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Nájde ušľachtilý čin pokračovateľov?
Lekáreň Patika pri autobu-
sovej stanici, ktorá je jed-
nou z piatich šamorínskych 
lekární, chce okrem zákaz-
níkov slúžiť aj verejnosti. 
Majiteľ Tamás Molnár nám 
povedal, že časť svojich príj-
mov vrátia tým, od ktorých 
ich dostali, teda občanom 
Šamorína. Majiteľ sa veno-
val verejnoprospešnej čin-
nosti aj v okresnom sídle, 
kde v katolíckom kostole 
obnovili poklop na kryp-
te biskupa Kondého, ďalej 
renovovali sochu z dielne 
Alajosa Rigeleho, kľačadlo 
pred Máriou, ako aj misijný 
kríž pred cirkevnou školou. 
Patika pôsobí v Šamoríne 
druhý rok a jej majiteľ, vidiac 
stav domu dôchodcov (tzv. 
ispotály), sa rozhodol, že dá 
obnoviť vchodové dvere do 
kaplnky. „Poznám sochára-
-reštaurátora Gábora Fer-
dicsa z Dunajského Klátova, 
ktorého som oslovil, aby 
dvere zrenovoval,“ – hovorí 
Tamás Molnár, ktorý chce 
týmto svojím činom osloviť 
aj ostatných podnikateľov a 
súkromné osoby. „Chceli by 
sme byť príkladom pre tých, 
ktorí si takéto finančné dary 
môžu dovoliť,“ uviedol Mol-
nár pre naše noviny. Mrzí 
ho, že budova je v takom 
dezolátnom stave. „Chceme 
zreštaurovať vchodové dvere 
do kaplnky, aby sa dali otvá-
rať. Neskôr by sme chceli vo 
vnútornom priestore umiest-
niť mreže, aby bol oltár vidi-
teľný. „Drevený oltár v kapln-
ke je nádherný, preto som si 
položil otázku, prečo by ho 

nemohli vidieť aj iní, veria-
ci i neveriaci. V budúcnosti 
plánujeme kaplnku sprí-
stupniť, aby do nej návštev-
níci mohli po mreže vojsť 
(podobne ako v katolíckom 

kostole), pomodliť sa ale-
bo si na chvíľu oddýchnuť,“ 
– hovorí o svojich plánoch 
Tamás Molnár, ktorého cie-
ľom je to, aby kaplnka nebo-
la zatvorená a slúžila svojmu 

poslaniu, veď napokon preto 
ju naši predkovia vytvorili. 
Do kaplnky chcú umiestniť 
aj mramorovú tabuľu s citá-
tom z básne Endre Adyho.

Helena Tóthová

Blíži sa termín na zaplatenie dane

Mesačník verejného života  Bezplatné

Ročník XXI. číslo 3  Marec  2011

Blíži sa termín na zapla-
tenie miestnych daní a 
poplatkov. Obyvatelia 
čoskoro dostanú výmery a 
poštové poukážky. Kedy a 
ako mesto doručí tieto listy? 
– spýtali sme sa prednostu 
mestského úradu Ing. Ervina 
Sármánya.
– Občania dostanú výmery 
a poštové poukážky k dani z 
nehnuteľnosti koncom aprí-
la, začiatkom mája. Zásielky 
budú opäť doručené doporu-
čene. Výmery na poplatok za 
odvoz odpadu dostali podni-
katelia a právnické osoby už 
vo februári. Súkromné osoby 
ich dostanú spolu s dvoma 
poukážkami na dve splátky v 

doporučenej zásielke do kon-
ca marca.  
Teda výmery na daň z nehnu-
teľnosti a na poplatok za 
odvoz komunálneho odpa-
du dostanú občania aj tento 
rok osobitne.
– Prirodzene, a to z dvoch 
dôvodov. Po prvé, ide o dve 
rôzne veci, aby si ich ľudia 
nemýlili a po druhé, spresne-
nie a spracovanie evidencie 
týkajúcej sa poplatku za odvoz 
odpadu a daňovej evidencie si 
vyžaduje rozlične dlhý čas. 
Daň za psa sú majitelia 
zvierat povinní zaplatiť 
bez výzvy do konca januá-
ra. Splnili si psičkári túto 
povinnosť?

– Pokiaľ viem, väčšina maji-
teľov psov si už túto zákon-
nú povinnosť splnila, teda 
daň zaplatila. Nájdu sa, 
prirodzene, aj takí, čo na to 
zabudli, ale postupne svoj 
dlh vyrovnávajú. 
Pokiaľ viem, výška poplat-
ku za odvoz komunálne-
ho odpadu, ako ani daňo-
vé zaťaženie sa nemenili. 
Mám dobré informácie?
– Áno, poplatky a daň sa 
naposledy výrazne menili 
koncom roka 2009, teda v 
porovnaní s rokom 2010 
zostávajú poplatky za odvoz 
odpadu a daň z nehnuteľ-
nosti nezmenené. 

Helena Tóthová
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Na Základnej škole Mateja Bela prebehol zápis do prvého 
ročníka. Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz bol 
tradične výborne pripravený, a budúcim školákom sa ani 
nechcelo domov. Tvorivé dielne, množstvo darčekov, milé 
pani učiteľky – to veru bol nezabudnuteľný zážitok a mno-
hým tak aspoň čiastočne odbúral stres z nového prostredia. 
Do zoznamu prváčikov bolo zapísaných 134 detí.

Ján Čikovský

V Mestskej knižnici Zsigmonda Zalabaiho sa konalo zaujímavé 
stretnutie mladých autorov. Ďalej na strane 9

Primátor Gabriel Bárdos a viceprimátor Tibor Pogány 15. 
februára blahoželali našim spoluobčanom, ktorí vo februári 
oslávili 70., 75., 80., 85., 86. a vyššie narodeniny. Na pravi-
delnom stretnutí v Klube dôchodcov bola aj tentoraz prí-
jemná a priateľská atmosféra

Hotel Kormorán v mesiaci február pripravil bohatý program 
pre deti. Nechýbali divadelné predstavenia, tvorivé dielne, 
ale ani tradičný maškarný ples

Foto: Ján Čikovský 

Úspešný zabíjačkový festival v Mliečne. Viacej na strane 7

Predsedníčka vlády SR Iveta Radičová vyčlenila časť svojej 
finančnej rezervy, aby podporila činnosť materských centier.
Materské centrum Baba klub v Šamoríne tiež využilo príleži-
tosť na zaslanie projektu a úspešne tak získal finančnú pod-
poru. Podrobnejšie na strane 5
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Kvalitné festivaly a jarmoky

– V kultúre, ako ani v 
iných oblastiach, nie sú 
štvorročné cykly. Treba 
uvažovať dlhodobo a syste-
maticky, keďže našou úlo-
hou je zachovať kultúrne 
tradície a podujatia, pri-
čom zakladať treba najmä 
podujatia, ktoré nemajú 
podenkový život. Vo voleb-
nom programe SMK sme 
vyznačili niekoľko oblastí, 
ktorým sa treba v nasle-
dujúcich rokoch venovať. 
Mám na mysli rozšírenia 
koordinačnej úlohy mest-
ského kultúrneho stredis-
ka. Čo to znamená? V mes-
te každým rokom rastie 
počet kvalitných poduja-
tí, pričom mestský úrad 

nemá osobitné kultúrne 
oddelenie, ktoré by tieto 
podujatia koordinovalo, 
podporovalo alebo spája-
lo. Toto treba vyriešiť, aby 
sa nestávalo, že v meste sa 
šesť týždňov nič nedeje a v 
jeden víkend sa zasa koná 
päť-šesť kultúrnych alebo 
iných podujatí. Rozhodli 
sme sa, že s cieľom zabrá-
niť kolíziám termínov 
budeme každý rok alebo 
polrok vydávať brožúru, v 
ktorej zverejníme termíny 
podujatí a festivalov orga-
nizovaných mestskými 
kultúrnymi organizáciami, 
Csemadokom, Maticou 
slovenskou a ostatnými 
neziskovými zoskupenia-

mi, aby občania mali pre-
hľad o jednotlivých podu-
jatiach. Čoskoro sprístup-
níme oficiálnu stránku kul-
túrneho strediska (www.
mskssamorin.sk), ktorá 
bude pravidelne informo-
vať o po dujatiach v MsKS, 
pričom aktuálny mesačný 
program bude prístupný 
aj na stránke mesta (www.
samorin.sk). Podstatné je 
informovať občanov mes-
ta, keďže kultúrne progra-
my sú úspešné len vtedy, 
ak majú divákov. Za ďalšiu 
dôležitú úlohu pokladám 
zabezpečenie bezprob-
lémovej činnosti našich 
organizácií a súborov, kto-
ré existujú už desaťročia.  
Vlani na jeseň bol v Pomlé 
odovzdaný nový amfiteá-
ter...
- Už dlho sme túžili po 
tom, aby amfiteáter a k 
nemu patriaca budova boli 
obnovené. Hanbili sme sa, 
že účinkujúci sa musia na 
vystúpenie pripravovať v 
schátraných šatniach. Vla-
ni sa nám vďaka európskej 

podpore programu Hain-
burg – Šamorín 2012 poda-
rilo amfiteáter obnoviť a 
vybudovali sme služobný 
byt, aby bol v areáli a jeho 
okolí zabezpečený trva-
lý dozor, ktorý ho chráni 
pred vandalmi. Veríme, že 
sa nám v Pomlé podarí zor-
ganizovať veľké a kvalitné 
festivaly, koncerty. Spome-
niem Festival Pomlé, ktorý 
mal vlani veľký úspech, a 
ktorý nadviazal na tradič-
né oberačkové slávnosti. 7. 
mája pripravujeme po prvý 
raz Majáles, veríme, že to 
bude kvalitné celodenné 
rodinné podujatie. V let-
ných mesiacoch by sme tu 
chceli pravidelne organi-
zovať menšie akcie a kon-
certy populárnej hudby. V 
meste by sme chceli skva-
litniť jarné a zimné jar-
moky, aby sa občania mes-
ta cítili v Šamoríne dobre. 
Plánov máme dosť. Verím, 
že sa ich vďaka aktívnym 
mladým ľuďom a členom 
komisie podarí zrealizo-
vať.                               (sv)

