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Előhang  a „Hazata-
lálás” c. előadásso-
rozathoz
Hazatalálni annyit jelent, 
mint megérkezni valahová, 
ahol minden zegzug ismerős. 
Nekem beszélnek a fák, s ha 
úgy akarom, akkor a kövek is 
megszólalnak. Amikor minden 
a helyén van, s így nem kelet-
kezik szemét, hulladék, kido-
bandó dolog. Itthon vagyok, 
mert otthon is vagyok egyben. 
A felém tartó és a tőlem illan-
ni készülő idő bennem össz-
pontosul, amikor a „most”-ban 
vagyok benne, amikor itt és 
most létezem. És fel vagyok 
fegyverkezve az ilyenfajta 
létezéshez szükséges muníci-
óval. Otthon vagyok szellem-
ben, lélekben, testben. Együtt 
mozgok a világgal, s a világ 
együtt moccan velem. Amikor 
a nyelvem által képzett min-
den fogalom érthető és világos 
üzeneteket hordoz számomra, 
és ugyanígy átadhatóvá válik 
mások számára is, a tiszta gon-
dolatok közvetítésének eszkö-
zeként működik. S az én édes 
anyanyelvem által a zendülő 
lélek gondolatban formát ölt-
ve megépíti a körülöttem lévő 
világot. Így vagyok a világom-
nak ura és továbbteremtője 
is egyben. Ez lenne az ideális 
állapot, ez lenne az a teljesség, 
amelyből már régen kiestünk. 
Ez lenne a tenger, ahová min-
den esőcsepp visszatér egy-
szer. Mert az utunk mindig for-
rástól forrásig tart. A teljesség-
től a teljességig. De a köztes 
állapotban itt, a földi világunk-
ban bizony tévelygünk. Az már 
jó jelnek számít, ha keressük a 
visszavezető utat, ha már egy-
általán felmerül bennem az 

igény megfogalmazni a kér-
déseimet: Ki vagyok, honnan 
jöttem és merre tartok? Az az 
igazság, hogy mostanság igen-
csak furán működünk ebben a 
világban, csetlünk-botlunk, s 
igazán még csak kapaszkodó-
ink sincsenek. Vagyis első látás-
ra úgy tűnik, hogy elvesztek 
a biztos pontok. Nem tudom 
mihez mérni magam (és akkor 
mi van a mindenséggel?), s 
nemhogy az út végét, de még 
a következő lépést sem tartom 
biztosnak. Bizonytalanná vál-
tunk, mert nincs bizodalmunk 
a jövőben. Elveszett az ősbi-
zalom. Atomizálódtunk, a jól 
működő közösségek elemeire 
hulltak szét, nincs működési 
minta sem igazán, s az a tudás, 
amely természetes létállapo-
tunk volt valamikor, vissza-
vonult nagyon mélyre. Tán a 
tudatalattiba, vagy sejtmag 
szintjére összpontosult, tehát 
csak úgy tűnik, hogy elveszett. 
Valahol nagyon is megvan, 
s hogyha eljön az idő, akkor 
feltör, mint a hévizek a Kár-
pát-medencében. Csak nem-
törődömségünkből adódóan 
nehogy elszalasszuk a pilla-
natot. Még szerencse, hogy 
mindig leszületnek közénk 
emberek, akik hordozzák 
magukban ezt a fajta tudást. 
Nemcsak könyvekből tanulják 
azt, hanem megkapják készen. 
És az a dolguk, hogy az embe-
reket visszavezessék az elve-
szettnek hitt ösvényre. Ezért 
nem lehetett „kiirtani” a táltoso-
kat, és volt hiábavaló máglyán 
elégetni őket, hiszen ők teljes 
tudattal jönnek a világra. Min-

dig leszületnek újra és 
újra: Ady, József Atti-
la, Csontváry, Mozart, 

Petőfi, vég nélkül lehetne sorol-
ni őket. Vagy akár a csontko-
vács Pista bácsi, vagy fizikusok,
tanáremberek, művészettör-
ténészek, kutatók, vagy csak 
egyszerű emberek, akik napja-
inkban hittel teszik a dolgukat. 
A meggyújtott gyertyák mellé 
odaraknak elénk minden kul-
csot, amivel újra felnyithatjuk 
a hazavezető utat elzáró kapu-
kat. És ha a ránk merevedett 
közömbösséget sikerül lerázni 
magunkról, akkor mi is elindul-
hatunk a csillagösvényen, az 
ősök útján, a hazavezető úton. 
Szeretettel várunk mindenkit. 

Solymos József 

Hazatalálás A TARTALOMBÓL:

  Szeptemberben  
történt

  Városunk, Somorja 
szolgálatában

  Szüreti ünnepség jó 
hangulatban

  Lakásszövetkezeti 
gondjaink, újítási  
terveink

  Magasan szárnyal a 
Phoenix

  Tűzoltóverseny nem-
zetközi részvétellel

  A gyógyító kövek, 
avagy a kristályok 
mágiája

Városunk szülöttjét, a Budapesten élő Somorjai Kiss Tibor Mun-
kácsy-díjas képzőművészt a napokban Sólyom László, a Magyar 
Köztársaság elnöke a Magyar Képzőművészeti Egyetem professzo-
rává nevezte ki. A nem mindennapi elismeréshez mi is gratulálunk!

Kedves Olvasó!
Nyerjen 1.000,- koronát!
Mai számunktól kezdődően az AREA Somorja Kft. jóvoltából 
három hónapon keresztül 1.000,- szlovák koronát nyerhet. 
Teendője csak annyi, hogy az egyes számainkban feltett 3 
kérdés mindegyikére helyesen válaszoljon. Az 1. forduló kér-
déseit a 3. oldalon találja. A játékhoz sok sikert kívánunk.
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A szeptember 22-én tartott szüreti ünnepség részét képezte a 
délelőtti csalogató. A városban idén ismét megjelent a lovas kocsi, 
melyről nem hiányzott az ízletes murci, a Csalló Néptáncegyüttes 
tagjai pedig az egyes megállóhelyeken táncra perdültek. A zenét 
a Csalló együttes húzta, jókedvre derítve a nézőközönséget

Szeptember 16-án a Nagyboldogasszony-plébániatemplomban 
tartott bérmálási szertartás során Orosch János pozsony-nagy-
szombati segédpüspök megszentelte a felújított templomot is
Fotos – Szitás Zoltán felvételei  

Amint felvételeink is bizonyítják, kívülről teljesen megújult a 
somorjai zsinagóga. A külső felújítási munkák befejezése alkal-
mából szeptember 15-én Christina Kradolfer performanszának 
kíséretében megnyitották Liliane Csuka magyar származású sváj-
ci képzőművész „Le ciel appartient a tout le monde“ című kiállí-
tását, Maroš Borský, a Szlovákiai Zsidó Örökség Központjának 
igazgatója pedig bejelentette a somorjai zsinagóga felvételét A 
szlovákiai zsidó kulturális örökség útja projektbe   

A Somorja város polgármesterének vándorserlegéért folyó tűz-
oltóversenyen részt vettek testvérvárosunk, Leiderdorp tűzoltói 
is: Leo Apperloo, Ellen van der Beld, Monique Zwarts és Roland 
Plug
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Negyvenéves múltra tekint vissza az AREA Somorja Kft.

Városunk, Somorja szolgálatában
Az  AREA Somorja Kft. 1967-ben alakult Helyi Gazdasági Udvar néven. Függetlenül a rendszerváltástól, a 
vállalat töretlenül működik a mai napig. Olyan somorjai és tejfalusi dolgos polgárok alkotják ezt a vállala-
tot, akik mindenkoron tették és teszik a dolgukat a mai napig Somorjáért, városunkért. Negyven év nagy 
idő. Egy kis számadásra kértem fel Nagy József igazgatót, aki tizenöt éve vezeti a vállalatot.

1988-tól mint alkalmazott, 
1992-től mint megbízott 
ügyvezető igazgató dolgo-
zik az „Areában“. A rend-
szerváltás után sok minden 
megváltozott az országban, 
gondolom, a vállalatnál is 
voltak változások. Igazga-
tóként melyek voltak azok a 
feladatok, amelyeket fontos-
nak talált?
– Tudni kell azt, hogy a múlt 
rendszerben mint Helyi Gazda-
sági Udvar, majd AREA városi 
kisüzem néven működött a 
cég. Később váltunk kft.-vé. 
Az AREA  teljes mértékben az 
önkormányzat, pontosabban 
az önkormányzat gazdasági 
osztálya hatáskörébe tartozott. 
Sem jogilag, sem gazdaságilag 
nem volt független. A rend-
szerváltás után létrejöhetett 
egy új jogi formáció városi kis-
üzem néven, amely bizonyos 
fokig függetleníthette magát. 
Pályázat útján nyertem el az 
igazgatói posztot, és feladatul 
kaptam, hogy építsem és ala-
kítsam ki az AREA városi válla-
latot.
Minden átállás nehéz. Voltak 
gondok, melyekkel szembe-
sült, amikor irányítása alá 
került a vállalat?
– Arra nagyon jól emlékszem, 
hogy az első két-három év 
kritikus volt. A rendszervál-
tás után ennél a vállalatnál is 
szemléletváltásra volt szükség. 
Ez persze nehezen ment. Sok 
munkás elhagyott bennünket, 
hogy magánvállalkozóként 
folytassa a munkát, azonkívül 
a cég anyagi háttere és gép-
parkja is nagyon gyenge volt. 
Emlékszem, a szerelők „káréba“ 
rakták a szerszámaikat, és azzal 
szállították a munkavégzés 
helyére, talán volt egy 1203-
as Škoda autónk, azzal közle-
kedtünk. A városi kisüzemhez 
géppark és iparosok tartoztak. 
A város zöldövezetével foglal-
kozó munkások, hóeltakarítók 

