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– Na úvod by som uviedol nie-
koľko údajov o separovanom 
zbere odpadu v roku 2006. V 
rodinných domoch a na síd-
liskách sme umiestnili osobit-
né kontajnery na papier, sklo 
a umelú hmotu. Výsledok: 
125,5 ton papiera a kartónu, 
približne 45 ton skla a takmer 
8 ton umelej hmoty, najmä 
flakónov. Okrem toho sme na
zbernom dvore zozbierali 2,6 
ton použitých akumulátorov, 
11 ton elektrických zariadení, 
televízorov, chladničiek, mraz-
ničiek, rádií a iných elektric-
kých prístrojov, 3,7 ton fólií a 
tvrdej umelej hmoty, takmer 
17 ton opotrebovaných pneu-
matík a 220 ton biologického 
odpadu. Zároveň sa mierne 
zvýšilo aj množstvo zmiešané-
ho komunálneho odpadu. To 
znamená, že na zberný dvor sa 
dostalo 3 500 ton komunálne-
ho odpadu, 2150 ton veľkoroz-
merného odpadu (nábytok a 
iné) a takmer 790 ton malého 
stavebného odpadu. Tieto čísla 
ukazujú, že kráčame po správ-
nej ceste. Dobré výsledky sme 
dosiahli už v prvom roku a to 
aj napriek tomu, že obyvateľ-
stvo si len pomaly zvykalo na 
separovanie odpadu a na fakt, 
že papier, sklo a umelú hmotu 

treba hádzať do osobitného 
kontajnera. Je potešiteľné, 
že na zberný dvor prichádza 
čoraz viac obyvateľov nášho 
mesta, ktorí sú radi, že v kul-
túrnych podmienkach môžu 
bezplatne odovzdať sklo, bio-
logický odpad (konáre a zele-
ný odpad zo záhrad), kartóny, 
fólie a iný odpad (opotrebova-
né elektrické zariadenia, aku-
mulátory atď.). Sme radi, že 
časť tohto odpadu dokážeme 
recyklovať, čím chránime svoje 
životné prostredie. Nehovoriac 
o tom, že vďaka tomu je menej 
odpadu v intraviláne mesta, 
vo vetrolamoch a pri poľných 
cestách.
Povedzte nám viac o zber-
nom dvore.
– Zberný dvor začal pracovať 

vlani 1. marca. Spočiatku sme 
na ňom zbierali len veľkoroz-
merný odpad, postupne sme 
zaviedli zber skla a okien, kar-
tónu, pneumatík, opotrebova-
ných elektrických zariadení a 
starých akumulátorov. Vytvo-
rili sme väčší priestor, kde 

Je v záujme občanov, aby separovali odpad
Rozhovor s Ervinom Sármányom, prednostom Mestského úradu v Šamoríne 

Vlani na jar sa v našom meste objavili farebné kontajnery, ktoré signalizo-
vali, že sa začal separovaný zber odpadu. Vtedy bol otvorený aj zberný dvor. 
Odvtedy uplynul už takmer jeden rok a na tomto poli sme už získali nejaké 
skúsenosti. Obyvateľstvo si pomaly zvyká, že separovanie odpadu je výhod-
né pre každého. Aké výsledky prinieslo uplynulé obdobie na poli separova-
nia odpadu, ako prijali výzvu na separovanie odpadu obyvatelia nášho mes-
ta? Na to sme sa spýtali Ing. Ervina Sármánya, prednostu Mestského úradu v 
Šamoríne.

Prednosta mestského úradu Ervin 
Sármány 

Mesačník verejného života  Bezplatné 

Ročník XVII. číslo 2    Február 2007

Výročná členská schôdza 
šamorínskej základnej organi-
zácie Slovenského Červeného 
kríža sa začala programom, v 
ktorom vystúpili žiaci našich 
dvoch základných škôl a ume-
leckej základnej školy. 
Výročnú správu predložili pred-

seda organizácie Jozef Fürdős 
a členka vedenia Marienka 
Domsitzová. Hodnotili v nej 
výsledky minulého roka a 
vyplynulo z nej, že organizácia 
okrem zdravotníckej služby a 
humánnej pomoci kladie veľký 

Základná organizácia Slovenského Červeného 
kríža v Šamoríne hodnotila svoju činnosť

Daruj krv, zachrániš život

(Pokračovanie na strane 4.)

(Pokračovanie na strane 3.)

Žiaci základnej umeleckej školy



2  FEBRUÁR 2007
AKTUALITY

Nedávno bola otvorená Pekáreň a Kaviareň CZUCZ na rohu Gaz-
dovského radu a Trhovej ulice. Príjemnú predajňu, v ktorej ponú-
kajú aj kávu a možno si v nej aj posedieť, nevyhľadávajú len oby-
vatelia nášho mesta, ale aj návštevníci Šamorína

Dokončila sa výstavba na Hlavnej ulici. Medzi kultúrnym stredis-
kom a poštou už nie je provizórne oplotenie, opäť možno využí-
vať chodník, čo uľahčilo život chodcov. Hoci je pravda, že ulica by 
bola krajšia, keby autá parkovali na parkoviskách vedľa kultúrne-
ho alebo obchodného domu

Primátor mesta Károly Domsitz aj v januári 2007 v Klube dôchod-
cov na Pomlejskej ulici zablahoželal spoluobčanom, ktorí dovŕšili 
70., 75., 80., 85., 86. a vyšší vek svojho života. Na snímke je časť 
oslávencov

Budova autobusovej stanice sa zvonka nezmenila, vo vnútri však 
došlo k očividným zmenám. Na sociálnych miestnostiach sú nové 
dvere, pri našej návšteve, 24. januára tam panoval poriadok a 
čistota. Cestujúci však, ako to vidno na našej fotografii, na spoje
nečakali vo vykurovanej čakárni, keďže zima je zatiaľ mierna. Via-
cej na strane 3

Rozlúčka so zimou v Mliečne – Dőrejárás sa koná 17. februára

Nové 18-jamkové majstrovské golfové ihrisko v Báči. Čítajte na 
strane 10-11
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Je v záujme občanov, aby separovali odpad

možno uložiť zelený odpad, 
ktorý možno kompostovať. 
Koncom roka sme takmer 220 
ton zeleného odpadu previezli 
do kompostárne v Janíkoch. 
Separovali sme aj menší betó-
nový stavebný odpad, ktorý 
sme potom rozdrtili a využili. 
Výsledky ukazujú, že ak sa oby-
vateľstvo výrazne zapojí do 
separovania odpadu, potom 
veľkú časť odpadu môžeme 
roztriediť a recyklovať, čím 
ušetríme nemalé prostriedky, 
veď neplatíme ani za odvoz, 
ani za uloženie separovanej 
suroviny. 
Vráťme sa ku komunálne-
mu odpadu. Odváža ho ešte 
vždy pezinská firma Petmas-
-Onyx?
– Áno, táto firma opäť vyhrala
konkurz, teda aj v nasledujú-
com roku bude odpad z mesta 
odvážať firma Petmas-Onyx.
Prirodzene chceli by sme zdo-
konaliť zber papiera, umelej 
hmoty a skla, chceme zvýšiť 
pomer separovaného odpadu, 
a to z takmer 200 ton na mini-
málne 300 ton. 
Iste sa napriek dobrým 
výsledkom vyskytnú aj prob-
lémy a nedostatky.
– Žiaľ, často sa stáva, že nezod-
povední ľudia vhodia medzi 
separovaný papier a ume-
lú hmotu organický alebo 
komunálny odpad, čím zne-
hodnotia obsah celého kon-
tajnera. Je to veľmi negatívny 
jav, no, našťastie, sú sídliská, 
na ktorých tamojší obyvatelia 

dotyčného na problém upo-
zornia. Sú miesta, kde do jed-
ného kontajnera hádžu všetok 
odpad, čím zber stráca efek-
tívnosť. Problémy sa objavujú 
aj na zbernom dvore. Niektorí 
ľudia netriedia odpad na zákla-
de pokynov zamestnancov, ale 
podľa vlastného uváženia. Stá-
va sa to najmä vo večerných 
hodinách a cez víkend, keď 

je na zbernom dvore súčas-
ne viac áut. Boli by sme radi, 
keby obyvatelia pristupovali k 
separovaniu odpadu discipli-
novanejšie, veď separovanie 
nie je len záujmom mesta (kto-
rému túto povinnosť stanovu-
je aj zákon). Čím viac budeme 
separovať, tým menej bude 
rásť poplatok za odvoz odpa-
du. 
Ako mesto motivuje obyva-
teľstvo? 
– Aj tento rok sa v rozpočte 

mesta objavila položka, ktorá 
bude využitá na propagáciu 
separovaného zberu. Spolu so 
Združením miest a obcí hor-
ného Žitného ostrova v odpa-
dovom hospodárstve budeme 
aj v tomto roku organizovať 
programy a kvízy pre školy. V 
západných krajinách sa sepa-
ruje a recykluje takmer 50 
percent odpadu. Dúfame, že aj 
nám sa podarí ísť týmto sme-
rom.  

