
Postupy chrániace životné prostredie 

– V každom ohľade došlo k 
rozvoju, veď sme na sídlis-
kách zvýšili počet kontajne-
rov na odpad, čoraz lepšie 
funguje šamorínsky zberný 
dvor, kde sme vyriešili aj zber 
kartónov a tabuľového skla. 
Máme vyriešený aj zber ume-
lohmotných vriec a flakónov, 
elektronických výrobkov, 
akumulátorov a pneumatík. 
Výrazným úspechom je to, 
že sa nám podarilo vyriešiť 
drvenie a predaj selektova-
ného betónu, ktorého množ-
stvo ročne dosahuje niekoľko 
stoviek ton, teda táto polož-
ka už nezaťažuje rozpočet 
šamorínskeho odpadového 
hospodárstva. V plnej miere 

je vyriešený problém zele-
ného odpadu, teda drvenie, 

odvoz a predaj konárov. To sú 
všetko postupy, ktoré chránia 
životné prostredie a prispie-
vajú k ekonomickému nakla-
daniu s odpadom. Musím 
však spomenúť aj negatíva. V 
našom meste sa objavil dote-
raz nevídaný zvyk a to podpa-
ľovanie odpadových nádob. 
Podpálené nádoby zhoria, sú 
nepoužiteľné a mesto má z 
tohto dôvodu výdavky, s kto-
rými nepočítalo. Boli by sme 
radi, keby si obyvateľstvo 
všímalo vandalov, aby sme 
spoločnými silami zabránili 
nárastu takýchto prípadov v 
našom meste. Druhým prob-
lémom je, že pre mnohých 
zberný dvor nič neznamená 
a odpad vyvážajú do vetro-
lamov či na perifériu mes-

ta. Takto vzniknuté ilegálne 
skládky nepretržite odstra-
ňujú niekoľkí aktivisti, poľov-
níci, no v prvom rade podnik 
AREA Šamorín s. r. o.
V posledných mesiacoch je 
v okolí kontajnerov na síd-
liskách nezvyčajne čisto. 
Ako sa to podarilo dosiah-
nuť?
– Od prvého januára mestský 
úrad zamestnáva človeka, 
ktorého pracovnou náplňou 
je počas celého týždňa čistiť a 
udržiavať okolie kontajnerov 
na sídliskách. Ďalej kontrolu-
je kontajnery na separovaný 
odpad, či sa v ňom skutočne 
nachádza daný druh odpadu. 
Zatiaľ túto prácu vykonáva 
jeden človek, ak však narastie 
počet úloh, je možné, že v 
budúcnosti prijmeme ešte 
jednu pracovnú silu, aby ich 
práca bola efektívnejšia a 
očividnejšia. Iste, aj obyva-
teľstvo by nám mohlo našu 
prácu uľahčiť, keby vymene-
né okná, vyhodený nábytok 
a iný veľkorozmerný odpad 
odviezli na zberný dvor a 
neumiestňovali ho ku kontaj-
nerom.
Výrazným výsledkom je aj 
to, že sa nám vlani v Pomlé v 
spolupráci so školami poda-
rilo zorganizovať veľké upra-
tovanie, ako aj to, že niekoľko 
oduševnených poľovníkov 
vyzbieralo v poľovnom reví-
ri a vetrolamoch obrovské 
množstvo odpadu. V našom 
meste je, našťastie, čoraz väč-
šia túžba po čistote. Ľudia sa 
na vychádzkach chcú kochať 
v čistom prírodnom prostredí, 
a nie na každom kroku nará-
žať na nové a nové skládky.

Koppány Kovács 

Na šamorínskom zbernom dvore 29. a 30. januára drvička z firmy BIOPRODUKT
Dunajský Klátov, spol. s r. o. rozdrvila a odviezla konáre a drevný odpad, ktorý sa 
tu zozbieral za pol roka. Hmotnosť spracovaného odpadu dosiahla 70 ton

Zsigmond Zalabai, jeden z iniciátorov založenia knižnice Bibli-
otheca Hungarica, by sa 29. januára bol dožil 60. narodenín. Pri 
tejto príležitosti na jeho hrobe položili vence zástupcovia Inštitú-
tu Fórum, knižnice Bibliotheca Hungarica a mesta Šamorín

V našom meste sa už roky s väčším či menším úspechom selektuje odpad. V 
posledných rokoch sa objavujú kontajnery na stále nové druhy odpadu alebo 
sa jednotlivé druhy odpadu selektujú na zbernom dvore. Ako všetko nové, aj 
selekcia odpadu má svoje úskalia. O minuloročných pozitívach i negatívach nás 
informoval prednosta Mestského úradu Ervin Sármány, ktorý bol v minulosti 
referentom odboru životného prostredia.  

Mesačník verejného života  Bezplatné 
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Občanom, ktorí v januári 2008 zavŕšili 70., 75., 80., 85., 86. a vyšší 
vek svojho života, 29. januára blahoželal v mene samosprávy 
mesta primátor Károly Domsitz

Obyvateľka nášho mesta Erna Ruttkayová 5. februára oslávila 100. 
narodeniny. Z tejto príležitosti jej v mene samosprávy zablahože-
lal aj primátor mesta Károly Domsitz 

14. február - Deň Valentína

Dychová hudba Dobrovoľného hasičského zboru v Šamoríne má 
nového dirigenta a umeleckého vedúceho. Viacej na strane 5
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Výročná členská schôdza Miestneho spolku Červeného kríža v Šamoríne 

Vážme si jeden druhého
Miestny spolok Červeného kríža v Šamoríne usporiadal 12. januára svoju výročnú členskú schôdzu, na 
ktorej vyhodnotili činnosť organizácie v minulom roku a stanovili si ciele pre tento rok. Vysoko ohodnotili 
najmä vynikajúce výsledky dosiahnuté na poli darcovstva krvi. 

Organizácia v roku 2007 štyri 
razy organizovala darovanie 
krvi, na ktorých sa priemerne 
zúčastnilo 40–50 darcov. Viac-
krát sa krv darovala aj mimo-
riadne, pričom nábor darcov 
nebol ani raz problémom. Je 
veľmi potešujúce, že o dar-
covstvo má záujem čoraz viac 
mladých ľudí. Tento humánny 
čin vysoko ocenila aj okresná 
riaditeľka Dagmar Szabóo-
vá, ktorá vo svojom preja-
ve uviedla, že šamorínska 

základná organizácia patrí 
medzi najaktívnejšie v okre-

se. Darcov už tradične pod-
poruje aj mesto. Darcom pri 
každom darovaní krvi poskyt-
ne ako vďaku za príkladný 
postoj 100 korún, ochotu 
pomôcť na výročnej členskej 
schôdzi zasa mesto oceňuje 
symbolickým kvetom. Via-
cero obyvateľov Šamorína je 
už nositeľom niektorej z Ján-
ského plakiet, ktoré sa už tra-
dične odovzdávajú v Dunaj-
skej Strede. Tak to bolo aj v 
roku 2007, kedy si zlaté pla-

kety prevzali Štefan Schmidt, 
Štefan Czére a Tibor Varga, 

strieborné plake-
ty dostali Monika 
Trnková, Matild 
Mokrovics, Atti-
la Méhes, Tibor 
Czvedler, Ladi-
slav Sárközi, Mar-
gita Sárköziová a 
Ladislav Ravasz. 
Nositeľov jed-
notlivých plakiet 
oceňuje mesto 
aj peňažným 
darom, tak to 

bolo aj na posled-

nej výročnej schôdzi, na kto-
rej zazneli mená tých, ktorí 
v predchádzajúcom roku 
darovali krv. Primátor Károly 
Domsitz poďakoval darcom 
za ich humánny čin, pričom 
členov a účastníkov schôdze 
informoval, že mesto, ktoré-
mu záleží na zdravotnej sta-
rostlivosti obyvateľov, odkú-
pi budovu polikliniky. Ako 
pozitívum spomenul, že sa 
podarilo vytvoriť bezbariéro-
vý bočný vstup do kultúrneho 
strediska, teda divadelná sála 
je prístupná aj pre pohybovo 
postihnutých a vozíčkarov. 
Mesto v rámci svojich mož-
ností podporuje všetky organi-
zácie pôsobiace v meste, teda 
aj základnú organizáciu Červe-
ného kríža.
Jozef Fürdős a Marienka 
Domsitzová vo svojich správach 
uviedli, že organizácia aj vlani 
pripravila niekoľko družstiev 
na súťaže v poskytovaní prvej 
pomoci. Členmi družstva boli 
žiaci slovenského a maďarské-
ho gymnázia. Staršie družstvo 
slovenského gymnázia vybojo-
valo na okresnej súťaži v Dunaj-
skej Strede 1. miesto a prebojo-

