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Bővül Somorja testvérvárosai-
nak száma. Erről is döntöttek 
a képviselők a legutóbbi köz-
gyűlésen, amikor jóváhagyták 
a Hainburg és Somorja bará-
ti együttműködéséről szóló 
szándéknyilatkozatot. 
A két város lakosai az INTERREG 
III/A nevű projekt keretében több 
ízben is találkoztak, elsősorban 
az idegenforgalommal és a turiz-
mussal, valamint a hulladékgaz-
dálkodással kapcsolatban cserél-
tek véleményt és tapasztalatot. 
A találkozások során felmerült 
az együttműködés lehetősége, s 
mivel mindkét város előnyösnek 
és jónak látja ezt a kapcsolatot, 
az együttműködési szerződés 
aláírására a szándéknyilatkoza-
tok elfogadását követően hama-
rosan sor kerül.
Az önkormányzat ülésén a kép-
viselők jóváhagyták a határo-
zatok teljesítésének ellenőrzé-
sét, a város költségvetésének 
háromnegyed évi teljesítését, 
majd módosították a város 2007. 
évi költségvetését. A költség-
vetés második módosításával a 
kiadási és bevételi rész egyaránt 
255,956.000 koronát tesz ki. 
Az SZNT önkormányzatokról 
szóló 369/1990-es számú tör-
vényét kiegészítő és módosító 
334/2007-es számú törvény II. 
cikkelyének 1. bekezdése, illet-
ve ennek a törvénynek későbbi 
kiegészítései és módosításai 
lehetővé teszik a város polgár-
mestere számára, hogy a városi 
önkormányzat által meghatáro-
zott keretek között az év folya-
mán is módosíthassa  a város 
költségvetését. Ezek a keretek a 

következők: 3 százalék a költség-
vetés bevételi és kiadási részén 
és 8 százalék a költségvetés 
beruházási részén. A polgár-
mester az általa végrehajtott 
módosításokról a legközelebbi 
közgyűlésen köteles tájékoztat-
ni a képviselőket. A képviselők 
7/2007-es szám alatt módosí-
tották a 3/2004-es számú, az 
iskolai körzetekről szóló általá-
nosan kötelező érvényű rende-
letet. Erre a módosításra azért 
került sor, mert Sárosfa és Gom-
ba nem működtet alapiskolát, 
ezért ezek a  községek kérték 
a somorjai iskolakörzethez 
való besorolásukat, mégpedig 
a következőképpen: Sárosfa 
– a Kolostor Utcai Alapiskola 
1–9.  évfolyamába és a Corvin 
Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola 5–9. évfolyamába, 
Gomba pedig a Kolostor Utcai 
Alapiskola 1– 9. évfolyamába. 
A közgyűlésen döntés született 
arról is, hogy a város az 1655/6-
2-es számú, a Fényes utcában 
található 81 négyzetméter 
területű szántóföldet közvetlen 
eladás, míg a szintén Fényes 
utcai 1655/68-as számú, 1277 

négyzetméter területű szántó-
földet árverés útján értékesíti.
Hamarosan elkészül a városfej-
lesztési terv végleges formája. 
Még mielőtt azonban a tervja-
vaslat jóváhagyásra kerülne, a 
képviselő-testületnek tudomá-
sul kellett vennie azokat a hoz-
zászólásokat, észrevételeket és 
állásfoglalásokat, amelyeket a 
HUPRO tervezőiroda beledolgoz 
a terv végleges változatába.
A poliklinika új épületének és 
tartozékainak megvételével 
kapcsolatban Domsitz Károly 
polgármester arról tájékoztatott, 
hogy ajánlatot kértek a bankok-
tól a hitelfelvétel feltételeiről. A 
polgármester egyúttal kérte a 
képviselő-testület felhatalma-
zását arra, hogy a legelőnyö-
sebb ajánlatot adó bankkal és 
a megyei hivatallal aláírhassa a 
szerződést. 
A képviselők interpellációi
Nagy József Sámot lakosainak 
nevében kért szót. Már több éve 
igyekeznek elérni, hogy a város 
megoldást találjon egy játszótér 
megépítésére Sámoton. A város-
nak ebben a részében több fiatal
család lakik, egyre több a gyerek, 

a házak közel vannak a főúthoz, 
egyre nagyobb a kamionforga-
lom, tehát veszélyes útszakaszról 
van szó. Igaz, hogy elhelyeztek 
itt egy fekvőrendőrt, de ez nem 
oldotta meg a problémát. Arra 
kérte a városházát és a polgár-
mestert, hogy rövid időn belül 
találjanak megoldást, ha mást 
nem, akkor a város vegyen bér-
be egy olyan területet, melyen 
megépülhet a játszótér.
A polgármester azt a választ 
adta, hogy a város 2008. évi költ-
ségvetésében számolnak ezzel a 
kiadással.
Nagy József tájékoztatásképpen 
elmondta, hogy ismeretlen tet-
tesek eltulajdonították a sámoti 
templom szentélyének tárgyait 
és a csölösztői harang szívét is. 
Almásy Péter a Szőlőskert utcai 
lakók nevében kérte, hogy kerül-
jön kihelyezésre egy sebesség-
korlátozó tábla, mivel az utcában 
nagy a forgalom, és a gépjármű-
vek vezetői nem tartják be az 
előírt sebességet.
Kérésére azt a választ kapta a 
polgármestertől, hogy az illeté-
kes szakbizottság tárgyal majd a 
felvetettekről.                              (on)

