
rok sa im podarilo získať také 
množstvo cien. Zo 145 cien 
51 darovali Šamorínčania, 

vyzdvihol najmä Jozefa Kubu-
láka, spol. Termék z Mliečna, 
hotel Kormorán a pekáreň 
Czucz. Členovia spotrebné-
ho družstva mohli tento rok 
ochutnať aj produkty pivo-
varu Steiger z Vyhní, ktoré-

ho zamestnanci na výročnej 
schôdzi čapovali pivo a chut-
nú kofolu. Účastníkov výroč-
nej členskej schôdze Dozor-
nej rady Jednoty pozdravil aj 
primátor Károly Domsitz. 

Text a foto: Helena Tóthová 

V Čilistove, na hrádzi Dunaja, v blízkosti hotela Kormorán 
človek zazrie nádhernú loď. Loď slúži nielen pre odpočinok 
cestujúcich z lodí, ktoré zakotvili v tesnej blízkosti, ale aj pre 
hostí z botelovej reštaurácie a baru, ktoré majú kapacitu 60 
miest. Môžu sa tu osviežiť aj okoloidúci chodci a cyklisti. Loď 
poskytuje aj ubytovanie.
Od 1. apríla opäť môžeme konzumovať kávu, nápoje, prípad-
ne obed alebo večeru uprostred prírody na lodi, veď botel 
Kormorán opäť otvoril svoje brány. Na palube botela bude 
od mája každý piatok a sobotu návštevníkov zabávať country 
kapela.
Príchodom dobrého počasia iste vzrastie aj návštevnosť hote-
la, ktorý v apríli pripravil pre hostí gastronomické špeciali-
ty českej kuchyne. Program baru Lagúna je na internetovej 
stránke hotela www.hotelkormoran.sk a informácie o boteli na 
www.pristavkormoran.sk. Hosťom a návštevníkom sú naďalej 
k dispozícii aj relax centrum so saunou a perličkovým kúpeľom.       

Hotel Kormorán na tento mesiac ponúka 
nasledovný recept 
Znojemská hovädzia roštenka 
Potrebujeme: hovädzie zadné  1,5 kg, soľ, korenie podľa 
chuti, cibuľa   20 dkg, bravčová masť  10 dkg, sterilizovaná 
uhorka kyslá 30 dkg, slanina 10 dkg, múka  8 dkg, horčica, 
vývar
Umyté hovädzie mäso nakrájame na cca 60 dkg-ové kúsky, oso-
líme, okoreníme. V panvici rozohrejeme masť a mäso  z každej 
strany opečieme. Mäso potom vyberieme a odložíme.  Na drob-
no pokrájanú cibuľu opražíme na výpeku do červena. Na cibuľo-
vom základe orestujeme horčicu a podlejeme vývarom. Do pan-
vice vrátime mäso a podusíme domäkka.  Keď je mäso mäkké, 
vyberieme ho a šťavu zahustíme zápražkou. Šťavu potom prece-
díme cez husté sitko a pridáme do nej na drobno nakrájanú ste-
rilizovanú kyslú uhorku a na drobno nakrájanú opraženú slaninu. 
Mäso nakrájame  a vrátime do omáčky. Hotové jedlo môžeme 
podávať s oblohou podľa vlastného výberu, odporúčame ryžu 
alebo varené zemiaky.                             (s)

Apríl v hoteli Kormorán

Účastníkov pozdravila Alžbeta Méryová, vpravo: Ľudovít Kulcsár, predseda Jed-
noty Coop Dunajská Streda, Károly Domsitz, primátor mesta a Ľudovít Méry, 
predseda Dozornej rady Šamorín

Účastníci

Väčší obrat, viac výhier
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V roku 1992 dvaja mladí hudob-
níci, Robert Jurányi a Norbert 
Csánó zorganizovali v amfite-
átri v Pomlé amatérsky hudob-
ný festival, na ktorom vystúpili 
kapely z nášho mesta a okolia. 
Mnoho mladých ľudí dosiahlo 
odvtedy úspechy, ktoré presiah-
li nielen hranice nášho mesta, 
ale aj krajiny, spomenieme napr. 
Györgya Derzsiho, ktorý vtedy 
vystúpil s kapelou z Rohoviec 
Sugar Ray alebo členov Rómeó 
Vérzik, ktorí vtedy ešte hrali v 
kapelách Faktorial a New Hooli-
gans, či Róberta Jurányiho, kto-

rý bol frontmanom Konfliktu.
Toho Konfliktu, ktorý vlani získal
hudobné ocenenie Aurel.
Na tohoročnom festivale sa 
predstaví desať amatérskych 
kapiel zo Šamorína alebo oko-
lia, ktoré budú mať možnosť 
využiť profesionálnu zvukovú 
a svetelnú techniku. Vyvrcho-
lením večera bude vystúpenie 
kapiel Rómeó Vérzik a Konflikt.
Koncerty sa začnú už predpo-
ludním. Organizátori očakávajú 
podporu sponzorov, aby divá-
kom mohli ponúknuť čo najkva-
litnejší hudobný festival.      (kk)

László Kovács a Koppány Kovács (skupina Rómeó Vérzik) v roku 1992 ešte v skupi-
ne New Hooligans na javisku v Pomlé

V mesiaci marec sa zahájil zápis 
detí do našej MŠ. Aby rodi-
čia budúcich škôlkarov mohli 
nahliadnuť do života MŠ a 
pozrieť si výchovno-vzdeláva-
ciu prácu, dňa 11. a 12. marca 
sme pripravili deň otvorených 
dverí, ktorý sa uskutočnil v 
rámci tvorivých dielní s veľko-
nočnou a jarnou tematikou – 
maľovali sme kraslice, zhotovili 
košíky, jarné obrázky, držiaky na 
vajíčka. Záujem zo strany rodi-
čov, starých rodičov i známych 
bol veľký a s veľkou chuťou a 
radosťou spolu s deťmi sa pus-
tili do zhotovenia pripravených 
predlôh. Zavítali k nám i budúci 
škôlkari s rodičmi, aby si prezreli 
našu škôlku, hravé kútiky, zapo-
jili sa do tvorivej práce a nadvia-
zali nové kamarátstva s väčšími 
deťmi.
Dňa 17. marca sme dostali 
pozvanie na výstavu drevených 
hračiek do Mestskej knižnice 
Zsigmonda Zalabaiho, kde svo-
je majstrovské diela vystavoval 