valo sa do krajskej súťaže, kde 
skončilo na 3. mieste. Aj vlani sa 
konali zdravotnícke prednášky, 
ktoré sa týkali najmä posky-
tovania prvej pomoci, pričom 
vedenie organizácie oslovilo 
odborníkov. Vlani okrem iných 
prednášala lekárka rýchlej zdra-
votnej služby MUDr. Buliková, 
ktorej sa organizácia poďako-
vala za príkladnú spoluprácu.
V diskusii požiadala o slovo 
jedna zo zakladajúcich členiek 
organizácie Irena Kopálová, 
ktorá je dnes predsedníčkou 
základnej organizácie Jednoty 
slovenských dôchodcov. Teta 
Irenka poďakovala organizácii 
za jej činnosť, s láskou hovorila 
o práci, ktorú robí, o nadväzo-
vaní kontaktov a organizovaní 
života komunity, o čo sa snaží 
nielen vedenie, ale aj členovia, 
lebo vzájomné pochopenie a 
úcta sú pre nás všetkých to naj-
dôležitejšie.
Členov Červeného kríža a prí-
tomných pozdravili svojím 
kultúrnym programom žiaci 
miestnych základných škôl a 
miestnej základnej umeleckej 
školy.

Helena Tóthová

Pracovné predsedníctvo

MUDr. Bulíkovej sa za príkladnú spoluprácu poďakoval 
Jozef Fürdős

Účastníkov pozdravili tanečníce zo základnej školy
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Vianoce sa stávajú pre mno-
hých najkrajšími sviatkami 
v roku. Neviem prečo, ale v 
tomto období sú ľudia k sebe 
akosi milší. Možno to čaro 
Vianoc spôsobujú v stán-
koch rozvoniavajúce dobro-
ty, zvončeky, ľudia zháňajúci 
darčeky... a vianočné ľúbez-
né melódie. 
Už v predvianočnom obdo-
bí sa v Základnej umeleckej 
škole v Šamoríne uskutočnil 
Vianočný koncert. Dňa 13. 
decembra 2007 sa koncertná 
sála školy rozozvučala nád-
hernými melódiami evoku-
júcimi v poslucháčoch via-

nočnú náladu a pohodu. Do 
koncertu sa zapojili malí a aj tí 
väčší. Deti aj učitelia. V závere 
koncertu zaznela Tichá noc v 
troch jazykoch a sála plná ľudí 
sa s nadšením akoby prirodze-
ne a bez ostychu svojím spe-
vom zapojila do tejto vianoč-
nej hymny – veď Vianoce stáli 
takmer predo dvermi. 
Medzinárodný orchester Eure-
gio pod vedením dirigenta 
Pavla Limpára potešil v druhej 
polovici decembra fanúšikov 
hudobného umenia. Dňa 22. 
decembra 2007 sa v rímsko-
katolíckom kostole  konal už 
tradičný orchestrálny koncert, 

ktorý zorganizovala ZUŠ  pod 
záštitou pani riaditeľky Ingrid 

Ginzeryovej. Nechýbalo ani 
hovorené slovo a vtipné slov-
né príspevky dirigenta. Každý 
si zaiste prišiel na svoje. Okrem 
pôvodných orchestrálnych diel 
tu zazneli  aj rôzne tanečné a fil-
mové skladby. Veľmi dojímavo 
na mňa zapôsobila svetoznáma 
skladba  Meditatione od Thai-
sa, ktorú interpretovala mladá 
talentovaná huslistka, poslu-
cháčka JAMU v Brne Lucia Kop-
sová so sprievodom orchestra. 
Publikum bolo živé a spontán-
ne a pre hráčov orchestra bola 
radosť pre neho hrať.
Tieto koncerty nám  hudob-
ným svetom otvorili skutočnú 
atmosféru do prichádzajúcich 
Vianoc.   

.inka.

Sviatočná trojkráľová nedeľa 
Tak ako sa už stáva tradíciou, 
na sviatok Troch kráľov pri-
pravil chrámový zbor SANC-
TA MARIA koncert. Bolo to 
zavŕšenie koncertov pre 
obyvateľov Šamorína, ktoré 
začínajú v období adventu a 
končia týmto sviatkom.
Pre spestrenie okrem šamo-
rínskeho zboru mali vystúpiť 
zbor ENTHEA z Nových Zám-
kov a Ľudový zbor ŽOFIA z 
Bohdanoviec, ktorý sa už oby-
vateľom Šamorína predstavil 
na minuloročnom koncerte. 
Avšak oba zbory sa tesne pred 
koncertom ospravedlnili a 
účinkovanie odvolali s ohľa-
dom na ochorenie veľkého 
počtu spevákov. (Podobná 
situácia bola aj v chrámovom 

zbore Sancta Maria na Viano-
ce). S horúčkou a bolesťami 
hrdla sa spievať nedá, a tak 
sa na poslednú chvíľu musel 
meniť scenár. Odzneli sklad-
by celkom nové i staršie, so 
zaujímavou úpravou. K stálym 
hudobným nástrojom – kláve-
sy, husle, violončelo, pribudli 
ďalšie dva – akordeón a flauta.
Sprievodná hudba má veľký 
podiel na úspechu predvede-
nia náročných skladieb. 
V kostole Nanebovzatia Pan-
ny Márie piesne zneli vrúcne, 
od srdca. Vyjadrovali aj vďaku 
všetkým, ktorí na koncert pri-
šli napriek tomu, že v pod-
večer 6. januára chodníky a 
cesty na Žitnom ostrove sa 
pokryli vrstvou ľadu a stali 

sa nebezpečným klziskom. 
Koncert sa podaril napriek 
všetkému a sviatok Troch 
kráľov umocnil i tento krás-
ny umelecký zážitok.  
Aj touto cestou zbor Sancta 

Maria vyslovuje vďaku všetkým 
svojim priaznivcom, podporo-
vateľom, sponzorom a v nepo-
slednom rade kvetinárstvu 
Margaréta za nádherné kytice 
kvetov pre účinkujúcich.  (eka)

Vianoce v tónoch
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Novým umeleckým vedúcim a dirigentom 
Dychovej hudby DHZ je Vojtech Fekete 
Róbert Janušek pôsobil ako umelecký vedúci a dirigent v hasičskom zbore od júna 1999 do septembra 
2007. V marci 2007 sa však natrvalo odsťahoval do Maďarskej republiky, preto svoje pôsobenie v dychovej 
hudbe (DH) ukončil. Vedenie DH hľadalo na jeho miesto skúseného a zodpovedného hudobníka. Návrh 
padol na Mgr. Vojtecha Feketeho, ktorý je profesionálnym hudobníkom a je občanom nášho mesta. Po 
dvoch osobných konzultáciách so Štefanom Balogom a Deziderom Baráthom ponuku prijal a od 1. októbra 
2007 sa stal novým umeleckým vedúcim a dirigentom DH DHZ v Šamoríne.

Vojtech Fekete sa narodil 24. 
apríla 1951 v Nových Zám-
koch. Základnú školu ukon-
čil v Gbelciach, Ľudovú školu 
umenia absolvoval verejným 
koncertom v Štúrove. Študo-
val na Štátnom konzervató-
riu v Bratislave hru na lesný 
roh u prof. M. Kafku a prof. J. 
Švenka. Rok pred ukončením 
konzervatória sa zúčastnil na 
konkurze na miesto hornistu 
do Symfonického orchestra 
Československého rozhlasu v 
Bratislave. Bol úspešný a v roku 
1973 nastúpil do orchestra ako 
člen hornovej skupiny, v ktorej 
pôsobí dodnes. Popri pôsobení 
v orchestri študoval na Vysokej 
škole múzických umení v Brati-
slave v triede Mgr. I. Chladné-
ho. Na hudobnej fakulte absol-
voval hru na lesný roh a 23. 
mája 1978 získal diplom.
Stal sa laureátom medzinárod-
nej súťaže Pražské jaro 1978, v 
Bratislave je dodnes jediným 
držiteľom tohto ocenenia. 
Počas pôsobenia v Symfonic-
kom orchestri Slovenského 
rozhlasu pôsobil ako pedagóg 
na viacerých ľudových školách 
umenia (Dun. Streda, Stupava) 
a na Štátnom konzervatóriu v 
Bratislave. V súčasnosti si svoje 
znalosti a vedomosti prehlbuje 
formou doktorandského štúdia 
na VŠMU v Bratislave.