külön csoportot alkottak, 
1992-ben kerültek át hozzánk, 
összevontuk a két csoportot. 
Ez fontos momentum volt az 
AREA életében. A másik fontos 
átalakulás az volt, hogy rá kel-
lett szoktatnunk a városi hiva-
tal alkalmazottait arra, hogy 
ezek után nem ők irányítják a 
munkásokat,  mert a vállalat-
nak van már vezetése, amely 
felveszi a munkamegrende-
léseket és koordinálja a mun-
kát. Változások voltak tehát a 
szervezésben, és ugyanilyen 
változásokra volt szükség az 
adminisztrációban is. A kezde-
tekben nyomorúságos fizeté-
sek voltak nálunk, erre sokan 
emlékeznek. Ma sem rózsás a 
helyzet, viszont sokkal köze-
lebb vagyunk az átlagfizetés-
hez, mint annak idején. 1998-
tól meg kellett változtatnunk 
a vállalat jogi formáját,  és kft. 
lettünk. Ez nagyban befolyá-
solta a helyzetünket, és elő-
segítette azt, hogy jogilag és 
gazdaságilag is függetlenítsük 
magunkat. Természetesen a 
vállalat teljes mértékben a 
város tulajdona, viszont önál-
lóan tudunk működni és dön-
teni bizonyos dolgokban.
Mivel foglalkozik ma az 
AREA Kft., milyen feladatkö-
rei vannak?
– Vállalatunknak ma 27-féle 
tevékenységre van engedé-
lye és licence. A cég fő tevé-
kenysége továbbra is az, hogy 
szolgálja Somorját. A zöldöve-
zetek, az utak, a közvilágítás, a 
temetők rendben tartása, vala-
mint a temetkezés és a városi 
piac működtetése is hozzánk 
tartozik. Ezeken kívül kisebb 
építkezéseket is vállalhatunk, 
továbbá  vízszerelést, villany-
szerelést, fuvarozást, tehát elég 
sokrétű a munkánk. Van olyan 
munkákra is engedélyünk, 
melyeket valamikor végez-
tünk, ma viszont már nem. 
Például egy időben kutyabe-

fogással és autó-elszállítással 
is foglalkoztunk, de ez ma már 
nem jellemző.
Hogyan látja az AREA Kft. 
jövőjét, milyen irányban tud-
nak még fejlődni?
– Szállóige Martin Luther 
Kingtől, hogy „van egy álmom“. 
Van egy álmom nekem is. Ez 
a cég képes rá, hogy egyszer 
Felső-Csallóköz szervizvállala-
tává váljon. Mind gazdasági-
lag, mind szakmailag képesek 
vagyunk rá. Jelen pillanatban 
a helyzet még nem érett meg 
erre, hiszen a községeknek még 
nincs komoly anyagi hátterük. 
De már most együttműködünk 
több községgel a hulladékel-
hordás és hulladékgazdálko-
dás vagy a temetkezés terén. 
Persze van még mit fejlődnünk 
a gépesítés szempontjából, de 
ma már folyamatos a gépek 
cserélése, vásárlása is. Teher-
autóink, kaszagépeink, sze-
mélyszállító autóink vannak, és 
sorolhatnám még, mi minden-
nel felszerelkeztünk az évek 
folyamán, amivel professzioná-
lis munkát tudunk végezni.

Hogyan jellemezné az elmúlt 
15 év eredményeit, amelye-
ket vezetőként elért az AREA 
Kft. élén?
– Nagyon örülök annak, hogy 
jól érzem magam a munka-
helyemen. Mindent megtet-
tem és meg is fogok tenni a 
cég érdekében, hiszen ez a 
munka olyan, mintha  a saját 
cégemet vezetném. Örülök 
annak, hogy  összetartó és 
jó nálunk a kollektíva. Arra 
pedig büszke vagyok, hogy 
a vezetésem alatt még soha 
nem késtek a fizetések, min-
dig napra pontosan kézhez 
kapta mindenki a pénzét. Ez 
a mai világban nagyon fon-
tos. A másik dolog, hogy az 
AREA Kft. stabil, megbízha-
tó partnerré nőtte ki magát. 
Senkinek nem tartozunk, és 
kapcsolatunkat sok vállalat-
tal a jó partnerség jellemzi. 
Ez is fontos szerintem. Örülök 
annak, hogy a munkatársa-
immal városunkat, Somorját 
szolgálhatjuk!
Köszönöm a beszélgetést.

Kovács Koppány

Az AREA Somorja Kft. 
jóvoltából mai számunk-
tól kezdve háromfordu-
lós versenyt indítunk. A 
helyes válaszokat beküldő 
olvasóink között minden 
egyes fordulót követően 
kisorsoljuk az AREA által 
felajánlott 1.000 korona 
készpénzjutalmat.

Az 1. forduló kérdései:
1. Melyik évben alapították 
városunkban a közhasznú 
szolgáltatásokat végző vál-
lalatot?
a/ 1966-ban
b/ 1957-ben
c/ 1967-ben

2. Ki volt a városi vállalat 
első vezetője?
a/ Pék József
b/ Sármány Vendel
c/ Cservenka István
3. Mi a városi vállalat jelenlegi 
formája?
a/ korlátolt felelősségű társaság
b/ részvénytársaság
c/ költségvetéses városi vállalat 

A helyes válaszokat, kérjük, 
nyílt levelezőlapon legké-
sőbb 2007. október 25-éig 
küldjék el szerkesztőségünk 
címére: Somorja és Vidéke 
szerkesztősége, 
931 01  Somorja, Fő utca 37.

Verseny!!!   Verseny!!!   Verseny!!!
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Szüreti ünnepség jó hangulatban!

Délelőtt tíz óra körül elindult 
a hagyományos szüreti csa-
logató, amelyen a somorjai 
néptáncosokon kívül részt vett 
a neszmélyi művészeti alap-
iskola csoportja, a somorjai 
Samaria ifjúsági énekkar, vala-
mint a bátaszéki fúvószenekar 
is. Itt emelném ki, hogy sikerült 
visszaállítani azt a régi hagyo-
mányt, amikor a szüreti menet 
élén egy lovas kocsi megy, 
amely a szüreti murcit szállítja. 
Külön köszönet Pőthe Zoltán-
nak a lovas kocsiért, valamint a 
Sambaza Kft.-nek a finom mur-
ciért. A táncosok egy kisebb 
kört tettek a városban, majd a 
csoportok a Piac utcában talál-
koztak, ahol mindenki előadta 
a maga kis műsorát. 
A szüreti program délután ket-
tőkor kezdődött a Pomléban. 
Elsőként a bátaszéki fúvósze-
nekar kápráztatta el a fokoza-
tosan érkező közönséget. Maul 
Péter vezetésével láthattuk és 
hallhattuk, micsoda jó hangu-
latot tudnak varázsolni a szín-
padra a fiatal fúvósok, akik nem
kis utat tettek meg azért, hogy 
bennünket szórakoztassanak. 
Utánuk a neszmélyi művészeti 
iskola csoportja vette birtoká-
ba a színpadot. Amire Zsapka 

Attila került a színpadra, már 
lehetett látni, hogy egyre job-
ban telítődik a nézőtér. A gye-
rekek részére a zenés verseken 
kívül a Corvin Mátyás Alapisko-
la pedagógusainak jóvoltából 
játszóház is a rendelkezésre 
állt, ahol rajzolhattak, papírt 
hajtogathattak. A Kis Csali apró 
táncosai zoboraljai gyermek-
játékokat és táncokat, majd a 
Csallósok zempléni táncokat 
mutattak be. A folklórműsor 
után Rigó Mónika következett, 
akit hosszú idő után köszönt-
hettünk a Pomlé színpadán. A 
műsorok közé idén igyekez-
tünk olyan tréfás, szórakoztató 
vetélkedőket beiktatni, ame-
lyekben szívesen részt vesz a 

közönség. Volt borivóverseny, 
orrkirályválasztás, lopóval való 

borszívás. A főzőversenynek 
két résztvevője volt: a Helyi 
Fejlesztési Központ csapata 
Tuba Lajos vezetésével  mér-
te össze erejét a tűzoltók csa-
patával, akiknél Csörgő János 
volt a főszakács. Tuba Lajosék 
egy régi receptet próbáltak 
ki, a lebbencstésztás „Cakom-
pakk“-ot. A tűzoltók csapata 
hagyományos gulyást főzött 
marhalábszárból tűzoltó mód-
ra.  Mindkét csapat finomat
alkotott, ez abból is látszott, 
hogy nemcsak a zsűrinek 
(Domsitz Károly polgármester, 
Nagy Péter Csemadok-elnök, 
valamint Pogány Tibor) ízlett 

a főztjük, hanem a közönség 
is értékelte munkájukat azzal, 
hogy perceken belül kiürítette 
a kondért. 
Az est fénypontja a Bagi–
Nacsa humoristapáros műso-
ra, valamint Varga Miklós elő-
adása volt. Varga Miklós ismét 
bebizonyította, hogy hangja 
semmit sem változott az évek 
folyamán. Nehezen is enged-
te le a közönség a színpadról. 
A műsorok után következett 
a tombolahúzás, amely során 
a tűzoltók jóvoltából értékes 
díjakat sorsoltunk ki. Az esti 
bálon a Royal zenekar gon-
doskodott a talpalávalóról. A 
fergeteges hangulatnak éjfél 
után pár perccel lett vége. 
A Csemadok somorjai alap-
szervezete ezúttal is köszöni 
az Önkéntes Tűzoltó Testület 
tagjainak, a Csalló táncosai-
nak, a Corvin Mátyás Alapis-
kola pedagógusainak, a Városi 

Művelődési Központ igazgató-
jának és dolgozóinak és min-
den részt vevő csoportnak és 
szereplőnek azt, hogy ilyen 
szüreti ünnepséget tudtunk 
csinálni. Aki akár egy kicsit 
is segített, az mind részese 
annak a sikernek és annak a 
munkának, amellyel a szüre-
ti ünnepséget visszaemeltük 
régi, őt megillető helyére. 
Bebizonyítottuk, hogy érde-
mes jó, hangulatos és színvo-
nalas fesztivált szervezni, mert 
Somorja kíváncsi rá és megér-
demli.
Kovács Koppány, a szüreti ünnep-

ség egyik szervezője 

Sikerült! Végre sikerült úgy megrendezni a szüreti ünnepséget, ahogyan azt mi, 
szervezők megálmodtuk. Az elmúlt években hiába álmodtunk nagyot, hiába 
szerettünk volna jó hangulatú szüreti műsort összeállítani, az időjárás mindig 
közbeszólt. Idén viszont megkegyelmeztek az égiek! Szép verőfényes reggelre 
ébredt Somorja szeptember 22-én, szombaton. Az emberek szokásukhoz híven 
siettek a piacra, az üzletek vásárlókkal voltak tele, Somorja belvárosa tipikus 
szombat délelőtti arcát mutatta. A kultúrház előtt azonban elkezdődött a 
készülődés. 