Helena Tóthová 

Členovia delegácie z nášho partnerského mesta Leidendorpu si vlani počas sep-
tembrovej návštevy so záujmom pozreli aj zberný dvor, ktorý pracuje už niekoľko 
mesiacov

Vykurovaná čakáreň slúži cestujúcim
Na jeseň sme sa viackrát zaobe-
rali osudom budovy autobuso-
vej stanice. Od primátora Káro-
lya Domsitza sme sa dozvedeli, 
že mesto rokuje so Slovenskou 
autobusovou dopravou a uro-
bí všetko preto, aby sa nezopa-
koval stav z vlaňajšieho roka, 
kedy cestujúci boli nútení vo 
veľkých mrazoch čakať, lepšie 
povedané mrznúť v nevykuro-
vanej čakárni. Zima je tu, i keď 
počasie tomu nezodpovedá, 
preto sme sa rozhodli, že sa na 
stanicu pozrieme. 24. januá-

ra sme si najprv 
pozreli budovu. 
Zvonka zostala 
budova nezme-
nená, avšak vo 
vnútri k neja-
kým zmenám 
došlo. Človek si 
ako prvé všimne 
nové biele dvere 
na toaletách. Sú 
také aj zvnútra? 
Otvorím dve-
re, na toaletách 
bol nezvyčajný 

poriadok a čis-
tota. Ako žena 
som sa neod-
vážila nazrieť 
aj na mužské 
záchody, aby 
som u čakajú-
cich neupadla 
do podozrenia. 
Bolo zaujímavé, 
že v miestnosti, 
kde sa v minu-
losti predávali 
noviny a časo-
pisy, a na kto-

rej je dnes nápis: Vykurovaná 
čakáreň – Fűtött váróhelyiség 
nečakal ani jeden cestujúci. 
Cestou z autobusovej stanice 
na mestský úrad som oslovila 
vedúceho odboru výstavby 
Ľudovíta Szelleho. Dozvedela 
som sa, že v zmysle dohody 
so Slovenskou autobusovou 
dopravou čakáreň a sociálne 
miestnosti prevádzkuje mesto. 
Je to dočasné riešenie pre 
zimné mesiace. Rokovania o 
ďalšom osude budovy ďalej 
pokračujú.  (ti)

(Pokračovanie z 1. strany)
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Z á p i s 
d o  m a t e r s k ý c h  š k ô l

Vážení rodičia!
Mesto Šamorín, zriaďovateľ škôl a školských zariadení 

v Šamoríne Vám oznamuje, že zápis do materských škôl 
pre školský rok 2007/2008 bude v mesiaci marec na 

nasledovných materských školách:

Zoznam materských škôl

Materská škola - Óvoda, Šamorín, Dunajská 33 
- výchovný jazyk slovenský a maďarský,

Materská škola - Óvoda Šamorín, Veterná 496/21 
- výchovný jazyk slovenský a maďarský, 

Materská škola - Óvoda Šamorín, Poľovnícka 5 
- výchovný jazyk slovenský a maďarský, 

Materská škola - Óvoda Šamorín, Ulica Márie 682 
- výchovný jazyk slovenský a maďarský, 

Materská škola Šamorín, Gazdovský rad 37 
- výchovný jazyk slovenský, 

Materská škola Šamorín, Školská 14 
- výchovný jazyk slovenský, 

Materská škola s výchovným jazykom maďarským 
- Magyar Nyelvű Óvoda, Šamorín, Školská 14, 

Materská škola s výchovným jazykom maďarským 
- Magyar Nyelvű Óvoda Šamorín, Mliečno 108.

Bližšie informácie Vám poskytnú na jednotlivých 
materských školách.

Riaditeľstvo MŠ spolu s Rodičοvským združením pri MŠ
Dunajskej ulici s výchovným jazykom slovenským a 

maďarským 
Vás touto cestou žiada o poskytnutie finančného príspevku

kvôli oslavám
20. výročia vzniku MŠ, ktoré vyvrcholia v marci 2007.

K realizácii vypracovaného projektu jubilejnej oslavy potre-
bujeme finančnú pomoc, pretože z vlastných zdrojov by sme

nemohli dôstojne οsláviť výročie vzniku MŠ.
Finančný príspevok prosíme zaslať na účet rodičovského 

združenia pri MŠ Dunajská ul. Šamorín. 

Číslo účtu: 

21879472/0900
 Riaditeľstvo MŠ

dôraz aj na spoločenskú prácu. 
Jej členovia nielenže pripravu-
jú žiakov našich škôl a gym-
názií na súťaž v poskytovaní 
prvej pomoci, ale aj sami vyko-
návajú zdravotnícky dozor na 
väčších podujatiach v našom 
meste. Vlani zorganizovali aj 
dva výlety. Navštívili Bükfürdő 
v Maďarsku, ako aj termálne 
kúpalisko vo Veľkom Mederi. V 
živote organizácie bol veľkým 
míľnikom fakt, že v budove 
bývalého Zväzarmu dostali k 
dispozícii miestnosť, v ktorej sa 
okrem zasadnutí vedenia orga-
nizácie konajú aj prednášky a 
iné podujatia. V novembri tu 
prednášala doktorka Buliková, 
o ktorej myšlienky bol v radoch 
členov veľký záujem. 
Na pozvánke na výročnú člen-
skú schôdzu nie náhodou bola 
myšlienka: „Buďme silní a smelí, 
keď človek šeptá: Chcem žiť!“ 
Toto motto vedie miestnu orga-
nizáciu spoločne s celoštátnou 
transfúznou stanicou k tomu, 
aby pravidelne organizovala 
darovanie krvi. Veľkou výho-
dou je, že krv možno darovať 
v našom meste, najčastejšie v 

zelenej sále mestského kultúr-
neho strediska, teda darcovia 
nemusia cestovať do Bratislavy 
alebo okresného mesta. Odzr-
kadľuje sa to aj na počte darcov, 
veď na jednotlivé odbery príde 
okolo 30-40 darcov, pričom raz 
sa ich dostavilo až 56. Ich čin 
si zaslúži náš obdiv! Z hľadiska 
počtu darcov, medzi ktorými je 
čoraz viac mladých ľudí, nie je 
náhodné, že v meste je čoraz 
viac nositeľov Jánskeho plake-
ty. Na výročnej členskej schôdzi 
strieborné plakety prevzali Peter 
Jakúzek, Vladimír Pavlík a Zol-
tán Simon, zlaté plakety zasa 
Eva Kirmanová, Jaroslav Kir-
man, František Szegény, Terézia 
Czikhartová a Rudolf Sinobli. 
Ernest Világi, Martin Marics a 
Eugen Fehér darovali krv osem-
desiatkrát, stali sa teda nositeľmi 
diamantovej Jánskeho plakety.  
Držiteľom Jánskeho plakety ako 
aj ostatným darcom zo srdca 
poďakoval dr. Tibor Mišánek, 
predseda oblastného výboru 
Slovenského Červeného krí-
ža v Dunajskej Strede, ako aj 
primátor nášho mesta Károly 
Domsitz. 

Helena Tóthová

Daruj krv, zachrániš život

Účastníci výročnej členskej schôdze

Darcom krvi poďakoval aj Tibor Mišánek 

(Pokračovanie z 1. strany)

Ilustračná snímka
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Verejné toalety sú otvorené!

V čase, keď mesto vydalo sta-
vebné povolenie na výstav-
bu budovy oproti trhovisku, 
dostal investor podmienku, že 
v budove bude prevádzkovať 
verejné WC. Toalety sú veľ-
mi potrebné najmä v letných 
mesiacoch, keď centrum mes-
ta a trhovisko navštevuje veľa 
ľudí. Budova sa dokončila, je v 
nej viacero predajní a služieb. 
Dokončili sa aj verejné toale-
ty? – opýtali sme sa vedúceho 
odboru výstavby mestské-
ho úradu Ľudovíta Szelleho. 
Dozvedeli sme sa, že medzi 
podmienkami mesta skutoč-
ne figurovala prevádzka verej-
ných záchodov. Aj sa tak stalo. 

Budova bola pred niekoľkými 
týždňami odovzdaná do pre-
vádzky, otvorené boli aj verej-
né toalety, ktoré prevádzkuje 
podnikateľ. Verejné toalety sú 
teda k dispozícii.  (ti)

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

vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie funkcie vedúceho odd. životného prostre-

dia mestského úradu

s nástupom od 1. marca 2007.

Podmienky účasti výberového konania:
•  vysokoškolské vzdelanie (požadované vzdelanie v odbore 

ochrana životného prostredia, poľnohospodárske alebo 
prírodovedné),

• prax vítaná,
•  znalosť maďarského a ďalšieho  cudzieho jazyka je výhodou,
•  znalosť práce s PC (Microsoft Outlook, Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Pover Point),
• morálna bezúhonnosť.

Prihlášky spolu s profesijným životopisom, overeným dokla-
dom o dosiahnutom stupni vzdelania, s odpisom z registra 

trestov (nie starším ako tri mesiace) žiadame zaslať 
do 15. februára 2007 na adresu: Mestský úrad Šamorín, 

Hlavná 37, 931 01 Šamorín.
Obálku označte s nápisom “Výberové konanie - ŽP“.

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

vyhlasuje
výberové konanie

na obsadenie funkcie odborného referenta spoločného 
obecného úradu  –   stavebný  úrad

s nástupom od 1. marca 2007.