ujo rezbár R. Horváth. 
Pri pohľade na hrač-
ky sa deťom rozžiarili 
oči, a najväčším pre-
kvapením bolo, že sa 
s nimi mohli i pohrať.
18. marca všetky šty-
ri skupiny spoločne 
zhotovili figurínu zo
slamy – Morenu, lebo 
chceli sme deťom pri-
blížiť ľudové zvyky. 
Všetko sa to udialo 

za doprovodu detských pies-
ní a básní. Vyháňali sme dlhú, 
krutú, zlú zimu plnú neduhov 
a chorôb a vábili sme k nám jar, 
teplo a slnečné lúče. I počasie 
sa s nami zahrávalo, lebo sne-
ženie a vietor vystriedal slnečný 
jas pre radosť detí. Po zhotovení 
Moreny sme sa obliekli a zimu 
sme vyháňali i z nášho dvora. 
Nakoniec sme Morenu – sym-
bol zimy – upálili na školskom 
dvore, po čom nasledovali kru-
hové hry. V stredu sme pre deti 
pripravili súťaž v hľadaní vajíčok 
a prenášaní vajíčok na lyžičke. 
Vajíčka boli zhotovené zo sla-
ného cesta, ktoré deti vlastnými 
rukami vymodelovali dňa 13. 
marca, keď sa  jedáleň na chvíľu 
premenila na továreň na výrobu 
vajíčok. Odmenou za nájdené 
vajíčka bola sladkosť – lízanky.
Takto sme spoločne prežívali 
predveľkonočné dni.

Alica Vörösová,  
Erika Horváthová, 

učiteľky MŠ

Marec v MŠ na Dunajskej ulici 

„Knihy, ktoré spia na poličkách 
knižnice, ešte nie sú dokončené, 
sú len konceptom, samy osebe 
nemajú nijaký zmysel. Na to, aby 
zmysel dostali, si potrebný ty, 
čitateľ,“ napísal na začiatku sto-
ročia Dezső Kosztolányi. Dnes 
máme rok 2008 a na poličkách je 
stále viac a viac kníh a inak to nie 
je ani v Mestskej knižnici Zsig-
monda Zalabaiho v Šamoríne. 
Árvácska, Harry Potter, Micimac-
kó, Anna Kareninová, Maroško 
čakajú na to, aby dostali „zmy-
sel“. Sú schopní zázrakov...
Naša snaha bola aj v mesiaci kni-
hy zameraná na to, aby sa kniha 
stala hodnotou. Organizovali 

sme mnoho návštev knižnice. 
Žiaci prvého stupňa slovenskej a 
maďarskej základnej školy i špe-
ciálnej školy nás už poctili tým, 
že k nám prišli a vzali si z poličiek 
neuveriteľne vzrušujúce knihy. 
V obnovenej knižnici však čas 
mohli stráviť nielen čítaním, ale 
aj hrou a surfovaním na interne-
te. Vďaka knihovníčkam si rozší-
rili poznatky o knihách, ktoré si 
potom mohli overiť aj v kvíze. 
Deti si mohli pozrieť aj tých vyše 
250 kníh, ktoré knižnica nakúpila 
len nedávno. V našej čitárni, kto-
rej steny zdobia diela výtvarníka 
Tibora Juhásza, si čitatelia môžu 
vybrať z vyše 30 časopisov.

„... iba z tých detí sa v budúc-
nosti stane obecenstvo, ktoré 
sme v detstve naučili čítať, vzali 
sme ich do divadla, na koncert. 
A ak by niekto mávol rukou, že 
má oveľa dôležitejšiu robotu, 
bolo by dobré, keby sa spamä-
tal, lebo nič dôležitejšie na práci 
nemáme!... Niet lepšej investí-
cie.“ V slovách Istvána Csukása 
sa skrýva veľká pravda. Knižni-
ca našla riešenie! Zorganizovali 
sme výstavu drevených hračiek, 
na ktorú prišlo mnoho škôlkarov 
a malých školákov, ktorí si mohli 
vyskúšať originálne, masívne 

hračky. V knižnici sme mali auto, 
kamión, lietadlo, všetko, čo 
môže deťom urobiť radosť, pri-
čom deti mohli zvedavé otázky 
položiť aj drevorezbárovi Róber-
tovi Horváthovi.
Mestská knižnica Zsigmonda 
Zalabaiho s otvorenou náručou 
očakáva všetkých milovníkov 
kníh. V pestrom, veselom, pokoj-
nom prostredí môžeme získať 
nových „priateľov“, ktorí bývajú 
medzi riadkami.
Dobré čítanie!

Helena Pirková

Mesiac knihy v Mestskej knižnici Zsigmonda Zalabaiho

Amatérsky hudobný festival kapiel 
zo Šamorína a okolia

Young Rock In Samorin
10. mája, v sobotu sa v amfiteátri v Pomlé bude konať
celodenný hudobný festival, na ktorom vystúpia 
miestne kapely i kapely z okolia. Špeciálnymi hosťami 
festivalu budú šamorínske kapely Konflikt a Rómeó
Vérzik.



APRÍL 20088 VEREJNÝ ŽIVOT

Rohlíky 
(slané alebo syrové)
Potrebujeme:
90 dkg hladkej múky
3 lyžičky soli
4-5 lyžíc olivového (alebo kla-
sického) oleja
1,5 kocky droždia
pribl. 3 ks kockového cukru 
(na kvások)
pribl. 0,5 litra vlažného mlieka 
(možno bude potrebné väčšie 
množstvo, závisí to od konzis-
tencie cesta)

V pribl. 3 dcl vlažného mlieka 
s cukrom necháme vykvasiť 
kvások, ktorý pridáme k múke, 
soli a oleju, dôkladne vymie-
sime. Cesto musí byť vláčne. 
Ak je to potrebné, môžeme k 
nemu ešte pridať mlieko.
Cesto necháme kysnúť, potom 
ho na pomúčenej doske rozde-
líme na šesť častí. Vytvarujeme 
z nich bochníky, ktoré po jed-
nom rozvaľkáme na priemer 
pribl. 20 cm, rozkrojíme na 
štyri časti a ponaťahujeme do 
šírky aj dĺžky, potom zo širo-
kej strany zvinieme do tvaru 
rohlíka. Dáme na plech (plech 
môžeme vystlať papierom na 
pečenie), potrieme vajíčkom, 
osolíme, posypeme celou ras-
cou alebo strúhaným syrom. 
Pečieme v predhriatej rúre pri 
180 stupňoch do zlatista.