Nagy sikert arattak a szolgáltatóház előtti délelőtti fellépésükkel a neszmélyi 
fúvószenekar tagjai 

A gyermekek körében nagy népszerűségnek örvendett a Corvin Mátyás Alapisko-
la szervezte játszóház

Az önkéntes tűzoltók főztjét is sokan dicsérték
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Vendégszereplés a Zoboralján
Szeptember 8-án énekkarunk,  
a Híd vegyes kar a zsérei női kar 
meghívására a Nyitra melletti 
Zsérén vendégszerepelt. Első 
állomásunk Csitár volt, ahol 
kórusunk vezetősége koszo-
rút helyezett el Kodály Zoltán 
emléktáblájához. Ezután meg-
tekintettük dr. Simek Viktornak, 
a Magyar Kultúra Lovagjának 
néprajzi kiállítását, amelyen 
a helyi népviselet és az arab 
világ öltözködési kultúrájával 
ismerkedhettünk meg. 
Zsérén a falunap alkalmából 
a helyi kis katolikus templom-
ban léptünk fel más kórusok-
kal együtt. A hangversenyt a 
csitári menyecskekórus nyitot-
ta meg, akik helyi népviselet-
ben zoboralji népdalokat éne-

keltek. További résztvevőként 
a 13 tagú érsekújvári Enthea 
vokálkórus lépett fel. Előadá-
sukban különböző spirituálék 
és egyházi művek hangzottak 
el. Mi a Kodály-év alkalmából 
Kodály-műveket és különböző 
egyházi műveket adtunk elő. 
Zárókórusként a zsérei női kar 
előadását hallgathattuk meg, 
műsorukban szintén főleg 
Kodály-művek szerepeltek.
Befejezésül kórusunk és a 
zsérei női kar közös előadá-
sában hangzott el az Esti dal, 
valamint a Himnusz. A sikeres 
fellépést követően a vendég-
látók finom vacsorával és fris-
sítővel vártak minket a kultúr-
házban, majd ezután hazain-
dultunk.              (K. B.)

Képzőművészek kiállítása

A Somorjai Városi Művelődési 
Központ adott otthont annak 
a kiállításnak, amelyet a Nagy-
szombati Megyei Önkormány-
zat és a Galántai Népművészeti 
Központ szervezé-
sében szeptember 
17-én nyitottak 
meg ünnepélyes 
keretek között a 
kultúrház Zöld ter-
mében. A Galántai 
járás képzőművé-
szeinek munkáiból 
összeállított kiállí-
tást Knapp Margit, 
a Galántai Népmű-
vészeti Központ 
igazgatója és Domsitz Tibor, 
a Somorjai Városi Művelő-
dési Központ igazgatója 
vezette be. A felsőszeli Füzék 

Erzsébet, a vágsellyei Anna 
Klimková és Tóth Ferenc, a 
galántai Slovák Michal, Kohút 
Pavel és Peter Záreczky, az 
illésházi Kollárovič Ján, a 

tósnyárasdi Klačan Marián és 
a dunaszerdahelyi Tóth Tamás 
alkotásai október 2-áig voltak 
megtekinthetők.    

Knapp Margit és Domsitz Tibor megnyitják a kiállítást

A megnyitót a Somorjai Művészeti Alapiskola tanárai-
ból álló 4M kvartett tette még ünnepélyesebbé

Szlovákok Magyarországon címmel tartottak nemzetközi kon-
ferenciát szeptember 28-án a somorjai Fórum Kisebbségkutató 
Intézetben. A résztvevőket Petőcz Kálmán (balra) köszöntötte, 
bevezetőt Dušan Čaplovič (jobbra), az SZK kormányának alel-
nöke tartott. Középen Ján Fúzik, a Magyar Köztársaság Országos 
Szlovák Önkormányzatának elnöke látható

Hozzávalók: 1 db füstölt csülök, 1 kg sovány sertéscomb, füs-
tölt szalonna, hagyma, 1 cseresznyepaprika, fokhagyma, piros-
paprika, paradicsom-paprika kocka, 2,5 kg burgonya, 60 dkg 
lebbencstészta, só 
A hátsó csülköt annyi vízben, ami bőven ellepi, puhára főzzük. 
Kissé hűtve hüvelykujjkörömnyi darabokra kockázzuk. A sertés-
combról az összes zsíros pacnit leszedjük, a csülökhöz hason-
lóan felkockázzuk, majd a bográcsban elkészített szalonnás 
pörköltalapra tesszük. Pörkölve pároljuk (a csülök főzővizével 
fel-felengedve, egy kis darab csöves csípős paprikával, a paradi-
csom-paprika kockával, fokhagymával ízesítve, de sózni nem sóz-
zuk). Puhulás előtt kockázott burgonyát adunk hozzá, egy kevés 
csülökfőzővizet, majd annyi vizet öntünk rá, hogy a burgonyát 
kétujjnyira ellepje. Ha felforrt, megkóstoljuk, ha kell, megsózzuk, 
ezután 60 deka lebbencstésztát tördelünk bele, hozzáadjuk a főtt 
csülökhúst, majd lassú tűzön szaftosra főzzük. A tészta puhulásá-
ig hagyjuk a tűzőn, néha meg-megkavargatjuk, a bogrács aljára 
kaparunk, hogy le ne égjen.
Forrás: Magyaros finomságok. Szaporán János, Létavértes. Tóth
Könyvkereskedés és Kiadó Kft., Debrecen

Szüreti ünnepség: Cakompakk

A Helyi Fejlesztési Központ „szakácsai“ és a főztjüket ízlelgető résztvevők 
Tóth Ilona felvételei
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Lakásszövetkezeti gondjaink, újítási terveink
Sok bosszankodás és nézeteltérés kíséri évről évre a lakbérelszámolások megérkezését. A lakók mérgelőd-
nek az egyes tételek nagyságán, nem tartják igazságosnak a kiadások kiszámolását, kételkednek az ada-
tok helyességében. Mi az igazság? Milyen számítások alapján kerülnek papírra a konkrét összegek? Milyen 
újítások várhatók? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Varga László mérnökkel, a somorjai lakásszövetke-
zet igazgatójával.

Az elszámolások évről évre 
emelkedő lakbéreket mutat-
nak. Mi befolyásolja legna-
gyobb mértékben a lakbér 
emelkedését?
– Legelőször is a fogalmat tisz-
tázzuk. Amit lakbérnek neve-
zünk, az valójában havi elő-
leg, amely három fő tételből 
tevődik össze: a házkezelőségi 
díjból, a lakáshasználattal járó 
szolgáltatások finanszírozásá-
ból és a karbantartási alapba 
való hozzájárulás összegéből. 
A havonta fizetett előlegeket
a lakásszövetkezet a következő 
év május végéig elszámolja, és 
a végeredmény fizetési több-
letet vagy fizetési hátralékot
mutat ki a valós fogyasztás és 
az arra az évre érvényes árak 
összeszámolása alapján. A 
lakókat mindig az érdekli, mi 
okból emelkedik évről évre 
a lakáshasználati díj. Ennek 
oka legfőképpen az, hogy az 
árak (víz, villany, hő) általában 
évről évre emelkednek. Jelen 
pillanatban a hőár 650 korona 
gigaJoule-ként. Másik oka az, 
hogy drasztikusan emelkedik 
a vízár. Ez 2006-ig volt jellem-
ző, ebben az évben eddig még 
nem emelkedett a hideg víz 
és a csatornadíj együttes ára: 
maradt a múlt évi 58 korona 20 
fillér köbméterenként. De visz-
szamenőleg 2005-ben 46 koro-
na volt, azelőtt harmincvala-
hány, tehát két-három év alatt 
felment közel 60 koronára. Aki 
tehát gazdaságosan fűtött, 
például a hálószobában nem 
állította maximumra a fűtőtes-
tet, és a meleget nem szellőz-
tetéssel csökkentette, továbbá 
aki spórolt a meleg vízzel für-
déskor (inkább zuhanyozott) 
és mosogatáskor (nem folyó 
víz alatt mosogatott), annak 
a költségei csökkentek, és az 
éves elszámoláskor túlfizetése
volt, tehát visszakapott bizo-
nyos összeget. Igenis érdemes 
és muszáj takarékoskodni. A 
legerősebb motivációs tényező 

ezen a téren a valós fogyasztás 
mérése a lakásokban.
A karbantartási alapba való 
hozzájárulás is részét képe-
zi a lakáshasználati díjnak. 
Milyen javítások fizethetők
ebből az alapból a lakások-
ban és a közös helyiségek-
ben?
– Az 1993. szeptember 1-jén 
érvénybe lépő 182-es törvény, 
ennek 2004-ben érvénybe lépő, 
367-es számú novellizálása, 
valamint az idén július 1-jén 
érvénybe lépő 268-as számú 
törvény értelmében a karban-
tartási alapból fedezhető a 
közös részek a közös beren-
dezések (lift, a villanyhálózat 
lakásokon kívüli része, a gáz-
vezeték felmenő és fekvő ágai, 
valamint a pincében, a folyosói 
és lépcsőházi villanykapcsolók 
és villanykörték cseréje stb.) 
és egyéb tartozékok működ-
tetése, javítása, felújítása stb., 
továbbá a lakótömbhöz tar-
tozó telek gondozása. Ide tar-
tozik  az épület külső falainak 
karbantartása, panelösszetéte-
lek tömítése, tetők javítása, az 
épület statikája stb. (apróléko-
sabb megfogalmazás § 10 bek. 
3) ill. § 2). A lakásberendezések 
karbantartása nem végezhe-
tő el a karbantartási alapból!  
Valamikor, amikor a lakások 
még szövetkezeti tulajdonban 
voltak, a szövetkezet volt köte-
les lakható állapotban tartani a 
lakásokat, de volt olyan előírás, 
amely megszabta, hogy egyes 
berendezéseknek mennyi a 
minimális élettartamuk. Ez a 
szabályzat a jelenlegi törvény 
életbe lépésével szűnt meg 
(1993. szept. 1.).  A törvény 11- 
es paragrafusa meghatározza, 
hogy a lakás tulajdonosa köte-
les a saját költségén lakását és 
annak berendezését  karban 
tartani. A 367-es számú tör-
vény rendelkezése szerint a 
karbantartási és javítási alapból 
fizetendő a balkonok és loggi-
ák javítása is, amihez előzőleg 

