
Návrat domov. Znamená to 
prísť niekam, kde poznáme 
každý kút. Prihovárajú sa mi 
stromy a ak chcem, ozvú sa aj 
kamene. Keď je všetko na mies-
te a nevzniká odpad, smeti, 
veci určené na vyhodenie. Čas, 
ktorý smeruje ku mne, a ktorý 
sa chystá odo mňa uprchnúť, 
sa sústreďuje vo mne, nachá-
dzam sa v stave „teraz”, keď 
existujem tu a teraz. A som 
ozbrojený muníciou, ktorá je 
na takýto typ bytia potrebná. 
Som doma duchom, mysľou i 
telom. Hýbem sa so svetom a 
svet sa pohýna so mnou. Keď 
každý pojem, ktorý vytvára 
môj jazyk, má pre mňa zrozu-
miteľné a jasné posolstvo a 
rovnako ho môžem odovzdať 
aj druhým, funguje ako nástroj 
na sprostredkovanie čistých 
myšlienok. Prostredníctvom 
môjho sladkého materinské-
ho jazyka sa rozozvučia myš-
lienky mojej duše a vybudujú 
svet okolo mňa. Tak sa stávam 
pánom svojho sveta a súčasne 
aj jeho ďalším stvoriteľom. To 
by bol ideálny stav, to by bola 
celistvosť, z ktorej sme už dáv-
no vypadli. To by bolo more, do 
ktorého sa raz vráti každá daž-
ďová kvapka. Lebo naša cesta 
vždy trvá od prameňa po pra-
meň. Od úplnosti po úplnosť. 
No v medzistave viery v našom 
pozemskom svete len blúdime. 
Je už dobrým znamením, ak 

hľadáme cestu späť, ak sa už 
vo mne vôbec objavila potreba 
sformulovať svoje otázky: Kto 
som, odkiaľ som prišiel a kam 
smerujem? Pravdou je, že v 
súčasnosti fungujeme v tomto 
svete veľmi zvláštne, potkýna-
me sa a v skutočnosti nemá-
me ani nijaké úchytky. Teda na 
prvý pohľad sa zdá, že istoty sa 
stratili. Neviem, s čím sa mám 
porovnávať (a čo sa potom 
deje s univerzom?) a za neistý 
nepokladám len koniec ces-
ty, ale dokonca aj nasledujúci 
krok. Sme neistí, lebo nemáme 
vieru v budúcnosť. Praveká vie-
ra sa vytratila. Atomizovali sme 
sa, dobre fungujúce komunity 
sa rozpadli na prvky a vskutku 
niet ani vzorov, poznanie, ktoré 
bola v minulosti prirodzeným 
stavom našej duše, sa stiahlo 
kdesi veľmi hlboko. Možno do 
podvedomia, možno sa sústre-
dila do bunkových jadier, teda 
to, že sa stratila, je len zdanie. 
Niekde existuje a keď nadíde 
čas, tak vytryskne ako termál-
ne pramene v Karpatskej kot-
line. Nieže ten okamžik kvôli 
vlastnej ľahostajnosti prepa-
sieme. Ešte šťastie, že sa medzi 
nás vždy narodia ľudia, ktorí sú 
nositeľmi tohto poznania. Neu-
čia sa ho z kníh, ale dostávajú 
ho hotové. A ich úlohou je pri-
viesť ľudí späť na cestu strate-
nej viery. To je dôvod, prečo sa 
nedali vyhubiť „šamani”, bolo 

zbytočné páliť ich na hrani-
ciach, veď oni na svet prichá-
dzajú s celistvým poznaním. 
Rodia sa vždy znova a znova: 
Ady, Attila József, Csontváry, 
Mozart, Petőfi, vo výpočte by
som mohol dlho pokračovať. 
Alebo ujo Pista, ktorý naprával 
kosti, fyzici, učitelia, historici 
umenia, vedci alebo jednodu-
chí ľudia, ktorí aj dnes s vierou 
vykonávajú svoje povinnosti. 
K zapáleným sviečkam nám 
predkladajú všetky kľúče, kto-
rými môžeme opäť otvoriť brá-
ny vedúce domov. A ak sa nám 
podarí zbaviť sa ľahostajnosti, 
ktorá sa na nás prilepila, potom 
sa aj my môžeme vydať po 
hviezdnom chodníčku, po ces-
te predkov, ktorá vedie domov. 
Každého srdečne očakávame. 

József Solymos 
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Slováci v Maďarsku – to bol názov medzinárodnej konferencie, 
ktorá sa konala 28. septembra v šamorínskom Inštitúte Fórum 
pre výskum menšín. Účastníkov pozdravil Kálmán Petőcz (zľava), 
s úvodnou prednáškou vystúpil podpredseda slovenskej vlády 
Dušan Čaplovič (sprava). V strede je Ján Fúzik, predseda Celoštát-
nej slovenskej samosprávy v Maďarskej republike

Milí čitatelia!
Vyhrajte 1.000 Sk!
Od dnešného čísla počas troch mesiacov vylosujeme 1.000 Sk 
medzi tými čitateľmi, ktorí nám pošlú správnu odpoveď na 
3 otázky. Otázky 1. kola nájdete na str. 3.
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16. septembra sa v miestnom rímskokatolíckom farskom kostole 
konala birmovka, v rámci ktorej pomocný biskup bratislavsko-tr-
navskej arcidiecézy János Orosch vysvätil aj obnovený kostol
Fotos – Fotografie Zoltán Szitás   

Ako aj naše fotografie dokazujú, šamorínska synagóga bola zvonka
úplne obnovená. Pri príležitosti ukončenia prác na fasáde synagó-
gy bola v sprievode performance Christiny Kradolfer 15. septembra 
otvorená výstava maďarskej výtvarníčky Liliane Csuka, ktorá žije 
vo Švajčiarsku. Výstava má názov „Le ciel appartient a tout le mon-
de“. Riaditeľ Slovenského centra židovského kultúrneho dedičstva 
Maroš Borský zasa ohlásil prijatie šamorínskej synagógy do projek-
tu Cesta židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku. 

Hasičskej súťaže O pohár primátora mesta Šamorín sa zúčastnili 
aj hasiči z priateľského Leiderdorpu: Leo Apperloo, Ellen van der 
Beld, Monique Zwarts és Roland Plug

OKTÓBER 2007

Na snímke Zoltán Tóth a Gábor Jakubík na juniorských majstrov-
stvách Európy v Belehrade. Úspechy šamorínskeho kajak-kanoe 
klubu si môžete prečítat na strane 11

Dobré počasie a kultúrny program 22. septembra vylákalo ľudí 
na Trhovú ulicu
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AREA Šamorín, s.r.o. má štyridsaťročnú minulosť

V službách Šamorína
AREA Šamorín, s.r.o. vznikla v roku 1967 pod názvom Miestny hospodársky dvor. Nezávisle od zmeny reži-
mu pracuje podnik až do dnešných dní. Podnik tvoria pracovití občania Šamorína a Mliečna, ktorí vždy, aj v 
minulosti a aj dnes, pracovali a pracujú pre naše mesto, pre Šamorín. Štyridsať rokov je dlhá doba. O bilan-
ciu som požiadal riaditeľa Jozefa Nagya, ktorý podnik vedie pätnásť rokov.

V „podniku Area“ pracujete 
od roku 1987 ako zamest-
nanec, od roku 1992 ako 
poverený výkonný riaditeľ. 
Po zmene režimu sa v krajine 
veľa zmenilo. Domnievam sa, 
že zmeny nastali aj v podni-
ku. Ako riaditeľ ktoré zmeny 
pokladáte za dôležité?
– V minulom režime pracoval 
podnik pod názvom Miest-
ny hospodársky dvor, neskôr 
ako Mestský podnik AREA. Až 
neskôr sme sa stali spoločnos-
ťou s ručením obmedzeným. 
AREA v tom čase v plnej miere 
spadala do pôsobnosti samo-
správy, presnejšie ekonomic-
kého oddelenia samosprávy. 
Podnik nebol nezávislý ani 
právne, ani ekonomicky. Po 
zmene režimu mohla vznik-
núť nová právna jednotka pod 
názvom mestský podnik, ktorá 
sa do istej miery stala nezá-
vislou. Funkciu riaditeľa som 
získal v konkurze a dostal som 
za úlohu vybudovať a vytvoriť 
Mestský podnik AREA.
Každá zmena je ťažká. Aké 
problémy ste museli riešiť, 
keď ste sa dostali na čelo 
podniku?
– Veľmi dobre si pamätám, že 
prvé dva-tri roky boli kritické. 
Po zmene režimu muselo aj v 
tomto podniku dojsť k zmene 
prístupu, čo, prirodzene, nebo-
lo jednoduché. Mnohí zamest-
nanci od nás odišli a založili si 
živnosti. Navyše bolo slabé aj 
finančné zázemie podniku a
jeho strojový park bol nedosta-
točný. Pamätám si, že opravári 
ukladali svoje náradie do kár a 
na nich ich tlačili na miesto, kde 
mali pracovať. Mali sme jed-
nu Škodu 1203, na ktorej sme 
sa prepravovali. K mestskému 
podniku patril strojový park a 
remeselníci. Osobitnú skupinu 
tvorili pracovníci, ktorí sa stara-
li o mestskú zeleň a odpratáva-
li sneh, tí k nám boli pričlenení 
až v roku 1992, kedy sme obe 

skupiny spojili. To bol v živo-
te podniku dôležitý moment. 
Ďalšou významnou zmenou 
bol fakt, že sme museli pra-
covníkov mestského úradu 
naučiť, že odteraz neriadia 
pracovníkov oni, lebo podnik 
už má vlastné vedenie, ktoré 
prijíma objednávky a koordi-
nuje prácu. Zmenila sa teda 
organizácia práce a rovnako 
sa musela zmeniť aj adminis-
tratíva. Spočiatku boli u nás 
mizerné platy, mnohí si na to 
dodnes spomínajú. Situácia 
síce nie je ružová ani dnes, 
no k priemernej mzde sme sa 
priblížili viac než v minulosti. 
V roku 1998 sme museli zme-
niť právnu formu podniku, 
stali sme sa spoločnosťou s 
ručením obmedzeným. To vo 
veľkej miere ovplyvnilo našu 
situáciu a pomohlo nám to 
osamostatniť sa právne, aj 
ekonomicky. Prirodzene, sto-
percentným vlastníkom pod-
niku je mesto, v istých veciach 
však dokážeme fungovať a 
rozhodovať samostatne.
Čo je dnes úlohou podniku 
AREA, s.r.o.?
– Náš podnik má dnes povo-
lenie a licenciu na 27 rôznych 
činností. Hlavnou činnosťou 
podniku je aj naďalej slú-
žiť Šamorínu. Staráme sa o 
zeleň, cesty, verejné osvet-
lenie, cintoríny, rovnako do 
našej pôsobnosti patrí aj pre-
vádzka mestského trhoviska 
a pohrebnej služby. Okrem 
toho môžeme prijať práce na 
menších stavbách, ďalej vodo-
inštalačné a elektroinštalačné 
práce, prepravu, teda naša čin-
nosť je pomerne pestrá. Máme 
povolenie aj na práce, ktoré 
sme v minulosti vykonávali, 
no dnes ich už nerealizuje-
me. Napríklad v minulosti bol 
istý čas našou pôsobnosťou 
aj odchyt psov a odťahovanie 
áut, no dnes tieto činnosti už 
prakticky nevykonávame.