Do mestského zastupiteľstva bolo na volebné obdobie 2010–
2014 zvolených viacero mladých poslancov. Robert Keresztes 
nováčikom nie je, veď poslancom a členom komisie bol už 
aj v predchádzajúcom volebnom období. Na ustanovujúcom 
plenárnom zasadnutí mestského zastupiteľstva bol zvolený za 
predsedu komisie pre kultúru a cirkev. Rozprávali sme sa s 
ním o plánoch a cieľoch komisie.

Vážení pedagogickí 
pracovníci!
Keď sa blíži 28. marec, Deň učiteľov, vraciame sa obvyk-
le k myšlienkam Jána Amosa Komenského:
„Aký väčší alebo lepší dar môžeme dať svetu, ako to, 
že vyučujeme a vzdelávame mládež? Nám ide o lepšiu 
budúcnosť, a preto sa nemôžeme zastaviť pri hľadaní 
prostriedkov, ktoré ju majú umožniť.“
Nielen jeho myšlienkam vzdávame hold, ale aj jednému 
z najušľachtilejších povolaní – povolaniu učiteľa. Prácu 
učiteľa si však mladí nevedia vždy oceniť. Až po prvých 
reálnych skúsenostiach vo vlastnom živote ohodnotia 
vzťah, ktorý k nim učitelia mali. Nesmieme zabudnúť, 
že pre dieťa je šťastie, ak vyrastá v prostredí, kde mu 
poskytujú nielen vedomosti,  ale zároveň  zasievajú  do 
srdca  aj dobro a lásku. 

Práca učiteľa je naozaj poslaním, preto nám dovoľte, aby 
sme sa vám všetkým poďakovali za vašu prácu a zažela-
li vám pevné zdravie, veľa krásnych tvorivých nápadov, 
trpezlivosti a lásky vo vašej ďalšej náročnej práci. 

Gabriel Bárdos,                         Mgr. Štefan Vajas,
primátor mesta                         vedúci školského úradu

Pracovníci AREA Šamorín, s. r. o. koncom januára, začiat-
kom februára pristúpili k dôkladnému udržiavaciemu rezu 
stromov a kríkov. Odborná zdatnosť tunajších odborníkov 
sa podpísala aj pri vyrúbaní statného 45-ročného topoľa v 
Mestskom majeri. Tento obrovský listnáč vyše dvadsať met-
rov vysoký a po obvode 3,7 metra široký svojou polohou už 
ohrozoval blízky obytný blok. 

Ján Čikovský
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Energeticky pasívne domy 

– S kolegom Ľubomírom 
Bobekom sme sa zúčastnili 
na kurze, ktorý usporiadal 
nemecký inštitút prostred-
níctvom slovenskej part-
nerskej organizácie. Kurz 
končil skúškou vyhodnote-
nou nemeckým inštitútom. 
Toto nemecké osvedčenie 
dáva zákazníkovi garanciu 
k tomu, že vlastník takého-
to dokumentu si je vedomý 

toho, čo obsahuje projekt, 
ako aj samotná výstavba 
energeticky pasívneho domu. 
Čoraz viac stavieb totiž 
vidieť s označením „pasív-
ny dom“ a to bez opodstat-
nenia. Energeticky pasívny 
dom charakterizuje správna 
orientácia okenných otvorov 
k svetovým stranám, vhodná 
veľkosť a kvalita okien, výni-
močne dobrá tepelnoizolač-

ná hodnota všetkých fasád-
nych prvkov a vzduchotesne 
navrhnuté detaily stien, stre-
chy, podlahovej konštrukcie 
a veľmi dôležitým faktorom 
je aj tzv. riadené vetranie. 
Taktiež tieniace prostried-
ky zohrávajú v lete dôležitú 
úlohu. Tepelnú pohodu v 
energeticky pasívnom dome 
zabezpečuje slnečné žiare-
nie a teplo vyžarované spot-
rebičmi ako aj ľuďmi, ktorí 
sa v ňom zdržiavajú. Kotol je 
pritom používaný iba na ďal-
šie temperovanie čerstvého 
vzduchu, ktorý je predhriaty 
vo výmenníku tepla, k čomu 
využíva nielen teplotu pou-
žitého vzduchu, ale aj tep-
lotu média ohrievaného pod 

zemou. Takýmto spôsobom 
je dosiahnuteľné 80-90 per-
centné  zníženie nákladov 
na vykurovanie, a skutočné 
vykurovanie kotlom sa obme-
dzuje na minimum v najstu-
denšom období roka. Pasív-
ny dom je teda z pohľadu 
nákladov na prevádzku veľ-
mi dobrý a vhodný aj vzhľa-
dom k návratnosti investícií. 
Vďaka špeciálnemu vetracie-
mu zariadeniu zabezpeču-
je vždy čerstvý vzduch, čo 
má za následok veľmi vyso-
ký komfort s dostatočným 
množstvom kyslíka, pričom 
– a to je čím viac dôležitej-
šie – nepôsobí negatívne na 
životné prostredie.            (ti) 

Na výročnej člen-
skej schôdze 
MO Slovenského 
rybárskeho zvä-
zu v Šamoríne 
napriek tomu, že 
členská základňa 
má takmer sedem-
sto členov, bolo 
dosť voľných sto-
ličiek v estrádnej 
sále kultúrneho 
strediska. Nezá-
ujem poniekto-
rých členov je na 
zamyslenie, pritom okrem 
brigádnickej činnosti je účasť 
na schôdzi trvalo zakotve-
ná v stanovách zväzu. Ako 
vyplynulo zo správy o čin-
nosti predsedu Tibora Őry-
ho, sa športoví rybári okrem 
posedení v lone prírody, pri 
čakaní na zaslúžený úlo-
vok zaoberali aj bohatým 
programom rybárskych čin-
ností. Za zmienku môžeme 
spomenúť brigádnickú čin-
nosť, kde ešte stále, napriek 
miernemu zlepšeniu, cítiť 
nedostatok ochoty zo strany 
členstva. Pritom štyri hodi-
ny práce na skrášľovaní reví-
rov nikoho zvlášť nezaťaží. 
Začiatkom mája na jazere 
Lagúna v Čilistove usporia-

dali tradičné rybárske pre-
teky. Pekný úspech dosiahli 
aj pretekári v rámci II. ligy, 
kde Šamorínčania skonči-
li na peknej štvrtej prieč-
ke. Pozoruhodný výsledok 
dosiahli členovia rybárskej 
stráže, znížil sa počet závaž-
ných prípadov pytliactva, 
čo má za následok dôsledná 
prevencia. Kvalitné jarné a 
jesenné zarybnenie revírov 
takmer 90 metrákmi kapra 
rybničného sa určite prejaví 
v nasledujúcich obdobiach. 
V závere správy Tibor Őry 
spomenul, že budúcnosť 
organizácie vidia hlavne v 
zapojení mladých členov do 
práce organizácie. 

Text a foto: Ján Čikovský

Výročná členská schôdza 
Klubu dôchodcov Sama-
ria sa konala 9. februára. 
Privítala nás ako aj hostí 
z mestského úradu členka 
vedenia Agneša Czvedle-
rová a vedúca klubu Ilona 
Botló.
Pani vedúca prečítala sprá-
vu o činnosti klubu za rok 
2010. Pripomenula nám 
mená členov, ktorí nás vlani 
opustili. Ich pamiatku sme si 
uctili minútou ticha. V sprá-
ve hovorila o zvyku štvrťroč-
ných pozdravov k narodeni-
nám a meninám, o Dni žien, 
priateľskom stretnutí s klub-
mi dôchodcov v Rohovciach, 
Trnávke a Veľkom Mederi, 

o prvomájovom posedení. 
Pripomenula aj 35. výročie 
vytvorenia Klubu dôchod-
cov v Šamoríne, jeho oslavu 
s priateľskými a susednými 
klubmi spojenú s večerou, 

posedením a zábavou. V lete 
sme zažili príjemný výlet 
loďou po Dunaji, na jeseň 
7-dňový zájazd do Liptovské-
ho Jána a do Poľska. Osobit-
ným darom od mestského 
úradu ku Dňu starších bola 
návšteva Prírodovedného 
múzea v Bratislave, po kto-
rej nasledoval obed v Šamo-
ríne. Pani vedúca sa veľmi 
pekne poďakovala členkám 
a členom klubu za pomoc 
pri upratovaní a pri každom 
posedení. Poďakovala sa tiež 
všetkým sponzorom, ako 
aj za morálnu a finančnú 
podporu, ktorú poskytoval 
mestský úrad.
Prítomným sa srdečne pri-

hovoril aj primátor mesta 
Gabriel Bárdos. Napokon 
nasledovala chutná večera, 
zábava, hudba a tombola.