Vyskúšaný recept nám poslala 
Eleonóra Mozoli zo Šamorí-
na, ktorá k príprave jedál želá 
veľa úspechov, ku konzumácii 
zasa dobrú chuť!

Naďalej čakáme obľúbené 
recepty našich čitateľov. 
Zasielajte ich na adresu 
redakcie: Šamorín a okolie, 
Hlavná 37, 931 01 Šamo-
rín alebo emailovú adresu 
redakcia@samorin.sk.

HASIČI ZASAHOVALI
• 4. marca naša jednotka bola 
požiadaná o pomoc pri hľadaní 
a vyťahovaní veľkoobjemových 
plastových kontajnerov z prie-
sakového kanála v mestskej 
časti Čilistov. V sobotu vyčíňa-
júca víchrica pravdepodobne 
zhodila do vody kontajnery, 
ktoré sa potopili. Pomocou 
motorového člna hasiči pre-
kontrolovali asi kilometrový 
úsek kanála a po nájdení kon-
tejnerov ich vytiahli na breh 
pomocou navyjáka.
• 5. marca o 17.50 hod. bola 
nahlásená dopravná nehoda 
medzi Šamorínom a Dunajskou 
Lužnou. Po príchode na miesto 
nehody sa zistilo, že došlo k čel-
nej zrážke Škody Fabie a Seatu. 
Hasiči museli z vozidla Seat 
vyslobodiť zakliesnenú spolu-
jazdkyňu. Nehoda si vyžiadala 
dve ľahké a dve ťažké zranenia.
• 8. marca vo večerných 

hodinách zasahovali hasiči 
pri dopravnej nehode medzi 
obcami Lehnice-Sása a Oľdzou. 
Vodička vozidla Nissan Primera 
pravdepodobne neprispôsobi-
la rýchlosť jazdy stavu vozovky, 
následkom čoho dostala šmyk, 
zišla mimo cesty a auto sa pre-
vrátilo. Vodička bola prevezená 
RZP s ľahkými poraneniami na 
vyšetrenie do nemocnice.
• 9. marca v obedňajších hodi-
nách bola hasičská jednotka 
vyslaná k požiaru porastu do 
obce Čenkovce. Horel suchý 
porast a smeti, všetko bolo v 
krátkej dobe uhasené. 
• 20. marca v  nočných hodi-
nách boli hasiči privolaní na 
Čilistovskú ulicu  v Šamoríne, 
kde horel kontajner na odpad-
ky. Vďaka rýchlemu zásahu sa 
požiar nerozšíril na zaparkova-
né vozidlá.
• 21. marca krátko pred dva-

nástou hodinou bola hasičská 
jednotka vyslaná k požiaru do 
obce Bucsuháza. Horela elek-
trická rozvodná skriňa rodin-
ného domu. Požiar sa rozšíril 
aj na umelohmotnú nádobu 
na smeti. Požiar bol uhasený 
pomocou práškového hasiace-
ho prístroja.
• 21. marca o 15.30 hod. majiteľ 
bytu na Hlavnej ulici v Šamo-
ríne sa neopatrnosťou vymkol 
z bytu. Nakoľko v trúbe piekol 
a hrozilo, že dôjde k požiaru, 
privolal na pomoc hasičov. 
Za asistencie polície hasiči sa 
dostali do bytu cez balkón, byt 
otvorili a odovzdali majiteľovi. 
• 25. marca krátko po 13. hodi-
ne boli vyslané hasičské jed-
notky zo Šamorína a z Dunaj-
skej Stredy k požiaru senníka 
do obce Rohovce. Rýchlym 
zásahom sa podarilo zachrániť 
polovicu senníka.

Svätý Pavol a Matka Tereza v uliciach Šamorína 

Niektoré deti využili možnosť 
zúčastniť sa jarného prímest-
ského tábora organizovaného 
LAUROU, združením mladých 
v spolupráci so sestrami sale-
ziánkami a animátormi, kde 
boli pozvané dve význam-
né osobnosti – Svätý Pavol z 
Tarzu a blahoslavená Matka 
Tereza z Kalkaty. Neboli pri-
zvaní len tak. Na vlastnom 
živote ukázali, ako sa dá 
pomáhať chudobným ľuďom 
okolo seba i ako šíriť radosť 
a lásku. Hostia docestovali, 
a tak sa dobrodružstvo v uli-
ciach Šamorína (a nielen tam) 
mohlo začať.
Prvý deň sa športovalo a súťa-
žilo, aby si všetci nadobudli 
silu, odvahu a hlavne spolu-
prácu v skupine. Vykryštali-
zovali sa tri bojovné tábory 
– Nebeskí baníci, Topánky 
a Smajlíci. Takto vycvičení 
v nasledujúci deň zdolávali 
pevnosť Boyard, kde došlo 
aj k niekoľkým uväzneniam. 
Bojovníci však preukáza-
li spolupatričnosť a väzňov 

vyslobodili. Doslova zmaľo-
vaní sa vrátili domov, pretože 
odmenou dňa bola možnosť 
nechať si pomaľovať tvár.
V stredu sme sa presunuli do 
Bratislavy. Prichýlili nás sale-
ziáni na Mamatejovej ulici. 
Chlapci si zmerali sily vo flo-
orbale, futbale (reprezento-
vali Šamorín a 
vybojovali prvé 
a druhé miesto) 
i v streľbe. Diev-
čatá rozvíjali 
zručnosti, ako 
napr. varenie, 
p a l i č k ov a n i e , 
šitie a tancova-
nie. 
Blížili sme sa k 
vrcholu. Počas 
štvrtkovej  sto-
povačky po 
Šamoríne deti 
získavali pre 
svoje skupi-
ny posledné 
body... A už 
sme mali finále.
Každý člen jar-

ného tábora bol v piatok sv. 
Pavlom slávnostne pasova-
ný za toho, ktorý je schopný  
konať skutky milosrdenstva a 
Matka Tereza mu vyprosovala 
v modlitbe Božie požehnanie. 
Záver však nepatril len nám, 
ktorí sme boli priamo účast-
ní tábora, ale i tým, ktorí sa 
zúčastnili na piatkovej svätej 
omši, kde sa rozdávali maš-
krty, ktoré pripravili deti. Veď 
radosť rozdávaním rastie! 