Vojtech Fekete si ako priorit-
nú úlohu pre DH vytýčil zvýšiť 
počet hráčov o desať, čím chce 
hudbu omladiť a dosiahnuť 
25 členov. Amatérsku dycho-
vú hudbu považuje za zába-
vu, ktorá životy amatérskych 
hudobníkov napĺňa radosťou 
a šťastím. Súčasní členovia DH 
sa snažia ukázať hlbšie úrov-
ne interpretácie hudby, majú 
dostatočný elán a dobrý je aj 
kolektív. Fekete nechce, aby 
uvádzanie skladieb DH bolo 
iba ľahké počúvanie alebo 
vychutnávanie. „Každé vystú-
penie – koncert DH bude pre 
mňa a členov DH rozhovorom 
s poslucháčmi, pozvánkou 
na spoločnú cestu do svojich 
duší, zážitkov, skúseností a 
pocitov. Chcem členom DH 

a poslucháčom vždy ponúk-
nuť čosi nové, a to nielen naj-
jednoduchšou cestou, teda 
uvádzaním nových skladieb. 
Chcem prinášať nové, hľadať 
nové spôsoby interpretácie 
skladieb minulosti, nachádzať 
nové prístupy, ponúknuť nové 
myšlienky, emócie, zážitky a 
skúsenosti. Ročne plánujeme 
okolo dvadsať vystúpení doma 
i v zahraničí. Na základe svo-
jich doterajších trojmesačných 
skúseností som hrdý na členov 
DH, lebo nestrácajú zmysel pre 
spontánnosť, ani nadšenie pre 
nový repertoár. Na dychových 
nástrojoch možno hrať celý 
život, celý život sa možno učiť 
a zdokonaľovať sa, objavovať 
čosi nové, no pri interpretácii 
nie je možné dosiahnuť doko-

nalosť,“ hovorí Vojtech Fekete 
a dodáva, že aj svetoznámy 
belgický hudobník Mischa 
Maisky povedal, že zahrať 
hudbu či skladbu dokonale je 
iba ilúzia.
„Som presvedčený, že v úzkej 
spolupráci s Mestským úra-
dom, DHZ, ZUŠ a vedením 
DH vytvoríme podmienky pre 
ďalšie napredovanie, aby naše 
mesto mohlo žiť kultúrne, aby 
si občania mohli vychutnať krá-
su hudobných skladieb, hlbo-
ko prežívať, chápať a správne 
hodnotiť veľkosť a 133-ročnú 
tradíciu hasičskej dychovej 
hudby v Šamoríne,“ dodal na 
záver nový umelecký vedúci a 
dirigent Vojtech Fekete.

Štefan Balog,
vedúci a dirigent DH DHZ

Dychová kapela Dobrovoľného hasičského zboru v Šamoríne v duchu tradícií 24. decembra 2007 na 
mnohých miestach nášho mesta zahrala známe vianočné koledy, Tichú noc a Pastieri, pastieri. Iste 
mnohých potešili a prispeli k vytvoreniu slávnostnej vianočnej atmosféry. Je pekným zvykom, že 
kapela zahrá aj pred domami svojich členov. Po Šamoríne bol preto cieľom Hviezdoslavov a Hubice, 
napokon zasa naša malá dedinka Báč. Už po tretí raz sme si so susedmi mohli vychutnať hru kapely, 
vlani dokonca aj nádherne snežilo. Potom sa splnil sen môjho manžela. Keďže v našej obci je pútnic-
ké miesto Márie, veľmi túžil po tom, aby dychovka zahrala aj pri kostole. Na žiadosť františkánok však 
mohli zahrať aj na dvore kláštora, teda nádhernú hudbu si mohli vypočuť aj nemobilné rehoľníčky. 
Ako povedal dirigent Vojtech Fekete, bolo veľmi dojímavé sledovať, ako sa rad radom otvárajú okná, 
a ako na dvore postávajú rehoľníčky. Slzy, ktoré stekali po ich lícach, boli slzami dojatia a radosti. Bol 
to najkrajší a najpohnutejší vianočný zážitok môjho manžela. 

Derzsiová, Báč
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Môj príbeh sa začal pomerne 
nepríjemnou situáciou. Prá-
ve som sa v uliciach nášho 
mesta kamsi ponáhľala, keď 
sa na mojich čižmách jedno-
ducho ulomil opätok. Člo-
vek si hneď pomyslí, nech 
žijú predražené a „kvalit-
né“ čižmy! Väčšina žien v 
takýchto situáciách príde 
do pomykova, koľko okolo-
idúcich si všimlo „nehodu“. 
V najlepšom prípade si tre-
ba rýchlo sadnúť do auta a 
zmiznúť, v horšom prípade 
si treba nepozorovane vložiť 
odlomený opätok do vrecka 
a nenápadne dokrivkať do 
najbližšej opravy obuvi. Tak 
som to urobila aj ja.
Dielňou sa šírila charakteristic-
ká vôňa kože a lepidla. Všade 
drevené klince, náradie, pri 
stene starý šijací stroj Minerva 
a vedľa neho najmenej takisto 
starý stroj na brúsenie. Už som 
sa cítila bezpečnejšie, podob-
ne ako v čakárni lekára alebo v 
zubárskom kresle pred vytiah-
nutím boľavého zubu (nepre-
háňam azda?). Po jednom-
-dvoch úderoch sa obuvník 
postavil zo stoličky a s trochu 
smutným výrazom v tvári a so 
stiahnutým obočím sa spýta:
– Prosím?
S opätkom v ruke, trocha neis-
tá, keďže som vydaná napo-
spas osudu, mu vyrozprávam, 
čo sa stalo. Jeho odpoveď ma 
prekvapí, ale aj upokojí:
– Nie ste prvá. Sadnite si, pokú-
sim sa čižmu opraviť do pol 
hodiny.
Odpoveď ma prekvapí, ale 
ochota pomôcť ma upokojí! 
Počas čakania sa u obuvníka 
vystriedalo viacero ľudí. Nie-
ktorí si prišli s ujom Imrem 
len poklebetiť. Neraz zaznelo: 
„Imre, vy máte skutočne zlaté 
ručičky! Všetky topánky prijme-
te a čo vezmete do rúk, to sa 
potom opäť dá nosiť! Takto 
rýchlo, dobre a lacno nepracu-
je nikto v okolí!”
Dielňa s osobitou atmosférou 
ma čím ďalej, tým viac očaru-
je, akoby sa tu bol zastavil čas, 
ujo Imre v spoločnosti starého 
rádia poháňa šijací stroj. Množ-
stvo topánok a tašiek siaha až 

po strop. Bez váhania sa 
ho opýtam, či by mal niečo 
proti tomu, keby som naše 
stretnutie opísala v článku. 
Ujo Imre sa pousmeje.
– Pýtajte sa!
Tak sa pustíme do reči, ujo 
Imre krátko odpovedá na 
moje otázky:
– Celý život som žil pre toto 
povolanie. Za obuvníka 
som sa vyučil v roku 1960 v 
Nitrianskej Strede, od roku 
1972 žijem v Šamoríne a 
od roku 1990 pracujem 
ako živnostník. Manželka Ilon-
ka pracovala v Kožatexe, teda 
obuvnícke remeslo jej nie je 
cudzie, naopak, veľa mi pomá-
ha, šije napríklad zipsy. Dnes 
mám 62 rokov, ale svoju prácu 
z čistého srdca milujem. Zvykol 
som si na pokoj, ktorý mám v 
tejto dielni od siedmej rána do 
šiestej večera.
– A čo konkurencia?
– Necítim ju. Ľudia sa ku 
mne vracajú, čomu sa teším. 

Neraz sa stalo, že si ku mne pri-
šli dať opraviť topánky aj Bra-
tislavčania, dokonca som mal 
klientov aj z Rakúska. Nepopie-
ram, často sú prekvapení roz-
dielom v cenách (úsmev).
– Je tu veľa starých topánok, 
aký je ich osud?
– Stáva sa veru, že si ľudia 
zabudnú prísť po topánky. 
Niektorí, žiaľ, umrú, preto tu 
topánky zostanú. No tu sa nič 
nestratí. Kožu viem hocikedy 

využiť. Neraz sem prídu aj chu-
dobnejší ľudia, ktorým som 
topánky zvykol darovať.
Rozhovor ma úplne pohltil, až 
boli moje čižmy hotové. Doko-
nalé! Uvedomím si, aké pekné 
a dôležité je toto remeslo. Ako 
dobre, že sú ešte obuvníci!
Ujo Imre si už aj berie do svo-
jich pracovitých rúk ďalšie 
topánky a opäť poháňa šijací 
stroj. Už vyše štyridsať rokov.