Valéria Kvacsková,
členka Klubu dôchodcov

Dôchodcovia hodnotili

  Šamorínsky ateliér Architekti Bobek Jávorka, s. r. o. získal 
oprávnenie pre projektovanie energeticky pasívnych domov. 
Tento certifikát vystavil prestížny nemecký Passivhaus Institut 
so sídlom v Darmstadte, ktorý je najuznávanejšou svetovou 
inštitúciou v tejto problematike. Načo slúži tento dokument a k 
čomu oprávňuje? – pýtali sme sa architekta Tomáša Jávorku.

Hodnotili svoju 
činnosť aj rybári
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Na výročnej členskej schôdzi 
Dozorného výboru Spotreb-
ného družstva Coop Jed-
nota v Šamoríne predseda 
Ľudovít Méry informoval, že 

obrat piatich predajní Jedno-
ty v našom meste dosiahol 
vlani takmer 6 miliónov eur. 
Najvyšší obrat, 2 681 494 
eur, dosiahol Supermarket 
na Školskej ulici, Supermar-
ket na Hlavnej ulici dosiahol 

obrat 1 356 391 eur, predaj-
ňa v dome služieb dosiahla 
obrat 905 723 eur, na Dunaj-

skej ulici 598 051 eur a pre-
dajňa v Mliečne mala obrat 
307 744 eur. Predseda hovo-
ril aj o akciách a súťažiach 
obchodnej siete Jednota, 
ktoré mali výhercov aj zo 
Šamorína. V marci Jednota 

odmenila 539 zákazníkov za 
nákup nad 33 eur fľašami 
vína, v decembri túto pozor-
nosť získalo až 1294 naku-
pujúcich. Týždenný zájazd 
na tureckú Riviéru vyhrala 
Alžbeta Zsigraiová. Mária 
Litresitsová, Iveta Mokušo-
vá, Zuzana Szirtlová, Jarmila 
Školeková a Silvia Tvrdoňová 
vyhrali hodnotu svojho náku-
pu. Viacero Šamorínčanov 
vyhralo aj v lotérii: Zoltán 
Fejes vyhral chladničku, Jozef 
Németh a Ágnes Boráros zasa 
nákupnú poukážku v hodno-
te 100 eur.
Spokojnosť s výsledkami v 
Šamoríne vyjadril aj okresný 
predseda Ľudovít Kulcsár. 
Jednota v okrese vykázala v 
maloobchodnom obrate index 
rastu 101,5, čo je vzhľadom na 
to, že v okrese svoje obchodné 
siete rozširujú aj iné reťazce, 

veľmi dobrý výsledok. 1,5 per-
cent sumy, ktorá sa vďaka ver-
nostným kartám zákazníkom 
vracia, nepredstavuje v okres-
nom meradle malú sumu, 
veď v okrese je takmer 30-tisíc 
kariet. Družstvo vlani oslávi-
lo 60 rokov, dôstojné oslavy 
tohto výročia sa budú konať 
tento rok v Gabčíkove v rámci 
družstevného dňa. „Verejnosť 
pozná družstvo 170 rokov a ak 
bude mať takých členov ako 
v Šamoríne, tak prežije aj 
ďalších 170 rokov,“ povedal 
okresný predseda.
Členov Jednoty viceprimá-
tor Tibor Pogány v mene 
samosprávy ubezpečil, že 
mesto aj  v budúcnosti v 
záujme dobrej spolupráce 
s Jednotou urobí všetko, čo 
bude v jeho silách. „Verím, 
že predajne nezaniknú, ale 
naopak, vzniknú nové pra-
covné miesta,“ uviedol.

Helena Tóthová   

Predsedníčka vlády SR Iveta 
Radičová vyčlenila časť svojej 
finančnej rezervy, aby podpo-
rila činnosť materských cen-
tier. Stalo sa tak na základe 
jej stretnutia so zástupkyňa-
mi Únie materských centier 
(ÚMC), štatutárnou zástup-
kyňou Dušanou Bieleszovou 
a regionálnou koordinátor-
kou bratislavsko-trnavského 
regiónu Soňou Holíkovou, 
ktoré prijala v novembri 
na Úrade vlády SR. ÚMC 
potom následne vyzvala 
členské materské centrá, aby 
predkladali projekty s cieľom 
udržať ich chod. Väčšina 
materských centier, ako aj 
to naše, funguje na základe 
dobrovoľníckej práce mami-
čiek. Problémom sú finan-
cie, nedostatok vhodných 
priestorov a podobne. Prá-
ve dotácia má pomôcť tieto 
problémy preklenúť.
Keďže aj šamorínske mater-
ské centrum Baba klub patrí 
do Únie, využili sme príleži-
tosť na zaslanie projektu a 
úspešne tak získali finanč-
nú podporu. Časť z nej sme 
použili koncom uplynulého 
roka na nákup hračiek, kto-

ré prekvapili detičky pod 
vianočným stromčekom a 
spestrili ponuku herne. V 
januári a februári sme za 
tieto prostriedky zakúpili 
množstvo kvalitného mate-
riálu a kreatívnych potrieb. 
Využijeme ich počas tvori-
vej práce s deťmi a rodič-
mi. Prečo sa jej toľko venu-
jeme? Na rozvoj tvorivej 
osobnosti u detí sú dôležité 
práve prvé roky ich života. 

Zdá sa to neuveriteľné, ale 
je to podložené aj vedecky. 
Čím viac podnetov dieťa 
dostáva, tým sa upevňujú 
jeho zručnosti a neskoršie 
schopnosti. Veľmi vhod-
ná je na to hudba, tanec, 
pohyb, výtvarná činnosť či 
tvorivá práca. 
V materskom centre je 
dôležité viesť k osobnému 
rozvoju tak deti, ako aj 
rodičov, ktorí potom zužit-
kujú nadobudnuté skúse-
nosti vo svojich domácnos-

tiach, napr. na zútulnenie 
detskej izby, vytvorenie 
osobného darčeka alebo 
sladkého prekvapenia pre 
maškrtné bruško (v marco-
vom programe predstaví-
me tvorbu s marcipánom). 
Vedomosti sa tak podávajú 
ďalej. A ešte aká je pritom 
aj zábava...!
Ďakujeme za dotáciu, ktorá 
pomôže naplniť časť poslania 
nášho materského centra. 

Ing. Zuzana Jakabíková,
Materské centrum Baba klub

Ročný obrat neklesol

Podporené mamičky
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Eufória na Facebooku
Internet, sociálna sieť, vymo-
ženosti techniky sú často 
verejnosťou alebo nekriticky 
zaznávané, alebo neúmer-
ne (najmä užívateľmi hier, 
sťahovaním filmov, reklám 
...) „milované“. V každom 
prípade – ak sa používajú s 
rozumom – sú obrovským 
pomocníkom pri vyhľadá-
vaní informácií z akejkoľvek 
oblasti. Dobre a bez potreby 
financií môžete služby inter-
netu využiť aj na propagáciu 
športových, kultúrnych, poli-
tických a ešte neviem akých 
podujatí, ako sme to urobi-
li my v chrámovom zbore 
Sancta Maria. Osvedčila  sa 
nám napríklad aj propagá-
cia koncertov chrámového 
zboru na sklonku minulé-
ho a začiatkom tohto roka.  
Predtým sme všetko vybavo-
vali osobnými  a poštovými 
pozvaniami (čo bolo nároč-
né na financovanie benzí-
nu, telefónov, poštových 
známok a na čas), teraz sme 
vlastne pozývali každého, 
nielen v našom najbližšom 
okolí, ale všetkých, ktorých 
oslovila ponuka vypočuť si 
sakrálne piesne. Či to bola 
prehliadka sakrálnych zbo-

rov Trnavská kantiléna alebo 
séria adventných koncertov 
ukončená vysoko verejnos-
ťou hodnoteným Trojkráľo-
vým koncertom v Šamoríne a 
tiež gospelovým koncertom 
vo Veľkej Pake. Bolo očivid-
né, že na tieto koncerty prišli 
nielen cielene pozvaní, ale aj 
neznámi, ktorí sa o týchto 
podujatiach dozvedeli cez 
internetové stránky. Ukázalo 
sa, že nápad nahrať jednotli-
vé skladby koncertu a potom 
ich dať na stránku Facebo-
oku a YouTube pre tých, 
ktorí  nemohli na koncert 
prísť, nás posunul do inej, 
neočakávanej roviny. Začali 
sa nám na veľké prekvapenie 
všetkých členov zboru ozý-
vať ponuky na koncerty. Je to 
veľmi príjemný pocit, keď iba 
na základe audiovizuálneho 
záznamu dostanete možnosť 
predviesť aj vo vzdialených 
mestách to, čo je výsledkom 
snaženia zbormajsterky, jej 
dôvtipu a nápadov s úpravou 
piesní a trpezlivého nácviku 
s amatérmi. V zbore zavládla 
eufória, ktorú rýchlo vystrie-
dal pocit bezmocnosti. Čo 
urobiť, aby sme nezostali v 
hanbe a nemuseli povedať, 
že nemôžeme prísť, lebo 
nemáme financie na dopra-
vu. V súčasnosti (po úspeš-
nom koncerte sa rozšíril 
počet záujemcov o spev, čo 
je pre omladenie zboru veľ-
mi chvályhodná situácia, a 
stále máme dvere pre ďalších 
spevákov otvorené), stálych 
členov je 25 a 7 hudobní-
kov, a na prepravu takéhoto 
počtu je jednoducho auto-
bus potrebný. Dostali sme 
pozvanie okrem iných aj do 
Budapešti. Prvý raz dostá-
va Sancta Maria možnosť 
nielen cez éter sa dostať do 
cudziny, ale predviesť svoj 
repertoár v Maďarsku a tak 
reprezentovať mesto Šamo-
rín. Na prehliadkach zborov 
z oveľa menších miest a obcí 
pri počúvaní ich curriculum 
vitae som ticho závidela, do 
akých kútov Európy sa praj-
nosťou  starostov a šéfov 
kultúrnych komisií tieto 