Mgr. Silvia Skubeňová

25. – 29. február boli významnými dňami pre mno-
ho detí. Nastal čas prázdnin a to znamenalo, že si  
aspoň nachvíľu oddýchnu od úloh a skorého vstáva-
nia. Ale čo s voľným časom? 
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Výsledok: Balzam na dušu

Keďže ide o prvú výstavu ama-
térskej výtvarníčky, obrazy 
hodnotila historička umenia 
dr. Kornélia Nagyová, externá 
spolupracovníčka Žitnoostrov-
ského múzea a majiteľka súk-
romnej galérie v Mierove: „Die-
la verne odzrkadľujú umelcov 
pohľad na svet, emócie, zážit-
ky. Nie je to inak ani v prípade 
Rozálie Móriczovej, ktorej láska 
k prírode viedla k vzniku zau-
jímavých diel. Jednoduchými 
motívmi, zobrazením všedných 
krás zachytáva naše okolie. Na 
jej obrazoch sa objavujú tiché 
zákutia podunajskej prírody 
alebo staré sedliacke domy 
v malých obciach. Charakte-
ristická kompozícia a lyrika, 
navodzujúca emotívnu atmo-
sféru, korenia vo výtvarníckom 
chápaní krajiny. Jej diela pre-
zentujú zaujímavé časti krajiny, 
kompozícia vytvára osobitú 
atmosféru. Východiskom je 
prirodzená, reálna forma, ktorá 
je zobrazená s istou štylizova-
nosťou. Obrazy zobrazujú skú-
senosť čerpanú z prostredia. 
Pri zobrazení motívov úspešne 
hľadá nové výrazové prostried-
ky, kompozičné kvality a kvality 
miešania farieb, čo dokumen-
tujú aj vystavené diela,“ zazne-
lo na vernisáži v hodnotení 
riaditeľa Vlastivedného domu 
Ľudovíta Presinszkého.

Výstava bola prístupná do 
19. marca. 

Rozália  Móriczová 
sa narodila 27. decembra 
1947 v Šamoríne, kde ukon-
čila základnú a strednú ško-
lu, diplom získala na Vysokej 
škole poľnohospodárskej v 
Nitre na odbore živočíšna výro-
ba. Po skončení vysokej školy 
sa spolu s manželom Zoltánom 
zamestnali v poľnohospodár-
skom družstve vo Vojke nad 
Dunajom, po zlúčení druž-
stiev zo Šamorína, Vojky, Báču, 
Mliečna, Kyselice a Dobrohošti 
sa stala vedúcou živočíšnej 
výroby. Od roku 1974 desať 
rokov vyučovala na Strednom 
odbornom učilišti poľnohos-
podárskom v Šamoríne, po 
krátkej politickej dráhe sa vrá-
tila do družstva. Do dôchodku 
pracovala v Poľnohospodár-
skom družstve Modrý Dunaj. 
Je matkou jedného syna.
Na otázku, kedy začala tvoriť 
diela, z ktorých sa zrodila prvá 
výstava, amatérska výtvarníčka 
odpovedala:
– Už v detstve som rada kres-
lila, no podvolila som sa vôli 
rodičov a neštudovala som 
umelecký odbor. Láska k maľo-
vaniu ma sprevádza celý život. 
Na škole, aj na vysokej škole, 
som maľovala portréty, ktoré 

som potom daro-
vala spolužiakom, 
keďže väčšinou som 
maľovala ich. Potom 
prišla rodina, práca 
a bola som zamest-
naná inými vecami, 
na maľovanie mi 
čas nezostával. No 
s manželom sme si 
vždy vravievali, že na 
dôchodku budeme 
chodiť do prírody, 
on bude rybárčiť a 
ja maľovať. Jeho sen 
sa, žiaľ, nenaplnil. 
Po jeho smrti som si 

na zmiernenie bolesti kúpila 
niekoľko odborných kníh, zahĺ-
bila som sa do učenia tech-
ník, nakúpila som potrebné 
pomôcky, štetce, plátno, a keď 
som mala pocit, že som pri-
pravená, začala som pracovať. 
Dôkladná príprava, nadanie 
a vytrvalá práca priniesli ovo-
cie. Vystavené diela sa zrodili 
za necelý pol rok. No snaha, 

investovaná energia stála za 
to, lebo úspech, uznanie a 
obdiv návštevníkov výstavy 
bol pre výtvarníčku balza-
mom na dušu. Boli sme toho 
svedkami aj na tretí deň po 
vernisáži, keď do Zelenej sály 
kultúrneho strediska prišlo 
také množstvo ľudí ako na 
vernisáž.

Text a foto: Helena Tóthová 

Iste mnohých Šamorínčanov prekvapila správa, 
že v Zelenej sále Mestského kultúrneho stredis-
ka vystavuje svoje obrazy Rozália Szabadosová 
Móriczová. Azda aj vďaka tomu prišlo na vernisáž 
7. marca toľko záujemcov.

IVAN IZAKOVIČ: BISKUP A KRÁĽ
Životný príbeh biskupa Bartolomého de Las 
Casas, nazývaného Ochranca Indiánov, a 
kráľa Karola V., zakladateľa španielskej línie 
Habsburgovcov, je originálnou historickou 
freskou nášho sveta v 16. storočí, storočí 
veľkých zmien a veľkých mien. Autor zre-
konštruoval biskupove životné peripetie cez 
prizmu zložitého vzťahu ku kráľovi, rozšírené 
o mnohé zaujímavosti z objavenia Ameriky, 
dobývania Yucatanu, rozprávanie o tajomnej 
civilizácii Mayov, ako aj o dramatickej dišpute vo Valladolide, 
pri ktorej v prítomnosti Karola V. obhájil Las Casas tézu, že Indi-
áni sú ľudské bytosti a majú právo na dôstojný život, a to všet-
ko doplnené o fakty, ktoré dejepisci zvyčajne nespomínajú.