Podmienky účasti výberového konania:
•  vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie v odbore sta-

vebníctvo,
• prax  min. 5 rokov,
•  znalosť maďarského a ďalšieho  cudzieho jazyka je výhodou,
•  znalosť práce s PC (Microsoft Outlook, Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Pover Point),
• morálna bezúhonnosť,
•  absolvovanie odbornej prípravy zamestnancov stavebných 

úradov.
Prihlášky spolu s profesijným životopisom, overeným dokla-
dom o dosiahnutom stupni vzdelania, s odpisom z registra 

trestov (nie starším ako tri mesiace) žiadame zaslať 
do 15. februára 2007 na adresu: Mestský úrad Šamorín,

 Hlavná 37, 931 01 Šamorín.
Obálku označte s nápisom 

“Výberové konanie – SOcÚ“.

Internet v MC BABA KLUB

Vychutnávať materstvo plný-
mi dúškami by asi chcela 
každá mamička. Niektorej  sa 
to darí na 100 %, inej menej. 
Niektorá má na to vytvorené 
všetky podmienky, iné mamič-
ky to až také ideálne nemajú. 
Nech už patríte do ktorejkoľ-
vek skupiny, aj pre vás je tu 
materské centrum, ktoré vám 
pomôže rôznym spôsobom 
spríjemniť chvíle strávené na 
materskej dovolenke. Šamo-
rínske MC BABA KLUB fungu-
je už relatívne dlhý čas, ale až 
teraz, od januára 2007 ponúka 
všetkým mamičkám možnosť 
bezplatne využívať internet. 
Ide o iniciatívu Únie mater-
ských centier, ktorá v spolu-
práci so Slovak Telecomom, v 
rámci projektu internetizácie 
materských centier, pripojila 
internet aj do MC BABA KLUB. 
Vymenúvať výhody internetu 
je asi zbytočné, ale špeciálne 
pre mamky na MD je to určite 

jedna z možností, ako aktívne 
tráviť voľný čas, ako si zvy-
šovať poznatky a zručnosti s 
informačnými technológiami, 
ako si rozšíriť svoj informačný 
rozhľad, ako si hľadať mož-
nosti uplatnenia sa na trhu 
práce, jednoducho ako zostať 
v spojení s vonkajším svetom. 
Možnosti využívania interne-
tu sú obrovské a o mnohých 
sa presvedčíte, až keď začne-
te internet aktívne používať. 
Nezanedbateľná je určite aj tá 
skutočnosť, že ide o bezplatné 
využívanie internetu, za čo aj 
touto cestou ďakujeme. Ďaku-
jeme ÚMC za úžasnú myšlien-
ku internetizácie materských 
centier a tiež by sme vás touto 
cestou chceli pozvať do MC 
BABA KLUB, ktoré sídli v budo-
ve MŠ na Poľovníckej ulici. 
Prídite, pripojte sa a vychut-
návajte si materstvo plnými 
dúškami!

Daniela Czéreová

alebo ako sa dá vychutnávať materstvo 
plnými dúškami

Vítame Vás v našom kníhkupectve!
Naša ponuka: svetová literatúra, beletria, jazykoveda, slovníky, cestopisy, 

darčeky, kalendáre, darčekové poukážky, CD/DVD
Šamorín, Gazdovský rad 1998, budova ESOLINE 
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Vianočná akadémia
Vianoce. Čas radosti a pokoja. 
Aj takto sa dá pochopiť naj-
krajší sviatok v roku. Na ško-
lách býva zvykom, že sa žiaci 
všetkých ročníkov podieľajú 
na spríjemňovaní chvíľ stráve-
ných vo svojich triedach.  Ide o 
nádhernú výzdobu celej ško-
ly,  posedenia v triedach. Žiaci 
prezentujú svoju tvorivosť aj na 
Vianočnej akadémii, ktorá sa  už 

stala tradíciou na našej škole.  
Naši gymnazisti predviedli viac 
ako hodinový program plný 
emócií, v ktorom mohli prejaviť 
šikovnosť a tvorivosť. Striedali 
sa prednesy vlastnej  básnickej 
tvorby, hudobných a tanečných 
čísel, ale nezabudli ani na staré 
ľudové zvyky, viažuce sa k via-
nočným sviatkom.  Prvýkrát 
vystúpila aj hudobná skupina 
zložená zo žiakov 1. ročníka 
spolu s p. profesorom Sarva-
šom. Nezabudnuteľným zážit-
kom bolo vystúpenie dievčat zo 

Septimy A, ktoré predviedli sve-
telnú šou. Najväčším potešením 
pre nás bolo, že ani bývalí žiaci 
nezanevreli na našu školu, a sú 
pravidelnými divákmi Vianoč-
nej akadémie rovnako ako rodi-
čia, ktorí sa s hrdosťou pozerali 
na svoje deti, ktoré v programe 
vystupovali. 
Aj naši profesori mali obrovskú 
zásluhu na príprave celej aka-

démie – najmä p. prof. Masáro-
vá, Bitterová a Szitás. Sme veľ-
mi vďační aj pánovi Hamarovi, 
ktorý ako rodič spolu  s pánom 
Némethom poskytol aparatúru 
na ozvučenie celej Vianočnej 
akadémie. Vďaka nej sme mohli 
navodiť ešte príjemnejšiu atmo-
sféru. Veríme, že táto tradícia 
zostane na škole pokiaľ možno 
čo najdlhšie, a všetci jej absol-
venti budú mať na ňu krásne 
spomienky.

Hamarová Veronika, 
Septima A

Týždeň boja proti drogám • Deň boja proti AIDS
Každoročne sa na našej škole 
uskutočňuje mnoho akcií, kto-
ré nás upozorňujú na, žiaľ, stá-
le bežnejšie problémy nielen 
mladých ľudí, ktorými sú drogy 
a AIDS. Na tejto tradícii sa orga-
nizačne podieľala p. profesorka 
Sidó v spolupráci s p. Kucháro-
vou, p. Veselkovou a p. profeso-
rom Liptákom.
Každý, kto vstúpil do budovy 
školy počas Týždňa boja proti 
drogám v dňoch 13. novembra 
až 17. novembra 2006, si nemo-
hol nevšimnúť plagáty zhotove-
né žiakmi na hodinách výtvar-
nej výchovy a informatiky. Nápi-

sy skloňujúce slovo drogy vo 
všetkých pádoch kričali doslova 
z každej steny a nástenky, upo-
zorňovali na ich dôsledky, uka-
zovali možné cesty úniku. 
Jednou z nich je iste aj šport. Na 
stolnotenisovom turnaji pod 
heslom „Športom proti drogám!“ 
sa zúčastnilo 68 študentov a 
študentiek, ktorí sa umiestnili 
nasledovne: 
V kategórii mladšie žiačky: 
1. miesto – Bucsuházyová, 2. 
miesto – Lengyelová, 3. miesto 
– Daridová. Staršie žiačky: 1. 
miesto – Vörösová, 2. miesto 
– Mitrová, 3. miesto – Magya-

ricsová. Mladší žiaci: 1. miesto 
– Péder, 2. miesto – Kuchárik, 3. 
miesto – Horváth. Starší žiaci: 
1. miesto – Almásy, 2. miesto 
– Ridvan, 3. miesto – Formánek.
Nezabudlo sa však ani na každo-
ročnú návštevu Centra pre lieč-
bu drogových závislostí – pred-
nášky navštívili žiaci 1. A, 2. A, 
Sexty a Septimy.
Prvý decembrový deň minulého 
roka si Gymnázium M. R. Štefá-
nika v Šamoríne pripomenulo 
Deň boja proti AIDS. Pri tejto prí-
ležitosti sa uskutočnila zbierka, 
ktorú mali na starosti žiačky K. 
Nagyová (Sexta A), I. Lelkesová 

(Sexta A), Z. Horváthová (Septi-
ma A) a S. Kovácsová (Septima 
A). Rozdávali symbolické červe-
né stužky šité priamo na škole 
a tie zdobili hruď každého štu-
denta či učiteľa vedomého si 
toho, že čo i len malou čiastkou 
môžu pomôcť. Na oboch gym-
náziách vyzbierali spolu 6121,- 
Sk, ktoré boli zaslané UNICEF-u, 
aby pomohli šíriť vzdelanie a 
zdravie pre tých, ktorí to najviac 
potrebujú. Bol to  dôkaz toho, 
že táto otázka nám stále nie je 
ľahostajná. Veď napokon AJ VÁS 
SA TO TÝKA!