meg kell teremteni a szüksé-
ges pénzösszeget a karbantar-
tási alapban. Az alapba fizetett
előleg magasságát a lakóknak 
kellene meghatározniuk egy  
évre előre úgy, hogy az összeg 
elég legyen a tervezett javítá-
sokra. A gyakorlatban ez úgy 
működik, hogy szükség szerint 
emelik meg akár év közben is. 
Például ebből az alapból javít-
ható a villámhárító, a vízveze-
tékrendszernek és a fűtésrend-
szernek azok a részei, amelyek 
több lakót vagy az összes lakót 
szolgálják, és a közös antennák 
is, mert ez mind közös résznek 
és közös berendezésnek szá-
mít. (A közös részbe tartoznak 
még: a ház alapja, tartófalai és 
a lépcsőházak.) A lakásban lévő 
fűtőtest cseréjét a lakásszö-
vetkezet karbantartó részlege 
elvégzi, de a lakástulajdonos 
költségén.
A vízfogyasztás kiszámítása 
is örök ütközőpont a lakók és 
a lakásszövetkezet között. A 
lakók legtöbbször azt nehez-
ményezik, hogy nem azt a 
vízmennyiséget számlázzák 
ki nekik, amelyet a lakásban 
felszerelt vízóra mutat.
– A vízfogyasztást két vízóra 
méri minden lakótömbben. Az 
egyik a lakásokban elhelyezett 
meleg és hideg vizes almérő, 
a másik a lakótömb előtt vagy 
a pincében elhelyezett főmé-
rő (hideg víz esetében), illet-
ve a kazánházban elhelyezett 
főmérő (meleg víz esetében). 
Állandó ütközési pont a lakók 
és a lakásszövetkezet között a 
vízdíj kiszámítása, mert a laká-
sokban elhelyezett alvízórák 
és a fővízórák által mutatott 
fogyasztás között eltérés van. 
Ennek több oka van. A legfőbb 
ok – a szerkezeti különbözőség 
mellett –  az, hogy a vízcsap 
megnyitásakor, amikor foly-
ni kezd a víz, az első vékony 
vízsugár folyási intenzitása 
nem éri el azt az érzékenységi 
küszöböt, amelynél mozgás-

ba jön az alvízóra lapátkereke. 
Ugyanez történik, csak fordít-
va, a víz elzárásakor is. Tehát itt 
elfolyik egy bizonyos vízmeny-
nyiség, amelyet a lakásban 
elhelyezett órák nem mérnek. 
Ez alkalmanként elenyésző 
mennyiség, egy évre és egy 
egész lakótömbre átszámítva 
viszont már nagy mennyiségű 
víz, amelyet a közös fő vízóra 
elhasznált vízként kimutat, 
minekutána a fővízóra a nap 
legnagyobb részében forog, 
mert nagy valószínüséggel 
valamelyik lakásban, vagy több 
lakásban egyszerre véletlen-
szerűen folyik a víz (mosoga-
tás, fürdés, toalettöblítés, auto-
mata mosógép stb.), tehát a fő 
vízórán csak ritkán jelentkezik 
az indulási és megállási érzé-
kenységi küszöb késedelem. A 
Szlovákiai Metrológiai Felügye-
lőség meghatározása szerint az 
alvízórák összege és a fővízóra 
közötti különbség általában 
20 % , ami 1,2 koefficienst jelent
a vízdíj kiszámításakor.  Ha az 
eltérés ennél jóval nagyobb (1,5 
– 1,7), akkor  át kell vizsgáltatni a 
rendszert.
A többi ok között megemlí-
tem még azokat az eseteket, 
amikor az alagsorban esetleg 
valaki használja a vízöblítéses 
vécét, a mosókonyhai vízcsa-
pot, továbbá nem zárható ki az 
sem, hogy a lakásban felszerelt 
vízórát mágnessel befolyásol-
ják, úgyhogy az nem a valós 
fogyasztást mutatja. Az elfo-
gyasztott vizet aztán a többi 
lakónak kell megfizetnie. Ez 
ellen csak antimagnetikus 
vízórákkal lehet védekezni 
(mind hideg, mind meleg víz 
esetében) .
A meleg vízzel még bonyolul-
tabb a helyzet. A fő vízóra a 
kazánházban van elhelyezve. 
A vízfogyasztásban az ütkö-
zési pontot a törvényhozás 
váltotta ki a koefficienssel
való számítással (tehát a fő 

(Folytatás az 7. oldalon)
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KURT VONNEGUT: A HAZÁTLAN EMBER
Kurt Vonnegut a 20. századi ame-
rikai irodalom egyik legnagyobb 
hatású és minden bizonnyal a leg-
szórakoztatóbb írója. Utolsó, befe-
jezetlen könyve talán mind közül a 
személyesebb hangvételű, humo-
ra immár nemcsak fekete, hanem 
fanyar is. Az elmúlt öt évben szü-
letett írásai bepillantást engednek 
gondolataiba, abba, hogyan véle-
kedik az egyik legnagyobb ameri-
kai író a háborúról – a II. világhá-
borútól kezdve az iraki háborúig –, a jóságos Semmelweis 
Ignácról, pusztuló környezetünkről és az 1960-as években 
gyártott Saabokról. 
„Nem igaz, hogy a jó nem győzedelmeskedhet a gonosz 
fölött. Csak az angyaloknak is úgy kellene szerveződniük, 
mint a maffiának.“

FALUDY-KOVÁCS FANNY: FALUDY 
FEHÉREN FEKETÉN
A kötet beszélgetéseiben Faludy 
György vall szerelmeiről – férfiról,
nőről egyaránt –, hosszú életének 
messze földre vezető útjairól, bará-
tairól. Beszél olvasóiról, a fiatalok-
ba vetett végtelen hitéről és sok 
minden egyébről, ami a vacsora-
asztalnál, egy kedélyes esti beszél-
getés során szóba kerülhetett 
közte és szerelme, barátai közt. A 
költő visszatérő témái ezúttal új 

látószögből kerülnek reflektorfénybe, s emellett sokat meg-
tudhatunk arról is, hogy mit gondolt Faludy saját fogadta-
tásáról, illetve arról, hogy mi foglalkoztatta önmagával és 
a világgal kapcsolatosan élete utolsó időszakában. Faludy 
György özvegye ezekből a vallomásokból ad közre egy cso-
kornyit.

A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár ajánlja új könyveiből 

és az almérés rendszerével). 
Egy lakó írásban panaszt tett, 
hogy 20 százalékkal nagyobb 
vízfogyasztást számláztunk 
ki nála, mint amennyit a saját 
vízórája mutatott. Ezzel kap-
csolatban kikértük a Szlovákiai 
Metrológiai Felügyelőség véle-
ményét, amelynek igazgatója 
azt válaszolta, hogy a jelenlegi 
mérőeszközök pontosságát 
figyelembe véve a 20 százalé-
kos ingadozás lehetséges és 
elfogadható. Tehát a lakásban 
elhelyezett alvízóra által muta-
tott érték  koefficienssel való
beszorzása törvényes, mert a 
lakótömbnek azt a vízmennyi-
séget kell megfizetnie, amit a
fővízóra lemért, mert egy lakó-
tömb egy fogyasztási egység 
(a különbözet tehát a lakások-
ban lemért értékek arányában 
van elosztva azzal a bizonyos 
koefficientezéssel).
Milyen drágulások várhatók 
az év folyamán?
– A víz ára egyelőre nem emel-
kedik, a hő árában se jeleztek 
jelentősebb változást. Várható 
viszont, hogy jövőre fölmegy 
a villany ára, méghozzá jelen-
tősen. 
A panelházak külső felújítá-
sakor sok helyen látni, hogy 
hőszigetelik a falakat. Meny-
nyit lehet megtakarítani a 
fűtésen, ha szigetelt egy ház?
– Nagyon sokat, körülbelül 
a fűtésre kifizetett összeg 40
százalékát. A lakosság azon-
ban nem szívesen megy bele 
egy panelház hőszigetelésébe, 
mert ez lakásonként 80-100 
ezer korona kiadást jelent. 
Egy összegben való kifize-
tése nagy terhet ró egy-egy 
családra. Ennek ellenére véle-
ményem szerint kifizetődő
a tömbházak hőszigetelése, 
főleg akkor, ha a költségeket 
hosszú lejáratú hitelből fede-
zik. A hitelt a bank 15 évre is 
szétírhatja, ami havonta laká-
sonként a törlesztés elején cca 
1100  korona kiadást jelent, 
ami aztán  fokozatosan csök-
ken cca 550 koronára havonta 
(anuitásos törlesztés esetén 
pedig majdnem konstans, 
600-800 korona között). Egy 
átlagos lakás egy átlagos télen 
50 gigaJoule-t fogyaszt, ennek 