PAUL AUSTER: KNIHA ILÚZIÍ
Život univerzitného profesora Davida Zimmera sa po havárii 
lietadla s jeho manželkou a dvoma synmi 
zosype. Preruší kontakty s okolitým sve-
tom a jeho zúfalstvo vyústi do depresie a 
alkoholizmu. Zmenu v živote mu prinesie 
až nemý film s Hectorom Mannom, ktorý
náhodou zhliadne v televízii. Rozhodne 
sa napísať o tajuplnom hercovi a filmáro-
vi Mannovi knihu a vypátrať príčinu jeho 
zmiznutia. Intenzívna práca mu pomôže 
prežiť ďalší rok. Potom však dostane list od 
Mannovej manželky, v ktorom sa dozvie, že nezvestný si kni-
hu prečítal a rád by sa s ním stretol. Strhujúci príbeh o smútku, 
bolesti, túžbach a nádeji smeruje k nečakanému rozuzleniu a 
poskytuje nezabudnuteľný literárny zážitok

Ponuka Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaia
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Športový galaprogram po piaty raz!
14. marca sa konal tohoročný Športový galaprogram, na ktorom boli ocenení športovci, tréneri a vedúci 
oddielov, ktorí v minulom roku dosiahli vynikajúce výsledky. Tohoročný galaprogram bol jubilejný, veď 
komisia športu a mládeže mestského zastupiteľstva ho organizovala už po piaty raz. 

Aj tentoraz sa podujatie konalo 
vo veľkej sále Mestského kultúr-
neho strediska. Galaprogram sa 
začínal o piatej poobede, no 
športovci, tréneri, ako aj rodičia 
a priatelia sa začali schádzať už 
oveľa skôr. Program moderný-
mi tancami otvorili žiaci taneč-
ného odboru Základnej ume-
leckej školy Štefana Németha-
-Šamorínskeho a Základnej 
školy Mateja Korvína, potom sa 
obecenstvu prihovorili mode-
rátori večera Erika Vonyiková a 
Koppány Kovács, ktorí požiada-

li primátora Károlya Domsitza, 
aby galaprogram slávnostne 
otvoril. Primátor v príhovore 
vyzdvihol význam trénerov a 
rodičov, ktorí deti vychovávajú, 
podporujú a motivujú k stále 
väčším a väčším športovým 
výkonom. Povedal, že mesto je 
hrdé na športovcov, ktorí šíria 
dobré meno Šamorína nielen 
doma, ale aj vo svete. 
Po príhovore primátora opäť 
vystúpili tanečníci umeleckej 
školy, potom sa začalo očaká-
vané vyhodnotenie.
Ocenení športovci a ich tré-
neri:
FC STK 1914 Šamorín: 
Attila Süke, Štefan Göndör, 
Rajmund Mikus 
Tréneri: František Zalka, Fran-
tišek Czvedler, Peter Góber a 
Jozef Mezzei 
FC GOLD BALL SAMARIA: 
Alexandra Tóthová a Ondrej 
Valacsay 
Tréneri: František Zalka, Peter 
Góber a Tibor Lengyel 
Kajak-canoe klub, KCK 
Šamorín: 

Zoltán Jakubik, Zoltán Tóth, 
Kristóf Tóth, Ádám Csenkey, 
Vince Farkas, Annamária 
Tóthová a Csaba Orosz ml.
Tréneri: Štefan Székely, Gejza 
Vass, Silvia Puhová, Veronika 
Csölleová a Csaba Orosz 
Šamorínsky šermiarsky klub:
Katarína Pokorná, Kristína 
Bokorová, Nikolasz Szikela, 
Anikó Herberger, Stephany 
Szikelová a Dániel Takács 
Tréneri: Jozef Nagy, Vojtech 
Fehér, Ondrej Botló, Balázs 
Fehér a Kristian Forgách 
Tenisový klub 
STK Šamorín:
Oliver Nagy, Dávid Hluch, 
Zalán Klempa, Zoltán Faragó, 
Dávid Sándor 
Tréneri: Peter Varga, Zdeno 
Karel, Patrik Karel, Ján Šamko 
Zápasnícky klub 
Gladiátor:
Erik Forgó, Peter Molnár, 
Miloš Csuvara, Tomáš Soós, 
Nikolas Borbély 
Tréneri: Štefan Horváth, Šte-
fan Méry, Ladislav Fodor, Oli-
ver Oláh a Zoltán Szeiler 
ŠBK basketbalový klub:
Alexandra Košíková, Marti-
na Machurková, Petronela 
Paulová, Simona Oroszová a 
Ágota Baráth 

Tréneri: Júlia Lelkes, Margita 
Ághová, Dalibor Hlivák, Pat-
rik Paul a Albert Diósi 
Po vyhodnotení najlepších 
športovcov boli ocenení tré-
neri a vedúci klubov, ktorých 
športovci vlani dosiahli vynika-
júce výsledky alebo ocenenie si 
vyslúžili za svoju prácu v klube:
Kristián Forgách – Šamorínsky 
šermiarsky klub
Peter Varga – Tenisový klub 
STK Šamorín
Ladislav Fodor – Zápasnícky 
klub Gladiátor
Následne bol ocenený šamo-
rínsky zápasník Jozef Jaloviar, 

ktorý preteká vo farbách brati-
slavskej Dunajplavby.
Po vyhodnotení nasledo-
val program bratislavského 
žongléra Mareka Sliža, potom 
organizátori pozvali oddielo-
vých vedúcich a trénerov na 
priateľské posedenie do Zele-
nej sály kultúrneho domu. 
Hlavnou témou rozhovorov 
bola potreba vybudovať mest-
skú športovú halu. Veríme, 
že raz sa naplní aj tento cieľ. 
Športovcom želáme veľa úspe-
chov a dobré výsledky aj v roku 
2008.                   (kk)