Zsuzsanna Miklós 

Bol raz jeden obuvník...

Sprejeri kontra mestskí policajti 0:1
V súčasnosti sme svedka-
mi šírenia graffiti, čo odzr-
kadľuje aj zvýšený záujem 
médií a úradov, ako aj poli-
cajné hlásenia o precedent-
ných postihoch. Subkultúra 
graffiti je príznačná naj-
mä pre veľkomestá, no už 
zasahuje aj menšie mestá a 
výnimkou nie je ani Šamo-
rín. Príbeh graffiti sa začal
v New Yorku, kde maľova-
nie na steny vzniklo zo sig-
novania. Niektorí maľovali 
sprejom, pričom sa nesnaži-
li o kvantitu, ale kvalitu. 
Z istého uhla pohľadu by sme 
mohli hovoriť aj o novom 
umeleckom odvetví, keby sa 
„majstrovské diela“ rodili na 
miestach, ktoré sú na to urče-
né. Ak však „mladí Picasso-
via“ namaľujú svoje diela na 
múr niektorého z rodinných 
domov, na niečí betónový 
plot alebo na verejné budo-
vy, tak je to viac než poburu-
júce. 
Aj v našom meste nájdeme 
menšie či väčšie graffiti. Dom
služieb, amfiteáter v Pomlé

i múry rodinných domov sa 
stali cieľmi šamorínskych 
sprejerov. No nedávno došlo 
k zmene! 
Mestskej polícii sa podarilo 
identifikovať a rozbiť jednu
skupinu sprejerov. O prípade 
nás informoval mestský poli-
cajt Štefan Pongrácz: 
– Už dlhší čas sme mali prob-
lémy s graffiti, veď občania sa
sťažovali nielen u nás, ale aj u 
štátnej polície, dokonca aj u 
primátora. Počas hliadkova-
nia sme si pri Dome služieb 
všimli menšiu skupinu, kto-
rej členovia na náš príchod 
reagovali pomerne nervóz-
ne. Zistili sme ich totožnosť a 
pustili sme sa s nimi do reči. 
Od týchto mladých ľudí sme 
sa dozvedeli niekoľko mien 
a informácií ohľadne graffiti.
Na základe informácií získa-
ných od nich sme navštívili 
aj maďarskú základnú školu, 
nakoľko podľa nášho zdroja 
bol v skupine sprejerov aj 
jeden ôsmak z tejto školy. 

Vypočuli sme dvoch žiakov, 
od ktorých sme získali ďalšie 
informácie. Potom sme zašli 
do slovenskej školy, kde sme 
museli vypočuť už viacej žia-
kov. Neskôr sme sa dozvedeli 
aj to, že kým sme prešli z jed-
nej školy do druhej, vypočutí 
žiaci už ostatným zaslali sms-
-správy, aby neklamali, lebo 
policajti všetko vedia. 
Žiakov sme konfrontovali so 
zistenými faktami. Už sme 
vedeli, kto kde kreslil a aké 
má „umelecké meno“, kto-
rým sa pod kresby podpiso-
vali. Naša cesta viedla potom 
na gymnázium, kde sme 
takisto predvolali menšiu 
skupinu. Dozvedeli sme sa aj 
to, odkiaľ získavali špeciálne 
farby.  
Riaditelia škôl, prirodzene, o 
udalostiach informovali rodi-
čov, my sme štátnej polícii 
odovzdali podrobné hlásenie 
spolu s kompletnou fotodo-
kumentáciou. Dnes sa prípad 
ešte vyšetruje.        (kovács)
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Ponuka Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaia
J. K. ROWLING: HARRY POTTER A DARY SMRTI
Harry bol poverený ťažkou, nebezpeč-
nou a zdanlivo nesplniteľnou úlohou: 
nájsť a zničiť všetky zostávajúce Volde-
mortove horcruxy. Ešte nikdy sa necítil 
tak sám a ešte nikdy nemusel čeliť tak 
strašne vyzerajúcej budúcnosti. Ale 
Harry v sebe musí nájsť silu, aby splnil 
túto úlohu. Musí opustiť bezpečné a 
priateľské útočište v Brlohu a vydať sa 
bez strachu a váhania na neúprosnú 
cestu, ktorá pred ním leží. 
V poslednom, siedmom diele série 
Harry Potter odhalí J. K. Rowlingová tak 
dlho očakávané odpovede na mnoho 
nezodpovedaných otázok. Strhujúco napísaný príbeh, ktorý 
sa zamotá a zase rozmotá a ktorý Vás pohltí dychuberúcou 
rýchlosťou deja len potvrdzuje, že autorka je skvelou rozprá-
vačkou a že jej knihy budú ľudia čítať znovu a znovu

SHANE GERICKE: VRAŽDA AKO HRA
Začínajúca vyšetrovateľka Emily Thompsonová pracuje a žije 
na pokojnom predmestí Chicaga. Raz ráno pri pravidelnom 
behu nájde tri mŕtve vtáky s odrezaný-
mi hlavami. V ten istý deň ju privolajú k 
mŕtvole mladej ženy, ktorú našli v aute 
s Emilinou vizitkou. Po návrate domov 
objaví vyšetrovateľka hlavy mŕtvych 
vtákov vo svojej poštovej schránke. Na 
druhý deň neznámy mladík odovzdá 
Emily obálku s blahoželaním k jej blí-
žiacim sa narodeninám a odkazom, že 
v knižnici ju čaká darček: ďalšia mŕtvola 
a pri nej vizitka. Obetí v meste pribúda 
a je zjavné, že všetky vraždy majú spo-
jitosť s Emily. Vrah vie o nej všetko, no 
ona netuší, kto a prečo ju nenávidí. Začína sa hra na mačku a 
myš – podozrivý je každý.

Rozlúčka so zimou v Mliečne 2. februára na fotkách
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Fánky s jahodovým 
krémom

Potrebujeme: 
Na cesto: 3 dl vody, štipku soli, 1 
lyžičku cukru, 15 dkg masti, 15 
dkg múky, 5 vajíčok, maslo na 
vymazanie plechu a 1 vajíčko na 
potretie cesta
Na krém: 5 bielkov, 30 dkg jahôd, 3 dl mlieka, 5 dkg jahodové-
ho krémového prášku (na varenie), 5 dkg múky, 10 dkg cukru
Na vrch: 4 dl šľahačky, 5 dkg cukru, 2 lyžice práškového cukru
Na ozdobenie: 20 ks jahôd
 
Vodu v hrnci ochutíme soľou a cukrom a privedieme do varu. Pri-
dáme masť a ďalej necháme vrieť, kým sa masť úplne neroztopí. 
Vmiešame múku a za stáleho miešania varíme dovtedy, kým nebu-
de masa hladká a kým sa neoddeľuje od hrnca. Dáme dole z ohňa 
a  do cesta po jednom zapracujeme vajíčka. Plech s nízkymi okrajmi 
jemne vymažeme maslom alebo prikryjeme papierom na pečenie. 
Vaječnú masu naplníme do zdobiaceho vrecka a na plech vytláčame 
guličky veľkosti pingpongovej loptičky alebo ako prst hrubé mača-
cie jazýčky. Vrch potrieme vyšľahaným vajíčkom a vidličkou ozdo-
bíme plytkými ryhami. Rúru predhrejeme na 230 stupňov a fánky v 
horúcej rúre pečieme 5 minút, potom oheň stíšime na 200 stupňov 
a pečieme ďalších 15-18 minút. (Rúru neotvárajme!) Rúru potom 
vypneme, dvierka poodchýlime a fánky ešte asi 10 minút sušíme.
Keď fánky vychladli, vrúbkovaným nožíkom z nich zrežeme tretinu, 
to budú klobúky. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh, jahody umyjeme 
a necháme odkvapkať. V mixéri ich rozšľaháme, precedíme do hrn-
ca a vymiešame s mliekom, krémovým práškom, múkou a cukrom. 
Zmes dáme nad parný kúpeľ a za stáleho miešania varíme dovtedy, 
kým nedostaneme tuhý krém. Dáme dole z ohňa a ihneď pridáme 
sneh z bielkov. Horúci krém vložíme do zdobiaceho vrecka a naplní-
me ním fánky. Naplnené fánky po vychladnutí vložíme do chladnič-
ky, aby krém stuhol. 
Šľahačku vyšľaháme s 5 dkg cukru, naplníme do zdobiaceho vrecka 
a ozdobíme jahodový krém. Na cesto preosejeme práškový cukor, 
opatrne položíme na šľahačku a korunujeme jahodami.