ára 32.500 korona. Ha ennek 
egy fűtési idényben a szigete-
lésnek köszönhetően akár csak 
35 százalékát megspórolja a 
család, az 11.375 koronát tesz 
ki. Ha ezt elosztjuk tizenkettő-
vel, akkor 947 korona jut egy 
hónapra. Tehát egy év után, 
amikor már jelentkezik a szi-
getelés hatása, az egy hónapi 
befektetés a szigetelésre majd-
nem megegyezik a megtaka-
rítással (később relatíve már 
akár spórolhat is a lakó), persze 
ha a lakó gazdaságosan bánik 
a hőenergiával. Azt hiszem, ez 
mindenkinek megéri.   
Milyen anyaggal szigetelik a 
panelházakat?
– Ennek már kidolgozták a 
technológiáját, réteges, kb. 10 
cm vastag szigetelésről van 
szó. Lényege az, hogy hálók, 
két réteg malter és egyebek 
segítségével 8 cm vastag 
polisztirénlapokat ragasztanak 
a ház falára, bevakolják és befes-
tik. Ezzel a réteggel 40 százalé-
kos hőmegtakarítást lehet elér-
ni. A szigetelés másik előnye az, 
hogy megáll a panelház örege-
dése, mert az időjárási viszonyok 
nem tesznek kárt benne. Ezáltal 
a lakások ára is felértékelődik. A 
panelházak élettartama átlago-
san 50-70 év, a szigeteléssel ezt 
az  élettartamot meg lehet dup-
lázni, mert a falakat nem veri 
többé az eső, nem fújja a szél, 
ha a víz belefagy a repedésekbe, 
mállani kezd a beton, úgyhogy a 
ház állandóan pusztul. Itt az idő 
vasfogát szó szerint kell érteni. 
A szigeteléssel ez az öregedési 
folyamat megáll.  Természete-
sen nem szabad a projekten 
spórolni, a hőszigetelést csak 
jó szakemberekkel, hivatásos 
szigetelőcéggel szabad elvé-
geztetni, és úgy kell megter-
vezni, hogy a harmatpont a 
polisztirénrétegbe essen, ne 
a falat nedvesítse a behato-
ló nedvesség. A polisztirén 
maga szellőzik, nem fülled be 
a fal. Nagyon remélem, hogy 
Pozsonyhoz hasonlóan nem-
sokára itt, Somorján is elindul a 
házak szigetelése.  
Az utolsó kérdésem az vol-
na, hogy mi a helyzet a nem 
fizetőkkel, ami tudomásom
szerint örökös probléma az 
ország egész területén.

– A nem fizetőkkel kímélet-
lenek vagyunk, mert nem is 
tehetünk mást. A törvény elő-
írja, hogy a lakótömb kezelője 
köteles figyelemmel kísérni a
befizetéseket, és a kintlévő-
ségeket minden jogi eszköz 
bevetésével haladéktalanul 
köteles behajtani. A nem fize-
tők ugyanis veszélybe sodor-
hatják a fizető lakókat, egyrészt
a szolgáltatások folyamatos 
bebiztosítása végett, másrészt 
a javítási alapban keletkező 
hiány hátráltathatja az elvég-
zendő munkákat. Ezen a terü-
leten szerződést kötöttünk egy 
árverező vállalkozással, amely, 
amennyiben a hátralékos lakó 
a mi figyelmeztetésünkre nem
rendezi tartozását, az említett 
vállalkozás elárverezi a hátra-
lékos lakását, és a ház árából  
befolyt összegből egyenlíti 
ki a tartozást (természetesen 

ez a folyamat a vonatkozó 
törvényekkel összhangban 
zajlik). Sajnos, nem vehetjük 
figyelembe senkinek a szoci-
ális problémáit, mert nekünk 
rendszeresen kell fizetnünk a
járulékokat a szolgáltatóknak 
(hőszolgáltató , vízszolgáltató) 
stb. Ezúton is szeretném fel-
hívni minden lakó figyelmét a
rendszeres fizetésre, mert akár
a lakását is elveszítheti, teszem 
azt 20.000 korona elmaradás 
miatt. Az embereknek ezenkí-
vül különösen körültekintően 
kell eljárniuk, ha lakást vásárol-
nak, első útjuk a lakótömb ház-
kezelőjéhez vezessen, mert ott 
pontos információkkal szolgál-
nak mind a lakás tulajdonjogi 
helyzetét, mind a lakáson lévő 
terheket, lakbérhátralékokat 
illetően.
Köszönöm a beszélgetést.

K. Cséfalvay Eszter

(Folytatás az 6. oldalról)
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Sajtos halfilé

Hozzávalók: 50 dkg fagyasz-
tott hal, 10 dkg reszelt sajt,  
2 tojás, petrezselyemzöld,  
5 dkg liszt, olaj a sütéshez  
 
A halat besózzuk, 15 percig áll-
ni hagyjuk, majd megforgat-
juk a sajt, tojás és liszt keveré-
kében, melybe apróra vágott 
petrezselyemzöldet is teszünk. 
Forró olajban kisütjük, és kari-
kára vágott sült burgonyával 
tálaljuk.

Jó étvágyat kíván a somorjai 
Kálmán Mária, akitől a recep-
tet kaptuk azzal a megjegyzés-
sel, hogy kipróbált receptről 
van szó.

Kedves Olvasóink!
Továbbra is várjuk kedvenc 
receptjeiket az alábbi címre: 
Somorja és Vidéke szerkesztő-
sége, 931 01  Somorja, Fő utca 
37. vagy az alábbi e-mail címre: 
redakcia@samorin.sk.
A recepteket beküldő olvasóink 
között ajándékot sorsolunk ki.

Könyvesboltunk szeretettel várja kedves vásárlóit!
Kínálatunk:

világirodalom, szépirodalom, útikönyvek, ajándéktárgyak,  
naptárak, ajándékutalványok, CD / DVD

Somorja, Gazda sor 1998., az ESOLINE épülete
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BEVETÉSEN A TŰZOLTÓK

• Augusztus 16-án 21.19-kor 
szárazfű- és bozóttűzhöz riasz-
tották a tűzoltókat. A volt sámoti 
állami gazdaság területén kelet-
kezett a tűz, melynek oltásához 
a dunaszerdahelyi tűzoltóság-
tól is segítséget kellett kérni. A 
tüzet éjfélkor sikerült eloltani.
•  Augusztus 19-én 13.00 
és 14.00 óra között közúti 
baleset történt a Misérd és 
Erzsébetmajor közti útszaka-
szon. A vezető elvesztette ural-
mát a gépjármű felett, és egy 
fának ütközött. Két személy 
könnyebben megsérült.
• Augusztus 20-án 17.39 óra-
kor villám csapott Somorján 
az egyik ház villanyvezetéké-
be, minek következtében zár-
lat keletkezett, és kigyulladt 
az egyik pincehelyiség. Sze-
rencsére a tűz nem terjedt át 
a gumiabroncsraktárra és a 
pneuszervizre, amely szintén a 
pincében található. 
• Augusztus 20-án a vihar fákat 
csavart ki Tejfalun. Az úttestre 
dőlt fatörzsek akadályozták a 
forgalmat, ezeket kellett eltávo-
lítani az útról.   
• Augusztus 29-én 8.18 órakor 
egy szeméttartály égett Somor-
ján  a Csillag utcában. Feltehető-
en ebben az esetben is gyújto-
gatás történt.
• Szeptember 3-án 22.18 óra-
kor egy hétvégi ház gyulladt ki a 
vajkai tó mellett. A tűzhöz a bősi 
vízi erőmű felvízcsatornáján 
kellett átkelni komppal. A hely-
színre érkezéskor az épület már 
lángokban állt.
• Szeptember 7-én 11.56 óra-
kor Somorján az egyik Fő utcai 
lakó arra lett figyelmes, hogy az
ötödik emeleti lakás ablakából 
füst gomolyog. Azonnal értesí-
tette a tűzoltókat. A felderítés 
során kiderült, hogy a lakás 
tulajdonosa gyúlékony anyagot 
helyezett a forró tűzhelyre, s ez 
lángra lobbant. A tűzoltók kiér-
kezéséig a tüzet a lakás tulajdo-
nosa eloltotta.
• Szeptember 9-én 12.11 óra-

kor egy Somorja határában levő 
építkezésen betonozás köz-
ben leszakadt a mennyezet az 
ott tartózkodó munkásokkal 
együtt. A balesetben egy mun-
kás súlyos, két munkás pedig 
könnyebb sérüléseket szen-
vedett. Feltehetően a zsaluzás 
nem bírta a terhelést.
• Szeptember 14-én 5.49 óra-
kor közlekedési baleset történt 
a Pozsonyi úti körforgalomban. 
Az autó vezetője későn vette 
észre a körforgalmat, már nem 
tudott fékezni, s áthajtott a kör-
forgalom magasított szigetén. A 
baleset következtében az autó 
olajteknője összetört, s az olaj az 
útra folyt.
• Szeptember 14-én 18.20 
órakor Misérden csörlő segítsé-
gével kellett kivontatni a vízből 
egy kisteherautót motorcsóna-
kostul. A gépjármű vezetője sze-
rette volna a partra vontatni a 
motorcsónakot, de a gépjármű 
a lejáróról lecsúszott a vízbe. 
• Szeptember 14-én 22.13 óra-
kor Dénesdre riasztották a tűz-
oltókat egy motorkerékpáros 
balesetéhez. A tűzoltók megér-
kezéséig  a motorost a mentő-
szolgálat elsősegélyben részesí-
tette és kórházba szállította.
• Szeptember 17-én  Bodak 
községben közlekedési baleset 
történt. Egy személygépkocsi 
vezetője letért az útról, és a fák 
közé hajtott. Az autót a fák és 
bokrok kivágása után lehetett 
csak visszavontatni az úttestre. 