Michal Bohumel,Septima A

Neberte nám princeznú!
Žiaci našej školy pravidelne navštevujú divadelné predstavenia v 
Bratislave.  Posledným predstavením, ktorého sme sa zúčastnili, bola 
známa reprodukcia muzikálu „Neberte nám princeznú!“ Nie všetci z 
našej generácie si tento muzikál pamätajú z televízie, ale toto krás-
ne predstavenie sa zaslúžilo o to, že nám do konca života utkvie v 
pamäti.
Známi herci, ako napríklad Mirka Partlová, Ján Slezák, Csongor Kas-
sai či Sisa Sklovská podali výborné herecké i spevácke výkony, na 
ktoré sa len tak nezabúda. Výborné herecké výkony podali aj detskí 
herci, ktorí hrali postavy detí z detského domova. Príbeh bol, ako 
všetci vieme, pútavý: Katke každý závidel slávu jej mamy, ktorá jej 
však neprejavovala dostatok materinskej lásky, skôr sa zameriavala 
na materiálne hodnoty. Rodičia jej zakazovali stretávať sa so svojím 
priateľom Mirom, nútili ju ísť na školu, ktorú jej vybrali oni. Po vážnej 
hádke s rodičmi sa Katka rozhodla, že odíde z domu, a tak sa zne-
nazdajky dostala do detského domova, kde ju deti ukrývali, nosili 
jej jedlo, priatelili sa s ňou. Zvlášť jej prirástol k srdcu malý Domi-
nik. Medzitým ju pomaly už celé mesto hľadalo, no  márne. Detský 
domov bol tým posledným miestom, na ktoré si pomysleli.
Katkini rodičia si po jej návrate domov uvedomili svoju chybu a na 
Katkin nátlak si adoptovali deti z detského domova, ktoré Katke tak 
chýbali. A tak z nich bola jedna veľká ukričaná rodina.
Tento príbeh  nás zaujal a bol pre nás poučením.

 Boglárka Bittera, Andrea Lysinová, žiačky Tercie A

Na našej škole sa odohráva 
viacero akcií. Jednou z mojich 
najobľúbenejších je Olympiá-
da ľudských práv, ktorej škol-
ské kolo sa nedávno uskutoč-
nilo. Do 15. decembra písali 
žiaci štyroch tried test, ktorý 
sa zameral na ich vedomosti 
z oblasti náuky o spoločnos-
ti, konkrétne ľudských práv. 
Tí najlepší z najlepších potom 
dlhé hodiny diskutovali na 
nasledujúce témy: holokaust, 

interrupcia, trest smrti, euta-
názia, rasizmus a sloboda vie-
rovyznania. Tí, čo uspeli, sa 
zúčastnia krajského kola, na 
ktorom budú hrdo reprezen-
tovať našu školu. Budú to štu-
dentky: Lucia Haviarová, žiačka 
Oktávy A a Barbara Mitrová, 
žiačka Septimy A. Na záver by 
som chcela poďakovať našim 
pedagógom za námahu a čas, 
ktorý nám venovali.

Lucia Haviarová, Oktáva A 

Olympiáda ľudských práv
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HASIČI 
ZASAHO-

VALI
17. a 18. januára kvôli avizova-
nému orkánu Kyrill bolo osem 
hasičov v pohotovosti v hasičskej 
zbrojnici. O tretej hodine rannej 
museli zasahovať. Boli vyslaní 
na technický zásah, odstráne-
nie vyvráteného stromu z cesty 
prvej triedy za Šamorínom pri 
dostihovej dráhe. Padajúci strom 
našťastie nikoho nezranil.   
7. januára o jednej hodine po 
polnoci osemročné dievčatko 
prišlo o život. Do auta jej rodičov 
narazil na ceste za Šamorínom 
smerom na Dunajskú Stredu 39-
-ročný vodič kamióna. AUDI A4 
stálo v tú chvíľu na okraji cesty, 
pričom bolo riadne osvetlené 
výstražným svetlom. Kamión 
narazil do ľavej strany osobného 
vozidla, kde sedelo dievča, ktoré 
utrpelo vážne zranenia a na mies-
te im podľahlo. Ostatným trom 
členom posádky vozidla sa nič 
nestalo. 
2. januára po pätnástej hodine 
boli hasiči vyslaní k dopravnej 
nehode v obci Mierovo. Vodička 
vozidla Škoda Fabia nezvládla 
riadenie vozidla, zišla so svo-
jím autom mimo cesty, kde sa  s 
autom prevrátila. Utrpela ľahšie 
zranenia.  
15. decembra v ranných hodi-
nách došlo k dopravnej neho-
de medzi Šamorínom a obcou 
Dunajská Lužná. Vodič osobného 
auta Škoda Felícia nedal pred-
nosť prichádzajúcemu vozidlu po 
hlavnej ceste a došlo k zrážke. Vo 
vozidle Škoda Felícia ostal zaklies-
nený vodič a jeden z cestujúcich, 
ktorých hasiči museli vyslobodiť 
pomocou hydraulického vyslo-
bodzovacieho zariadenia. Pri 
nehode boli traja ťažko a traja 
ľahko zranený.
6. decembra po 23.00 hodine 
hasiči boli vyrozumení, že medzi 
Šamorínom a obcou Hamulia-
kovo v lesíku horí chatka. Po prí-
chode na miesto majiteľ objektu 
varoval hasičov, že vnútri objektu 
sa nachádza veľká PB fľaša. Po 
nájdení bola tlaková fľaša ochla-
dená a vynesená z objektu. K zra-
neniu osôb nedošlo.
4. decembra v ranných hodi-
nách došlo k dopravnej nehode 
v obci Macov. Vodič osobného 
auta so svojím vozidlom zišiel z 
cesty, auto sa prevrátilo a násled-
ne narazilo do elektrického stĺpu. 
Šofér a traja spolucestujúci okrem 
škrabancov neutrpeli zranenia.

Keby som svoj život mohla prežiť ešte raz
Keby som svoj život mohla pre-
žiť ešte raz, tak by som vzala 
gumu a od začiatkov  by som 
postupne vyretušovala nepod-
statné okamihy a bolestivé spo-
mienky, ktoré  spôsobili trhlinky 
medzi mnou a mojimi blízkymi. 
Potom by som použila farebné 
ceruzky a vymazané miesta by 
som nahradila samými šťastný-
mi a jasnými udalosťami.
Začala by som už narodením. 
Nenarodila by som sa v nemoc-
nici, ani v noci, ale na krásnom 
zámku v jedno slnkom rozžia-
rené ráno. Pôrod by bol ľahký, 
mama by sa so mnou  nemusela 
vôbec trápiť, slniečko by svietilo, 
vtáčiky by štebotali a každý oko-
lo by sa tešil zo života. Svoje det-
ské roky by som vychutnávala 
medzi svojou rodinou a kama-
rátmi. Postupne by som zo spo-
mienok vymazala ľudí, ktorí mi 
ublížili, boli zlomyseľní a škodo-
radostní. Namiesto nich by som 
nakreslila šaša, ktorý prináša 
úsmev a zábavu. Zažila by som 
veľa dobrodružstiev, poznala 
čaro hier, lásky a úsmevu. Pla-
kala by som iba od radosti, a 
tak by konal každý okolo mňa. 
Do školy by som chodila medzi 
jednoduché, láskyplné, nápo-
mocné a šťastné deti. Moja pani 
učiteľka by bola milá a trpezlivá, 
vždy by sa iba usmievala. Nau-
čila by som sa všetko, čo raz v 
živote budem potrebovať. Moja 
vysnívaná škola by bola v príro-
de, najlepšie niekde na čistinke 
neďaleko zurčiaceho potôčika. 
A my by sme tu pozorovali život 
v prírode.  Moje školské roky by 
boli čoraz zaujímavejšie a pred-
písané učivo by bolo úzko zvia-
zané s reálnym životom. Učili 
by sme sa ako pomáhať ľuďom, 
ktorí sú chorí, chudobní, odká-
zaní na našu pomoc. Naučili by 
sme sa pomáhať tým, ktorí to 
skutočne potrebujú. Jedlo a šat-
stvo by sme rozdávali tým, ktorí 
sa ocitli v núdzi. Opusteným 
deťom z ulice by sme hľadali 
náhradných rodičov, ktorí by im 
opäť navrátili to, čo kedysi stra-
tili. Lásku rodiny a teplo domo-
va. Všetky návykové a omamné 
látky by sme zničili tak rýchlo, 
ako vznikli. Cigarety, alkohol a 
drogy by sa stali neexistujúcim 

strašiakom. Všetky choroby by 
sme vymazali a namiesto nich 
by sme nakreslili ovocné stromy, 
slnko a kvety. 
 Môj svet by bol nádherný, bez 
chorôb, bez zlých ľudí, plný 
lásky. Bol by šťastný, bez vojen 
a hádok. Ľudia by boli psychicky 
a fyzicky vyrovnaní. Každý by sa 
tešil, že žije. Národy a nábožen-
stvá by boli navzájom tolerova-
né. Ľudia by ostali ľuďmi, boli by 

jeden pre druhého nesmierne 
dôležití. Keby jeden spadol, ten 
druhý by ho vzápätí zodvihol. 
Môj svet a život by bol krásny... 
,,Andrejka, zobuď sa!“ Zdá sa, že 
to bol iba sen. Realita je občas 
krutá: plná hádok, nenávisti, 
chorôb, chudoby a zlých ľudí, 
ktorí sú schopní priživiť sa na 
nešťastí druhých.