Recept sme dostali od Rozálie Némethovej zo Šamorína.
Milí čitatelia, aj naďalej čakáme na vaše recepty. Zašlite nám 
ich na našu adresu: Šamorín a okolie, Hlavná 37, 931 01 
Šamorín alebo na emailovú adresu redakcia@samorin.sk.

FEBRUÁR 2008

HASIČI ZASAHOVALI
• 7. januára o 20.30 hod. sa 
stala dopravná nehoda medzi 
Šamorínom a Dunajskou Luž-
nou. Na zľadovatenej ceste 
vodička so svojím vozidlom 
Peugeot 206 dostala šmyk a 
narazila do stromu. Pri náraze 
spolujazdkyňa vo vozidle utr-
pela zranenia, s ktorými bola 
prevezená do nemocnice. 
• 11. januára  o 14.14 hod. 
hasičská jednotka zo Šamorína 
bola vyslaná k požiaru smetia 
do Hamuliakova. Požiar v cho-
tári susednej obce Hamuliako-
vo bol založený pravdepodob-
ne úmyselne. 
• 25. januára v bytovom dome 
na Čilistovskej ceste sa zasekol 
výťah, v ktorej zostala uväzne-
ná osoba. Do príchodu privola-
ných hasičov sa podarilo oby-

vateľom domu uväznenú oso-
bu z výťahu vyslobodiť. Hasiči 
už nemuseli zasahovať. 
• 27. januára neznámy pácha-
teľ podpálil kontajner na sme-
ti pred budovou polikliniky. 
Našťastie v blízkosti kontajnera 
neparkovali autá. 
• 27. januára hasičská jed-
notka bola privolaná k obci 
Hviezdoslavov, kde silný vietor 
vyvrátil strom na cestu. Privola-
ným hasičom pomohli miestni 
obyvatelia.   
• 30. januára sa stala doprav-
ná nehoda medzi obcami 
Dunajská Lužná a Studené. 
Vodič vozidla prichádzajúceho 
po vedľajšej ceste nedal pred-
nosť vozidlu na hlavnej a zrazili 
sa. Vo vozidle Škoda Forman sa 
zranil vodič.

Darovania krvi organizované-
ho 15. januára Miestnym spol-
kom Slovenského Červeného 
kríža v Šamoríne a Základnou 
organizáciou SČK v Mliečne v 
Mestskom kultúrnom stredisku 
v Šamoríne sa zúčastnili: Ildi-
kó Kissová, Rozália Lasanová, 
Viera Zacharovová, Olga Sze-
gényová, Zuzana Radocsáko-
vá, Ľudovít Csenkey, Ladislav 
Peller, Ernest Világi, Ján Berta-
lan, Rastislav Novoník, Oskar 
Ballán, Attila Horváth, Zuzana 
Horváthová, Zdeno Kundera, 
Alexander Kovács, Ján Szalay, 
Juraj Pirko, Ján Kozsich, Ján 
Varga, Eugen Fehér, Ľudovít 
Kovács, Margita Sárköziová, 
Ladislav Sárközi, Jozef Piskor, 
Helena Ugróczkyová, Juraj 

Jávorka, Marta Lázárová, 
Tibor Czvedler, Tibor Jesko, 
Zoltán Vígh, Agneša Bosná-
ková, Július Horváth, Michal 
Vass, Štefan Czére, Ladislav 
Ravasz, Gábor Veres, Kristína 
Szarkaová, Ildikó Horváthová, 
Tímea Galambosová, Peter 
Jávorka, Monika Lengyelo-
vá, Tibor Varga, Karol Turinič, 
Peter Henyei, Ondrej Horváth, 
František Varga, Monika Len-
tulayová, Terézia Cikhardová, 
Karol Polacsek, Karol Paulo-
vicz, Tomáš Szűcs, Arpád Őry 
– prvodarca, ktorý 7. januára 
2008 oslávil svoje 18. narode-
niny, Alžbeta Soókyová, Vla-
dimír Gábor, Mónika Trnková, 
Juraj Szamaránszky, Tomáš 
Seregi, Eva Molnárová.  (ti)

DAROVALI KRV

RECEPTY

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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– Štvorhviezdičkový hotel má 
54 izieb, pre náročnejších hostí 
ponúka aj apartmány. Hostia si 
v ňom môžu vybrať z niekoľ-
kých stoviek jedál, medzi kto-
rými nechýbajú ani špeciality 
a môžu si pochutiť aj na cuk-
rárenských výrobkoch hote-
la. Hotel okrem ubytovania 
a stravy ponúka aj organizo-
vanie konferencií, kongresov, 
seminárov, školení, svadieb 
a rodinných osláv. To všetko 
ponúka v príjemnej, pokojnej, 
rodinnej atmosfére. Vedenie 
hotela robí všetko preto, aby 
sa v ňom hostia cítili príjemne, 
keďže Kormorán sa nachádza v 
nádhernom, tichom prostredí. 
Hotel využil aj prírodné mož-
nosti a vlani na 19 hektároch 
vybudoval nádherný park, tzv. 
Lagúnu. Hotelu nechýba ani 
tenisové a futbalové ihrisko, 
hostia ako aj návštevníci hotela 
majú k dispozícii aj relax cen-

trum (sauna, bazén s hydro-
masážou, atď.), nehovoriac o 
vodných športoch – dozvedeli 
sme sa od technického riadite-
ľa Štefana Nagya.
Vedenie hotela Kormorán by 
chcelo docieliť, aby sa hotel stal 
atraktívnym aj pre miestnych 
obyvateľov, nielen pre hostí zo 
zahraničia a zo vzdialenejších 
kútov našej vlasti. Pre hostí, 
ktorí sa do hotela vracajú, chce 
vždy pripraviť čosi nové. Ten-
to rok sa sústreďuje na zdravú 
životosprávu, čo je evidentné 
už teraz. Pre raňajkujúcich hos-
tí napr. k raňajkám vo forme 
švédskeho stola, ktorých cena 
je 190 korún, podľa dennej 
ponuky zdarma ponúka ovoc-
né a zeleninové šťavy. Hotel sa 
sústreďuje aj na starostlivosť o 
hotelový park, už sa pripravuje 
na sezónu, preto sa už strihajú 
kríky a stromy. Plánuje vybu-
dovať aj nové športoviská, jed-

ným slovom sa snaží o to, aby 
pre svojich hostí a aj miestnych 
obyvateľov vytvorilo príťažlivé 
prostredie, aby im spríjemnilo 
a skrášlilo čas, ktorý strávia na 
brehu jazera. 

Recept hotela Kormorán
Zo širokej škály jedál maďar-
skej kuchyne by sme vyzdvih-
li tento recept, ktorý určite 
získa priazeň všetkých tých, 
ktorí majú radi dobré jedlo.
Nakoľko sa hovorí, že človek 
je aj očami, toto jedlo si zís-
ka priazeň labužníkov. Po 
chuťovej aj estetickej strán-
ke patria kuracie prsia Kis-
kőrös k špecialitám maďar-
skej kuchyne.
Kuracie prsia plnené husa-
cou pečienkou vytvárajú fan-
tastickú harmóniu s kôprovo 
smotanovou omáčkou, čo 
vyzdvihne chute charakteris-
tické pre maďarskú kuchyňu.

Kuracie prsia Kískőrös
 Pre 4 osoby
Potrebujeme: Kuracie prsia – 
800 g, husaciu pečeň nevykŕ-
menú – 500 g, smotanu – 500 
ml,  cibuľu – 200 g, kôpor – 20 
g, papriku mletú, soľ, korenie, 
vegetu, olej – podľa potreby.
Postup:
Husaciu pečeň upečieme. 
Kuracie prsia narežeme, čím 
vytvoríme kapsičky, ktoré 
naplníme pečenou husacou 

pečeňou. Otvor uzavrieme 
(špáradlom) a kuracie prsia 
osolíme, okoreníme, pečieme 
z obidvoch strán a zalejeme 
vývarom.
Dusíme cca 20 min., vybe-
rieme a odložíme na teplé 
miesto.
Potom nadrobno nakrájanú 
cibuľu opražíme, prisypeme 
kôpor, mletú papriku a zaleje-
me s vývarom, v ktorom sme 
dusili prsia. Privedieme do 
varu a zahustíme smotanou a 
krátko prevaríme.
Kuracie prsia nakrájame na 
plátky a zalejeme kôprovou 
omáčkou.
Ako prílohu odporúčame ryžu 
alebo zemiaky pripravené na 
rôzny spôsob.
Prajeme Vám dobrú chuť!