Ako vnímate budúcnosť 
podniku AREA s.r.o., akým 
smerom sa môže podnik 
ešte rozvíjať?
– Všetci poznáme známe slo-
vá Martina Luthera Kinga, že 
„mám jeden sen“. Jeden sen 
mám aj ja. Tento podnik má 
kapacity na to, aby sa stal 
servisným podnikom Horné-
ho Žitného ostrova. Máme 
na to odborný, aj ekonomic-
ký potenciál. V súčasnosti 
však situácia ešte nedozrela, 
veď obciam chýbajú dosta-
točné finančné zdroje. Už 
dnes však s viacerými obca-
mi spolupracujeme na poli 
odvozu odpadu, hospodáre-
nia s odpadom alebo na poli 
pohrebníctva. Pravda, ešte 
musíme doplniť náš strojo-
vý park, no výmena a nákup 
pracovných strojov je už 
kontinuálna. Máme náklad-
né vozidlá, kosačky, osobné 
automobily a vo výpočte by 
som mohol pokračovať. Za 
uplynulé roky sa nám poda-
rilo získať mnoho mechaniz-

mov, aby sme mohli vykoná-
vať profesionálnu robotu.
Ako by ste krátko charakte-
rizovali výsledky uplynulých 
15 rokov, ktoré ste ako riadi-
teľ dosiahli na čele podniku 
AREA s.r.o.?
– Veľmi sa teším tomu, že sa na 
svojom pracovisku cítim dob-
re. Vždy som všetko robil a aj 
v budúcnosti budem robiť v 
záujme podniku, veď pri práci 
mám neraz pocit, že vediem 
vlastnú firmu. Teší ma, že je
u nás súdržný a dobrý kolek-
tív. Som hrdý na to, že počas 
môjho vedenia ani raz nemeš-
kali platy, každý zamestnanec 
dostal výplatu vždy načas. 
To je v dnešnom svete veľmi 
dôležité. Teší ma, že sa z pod-
niku AREA stal stabilný a dôve-
ryhodný partner. Nemáme 
dlhy a naše vzťahy s mnohými 
ostatnými podnikmi sú založe-
né na dobrom partnerstve. Teší 
ma, že so svojimi spolupracov-
níkmi môžeme slúžiť nášmu 
mestu, Šamorínu!

Koppány Kovács

Vďaka spoločnosti AREA 
Šamorín s. r. o. začíname v 
dnešnom čísle našich novín 
trojkolovú súťaž. Spome-
dzi čitateľov, ktorí nám 
zašlú správne odpovede, 
po každom kole vyžrebu-
jeme výhercu finančnej
výhry 1000 korún, ktorú 
do súťaže venoval podnik 
AREA.

Otázky prvého kola:
1. V ktorom roku bol zalo-
žený podnik, ktorý v meste 
vykonáva verejnoprospeš-
né služby?
a/ 1966
b/ 1957
c/ 1967

2. Kto bol prvým riaditeľom 
mestského podniku?
a/ Jozef Pék 
b/ Vendel Sármány 
c/ Štefan Cservenka 

3. Aká je súčasná právna for-
ma podniku?
a/ spoločnosť s ručením obme-
dzeným
b/ akciová spoločnosť
c/ mestská rozpočtová organi-
zácia 

Správne odpovede zašlite na 
korešpondenčnom lístku do 
25. októbra 2007 na adresu 
redakcie: Redakcia Šamorín 
a okolie, Hlavná 37, 931 01 
Šamorín.

Súťaž!!!   Súťaž!!!   Súťaž!!!
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GRANTOVÉ PROGRAMY KONTA ORANGE   
Túto jeseň vyhlasuje Konto Orange už po piatykrát obľúbený grantový program „Školy pre budúcnosť“. 
Program, ktorého cieľom je podnecovať vyučovanie hravou formou, aj tento rok podporí projekty kreatív-
nych učiteľov základných škôl, vďaka ktorým budú chodiť deti do školy radšej a viac sa naučia. Konto Oran-
ge zároveň opäť prináša príležitosť aj pre iniciatívnych študentov stredných škôl. Grantový program „Učme 
sa inak“ oslovuje všetkých stredoškolákov, ktorí majú ambíciu vziať vyučovanie do vlastných rúk a svojimi 
projektmi sa chcú podieľať na zmene či tvorbe vyučovacích hodín. Konto Orange podporí nový smer vo 
vzdelávaní na základných a stredných školách v tomto školskom roku celkovou sumou 4 milióny korún.

Školy pre budúcnosť 
Konto Orange sa rozhodlo 
osloviť kreatívnych a zaniete-
ných pedagógov pôsobiacich 
na základných školách na 
celom Slovensku po prvýkrát 
v roku 2003. Prostredníctvom 
grantového programu „Školy 
pre budúcnosť“ im odvtedy 
každý rok vytvára priestor na 
to, aby mohli svojich žiakov 
učiť inak, než je všeobecne 
zaužívané. V rámci jubilejné-
ho piateho ročníka grantové-
ho programu majú iniciatívni 
učitelia opäť možnosť pripra-
viť svoje projekty, ktorých 
cieľom je oživiť vyučovacie 
hodiny a motivovať žiakov 
k tomu, aby chodili radi do 
školy. Zámerom programu 
„Školy pre budúcnosť“ je 
podporiť pozitívne trendy vo 
vzdelávacom systéme a sys-
tematicky rozvíjať tvorivý a 
humanitný prístup učiteľov. 
Grantový program pri tom 
nie je o zmene obsahu učiva, 
ale o zmene spôsobu výuč-
by. 
V školskom roku 2007/2008 
vyčlenilo Konto Orange na 
program opäť sumu 2 mili-
óny korún. Učitelia, ktorých 
projekty schváli odborná 
komisia, môžu získať z tejto 
sumy podporu až do výšky 30 
tisíc korún. Podporené budú 
najmä projekty zamerané na 
zážitkové a interaktívne vyu-
čovanie, projekty zamerané 
na zlepšenie atmosféry v 
triede, ktoré odbúravajú ste-
reotyp vyučovacích hodín. 
Projekty môžu byť realizo-
vané aj mimo školy, napr. v 
prírode, múzeu, knižnici a 
pri ich realizácii môže učiteľ 
používať aj úplne nové, origi-
nálne a doteraz neodskúšané 
postupy. Program je otvo-
rený pre štátne, súkromné 
aj cirkevné základné školy, 
prvý stupeň osemročných 

gymnázií ako aj pre špeciál-
ne základné školy. Realizácia 
projektov musí byť napláno-
vaná v časovom rozmedzí od 
decembra 2007 do polovice 
júna 2008.   
Výsledky uplynulých ročníkov 
programu „Školy pre budúc-
nosť“ svedčia o veľkom záuj-
me zo strany učiteľov. Počas 
uplynulých štyroch ročníkov 
bolo do grantového progra-
mu predložených spolu 3 355 
žiadostí a Konto Orange z nich 
podporilo 381 nápaditých 
projektov. 

Učme sa inak
Aj iniciatívni stredoškoláci 
majú vďaka Kontu Orange 
v školskom roku 2007/2008 
možnosť realizovať svoje 
nápady, ktoré majú pozitívny 
dopad na kvalitu vyučovania. 
Konto Orange im ponúka prí-
ležitosť zapojiť sa do štvrtého 
ročníka grantového progra-
mu určeného pre aktívnych 
študentov stredných škôl 
s názvom „Učme sa inak“. 
Aktuálny grantový program 
pokračuje v podpore projek-
tov postavených na aktivi-
tách a iniciatíve samotných 
študentov, ktoré rozvíjajú ich 
schopnosti, pomôžu im lep-
šie sa uplatniť v budúcnosti. 
Program „Učme sa inak“ 
vyzýva študentov všetkých 
stredných škôl na Slovensku, 
aby využili svoje  vedomosti, 
zručnosti a nápady a podie-
ľali sa na zmene vyučovania 
na svojej škole vytvorením 
zaujímavých, interaktívnych 
a tvorivých vyučovacích 
hodín. Podporené budú rôz-
ne projekty študentov – jed-
notlivcov ako aj tímov, ktoré 
prepoja vyučovacie hodiny 
viac s každodenným životom 
a budú motivovať rovesníkov 
aj na iných školách. Program 
počíta aj s úzkou spoluprá-