A TARTALOMBÓL:

  Bővül a somorjai víz-
vezeték-hálózat

  Hetven év az egész-
ségügy szolgálatában

  Ünnepelt a nagyszar-
vai alapiskola

  Bevetésen a tűzoltók
  A Gladiátor klub őszi 

menetelése
  Mozdulj, Somorja!
  Verseny + ankét

2007. október 25-én tartotta ülését a városi képviselő-testület

Módosították a városi költségvetést 

A képviselők egy csoportja. Balról: Pethő Ferenc, Faragó Zoltán és Fehér Béla 
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Somorja emlékezett. A városunkból hatvan évvel ezelőtt kitele-
pítettek emlékét őrzi majd az a kopjafa, amelyet október 29-én 
szenteltek fel az egykori vasútállomás mellett. A megemlékezé-
sen György András református lelkész idézte fel az 1947-es ször-
nyű eseményeket, Barcsek Sándor római katolikus esperes pedig 
megáldotta a kopjafát

Október első hetében ismét városunkban tartózkodott hollandi-
ai testvérvárosunk önkormányzatának egyik tagja,  a leiderdorpi 
városháza kommunikációs osztályának dolgozója, Carola Visser. 
Látogatásának célja az volt, hogy segítsen Somorja kommuni-
kációs tervének elkészítésében, s hogy feltérképezze, hogyan 
tartják a kapcsolatot a városháza egyes osztályai a polgárokkal. 
Elsősorban az építészeti és a vállalkozói osztály, valamint a hiva-
talvezető kommunikációs munkája került górcső alá. Tóth Ilona 
felvétele Carola Vissert és Sármány Ervin hivatalvezetőt örökítette 
meg munka közben 

Október 16-án a városi önkormányzat nevében Domsitz Károly 
polgármester gratulált azoknak a polgártársainknak, akik a 
hónap folyamán töltötték be 70., 75., 80., 85., 86. vagy ennél több 
életévüket

November 1-jén halottainkra emlékezünk. Somorján már hagyo-
mány, hogy az Önkéntes Tűzoltó Testület tagjai e napon meg-
koszorúzzák Szent Flórián emlékszobrát. Hagyománnyá lett az 
is, hogy a városunkba látogató olasz küldöttség városunk veze-
tőinek kíséretében koszorút helyez el az olasz és az orosz hősök 
emlékművénél 
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Az AREA Somorja Kft. jóvol-
tából indított háromfordulós 
versenyünk első fordulójá-
nak kérdéseire a helyes vála-
szok a következők voltak:
1.: c/, 2.: b/, 3.: a/
Az első fordulóban az AREA 
Kft. által felajánlott 1.000 
koronát a somorjai Csenkey 
Dezső nyerte. A nyereményt 
az 562 81 61-es telefonszá-
mon történő előzetes meg-
egyezést követően szerkesz-
tőségünkben veheti át. A 
nyereményhez gratulálunk! 

A 2. forduló kérdései:
1. Mekkora zöldterületet 
gondoz az AREA Kft. 
Somorján?
a/ 25 hektár
b/ 38 hektár
c/ 7 hektár

2. Mekkora a hossza az 
AREA Kft. karbantartásába 
tartozó városi utaknak?
1. 37 km
b/ 33 km
c/ 24 km
3. Hányféle tevékenységre 
van engedélye jelenleg az 
AREA Kft.-nek?
a/ 14
b/ 32
c/ 27 
A helyes válaszokat, kérjük, 
nyílt levelezőlapon leg-
később 2007. november 
25-éig küldjék el szerkesz-
tőségünk címére: Somorja 
és Vidéke szerkesztősége, 
931 01  Somorja, Fő utca 37.  
A második forduló kér-
déseire adott helyes vála-
szokat beküldők között is 
1.000 koronát sorsolunk ki.

Verseny!!!   Verseny!!!   Verseny!!!