Helena Tóthová

Čo nového v hoteli Kormorán?
Na sklonku januára sme sa v krásne slnečné predpoludnie zastavili v hoteli Kormorán v Čilistove, kde sme 
sa zaujímali, ako plynie život uprostred zimy na tomto tichom, peknom a pokojnom mieste. Veď hotel 
leží v tesnej blízkosti prívodového kanála vodnej elektrárne Gabčíkovo-Nagymaros, na brehu čilistovskej 
Lagúny.

Autorizované elektronické služby poskytované daňovou správou
Daňové riaditeľstvo SR pracovisko 
Trnava uskutočnilo informačný deň 
k autorizovaným elektronickým služ-
bám, poskytované daňovou správou 
prostredníctvom Portálu daňovej sprá-
vy SR www.drsr.sk.  
Autorizované elektronické služby poskyto-
vané daňovou správou autorizovaným pou-
žívateľom:
•  Zoznam daní, na ktoré je daňový subjekt 

evidovaný alebo registrovaný,
•  Dokumenty daňového subjektu  podané 

na daňový úrad,
•  Dokumenty daňového úradu  vystavené a 

doručené daňovému subjektu,
•  Podanie dokumentov v elektronickej for-

me jedným z dvoch spôsobov:
 a/ so zaručeným elektronickým podpisom 
(podmienkou je obstaranie certifikátu pre
zaručený elektronický podpis od akredito-
vanej certifikačnej autority www.caevpu.sk,
www.psca.sk, www.dtca.sk, www.disig.sk),
  b/bez zaručeného elektronického podpi-
su (podmienkou je uzatvorenie dohody so 
správcom dane podľa § 20 ods. 8 zákona č. 
511/1992 Zb. a povinnosť do piatich pracov-
ných dní odo dňa elektronického podania 
doručiť v písomnej forme prvú stranu doku-

mentu a Vyhlásenie o podaní písomnosti 
elektronickou formou).
• Správa práv (pridelenie a odobratie prístu-
pových práv iným osobám – napr. zamest-
nancom). 
1. Ako sa stať autorizovaným používateľom 
elektronických služieb – postup:
registrácia – vyplnenie a vytlačenie regis-
tračného formulára na portáli, autorizácia 
– predloženie registračného formulára a 
dokladov na daňovom úrade.
2. Podrobnejšie informácie nájdu daňové 
subjekty na Portáli daňovej správy www.
drsr.sk v časti Registrácia.

Vedúci smeny hotela Kormorán 
Ladislav Ozsvald
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Spoznajte svoje energetické centrá, alebo 
koleso sa točí a ktovie, kde sa zastaví 
Slovo čakra má staroindic-
ký pôvod a jeho význam je 
koleso.
Takzvané čakry sú rôzne 
energetické kolesá, víry v 
našom organizme. Keďže 
nemajú materiálnu podsta-
tu, sú neviditeľné (aspoň pre 
väčšinu ľudí) a ich existencia 
sa nedá dokázať ani anato-
micky, mnohí o ich existencii 
pochybujú. Čakry v súlade so 
svojím umiestnením prestu-
pujú telom, ovplyvňujú fun-
govanie orgánov, krvný obeh 
a hormonálnu činnosť, ale aj 
emócie a myšlienky. Absor-
bujú aj energiu a informácie 
získané z vonkajšieho sveta, 
ktoré premieňajú tak, aby 
slúžili telesným, psychickým 
a duševným procesom, čím 
zabezpečujú správne prúde-
nie energie v organizme. 
Každá zo siedmich čakier má 
vymedzenú úlohu a v rámci 
ich pôsobnosti im prináležia 
isté farby, zvuky a prvky. Iste, 
existuje oveľa viac než sedem 
druhov čakier, tie však teraz 
necháme bokom, keďže ich 
ovplyvňuje a harmonizuje bez-
chybná činnosť hlavných 
čakier.
Základom „neviditeľné-
ho“ nabitia sa je prúdenie 
energie, ktoré absorbovali 
čakry pozdĺž chrbtice zdo-
la nahor. Tieto energetické 
kanály nazývame meridi-
ány, toto označenie môžu 
mnohí poznať napríklad z 
akupunktúry.
Meridiány teda zásobujú 
čakry energiou. Energia 
čakier vyžaruje aj sme-
rom von, toto vyžarovanie 
vytvára auru. Činnosť čakier 
narúšajú vplyvy prostredia, 
nesprávne stravovanie, stres 
alebo negatívne myšlienky. 
Táto porucha sa môže prejaviť 
buď nedostatkom energie ale-
bo intenzívnejšou činnosťou 
niektorého energetického cen-
tra, čo môže viesť k psychic-
kým problémom, k poruchám 
celkovej dispozície, k poru-
chám vo fungovaní orgánov, 

v najhoršom prípade dokonca 
až ku chronickým ochoreniam. 
Každá čakra je zodpovedná za 
komfort istej časti tela. Človek 
je zdravý len vtedy a len vtedy 
sa cíti dobre, ak každá čakra 
pracuje vyrovnane a optimál-
ne. Harmonizáciu alebo zod-
povedajúce kmitanie energie 
môžeme dosiahnuť napríklad 
adekvátnym liečebným kame-
ňom. Predná časť tela vo vše-
obecnosti jemnú materiálnu 
energiu absorbuje, kým zadnú 
energiu zasa odovzdáva. Pozri-
me sa hlbšie na príčiny chorôb, 
napätia, psychických a dušev-
ných problémov, aby sme 
neskôr vlastnými silami doká-
zali pomôcť sebe i druhým, 
aby sa náš život stal krajším a 
príjemnejším.  
1. čakra: Múládhára je to cen-
trum nadobličiek a nervovej 
sústavy kostrče, v prípade 
funkčnej poruchy môže spô-
sobiť zápal kĺbov, nadváhu, 
zlatú žilu a zápchu, môžu sa 
dostaviť aj problémy súvisiace 
s nohami, chodidlami, kosťami 
a zubami. Spomedzi emočných 
a psychických problémov sa 

môže objaviť pocit prázdnoty 
a neschopnosť nájsť vnútorný 
pokoj.
2. čakra: Sváhištána čakra zod-
povedá za pohlavné žľazy (u 
žien za vaječníky, u mužov za 
semenníky), resp. nervové cen-
trum krížovej kosti. Zlá činnosť 
čakry spôsobuje u žien frigidi-
tu, u mužov zasa impotenciu. 
Okrem toho môže spôsobiť 

neplodnosť, problémy s močo-
vým mechúrom a obličkami, 
ochorenie maternice a bolesti 
v dolnej časti chrbta. Na emoč-
nej a psychickej úrovni sa môže 
objaviť strach, šok a pocit viny.
3. čakra: Manipúra zodpovedá 
pankreasu a brušnému ner-

vovému centru. Poruchy 
vo fungovaní môžu viesť k 
tráviacim problémom, cuk-
rovke a chronickej únave. 
Na emočnej a psychickej 
rovine sa môže prejaviť níz-
ke sebavedomie, prehnane 
upätá osobnosť a násilnosť.
4. čakra: Srdcová čakra 
zodpovedá tymusovej žla-
ze a nervovému centru srd-
ca. Funkčné poruchy môžu 
viesť k pľúcnym ochore-
niam, astme, vysokému 
krvnému tlaku, k zablo-
kovaniu ruky a prstov. V 

oblasti citov a psychiky sa pre-
javuje strachom z oklamania 
a v partnerskom vzťahu zasa 
vzájomnou závislosťou.
5. čakra: Višuddha zodpovedá 
štítnej žľaze, ako aj nervovému 
centru hltana. V prípade funkč-
nej poruchy sa môže objaviť 
meravosť krku, nachladnutie, 
bolesť hrdla, porucha sluchu a 
hučanie v ušiach. Na poli emó-

cií a psychických problémov jej 
možno na vrub pripísať snahu 
o maximalizmus a neschop-
nosť vyjadriť svoje pocity.
6. čakra: Ádžna („tretie oko“) 
zodpovedá žľazám v spodine 
lebečnej a nervovému centru 
krčnej tepny. V prípade nedo-
statočnej činnosti sa objavu-
je bolesť hlavy, nočné mory, 
ochorenia očí, nervové poru-
chy a zelený zákal. Na emočnej 
a psychickej úrovni sa môžu 
prejaviť ťažkosti v učení, ako aj 
halucinácie. 
7. čakra: Sahasrára (korun-
ná čakra) zodpovedá epifýze, 
resp. nervovému centru moz-
govej kôry. Poruchy v jej čin-
nosti môžu spôsobiť skleslosť, 
posadnutosť, pomätenosť, 
chronickú vyčerpanosť, citli-
vosť na škodlivé látky, epilep-
siu a duševné choroby.
 Toľko teda o našich kruhových 
energetických centrách. V ďal-
šom článku predstavíme kame-
ne, ktoré zodpovedajú jednot-
livým čakrám, na základe ana-
lýzy ich kmitania si povieme 
čosi o využití kameňov, draho-
kamov a polodrahokamov.  