Snímky: Helena Tóthová  
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Futbalovú sezónu jar 2007/
2008 šamorínske muž-
stvá neodštartovali dobre. 
Výsledky jednotlivých zápa-
sov za marec sú nasledovné:
Seniori – III. liga: Dubnica B – 
Šamorín  0:2, Šamorín – Neded 
0:0, ČFK Nitra – Šamorín 2:2
Dorast – IV. liga: Tvrdošov-
ce – Šamorín  2:0, Šamorín 
- Orechová Potôň  4:1, Baloň 
– Šamorín 0:0

Seniori – MO II. trieda: Šamo-
rín B Mliečno – Bodíky 2:3, Lúč 
na Ostrove – Šamorín B Mlieč-
no 2:0, Šamorín B Mliečno 
– Nový Život B 1:0
Dorast – MO I. trieda: Šamo-
rín B Mliečno – FK Zlaté Klasy 
0:4, Lehnice – Šamorín B Mlieč-
no 5:1, Šamorín B Mliečno 
– Vieska 2:4

Štefan Balog, 
tajomník FC ŠTK 1914

ZO ŽIVOTA FC ŠTK 1914 ŠAMORÍN

13. marca 2008 sa doobeda 
konal 1. ročník súťaže nádej-
ných futbalistov narodených 
v rokoch 1999 a 2001. 
V Hamuliakove sa na turnaji 
stretli družstvá z Hamuliako-
va, Zlatých Klasov, Gabčíkova, 
Štvrtka na Ostrove a Šamorí-
na.
Zostava GOLD BALL SAMA-
RIA: Mário Kozmér, Patrik Sim-
sa (brankári), Štefan Kálmán, 
Tibor Lengyel ml., Szandra 
Tóth, Marcell Jávorka, Ivan 
Bošela ml., Ryan Bakič, Ernest 
Bors, Kristóf Horváth, Jozef 
Sípos, Ladislav Baráth, Andrej 
Pajger, Csaba Gódány ml.
Tréneri: František Zalka, Tibor 
Lengyel st., Viktor Nagy. 

Výsledky: GBS – Hamuliako-
vo 0:1, GBS – Zlaté Klasy 5:0 
(Sípos 2, Tóth 2, Gódány 1)
GBS – Gabčíkovo 3:0 (Sípos 
2, Tóth 1), GBS – Štvrtok n. 
Ostrove  5:2 (Sípos 3, Jávorka 
1, Kálmán 1).
Najlepší strelec bol Jozef Sípos 
z GBS Šamorín, ktorý vsietil 7 
gólov!
Konečné poradie: 1. Hamu-
liakovo 12 bodov, 2. GBS 9 
bodov, 3. Gabčíkovo 4 body, 
4. Štvrtok n/O. 2 body, 5. Zlaté 
Klasy 1 bod.
Našim futbalistom blahože-
láme a ďakujeme hlavnému 
sponzorovi 1. ročníka súťaže 
firme METAL DEC a jej majiteľo-
vi Ivanovi Bošelovi!           (H.E.)

Šamorínska basketbalová radosť v Prahe
Počas Veľkonočných sviatkov 
basketbalistky ŠBK Šamorín 
využili možnosť prípravy na 
kvalitnom medzinárodnom 
turnaji Easter Euro Basket 
2008 v Prahe. Na veľkolepom 
11. ročníku turnaja bolo spolu 
142 družstiev v 9 kategóriách 
chlapcov a dievčat.
Staršie žiačky ŠBK Šamorín 
boli prihlásené vo svojej kate-
górii 1993 za účasti 11 druž-
stiev z Litvy, Maďarska, Poľska, 
Holandska, Nemecka, Čiech 
a Slovenska. V  dvoch skupi-
nách sa začali športové súbo-
je o umiestnenie v skupinách. 
V piatok naše dievčatá zdolali 
Lokomotívu Liberec, v sobotu 
si skonfrontovali sily s litov-
ským štýlom hry a po kvalit-
nom zápase sme vyhrali nad 

hráčkami Valmeiry. V nedeľu 
nás čakal najnáročnejší deň, 
v ktorom sme odohrali dva 
súťažné zápasy a jeden pria-
teľský o 19.00 hod., znova s 
Valmeirou z Litvy. Zápas proti 
MAFC Budapešť by sme mohli 
nazvať aj zápasom o prvé 
miesto v skupine. Po dodržaní 
pokynov trénera ho dievčatá 
vyhrali s výrazným rozdielom. 
V ostatných dvoch zápasoch 
bola daná príležitosť aj hráč-
kam, ktoré sa počas sezóny 
alebo pri vyrovnanejších zápa-
soch nedostávajú na ihrisko na 
dlhší čas.
Na druhý deň nás čakal súper 
najobávanejší – hráčky MBK 
Ružomberok, ktoré taktiež 
skončili v skupine na prvom 
mieste. Počas celého finálové-

ho zápasu sme hrali vyrovnane 
a obe družstvá podávali kva-
litné výkony ako v obrane, tak 
aj v útoku. Bojovalo sa o každú 
loptu po celom ihrisku a diev-
čatá si nič navzájom nedarova-
li. Po kvalitnom výkone si naše 
dievčatá zaslúžili vyhrať, čo sa 
im aj podarilo. Zápas vyhrali o 
4 body.   
Easter Euro Basket 2008 
Praha  výsledky : 
ŠBK Šamorín – Lokomotíva 

Zlín  (CZ)  48 - 25 
ŠBK Šamorín –  Valmeira    
(LTV) 60 - 36 
ŠBK Šamorín –  MAFC Buda-
pešť (HU)  70 - 42 
ŠBK Šamorín –  Black Eagles 
Rosmalen   (NL) 75 - 34 
ŠBK Šamorín –  Valmeira  
(LTV)    priateľský 72 - 55  
Finále
ŠBK Šamorín – MBK Ružom-
berok  (SVK)   58 - 54 