zbory dostali. Chrámový 
zbor Sancta Maria nebol 
ešte  v cudzine, lebo jedno-
ducho nemal k dispozícii 
finančné možnosti na usku-
točnenie týchto,  zatiaľ iba 
snov. Nedávno sme vypracú-
vali plán činnosti pre zbor 
na rok 2011, a dostali sme 
správu, že na kultúru aj 
tento rok budú financie 
obmedzené... No a v zbore 
máme ešte ďalší nesplnený 
sen. Po každom koncerte 
nás ľudia oslovujú a pýtajú 
si zvukový nosič. Dva naše 
zvukové nosiče (ešte ako 
kazety) s názvami  Spie-
vaj Pánovi a Sancta Maria 
pred rokmi vydalo Vydava-
teľstvo PERFEKT s jej ria-
diteľom Eduardom Drob-
ným, ktorému sme nesko-
nale vďační za jeho vzácny 
čin. Nuž a patrilo by sa a 
už je aj načase vydať nové 
cédéčko.  Zbor má toho 
času veľmi bohatý reperto-
ár a mohol by milovníkov 
sakrálneho spevu prekva-
piť krásnymi novonaštudo-

vanými piesňami s rozlič-
nými námetmi... Nuž len 
kde na to vziať peniaze?  
Mestská kultúrna komisia 
má malé možnosti, teda 
neostáva nám iné, ako sa 
obrátiť na naše prajné pub-
likum. Sancta Maria, ako 
isto viete, bola ochotná 
pomáhať, a niekoľkokrát 
usporiadala benefičný kon-
cert pre podporu ušľachtilej 
veci, nikdy pre seba, doteraz 
nemala sponzorov na svoju 
činnosť. Aj keď ľudia majú 
neľahkú situáciu pri zabez-
pečovaní svojich bežných 
potrieb, hádam, sa nájde 
aspoň u niektorých pocit 
spolupatričnosti, a nájde sa 
euro, dve na podporu dob-
rej veci. Ak sa len trochu 
dá, podporte činnosť vášho 
chrámového zboru na čís-
lo účtu: 0191894800/0900. 
Sancta Maria vašu dobrotu 
oplatí a s láskou pre vás pri-
praví nové duchovné a ume-
lecky hodnotné zážitky.

Za Sancta Mariu s vďakou 
Elena Kompauerová

Vážení občania, milí Šamorínčania!
Dobrovoľný hasičský zbor v Šamoríne (ďalej len DHZ 
Šamorín) plánuje v druhej polovici roku 2011 vydať 
brožúru, resp. almanach histórie hasičskej zbrojnice v 
Šamoríne od jej prvých začiatkov až po ukončený pro-
jekt rekonštrukcie spoločnej hasičskej stanice v Šamorí-
ne roku 2011.
Uvedená publikácia bude vytvorená na základe dostup-
nej historickej písomnej a fotografickej dokumentácie a 
bude zahŕňať aj predchádzajúce budovy hasičskej zbroj-
nice.  Predpokladáme, že okrem našej, resp. mestskej 
dokumentácie existuje aj niekoľko súkromných zbierok, 
či už formou ručne písaného textu, novín, kníh alebo 
fotografických zbierok. 
Z toho dôvodu sa na Vás úctivo obraciame so žiadosťou 
dočasne poskytnúť pre DHZ Šamorín akýkoľvek rele-
vantný písomný alebo fotografický materiál z minulosti 
hasičskej zbrojnice pre účely realizácie tejto publikácie.  
Dokumentáciu môžete osobne odovzdať v budove 
hasičskej zbrojnice nasledovným osobám, funkcioná-
rom DHZ Šamorín: Alexander Kocsis, predseda DHZ, 
Ľudovít Ürge, veliteľ DHZ, Ján Csörgő, zástupca veliteľa 
DHZ, Alexander Takács, tajomník DHZ. Prevzatie doku-
mentácie bude písomne potrvdené najmenej 2 vyššie 
uvedenými osobami a jej vrátenie dohodnuté na určitý 
termín (spravidla na čas potrebný spracovať dokumen-
táciu do knižnej podoby).
Za Vašu pomoc a ochotu vopred ďakujeme.

DHZ Šamorín

AT HOME 
GALLERY OPÄŤ 

V BOSTONE
Majitelia At Home Gallery, 
Csaba a Suzanne Kissovci, sa 
v apríli po druhý raz zúčast-
nia medzinárodnej konferen-
cie Trans Cultural Exchange 
v Bostone. Konferencia sa 
organizuje každé dva roky a 
zúčastňujú sa na nej popred-
né osobnosti kultúry a pred-
stavitelia známych nadácií, 
ktoré podporujú kultúrne 
podujatia a pomáhajú pri 
získaní grantov. Ako zaujíma-
vosť uvedieme, že internetová 
stránka tohoročnej konferen-
cie sa propaguje fotografiou 
šamorínskej synagógy. Ako 
nám povedal Csaba Kiss, ich 
cestu do Bostonu sponzoruje 
bratislavské veľvyslanectvo 
USA.                                  (sv)
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V Mliečne sa konal úspešný zabíjačkový festival

– Myšlienka usporiadať zabí-
jačkový festival v nás zrela 
už niekoľko rokov, keďže 
sme pravidelnými návštev-
níkmi zabíjačkového festi-
valu v maďarskom Napkore 
a niečo podobné sme chceli 
usporiadať aj doma. Prvý 
festival sme chceli pôvodne 
zorganizovať už vlani, no 
keďže sme nemali dostatok 
času na jeho organizáciu a 
propagáciu, rozhodli sme sa 
rok počkať.

Predpokladám, že ste neča-
kali toľko návštevníkov...
– Pravdu povediac, verili 
sme, že festival bude úspeš-
ný, no to, že priláka tri a 
pol tisíca ľudí, sme skutoč-
ne nepredpokladali. Z toho 
dôvodu boli aj menšie orga-
nizačné problémy, no podu-
jatie bolo úspešné a kvalitné. 
Tento rok sa na štart postavi-
lo päť družstiev: šamorínski 
hasiči, mliečňanskí hasiči, 
šamorínski štátni policajti, 
kapela Rómeó Vérzik a Győr-
sövényháza. Družstvá začali 
pracovať v dobrej nálade už 
ráno o šiestej. Prekvapilo 
nás, koľko ľudí bolo zveda-
vých na tradičnú domácu 
zabíjačku. Porota hodnotila 
nielen spracovanie ošípanej, 
ale aj pohostenie. Prirodze-
ne, nebola to súťaž, družstvá 
si navzájom pomáhali a dopĺ-

ňali sa, keďže každý cítil, že 
tu ide o niečo celkom iné, a 
nie o súťaž. 
Súčasťou festivalu bol aj 
bohatý kultúrny program. 
Ako účinkujúci zareagovali 
na pozvanie?
– Takmer všetci hneď súhla-
sili. Maďarský spevák Gyula 
Vikidál pri prvom rozhovore 
povedal, že sa na festival teší, 
keďže bol už na mnohých 
gastrofestivaloch a súťažiach 
vo varení guláša, no na zabí-
jačkovom festivale ešte nie. 
Po týždni nám poslal e-mail, 
v ktorom nám poďakoval za 
pozvanie a odovzdal blaho-
želanie manželky, keďže také 
chutné jaternice, aké sme 
zhotovili my, ešte nejedli. 
Môžeme teda povedať, že 
chutilo nielen divákom, ale aj 
účinkujúcim.
Usporiadať takéto veľkole-

pé podujatie zrejme nie je 
lacný špás.
– Je to tak. Vychádzali sme z 
toho, že ak už niečo robíme, 
nech je to veľkolepé a kvalit-
né. Ako sme už spomínali, 
nejaké chyby sa našli, ale pou-
číme sa z nich a v budúcnos-
ti sa im vyvarujeme. Pomá-
hali nám mnohí. Ďakujeme 
vedeniu mesta, spoločnosti 
AREA a vo výpočte organizá-
cií a ľudí, ktorí nám ochotne 
pomáhali, by sme ešte mohli 
pokračovať. Z festivalu chce-
me vytvoriť tradíciu, lebo 
každý videl, že je oň záujem. 
Predbežne sa budúcoročný 
festival bude konať 11. febru-
ára, no termín sa ešte môže 
zmeniť. Chceme postaviť 
viac družstiev a plochu rozší-
riť. Máme množstvo nových 
nápadov, verím, že sa nám 
ich podarí zrealizovať.    (sv) 

12. februára sa v Mliečne 
konal prvý ročník medzinárod-
ného zabíjačkového festivalu, 
ktorý bol úspešnejší, než sa 
očakávalo. O nevšednom 
podujatí sme sa rozprávali s 
dvoma iniciátormi festivalu, 
so Štefanom Czvedlerom a 
Jánom Daridom zo spoloč-
nosti Termék s. r. o.