Ervin Kocsis,
masážny salón na Ružovej ulici, 

Šamorín
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Celoštátna 
kynologická súťaž 
Šamorínsky kynologický klub PO&VA po 7. raz zor-
ganizoval svoju kynologickú súťaž o Pohár mesta 
Šamorín. O súťaži nás informoval predseda klubu 
Štefan Pongrácz:

– Väčšie kynologické súťa-
že než je naša sa poväčšine 
začínajú až na jar. Niektoré 
kluby, ako aj náš, organizujú 
súťaže aj v zime, v ktorých si 
psy zmerajú sily pred veľkými 
pretekmi. Naša zimná súťaž 
je už tradičná, veď sa nám 
ju podarilo zorganizovať po 
siedmy raz a hrdo môžem 
povedať, že na ňu prišli pre-
tekári z celého Slovenska. 
Prvou súťažnou kategóriou 
je základná kategória ZM, 
v ktorej poväčšine preteka-
jú mladé psy a rozhodcovia 
hodnotia základnú posluš-
nosť psa. V kategórii SVV1 
sú už disciplíny poslušnosti, 
ako aj obranárske disciplíny 
náročnejšie, teda psy plnia 
náročnejšie úlohy. Treťou 

kategóriou je IPO, kde sa 
súťaží na základe medziná-
rodných pravidiel, pes vyko-
náva všetky úlohy bez vodia-
cej reťaze. Je to už kategória 
vyššieho stupňa. 
Súťaž sa začala ráno o devia-
tej a skončila popoludní o 
pol piatej. Tento rok o Pohár 
mesta Šamorín súťažilo 26 
psov. V každej kategórii 
sme ocenili troch najlepších 
psovodov, pričom v kaž-
dej kategórii dostal cenu 
aj najmladší pretekár. Spo-
medzi domácich psovodov 
skončil v kategórii ZM na 
prvom mieste Juraj Huber, 
za ním sa umiestnil Peter 
Kolník. Kategóriu SVV1 
vyhrala moja dcéra, Silvia 
Pongráczová.                    (kk)

ZO ŽIVOTA FC ŠTK 1914 ŠAMORÍN

Príprava na jarnú časť súťaže – seniori 
Družstvo seniorov – účastník 
III. ligy Západ na jarnú časť 
súťaže začal s prípravou 8. 
januára 2008. V tréningo-
vom pláne majú zahrnuté 
10 prípravných zápasov:  
19. január: D. Lužná – Šamorín 
0:0, 26. január: Artmédia B Bra-
tislava – Šamorín 4:1, 2. február: 
Rača Bratislava – Šamorín (zápas 
sa odohral v Senci), 6. február: 
Inter Bratislava (dor.) – Šamorín, 
9. február: Topoľčany – Šamorín, 
16. február: Vieska – Šamorín, 17. 
február: O. Potôň – Šamorín, 20. 
február: Trhová Hradská – Šamo-
rín, 23. február: Pezinok – Šamo-
rín, 1. marec: Iskra Bratislava 
– Šamorín.
Vedúcim družstva zostáva naďa-
lej dlhoročný skúsený funkcionár 
Ladislav Sánka, vedúcim tréne-
rom Marian Novotný, niekdajší 
ligový hráč Interu Bratislava. 
Funkciu asistenta trénera bude 
vykonávať Jozef Szabados. Do 
jarnej prípravy družstva sa zapo-
jili nasledovní hráči: Peter Almási, 
Róbert Ambrus, Branislav Čer-
vený, Tomáš Kovács, Jozef Sza-
bados, Szabolcs Szerda, Eduard 
Soós, Adrián Pörsök, Zoltán Őszi, 
Robert Végh, František Vodička, 
Attila Süke, Kornel Sárközy, Attila 
Rigó, Tomáš Soós, Robert Valík, 
Miroslav Bagin, Viktor Šimon, 
Daniel Džupir, Martin Polgár, 
Dávid Szerda, Daniel Lacko, 

Pavol Šiška. Z družstva odchádza 
Tomáš Méry, má sa stať hráčom 
Rohoviec. FC ŠTK 1914 Šamorín z 
roka na rok negatívne ovplyvňu-
je v činnosti nepriaznivá finančná
situácia. Z uvedeného dôvodu aj 
touto cestou prosíme o finanč-
nú podporu ďalších sponzorov. 
Kontakt: Mgr. Gabriel Bárdos, tel.: 
5900 425.
V závere jesennej súťaže z dôvo-
du vážnej operácie sa vzdal dlho-
ročnej úspešnej funkcionárskej 
činnosti Alexander Farkas, ktorý 
sa na štadióne prihováral k nám 
a súperom ako hlásateľ, evido-
val členskú základňu, starostlivo 
vyberal členské príspevky, pri-
pravoval plagáty a zverejňoval 
ich, bol precíznym futbalovým 
informátorom a aktívne spolu-
pracoval s redakciou Šamorín a 
okolie. Vedenie FC ŠTK oceňuje 
jeho dlhoročné pôsobenie: želá-
me Ti  „Sanyi bácsi“, aby Tvoja 
operácia bola čo najúspešnejšia 
so skorým uzdravením.
Termíny domácich stretnutí 
jarnej súťaže 2008
23. marec: Šamorín – Neded, 
6. apríl: Šamorín – Veľké Ludin-
ce, 20. apríl: Šamorín – Galanta, 
1. máj: Šamorín – Myjava, 11. 
máj: Šamorín – P. Bystrica, 25. 
máj: Šamorín – Štúrovo, 15. jún: 
Šamorín – D. Vestenice.

Štefan Balog, 
sekretár FC ŠTK 1914

13. januára sa mladí futbalisti z klubu Gold Ball Samaria zúčastni-
li na medzinárodnom futbalovom turnaji v rakúskom mestečku 
Bruck and Leitha. Ako jediný zahraničný účastník reprezentovali 
naše mesto dve vekové kategórie, a to futbalisti narodení v roku 
1996 a v roku 1998. V oboch vekových kategóriách súťažilo osem 
družstiev. Naše družstvo ročník 1998 skončilo na piatom mieste, 
kým mladší futbalisti boli vo svojej kategórii najlepší a domov si 
priniesli víťazstvo
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6. decembra 2007. sa narodil 
Dávid Kajdacsy, 9. decembra 
Matej Henyig, 11. decembra 
Máté Bodó a Laura Borgu-
ľová, 15. decembra Richard 
Ďuríšek, 1. januára 2008 
Matej Špaňo, 2. januára 
Rudolf Šulák, 3. januára Mar-
tin Jenčuš, 10 januára Radka 
Rončkevičová, 14. januára 
Dominik Farkaš, 19. januára 
Sofia Malfermo. 
Veľa šťastia, novorodenci!

NARODENIA

17. decembra 2007. zomrel vo 
veku 68 rokov Koloman Csá-
pai, 24. decembra vo veku 56 
rokov Ján Konkoly, 2. januára 
2008. vo veku 86 rokov Anna 
Vargová, 12. januára vo veku 
82 rokov Ľudovít Mikóczy, 
21. januára vo veku 53 rokov 
Peter Vranský, 24. januára vo 
veku 55 rokov Ján Iván.
Česť ich pamiatke!

ÚMRTIA

Veľa šťastia, zdravia, lásky a 
pohody prajeme tým obča-
nom mesta, ktorí vo februári 
2008 dovŕšia 70., 75., 80., 85., 
86 a viac rokov života: Štefan 
Balog, Želmíra Bilakorová, 
Vincent Gálffy, Ľudovít Gyu-
lai, Štefan Lajtman, Edmund 
Mészáros, Margita Szabóová, 
Jozef Szamaránszky, Marta 
Világiová, Ján Drobný, Ale-
xander Farkas, Jozef Kadvan, 
František Timár, Johana 
Feketeová, Ondrej Katona, 
Bernadeta Mikócziová, Mária 
Csutorová, Alžbeta Mikloso-
vá, Erna Ruttkayová, Alžbeta 
Sebényová, Ján Vranský, 
Anna Zátrochová.