Bővül a somorjai 
vízvezeték-hálózat
Kisebb-nagyobb huzavonák 
után a közeli napokban meg-
kezdődik az „Agglomeráció 
Somorja“ nevű akció, amely-
nek során a Fazekas utcában 
és a Temető utcában megépí-
tik a hiányzó vízvezeték-háló-
zatot és kanalizációt.  A mun-
kálatok miatt huzamosabb 
ideig útlezárásra kerül sor a 
fenti utcákban. A közeljövő-
ben folytatódik a csölösztői 
vízhálózat és kanalizáció épí-
tése is, amelyet a tejfalusi 
kanalizációs hálózat befeje-
zése követ. A munkák a ter-

vek szerint az év végéig befe-
jeződnek. A jövő év elején 
Királyfia, Bucsuháza és Sámot
vízvezeték-hálózatának és 
kanalizációjának kiépítése is 
sorra kerül.  A beruházás kivi-
telezője  a ZIPP konzorcium, 
finanszírozása uniós pénzek-
ből valósul meg. A kivitelezés 
bizonyos kellemetlenségekkel 
is jár (utalunk itt az útlezárá-
sokra, forgalomkorlátozásra), 
ezért előre is a lakosság meg-
értését kérjük.

A városi hivatal 
építészeti osztálya

Október 24-én a somorjai városházán Bárdos Gábor alpolgár-
mester és Sármány Ervin hivatalvezető tájékoztatta a szlovákiai 
látogatása során Somorjára is ellátogató makedóniai küldöttsé-
get városunk életéről 

Október 22-én Domsitz Károly, a somorjai Felső-csallóközi Hulla-
dékgazdálkodási Társulás elnöke Pozsonyban, a Prímás-palotá-
ban ünnepélyes keretek között átvette azt a nemzetközi vállal-
kozói díjat, amelyet a Termék – Produkt kategóriában a somorjai 
gyűjtőudvarnak ítéltek oda Szlovákia természeti környezetének 
védelméért. A nemzetközi versenyt 1987-től kétévente rende-
zik meg, Szlovákia első alkalommal vett részt a szervezésben. A 
verseny négy kategóriájába 23 vállalkozói szubjektum nevezett 
be. A somorjai gyűjtőudvart a maga kategóriájában olyan vál-
lalatok előzték meg, mint a pozsonyi Slovnaft Rt. és a Považská 
cementáreň Rt.  

Kérjük olvasóinkat, válaszoljanak az alábbi kérdésre:
Támogatja-e egy garázsház megépítésének tervét Somorján?

   Igen, támogatom, és magam is vásárolnék ott parkolóhelyet.
   Igen, támogatom, és magam is bérelnék ott parkolóhelyet.
  Támogatom a megépítését, de parkolóhelyre nem tartok igényt.
   Nem támogatom.

A Somorjai Városi Hivatal jóvoltából 1.000 koronás Jednota vásárlási utalványt sorsolunk ki azok között, 
akik az általuk kiválasztott lehetőséget megjelölve a szelvényt visszaküldik szerkesztőségünk címére:  
Somorja és Vidéke szerkesztősége, 931 01  Somorja, Fő utca 37.
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Táplálkozzunk egészségesen!
Az egészségkárosultak somor-
jai alapszervezete október 23-
án  „Az egészséges táplálkozás 
napja“ címmel összejövetelt 
rendezett, amelyen vendég-
ként részt vett dr. Egyenes Hen-
rik belgyógyász-endokrinoló-
gus. „Mindent ehetünk, csak 
mértékkel!“ – hangsúlyozta 
előadásában a doktor úr. Szá-
mos olyan témát is felvetett, 
amely felkeltette a hallgatóság 

figyelmét. Ezek egyike volt a
tejfogyasztás. A tej nagyon 
fontos az egészség megőrzése 
szempontjából, mert a legbő-
ségesebb kalciumforrás. Csak-
hogy fogyasztását a  cukorbe-
tegek számára nem ajánlják 
– vetette ellen a hallgatóság. 
A tejet kis mennyiségben a 
cukorbetegek is fogyaszthatják 
– hangzott a válasz – , nagyon 
ajánlott mindenki számára, 
elsősorban savanyított formá-
ban. A vegetáriánus életmód-
dal kapcsolatban feltett kér-
désre a doktor úr azt válaszol-
ta, hogy ő nem látja értelmét, 
mert a szervezetnek szüksége 

van vörös húsra is, pontosab-
ban a benne levő vitaminokra 
és ásványi anyagokra. Például 
a B12-es vitamin és a folsav 
egyedüli forrásaként a májat 
jelölte meg. Sorolhatnánk még 
tovább az elmondottakat, a 
lényeg az, ahogy azt a doktor 
úr is hangoztatta, figyeljünk
oda táplálkozásunkra, életvite-
lünkre, fogyasszunk naponta 
legalább 600 grammnyi zöld-

séget és gyümölcsöt, s ebből 
legalább 400 grammnyit nyers 
formában!
Az egészségkárosultak somor-
jai alapszervezete immár hato-
dik alkalommal rendezte meg 
Az egészséges táplálkozás 
napját. A rendezvény nagyon 
sikeres: 2002 óta a szervezet 
ügyes asszonyai minden évben 
újabbnál újabb receptekkel 
rukkolnak elő, évente más és 
más salátákat, kenőket készíte-
nek, propagálják az egészséges 
táplálkozást a tagok körében. 
Így volt ez idén is, s reméljük, 
jó szokásukat jövőre is meg-
tartják! (ti) (a szerző felvételei)