 Andrea Nagyová, 
Hotelová akadémia, 5. A  

Športoví strelci zo vzducho-
vých zbraní zo ZŠ Šamorín, 
Kláštorná 4 v tomto v poradí 
už štvrtom kole obsadili v sil-
nej konkurencii vynikajúce 3. 
miesto. Vyrovnanou streľbou 
všetkých pretekárov, ale naj-
mä vynikajúcimi výsledkami 
Tomáša Rajcza, Dávida Krama-
riča, Sama Oraveca a Miroslava 
Lacka si v celkovom hodnotení 
krajskej streleckej ligy vybo-
jovali 3. miesto za Trnavou a 
Holíčom.
Krajská strelecká liga pozostá-
vala zo štyroch kôl. Prvé kolo 
sa uskutočnilo v Jaslovských 
Bohuniciach (tu obsadili 2. 
miesto), druhé kolo v Hlohovci 
a tretie, respektíve štvrté kolo 
v Holíči (3. miesto). Medzi jed-
notlivými kolami sa uskutočnili 
aj majstrovstvá okresu v Dunaj-
skej Strede, kde Dávid Kramarič 
obsadil 1. miesto, Tomáš Rajcz 
2. miesto, Veronika Tóthová 
1. miesto, Oceáne Fraisse 2. 
miesto, Kristína Mészárosová 

3. miesto. V súťaži družstiev 
obsadili naši žiaci v zložení: T. 
Rajcz, D. Kramarič, S. Oravec 
1. miesto a stali sa už v poradí 
tretíkrát majstrami okresu.
 V kategórii žiačok V. Tóthová, 
O. Freisse a K. Mészárosová 
obsadili tiež 1. miesto a stali sa 
majsterkami okresu. Menovaní 
žiaci náš okres reprezentova-
li aj na majstrovstvách kraja 
v Holíči. Družstvo žiakov (T. 
Rajcz, D. Kramarič, S. Oravec) si 
vystrieľalo striebornú medailu.
Poďakovanie za výsledky patrí 
nielen trénerom, ale aj vedeniu 
školy, ktoré strelcom vychá-
dza v ústrety, vytvára im dob-
ré podmienky na tréningy a 
umožňuje im zúčastňovať sa 
súťaží. Zároveň by sa strelci 
chceli poďakovať aj Mestské-
mu streleckému klubu Šamo-
rín, ktorý si mladých nádejných 
strelcov zobral pod ochranné 
krídla.

Mgr. Terézia Rajczová,
ZŠ Šamorín

Športoví strelci opäť úspešní
8. decembra sa v Holíči konalo záverečné kolo 
– finále krajskej školskej streleckej ligy žiakov ZŠ
Trnavského kraja a zároveň súťaž o Pohár predsedu 
VÚC Trnava.

Ilustračná snímka
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Najnebezpečnejšia droga- nikotín
Listy tabaku sa fajčia už stáročia. Objavili ich vraj Indiáni. Anglický moreplavec Sir Walter Raleigh ich prinie-
sol koncom 16. storočia z novoobjaveného kontinentu Ameriky do Európy, kde sa rastlina rýchlo udomác-
nila. Dnes sa jej usušené listy spracúvajú na cigarety, cigary a fajkový tabak. Obsahová látka patrí v súčas-
nosti medzi najrozšírenejšie a najnebezpečnejšie drogy. Napriek tomu nie je nikotín zakázaný a fajčenie je 
legálne. Používa sa aj vo forme tabaku na šňupanie a žuvanie. 

Veľa dospievajúcich začína s 
fajčením už pred 10. rokom. 
Reklamy tabakových firiem
ich k nemu priam nabádajú 
sponzorovaním atraktívnych 
športových súťaží, automobi-
lových pretekov a s nimi spo-
jeným životným štýlom, ktorý 
sa nesie v duchu slobody a 
dobrodružstva. Fajčiarov na 
svete pribúda. V roku 1998 
ich bolo na zemeguli 1,1 
miliardy. Ročne zomrie v 
Európe v dôsledku fajče-
nia a s ním súviasiacich 
ochorení asi 1,2 milióna 
ľudí. Na Slovensku fajčí 
pravidelne 39% mužov a 
16% žien. Ročne u nás zomie-
ra na následky fajčenia asi  
10 000 ľudí. Predpokladá sa, že 
sa na týchto údajoch podieľajú 
aj mladí ľudia vo veku 12-25 
rokov. Každý deň sa k nim pri-
dajú ďalší začiatočníci. Nikotín 
je štartovacou drogou.  
Droga
Rastlina tabak obsahuje niko-
tín, ktorý patrí medzi známe 
jedy. Čistý nikotín je silne 
toxická látka, ktorú izolovali 
v laboratóriu z listov tabaku. 
V priebehu niekoľkých minút 
pôsobí smrteľne. Cigaretový 
dym sa skladá aj z monoxidu 
uhlíka, ktorý bráni prístupu 

kyslíka do pľúc. Ďalšou zlož-
kou je decht v mimoriadne 
nebezpečnej chemickej väz-
be. Ten má na svedomí riziko 
ochorenia na rakovinu. V mod-

ravom 
dyme sa ďalej nachádza amo-
niak (prítomný aj v bieliacich 
prostriedkoch a čistiacich 
prostriedkoch na WC), smr-
teľný kyanid a fenol. Jedným 
potiahnutím z cigarety inha-
lujeme vyše 3000 rôznych 
chemických látok! 
Opojenosť
Kto potiahne dym do pľúc, 
pocíti veľmi rýchlo účinok, pre-
tože nikotín v dyme sa absor-
buje sliznicou ústnej dutiny. V 

slinách sa rozpúšťa a dostáva 
sa priamo do krvného obehu. 
Preto mávajú fajčiari po prvom 
„šluku“ často aj pocit závratu. 
Nikotín zrýchľuje tep, telo pre-
čerpáva viac krvi. Keď sa jed 

dostane do mozgu, cíti sa člo-
vek aktívny, akcieschopný 

a vzrušený. Fajčiari vra-
via, že sa po cigarete 

vedia lepšie sústre-
diť a sú výkonnejší. 
Zároveň sa znižuje 
svalové napätie, 
nastáva uvoľnenie a 
uľahčenie. 

Riziká
Nikotín vedie pomer-

ne rýchlo k telesnej a 
psychickej závislosti. Má 

vyšší potenciál závislosti 
ako obávaný heroín. K závis-

losti vedie už samotný rituál 
fajčenia, pretože spĺňa viacero 
funkcií – okrem iného aj tie, že 
má človek stále niečo v ruke, 
pôsobí svetáckym dojmom, 
necíti sa tak sám a navyše si 
myslí, že je oveľa atraktívnej-
ší. Nikotín vyvoláva rakovinu, 
predovšetkým rakovinu pľúc. 
Po stanovení diagnózy má väč-
šina postihnutých pred sebou 
už len pol roka života. Niko-
tín má na svedomí aj závažné 
ochorenia srdca a krvného 
obehu. Zabíja viac ľudí než 
akákoľvek iná droga, prav-
depodobne viac, ako všetky 
ostatné drogy dokopy. Okrem 
toho pôsobí aj na pohlavné 
hormóny a vedie k dlhodobej 
neplodnosti. U mladých mužov 
spôsobuje poruchy erekcie. 
Fajčiari pod vplyvom tohto 
jedu predčasne starnú, najviac 
trpí ich pleť, ktorá zošedne a 
zvráskavie. Fajčenie má napo-
kon aj neškodnejšie, ale zato 
veľmi nepríjemné sprievodné 
príznaky, ktoré obťažujú okoli-
tý svet. Fajčiari smrdia – to tre-
ba povedať otvorene. Ich dych 
odporne páchne. Ich chuťové 
poháriky už tiež nefungujú tak, 
ako by mali – fajčiari strácajú 

pocit chuti. Riešenie problé-
mu fajčenia sťažuje fakt, že 
sa jeho následky prejavia na 
organizme až po rokoch, nie-
kedy nechajú na seba čakať aj 
20 rokov a potom sa už ofici-
álne nedávajú do súvislosti s 
užívaním tabaku. To je dôvod 
hlavne pre mladých ľudí, aby 
neprestali s fajčením. Mladí 
si totiž naivne myslia, že sú 
nesmrteľní. 

Andrea Červenková 

Pudingové pleteničky

Suroviny: 1 kg hladkej múky 
Špecial, 1 dcl oleja, 1 kávová 
lyžička soli (kopcom), 2 kocky 
droždia, mlieko podľa potreby, 
do kvásku 1 kávová lyžička cuk-
ru a trocha múky. Cesto musí 
byť hustejšie, treba ho potom 
rozvaľkať.

Plnka: ½ liter mlieka, 30 dkg 
kryšt. cukru, 2 balíčky kakao-
vého pudingu + 4 polievkové 
lyžice kakaa, Uvariť a potom v 
ňom roztopiť PALMARIN – už 
nevariť!!!

Postup: Cesto rozdeliť na 8 
bochníkov a rozvaľkať. Potom 
potrieť každý plát uvareným 
pudingom, zrolovať na závin 
a potom vždy dva a dva otočiť 
okolo seba. Vrch potrieť rozšľa-
haným vajíčkom!

Dobrú chuť!

Milí čitatelia, naďalej čakáme na 
vaše obľúbené recepty. Ak máte 

nejaký dobrý recept, zašlite ho na 
adresu našej redakcie: Hlavná ulica 
37, 931 01 Šamorín. Medzi tými, čo 
nám zašlú svoj recept, vylosujeme 

vecné ceny.
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ZÁUJEM UČITEĽOV A ŠTUDENTOV O PODPORU Z GRANTOV 
KONTA ORANGE NARASTÁ
Grantové programy Konta Orange zamerané na oblasť školstva sa tešia veľkej obľube a počet záujemcov 
o finančnú podporu z roka na rok narastá. Konto Orange podporí tento školský rok v rámci grantových
programov „Školy pre budúcnosť“ a „Lepšie miesto pre život“ spolu 125 projektov, ktoré majú potenciál 
zvýšiť záujem detí a mládeže o vyučovanie. Na podporu využívania alternatívnych prístupov výučby na 
základných a stredných školách poputuje celková suma viac ako 3 milióny slovenských korún.   