Kapela Konflikt na druhom konci zemegule
Aj v Kolumbii vedia, kde je Šamorín

Róberta „JURY“ Jurányiho 
a jeho dvadsaťročnú kapelu 
Konflikt azda predstavovať 
nemusíme. Jeho meno už 
zrástlo so Šamorínom, veď 
neustále koncertuje, orga-
nizuje festivaly. Vďaka láske 
k hudbe a posadnutosti 
sa vlani v novembri dosta-
li až do Kolumbie, kde ich 
– pôsobí to až neuveriteľ-
ne – fanúšikovia čakali na 
letisku s darčekmi a neod-
mysliteľnou tequilou.
Ako sa kapela dostala do 
Kolumbie?
– Najprv krátko uvediem, čo 
naša kapela za dvadsať rokov 
svojej existencie dosiahla: 
Mali sme vyše tisíc koncertov 
po celej Európe, stáli sme na 
javisku s najväčšími rocko-
vými kapelami na mnohých 
európskych festivaloch. Celý 
rok sme na turné, pracuje-
me, snažíme sa dostať čo 
najďalej, kým je o našu hud-
bu záujem. Nejako takto sme 
sa dostali aj do Kolumbie. 
Oslovil nás manažér kolum-
bijskej kapely Los Suziox, 
ktorý je mimochodom aj 

hlavným organizá-
torom dobročinné-
ho festivalu Rock 
Communa 6, či by 
sme mali chuť hrať 
na tomto festivale. 
Nasledovali rokova-
nia, organizovanie, 
až sme v novem-
bri odcestovali na 
tri vystúpenia do 
Medellinu. 
Kolumbia, ako ani 
Medellin nepatria k 
najbezpečnejším miestam… 
– Medellin je po Bogote 
druhým najväčším kolum-
bijským mestom s dvoma 
miliónmi obyvateľov. V 
minulosti patrilo k najnebez-
pečnejším mestám na svete, 
veď tu žil jeden z najväč-
ších narkobarónov na svete 
Pablo Escobar. Až do jeho 
smrti patrilo mesto gan-
gom a drogovým dílerom. 
Od polovice deväťdesiatych 
rokov boli takéto mafiánske 
zoskupenia teoreticky zlikvi-
dované, dnes patrí Medellin 
k najbezpečnejším mestám 
v Latinskej Amerike. Vláda 

robí všetko preto, aby deti 
nežili na ulici, aby nepredá-
vali drogy. Budujú sa športo-
viská a kultúrne strediská. Je 
to neuveriteľné, keďže v pre 
nás nepochopiteľnej miere 
podporujú umenie, hudbu.
Ako vás prijali? 
– Na letisku nás čakalo 40-
50 fanatických fanúšikov 
Konfliktu s kolumbijskými 
zástavami, uprostred bolo 
logo našej kapely. Fotili nás, 
ponúkali tequilou, správali 
sa, akoby k nim prišli Beatles. 
Viceprimátor Medellinu nám 
do hotela priniesol dary od 
mesta Medellin. Nechceli 

sme tomu veriť. Mali sme 
vlastného kuchára, ktorý 
nám pripravoval najchutnej-
šie domáce jedlá a dezerty. 
Počas desiatich dní sme mali 
tri koncerty, vrátane vystú-
penia na dobročinnom fes-
tivale Rock Communa 6, na 
ktorý prišlo 2500 fanúšikov. 
My sme boli hviezdy večera. 
Dodnes neverím, že diváci 
počas koncertu s nami spie-
vali naše piesne. Aj v mene 
ostatných členov kapely 
musím povedať, že to bolo 
desať najkrajších dní nášho 
života. Verím, že sa tam ešte 
vrátime.                             (sv)
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Jednajte s rozvahou

Západoslovenská energetika 
(ZSE) upozorňuje na mno-
žiace sa prípady sťažností a 
reklamácií našich zákazní-
kov, ktorí naleteli podomo-
vým predajcom elektriny. 
Podomoví predajcovia elek-
triny sa často vydávajú za 
pracovníkov ZSE alebo za 
osoby, ktoré sú oprávnené 
ZSE zastupovať.
Týmto si vás dovoľujeme 
upozorniť na to, že ZSE 
v súčasnosti nevykonáva 
podomový predaj elektriny 
pre domácnosti.
Dávajte si preto zvýšený 
pozor na to, koho vpustíte 
do vášho bytu a komu dáte 
k nahliadnutiu váš občian-
sky preukaz alebo faktúru za 
elektrinu.
Pracovníci ZSE sa vždy 
identifikujú:
•  zamestnaneckým preuka-

zom ZSE, 
•  jazdia autami označený-

mi logom ZSE,
•   majú pracovné oblečenie 

s logom ZSE.
Pred dôležitými rozhod-
nutiami je vždy vhodné si 
nechať čas na rozmyslenie, 
preto odporúčame:

1. Dôkladne si overte, s 
kým hovoríte.
Stretávame sa s prípadmi, 
keď sa rôzne osoby vydávajú 
za pracovníkov ZSE, zákaz-
níkov uvádzajú do omylu, že 
ZSE končí, že sa premenova-
la, že sa zmenila legislatíva, 
že je potrebné podpísať nové 
zmluvy a pod. Ide o konanie, 
proti ktorému podnikáme 
opatrenia
2. Nepodpisujte nič 
„medzi dverami“, nedajte 
sa do ničoho tlačiť.
Na každé dôležité rozhod-
nutie si nechajte čas, porov-
najte si výhodnosť ponuky, 
spýtajte sa známych, hľadaj-
te informácie o dodávateľovi 
na internete. Zmluvu nepod-
pisujte hneď, nechajte si pár 
dní na jej dôkladné prečíta-
nie a až potom sa rozhodni-
te.
3. Pýtajte si cenník a zmlu-
vu na preštudovanie a 
urobte si prepočet.
Pýtajte sa vždy na to, koľko 
eur mesačne ušetríte, nene-
chajte sa oklamať prísľubom 
zľavy. Porovnávajte celkovú 
výšku stálej mesačnej platby, 
nielen cenu samotnej elektri-

ny. Väčšina zdanlivo výhod-
ných ponúk nie je vôbec 
výhodná.
4. Čo robiť, ak ste už 
takúto zmluvu podpísali.
Ak ste v nevedomosti takú-
to zmluvu podpísali, tak v 
zmysle zákona o ochrane 
spotrebiteľa máte právo 
na ukončenie zmluvy uza-
tvorenej formou podomo-
vého predaja (t. j. ak bola 
uzatvorená u vás doma) 
v lehote do 7 dní od pod-

pisu bez udania dôvodu. 
V prípade akýchkoľvek 
pochybností o predajco-
vi, alebo ak potrebuje-
te pomôcť s posúdením 
cenovej ponuky, obráťte sa 
vždy na našu Zákaznícku 
linku 0850 111 555 (počas 
pracovných dní od 7.00 do 
19.00 h.) alebo osobne na 
niektoré z našich kontakt-
ných miest.
Západoslovenská energetika, váš 

tradičný dodávateľ elektriny

24. februára sa v Zariadení seniorov konalo fašiangové stret-
nutie. „Sú fašiangy, preto chceme vniesť trocha veselosti aj 
do života našich obyvateľov,“ – povedala pre naše noviny 
riaditeľka domova Anna Bodóová. V uplynulom mesiaci tra-
ja obyvatelia domova oslávili okrúhle narodeniny, ku ktorým 
im zablahoželali. Prekvapenie a radosť boli veľké, seniori sa 
cítili veľmi dobre, a to najmä vďaka zamestnancom, ktorí k 
dobrej nálade zabezpečili dokonca aj tombolu. Starí a cho-
rí obyvatelia domova mali z drobností neopísateľnú radosť, 
opäť sa potvrdilo, ako málo stačí na to, aby sme vniesli tro-
cha radosti do života iných. Na podujatí, ktoré sa konalo v 
novej spoločenskej miestnosti, nechýbali fašiangové fánky a 
narodeninová torta. 