Dr. Egyenes Henrik értékes előadást tartott „Az egészséges táplálkozás napja“ 
című rendezvényen. Tőle balra Godány Erzsébet, az egészségkárosultak alapszer-
vezetének elnöke és Bárdos Gábor, Somorja város alpolgámestere látható

A szervezet ügyes asszonyainak keze alól kikerülő finom ételeket sokan megkós-
tolták

Somorjaiak Mosonmagyaróváron
Az idősek nem-
zetközi hónap-
jában, október 
24-én Somorja 
testvérvárosában, 
Mosonmagyaró-
váron ünnepélyes 
keretek között 
felavatták a Mar-
garéta Nyugdíjas-
klub zászlaját. Az 
avatóünnepségen, 
melyet megtisztelt 
jelenlétével Szabó 
Miklós, Mosonma-
gyaróvár polgár-
mestere és Nagy István alpol-
gármester, jelen volt Domsitz 
Károly, városunk polgármeste-
re is.
Az egybegyűlteket, köztük 
a Somorjáról szép számban 
megjelent vendégeket nagy-
nagy szeretettel köszöntötte 
Marcinkó Lajosné, a klub elnö-
ke. Nagy Sándor, a Mosonma-
gyaróvári Kulturális Egyesület 
elnöke rövid eszemefuttatást 
tartott a zászlók történetéről, 
és egyúttal felavatta a zászlót 
is. A Margaréta Nyugdíjas-
klub és az egészségkárosul-

tak somorjai alapszervezete 
között már hosszabb ideje 
tart a baráti együttműködés, 
a klubok kölcsönösen láto-
gatják egymás rendezvényeit. 
A mosonmagyaróváriak leg-
utóbb júniusban, a somorjai 
alapszervezet újjáalakulásának 
30. évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepségen vettek 
részt, de jelen voltak a Deresen 
derűsen című találkozón is, 
melyet áprilisban szervezett az 
egészségkárosultak somorjai 
alapszervezete.                        (ti) 

(A szerző felvételei) 

Marcinkó Lajosnénak – Majkának, a mosonmagyar-
óvári Margaréta Nyugdíjasklub elnökének gratulál 
Godány Erzsébet, az egészségkárosultak somorjai 
alapszervezetének elnöke

Családi bál batyuból
2007. október 27-én rend-
hagyó batyubálra került sor 
a helyi városi művelődési 
központban a somorjai Cor-
vin Mátyás Magyar Tanítá-
si Nyelvű Alapiskola és az 
iskola mellett működő Szü-
lői Tanács szervezésében. 
Együtt szórakozott szülő, 
gyermek, pedagógus és isko-
labarát. A rendezvényt meg-
tisztelte jelenlétével város-
unk polgármestere, Domsitz 
Károly és alpolgármestere, 
Bárdos Gábor is.
A bál iskolánk diákjainak 
kultúrműsorával kezdődött, 
melyben népdalcsokrot hall-
hattunk az énekkar előadásá-
ban, versek hangzottak el, és 
táncosaink mutatták be nagy 
sikerű programjukat. A Szü-
lői Tanács elnöke, Lelkes Júlia 
köszöntötte a vendégeket, 
akik ebben a rohanó világ-
ban időt szakítottak egy kis 
szórakozásra. A jó hangulatról 

Bódis Árpád gondoskodott, 
aki gázsijának felét felajánlot-
ta a táncoslányok ruházatá-
nak felújítására. Az est fény-
pontja a táncház volt, mely-
nek keretében volt diákjaink 
belga és ír táncokat mutattak 
be és tanítottak meg a lelkes 
jelenlévőkkel. Pihenőként a 
kivetítőn felvételeket láthat-
tunk iskolánk felújításáról és 
a tanításon kívüli tevékenysé-
gekről.
Kicsik és nagyok hajnalig rop-
ták a táncot. Akik ott voltak, 
jövőre is biztosan eljönnek.
Ezúton mondok köszönetet 
mindazoknak, akik hozzájárul-
tak a bál sikeréhez. Köszönet a 
támogatóknak is, akik adomá-
nyaikkal lehetővé tették, hogy 
külön gyermek- és külön fel-
nőtt-tombolahúzásra kerüljön 
sor, ezzel is hozzájárulva a bál 
színvonalának emeléséhez.