cou s pedagógmi. Grantový 
program podporí najlepšie 
nápady a projekty študen-
tov celkovou sumou 2 milió-
ny korún. Odborná komisia, 
ktorá bude všetky zaslané 
projekty posudzovať, môže 
na jeden projekt vyčleniť až 
30 tisíc korún. Projekty budú 
môcť študenti realizovať 
od decembra 2007 do mája 
2008. 
Grantový program pre stred-
né školy počas uplynulých 
troch ročníkov podporil spolu 
193 študentských projektov. 
Konto Orange v rámci neho 
podnecovalo stredoškolá-
kov k tomu, aby prichádzali 
s nápadmi, ako zlepšiť vzá-
jomnú komunikáciu na ško-
lách (program Nechajte ško-
lu ožiť, r. 2004), prispievali k 
zlepšeniu životného prostre-
dia (ekologicky zameraný 
program „Dajte škole zelenú“, 
r. 2005) a pomáhali vo svojej 
miestnej komunite (program 
„Lepšie miesto pre život“, r. 
2006). Štvrtý ročník granto-
vého programu s aktuálnym 
názvom „Učme sa inak“ je 
špecifický tým, že dáva štu-
dentom možnosť prispievať 
priamo k zlepšovaniu samot-
ného vyučovacieho procesu 
na svojich školách. Tým sa 
vo svojej podstate doposiaľ 
najviac približuje princípom 
grantového programu pre 
základné školy „Školy pre 
budúcnosť“.
„Pravidelne sa opakujúci 
obrovský záujem učiteľov 
ako aj študentov a ich zapája-
nie sa do grantových progra-
mov Konta Orange v oblasti 
školstva potvrdzuje naše 
presvedčenie, že princípy a 
myšlienky týchto programov 
sú pre prijímateľov grantov 
zaujímavé a prínosné. Oblasť 
podpory vzdelávania je pre 
nás kľúčová a každoročne do 

nej smeruje až 30% celkové-
ho rozpočtu Konta Orange,“ 
uviedla Eva Csontosová z 
Konta Orange.   
Učitelia môžu svoje projekty 
spolu so žiadosťami o granto-
vý príspevok v rámci progra-
mu „Školy pre budúcnosť“ 
posielať najneskôr do 23. 
októbra 2007 a uzávierka 
programu „Učme sa inak“ je 
30. októbra 2007. Žiadosti je 
potrebné posielať na adre-
su Centrum pre filantropiu, 
Kozia 11, 811 03 Bratislava. 
Podrobnejšie informácie a 
pomoc pri tvorbe projektov 
poskytnú pracovníci Centra 
pre filantropiu na číslach: 
0918/393 972, 0905/313 
313 a 02/5464 4682 alebo 
na e-mailovej adrese skoly-
prebuducnost@kontooran-
ge.sk a stredoskolaci@kon-
toorange.sk. Viac informácií 
o podmienkach zapojenia 
sa do obidvoch grantových 
programov je k dispozícií 
taktiež na webovej stránke 
www.kontoorange.sk a v 
prílohách k tlačovej správe.

Konto Orange sa venuje 
podpore vzdelávania dlho-
dobo a systematicky od 
roku 2003 a svojimi granto-
vými programami pokrýva 
všetky tri stupne vzdelá-
vania. Okrem grantových 
programov pre základné 
a vysoké školy realizuje 
od roku  2006 aj grantový 
program pre vysokoškolá-
kov (2006: „Šanca pre talen-
ty“, 2007: „Je ti tvoja škola 
malá?“) ako aj štipendijný 
program pre hendikepova-
ných študentov stredných a 
vysokých škôl „Štipendium 
pre znevýhodnených“. V 
školskom roku 2007/2008 
Konto Orange prerozdelí na 
vzdelávacie aktivity celkovo 
6,8 milióna korún.            (ts)
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Výstava výtvarníkov

V Mestskom kultúrnom stre-
disku v Šamoríne bola 17. sep-
tembra v spolupráci s Galant-
ským osvetovým strediskom a 
samosprávy Trnavskej župy v 
Zelenej sále sláv-
nostne otvore-
ná výstava z diel 
výtvarníkov z juž-
ného Slovenska. 
Výstavu otvorili 
riaditeľka Galant-
ského osvetového 
strediska Margita 
Knappová a ria-
diteľ Mestského 
kultúrneho stre-
diska v Šamoríne 
Tibor Domsitz. Na 
výstave, ktorá bola prístupná 
do 2. októbra, boli vystave-
né diela Alžbety Füzékovej z 

Horných Salíb, Anny Klimko-
vej a Františka Tótha zo Šale, 
Michala Slováka, Pavla Kohúta 
a Peter Záreczkého z Galanty, 
Jána Kollároviča z Eliášoviec, 

Mariána Klačana z Topoľnice 
a Tomáša Tótha z Dunajskej 
Stredy.  

Margita Knappová a Tibor Domsitz otvárajú výstavu

Na slávnostnom otvorení výstavy zahralo aj Kvarteto 4M, 
ktoré tvoria pedagógovia miestnej Základnej umeleckej 
školy

Odpustenie
Kľačím nahá pred Tebou

Kľačím nahá pred svetom

Tvár mi zahaľujú spáchané hriechy

Spev cvrčkov prehlušuje hlboké ticho

Moja duša rokmi sčernela

Malé deti na mňa ukazujú prstami

Staré babky ma ohovárajú

Psy po mne vrčia ako po besnej mačke

Farári sa za mňa modlia

Anjeli odo mňa odvracajú tváre

Čerti prikurujú v kotloch

Zopár ožranov sa na mne smeje

Žobráci na mňa z ďaleka pľujú

Autám plačú motory

Okná a dvere sa zavreli pre mňa

Kostolné zvony mi už nebudú biť na svadbe

Škrečok pilne buntoší ďalej

Na pohorí Rozsudkov sa klaniam pre milosť

Okolo mňa počuť vzdychy mileneckých párov

Počuť ruju jeleňov

Pomaly strácam sily

Príroda mojím odchodom ožíva

Sivé mníšky vyrábajú ružence

Ako by som len chcela byť lietadlo

Ktoré je pilotované tebou

Pilotoval by si nás preč

Niekam kde by sme boli dvaja a spolu by sme sa naučili 

význam slova láska

Za domom vychádza Slnko

Svitá nádej 

Nádej na to, že si uvedomíš moju existenciu

Svitne nádej na to, že cvrčky prestanú spievať a psy brechať

Pariace sa mačky robia vokály mojej óde o jednej osobe...Tebe

Kedy svet pochopí, že mojím jediným hriechom si ty? 

Zuzana Horváthová, Gymnázium M. R. Štefánika

Veru tak! Tí, čo chodia okolo, 
ale hlavne rodičia vedia, o čom 
hovorím. Náš starý drevený 
„barak“ v ZŠ na Kláštornej ulici, 
v ktorom pracuje  školský klub 
(ŠK), sa cez letné prázdniny 
zmenil na nepoznanie. Hygie-
nické zariadenia a triedy si už 
pýtali nový šat, pretože neboli 
dávnejšie rekonštruované.
Veľmi nás potešilo, keď nám 
pani riaditeľka Vajasová v júni 
povedala, že sa celý „barak“ 
ŠK bude prerábať. Dnes kon-
štatujeme, že rekonštrukcia 
sa naozaj podarila. Triedy, v 
ktorých žiaci trávia poobedný 

čas, sa na nás usmievajú prí-
jemnými veselými pastelový-
mi farbami a dýchajú čistotou. 
Prekvapené výkriky detí nad 
novými čistučkými a pekný-
mi toaletami v nás vyvolali 
úsmev a samozrejme radosť, 
spokojnosť a dobrý pocit zo 
zmysluplného diela.
Nezostáva mi nič iné, len sa 
poďakovať v mene mojich 
kolegýň – vychovávateliek, 
mestu Šamorín, ktoré ten-
to náš starý barak zmenil na 
nový. Tu sa naši žiaci budú 
určite cítiť veľmi príjemne.

Eva Bokorová – vedúca ŠK

Starý barak – nový barak

Výtvarníka Tibora Kissa Somorjaiho, nositeľa Munkácsyho ceny, kto-
rý je rodákom z nášho mesta a dnes žije v Budapešti, nedávno pre-
zident Maďarskej republiky László Sólyom vymenoval za profesora 
Maďarskej univerzity výtvarných umení. Umelcovi a pedagógovi 
blahoželáme aj my!
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Starosti a  inovačné predstavy  bytového družstva 
Vyúčtovanie skutočných nákladov za plnenia spojené s užívaním bytov  sprevádza z roka na rok nespočetné 
množstvo reklamácií a sťažností. Vlastníci bytov sú nespokojní s rastúcimi nákladmi za užívanie bytov, sú 
nazlostení predovšetkým na bytové družstvo, pretože príčinu rastúcich cien a nákladov pripisujú družstvu. 
Aká je však skutočnosť? Na základe akých pravidiel sú vypočítané kompletné sumy? Čo nového sa očakáva? 
Tieto otázky sme rozoberali s riaditeľom Stavebného bytového družstva v Šamoríne, Ing. Ladislavom Vargom. 

Náklady za plnenia majú z 
roka na rok rastúcu tenden-
ciu. Čo vplýva v najväčšej mie-
re na zvýšenie nájomného? 
– Najsamprv treba upresniť 
niektoré pojmy. V bytových 
domoch spravovaných byto-
vým družstvom tzv. nájomné 
neexistuje, pretože družstvo 
je založené na neziskovom 
princípe (pracuje na základe 
priamej nákladovosti), ale sa 
jedná  o mesačné zálohové 
platby za správu bytového 
domu, za služby poskytované 
s užívaním bytov a preddavky 
do fondu prevádzky údržby a 
opráv. Tieto zálohové platby 
bytové družstvo k 31. máju 
nasledujúceho roka vyúčtu-
je ku skutočným nákladom, 
ktorého výsledkom môže byť 
preplatok alebo nedoplatok v 
závislosti od skutočných spot-
rieb a cien jednotlivých dodá-
vok. Vlastníkov bytov najviac 
zaujíma rastúca tendencia 
skutočných nákladov z roka na 
rok. Príčinou tohto javu je pre-
dovšetkým zvyšovanie jednot-
kových cien dodávok a médií  
schválených Úradom pre 
reguláciu sieťových odvetví. 
Výnimku tvorí snáď rok 2007, 
v ktorom  sme doposiaľ neza-
znamenali podstatné zvýšenie 
cien;  cena vodného a stočné-
ho je na úrovni roka 2006 vo 
výške 58,20 Sk/m3,  teplo je 
na úrovni 650 Sk/GJ. Drastické 
zvýšenie ceny sme zazname-
návali iba v rokoch 2004, 2005 
a 2006 v prípade vodného a 
stočného, keď sa cena vyšpl-
hala  z cca. 36 Sk/m3 na takmer 
60 Sk/m3. Rok 2006 bol skôr 
rokom úsporným, pretože pre-
važná väčšina vlastníkov bytov, 
hlavne ktorí  hospodárne 
nakladali s teplom na ÚK a šet-
rili so studenou pitnou vodou 
a s teplou úžitkovou vodou 
(namiesto napúšťania kúpa-
cích vaní  sa radšej sprchovali 
a riad neumývali pod tečúcou 
vodou) mali nižšie náklady a 