• Szeptember 19-én 9.19 óra-
kor Somorja és Gútor között 
az éles kanyarban gyorshajtás 
következtében kisodródott 
az útról és felborult egy Ford 
Escort személygépkocsi. Az 
autó vezetője súlyos sérülése-
ket szenvedett.
• Szeptember 22-én 12.45 óra-
kor Nagymagyar községben 
egy ház tetőszerkezete kapott 
lángra a helytelenül megépített 
kéménytől. A tűz oltásában a 
nagymagyari tűzoltók is közre-
működtek.
• Szeptember 23-án ismét 
baleset történt a gombai „ha-
lálkereszteződésben”. A főúton 
szabályosan közlekedő Škoda 
Oktavia elé kanyarodott egy, a 
főútról letérni szándékozó VW 
Tuareg személygépkocsi, s fron-
tálisan ütköztek. A balesetben 
két személy súlyosan, egy köny-
nyebben sérült meg.
• Szeptember 23-án a délelőt-
ti órákban közúti balesethez 
kérték a tűzoltók segítségét 
Csallóközcsütörtök községben. 
A főúton haladó Nissan személy-
gépkocsiba belerohant a mel-
lékútról  érkező Mercedes Vito 
kisteherautó. Az ütközés követ-
keztében a két járműben két 
személy szenvedett sérüléseket, 
őket kórházba szállították.  
• Szeptember 23-án déli 12 óra 
körül tűz keletkezett Somorján, 
a Csölösztői úton egy ötödik  
emeleti lakásban. A lakás tulaj-
donosa cigarettával a kezében 

feküdt le aludni, és a cigaret-
tától lángra kapott a takaró. A 
lakás tulajdonosa égési sérülé-
seket szenvedett. 
• Szeptember 25-én 17.47 óra-
kor értesítették a tűzoltókat, 
hogy Somorján, a Fő téren a 
szökőkutat szegélyező sziklák 
közé beszorult egy kisfiú lába.
A tűzoltók hidraulikus feszítő 
segítségével a sziklákat fokoza-
tosan eltávolították egymástól, 
és kiszabadították a kisfiú lábát.
Ijedségen kívül a kisfiúnak más
baja nem történt.
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Támogatási ösztöndíj az elsősöknek
A Somorja és Vidéke Kulturális 
Társulás szervezésében szep-
tember 18-án újabb beíratási 
rendezvényre került sor, ezút-
tal a helyi Fórum Kisebbség-
kutató Intézetben. 
A rendezvény valójában azon 
összejövetelek folytatása volt, 
amelyeket a társulás júniusban 
szervezett a tejfalusi kisiskolá-
ban és a Somorjai Corvin Mátyás 
Alapiskolában. Akkor a Csehor-
szági és Szlovákiai Magyar Kul-
túráért Alapítvány támogatási 
ösztöndíját a két iskolába beíra-
tott elsősök szülei vehették át, 
most pedig a 10 ezer forintos 

támogatást azon gyerekek szülei 
kapták meg, akik azóta írattak be 
gyermeküket a szóban forgó két 
iskola első évfolyamába, vala-
mint azok a szülők, akik a társulás 
vonzáskörzetébe tartozó isko-
lákba íratták be gyermeküket, 
illetve a beutazó gyermekek szü-
lei. Ugyancsak 10 ezer forintos 
támogatásban részesültek azok 
a nagycsaládok is, amelyeknek 
gyermeke a 2007/2008-as tan-
évben látogatja az első osztályt.
A résztvevőket Fóthy János, a 
társulás elnöke üdvözölte, ked-
ves kis kultúrműsorral a tejfalusi 
kisiskola tanulói kedveskedtek 

Kovács Zsuzsa 
pedagógus veze-
tésével. A Buda-
pesten székelő 
Csehországi és 
Szlovákiai Magyar 
Kultúráért Alapít-
vány képviselői, 
Kőváry Dénes és 
Rákóczi Krisztián 
(akikről tudnunk 
kell, hogy szlová-
kiai középiskolák-

ban érettségiztek, de diplomá-
jukat magyarországi egyete-
men szerezték) a szerződések 
aláírását követően átadták a 
támogatásokat, és nagy-nagy 
szeretettel köszöntötték a jelen 
levő pedagógusokat, szülőket 
és gyermekeiket. Ahogy azt 
Hecht Annától, a Somorja és 
Vidéke Kulturális Társulás beíra-
tási programjának felelősétől 
megtudtuk, frissítőről és a gyer-
mekek számára csokoládéról a 
somorjai Szél utcai óvoda óvó-
női, Kósa Erzsébet és Boráros 
Ágnes gondoskodtak. Stöszel 
Emma felügyeletével kiállításra 

kerültek azok a magyarországi 
tankönyvkiadók által kiadott 
szak-  és módszertani könyvek, 
melyek a rendezvényt követően 
városunk oktatási intézménye-
ibe kerültek: Az 1--4. tagozatos 
könyveket a tejfalusi kisiskola 
kapta (mivel ilyen tanköny-
vekkel a somorjai iskola már 
rendelkezik), az 5--8. évfolyam 
tankönyvei a somorjai iskolába 
kerültek, ahol az év folyamán a 
vidéki iskolák pedagógusai is 
megtekinthetik. Néhány zenei, 
illetve óvodáskorú gyermekek-
nek kínált könyv a Szél utcai és a 
Duna utcai óvodákba került.  (ti)

Mennyi időt töltöttetek a stú-
dióban, és melyik stúdióban 
rögzítettétek a Tisztán láss! 
című első nagylemezeteket?
– A lemez felvételei a sopro-
ni MD Studióban készültek 
Schmiedl Tamás vezetésével, 
a keverést Sheer Max Viktor 
készítette, aki eddig olyan 
zenekarokkal dolgozott együtt, 
mint a Tankcsapda, a Fürge 
rókalábak és a Rómeó Vérzik. A 
stúdióban két hetet töltöttünk, 
majd a keverés következett, 
amely tíz napig tartott.
Milyen hangulatban zajlot-
tak a felvételek, nem vol-
tak súrlódások a zenekaron 
belül?
– Nagyon jó hangulatban telt 
el ez a két hét, úgy érzem, a 
stúdió jobban összehozta a 
zenekart! A dobfelvételeknél 

ott voltunk mind a négyen 
három napig, majd újabb két 
napot a felvételek befejezése-
kor a vokálnál. A többi napon 
váltogattuk egymást, a gitár-
felvételeknél Bufi és Pók vol-
tak ott hat napig, az éneknél 
három napot a suli miatt csak 
egyedül voltam.
Milyen terveitek vannak 
a lemezzel? Terjesztésre, 
videoklipre gondolok.
– A korong a Focus Music Shop 
terjesztésében már megtalál-
ható a felvidéki lemezboltok 
polcain, sőt, ha minden igaz, 
hamarosan Magyarországon is 
kapható lesz, szintén a Focus 
Music jóvoltából. 
Mindenképpen szeretnénk 
videoklipet készíteni, de ez, saj-
nos, még várat magára kicsit, 
mint tudjuk, hisz nem titok, 

hogy egy ilyen klip elkészítése 
nagyon költséges, de bízunk 
benne, hogy 2008 tavaszára 
sikerül megfilmesítenünk az
egyik dalt a lemezről!
Kinek ajánljátok a lemezt?
– Mindenkinek!
Milyen koncert- és turnéter-
veitek vannak a jövőben?
– Mindenképpen szeretnénk 
nagyon sokat koncertezni, 
olyan helyekre eljutni, ahol 
még nem jártunk a zenekarral, 
szeretnénk, ha minél többen 
megismernék és megszeret-
nék a Phoenix zenéjét. Tehát 
most a koncertezés a legfonto-

sabb! Pár helyre (koncertszer-
vező irodáknak, fesztiválok-
nak, rockkocsmáknak) már el 
is küldtünk a lemezről három 
dalt és egy rövid biográfiát a
zenekarról.                  (kk)

Szeptember 29-én a csallóközcsütörtöki kultúrház-
ban a Phoenix együttes lemezbemutatót tartott. Az 
együttes első lemezének megjelenése kapcsán kér-
deztem Puss Tamást, a zenekar frontemberét. 

Magasan szárnyal a Phoenix

Kőváry Dénes, a Rákóczi Szövetség titkára köszönti a 
résztvevőket 

A rendezvény résztvevői



Olvasóink figyelmébe!
Akik beküldik a fenti képet, 
azok között kisorsoljuk a 
Phoenix együttes CD-jét. A 
szelvényeket nyílt levelező-
lapon legkésőbb október 
25-ig juttassák el szerkesz-
tőségünk címére: Somorja 
és Vidéke szerkesztősége, 
931 01  Somorja, Fő utca 37.
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A gyógyító kövek, avagy a kristályok mágiája 2
A kristály kiválasztása nehéz  
feladatnak tűnhet első látásra,  
mert sokféléből lehet válasz-
tani. Minden kristály bizonyos 
rezonanciával rendelkezik és 
meghatározott tulajdonsá-
gokkal bír, amelyek gyógyító, 
tudatfejlesztő, semlegesí-
tő hatását tudásunk szerint 
alkamazhatjuk. Megérzése-
inkre hagyatkozva, ösztöne-
inket követve választhatjuk ki 
a nekünk szimpatikus rezgé-
sű követ, amely energetikai 
kapcsolatot létesít köztünk és 
a kristály között (elektromos 
töltést vagy bizsergést érez-
hetünk bőrünkön, ujjainkban 
meleget vagy hideget, vagy 
hőhullám járhatja át egész tes-
tünket).
Ha továbbra is bizonytalan 
vagy, dönts a hegyikristály 
mellett, amely áttetsző fényle-
bontási készségével lehetővé 
teszi számodra az univerzális 
fény teljes körű megismerését.
A kristályok erős, állandó, kon-
centrált, tartós színnel bírnak. 
A színes kristályokkal erőtelje-
sebb hatást érhetünk el, mint 
a hagyományos színterápiával. 
Minden szín kapcsolatban áll a 
vele rezonáló csakrával (ener-
giacentrumokkal).
A kristályrácsban elhelyezke-
dő atomok helyzete is hatás-
sal van a kristály színére, mert 
módosítja a kristályon áthaladó 
fényt. Ezek a fénysugarak visz-
szatükröződnek és megtörnek 
a kristályszerkezetben, ezért a 
fénytorzulástól függően más-
más színt kaphatunk.
Friedrich Mohs tíz jól ismert 
kristályból állította fel a kar-
colhatósági skáláját, hogy ez 
szolgáljon összehasonlítási 
alapként. A Mohs-skála máig 
elfogadott keménységi skála. 
A Mohs-skála az 1. kemény-
ségi fokkal kezdődik (a zsírkő 
kapta ezt az értéket), és a 10-es 
keménységi fokkal végződik 
(ez a gyémántot illeti). Érde-
mes tudni, hogy az emberi 
köröm 2 – 3-as erősség közöt-
ti értékkel bír, a kés pengéje 
és az ablaküvegé 5 és 6 közé 
esik, az acélpenge pedig 6 és 
7 közötti. A Mohs-skála  7-es 
értéke, amelyet a kvarc kép-