Školy pre budúcnosť
Grantový program je zameraný 
na všetkých aktívnych a inicia-
tívnych učiteľov základných 
škôl a prvých štyroch ročníkov 
osemročných gymnázií. Jeho 
cieľom je podporovať nové 
tvorivé spôsoby výučby detí a 
systematicky rozvíjať humanit-
ný prístup učiteľov za použitia 
nových, alternatívnych metód 
vyučovania. Do štvrtého roční-
ka grantového programu „Ško-
ly pre budúcnosť“ sa svojimi 
projektmi zapojilo spolu 676 
uchádzačov o grantový prí-
spevok. Z celkového množstva 
predložených žiadostí podporí 
Konto Orange spolu 81. Celko-
vá suma, ktorá bude na tieto 
projekty prerozdelená, dosa-
huje hodnotu takmer 2 milióny 
korún, pričom maximálna výš-
ka podpory pre jeden projekt 
je 30-tisíc korún. 
Sféra podpory je naozaj široká 
a zahŕňa veľké množstvo škôl 
na celom Slovensku a zasahuje 
do všetkých vyučovacích pred-
metov.
- Vďaka Kontu Orange budú 
napríklad malí Bratislavčania 
poznávať netradičnou formou 
svoje mesto a jeho rozvoj. V 
rámci hodín literatúry, občian-
skej výchovy, zemepisu aj deje-
pisu budú putovať Bratislavou 
a dokumentovať všetky zmeny, 
ktoré mesto počas uplynulého 
storočia podstúpilo. Na hodi-
nách výtvarnej výchovy budú 
vyrábať modely historických 
budov – ako vyzerali pred 100 
rokmi a aké sú v súčasnosti. 
- Zaujímavým je aj nápad uči-
teľky z Bytče, ktorá pripravila 
projekt s názvom „Stratené roz-
právky“. Žiaci budú pokračovať 
v šľapajách Pavla Dobšinského 
a zbierať od starých ľudí roz-
právky. Získané príbehy násled-
ne prerozprávajú a vydajú na 
vlastnom CD v slovenskom aj 
anglickom jazyku. 

- Žiaci štvrtého ročníka z Ban-
skej Bystrice sa zúčastnia veľ-
kej celoročnej vzdelávacej hry 
„Naša krajina, naša univerzita“, 
počas ktorej sa hravou formou 
oboznámia s fungovaním 
štátu. Zorganizujú si vlastnú 
volebnú kampaň, zvolia vládu, 
navrhnú vlastný štátny znak, 
hymnu a zostavia vlastnú ústa-
vu, podľa ktorej bude ich štát 
fungovať. Cieľom hry je naučiť 
deti spoločne riešiť problémy, 
ktoré v každom štáte vznikajú 
a zároveň zvýšiť pocit zodpo-
vednosti za vlastné činy. 
- V rámci grantového progra-
mu je podporený aj náučno-
zábavný projekt, počas kto-
rého sa žiaci piateho ročníka 
základnej školy z Levíc ocitnú 
na hodinách matematiky v 
čarovnom svete Šeherezádi-
ných rozprávok. Budú pomá-
hať rozprávkovým hrdinom 
riešiť rôzne matematické úlo-
hy, ktorých zvládnutie bude 
predpokladom na to, aby 
mohla Šeherezáda pokračo-
vať ďalej v rozprávaní. Roz-
právkové postavy, medzi 
ktorými nebude chýbať naprí-
klad ani známy Aladin so svo-

jou lampou, pomôžu pani uči-
teľke stvárniť žiaci z vyšších 
ročníkov.      
Najviac, až 139 projektov, 
predložili učitelia z Banskobys-
trického kraja. Druhé miesto v 
počte prijatých žiadostí patrí 
Žilinskému kraju, za ním nasle-
duje Košický kraj. Pri porovna-
ní počtu žiadostí doručených 
z jednotlivých miest mož-
no konštatovať, že najväčší 

záujem o grantový príspevok 
prejavili učitelia z Košíc, Brati-
slavy a Ružomberku. Najviac 
projektov bolo predložených z 
verejných základných škôl, pri-
čom z jednej školy mohlo byť 
poslaných aj viacero žiadostí o 
grant. 
O grantovom programe „Lep-
šie miesto pre život“ budeme 
informovať v nasledujúcom 
čísle.   (ts)

Aj tento školský rok sa žiaci 
nášho gymnázia zúčastnili 
výletu do vianočnej Viedne. 
Pre veľký záujem študentov 
dokonca až dvakrát, s týždňo-
vým odstupom. 
Rozhodli sme sa pre návštevu 
viacerých pamiatok a samo-
zrejme sme nevynechali ani 
vianočné trhy, ktoré sú tradič-
nou súčasťou mesta pred Via-
nocami. Vo Viedni ich je hneď 
niekoľko. Aj my sme navštívili 
jedny z nich. Ručne vyrábané 
drobnosti, voňavé sviečky a 
vôňa dobrého jedla – to všetko 
dýchalo vianočnou atmosfé-

rou. Vo Viedni sme si ju naozaj 
vychutnali naplno, aj napriek 
tomu, že chýbal sneh.
Samozrejme, že žiaci mali 
možnosť prezrieť si aj viaceré 
pamiatky, ktoré sú pre Viedeň 
charakteristické. Dóm sv. Šte-
fana dennodenne navštevu-
je mnoho turistov. Tento rok 
sme sa k nim opäť pridali aj 
my. Táto katedrála patrí k naj-
krajším gotickým katedrálam 
sveta a je typickým znakom 
Viedne. Niektorí študenti nevá-
hali a vystúpili na vysokú vežu 
kostola, odkiaľ sa im naskytol 
na Viedeň krásny pohľad. 

Okrem toho sme si prezre-
li Hofburg a centrum mesta. 
Hofburg bol ešte v minulom 
storočí cisárskou rezidenciou. 
Je to komplex s osemnástimi 
krídlami, devätnástimi dvormi 
a vyše dvetisíc miestnosťami. 
Centrum Viedne bolo ako oby-
čajne plné cudzincov. Okrem 
mnohých obchodov sme nav-
štívili aj svetoznámu Mariahil-
ferstraße, luxusnú uličku, kde 
sa dá nakúpiť mnoho pekných 
drobností. Okrem nakúpených 
vianočných darčekov sme si 
odniesli aj množstvo pekných 
zážitkov, na ktoré budeme 
dlho spomínať.

Mgr. Miroslava Pätoprstá,
Gymnázium M. R. Štefánika

V ý l e t  d o  V i e d n e

NAČO JE ČLOVEKU ČLOVEK
Boh stvoril Adama a z neho, aby nebol sám, stvoril Evu. Zis-
til, že človek  potrebuje mať pri sebe kohosi blízkeho, kto by 
bol jeho jedinou oporou v živote. Kto mu  pomôže  vstať, keď 
spadne, kto mu s ochotou a láskou poskytne, keď nemá, hoci 
sám má málo. Kto sa bez zábran postará, keď druhý nevládze. 
Práve v tom je človek poklad.
To  jediné, čo človek i v tých najhorších chvíľach svojho živo-
ta potrebuje – je opora. Opora človeka, na ktorom mu záleží. 
Čo by robil jeden bez druhého? Blúdil by v labyrinte samoty, 
hnil by zvnútra a vädol ako kvet bez vody a bez slnka. Život 
by vnímal ako nočnú moru, v ktorej niet úniku pred všetkým 
zlým. Cítiť prázdnotu a žiaľ je to najhoršie, čo človeka môže 
postihnúť. Pocit, že umrie sám, zabíja nádej na  život. Človek 
by nemal umrieť sám kdesi v kúte samoty ako zviera.
Načo je človeku človek? To je taká istá otázka, ako načo je k 
životu láska. Zamyslieť sa nad tým je niekedy ťažšie, než 
pochopiť to.

Adrián Kuczman, SOU SD Jednota, 4. B 
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 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 liečeb-
ného 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 plno-

hodnotnejšiemu začleneniu do každodenného života.

IČO: 37988697      DIČ: 2022046422

Č. ú.:  2145993655/ 0200

Naše futbalové mužstvá mali po ukončení jesennej časti ligovej 
sezóny 2006/2007 do 8. januára zimnú prestávku. Trénovať začali 
9. januára za týždeň trikrát a koncom týždňa sa koná jeden tré-
ningový zápas s rôznymi mužstvami. Sú to mužstvá nižších, ale aj 
vyšších ligových tried, ako: Ohrady, Bernolákovo, Rača, Slovan „B“, 
Tomášov a ŠKP Bratislava.
Intenzívne trénujú aj žiacke a dorastenecké družstvá.
Jarnú časť ligového ročníka by sme mali začať 17. a 18. marca. 
Dúfajme, že nám aj počasie dovolí začať včas, a nebudeme musieť 
odložiť zápasy na neskorší termín.