vo vyúčtovaní mali  preplatok, 
v niektorých prípadoch v pozo-
ruhodnej výške. Povedačky, že 
nemá zmysel šetriť, aj tak viac 
platíme, sú dokázateľne zavá-
dzajúce a majú skôr charakter 
sebaklamu. Najsilnejším moti-
vovačným faktorom popritom, 
vplývajúcim na šetrenie, je 
meranie skutočnej spotreby v 
bytoch.
Preddavky do fondu PÚO sú 
súčasťou zálohového predpi-
su. Aké práce a opravy môžu 
byť hradené z fondu prevádz-
ky údržby a opráv v bytoch 
a v spoločných priestoroch 
bytového domu?
– V súlade so zákonom č. 182/
1993 Z. z. o vlastníctve bytov a 
nebytových priestorov v znení 
zákona č. 367/2004 Z. z. a zák. č. 
268/2007 Z. z., z fondu prevádz-
ky údržby a opráv sa financujú
výdavky spojené s nákladmi na 
prevádzku, údržbu a opravy 
spoločných častí a spoločných 
zariadení domu, spoločných 
nebytových priestorov, príslu-
šenstva a priľahlého pozem-
ku, ako aj výdavky na obnovu, 
modernizáciu a rekonštrukciu 
domu. Z fondu sa financujú aj
opravy balkónov a loggií s tým, 
že na všetky tieto práce musia 
byť zabezpečené finančné
prostriedky na fonde (prevádz-
ka výťahov, spoločných častí 
elektrických zariadení, spoloč-
ných častí plynovodov, ležaté 
rozvody v suteréne, vypínače 
a žiarovky v schodištiach a v 
chodbách suterénov atď.). Z 
fondu sa pochopiteľne finan-
cujú aj opravy obvodového 
múru (pretesnenie panelových 
spojov), oprava striech (hyd-
roizolačného plášťa atď.), sta-
tika budovy atď. (podrobnejší 
výklad viď. § 10 ods. 3), resp.  
§ 2 zákona). Prostriedky na fon-
de opráv nemožno použiť na 
úhradu výdavkov spojených s 
opravami príslušenstva bytu. 
Vlastník bytu alebo nebytové-
ho priestoru v dome je povinný 

na svoje náklady byt a nebyto-
vý priestor v dome udržiavať 
v stave spôsobilom na riadne 
užívanie (§ 11 ods. 1). Až do 
prijatia bytového zákona tie-
to opravy zabezpečilo bytové 
družstvo ako vlastník bytov v 
bytových domoch s tým, že 
právny predpis určoval mini-
málnu životnosť jednotlivých 
zariadení bytu. Výšku pred-
davku do fondu prevádzky a 
opráv by mali určiť vlastníci 
bytov, aby boli pokryté pred-
pokladané náklady na pre-
vádzku domu. V praxi to fun-
guje tak, že preddavky sa zvý-
šia podľa potreby aj v priebe-
hu roka, vo väčšine prípadov 
na návrh družstva. Treba si 
ujasniť, že spoločnými časťa-
mi a spoločnými zariadeniami 
sú tie časti a zariadenia, ktoré 
slúžia viacerým alebo všetkým 
v dome (aj v prípade, ak spo-
ločné zariadenie sa nachádza 
v byte, alebo je sprístupné 
z bytu - napr. stúpačky). Z 
fondu opráv sa financujú aj
opravy bleskozvodov, rozvo-
dov studenej pitnej vody a 
TÚV, spoločné rozvody ÚK po 
vstupný, resp. výstupný ventil, 
STA atď. Medzi spoločné časti 
domu patria aj základy domu, 
nosné múry, schodištia a pod. 
Konkrétne vykurovacie telesá 
(radiátory) tvoria príslušen-
stvo bytu, tzn. ich prípadnú 
výmenu hradí vlastník bytu. 
Večným kameňom úrazu 
medzi vlastníkmi bytov a 
bytovým družstvom je výpo-
čet spotreby vody. Vlastníci 
bytov neustále rozporujú, 
že platia za vyššiu spotre-
bu, ako bolo namerané ich 
bytovým vodomerom.
– Spotreba vody v každom 
bytovom dome je merané 
dvomi vodomermi: hlavným 
fakturačným vodomerom na 
vstupe do domu v prípade 
studenej vody, resp. hlavným 
fakturačným vodomerom v 
kotolni v prípade TÚV, ktoré 

spotreby sa následne rozpo-
čítavajú medzi konečných 
spotrebiteľov v pomere spot-
rieb nameraných jednotlivými 
bytovými vodomermi. Treba 
si totiž uvedomiť, že bytové 
vodomery sú podružné pome-
rové a nie fakturačné, pretože 
sa bytový dom považuje za 
jedno odberné miesto. Hlav-
nou príčinou rozdielu medzi 
nameranou spotrebou fak-
turačným meradla a súčtom 
nameraných spotrieb bytový-
mi vodomermi sú dovolené 
prevádzkové chyby, ktoré sú 
dvojnásobné oproti dovole-
ným chybám pri overovaní, 
ďalej tzv. „sklzy” bytových 
vodomerov pri minimálnych 
prietokoch, rôzne dobehy 
vodomerov pri spúšťaní a 
uzatvorení kohúta, závislé na 
ich konštrukcii a veľkosti. Na 
základe získaných poznatkov 
z tejto oblasti sa rozdiel cca. 
20 % (koeficient 1,2)  pova-
žuje za prijateľný. V prípade, 
že koeficient je výrazne vyšší 
(sú prípady, že dosahoval 
1,5 - 1,7), treba skontrolovať 
sústavu. Toto bolo schválené 
aj Slovenským metrologickým 
inšpektorátom v Bratislave. 
Nemožno ovšem vylúčiť aj 
spoločné spotreby v suteré-
noch a takisto nemožno vylú-
čiť, že niektorí užívatelia bytov 
permanentným magnetom 
narúšajú funkciu vodomerov 
a tým skresľujú namerané 
údaje. Preto odporúčame pri 
v poradí ďalšom následnom 
overení tieto vodomery (SV 
aj TÚV) vymeniť za tzv. anti-
magnetické. V prípade TÚV 
je situácia komplikovanejšia, 
nakoľko fakturačné meradlo je 
umiestnené pred rýchloohrie-
vačom v kotolni a ním name-
rané množstvo sa rozpočítava 
medzi konečných spotrebi-
teľov vo všetkých objektoch 
zásobovaných TÚV z jednej 
kotolne. 

(Pokračovanie na 7. strane)
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CORINNE HOFMANN: BIELA MASAJKA
Corinne Hofmannová, úspešná švaj-
čiarska podnikateľka sa rozhodne 
stráviť so svojím snúbencom dovo-
lenku v Keni. Pri plavbe kompou cez 
rieku náhodou zahliadne urastené-
ho masajského bojovníka Lketinga 
a fascinuje ju jeho krása. Je to láska 
na prvý pohľad. V krátkom čase roz-
predá všetok majetok, opúšťa dote-
rajší spôsob života v civilizovanej 
spoločnosti a zaslepene sa vrhá do 
neznáma. Avšak každodenné živo-
renie v neuveriteľne primitívnych podmienkach prináša so 
sebou neustále problémy: smrteľne nebezpečné choroby a 
infekcie, biedu, hladovanie a neprekonateľné kultúrne roz-
diely a predsudky. Jej viera vo vlastné sily a veľká láska k 
Lketingovi sa mení v rozčarovanie a sen o čarovnej Afrike sa 
nenávratne rozplýva.

CORINNE HOFMANN: NÁVRAT Z AFRI-
KY (Pokračovanie bestselleru Biela 
Masajka)
Po štyroch rokoch strávených v pri-
mitívnych podmienkach v Keni sa 
Corinne Hofmannová s podlomeným 
zdravím a malou dcérkou Napirai vra-
cia do Švajčiarska. Bez finančných
prostriedkov, bez povolenia na pobyt a 
s mizivým sebavedomím sa Corinne s 
matkinou pomocou snaží začať odzno-
va. Od civilizácie si odvykla a v moder-
nom svete sa zrazu cíti úplne bezradná. 

Začína boj s úradmi. Zháňa Lketingov rodný list, aby mohla 
zmeniť priezvisko a štátnu príslušnosť ich dcéry a dala sa roz-
viesť. Ale Lketinga je nezvestný – nevedno, kde prepíja maje-
tok, ktorý mu Corinne zanechala. Časom sa jej podarí získať 
povolenie na pobyt, potom aj prácu a vlastný byt. Nájde si i 
nového priateľa a knižne vydáva svoje zážitky z Kene. 

Ponuka Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaia

Aké zdraženie môžeme oča-
kávať v priebehu roka?
– Cena vody sa zatiaľ nezvy-
šuje, ani v prípade ceny tepla 
nemáme avízovanú výraznej-
šiu zmenu. Podľa predpove-
dí sa však očakáva výrazné 
zdraženie elektriny.
Vo viacerých mestách je 
vidieť, že zateplujú obvo-
dový plášť bytových 
domov. Aká je predpokla-
daná úspora po zateplení?
– Podľa dostupných infor-
mácií úspora tepla po zatep-
lení je pozoruhodná, môže 
dosiahnuť až 40 %. Vlastníci 
bytov však sú zdržanliví v 
tomto smere, pretože na 1 
priemerný byt pripadá náklad 
80 – 100.000 Sk, ja však zastá-
vam názor, že zateplenie 
bytového domu prinesie svôj 
efekt jednak v znížení nákla-
dov na vykurovanie a jednak 
sa s tým predlžuje životnosť 
bytového domu, preto-
že tepelno-izolačná vrstva 
chráni obvodové múry pred 
poveternostnými vplyvmi 
a zmení sa s tým aj ceľkový 
vzhľad domu. Keď počítame 
na 1 priemerný byt 50 GJ tep-
la v cene zhruba 32.500 Sk a 
keď počítame len 35 % úspo-
ry, znamená to 11.375 Sk. Pri 
porovnaní hodnoty mesač-
nej úspory s výškou mesač-
nej splátky úveru a úrokov na 
začiatku umorovacieho plá-
nu cca 1100 Sk, na konci cca 
550 Sk, je to takmer vyvážené 
(v prípade anuitovej splátky 
je to takmer  konštantné, cca 
600-800 Sk). Záleží to však, a 
v nemalej miere, aj na sprá-
vaní samotných vlastníkoch 
bytov.  
Akým materiálom zateplu-
jú bytové domy?
– Je viac osvedčených tech-
nológií, ide o vrstvový sys-
tém, pozostávajúci z lepi-
dla, penového polystyrénu, 
výstuží zo sieťovín, krycie-
ho náteru, farby. Životnosť 
panelových domov je vypočí-
taný na 50 – 70 rokov, zatep-
lením túto hodnotu môžeme 
zdvojnásobniť. Okrem toho 
sa s tým zvelaďuje aj hodno-
ta bytového domu a tým aj 
samotných bytov. Treba však 