Text a foto: Helena Tóthová

Fašiangy seniorov

Tento mesiac sa v Hoteli Kormorán chystá KUBÁNSKY 
večer s LAZAROM, kedy si môžete zatancovať na naj-
rytmickejšiu hudbu všetkých čias... Pre poslucháčov 
slovenskej hudobnej scény je pripravený večer s názvom 
SLOVAK SPECIALITIES a keď chcete zažiť pravú talian-
sku zábavu, nenechajte si ujsť ITALIAN NIGHT v Bare 
Lagúna.
V apríli budú veľkonočné sviatky. Šé�uchár hotela sa 
rozhodol pripraviť zaujímavú variáciu chutí na tieto 
sviatočné dni. Pre gurmánov je pripravený výber z čes-
kej kuchyne, ktorý si návštevníci môžu vychutnať celý 
mesiac.
Tradície veľkonočných sviatkov chce hotel priblížiť aj 
našim najmenším, a pripravuje pre ne dňa 23. 4. 2011 
od 15.00 hod. špeciálny detský program.
Apríl je posledný mesiac, kedy bude Bar Lagúna ešte v 
prevádzke, preto si nenechajte ujsť zaujímavý a pestrý 
program, ktorý je pre Vás pripravený. Potom sa bude 
pokračovať v Rotunde pri pláži Micri Amos. Hotel Vás 
týmto srdečne pozýva na slávnostné otvorenie LETNEJ 
SEZÓNY v resorte Hotela Kormorán dňa 14. 5. 2011 od 
10.00 hod. Je pre Vás pripravené množstvo atrakcií, per-
fektná zábava a samozrejme výborná hudba. 

(www.hotelkormoran.sk)



Ponuka Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaiho

TÁŇA KELEOVÁ-VASILKOVÁ:  
RANČ U STARÉHO OTCA
Julka, hlavná hrdinka príbehu, sa po 
rozvode presťahuje s dcérou na samotu, 
do domu, ktorý zdedila po milovanom 
starom otcovi. Julka bývala v peknom 
luxusnom byte, mala svoju prácu, rodinu 
i priateľov. Dom na samote jej bol nanič, 
no všetko sa zmenilo pred piatimi rokmi, 
keď jej Karol z ničoho nič oznámil, že sa 
chce rozviesť. Žila s ním pätnásť rokov a odjakživa ho milo-
vala. Rozvod ju doslova šokoval a hoci všetko v nej kričalo, 
súhlasila. Potom išlo všetko rýchlo. V robote dala výpoveď, 
zbalila veci, vysťahovala byt, odhlásila Tamarku zo školy a 
odišla do domu starého otca. Prvý rok bol hrozný. Zápa-
sila s pavúkmi, prachom, špinou a Tamarinou nechuťou, 
ktorá ju zrazu, zo dňa na deň znenávidela. Znenávidela, 
pretože musela opustiť svoje milované mesto, kamarátky a 
spolužiačky, školu, jednoducho všetko, čo tvorilo jej svet. 
Neskôr Julka dom prerobila na malý penzión, v ktorom 
hosťom ponúkala oddych v oáze ticha, domácu stravu a 
možnosť výjazdov na koni. Lenže ani vzdialenú samotu 
neobchádzajú citové vzplanutia, trápenia a problémy... 

LAUREN KATEOVÁ:      
PÁD
Na Danielovi Grigorim je čosi bolest-
ne známe. Tajomný, uzavretý chlapec 
pritiahne pozornosť sedemnásťročnej 
Luce Priceovej hneď v jej prvý deň na 
internátnej škole Meč a kríž pri meste 
Savannah. Je jediným svetlým bodom 
na mieste, kde nie sú dovolené mobil-
né telefóny, ostatní študenti sú vyšinu-
tí a bezpečnostné kamery ich sledujú na každom kroku. 
Daniel však nechce mať s Luce nič spoločné – a dáva jej to 
jasne najavo. No ona sa nevzdáva. Mládenec ju priťahuje 
ako svetlo nočného motýľa a Luce musí zistiť, čo pred ňou 
tak zúfalo skrýva... aj keby ju to malo stáť život. Nebezpeč-
ne vzrušujúci a temne romantický triler PÁD je súčasne 
najúžasnejším príbehom lásky! PÁD je kniha nebezpečne 
vzrušujúca a tajomne romantická. Osudom niektorých 
anjelov je totiž PÁD ...
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„Týždeň odpúšťania“  
v Mestskej knižnici Zsigmonda Zalabaiho

Oznamujeme našim čitateľom, že od 28. marca do 3. aprí-
la 2011 budú v našej knižnici odpustené sankčné poplatky 
za upomienky a oneskorené vrátenie kníh. V prípade, že sa 
kniha stratila, môžete ju zaplatiť alebo nahradiť iným exem-
plárom (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.

Mestskú knižnicu Zsigmonda Zalabaiho vo februári nav-
štívili deti zo škôlky z Kalinkova. Škôlkari sa zoznámili s 
knižnicou prostredníctvom krátkej prednášky, prehliadli jej 
priestory a poprezerali si knižky určené pre najmenších čita-
teľov               (mk)Literárny večer

V Mestskej knižnici Zsig-
monda Zalabaiho sa konalo 
zaujímavé stretnutie mladých 
autorov – členov umeleckého 
zoskupenia Literis a české-
ho časopisu venujúcemu sa 
súčasnej poézii Psí víno. Pek-
ný počin pracovníkov knižni-
ce, že ani na chvíľu neváhali 
a dali priestor príslušníkom 
novej generácie slovenskej 
poézie verejne prezentovať 
svoju tvorbu, našlo svoje 
opodstatnenie. Na vydare-
nom podujatí sme v hľadisku 
mohli vidieť mladých ľudí, ale 
aj tých skôr narodených. 
Na podujatí sa prezentovali 

so svojimi tvorbami: redak-
tor magazínu Psí víno Vlado 
Šimek, Dominik Želinský a 
talentovaný prozaik a básnik 
zo Šamorína Dušan Šuta-
rík, 21-ročný študent Vyso-
kej školy múzických umení. 
Jeho surrealizmus v lyrike, 
poviedkach a básňach odzr-
kadľuje autorove pocity a 
názory, vo svojich dielach 

pozorne číta smerovanie a 
život súčasnej spoločnosti. 
Za zmienku stoja jeho zau-
jímavé diela ako Krajina jed-
ného dňa, Škoricový bublifuk, 
horčičná krajina, ale i ďalšie. 
Šutarík začal vážnejšie písať 
zhruba pred štyrmi rokmi 
na internetových stránkach, 
kde je čitateľom známy pod 
pseudonymom Edmund 
Elat. Dušanov talent a 
vyhranený smer mu určujú 
do budúcnosti jasné kontú-
ry, ale až čas ukáže, ako ten 
svoj potenciál zužitkuje v 
prospech slovenskej poetic-
kej scény. Šamorínsky večer 

plný mladej poézie, kde 
nechýbali verše plné pátosu, 
neskrývanej arogancie a pro-
vokácií, ale aj bohatej obraz-
nosti a šťavnatého jazyka, u 
prítomných divákov vyvolal 
rôznorodé reakcie, ale pre-
dovšetkým potešil odvahu a 
postoj troch súčasných rebe-
lov na literárnej scéne.

Text a foto: Ján Čikovský

Dušan Šutarík v strede 
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SPRÁVY MESTSKEJ POLÍCIE

• 28. januára o 22.50 hod. 
hliadka ukľudňovala na 
Vinohradskej ul.  konflikt 
medzi prenajímateľom a 
ubytovaným, ktorý si pod 
vplyvom alkoholu chcel pri-
viesť na izbu rovnako potu-
žených hostí.
• 29. januára o 00.05 hod. 
došlo pred budovou MsKS k 
poškodeniu sochy sv. Štefa-
na. Na mieste bolo zistené, 
že doposiaľ neznáma osoba 
na soche  odlomila meč. Prí-
pad je riešený v súčinnosti s 
OO PZ Šamorín.
• 30. januára o 00.05 hod. 
hliadka  pátrala na Školskej 
ul. po neznámej žene, kto-
rá neustálym vyzváňaním 
rušila obyvateľov bytového 
domu. 
• 31. januára o 21.00 hod. 
hliadka zasahovala na  Hlav-
nej ul., nakoľko sa obyvate-
lia sťažovali, že  v pivnič-
ných priestoroch sa nachá-
dzajú 2 neznáme osoby. Na 
mieste hliadka MsP zistila, 
že oznámenie je pravdivé, a 
osoby vykázala z pivničných 
priestorov.
• 2. februára o 3.45 hod. 
hliadka MsP zasahovala 
na Čilistovskej ul., kde bol 
rušený nočný pokoj. 
• 5. februára o 10.32 hod. 
bolo na MsP oznámené, 
že na Hlavnej ul. došlo 
k poškodeniu elektrickej 
rozvodne. Po príchode na 
miesto bolo zistené, že 
oznámenie je pravdivé len 
čiastočne, nakoľko sa jedna-
lo o poškodenie telekomu-
nikačnej rozvodne, o čom 
boli vyrozumené Slovenské 
telekomunikácie.
• 11. februára o 9.00 hod. 
hliadka MsP riešila krádež 
tovaru v obchodnom dome. 