Dalibor Hlivák 
Začiatkom februára miestny 
zápasnícky klub Gladiátor 
organizoval Majstrovstvá 
Slovenska v gréckorímskom 
zápasení seniorov. Predseda 
klubu Zoltán Szeiler je okrem 
vynikajúcich výsledkov členov 
klubu hrdý aj na to, že klub bol 
poverený organizáciou takéhoto 
prestížneho podujatia. Výsledky 
gladiátorov: Robert Čerňanský 
– 66 kg – 5. miesto, Peter Fitos 
– 120 kg – 2. miesto, Štefan Hor-
váth – 84 kg – 7. miesto, Ladislav 
Klimek – 96 kg – 5. miesto, Gejza 
Kovács – 55 kg – 5. miesto, Jozef 
Merva – 84 kg – 5. miesto, Štefan 
Méry – 120 kg – 4. miesto, Peter 
Molnár – 120 kg – 7. miesto, 
Olivér Oláh – 96 kg – 3. miesto, 
Tibor Staňo – 84 kg – 4. miesto.
V prvej polovici januára 
šamorínski zápasníci žali 
úspechy na pohári Érdi Kupa 
v Maďarsku, kde ich sprevá-
dzali tréneri Ladislav Fodor 
a Zoltán Szeiler. Šamorínča-
nia medzi vyše 300 účastníkmi 
vybojovali jedno zlato, jedno 
striebro a dva bronzy. V kate-
górii mladších žiakov (75 kg) 
skončil na prvom mieste Dávid 
Čech, Erik Forgó v prípravnej 
kategórii (26 kg) skončil na dru-
hom mieste, Zoltán Szeiler v 
kategórii mladších žiakov (54 kg) 
získal tretie miesto. Na súťaži sa 

zúčastnili aj Jusuf Ahmeti (star-
ší žiak – 69 kg) a Bence Holocsi 
(prípravka – 24 kg), na stupienok 
víťazov však nedosiahli.
Ďalší prestížny medzinárod-
ný turnaj sa konal v chorvát-
skej Koprivnici. Päť zo šiestich 
šamorínskych zápasníkov, kto-
rých sprevádzal tréner Štefan 
Horváth, skončilo na stupni víťa-
zov: zápasníci vybojovali 3 zlaté, 
1 striebornú a 1 bronzovú medai-
lu. Medzi domácimi, slovinskými, 
českými, maďarskými, srbskými a 
slovenskými zápasníkmi dosiahli 
Šamorínčania takýto výsledok: 
Denisz Horváth – mladší žiak – 38 
kg – 1. miesto, Veronika Molná-
rová – staršia žiačka – 70 kg – 2. 
miesto, Szandra Péková – staršia 
žiačka – 45 kg – 3. miesto, Kriszti-
án Simon– starší žiak – 54 kg – 1. 
miesto, Tomáš Soós – starší žiak 
– 70 kg – 1. miesto, Miloš Csuvara 
sa tentoraz neumiestnil na stup-
ni víťazov.
Predseda klubu Zoltán Szeiler 
je právom hrdý na dosiahnuté 
výsledky. Ako nám povedal, 
klub prijíma všetky pozvania 
nielen na domáce, ale aj na 
medzinárodné preteky, veď 
zápasníci sa vďaka pravidel-
ným tréningom dostali do 
takej dobrej formy, že by bola 
škoda vynechať čo i len jednu 
príležitosť.                               (ht)

Naši zápasníci sú v dobrej forme
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25. februára 2008 sa narodil 
Bence Fazekas, 27. februára 
Balázs Lengyel, 3. marca 
Rebeka Kovácsová, 10. marca 
Dany Brna, 22. marca Michael 
Horváth.
Veľa šťastia, novorodenci!

NARODENIA

25. februára zomrela vo veku 
71 rokov Jiřina Sárközyová, 
8. marca vo veku 80 rokov 
Ondrej Katona, 11. marca vo 
veku 64 rokov Peter Paulovič 
a vo veku 67 rokov Mikuláš 
Borbély, 17. marca vo veku 
67 rokov Anton Romančík 
a vo veku 46 rokov Alžbeta 
Banyáková, 19. marca vo veku 
67 rokov Ľudovit Czvedler 
a vo veku 36 rokov Libor 
Ergang, 23. marca vo veku 76 
rokov Anna Orbanová.
Česť ich pamiatke!

ÚMRTIA

Veľa šťastia, zdravia, lásky a 
pohody prajeme tým obča-
nom mesta, ktorí v apríli 2008 
dovŕšia 70., 75., 80., 85., 86. 
a viac rokov života: Ladislav 
Csölle, Imrich Danis, Július 
Garai, Marta Šablatúrová, 
Dezider Dallos, Rozália 
Germanová, Ladislav Kányi, 
Alžbeta Pammerová, Alžbeta 
Ellenbacherová, Veronika 
Lukovičová, Lenka Pandová, 
Jolana Szűcsová, Juliana 
Tóthová, Mária Trnčíková.

NAŠU JUBILANTI

4. apríl –  Koncert skupiny HORKÝŽE SLÍŽE – 19.00 
12. apríl – Stretnutie dôchodcov – 18.00 
Od 17. do 30. apríla – Výstava obrazov Evy Laukovej – 8.00 – 18.00 
19. apríl – Ples rímskokatolíckej cirkvi – 19.00  
22. apríl – Milovníci – divadelné predstavenie divadla ASTORKA – 19.00 
25. apríl – Prehliadka detských rómskych kultúrnych súborov Horného Žitného ostrova – 9.00

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

15. marca 2008: Róbert 
Németh - Miriam Abazovi-
čová, 29. marca 2008: Imrich 
Ágošton – Lucia Gajdošová.
Gratulujeme! 

UZAVRELI MANŽELSTVO 

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

www.szscilistov.sk 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKO-
LA ŠTEFANA NÉMETHA-ŠA-
MORÍNSKEHO V ŠAMORÍNE 

14. mája 2008 v čase od 
14.00 do 18.00 hod. uskutoční  
výber do dychového oddelenia 

v hudobnom odbore. Upred-
nostňujeme záujem na nástro-

je klarinet, saxofón, trúbka a 
lesný roh. Hlásiť sa môžu žiaci 

od 10 rokov. 
13. a 14. mája 2008 v čase od 
14.00 do 18.00 hod. výber do 
výtvarného a tanečného odbo-
ru. Záujemcovia do tanečného 
odboru si prineste cvičný úbor!

******
 

Dňa 16. apríla o 17.30 hod.  
v koncertnej sále Základnej 

umeleckej školy Štefana 
Németha-Šamorínskeho v 

Šamoríne sa uskutoční
Medzinárodný koncert žia-

kov.
Győr–Komárno–Šamorín. 