RNDr. Bugár Gabriella,
az iskola igazgatója
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Hetven év az egészségügy szolgálatában
Megalakulásának 70. évfordulóját ünnepelte a Szlovák Vöröskereszt somorjai alapszervezete. Ez alkalom-
ból október 13-án ünnepi összejövetelt tartottak a helyi művelődési otthonban, ahol a résztvevők nemcsak 
felidézték a múltat és emlékeztek a kezdeti nehéz időszakokra, hanem az előcsarnokban megtekintették 
az elmúlt hetven év tevékenységét bemutató kiállítást is.
Történelmi áttekintés
A Vöröskereszt tevékenységéről 
szóló első feljegyzések 1868-
ba nyúlnak vissza, amikor az 
osztrák–magyar helyhatóság 
jóváhagyta a Cseh Királysági 
Segítőtársak alapelvét, mely az 
Osztrák–Magyar Vöröskereszt 
részét alkotta. A Csehszlovák 
Vöröskereszt mint nemzeti 
egyesület pár hónappal az első 
világháború befejezése és az 
önálló Csehszlovákia megalaku-
lása után, 1919-ben alakult meg,  
elnöke az akkori köztársasági 
elnök leánya, Alica Masaryková 
lett. Lényeges változást a máso-
dik világháború hozott. Csehor-
szágban a Vöröskeresztet erő-
szakkal megszüntették, épülete-
it, vagyonát elkobozták, vezetőit 
börtönbe zárták. Szlovákiában 
más volt a helyzet. A Vöröske-
reszt nem szakította meg kap-
csolatait a nemzetközi szerve-
zetekkel, így fennmaradt mint a 
katonai egészségügyi szolgálat 
segédszerve, de teljesen az ural-
kodó rezsim szolgálatában állt. 
A Vöröskereszt időben ráébredt 
küldetésének fontosságára, s 
mindig ott segített, ahol arra 
szükség volt.
A somorjai kezdetek
Városunkban a Vöröskereszt 
Egylet alakuló gyűlését dr. 
Tomaschoff Márk vezetésével
1937. április 25-én tartották. A 
Vöröskereszt helyi tevékeny-
ségét 1948-tól tudjuk követni. 
Ekkor Tomasek Aranka volt az 
elnök. 1952-ben megalakult 

Somorján az első járási egye-
sület, melynek elnöke Németh 
Erzsébet lett. 1953-ban Somor-
ján tartották az első járási konfe-
renciát is. Az önkéntes nővérek 
első tanfolyama is Somorján 
volt 1951-ben, de gyakorlatra 
Pozsonyba jártak. A járási tit-
kár Sill Mária, az adminisztratív 
munkaerő Kocsis Rozália volt. 
1960-ban, amikor Somorja meg-
szűnt járási székhely lenni, a járá-
si titkárság Dunaszerdahelyre 
költözött. A Vöröskereszt tagjai 
példásan helytálltak az 1956-os 
árvíz idején. Állandó szolgálatot 
tartottak, őrhelyükön hatórán-
ként váltották egymást. Kikről 
van szó? A teljesség igénye 
nélkül álljon itt a következők 
neve: Kopál Irén, Kocsis Rozália, 
Machala Jolán, Kozsich Mária, 
Zámpory Gizella, Zámpory 
Anna, Polacsek Júlia, Plakinger 
Paulina és férje, Gremsperger 
Júlia, Kuklis Erzsébet, Gróf Júlia, 
Strepka Mária, Sípos Jenő, Sípos 
Ilona, Schmidt Gizella, Kardos 
Rudolf, Longínová Veronika, 
Mayer József  (aki húsz éven át az 
önkéntes véradást is szervezte), 
Czvedler Rozália. A Vöröskereszt 
már ekkor is szorosan együttmű-
ködött a tűzoltótestülettel. Az 
önkéntes véradásokat a szerve-
zet 1953-ban kezdte szervezni.
A 90-es évek 
Az egyesület 1995-ben 11 
egészségügyi nővérrel bővült, 
majd Kovács Ilona elnöknek 
köszönhetően elkezdődött az 
elsősegélynyújtó csapatok meg-

szervezése, melyek tagjai 1999-
ben már országos versenyen 
vettek részt. A versenyeken való 
részvétel azóta is rendszeres. A 
tagok aktívan bekapcsolódnak 
az egyes rendezvényekbe, rend-
szeresen egészségügyi szolgá-
latot teljesítenek, továbbra is 
szorosan együttműködnek a 
somorjai és tejfalusi tűzoltótes-
tülettel, kirándulásokat szervez-
nek. A szervezet fő feladatának 
mégis elsősorban a rendszeres 
véradás megszervezését tartja. 
S hogy ezt a munkát jól végzi, 
mi sem bizonyítja jobban, mint 
az a tény, hogy az egyes véradá-

sokon már több mint 50 véradó 
vesz részt.
Köszönet a munkáért  
Az ünnepi nagygyűlésen Für-
dős József elnök megköszön-
te mindazok munkáját, akik 
munkájukkal hozzájárultak a 
szervezeti élet felvirágoztatásá-
hoz. Köszönőlevelet kaptak az 
egykori elnökök,  a vezetőségi 
tagok, az első egészségügyi 
csoport, valamint a jelenlegi 
elsősegélynyújtó csapat tagjai, 
a vezetőség egykori és jelenlegi 
tagjai s mindazok, akik csak egy 
kicsivel is segítették a szervezet 
munkáját.   (ti)