dbať na kvalifikovanú projek-
tovú dokumentáciu a kvalitu 
vykonanej práce, bez ktorej 
sa očakávaný efekt nedo-
staví. Inými slovami na pro-
jektovej dokumentácii a na 
kvalite prevedenej práce sa 
neoplatí šetriť. Môže sa stať, 
že keď tepelný výpočet nie je 
vypracovaný kvalifikovane, 
rosný bod vlhkosti sa bude 
nachádzať práve v obvo-
dovom múre, čo môže viac 
škodiť, ako prinášať úžitok. 
Podľa predpokladov v krátkej 
dobe zahajujeme aj v Šamo-
ríne zateplenie minimálne 2 
bytových domov. 
Poslednou mojou otázkou 
by bolo, ako je to s nepla-
tičmi.
– Proti neplatičom vystupu-
jeme nekompromisne, pre-
tože je to našou základnou 
povinnosťou. Aj platný zákon 
ustanovuje, že správca domu 
je povinný sledovať úhrady 
za plnenia a úhrady preddav-
kov do fondu údržby a opráv 
od vlastníkov bytov a neby-
tových priestorov v dome, 
a vymáhať vzniknuté nedo-
platky všetkými dostupnými 
právnymi spôsobmi. Nepla-
tiči totiž ohrozujú plynulosť 
dodávok a služieb a výkon 
údržbárskych prác. V tomto 
smere sme uzatvorili zmluvu 
s jednou dražobnou firmou, 
ktorá, po nerešpektovaní 
našich upomienok a výstrah 
zo strany nášho právneho 
zástupcu neplatičom, vymô-
že nedoplatok predajom 
bytu na dobrovolnej verejnej 
dražbe, čím bývajúci de facto 
príde o strechu nad hlavou. 
Bohužiaľ nemôžeme brať 
ohľad na obtiažnu sociálnu 
situáciu bývajúcich, preto-
že my musíme pravideľne 
odvádzať dohodnuté finanč-
né prostriedky za dodané 
množstvá médií vodárenskej 
spoločnosti, výrobcovi tepla 
atď. 
Aj touto cestou by som upo-
zornil všetkých bývajúcich na 
pravidelné a včasné hradenie 
platieb, pretože v opačnom prí-
pade, trebárs aj pre 20.000 Sk 
nedoplatku, môže prísť o svoj 
vlastný byt.
 Eszter K. Cséfalvay

(Pokračovanie zo 6. strany)

Občanom, ktorí v septembri zavŕšili 70., 75., 80., 85., 86. a vyšší 
vek svojho života, blahoželal v mene samosprávy Károly Domsitz
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Rybie filé so syrom

Potrebujeme: 50 dkg mraze-
nej ryby, 10 dkg strúhaného 
syra, 2 vajíčka, petržlenovú 
vňať, 5 dkg múky, olej na 
pečenie  
 
Rybu osolíme, 15 minút nechá-
me postáť, potom ju obalíme v 
zmesi syra, vajíčok a múky, do 
ktorej vmiešame aj pokrájanú 
petržlenovú vňať. Opečieme 
v horúcom oleji a podávame s 
pečenými zemiakmi.

Dobrú chuť praje Mária Kál-
mánová zo Šamorína, od 
ktorej sme recept dostali s 
poznámkou, že sa osvedčil.

Milí čitatelia!
Naďalej čakáme na vaše obľú-
bené recepty na adrese: 
Redakcia Šamorín a okolie, 
Hlavná 37, 931 01  Šamorín 
alebo na e-mailovej adrese 
redakcia@samorin.sk.
Medzi čitateľmi, ktorí nám zašlú 
svoje recepty, vyžrebujeme 
výhercov.

HASIČI ZASAHOVALI

• 19. augusta hasiči zasahovali 
pri dopravnej nehode medzi 13. 
a 14. hodinou, pri ktorej vodička 
nezvládla riadenie svojho auta a 
vyletela z cesty so svojím vozid-
lom. K dopravnej nehode došlo 
pri obciach  Dunajská Lužná a 
Miloslavov. Pri nehode sa zranili 
dve osoby.
• 20. augusta po úderu blesku 
do rodinného domu vznikol 
skrat na elektrickej inštalácii, čo 
zapríčinilo požiar v pivničných 
priestoroch. Našťastie sa požiar 
nerozšíril na sklad pneumatík, 
ktorý sa nachádzal tiež v pivnici 
spolu s pneuservisom. 
• 20. augusta následkom sil-
nej víchrice v Mliečne sa vyvrá-
tili dva stromy, ktoré zatarasili 
cestu. Pomocou motorovej píly 
stromy boli rozrezané a z cesty 
odstránené.
• 29. augusta ráno znova horel 
veľkoobjemový kontajner v 
Šamoríne na Hviezdnej ulici.
Aj v tomto prípade sa jednalo 
o nedbalosť alebo o úmyselné 
zapálenie.
• 3. septembra v noci hasič-
ská jednotka bola vyslaná k 
požiaru chaty pri obci Vojka 
nad Dunajom. Keď sa  jednotka 
dostala s kompou cez prívodný 
kanál vodného diela Gabčíko-
vo  na miesto požiaru, chata už 
bola celá v plameňoch.
• 5. septembra sa stala tragická 
nehoda na stavbe v Dunajskej 
Lužnej. Robotníka, ktorý robil 
na vypažení výkopu, zasypala 
zemina.
• 7. septembra o 11.56 hod.
obyvateľka jedného z bytov na 
Hlavnej ulici v Šamoríne spo-
zorovala, že z okna bytu na 5. 
poschodí sa dymí. Na pomoc 
privolala hasičov, ktorí po vyko-
naní prieskumu zistili, že majiteľ 
bytu položil horľavý materiál na 
rozpálenú platňu sporáku, ktorý 
sa následne vznietil. Do prícho-
du hasičov požiar bol uhasený 
majiteľom bytu.
• 7. septembra o 12.11 hod. na 
stavbe v Šamoríne počas betó-

novania stropu nadzemného 
podlažia sa uvoľnilo debnenie 
a zrútilo sa spolu s robotníkmi. 
Pri nešťastí jeden robotník sa 
zranil ťažko a traja utrpeli ľahké 
zranenie.  
• 14. septembra o 5.49 hod. 
pri dopravnej nehode, ktorá 
sa stala v kruhovom objazde v 
Šamoríne na Bratislavskej ceste, 
museli zasahovať hasiči. Vodič 
vozidla nevenoval dostatoč-
nú pozornosť vedeniu vozidla. 
Neskoro spozoroval kruhový 
objazd a preletel cez ostrovček 
kruhového objazdu. Pri nehode 
sa z motora auta vytiekol olej, 
ktorý hasiči museli z vozovky 
odstrániť.
• 14. septembra o 18.20 hod. 
pri nezvyčajnej nehode zasaho-
vali hasiči pri Hamuliakove. Pri 
vyťahovaní motorového člna z 
vody sa auto zošmyklo z nájaz-
dovej cesty a ponorilo sa do 
vody. Hasiči auto museli vytiah-
nuť z vody pomocou navijáka.
• 14. septembra o 22.13 hod. 
jednotka bola vyslaná k doprav-
nej nehode motocyklistu do 
obce Dunajská Lužná časť Jáno-
šíkovo. Do príchodu hasičov zra-
neného vodiča odviezla rýchla 
lekárska služba do nemocnice.
• 17. septembra hasiči museli 
zasahovať pri dopravnej neho-
de osobného auta v Bodíkoch. 
Auto zišlo z cesty a vletelo 
medzi stromy. Aby sa dalo auto 

vytiahnuť na cestu, bolo treba 
vypíliť strom a kríky.
• 19. septembra vodič vozid-
la Ford Escort v pravotočivej 
zákrute nezvládol riadenie svoj-
ho vozidla, vyletel z cesty a pre-
vrátil sa na strechu. Pri nehode 
vodič utrpel vážne zranenia.
• 22. septembra o 12.45 hod. 
hasičská jednotka bola vyslaná 
do obce Zlaté Klasy k požiaru 
strechy domu. Po príchode na 
miesto bolo zistené, že požiar 
vznikol od komína. Pri požia-
ri zasahovala aj jednotka DHZ 
Zlaté Klasy.
• 22. septembra o 16.04 hod. 
sa stala dopravná nehoda v 
„križovatke smrti“ pri obci Hubi-
ce. Vodič vozidla VW Tuareg sa 
zrazil pri odbočovaní z hlavnej 
cesty s protiidúcim vozidlom 
Oktavia Combi. Pri dopravnej 
nehode sa zranili tri osoby, dve 
ťažko a jedna ľahko.
• 23. septembra v dopoludňaj-
ších hodinách hasiči zasahovali 
v obci Štvrtok na Ostrove pri 
dopravnej nehode. Vodič vozi-
dla Mercedes Vito prichádza-
júce po vedľajšej ceste  nedal 
prednosť vozidlu Nissan pri-
chádzajúce po hlavnej ceste a 
zrazili sa. Pri nehode sa zranili tri 
osoby.
• 23. septembra hasiči zasaho-
vali pri požiari v byte na Čilistov-
skej ceste na 5. poschodí. Maji-
teľ bytu pravdepodobne zaspal 

v posteli s cigaretou v ruke a 
zapálil sa mu paplón. Pri požia-
ri utrpel popáleniny na bruchu 
a bolo ho treba previesť do 
nemocnice na ošetrenie.
• 25. septembra o 17.47 hod. 
bola hasičská jednotka vyslaná 
k fontáne na námestí v Šamo-
ríne, kde mladému chlapcovi 
sa zasekla noha medzi ozdob-
né kamene fontány. Pomocou 
hydraulického rozpínka kame-
ne boli  postupne od seba 
odtlačené a chlapcovi bola 
noha vyslobodená.