• 13. februára o 20.56 hod. 
bolo na MsP oznámené, 
že na Bratislavskej ceste je 
veľký hluk. Na mieste  bolo 
zistené, že sa oslavovali 
narodeniny. Nakoľko ešte 
nebola doba nočného poko-
ja, vec bola riešená upozor-
nením. 
– o 00.23 hod. bolo ozná-
mené, že v pohostinnom 
zariadení na Hlavnej ul. je 
rušený nočný pokoj hlasno 
hranou hudbou. Na mieste 
bol majiteľ upozornený a 
prípad bude doriešený na 
mestskom úrade. 
– o 00.58 hod. bolo ozná-
mené MsP, že na Školskej 
ul. neznáma osoba  hádže 
do okien kamene, pričom 
sa vyhrážala oznamovateľo-
vi. Na mieste bolo zistené, 
že oznámenie je pravdivé, 
avšak už na mieste zasaho-
vala hliadka OO PZ Šamo-
rín, ktorá prípad ďalej rieši.
• 17. februára o 14.20 hod. 
hliadka MsP riešila krádež 
tovaru v obchodnom dome. 
• 19. februára o 17.51 hod. 
bolo na MsP oznámené, že 
na stanici SAD neznámy 
muž obťažuje občanov. Po 
príchode na miesto bolo 
zistené, že oznámenie je 
pravdivé, a nakoľko dotyč-
ný nevedel preukázať svoju 
totožnosť, bol predvedený 
na OO PZ Šamorín, ktoré 
prípad ďalej rieši.
– o 23.05 hod.  bolo na MsP 
oznámené, že na Veternej 
ul. na prízemí je veľký hluk. 
Na mieste bolo zistené, že  
sa koná oslava narodenín. 
Dotyčný bol upozorne-
ný, aby rešpektoval nočný 
pokoj.

Telefónne číslo MsP:
562 32 70 alebo 159.

Mestská polícia v Šamoríne aj touto cestou upozorňuje 
majiteľov osobných automobilov v Šamoríne, že najmä 
z dôvodov dlhodobého nedostatku parkovacích miest 
bolo novelizované VZN č. 10/2009 o čistote mesta a 
ochrane verejného poriadku a to VZN č. 6/2010 kon-
krétne § 3 písm. e, podľa ktorého ak sú vozidlá bez pou-
žívania odstavené na verejných parkoviskách po dobu 
dlhšiu ako 30 dní, musia byť na výzvu Mestskej polície 
odstránené do 7 dní. V prípade, že tak neučinia, vysta-
vujú sa sankcie podľa horeuvedeného VZN.

Mestská polícia Šamorín

Vážení občania, 
milí Šamorínčania,

touto cestou by sme sa 
chceli úctivo poďakovať 
všetkým z Vás, ktorý nám v 
roku 2010 ako aj predchá-
dzajúcich rokoch pomohli 
svojím príspevkom v podo-
be 2 % podielu Vami zapla-
tených daní z príjmu. 
Vďaka Vám sme mohli tieto 
príjmy z roku 2010 ako aj z 
roku 2009 použiť najmä na 
spolufinancovanie nákladov 
na rekonštrukciu a obno-
vu hasičského vozidla LIAZ 
CAS 101, ktorý už dnes hrdo 
slúži pre účely požiarnej 
ochrany mesta Šamorín. 
Z prostriedkov získaných v 
predchádzajúcich rokoch 
sme vďaka Vašej štedrej pod-
pore mohli zabezpečiť zása-
hové odevy, prilby, rukavice 
a ďalšiu výstroj pre našich 
hasičov, vďaka čomu môžu 
bezpečnejšie a účinnejšie 
zasahovať pri požiaroch, 
nehodách a živloch.
V roku 2010 sme časť 
prostriedkov použili aj na 
nákup zimných kabátov ako 
príslušenstvo v rovnoša-
te, ktoré poslúžia nielen k 
ochrane zdravia našich hasi-
čov, ale nepochybne zvyšu-
jú aj reprezentačnú úroveň 
nášho zboru, ako aj upevňu-
jú úctu k tradíciám. 
Zároveň Vás i tento rok pro-
síme o Vašu pomoc pri rea-

lizácii ďalších úloh na rok 
2011. 
Okrem požiarno-preventív-
nej a represívnej činnosti 
ako ďalšieho rozvoja našej 
výchovnej, športovej a kul-
túrnej činnosti je naším 
prvoradým tohoročným 
zámerom úspešné dokonče-
nie projektu rekonštrukcie 
hasičskej zbrojnice. Keďže 
samotný projekt nepokrýva 
všetky náklady, resp. úplne 
nezabezpečuje všetky potreb-
né materiálne prostriedky na 
výbavu priestorov zbrojni-
ce, Vás úctivo dovoľujeme 
požiadať o Vašu pomoc for-
mou Vášho 2 % podielu z 
dane z príjmov.
Krok, ktorý nás delí od 
dokončenia takejto veľkej veci, 
je dôležitý. Tým krokom môžu 
byť práve Vaše 2 %. Pomôžu 
DHZ Šamorín vytvoriť z 
rekonštruovanej budovy 
zbrojnice miesto pre ďalšie 
vzdelávanie, výcvik a ďalší 
rozvoj požiarnej ochrany 
mesta Šamorín.    
DHZ Šamorín chce naďalej 
pomáhať a podávať pomoc-
nú ruku pri zdolávaní požia-
rov, pri nehodách, živloch a 
technických zásahoch ako aj 
v preventívnej výchovnej a 
kultúrnej činnosti. 
Ďakujeme za Vašu podporu.

DHZ Šamorín

Základná umelecká škola Štefana Németha-Šamorínskeho 
usporiadala husľový večer v podaní Reiter duo z Bratislavy. 
Náročný šamorínsky divák sa tak na chvíľu ponoril do očaru-
júcich melódií klasikov, W. A. Mozarta, Bélu Bartóka, Mon-
tiho čardáša, Gejzu Dusíka a vypočul jeho Dedinku v údolí, 
tak nekonečne krásnu Pieseň o rodnej zemi, ale aj skladby 
Istvána Reitera st.                                                               (J. Č.)
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Tréningový tábor 
karatistov

„Kto nenapreduje, upadá. 
Buď sa rozvíjaš, alebo upa-
dáš.“ (Andrew Matthews). 
V duchu tohto hesla sa čle-
novia šamorínskeho klubu 
kyokushin karate zúčast-
nili tréningového tábora v 
Zalakarosi. 
Tréningový tábor bol zame-
raný na rozvoj kondície, 
odolnosti, sily, bojovej tech-
niky a rýchlosti. Naťahova-
cie a relaxačné cvičenia sa 

konali v bazénoch a saunách 
hotela v Zalakarosi, ako aj 
v miestnej športovej hale, 
ktorá je od hotela vzdialená 
2,5 kilometra. Túto vzdia-
lenosť naši mladí karatisti 
absolvovali ťahaním plného 
mikrobusu. V tréningovom 
programe sa nám podarilo 

zvýšiť predvlaňajší klubový 
rekord 1320 kľukov za dve 
hodiny na 1500 kľukov. 
Veríme, že výsledky štyroch 
denných tréningov sa v mar-
ci 2011 prejavia na junior-
ských majstrovstvách sveta v 
Budapešti. Naši mladí kara-
tisti neúnavne trénovali svo-
je telá a duše a ako aj DOJO 
KUN (prísaha) ukazuje, 
úporne sa snažili prekonať 
samých seba. 

Osobitne sa chceme za nároč-
ný tréningový program, za 
oddanosť a trpezlivosť poďa-
kovať sempaiovi Barnabáso-
vi Darnayovi, ktorý má dva 
dany, a vedúcemu šamorín-
skeho Oyama Dojo sempaiovi 
Ondrejovi Kubicsekovi. OSU!

Mgr. Ľudovít Bódis

V nadstavbe nad 
očakávanie dobre 

Nadstavbovú časť extrali-
gy žien o konečné 7. – 9. 
miesto začal šamorínsky 
ŠBK vo veľkom štýle. Stret-
nutie domáceho Šamorína 
a Slovana Bratislava sa opäť 
uskutočnilo na palubovke 

športovej haly v Dunajskej 
Strede. Naše basketbalistky 
sa vypli k veľkému výkonu 
a v Derby zápase porazili 
svoje súperky 79 : 62. Zau-
jímavosťou stretnutia bol 
štart ešte donedávna hráč-
ky Šamorína Horonyovej 
v drese belasých. Výbornú 
fazónu potvrdili zverenky-
ne trénera Diósiho aj v Ban-
skej Bystrici, pod Urpínom 
jednoznačne svojho súpera 
deklasovali pomerom 57 : 
74, výsledok hovorí za všet-
ko. V oboch stretnutiach 
sa vynikajúcemu výkonu 

predviedla nová akvizícia zo 
zámoria, Kanaďanka Kelsey 
Hodgston, ktorá hneď pri 
svojej premiére bola naj-
lepšou strelkyňou mužstva. 
ŠBK ešte do záveru nadstav-
by čaká stretnutie so Slova-

nom a 12. marca s Banskou 
Bystricou opäť v Dunajskej 
Strede. Podľa posledných 
výkonov šamorínskych 
dievčat možno viacerí 
odborníci sa vyjadria, že 
ambiciózny celok z Horné-
ho Žitného ostrova bol pre 
ligu prínosom. Naše poďa-
kovanie patrí všetkým hráč-
kam a realizačnému tímu, 
ako aj skvelým fanúšikom, 
ktorí neváhajú cestovať 
do okresného mesta, aby 
svojim dievčatám vytvori-
li búrlivé, ale nadovšetko 
slušné prostredie.