A Szlovák Vöröskereszt somorjai alapszervezetének első egészségügyi csoportja  

Fürdős József, az alapszervezet jelenlegi elnöke és Németh Erzsébet egykori elnök

A sokszoros véradók 
érdemeinek elismerése
Október 18-án a dunaszer-
dahelyi Bonbon Szállóban 
dr. Misányik Tibor, a Szlovák 
Vöröskereszt járási választ-
mányának elnöke ünnepé-
lyes keretek között átadta 
a Jánský-emlékérem egyes 
fokozatait járásunk 129 vér-
adójának. 
Az átadáson jelen volt Domsitz 
Károly, Somorja város pol-
gármestere is. Városunkból a 
Vöröskereszt helyi alapszerve-
zetének javaslatára 12 véradó 
vehette át a kitüntetést. A húsz 
véradásért járó ezüst fokoza-
tot Trnka Mónika, Mogrovics 
Matild, Méhes Attila, Czvedler 
Tibor, Sárközi László, Sárközi 
Margit és Ravasz László kapta. 

A Jánský-érem arany fokozatát, 
mely nők esetében harminc, 
férfiak esetében negyven vér-
adásért jár, Schmidt István, 
Czére István és Varga Tibor 
vette át. Világi Ernő és Marics 
Márton nyolcvan alkalommal 
adott vért, ezért ők a gyémánt 
fokozat büszke viselői lettek. 
Somorján a Vöröskereszt alap-
szervezete megkülönböztetett 
figyelmet szentel a véradások
szervezésének. A véradás-
ra a Nemzeti Vérátömlesztő 
Állomás mozgórészlegének 
köszönhetően az utóbbi évek-
ben helyben, a helyi kultúrház 
Zöld termében kerül sor. Talán 
ennek is tulajdonítható, hogy 
egyre nő a véradók száma.   (ti) 
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2007. október 13-án 19.00 órakor  a  Nagyboldogasszony-plébániatemplomban

Emlékhangversenyt rendeztünk Somorján 
Kodály Zoltán tiszteletére

Ezekkel a szavakkal – a költő 
szavával – nyitotta meg Ciprusz 
Éva, a Duna Tv  bemondója, a 
somorjai gimnázium kedves 
növendéke  gyönyörű, felújí-
tott  templomunkban azt az 
emlékhangversenyt, amellyel  
Kodály Zoltánra emlékeztünk 
Somorján, tisztelettel adóz-
va a zeneszerző, zenetudós, 
pedagógus és művész nagy-
szerűségének. Az emlékhang-
versenyt rendező Csemadok 
somorjai alapszervezete, a 
helyi Híd kórus és a somorjai 
Nagyboldogasszony-templom 
plébániája nevében tisztelet-
tel és szeretettel köszöntötte 
az emlékhangverseny minden 
résztvevőjét, a hallgatóságot 
és a szereplőket egyaránt. 
A somorjai hangversenyen 
kizárólag Kodály-művekkel 
emlékeztünk. Az est folyamán a 
műsorban Szabó Imre orgona-
művész, a somorjai Híd Vegyes 
Kar, a Sárbogárdi Szövetkezeti 
és Városi Vegyes Kar és a Szlo-
vákiai Magyar Pedagógusok 
Vass Lajos Kórusa előadásában 
zengő vagy olykor csendes, de 
lélekkel teli énekhangokon, 
és a templom nemrég felújí-
tott orgonáján  Kodály Zoltán 
liturgikus ihletésű művei csen-
dültek fel. A műsor bevezető 
részében megszólalt az orgo-
na. Szabó Imre orgonaművész 
Kodály Zoltán Prelúdium című 