****** 

Dňa 19. apríla o 17.00 hod. 
v koncertnej sále Základnej 

umeleckej školy Štefana 
Németha-Šamorínskeho v 

Šamoríne sa uskutoční 
Flautový galakoncert 

účastníkov medzinárodného 
flautového seminára.

Výbor Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu 
Šamorín pozýva všetkých priateľov rybárskeho športu na tra-

dičné rybárske preteky.  
 3. máj 2008 (sobota) – deti do 15 rokov od 8.00 do 12.00 hod.,  

4. máj 2008 (nedeľa) – dospelí od 7.00 do 12.00 hod.
Štartovné:  deti – 100,- Sk, dospelí – 200,- Sk

Miesto konania pretekov: 
Jazero Lagúna  pri hoteli Kormorán, Čilistov

Súťažiť sa bude o hodnotné ceny. 1. cena v kategórii dospelých: 
zájazd na lov sumcov na rieku Pád do Talianska.

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

Veterinárna ambulancia, 
Kováčska 19A, 931 01 Šamorín

MVDr. Ondrej Gaál
MVDr. Peter Orsovics

Tel.: 0905 422 294
         0905 156 012

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok: 15.00 – 18.00

Sobota: 9.00 – 12.00
Nedeľa: 14.00 – 17.00

APRÍL 2008KALENDÁR UDALOSTI
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WWW.SAMORIN.COM

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

INFO:
0905 444 454, 

0905 666 653, 0905 666 683

Cena: 3 350 000 Sk  � 0905/666 653

Byt Šamorín Predáme 3 izb. RD na 9 á pozemku v tichej 
lokalite mesta Šamorín. V prízemnom dome 
sa nachádza kuchyňa s jedálenskou časťou 
a špajzou, samostatná izba, kúpeľňa s vaňou 
a toaletou. Obývačka je priestranná s pre-
chodom do spálne. Dom je čiastočne podpiv-
ničený. V celom dome sú pôvodné drevené 
okná, liatinové radiátory, v izbách je drevená 
podlaha, v chodbe plávajúca podlaha. Stre-
cha domu je po rekonštrukcii. Tehlový dom je 
čiastočne zateplený. K domu patrí garáž.

Cena: 4 650 000 Sk  � 0905/666 653
P r e d á m e 
5 izb. RD 

na 5,48 á pozemku v blízkosti centra 
mesta. Tehlový dom je podpivničený. Na 
prízemí je vstupná hala s ktorej je vchod 
do obývačky s krbom.  V celom dome sú 
drevené okná, podlahové kúrenie, v iz-
bách plávajúca podlaha. Na pozemku je 
elektrika, voda, plyn, kanalizácia aj vlast-
ná studňa.

RD Šamorín

RD Šamorín

Cena: 6 650 000 Sk  � 0905/666 653

RD Michal na ostrove Predáme 5 izb. poschodový rodinný dom na 
20 á pozemku v tichej lokalite v obci. Na pozem-
ku je dvojitá garáž a samostatný menší domček. 
Na prízemí je kúpeľňa so sprchovacím kútom, 
samostatná toaleta, obývačka s keramickými 
kachlami a kuchyňa so špajzou. Na poschodí sa 
nachádza kúpeľňa s  toaletou a 4 menšie izby, 
jedna využívaná ako šatník. V celom dome sú 
drevené dvojité okná, liatinové radiátory a alarm. 
Dom je podpivničený s veľkými priestormi.

Cena: 4 500 000 Sk  � 0905/666 653

Predáme 4 izb. tehlový byt 2/3posch. 
o výmere 72m2 po kompletnej rekon-
štrukcii v blízkosti centra mesta Ša-
morín. V byte sa nachádza kúpeľňa 
s vaňou a so sprchovacím kútom, sa-
mostatná toaleta, svetlá a priestranná 
obývačka s kachľami je spojená s ku-
chyňou a s jedálenskou časťou. So 
spálne je výstup na balkón a ďalšia 
izba je prechodná. V celom byte sú 
nové plastové okná, drevená podla-
ha, v chodbe a v kúpeľni nová dlaž-
ba, nové elektrické rozvody, voda. 
Kúrenie je samostatné kombinované. 
Veľkou výhodou je možnosť kúre-
nia s kachľami. K bytu patria aj dve 
murované pivnice. Nehnuteľnosť sa 
nachádza v blízkosti AS, obchodov, 
škôl, škôlky a  polikliniky. Byt bude 
voľný od 10/2008. 



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.

ZÍSKAJTE VODI�SKÉ OPRÁVNENIE
NA SKUPINY C, CE, D UŽ AJ V ŠAMORÍNE !

ZÍSKAJTE VODI�SKÉ OPRÁVNENIE
NA SKUPINY C, CE, D UŽ AJ V ŠAMORÍNE ! 0905 326 537 
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Hallott már róla? 
Počuli ste už o tom?

Milyen betegségekre hat? Pri ktorých chorobách je účinná?
Allergia Alergia
Asztma Astma
Hátgerinc- és ízületi problémák Problémy pohybového ústrojenstva
Cukorbetegség Diabetes
Bőrbetegségek (pszoriázis, akné) Kožné ochorenia (psoriáza, akné)
Migrén Migréna
Fájdalomcsillapítás Úľava pri bolestiach
Anyagcserezavarok Poruchy metabolizmu
Alvászavar Poruchy spánku
Potenciazavar Poruchy potencie
Sebgyógyulás Liečenie rán    
Vérnyomás-problémák Vysoký krvný tlak 
Szívbetegség  Srdcové ochorenia

BEMER terápia az Ön egészségéért!
BEMER terapia pre Vaše zdravie!

Nálunk kipróbálhatja 
és megvásárolhatja a BEMER3000 terápiát. 
U nás si môžete vyskúšať a zakúpiť túto terapiu.
Látogasson el hozzánk, szívesen látjuk!
Navštívte nás, radi Vás očakávame!

 YLOS Energiaközpont YLOS Centrum bioenergie
 Fő utca 66, II.emelet Hlavná ul. 66, II. poschodie 
 Somorja Šamorín