visel, nagyon fontos, hiszen a 
rendszeres viselésre szánt kris-
tályoknak ezzel a keménységi 
fokkal kell rendelkezniük. Az 5-
ös keménységi foknál puhább 
kristályok elnyelik, így tisztítják 
az érzelmi egyensúly zavarokat. 
A borostyánkő, a fluorit, vala-
mint a korall, a krizokolla és a 
kalcit kitűnően alkalmazható az 
érzelmi „hulladék“ elnyelésére.
Ha végre megtaláltuk a nekünk 
való kristályt, ne feledkezzünk 
meg szakszerű ápolásáról sem. 
Ha megengedjük, hogy szemé-
lyes kristályainkat vagy éksze-
reinket mások is megérintsék, 
a kő idegen kisugárzásokkal 
szennyeződhet, amelyek nem 
feltétlenül férnek össze a mi 
energiamezőnkkel.
A leggyakoribb zavaró ténye-
ző életünkben a fejfájás. Kezd-
jük ennek kiküszöbölésével, 
mert segíthet életetünk meg-
változtatásában.
A sportolás és a természetjá-
rás, a körülötted lévő szépsé-
gek iránti fokozott figyelmed
– mind segítő hatásként eny-
híthetik fejfájásodat. És nem 
utolsósorban egy masszőr is 
segíthet, bár akkor már nagyon 
kell fájnia a fejednek, ha rászán-
tad magad a procedúrára. 
Elsősegélyként említeném az 
ametisztkristályokat, amelyek 
rezgései mélyen a testbe hatol-
va megszüntetik a fejfájást. A 
transzformációs kövek, mint 
amilyen az ametiszt is, megtisz-
títják a fizikai és finomtestet,
erősítik a gyógyulási és szellemi 
energiát. Tudatosan alkalmazva 
lerombolják és átalakítják a fej-
fájást okozó energiákat, előse-
gítik a pihentető alvást, és a fej-
fájás elsődleges okát, a feszült-
séget és a stresszt is oldják.

A lapis lazuli, más szóval lazurit 
vagy lazúrkő nyugtatja a tuda-
tos elmét, így nagyszerűen 
alkalmazható az ellazuláshoz. 
Oldja a fizikai fájdalmat és segí-
ti az önkifejezést is.
A füstkvarc magához vonzza és 
elnyeli a diszharmonikus ener-
giát. Ezen kövek segítségével 

szinte csodálatos változást 
élhetsz át. Persze a hited által 
létrejött szabad rezgéseid sze-
rint kapod a szükséges energi-
át, ha nem határolod el magad 
a szabad szellem által létrejött 
finom frekvenciájú létedet.
Sok sikert öngyógyítási lépése-
idhez. Aki próbálkozik, előbb 
vagy utóbb nyer, ha mást nem, 
hát tapasztalatot. 
Ne feledd el észrevenni a 
szépséget magad körül! Ne 
szégyelld említeni, ha valami 
szépet látsz, vedd észre, hogy 
létezel, s finom rezgésű harmó-
niád elérése végett tégy meg 
mindent, hogy egyensúlyban 
létezhessünk egymás mellett 
békében és szeretetben.

Kocsis Ervin,
Rózsa utcai masszázsszalon

Véradás a kultúrházban
Szeptember 13-án véradást szerveztek a Szlovák Vöröskereszt 
helyi alapszervezetei. A Nemzeti Vérátömlesztő Állomás dolgozói 
az alábbiaktól vettek vért a somorjai kultúrház Zöld termében:  
Lasanová Rozália, Kiss Ildikó – Úszor, Radocsák Zsuzsanna – Tejfa-
lu, Csenkey Lajos, Horváth Attila, Zsigmond Olivér, Bertalan János, 
Világi Ernő, Varga János, Horváth Zsuzsanna, Marics Márton, 
Bogárová Mária, Czikhardtová Terézia, Molnár Tibor – Patonyrét, 
Pirko Réka, Lázár Márta, Sinobli Rudolf, Ďungel František, Óvári 
Mária, Antalics Mária, Vass Géza, Varga Tibor, Pongrácz László, 
Ugróczky Ilona, Varga Rózsa, Bíró Julianna – Tejfalu, Szijjártó Eri-
ka – Tejfalu, Farkas Pál, Hennyey Péter, Varga Ferenc, Paulovicz 
Károly, Seregi Tamás – Tejfalu, Fürdős József, Füle Antónia, Nagy 
Pál, Mezzey Zsuzsanna – Tejfalu, Mezzey György – Tejfalu, Lagová 
Daša – Csallóközcsütörtök, Galambos Tímea – Bacsfa, Polacsek 
Károly, Sándor Galina, Ďungelová Romana, Szegény Ferenc.
Szeptember 25-én rendkívüli véradást szervezett a Vöröske-
reszt somorjai alapszervezete. E napon a ružinovi kórházban az 
alábbiak adtak vért: Duducz Ilona, Vízy Krisztina, Sármány Ervin, 
Schmidt István, Kovács Sándor, Peller András, Borók Albert és 
Kondela Zdeno.   

Vérvétel előtt elengedhetetlen az orvosi kivizsgálás
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FC STK 1914 SOMORJA
Futballcsapataink a 2007/2008-as idény őszi fordulójának szeptem-
beri mérkőzésein az alábbi eredményeket érték el:
Felnőtt A csapat: STK – Lednické Rovné 1:1, Myjava – STK 4:0, STK 
– Partizánske 0:2, Považská Bystrica – STK 5:0.
Ifi A csapat: STK – Sereď 3:0, Veľký Meder – STK 3:1, STK – Šahy 0:1, 
Dvory nad Žitavou – STK 4:1.
Tanulóifjúság – idősebb: Moravský sv.  Ján  – STK 4:2, STK – Galanta 
0:4, Šoporna – STK 0:3, STK – Dun. Streda „B“ 0:1.
Tanulóifjúság – fiatalabb: Moravský sv. Ján – STK 0:3, STK – Galanta 
2:0, Šoporna – STK 0:1, STK – Dun. Streda „B“ 1:3.
Felnőtt B csapat – Tejfalu: STK B – Ižop 2:3, Horný Bar – STK B 4:3, STK 
B – Michal na Ostrove 2:0, Potôň Lúky – STK B 5:0.
Ifi B csapat – Tejfalu: STK B – Blatná na Ostrove 2:5, Štvrtok na Ostrove 
– STK B 8:2, STK B – Vydrany 5:2, Ohrady – STK B 5:0.        Farkas Sándor

Sikeres idényt zártak
A somorjai Kajak-kenu Klub a hamarosan végződő 
szezonnal fennállásának  egyik legsikeresebb idő-
szakát zárja. 

Székely István – Pista bácsi mes-
teredző sokéves munkája és a 
Tóth Zoltán – Jakubík Gábor 
kajakpáros igyekezete meg-
hozta első gyümölcseit immár 
nemzetközi csúcsszinten is. Ez 
a két fiú harmadik éve veri a
szlovákiai juniormezőnyt, és 
az idén már a világ ifi-élme-
zőnyében is kivívták az őket 
megillető helyet.  Ezt bizonyitja 
a račicei junior-világbajnoksá-
gon elért két 7. hely (500 m-en, 
valamint 1000 m-en is). Erre az 
eredményre még rátettek egy 
lapáttal a belgrádi junior EB-n 
elért két 6. hellyel 500-on és 
1000-en. A lengyelországi olim-
piai reménységek tornáján már 
két ezüst volt a termés. A válto-
zatosság kedvéért 500 és 1000 
méteren. Mivel még jövőre is a 
junior kategóriában versenyez-
nek, minden esélyük megvan, 
hogy a szegedi EB-n is dobogón 
végezzenek. Én személy sze-
rint két Európa-bajnoki címmel 
maximálisan elégedett lennék. 
De félre a tréfával, a srácok-
nak és edzőjüknek továbbra is 
nagyon keményen kell dolgoz-
niuk, hogy a kajak-kenu nagy-
hatalom Magyarország hazai 
EB-jén a dobogós álom valóra 
váljon.
Két legjobb versenyzőnket kor-
osztályos országos válogatott 
kenusaink, Tóth Kristóf, Csenkey 
Ádám, Farkas Vince, valamint 
kajakosaink, Tóth Annamária 
és Honti Jenő próbálják követ-
ni. De meg kell említeni az idei 

országos bajnokságon bajnoki 
címet és érmes helyezéseket 
elért versenyzőinket is, ifj. Orosz
Csaba, Tarcsi Dávid és Fekete 
Roland kenusokat. Kenusaink 
sokat köszönhetnek olimpiko-
nunknak, Orosz Csabának, aki 
most edzőként kamatoztatja 
élversenyzői tapasztalatait.  Nem 
kisebb érdeme van Vass Gézá-
nak is abban, hogy a 13-14 éves 
kategóriákban kajakosaink, Vass 
Richárd, Horváth Patrik, Višváder 
Dávid, Halag Dávid, Pongrácz 
Tamás, Debreceni Tibor, Varga 
Viktor, de a többiek is ott van-
nak az országos élmezőnyben. 
Az, hogy a somorjai klub már 
stabilan tartja harmadik helyét a 
szlovákiai klubok rangsorában, 
nem kismértékben köszönhető 
a kezdőkkel és a legkisebbek-
kel foglalkozó Puha Szilvia és 
Pörsök Veronika nevelő edzők-
nek. Az ő munkájuk igényli a 
legtöbb türelmet, hisz a 10-12 
éves kajakospalánták sokszor 
még nagyon fegyelmezetlenek, 
játékosak. De a nagy sikerek felé 
vezető út is az első lépéssel kez-
dődik. A Tóth–Jakubík kajakket-
tős is náluk kezdett, ezért sike-
rük az ő munkájukat is dicséri. 
Hamarosan átadásra kerül új 
csónakházunk. Az épület kör-
nyékének rendezése viszont 
még várat magára, de bízva tag-
jaink és támogatóink további 
segítségében, úgy gondolom, 
optimistán nézhetünk a jövőbe.

Tóth Imre, 
a Kajak-kenu Klub  elnöke 

Tűzoltóverseny nemzetközi 
részvétellel
Rekordszámú résztvevővel zajlott szeptember 1-jén 
a tűzoltószertár udvarán a Somorja város polgár-
mesterének vándorserlegéért folyó tűzoltóverseny 
XV. évfolyama a Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület 
szervezésében. Harminckét csapat, huszonkét férfi-
és tíz női raj eddig még egyetlenegy versenyre sem 
nevezett be. Sőt, versenyen kívül bemutatót tartott 
a baráti bősárkányi testület és a verseny szervezői-
ből összeállt helyi csapat is, de nem hiányzott a bősi 
tűzoltók tulajdonában levő, 1889-ben Sopronban 
gyártott veteránkocsi-bemutató sem.