művével indította a hang-
versenyt, majd Ittzés Mihály, 
a kecskeméti Kodály Zoltán 
Zenepedagógiai Intézet tanára, 
aki a Magyar Kodály Társaság 
társelnöke is egyben, jubileumi 
méltatást mondott Kodályról és 
zenéjéről.
A kórusok közül először a 
somorjai Híd Vegyes Kar lépett 
az oltár elé, és Hecht Anna kar-
nagy vezénylésével előadta 
műsorát, amelyet a közönség 
tetszéssel és tapssal fogadott: 
Kodály Zoltán Pange lingua 
című darabját, amely az öt 
Tantum ergo vegyes kari vál-
tozata, Kodály Zoltán Stabat 
Mater és Kodály Zoltán – Virág 
Benedek: Békesség-óhajtás 
– 1801. esztendő című művét.
Ezután a Sárbogárdi Szövetke-
zeti és Városi Vegyes Kar szólal-
tatott meg négy Kodály-művet 
Huszics Vendelné és Huszics 
Vendel karnagyok vezényle-
tével: Kodály Zoltán Köszöntő, 
Kodály Zoltán–dr. Vargha Károly 
A szép énekszó múzsájához, 
Kodály Zoltán Adventi ének egy 
XVIII. századi francia misekönyv-
ből, valamint Kodály Zoltán Szé-
kely keserves című alkotásait.
Miután a hallgatóság nagy taps-
sal jutalmazta a sárbogárdiak 
szereplését, a két – egymással 
már évek óta barátságot ápoló 
– testvérkórus közös előadá-
sában a capella Kodály-műve-

ket hallhattunk: Hecht Anna 
vezényelte a János-köszöntőt, 
melynek szövege az Arany–
Gyulai énekeskönyv II. köteté-
ben található, majd a két kórus 
Kodály Zoltán–Ady Endre Föl-
szállott a páva című vegyes kari 
művét szólaltatta meg Huszics 
Vendelné vezényletével.
A Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Vass Lajos Kórusa az est 
folyamán először a karzatról 
szólalt meg: Szabó Imre orgo-
nakíséretével Kodály Zoltán 
feldolgozásában a 114. genfi
zsoltárt adták elő. Ezt köve-
tően levonultak az oltár elé, 
ahol Ciprusz Éva köszöntötte 
a pedagóguskórust. Elmond-
ta, hogy ez a pedagóguskórus 
1964-ben alakult Csehszlovákiai 
Magyar Tanítók Központi Ének-
kara néven. Alapító karnagya 
Ág Tibor, Janda Iván, Schleicher 
László és Szíjjártó Jenő volt. 
Első magyarországi vendégkar-
nagya – örök karnagyuk – Vass 
Lajos volt. Halála után Tamási 
László, majd Sapszon Ferenc 
lépett a helyébe. 2007 januárja 
óta a művészeti vezető teen-
dőit Janda Ivántól Józsa Móni-
ka, a vendégkarnagy szerepét 
Sapszon Ferenctől Tóth Árpád 
vette át. A kórus tagságát zömé-
ben szlovákiai magyar peda-
gógusok, karnagyok alkotják, 
és a kórus zenei műhelyében 
intenzív karvezetőképzés folyik. 
Különleges összetétele miatt az 
énekkar havonta egy alkalom-
mal próbál: péntek délutántól 
vasárnap délig. A próbákon 
nemcsak kottáról és dallamról 
esik szó, hanem az egyetemes 
kultúra és az oktatásügy kérdé-
sei is lelkesítik a pedagóguskó-
rus tagjait. A karnagyok és az 
énekesek küldetésnek tekintik 
a kórusban végzett munkát, 
a kórus és a magyar közösség 
szolgálatát. Szerepléseikkel 
itthon és külföldön tanúságot 
tesznek arról, hogy Kodály Zol-
tán művészete nem avult el, sőt 
egyre időszerűbbé válik.
A pedagóguskórus az amatőr 
kórusok által csak ritkán  meg-

szólaltatott nagyszabású, szug-
gesztív művekkel is megajándé-
kozta az emlékhangversenyen a 
somorjai hallgatóságot, a közön-
ség  pedig  a nehéz művek szép 
előadását szeretettel fogadta és 
nagy tapssal jutalmazta.
A pedagóguskórust Józsa Móni-
ka vezető karnagy vezényelte, 
aki a kórus művészeti vezetője 
is egyben, valamint  Tóth Árpád, 
aki a kórus fiatal, tehetséges
budapesti vendégkarnagya. 
A   Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Vass Lajos Kórusa önálló 
műsorának befejeztével a peda-
góguskórus mellé felvonult a 
sárbogárdi és a somorjai kórus 
összes tagja, hogy együtt zeng-
jék: „Nem sokat ér, ha magunk-
nak dalolunk, szebb, ha ketten 
összedalolnak. Aztán mind töb-
ben, százan, ezren, míg megszó-
lal a nagy harmónia, amelyben 
mind egyek lehetünk. Akkor 
mondjuk majd csak igazán: 
örvendjen az egész világ…”
Kodály Zoltán idézett szavait 
a Bicinia Hungarica előszavá-
ból Karai József foglalta zenei 
keretbe. Az összkar  elsőnek 
ezt a Karai-kánont szólaltatta 
meg, majd a kórusok közö-
sen Kodály Zoltán–Berzsenyi 
Dániel A magyarokhoz című 
versére írt kánont énekelték el, 
végül pedig Kodály Zoltán Esti 
dal című művével búcsúztak a 
közönségtől.  A szervező Híd 
kórus nevében köszönjük a 
hangverseny somorjai hallga-
tóinak, hogy jelenlétükkel októ-
ber 13-án este megtisztelték 
rendezvényünket, hogy együtt 
adózhattunk tisztelettel  Kodály 
Zoltán emlékének.
Egyben köszönetet mondunk 
Somorja város elöljáróinak, a 
városi Pro Urbe Alapítvány tiszt-
ségviselőinek, hogy rendezvé-
nyünket támogatásban része-
sítették, hogy általuk a Szlovák 
Köztársaság Kulturális Minisz-
tériumának pályázati támoga-
tását is zenei anyanyelvünk és 
a somorjai zenei hagyományok 
ápolására fordíthattuk.