Alexander Farkas

Zo života FC ŠTK 1914 Šamorín

Všimli sme si…
Teddybear verzus Nemo
Rozhodla som sa spraviť radosť v podobe plyšovej hračky svoj-
mu priateľovi. Po krátkom uvažovaní a zhodnotení mne zná-
mych dôvodov som bola skalopevne presvedčená, že si domov 
ponesiem zvieratko-mačičku.
Plná elánu som sa nechala pohltiť jedným z bratislavských 
nákupných centier a namierila si to do jedného z najznámejších 
hračkarstiev. Moje nadšenie trocha schladil fakt, že sa nachá-
dzam v miestnosti plnej mne neznámych figúrok  (mieriacich
na mňa svoje samopaly) a tankov či zbraní najrozmanitejšieho 
druhu. Z tváre mi museli určite vyčítať strach, pretože okamži-
te ku mne pribehla predavačka, ktorá ma s láskavým úsmevom 
nasmerovala o poschodie vyššie. Trocha neprívetivo na mňa 
pôsobila zúrivá ružová kričiaca zo stien, no nenechala som sa 
tým výrazne rušiť a po krátkom zorientovaní sa som našla regál 
s plyšovými hračkami. Očami som bleskovo prebehla po všako-
vakých medvedíkoch…a pohľad mi pristál na plyšovom Nemo-
vi, vedľa ktorého sa na mňa ceril zelený Shrek. Nerozumela som 
tomu. Žiadni psíkovia, roztomilé zajace či prítulné mačičky.
Splašene som vybehla z obchodu a predýchavala skutočnosť, 
že sa s najväčšou pravdepodobnosťou klasické plyšové hračky 
stali ohrozeným druhom, ak už celkom nevyhynuli.
S troškou nádeje som navštívila ešte konkurenčný obchodný 
dom, no po plyšovej mačičke ani stopy. Jednu som našla, ale 
neodvážila som sa ju ani vziať do rúk pre jej pohľad hrozivejší 
ako pohľad tigra…
I keď som svoj problém nakoniec vyriešila, ostala som trocha 
rozčarovaná. Fakt je už dnešná generácia predškolákov natoľko 
skomercializovaná, že funkciu mäkkučkého plyšového zajaca-
-doktora pre každú boliestku vystriedal chladný a neprívetivý 
Shrek?

Petra Kiššová, Hotelová akadémia 3. A

Nové 18-jamkové majstrovské golfové ihrisko v Báči
V posledných rokoch možno 
badať prudký rast záujmu o 
golf na Slovensku. Hracie mož-
nosti sú však u nás stále obme-
dzené. Jedná sa hlavne o hlav-
né mesto a jeho okolie. Počet 
kvalitných golfových ihrísk na 
Slovensku možno spočítať na 
prstoch jednej ruky. Mnohé 
ihriská možno označiť skôr za 
cvičné lúky ako za plnohodnot-
né 18-jamkové golfové ihriská.   
Veľkou nádejou v tomto smere 
je práve spoločnosť Welten, a. s., 
ktorá investovala do vybudova-
nia vôbec najväčšieho golfové-
ho ihriska na Slovensku a v blíz-
kom okolí.
Samotný projekt, ktorý je naj-
väčší svojho druhu na Sloven-
sku,  si vyžiadal viac ako dva 
roky tvrdých príprav. Táto snaha 
sa konečne začína oplácať. 25 
min. jazdy autom za Bratisla-
vou vyrastá prvé z dvoch plá-

novaných 18-jamkových ihrísk. 
Svojou koncepciou budú obe 
ihriská jedinečné aj v medziná-
rodnom merítku. Budú spĺňať 
všetky aktuálne požiadavky na 
uskutočňovanie majstrovských 
turnajov. Návrh ihriska vyšiel 
zo štúdia rakúskych architek-
tov, ktorí dizajnovali viac ako 
40 ihrísk po celom svete. Svoje 
skúsenosti premietli aj do pro-
jektu Golfového Clubu Welten. 
Ako naše noviny informoval  
marketing manager akciovej 
spoločnosti Welten Juraj Tomko, 
v obci Báč už bolo premiestne-
ných viac ako 150 000 metrov 
kubických zeminy. Ihrisko už 
začína naberať tvary a kontúry. 
K dnešnému dňu bol dokonče-
ný Chipping range, Driving ran-
ge, Putting green.
Samotné golfové ihrisko sa 
rozprestiera po oboch stra-
nách hlavnej cesty. Pracovne 

ich nazývame „jedenástka“ - 
na strane, kde sa nachádza aj 
kaštieľ, a „sedmička“ na opač-
nej strane cesty. Na oboch 
stranách sa intenzívne pracuje. 
„Jedenástka“ je mierne popre-
du. Na väčšej časti už bola 
dokončená hrubá modelácia. 
To znamená modelovanie teré-
nu kopcov, bunkrov (piesko-
vých prekážok). Máme dokon-
čené vodné prekážky - menšie 
jazierka. Namodelovaný terén 
je spätne  prekrytý vrstvou 

ornice, ktorú sme pred začatím 
stavby stiahli a uskladnili.  Prá-
ce na „sedmičke“ sa nachádza-
jú vo fáze hrubej modelácie. 
Obidve strany bude spojovať 
tunel, ktorý povedie popod 
hlavnú cestu. Tým bude zabez-
pečený bezpečný prechod hrá-
čov a techniky do druhej časti 
ihriska. V rámci celého projektu 
je zahrnutá aj rozsiahla rekul-
tivácia krásneho, ale zanedba-
ného lesoparku, ktorý obklo-
(Pokračovanie na strane 11)
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Úspechy šamorínskeho sálového 
futbalu–II. časť 

Družstvo Attack Šamorín 

Kedy vzniklo družstvo Attack 
Šamorín?
– Bolo to v roku 2004. Na Pohári 
Piton sme sa zúčastnili ako pria-
teľské zoskupenie, no podarilo 
sa nám vybojovať prvú cenu. 
Tak sme si povedali, že to skúsi-

me aj v prvej bratislavskej lige. 
Začínali sme, prirodzene, v dru-
hej lige, no už po roku sme sa 
prepracovali do prvej ligy.
A tú ste vyhrali...
– Áno, prebojovali sme sa do 
slovenskej prvej ligy, v ktorej 
sme však nedokázali zaplatiť 
štartovné, ktoré bolo 40-tisíc 
korún. Preto sme zostali v brati-
slavskej prvej lige. Myslím si, že 
aj tento rok sa umiestnime na 
dobrom mieste, veď teraz sme 
na druhom mieste tabuľky, 
pričom na lídra strácame dva 
body. Zaujímavé je, že s priate-
ľom Romanom Kissom sme sa 
roky venovali kajaku, teda nie 
sme futbalisti. Súperi sem-tam 
aj utrúsia, že by sme mali do 
lopty udierať radšej pádlami. 
Na tieto vtipy sme si však už 

zvykli. Bolo by dobré, keby sa 
do bratislavského turnaja pri-
hlásilo čo najviac mladých ľudí 
zo Šamorína, veď je to dobrý 
pocit počuť od súperov slová: 
„Vy Šamorínčania ste naozaj 
dobrí!“

Kde trénujete, kto vás spon-
zoruje?
– Najviac peňazí do sálového 
futbalu vkladáme my a naj-
mä náš kapitán Vojtech Kiss. 
Máme však aj sponzora, ktorým 
je METAL-DECK spol. s r. o. Sú 
to naši priatelia, ktorí podpo-
rujú naše snahy. Na tréningy 
chodíme, podobne ako ostat-
né šamorínske družstvá, do 
Hamuliakova. Bolo by skvelé, 
keby bola športová hala aj v 
Šamoríne, prípadne keby sme 
mohli trénovať v telocvični T-
18. Boli by sme radi, keby sme 
mohli domáce zápasy odohrať 
v Šamoríne, čo by mohlo byť 
zaujímavé aj pre obyvateľov 
mesta. Dúfame, že raz sa nám 
plány naplnia!

Koppány Kovács 

V predchádzajúcom čísle našich novín sme písali 
o pravidlách sálového futbalu na malom ihrisku, 
pričom ako prvé sme predstavili družstvo PITON 
Šamorín. V tomto mesiaci vám predstavíme druž-
stvo Attack Šamorín, ktoré hrá takisto v prvej brati-
slavskej lige. Pomôže nám pri tom Zoltán Jávorka