Na snímke v bielom drese č. 7 hráčka domáceho ŠBK Šamorín Kelsey Hodgson

Boj o každú loptu v podaní Bratislavčanky Talajkovej a našej Müller-Gardner, 
vzadu stoja Sujová a Oroszová                                Text a foto: Ján Čikovský

Úspešní zápasníci
Zápasnícky klub Gladiá-
tor 12. februára usporiadal 
prvé kolo dorasteneckej ligy 
v zápasení vo voľnom štýle. 
Prihlásilo sa 6 družstiev s 56 
pretekármi. Domáce druž-
stvo si počínalo výborne, 
keďže v konečnom hodno-
tení (47 bodov) skončilo na 
krásnom druhom mieste. Na 
prvom mieste sa umiestnilo 
družstvo z Košíc so 60 bod-
mi, 3. miesto: Snina – 35 
bodov, 4. miesto: Nitra – 32 
bodov, 5. miesto: Bratislava 
– 19 bodov, 6. miesto: Prie-

vidza – 9 bodov. Keďže voľ-
ný štýl nie je náš štýl zápa-
senia, venujeme sa grécko-
rímskemu zápaseniu, znovu 
sme dokázali, že patríme k 
slovenskej špičke zápasenia. 
Úspešní účastníci 1. doras-
teneckej ligy: Jusuf Ahmeti, 
Miloš Csuvara, Dávid Čech, 
Denis Horváth, Nikolas 
Lakatos, Dávid Marczinkó, 
Milan Mazáč, Attila Megaly, 
Krisztián Simon, Tamás 
Soós, Balázs Vincze.

Štefan Horváth, 
reprezentačný tréner



15. januára 2011 sa narodila 
Natalie Buday, 26. januára 
Matúš Hladký, 29. januára 
Marko Matič, 1. februára 
Anita Šipošová, 2. febru-
ára Tereza Hudáková, 9. 
februára Noel Süke, 10. 
februára Anton Nemec, 
Nina Lukáčeková a Peter 
Sándor, 15. februára Sofia 
Macháčová.
Veľa šťastia, novorodenci!

NARODENIA

12. januára 2011 zomrel 
vo veku 59 rokov Štefan 
Varga, 5. februára vo veku 
76 rokov Alžbeta Sillová 
a vo veku 70 rokov Ľudo-
vít  Jakušík, 6. februára 
vo veku 78 rokov Mária 
Kovácsová, 9. februára vo 
veku 64 rokov Georgína 
Lajtmanová, 13. februára 
vo veku 91 rokov Alžbeta 
Brecsková, 16. februára vo 
veku 76 rokov Alžbeta Cha-
ritunová a vo veku 58 rokov 
Ján Kočiš, 20. februára vo 
veku 50 rokov JUDr. Eva 
Bajkayová.
Česť ich pamiatke!

ÚMRTIA

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

• 10. marec – Športová gala – 17.00
• 16. marec – Narodeninová oslava Baba 
klubu – 16.30
• 17. marec – koncert Megasztár – účinku-
jú: Renáta Tolvay, András Kállay Saunders a 
Attila Kökény – 19.30
23. marec – Trója – rocková opera – vystú-
penie Divadla Sziget zo Szigetszentmiklósu 
– 19.00
28. marec – Deň učiteľov – slávnostná aka-
démia – 14.00

Stále programy
Pondelok a štvrtok: Etka-joga (v maďar-
skom jazyku) od 18.30 do 20.00 hod. v 
miestnosti č. 216 
Piatok: Joga (v slovenskom jazyku) od 
18.30 do 20.00 hod. v miestnosti č. 216
Kontakty:
Veterná ulica 8, 931 01 Šamorín
Tel. č.: 031 562 22 41, Fax: 031 562 33 22 
Pokladňa: 0650 409 566, v pracovných 
dňoch od 16.00 do 19.00 hod. 
e-mail: msks@mskssamorin.sk
www.mskssamorin.sk

MAREC 201112

NAŠ JUBILANTI

Veľa zdravia, šťastia, lásky 
a porozumenia prajeme 
tým občanom, ktorí v marci 
dovŕšia 70., 75., 80., 85., 86. 
a viac rokov života: Olga 
Hlavatá, Ladislav Fiedler, 
Marta Pauloviczová, Gizela 
Horváthová, Viera Grau-
sová, Koloman Lengyel, 
Mária Paluchová, Mikuláš 
Ivány, Helena Lengyelová, 
Juliana Rigóová, Etela 
Čižinská, Ján Deák, Imrich 
Fehér, Mária Bošňáková, 
Gizela Jakubíková, Jozef 
Madarász, Margita Dég-
nerová, Irena Grigová, 
Klára Muchová, Mária 
Bartalová, Mária Riedlová, 
Irena Öllősová, Juliana 
Baráthová, Viktor Czafik, 
Katarína Sváteková, Mária 
Kovácsová, Helena Kere-
pecká, Júlia Horváthová, 
Anton Hideghéthy, Anna 
Denková, Gabriela Kasová, 
Emília Hepalová. 

26. februára 2011 Attila 
Novák a Kristina Kisléghy-
ová. 
Gratulujeme!

UZAVRELI MANŽELSTVO

•  Prenajmem alebo predám garáž v Šamo-
ríne pri cintoríne. Tel.: 0908 668 069

•  Predám garáž na Gazdovskom rade pri 
skôlke. Tel.: 0902 66 63 47

DROBNÉ INZERÁTY

18. marca 2011 o 10.00 hod. Rómske 
občianske združenie GANDHI uspo-
riada pre škôlkarov v mestskom kul-
túrnom stredisku kultúrny festival. 

Tu sa bude 8. apríla od 9.00 hod. 
konať aj tradičný kultúrny festival žit-

noostrovských základných škôl. 
Organizátori všetkých srdečne 

očakávajú!  

• 4. 3. 2011, piatok od 18.00 do 19.00 hod.
Ukážková hodina: EFT, emočná inteligencia 
• 9. 3. 2011,  streda od 10.00 hod. Marcipá-
nové tvorivé dielne s praktickými radami na 
zdobenie tort a zákuskov. 
• 16. 3. 2011,  streda o 16.30 hod. v MsKS
Oslava 8. narodenín. V programe vystúpi det-
ský ľudový súbor Prvosienka, M. Podhradská 
a R. Čanaky. 
• Od 18. 3. do 25. 3. 2011 (piatok) zber šat-
stva na burzu JAR – LETO–detského ošate-
nia a obuvi  v otváracích hodinách herne.
Odevy treba priniesť čisté a na samolepia-
cich štítkoch riadne ocenené. K tomu treba 
doniesť zoznam všetkého, čo ste priniesli na 
predaj (uveďte naň meno a priezvisko, tel. 
číslo, odevy a ich cenu) – vzor nájdete na web 
stránke.
• 18. 3. – 8. 4. 2011 Burza JAR – LETO: mož-
nosť kúpiť detské odevy a obuv.
• 30. 3. 2011, streda o 10.00 hod. prednáška
Lekáreň Patika, téma: Jarná únava

MC Baba klub sa teší z akejkoľvek vašej pod-
pory. Aj tento rok nám môžete darovať 

2 % z vašich daní. Ďakujeme. 
HĽADÁME aktívne nové členky do MC. Pri-
vítame všetky mamičky, babičky, oteckov, 

ktorí sú zodpovední, spoľahliví a majú chuť 
pripravovať program na každý mesiac, vyka-
zovať dochádzku aktivačným pracovníčkam, 
dozerať na chod MC, pripravovať program 
na Mikuláša, narodeniny, Deň detí a riešiť 

projekty.
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BM Economy, s.r.o.
 účtovníctvo, mzdy, 

personalistika
     pre firmy a fyzické osoby 

   Sme tu pre Vás na t.č.:
 0903 765 630

 
 spoľahlivosť, rýchlosť, 
precíznosť, pružnosť

Predám stavebný pozemok na rodinné 
domy 3300 m2, možno rozdeliť na men-

šie parcely, Šamorín, Gútorská cesta. 
0903 766605,  tibor@ncsystems.sk

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA 
ŠTEFANA NÉMETHA-ŠAMORÍNSKEHO

• 10. marec – Big Band z Mosonmagyaróváru 
• 22. marec – Duo Charis
• 13. apríl – Medzinárodný koncert a výsta-
va pedagógov
Akcie sa konajú v koncertnej sále školy 
začiatkom o 18.00 hod.

TENISOVÝ KLUB 
ŠTK ŠAMORÍN 

od 1. mája 2011 usporiada 
dvojmesačný 

TENISOVÝ KURZ PRE DETI 
v predškolskom veku od 4 do 6 rokov. 

Bližšie informácie 
na tel. č. 0908 745 247 

alebo na adrese: briskamichal@centrum.sk

Darujte 2 percentá svojich daní šamorín-
skej základnej organizácii telesne 

postihnutých!
IČO: 36085154

Číslo účtu: 0021877944/0900 



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

www.pss.sk

H ADÁME AMBICIÓZNYCH 
SPOLUPRACOVNÍKOV

Prihlášku s profesným životopisom zašlite na adresu:
Regionálna pobo ka Prvej stavebnej sporite ne, a. s., 
Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava 25, zn. ŠAMORÍN. 
Viac informácii na t. .: 0905 567 226, alebo na e-mail adrese: vkiss@fo.pss.sk

PONÚKAME:
 najmodernejšiu komunika nú a výpo tovú techniku
 teoretické a praktické školenie zdarma

POŽADUJEME:
 živnostenský list
 minimálne SŠ vzdelanie s maturitou
 príjemný vzh ad a komunikatívnos

kiss@fo.pss.sk

VYUŽITEPRÍLEŽITOS

pre oblas  Šamorín a okolie
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