NAŠI JUBILANTI

KALENDÁR UDALOSTÍ

• 13. február – Géza Gárdonyi: Víno (A bor) – diva-
delné predstavenie Jókaiho divadla z Komárna 
– 19.00 
• 22. február – Pesničky o svete – hudobno-vý-
chovný program pre žiakov I. stupňa ZŠ. V progra-
me účinkuje spevácke duo Boris Lettrich & Mário 
Tománek, protagonisti žilinskej skupiny AYA – 8.30 
• 22. február – 9.30 – Protidrogový motivačný 
program Slepá ulica pre žiakov II. stupňa ZŠ 11.00 
– pre študentov SŠ a Gymnázií. Celý program je 
spracovaný nenásilným spôsobom za pomoci sily 
melodickej rockovej hudby, pozitívnych textov a 
motivačného hovoreného slova. V programe účin-
kuje spevácke duo Boris Lettrich & Mário Tomá-
nek, protagonisti žilinskej skupiny AYA. 
• 11. marec – Viktor – škola hrou – hudobno-vý-
chovný program pre žiakov I. stupňa ZŠ – 8.15, 
10.00 – pre žiakov  II. stupňa ZŠ.   
Stále programy:
Pondelok a štvrtok: Etka-jóga od 18.30 do 20.00 
hod. pod vedením Eleonóry Madarászovej v miest-
nosti 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

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

• Vezmem do prenájmu izbu 
v byte, v rodinnom dome v 
Šamoríne alebo v okolí. E-mail: 
prenajom@inmail.sk, 
tel.: 0911/979 000 
• Predám v Šamoríne 2-izbový 
tehlový byt. Cena: 2,3 mil. Sk. 
Tel.: 0907 524 832

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

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

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

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

objednanie!

Miestna organizácia Slovenské-
ho rybárskeho zväzu 

pozýva členov na výročnú 
členskú schôdzu, ktorá sa bude 

konať 
2. marca 2008 o 9.00 hod.

vo veľkej sále Mestského kultúrneho 
strediska.

Budú sa prejednávať dôležité otázky 
(napr. čilistovské jazero atď.), preto 

žiadame členov o účasť. 
Vedenie ZO

DROBNÉ INZERÁTY

Stavebné bytové družstvo v Šamoríne, 
Kováčska 40, 931 01 Šamorín, dáva do 

prenájmu nevyužité priestory v budove 
družstva. Miestnosti sú vhodné predo-
všetkým na podnikateľskú činnosť pre 

menších živnostníkov. 
Ďalšie informácie na t. č. 562/48 47, resp. 

osobne na družstve.
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Profesionálne vedenie ekonomickej, mzdo-
vej a personálnej agendy vo forme 

jednoduchého a podvojného účtovníctva, 
spracovanie DPH a daňových priznaní. 

Tel.: 0910 220 820

Darujte 2% zo svojich daní 
Dobrovoľnému hasičskému 

zboru v Šamoríne!

Viacej informácií: 
www.dhzsamorin.sk 

Potrebné údaje:
Obchodné meno prijímateľa: 

Dobrovoľný hasičský zbor 
Šamorín 

Sídlo: Požiarnická 2, 931 01 
Šamorín 

IČO: 36087190 
Právna forma: 

Občianske združenie 
Číslo účtu: 0021878197/0900 

Silvia Tóthová 
– nechtový dizajn

Dunajská u. 31, 
931 01 Šamorín 

Ponúkam Vám:
• gélové nechty,

• akrylové nechty,
• zdobenie,

• suchú, mokrú, pánsku 
manikúru,

• regeneráciu rúk.
Tel.: 0903 243 937 
Teším sa na Vás!
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Spoločnosť Boni Fructi, spol. s r.o. so sídlom v 
Dunajskej Lužnej ( 15 km od Bratislavy) vyhlasuje 
konkurz na nasledovné pracovné pozície, pričom 
Miesto výkonu práce je DUNAJSKÁ LUŽNÁ:

1. Kvalitár pre hodnotenie kvality 
ovocia a zeleniny
Pracovná náplň: kontrola kvality prijatého 
tovaru, kontrola kvality tovaru pripraveného na 
expedíciu, pozostáva z fyzickej obhliadky tovaru, 
kontroly súladu s legislatívou a objednávkou, vyko-
nanie fotodokumentácie a písomného záznamu
Požadujeme: 
- prax v oblasti posudzovania kvality ovocia a 
zeleniny veľkou výhodou, 
- minimálne stredoškolské vzdelanie 
- komunikatívnosť a chuť pracovať v dvojsmennej 
prevádzke
- užívateľská znalosť počítačových programov 
Word, Excel.

2. Fakturantka
Pracovná náplň: vystavovanie faktúr, dobropisov, 
evidencia obalového hospodárstva
Požadujeme: 
- prax v odbore
- spoľahlivosť, komunikatívnosť, ochotu pracovať  
v mladom dynamickom kolektíve

3. Pracovník / pracovníčka oddele-
nia expedície
Pracovná náplň: spracovávanie odberateľských 
objednávok, vystavovanie dodacích listov a sprie-
vodných dokladov, ďalšie administratívne práce. 

Požiadavky pre uchádzačov: 
- ovládanie balíka MS office na užívateľskej úrovni
- prax v odbore výhodou, nie podmienkou, 
- pracovné nasadenie, komunikatívnosť a 
spoľahlivosť. 

4. Elektrotechnik-mechanizátor 
Pracovná náplň: údržbár poľnohospodárskych 
strojov a vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov 
(nízko- a vysokozdvižné vozíky), opravy rôznych 
strojov a technologických zariadení – triediace 
linky, baliace linky a pod. 
Požadujeme: 
- prax v odbore
- analytické myslenie, samostatnosť, spoľahlivosť

5. Správca budov 
Pracovná náplň: 
- správa budov zameraných na podnikanie v 
cestovnom ruchu a ubytovávaní ľudí
Požadujeme: 
- Vodičský preukaz skupiny B
- Samostatnosť, spoľahlivosť
- Prax v odbore výhodou

Nástup do všetkých pracovných pozícií je možný 
ihneď.  Vaše životopisy spolu s motivačnými listami 
zasielajte na adresu:
Boni Fructi, spol. s r.o., Lipnická 3035/162
900 42 Dunajská Lužná
FAX: 02/40 20 81 20            Tel:  02/40 20 81 09
e-mail: mertusova@dobrejablka.sk   

                                                RODINNÉ DOMY, POZEMKY,  BYTY
        0905/666 653 � reality@exclusive-reality.sk

WWW.SAMORIN.COM

ŠAMORÍN
Novinka

Ponuka práce:
Hladáme makléra pre Našu spoločnosť. 

Záujemca nech pošle životopis na: 
mgr.anita@zoznam.sk 

časť Bučuháza

Predáme 3 izb. tehlový byt 
v novostavbe o výmere 75 
m2. V byte sú plávajúce pod-
lahy, plastové okná, žalúzie, 
elektrické kúrenie. nachád-
zajú sa tu dve priestranné 
izby so zabudovaným šatní-
kom, veľká kúpeľňa s vaňou 
a samostatná toaleta. Ku 
kuchyňa patrí špajza. K bytu 
patrí aj murovaná pivnica.

BYT - Šamorín

Predáme 4 izb. novostavbu RD na 5,5 á pozemku v ti-
chej časti mesta. V prízemnom bungalove s obyt-
nou plochou cca 100 m2 sa nachádza kúpeľňa, 
samostatná toaleta, 3 priestranné izby a veľká obý-
vačka s predprípravou na krb spojená s kuchyňou 
a jedálňou. K domu patrí aj garáž. 

RD - Šamorín

Info: 0905/666 653

568 m2 573 m2 623 m2

764 m2 667 m2

� 0907/333 366
1 899 Sk/m2

� 0907/333 366 1 699 Sk/m2

Stavebné pozemky

Čukárska Paka
Stavebné pozemky

Všetky inžinierské 
siete k dispozícii

� 0907/333 3661 499 Sk/m2

Super
 pon

uka

Cena: 3 300 000 Sk

Cena: 6 800 000 Sk

Info: 0905/666 653
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