OKTÓBER 2007

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

dáre, darčekové poukážky, CD/DVD
Šamorín, Gazdovský rad 1998, budova ESOLINE 



OKTÓBER 2007 9VEREJNÝ ŽIVOT

Koľko času ste strávili v štú-
diu a v ktorom štúdiu ste 
nahrávali váš prvý album?
– Nahrávky vznikali v štúdiu 
MD Studió v Soproni pod 
vedením Tamása Schmiedla, 
za mixážnym pultom sedel 
Viktor Max Sheer, ktorý už 
spolupracoval s kapelami ako 
Tankcsapda, Fürge rókalábak 
a Rómeó Vérzik. V štúdiu sme 
boli dva týždne, nasledovalo 
mixovanie, ktoré si vyžiadalo 
desať dní.
Aká panovala počas nahrá-
vania atmosféra, nedo-
chádzalo medzi vami k roz-
tržkám?
– Dva týždne prebehli v dob-
rej atmosfére, mám pocit, 
že štúdio kapelu stmelilo! Pi 
nahrávaní bicích sme boli 
všetci štyria tri dni v štúdiu, 
potom ďalšie dva dni pri 
záverečnom nahrávaní voká-
lov. V ostatných dňoch sme 
sa striedali, pri gitarových 
nahrávkach boli šesť dní Bufi
a Pók, pri speve som tri dni 
bol kvôli škole len ja sám.
Aké plány máte s albumom? 
Mám na mysli distribúciu, 
videoklip.

– CD už na Slovensku dis-
tribuuje Focus Music Shop, 
dokonca, ak je všetko prav-
da, čoskoro bude na pultoch 
aj v Maďarsku, takisto vďaka 
Focus Music. 
Každopádne by sme chceli 
nahrať videoklip, no ešte si, 
žiaľ, budeme musieť počkať. 
Nie je predsa nijakým tajom-
stvom, že príprava videoklipu 
je nákladná vec, no veríme, 
že na jar 2008 sa nám jednu 
z pesničiek z albumu podarí 
sfilmovať.
Komu album odporúčate?
– Všetkým!
Kde budete v budúcnos-
ti koncertovať, plánujete 
turné?
– V každom prípade chceme 
veľa hrať na koncertoch, chce-
li by sme navštíviť miesta, kde 
sme ešte nehrali. Boli by sme 
radi, keby hudbu kapely Pho-
enix spoznalo a obľúbilo si ju 
čo najviac ľudí. Teraz je teda 
najdôležitejšie koncertovanie! 
Na niekoľko miest (agentú-
ram, festivalom, rockovým krč-
mám) sme už z albumu zaslali 
tri piesne a krátku biografiu 
kapely.                              (kk)

29. septembra sa v kultúrnom dome vo Štvrtku na 
Ostrove konala prezentácia albumu kapely Phoenix. 
V súvislosti s vydaním prvého CD nosiča kapely som 
o rozhovor požiadal lídra skupiny Tomáša Pussa.  

Phoenix lieta vysoko


Milí čitatelia!
Ak nám zašlete fotku skupiny, budete zaradení do 
žrebovania o CD kapely Phoenix. 
Kupóny zasielajte na korešpondenčnom lístku 
najneskôr do 25. októbra na adresu našej redak-
cie: 
Redakcia Šamorín a okolie, 
Hlavná 37, 931 01Šamorín.

ŠANCA ZNEVÝHODNENÝM 
ŠTUDENTOM
Aj tento rok dáva Konto Oran-
ge šancu hendikepovaným 
študentom stredných a vyso-
kých škôl a vyhlasuje druhý 
ročník štipendijného progra-
mu Štipendium pre znevý-
hodnených. 
Minulý rok Konto Orange v 
rámci grantového programu 
podporilo 50 znevýhodnených 
študentov. Medzi nimi napríklad 
Lukáša, ktorý je pripútaný na 
invalidný vozík. Je študentom 
2. ročníka odboru obchodný 
pracovník na SOU v Bardejove. 
Vo voľnom čase sa rád venuje 
najmä práci s počítačom, vďaka 
ktorému komunikuje, surfu-
je, hrá sa, cibrí si motoriku rúk 
i predstavivosť. Jeho rodina 
si však nemohla dovoliť kúpiť 
kvalitný počítač a tak Lukášo-
vi musel stačiť starý, vyradený. 
Získané štipendium Lukáš pou-
žil na nákup nového počítača. 
Plánuje na ňom tvoriť progra-
my potrebné v obchodnej sie-
ti, zostavovať webové stránky, 
obchodovať cez internet. Trúfa 
si aj na vlastný e-shop.
Prioritou grantového programu 
„Štipendium pre znevýhod-
nených“ je pomôcť zlepšovať 
prístup k vzdelaniu študentov s 
ťažkým zdravotným postihnu-
tím a napomáhať tak ich integ-
rácii medzi zdravých rovesníkov. 
Dôležitým cieľom je poskytnúť 
študentom priestor pre rozvíja-
nie svojich vedomostí a zručnos-
tí tak, aby mohli meniť kvalitu 
svojho života, a vďaka vzdelaniu 
si nájsť uplatnenie v budúcnos-

ti. Štipendium je chápané ako 
sociálna podpora, ktorá pomáha 
študentom hradiť časť nákladov 
spojených so štúdiom (úhrada 
školských pomôcok, ubytova-
nie, strava, nákup literatúry a 
učebných pomôcok, vreckové 
a pod.). Maximálna podpora pre 
jedného študenta je 20.000 Sk. 
O štipendium môžu požiadať 
študenti s priemerom do 1,8 
vrátane, ktorí budú počas pobe-
rania štipendia navštevovať 2.-
5. ročník strednej školy, alebo 
študujú v prvom alebo druhom 
stupni vysokoškolského štúdia 
v akreditovanom študijnom 
programe na vysokých školách 
a univerzitách na Slovensku (s 
výnimkou špeciálnych škôl). 
Žiadatelia musia byť držiteľmi 
preukazu ZŤP a nachádzať sa v 
zhoršenej sociálnej situácii.
Študenti predložia žiadosť o šti-
pendium formou motivačného 
listu, v ktorom by mali hodno-
tiacu komisiu presvedčiť o tom, 
že napriek svojmu hendikepu 
majú odhodlanie niečo vo svo-
jom živote dosiahnuť, mali by 
popísať svoje záľuby, schopnos-
ti, svoje plány do budúcnosti a 
pod. Žiadosť by mala zároveň 
obsahovať účel, na ktorý chcú 
študenti finančné prostriedky
zo štipendia použiť. Dokumenty 
musia byť doručené najneskôr 
do 18. októbra 2007 na adresu 
Centrum pre filantropiu, Kozia
11, 811 03 Bratislava. Viac infor-
mácií o štipendijnom programe 
nájdete aj v prílohe a na www.
kontoorange.sk                         (ts) 

V posledný septembrový víkend patrilo Centrum voľného času 
Slovenskej divízii medzinárodnej organizácie virtuálneho lietania.  
V Šamoríne sa 24-hodinová akcia riadenia virtuálnej letovej pre-
vádzky nad celým Slovenskom konala už po druhý raz                (gas)
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Liečivé kamene alebo mágia kryštálov
V posledných rokoch je na 
celom svete stále populár-
nejšia alternatívna liečba. 
„Neúčinnosť“ súčasných 
metód spôsobila, že oživu-
jeme staré, osvedčené lie-
čebné postupy, ktoré majú 
niekoľko tisícročné tradí-
cie, alebo sa k nim aspoň 
približujeme a snažíme sa 
ich využiť v prospech ľudí, 
aby sme uľahčili svoj život a 
zmiernili svoj súčasný stav.
Každá energia je chvením 
istej frekvencie. Hmota sa 
skladá z atómov, ktoré sa 
takisto vlnovito chvejú, čo 
zaručuje neustály kolobeh 
života. Nič nie je neživé alebo 
živé – to by sme si mali uve-
domiť, keď si berieme do rúk 
drahý kameň.  Ak si trocha 
citlivejší, všimneš si rozdiely 
medzi kameňmi, ak nič iné, 
aspoň ich odlišné sfarbenie a 
povrch (alebo ťa jednoducho 
opantá ich krása).
Ľudia už od pradávna nosili 
so sebou talizmany a amu-
lety vo viere, že im v živote 
pomôžu, že im prinesú šťastie 
pri love alebo ich ochránia 
pred „zlým“, čo pramenilo 
zo strachu pred neznámym. 
Srdcom kryštálov, ktoré sa 
počas evolúcie vytvorili, sa 
stal atóm, ktorého časti tvo-
ria základ dynamických orga-
nizmov. Obeh atómov okolo 

centra vytvára molekulárnu 
vibráciu, pričom táto frek-
vencia dáva kryštálom obrov-
skú energiu.
V minulosti sa králi a duchovní 
ozdobovali drahými kameň-
mi, ktorých význam bol väčší 
než úradný odznak: svojim 
nositeľom dávali obrovskú 
silu a moc. Liečenie bolo 
výsadou šamanov, ktorí kon-
centráciou vyžarovania kryš-
tálov dosiahli želaný účinok 
alebo liečivú silu, ktorá svo-
jím pozitívnym vyžarovaním 
posilňovala intuíciu a men-
tálne vlastnosti (v niektorých 
prípadoch mohli dosiahnuť 
aj opak). Ochranné kryštály a 
talizmany pohlcujú negatív-
nu energiu a elektromagne-
tický smog, vyžarujúci z počí-
tačov, mobilných telefónov 
a mnohých iných vysielačov, 
ktorý zaťažuje naše vedomie. 
Ak niektorý z našich orgánov 
nepracuje dostatočne, tak sa 
začne chvieť v inej frekven-
cii. Aplikovaním adekvátne-
ho kryštálu sa môže dané-
mu orgánu prinavrátiť jeho 
pôvodné chvenie. Naše ener-
getické pole sa opäť nabije a 
blokády sa odstránia.
Najrozšírenejším spôsobom 
aplikácie kryštálov je ten, že 
ich nosíme na tele zavesené 
na retiazke alebo koži. Okrem 
toho, že nás liečia, môžu nás 

aj skrášľovať ako pekné kle-
noty. Druhou metódou ich 
aplikácie je to, keď ich na 
istý čas umiestnime na istú 
časť nášho tela počas medi-
tácie alebo popoludňajšie-
ho odpočinku. Ak však na to 
nemáme čas, môžeme ich na 
chorú časť organizmu nalepiť 
lepiacou páskou. Medzi účin-
né metódy patrí aj tá, keď ich 
vložíme pod vankúš alebo 
ich na základe pravidiel feng 
shui rozmiestnime vo svojom 
okolí.
Ten, kto sa už stretol s týmto 
spôsobom liečby, vie, že lie-
čivé kamene treba vždy pred 
a po aplikácii očistiť. Očista 
pozostáva z troch častí:
1. vyprázdnenie
2. čistenie