A versenyt az önkéntes tűzol-
tótestület országos és járási 
tisztségviselőin kívül megtisz-
telték jelenlétükkel a baráti 
leiderdorpi küldöttség tagjai is, 
akik ugyan nem versenyeztek, 
de megígérték, hogy jövőre ők 
is  beneveznek. Leo Apperloo, 
Ellen van der Beld, Monique 
Zwarts és Roland Plug átad-
ták Aad Vons elnök üdvözletét 
Farkas Imre elnöknek és Ürge 
Lajos parancsnoknak, majd 
Domsitz Károly polgármester 
jelenlétében számos ajándék-
kal kedveskedtek: 10 drb tűz-
oltósisakot, pólókat, sapkákat 
stb. hoztak magukkal. Aad 
Vons egyúttal az általa írt levél-
ben meghívta a somorjai tűzol-
tókat a 2008 szeptemberében 
náluk tartandó rendezvényre.
A polgármesteri kupáért 
kemény küzdelem folyt, a csa-
patok tagjai minden tudásukat, 
erejüket latba vetve harcoltak 
a lehető legjobb eredmény 
eléréséért. Igaz, egy ilyen ver-
senyhez szerencse is kell, mert 
ha nem indul be pontosan a 

motor, nem kezdi el időben 
szívni a vizet, akkor hiába a 
gyors futás, hiába az ügyesség, 
a részidő már rosszabb a várt-
nál. De nézzük a verseny leg-
jobbjait: 
Férficsapatok: 1. Somorja 
– 20,69 – Tomanovics József, 
Puha István, Molnár Attila, 
Rajcsányi István, Szegény Zol-
tán, Školek Andrej és Heller 
Tamás, 2. Keszölcés – 20,77, 
3. Vieska nad Žitavou – 21,77, 
4. Horenická Hôrka – 23,37,  
5. Újfalu – 24,73. 
Női csapatok: 1. Újfalu – 27,92, 
2. Pozsony-Óváros – 28,25, 
3. Somorja – 28,58 – Soóky 
Edina, Vízy Nikoleta, Karčovič 
Andrea, Nagy Valéria, Ürge 
Csilla, Fürdős Katalin és Soóky 
Simona, 4. Keszölcés – 30,50, 
5. Tejfalu – 32,12 – Orosz Beá-
ta, Ravasz Tímea, Hervai Kla-
udia, Hervai Ramóna, Rabina 
Zsuzsa, Chalupa Zsanett és 
Ballány Tünde.
A versenyt követően a tűzoltók 
hangulatos zene mellett szóra-
koztak a szertár udvarán.  (ti)  

Készülődik a tűztámadáshoz a somorjai férficsapat

A Kajak-kenu Klub 10, 11 és 12 éves fiatalok jelentkezését várja   
2007. október 15-én a T-18-as tornateremben 15.30-tól 17.00 óráig vagy a 0908 727 846 telefonszámon 
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VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  

2007. szeptember 29-én 
Mašek Sofia Elizabeth, július 
17-én Kiššová Anna Kristína, 
augusztus 18-án Kissová Dia-
na és Kiss Matej, augusztus 
19-én Jančárová Karolína, 
Szabóová Liana és Németh 
Ádám, augusztus 23-án 
Pralovszká Bianka, augusztus 
25-én Zalka Márk Dániel, 
augusztus 28-án György 
Rebeka, augusztus 29-én 
Vaculová Martina, augusztus 
30-án Jakabík Juraj, szep-
tember 1-jén Mezzei Tibor 
és Ravasz Réka, szeptember 
2-án Kovácsová Viktória, 
szeptember 3-án Dudlák 
Maximilian, szeptember 9-
én Lipecká Soňa látta meg a 
napvilágot.
Sok sikert, újszülöttek!

Október 6. –   Dych Zeme 2007 – fesztivál – 9.00 – 22.00
Október 10. – Kriston-intimtorna – Mórocz Magdolna előadása 
– Zöld terem – 18.30
Október  13. – A Szlovák Vöröskereszt helyi szervezete meg-
alakulásának 70. évfordulója – ünnepi megemlékezés – 15.00  
Október 20. – Coupe de Samaria 2007 – a nemzetközi  kadett 
férfi tőrvívóverseny döntői – 19.00
Október 21. – Coupe de Samaria 2007 – a nemzetközi  kadett 
női tőrvívóverseny döntői – 19.00
Október 24. – Tóték (tragikomédia) – a kassai THÁLIA Színház 
bérletes előadása – 19.00
Október 27. – Szülői bál – a Corvin Mátyás Alapiskola mellet 
működő  szülői szövetség rendezésében – 19.00
Október 28. –  Divatbemutató – Zöld terem – 13.00

SZÜLETETT

2007. augusztus 7-én Lábody 
Júlia 56 éves korában, augusz-
tus 16-án Beschaničová Teré-
zia 81 éves korában, augusz-
tus 18-án Horváth Ferenc 
54 éves korában, augusztus 
23-án Takács István 39 éves 
korában, augusztus 28-án 
Rácz Ilona 90 éves korában, 
augusztus 30-án  Németh 
Ilona 83 éves korában, szep-
tember 1-jén Langáčková Ida 
83 éves korában, Chmelová 
Irena 81 éves korában, szep-
tember 2-án Bíró Julianna 
88 éves korában, szeptember 
6-án Czízik Róbert 48 éves 
korában, szeptember 11-én 
Kubináková Etela 72 éves 
korában, szeptember 13-án 
Latkóczy Ferenc 61 éves korá-
ban, szeptember 22-én Hor-
váth Árpád 64 éves korában 
távozott az élők sorából.

ELHUNYT

A 2007 októberében 70., 
75., 80., 85., 86. és ennél 
több életévüket betöltő 
polgártársainknak nagyon 
jó egészséget, sok-sok erőt, 
örömöt és boldogságot kívá-
nunk: Binderová Alojzia, 
Bugár Jolán, Gogora Sán-
dor, Horváth Gyula, Krček 
Jozef, Madarász Eleonóra, 
Batyuk Ernő, Lőrinczi Mária, 
Vinczeová Jiřina, Fehér 
Jozefina, Halasi Ilona, 
Hriastély Júlia, Kőszeghy 
Katalin. 

KÖSZÖNTŐ

ESEMÉNYNAPTÁR

2007. szeptember 1-jén  
Élesztős Pál és Mészáros 
Lívia, Molnár Ferenc és 
Jozefíková Zuzana, szep-
tember 8-án  Horváth Csaba 
mérnök és Bartalos Angéla 
mérnök, Fašung Marek és 
Reháková Zdenka,  szep-
tember 15-én Szamaránszký 
János és Patonyi Enikő,
szeptember 22-én  Kiss József 
és Kis Anikó, szeptember 29-
én Tankó Tibor és Kováčová 
Soňa, Andrea Malfermo és 
Domsitz Júlia esküdött örök 
hűséget egymásnak. 
Gratulálunk!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
Őszi orgonahangversenyek a Nagyboldogasszony-templomban
Október 13. –  Emlékhangverseny Kodály Zoltán tiszteletére. Közreműködik a somorjai 
és a sárbogárdi vegyes kar, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa és Szabó 
Imre orgonaművész – 19.00
Október 21. – Marek Vrábel pozsonyi orgonaművész – 18.00
November 18. – Fassang László budapesti orgonaművész – 18.00

A Hazatalálás című előadás-sorozat rendezvényei 
a kultúrház Zöld termében:

„Ember, küzdj és bízva bízzál!”
Teljesség – kiesés – hazatalálás: a szerves társadalom felé

Október 4., csütörtök, 18.00 óra, Hintalan László tanár előadása

„Hagyjátok, hogy mi is éljünk…”
A városi lét kialakulása és lemerevedése a világban

Október 11, csütörtök, 18.00 óra, Leidinger Dániel előadása

„Kinn a bárány, benn a farkas…”
Túlélési módszerek a természetben és a társadalmakban

Október 18., csütörtök, 18.00 óra, dr. Tóth Ferenc előadása

„Királyt kívánjunk, ki fényt áraszt a sötétségben!”
Üdvtörténet a magyar királyokon át 

Október 25., csütörtök, 18.00 óra, Szántai Lajos előadása
Szervezők: 

Az Életért Polgári Társulás, a Csemadok somorjai helyi szervezete

•  Bérbe vennék családi házat 
Somorján (vagy Tejfalun, 
Csölösztőn). Tel.: 0905 755 
979, 0915 798 244

•  Eladó építkezési felvonó. Tel.: 
0911 261 839

APRÓHIRDETÉSEK

Kereskedelmi cég irodai és raktári munkára 
munkatársakat keres. Tel.: 0915/107 575

Társas- és latin-amerikai 
táncok 10-től 60 éves korig!
Helyszín: Corvin Mátyás Alap-

iskola
Időpont: 2007. október 6-tól, 

13.30-tól 14.30 óráig
Az oktatásra az alapiskola titkár-
ságán jelentkezhetnek naponta 
8.00-tól 15.00 óráig, vagy telefo-

non 18.30 és 21.30 között. 
Telefonszám: 0904 465 838

Brunczlík Péter oktató

A somorjai FÁCÁN Vadásztársu-
lat szívélyesen meghív minden 
érdeklődőt a 9. alkalommal 

tartott vadászbáljára.
Időpont: 

2007. október 27. – 19.00 óra
Helyszín: 

Gimnázium – Somorja
Bővebb tájékoztatás és jegy-

elővétel: 0905 265 877 
Maroš Borský, a Szlovákiai Zsidó Örökség Központjának ügyve-
zető igazgatója, Kiss Csaba, az At Home Gallery és a zsinagóga 
tulajdonosa, Christina Kradolfer svájci előadóművész és Liliane 
Csuka svájci képzőművész a zsinagóga felújítása alkalmából ren-
dezett kiállítás megnyitóján, melyet megtisztelt jelenlétével Jozef 
Aregger svájci nagykövet és Domsitz Károly, városunk polgár-
mestere is 
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