Hore zľava:  Zoltán Jávorka, Roman Kiss, Vojtech Kiss, Alexander Molnár, Csaba 
Fürst 
Dole zľava:  Tomáš Ferenci, Jozef Szabó, Tibor Krcsek, Zoltán Csápay 

puje samotný kaštieľ. Údržba 
vykonávaná počas minulého 
režimu bola  viac-menej sym-
bolická a v rozpore so všetký-
mi pravidlami záhradníctva. 
Ako napríklad živelná výsadba 
stromov, ktoré druhovo vôbec 
nezapadali do pôvodnej vege-
tácie a podobne. Rozhodne 
urobíme všetko preto, aby sme 
zachovali maximum lesného 
bohatstva, akým sú napríklad 
krásne vzrastlé stromy - pla-
tany. Golf Club Welten má byť 
alternatívou pre začínajúceho 
i pokročilého golfistu. V Golf
Clube  Welten si každý golfista
určite nájde pre seba presne 
to, čo potrebuje. Pre úplných 
začiatočníkov tu budeme mať 
trojjamkovú golfovú akadé-
miu, tzv. Chipping range. Tento 
bude prístupný aj pre hráčov, 
ktorí ešte nikdy v ruke nedr-
žali golfovú palicu, ale radi by 
okúsili čaro golfu, ktorý sa na 
Slovensku stáva čoraz populár-
nejším. Našimi základnými cieľ-
mi sú vybudovanie stabilnej 
členskej základne, získavanie 
existujúcich a výchova nových 
golfistov. Chceme pritiahnuť
mladých ľudí, ukázať im krásu 

golfovej hry.  Chceme napomá-
hať rozvoju golfu a zvyšovaniu 
úrovne hry na Slovensku. 
Absolútnou raritou Golf Clubu 
Welten v európskom meradle 
je obojstranná cvičná lúka – 
Driving range. Svojou plochou 
poskytuje dostatok priestoru 
na to, aby sa trénovanie odpa-
lov dalo cvičiť z oboch strán 
cvičnej lúky. Driving range 
sa pre vás nestane fádnym, 
ani keby ste  trénovali každý 
deň. Ďalšou nezanedbateľnou 
novinkou je nočné osvetlenie 
spomenutých zariadení. Noč-
ný golf na Slovensku sa stáva 
realitou. 
Samozrejme, aké by to bolo 
ihrisko bez kvalitného záze-
mia. Súčasne s výstavbou 
ihriska prebieha aj rekonštruk-
cia krásneho kaštieľa, ktorý 
bol v dávnej minulosti sídlom 
grófa Rudolfa Wiener-Weltena. 
Kaštieľ bude po rekonštrukcii 
pokrstený na hotel a reštaurá-
ciu, ktorá tak ako aj Club, bude 
niesť jeho meno. Golfový klub 
získa zázemie na najvyššej 
úrovni. V hoteli sú samozrejme 
okrem golfistov vítaní všetci,
ktorí chcú zažiť posedenie v 
príjemnom prostredí. 

Golfové ihrisko v Báči
(Pokračovanie z 10. strany)

Zo života FC Gold Ball Samaria 
O zimnej činnosti a výsled-
koch FC GOLD BALL informo-
val naše noviny tréner Peter 
Góber:
– Počas jesennej sezóny sme sa 
s najmenšími zúčastnili na sálo-
vom turnaji v Topoľníkoch, kde 
súťažilo päť družstiev. Šamorínski 
chlapci skončili na prvom mieste. 
Žiaľ, v našom okrese nie je veľa 
družstiev v takejto nízkej vekovej 
kategórii, preto súperov nachá-
dzame len v Bratislave a väčších 
mestách. Hrdo môžem povedať, 
že sme ich dôstojnými súpermi. 

V decembri aj k nám tradične 
prišiel Mikuláš, od ktorého sme 
vďaka sponzorom dostali množ-
stvo pekných darčekov. V januári 
sme k dvojici trénerov Góber-
-Zalka získali nového trénera. 
Stal sa ním farár reformovanej 
cirkvi András György, ktorý môže 
v našom družstve využiť svoje 
trénerske skúsenosti. Ďakujeme 
našim sponzorom, Motorole 
GmB, mestu Šamorín, rodičom, 
priateľom družstva, ako aj ostat-
ným za nezištnú pomoc, ktorú 
nám počas roka poskytli.     (kk)
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5. decembra 2006 sa narodila 
Ivana Piovárová, 2. januára 
2007 Patrik Zeman a Saskia 
Kollárová.
Veľa šťastia, novorodenci!

  3. február – Výročná členská schôdza ZO Zdravotne postihnutých v Šamoríne – 15.00
  7. február – Sóska sült krumplival – divedelné predstavenie v podaní SZEVASZ Színház – 19.00 
10. február – Ples MO Matice slovenskej – 19.00 
16. február –  Maškarný ples pre deti – organizuje Centrum volného času  a Mestské kultúrne stre-

disko v Šamoríne – 14.00
17. február – Ples Speváckeho zboru HÍD v Šamoríne – 19.00
24. február – Dobročinná zábava a diskotéka v organizácii Reformovanej cirkvi v Šamoríne – 14.00   

NARODENIA

15. decembra 2006 zomrel vo 
veku 66 rokov Silvester Mez-
zei, 10. januára 2007 vo veku 
76 rokov Helena Lobotkaová 
a vo veku 70 rokov Ján Forró, 
15. januára vo veku 83 rokov 
Steliana Czédlová, 16. janu-
ára vo veku 90 rokov Ľudovít 
Róža.
Česť ich pamiatke!

ÚMRTIA

Veľa zdravia, šťastia, pohody 
a lásky v kruhu najbližších 
prajeme tým občanom mesta, 
ktorí vo februári 2007 dovŕšia 
70., 75., 80., 85., 86. a viac 
rokov života: Marta Čiháková, 
Božena Rybáriková, Jozef 
Sloboda, Imrich Sokol, Mária 
Bakšová, Anna Mezeiová, 
Rozália Mezzeiová, Rozália 
Pirogová, Valéria Sejlinge-
rová, Jozef Zsemlye, Alžbeta 
Miklosová, Erna Ruttkayová, 
Alžbeta Sebényová, Anna 
Zátrochová.

NAŠI JUBILANTI

KALENDÁR UDALOSTÍ

Základná umelecká škola Štefana Németha–Šamorínskeho 
v Šamoríne Vás pozýva na fašiangový koncert, 

ktorý organizuje
18. februára 2007 (nedeľa) o 18.00 hod. v koncertnej sále školy.

Vytúpia: Orchester FILM & MUSICAL 
 PAVEL  LIMPÁR - dirigent, HELENA  SZABÓOVÁ - soprán

Odznejú melódie zo známych operiet a muzikálov Lehára, Kálmána, Löweho, Bernsteina a iných.
Vstupné : 130,- Sk, študenti 50,- Sk  

Predpredaj vstupeniek v pracovných dňoch od 10.00 do 18.00 hod. v kancelárii školy.

Výbor Mestskej organi-
zácie Slovenského rybár-
skeho zväzu v Šamoríne 

pozýva svojich členov 
na výročnú členskú 

schôdzu, ktorá sa usku-
toční 18. februára 2007 
v miestnom kultúrnom 

dome o 9.00 hod.

Šamorín a okolie – mesačník Mestského zastupiteľstva v Šamoríne.Vydáva: Mestské zastupiteľstvo. Za vydanie zodpovedá: Károly Domsitz, primátor mesta (tel.: 5900 418).  
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Hotel Kormorán 
Šamorín, 

časť Čilistov 
prijme ihneď do trvalého 

pracovného pomeru 
cukrárov vyučených v odbore. 

Plat dohodou. 
Bližšie info na t. č. 0907 767 805 

p. Puzsér alebo 
031/59 09 418 p. Gossányiová 
Pracovisko: Šamorín-Čilistov 

PROGRAM BABA KLUB
5. a 7. február: Tvorivé ruky – Vyrob si VALENTÍNKU.
9. február, od 10.00 do 11.00 hod.: Sociálnopsychologický výcvik. Téma hodiny: Prijímací pohovor. 
Prednáša Ing. Tatiana Uličná.
14. február, od 10.00 do 12.00 hod.: VALENTÍNSKE LÍČENIE –  kozmetické poradenstvo IVI -vizáž 
– Ivana Slotová.
16. a 19. február: Tvorivé ruky – Výroba karnevalových kostýmov.
21. február, od 10.00 do 12.00 hod.: KARNEVAL s diskotékou. Každý štvrtok od 16.30 do 17.30 hod 
cvičenia rodičov s detičkami v telocvični na Veternej ulici, hala T-18. Cvičenie vedie Júlia Lelkes.
Internet už aj v MC BABA KLUB sprístupnený počas otváracích hodín: babaklub@mail.t-com.sk

Západoslovenská energetika, a. s., Bratislava
Tím služieb regionálnej správy sietí vn, 

nn Juh

V Ý Z V A
Západoslovenská energetika, a. s. ako držiteľ povo-

lenia na distribúciu elektrickej energie a vlastník 
elektrických vedení v súlade so Zákonom č. 656/

2004 Zb. z. § 010 odst. 1
v y z ý v a 

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej 
len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachá-
dzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v 
majetku a správe ZSE, a. s. na odstránenie a oklies-

nenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú 
bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení 

distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa 
§ 36 Zák. č. 656/2004 Zb. z.

Požadovaný konečný termín vykonania prác 
je 31. 3. 2007.

Využitie drevenej hmoty po oreze alebo jej likvi-
dácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie vedenia pre prípad výrobu 
a orezu je možné požiadať v lehote min. 35 dní pred 

ich realizáciou na ZSE, a. s., 
tel. č. 031/557 31 51.

Mame

Mám dve dlane, ktoré ma chránia,

Veselé oči, čo smútku mi bránia,

Mám úsmev, ktorý ma vždy poteší,

Mám náruč, čo ukryje ma v nečasí.

Mám priateľku, čo nepovie mi nie,

I keď jej srdce pozná trápenie,

Mám šťastia viac, ako mi je treba,

Mám mamu, a to rovno z neba.

Povedať Ti ďakujem by za to stálo,

Za Tvoju lásku a nebolo jej málo,

Za Tvoju nehu, ktorej je vždy dosť,

I za to, že mávaš občas zlosť.

Janka Krištofová, 5. A
Hotelová akadémia Šamorín
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