3. naplnenie
Najvhodnejším fluidom na 
vyprázdnenie je voda. Prúd 
vody neutralizuje statické 
nabitie. Kameň vezmeme do 
ruky a umiestnime ho pod 
prúd teplej alebo studenej 
tečúcej vody, kým nedosiah-
neme jeho čistotu (treba 
sa oddať intuícii). V prípa-
de pórovitých kameňov sa 
odporúča byť opatrný, tie-
to by nemali byť v styku s 
vodou pridlho, lebo ich čis-
tiaci účinok môže poškodiť 
ich pôvodnú harmóniu (azu-
rit, azúrmalachit, krizokol, 
halit – kamenná soľ, ktorá sa 
rozpúšťa vo vode, malachit a 
tyrkys).

Ervin Kocsis,
Masážny salón, Ružová u.

Darovali krv v MsKS
Darcovstva krvi organizovaného miestnymi spolkami Slovenské-
ho Červeného kríža 13. septembra sa zúčastnili: Rozália Lasano-
vá, Ildikó Kissová – Kvetoslavov, Zuzana Radočáková – Mliečno, 
Ľudovít Csenkey, Attila Horváth, Olivér Zsigmond, Ján Bertalan, 
Ernest Világi, Ján Varga, Zuzana Horváthová, Martin Marics, Mária 
Bogárová, Terézia Czikhardtová, Tibor Molnár – Potôňske Lúky, 
Réka Pirko, Márta Lázár, Rudolf Sinobli, František Ďungel, Mária 
Óváriová, Mária Antalicsová, Gejza Vass, Tibor Varga, Ladislav 
Pongrácz, Helena Ugróczka, Ružena Vargová, Juliana Bíróová – 
Mliečno, Erika Szíjjártóová – Mliečno, Pavel Farkas, Peter Hennyey, 
Ferenc Varga, Karol Paulovicz, Tomáš Seregi – Mliečno, Jozef Für-
dős, Antónia Füleová, Pavol Nagy, Zuzana Mezzeyová – Mliečno, 
Juraj Mezzey – Mliečno, Daša Lagová – Štvrtok na Ostrove, Tímea 
Galambosová – Báč, Karol Polacsek, Galina Sándorová, Romana 
Ďungelová, František Szegény.
25. septembra sa uskutočnilo mimoriadne darovanie krvi, kto-
rého sa zúčastnili: Helena Duduczová, Kristína Vízyová, Ervin Sár-
mány, Štefan Schmidt, Alexander Kovács, Ondrej Peller, Albert 
Borók a Zdeno Kondela.

Súčasná uponáhľaná doba 
nepraje veľmi nášmu zdra-
viu. V rôznych anketách väč-
šina opýtaných  kladie na 
prvé miesto zdravie. Napriek 
tomu robíme veľa chýb, kto-
ré nášmu telu škodia. Je to 
fajčenie, nedostatok pohy-
bu, obezita, stres a nezdravé 
stravovacie návyky.
V septembri prebiehal na Slo-
vensku Projekt Most. Hlavnou 
témou bol kód zdravého živo-
ta 0 – 30 – 5 – 140 – 90. Naše 
gymnázium sa do tejto akcie 
zapojilo. 14. septembra 2007 
na  škole prebehol cyklus pred-
nášok o srdci, o krvnom obehu, 
o zdravom životnom štýle pod 
odborným vedením Doc. MUDr. 

Goncalvesovej. Súčasne dospe-
lým záujemcom zo vzorky krvi 
zistili obsah cukru a výšku cho-
lesterolu. Všetkým záujemcom 
odmerali krvný tlak.  Naši žiaci sa 
aktívne do akcie zapojili, pretože 
pripravili veľmi pekné výtvarné 
projekty na tému srdce, ktoré 
tvorili kulisu celého podujatia.
Všetci študenti dostali  propa-
gačné materiály a symbolický 
náramok. 
Po teoretickej časti nasledoval 
športový blok. Všetci sa zapojili 
do rôznych súťaží v netradič-
ných športoch. Ich účelom bolo 
príjemne sa pobaviť a aktívne 
prispieť k upevneniu zdravia.

Mgr. Dagmar Masárová,
Gymnázium M. R. Štefánika 

Srdce témou dňa
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ZO ŽIVOTA FC ŠTK 1914 ŠAMORÍN
Futbalové mužstvá Šamorína v ďalších zápasoch jesennej časti 
súťaže 2007/2008, odohraných v mesiaci september dosiahli nasle-
dovné výsledky:
Dospelí – mužstvo A: ŠTK – Lednické Rovné 1:1, Myjava – ŠTK 4:0, ŠTK 
– Partizánske 0:2, Považská Bystrica – ŠTK 5:0.
Dorast – mužstvo A: ŠTK – Sereď 3:0, Veľký Meder – ŠTK 3:1, ŠTK 
– Šahy 0:1, Dvory nad Žitavou – ŠTK 4:1.
Žiaci - starší: Moravský sv.  Ján  – ŠTK 4:2, ŠTK – Galanta 0:4, Šoporna 
– ŠTK 0:3, ŠTK – Dun. Streda „B“ 0:1.
Žiaci - mladší: Moravský sv. Ján – ŠTK 0:3, ŠTK – Galanta 2:0, Šoporna 
– ŠTK 0:1, ŠTK – Dun. Streda „B“ 1:3.
Dospelí – mužstvo B - Mliečno: ŠTK B – Ižop 2:3, Horný Bar – ŠTK B 4:3, 
ŠTK B – Michal na Ostrove 2:0, Potôň Lúky – ŠTK B 5:0.
Dorast B - Mliečno: ŠTK B – Blatná na Ostrove 2:5, Štvrtok na Ostrove 
– ŠTK B 8:2, ŠTK B – Vydrany 5:2, Ohrady – ŠTK B 5:0. Alexander Farkas 

Najúspešnejšia sezóna
Šamorínsky Klub kajak-kanoe uzatvára jednu zo 
svojich najúspešnejších sezón. A to nielen z hľadis-
ka športových výsledkov, ale aj rozvoja personálne-
ho a finančného zázemia.

Dlhoročná práca skúseného tré-
nera Štefana Székelya a snaha 
kajakovej dvojice Zoltán Tóth 
– Gábor Jakubík priniesla svoje 
prvé ovocie už aj na medziná-
rodnej úrovni. Títo dvaja chlap-
ci už tretí rok vyhrávajú všetky 
juniorské súťaže na Slovensku 
a tento rok sa prebojovali aj 
medzi svetovú špičku juniorov. 
Na juniorských majstrovstvách 
sveta v Račici získali dve 7. 
miesta (na 500 m, ako aj 1000 
m). Tento výsledok korunovali 
dvoma 6. miestami na junior-
ských majstrovstvách Európy v 
Belehrade, kde opäť pretekali na 
tratiach 500 a 1000 m. Na turnaji 
olympijských nádejí v Poľsku už 
získali na svojich tratiach dve 
striebra. Keďže aj na budúci rok 
budú ešte pretekať v kategó-
rii juniorov, majú všetky šance 
na to, aby aj na majstrovstvách 
Európy v Szegede skončili na 
stupni víťazov. Osobne by som 
bol maximálne spokojný s dvo-
ma titulmi majstrov Európy... 
No žarty nabok, chlapci a ich 
tréner musia aj naďalej veľmi 
tvrdo pracovať, aby sa vysnená 
medaila z kajakárskej a kanois-
tickej veľmoci, akou je Maďar-
sko, stala realitou.
Naši dvaja najlepší pretekári sú 
príkladom aj pre členov sloven-
skej kanoistickej reprezentácie, 
Kristófa Tótha, Adama Csenkey-
ho, Vincenta Farkasa a kajakárov 
Annamáriu Tóthovú a Eugena 
Hontiho. Na celoštátnych maj-

strovstvách sa na stupni víťazov 
umiestnili kanoisti Csaba Orosz 
ml., David Tarcsi a Roland Fekete.
Naši kanoisti za mnoho vďačia 
nášmu olympionikovi Csabovi 
Oroszovi, ten dnes ako tréner 
využíva skúsenosti, ktoré získal 
ako aktívny pretekár.
Nemenšie sú zásluhy Gejzu 
Vassa na tom, že naši kajakári 
Richard Vass, Patrik Horváth, 
David Višváder, David Halag, 
Tomáš Pongrácz, Tibor Debre-
ceni, Viktor Varga, ako aj iní pat-
ria do celoslovenskej špičky vo 
vekovej kategórii 13-14 rokov. 
Za to, že slovenský klub si už 
stabilne udržiava svoje tretie 
miesto medzi slovenskými klub-
mi, v nemalej miere vďačíme 
trénerkám Silvii Puhovej a Vero-
nike Pörsökovej, ktoré sa venujú 
začiatočníkom a najmenším. Ich 
práca si vyžaduje najviac trpez-
livosti, veď 10-12-roční budúci 
kajakári ešte nemajú disciplínu 
a sú veľmi hraví. No každá ces-
ta k úspechu sa začína prvým 
krokom. Aj dvojica Tóth-Jakubík 
začínala u nich, teda ich úspech 
je aj chválou práce našich tréne-
riek. Čoskoro bude odovzdaná 
naša nová lodenica. V budúc-
nosti musíme dať do poriadku 
aj jej okolie, no veríme, že naši 
členovia a sponzori nás budú 
podporovať aj naďalej, teda do 
budúcnosti môžeme hľadieť s 
optimizmom.

Imrich Tóth, 
predseda Klubu kajak-kanoe

Hasičská súťaž s medziná-
rodnou účasťou
XV. ročník hasičskej súťaže o Putovný pohár primá-
tora mesta, ktorá sa konala 1. septembra na dvore 
hasičskej zbrojnice, mala rekordný počet účastní-
kov. Na súťaž organizovanú šamorínskym Dobro-
voľným hasičským zborom sa prihlásilo tridsaťdva 
družstiev, dvadsaťdva mužských a desať ženských. 
Mimo súťaž predviedli ukážky svojej práce hasiči 
z maďarského Bősárkányu, ako aj družstvo, ktoré 
vytvorili miestni organizátori. Nechýbala ani ukážka 
hasičského veterána – vozidlo, ktoré je vlastníctvom 
gabčíkovských hasičov, bolo vyrobené v Soproni 
ešte v roku 1889.

Na súťaž okrem predstavite-
ľov okresných a celoštátnych 
hasičských štruktúr prišla aj 
delegácia z Leiderdorpu, kto-
rá síce nesúťažila, no prisľúbi-
la, že o rok sa do súťaže zapojí 
aj naše holandské partnerské 
mesto. Leo Apperloo, Ellen 
van der Beld, Monique Zwarts 
a Roland Plug odovzdali pred-
sedovi Imremu Farkasovi a 
veliteľovi Ľudovítovi Ürgemu 
pozdrav od predsedu Aada 
Vonsa, potom v prítomnosti 
primátora Károlya Domsitza 
odovzdali našim hasičom 
mnohé dary: priniesli desať 
hasičských prílb, tričká, čiapky 
atď. Aad Vons zároveň listom 
pozval šamorínskych hasičov 
na podujatie, ktoré sa bude u 
nich konať v septembri 2008.
Družstvá zviedli o pohár pri-
mátora tvrdý zápas, v záujme 
čo najlepšieho výsledku siahli 
až na dno svojich síl. Pravda, 
takáto súťaž si vyžaduje aj 
šťastie, lebo ak sa motor pres-
ne nezapne a nezačne včas 

čerpať silu, tak rýchly beh a 
šikovnosť sú nanič. Na súťaži 
dosiahli najlepšie výsledky: 
Družstvá mužov: 1. Šamorín 
– 20,69 – Jozef Tomanovics, 
Štefan Puha, Attila Molnár, 
Štefan Rajcsányi, Zoltán Sze-
gény, Andrej Školek a Tomáš 
Heller, 2. Kyselica – 20,77, 3. 
Vieska nad Žitavou – 21,77, 
4. Horenická Hôrka – 23,37, 5. 
Nová Dedina – 24,73. 
Družstvá žien: 1. Nová Dedi-
na – 27,92, 2. Bratislava-Sta-
ré mesto – 28,25, 3. Šamorín 
– 28,58 – Edina Soókyová, 
Nikoleta Vízyová, Andrea 
Karčovičová, Valéria Nagy-
ová, Csilla Ürgeová, Katalin 
Fürdősová a Simona Soó-
kyová, 4. Kyselica – 30,50, 
5. Mliečno – 32,12 – Beáta 
Oroszová, Tímea Ravaszová, 
Klaudia Hervaiová, Ramóna 
Hervaiová, Zuzana Rabinová, 
Žaneta Chalupová a Tünde 
Ballányová. 
Po súťaži sa hasiči pri hudbe 
zabávali na dvore zbrojnice.  (ti)  

Družstvá, ktoré dosiahli najlepšie výsledky, dostali pohár

Kajak-kanoe klub organizuje nábor pre deti od 10 do 12 rokov.  
Prihlásiť sa môžu 15. októbra 2007 od 15.30 do 17.00 hod v telocvični T 18 alebo na tel. č. 0908 727 846  
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29. marca 2007 sa narodi-
la Sofia Elizabeth Mašek, 
17. júla Anna Kristína Kišš, 
18. augusta Diana Kissová 
a Matej Kiss, 19. augusta 
Karolína Jančárová, Liana 
Szabóová a Ádám Németh, 
23. augusta Bianka Pralov-
szká, 25. augusta Márk Dániel 
Zalka, 28. augusta Rebeka 
György, 29. augusta Martina 
Vaculová, 30. augusta Juraj 
Jakabík, 1. septembra Tibor 
Mezzei a Réka Ravasz, 2. sep-
tembra Viktória Kovácsová, 
3. septembra Maximilian 
Dudlák, 9. septembra Soňa 
Lipecká.
Veľa šťastia, novorodenci!

6. október – Festival Dych Zeme 2007 – 9.00–22.00
10. október – Kriston intímne cvičenie – prednáška  Magdolny 
Mórocz – Zelená sála – 18.30
13. október – 70. výročie založenia Miestneho spolku SČK v 
Šamoríne –     slávnostná akadémia – 15.00 
20. október – Coupe de Samaria 2007 – finále kadetov – 19.00
21. október – Coupe de Samaria 2007 – finále kadetiek – 19.00
24. október – Tóték – divadelné predstavenie v podaní divadla 
THÁLIA z Košíc –  19.00
27. október – Rodičovský ples ZŠ Mateja Korvína – 19.00
28. október – Módna prehliadka spoločenských šiat – Zelená 
sála – 13.00 

Stále programy
Pondelok a štvrtok: Etka-jóga od 18.30 do 20.00 hod. 
pod vedením Eleonóry Madarászovej v miestnosti č. 216 
Streda: Ľudovoumelecký súbor Prvosienka 
pod vedením Ľudmily Jáchimovej – 17.00 – 19.30
Štvrtok: Od 16.30 hod.  kurz moderného tanca pre deti
Piatok: Joga pod vedením Andrey Baráth od 18.30 do 20.00 hod. 
v miestnosti č. 216

NARODENIA

7. augusta zomrela vo veku 
56 rokov Júlia Lábodyová, 
16. augusta vo veku 81 rokov 
Terézia Beschaničová, 18. 
augusta vo veku 54 rokov 
František Horváth, 23. augus-
ta vo veku 39 rokov Štefan 
Takács, 28. augusta vo veku 
90 rokov Helena Ráczová, 
30. augusta vo veku 83 rokov 
Helena Némethová, 1. sep-
tembra vo veku 83 rokov 
Ida Langáčková a vo veku 
81 rokov Irena Chmelová, 2. 
septembra vo veku 88 rokov 
Juliana Bírová, 6. septembra 
vo veku 48 rokov Robert 
Csízik, 1. septembra vo veku 
72 rokov Etela Kubináková, 
13. septembra vo veku 61 
rokov František Latkóczy, 22. 
septembra vo veku 64 rokov 
Arpád Horváth.
Česť ich pamiatke!   

ÚMRTIA

Veľa šťastia, zdravia, lásky a 
pohody prajeme tým obča-
nom mesta, ktoré v októbri 
2007 dovŕšia 70., 75.,  80., 85., 
86. a viac rokov života: Alojzia 
Binderová, Jolana Bugárová, 
Alexander Gogora, Július 
Horváth, Jozef Krček, Eleo-
nóra Madarászová, Ernest 
Batyuk, Mária Lőrincziová, 
Jiřina Vinczeová, Jozefína 
Fehérová, Helena Halasiová, 
Júlia Hriastélyová, Katarína 
Kőszeghyová.

NAŠI JUBILANTI

1. septembra 2007: Pál 
Élesztős a Lívia Mészáros, 
František Molnár a Zuzana 
Jozefíková, 8. septembra: Ing. 
Csaba Horváth  a Ing. Angé-
la Bartalos, Marek Fašung a 
Zdenka Reháková, 15. sep-
tembra: Ján Szamaránszký a 
Enikő Patonyi, 22. septembra: 
Jozef Kiss a Anikó Kisová, 
29. septembra: Tibor Tankó a 
Soňa Kováčová, Andrea   Mal-
fermo a Júlia Domsitz. 
Gratulujeme!  

UZAVRELI MANŽELSTVO

•  Vezmem do prenájmu 
rodinný dom v Šamoríne 
(alebo v Čilistove, v Mliečne). 
Tel.: 0905 755 979,  
0915 798 244

•  Predám stavebný výťah. Tel.: 
0911 261 839

DROBNÉ INZERÁTY

PS BAŽANT Šamorín 
Vás srdečne pozýva na 

9. poľovnícku zábavu.
Kedy: 

27. októbra 2007 so 
začiatkom o 19.00 hod.

Kde: 
V šamorínskom gymnáziu

Informácie na tel. č.: 
0905 265 877 Výkonný riaditeľ Slovenského centra židovského kultúrneho dedič-

stva na Slovensku Maroš Borský, majiteľ synagógy a At Home Galle-
ry Csaba Kiss, švajčiarska umelkyňa Christina Kradolfer a švajčiarska 
výtvarníčka Liliane Csuka na otvorení výstavy, ktorá sa konala pri 
príležitosti obnovy synagógy. Na vernisáži sa zúčastnil aj švajčiarsky 
veľvyslanec Jozef Aregger a primátor nášho mesta Károly Domsitz

OKTÓBER 2007KALENDÁR UDALOSTÍ

PROGRAM MC BABA KLUB

1. október – Zahájenie detskej burzy – predaj
5. október – Tvorivé ruky: Výroba dekoračných ruží – predvedie 
Veronika Poláková
10. október – Tvorivé ruky: Vytvor si vlastný rámik na fotografiu
24. október – Výlet mamičiek s detičkami do AQUAPARKU SENEC 
– spoločné kúpanie
31. október – Ukončenie detskej burzy

Organové a zborové koncerty v Kostole nanebovzati Panny Márie 
13. október 2007, 19.00 

Spomienkový koncert na počesť Zoltána Kodálya
Účinkujú: Imrich Szabó – organ, Miešaný zbor HÍD Šamorín, Miešaný zbor mesta Sárbogárd, 

Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa. 

21. október 2007 – Marek Vrábel (Bratislava) – 18.00

Firma PHASE, s. r. o. 
(sedací nábytok), 
Samaria Centrum

hľadá predavačku na TPP.
Požiadavky:

-- ovládanie PC,
-- ovládanie maďarského 

a slovenského jazyka,
-- komunikatívnosť.

Kontakt: 
0908 721 910

Prijmeme krajčírku pre prevádzku v Bratislave na Patrónke.
Kontakt : 02/54793795 
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