Dr. Hecht Anna

Többlete, ami mögötte; de rangsor
nem csupán erőn épül. Ő vagy én,

egy érték: mint agy, érzék,
 mint egyén,

éppoly felnőtt vagyok, mint egy angol,
vagy mint bármelyik fia bármelyik

öreg, nagy népnek, dicső hatalomnak:

dicsőség, nagyság változhat, omolhat, 
de szebb jövő tán bennünk álmodik.

Gibraltár is persze, és a páncél s talpazat;
 s az az arany is;

de most szellem szól: – Magyar, légy nyugodt;
egyek vagytok, ti itt, s ott, bárhol, ők,

kicsik s nagyok, 
minden Isten – vagyis az Igazság – előtt.

SZABÓ LŐRINC: Kis nép fia (részlet)
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ANGELIKA SCHROBSDORFF: 
TE NEM VAGY OLYAN, MINT MÁS 
ANYÁK
Ugyan mi más kell egy közös élethez: 
egy ágy, egy asztal, két szék és nagy 
szerelem. Ezt mondta Elza, amikor 
a házasságról beszélt, és így is gon-
dolta. Boldog zsidó gyermekkor Ber-
linben, az első nagy szerelem, félté-
kenység, új szenvedélyek, nyaralás a 
tengerparton, bálok, színházi előadá-
sok, hangversenyek. És aztán: nácik, 
menekülés, száműzetés. Angelika Schrobsdorff emléktöre-
dékek százaiból állítja össze anyja portréját. Az írónő által 
felhasznált részletek: levelek, fényképalbumok, baráti visz-
szaemlékezések és a később együtt töltött élet eseményei.
„Olyan bonyolult volt, mint egy puzzle, amely több ezer 
darabból áll – és nekem meg kellett keresnem és egymás-
hoz  illesztenem ezeket a darabokat” – írja a szerző.

KATYA METYELICA: LUIZA NAPLÓJA
Luiza modern felfogású orosz fiatal,
aki mint elvált nő vágyak és kétsé-
gek közt éli szokványos életét. Min-
dennapjait naplójába jegyi le, ő az 
orosz Bridget Jones. Kaotikus élete 
irányítására törekszik, amelyet apró 
örömök, kisebb-nagyobb csalódások, 
izgalmak, feszültségek színesítenek. 
Az események, amelyekről a napló 
lapjain beszámol, olykor komolyak, 
olykor pedig rendkívül viccesek. Más 
naplóját, csakúgy, mint mások leve-

leit elolvasni kissé illetlen, de valljuk be, irtó érdekes. Ami-
kor a könyv először megjelent, nagy felzúdulást keltett az 
olvasók körében. Mindenki egy dologra volt kíváncsi: ki a 
szerző? 

A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár ajánlja új könyveiből 

Schrantz György kiállítása
A Csemadok somorjai alapszervezete és a Városi Művelődési 
Központ kiállítást szervez a somorjai születésű Schrantz György 
festőművész alkotásaiból. A tárlat ünnepélyes megnyitójára 
2007. november 27-én 18. 00 órakor kerül sor a kultúrház Zöld 
termében.

„Hazahív a harangszó…” 
Október 6-án, az aradi vértanúk emléknapján Pozsonypüspökin 
járt a HÍD vegyes kar, hogy a 60 évvel ezelőtti szomorú esemé-
nyekre, a kitelepítésekre és deportálásokra emlékezzen és emlé-
keztessen. A jeles napra hazahívták a még élő egykori kitelepítet-
teket, illetve a már elhunytak hozzátartozóit. A szentmisén és az 
azt követő kopjafaavatáson énekkel tisztelegtek a történelem e 
megrázó eseményének áldozatai előtt. A megemlékezést meg-
tisztelte jelenlétével Szili Katalin, a magyar országgyűlés elnöke 
és Csáky Pál, a Magyar Koalíció Pártjának országos elnöke is. 

Három aranydiploma Hatvanból
A „Rózsacsoda” című, Hat-
vanban meghirdetett II. 
Nemzetközi Rajzversenyre 
szívesen készülődtünk diák-
jaimmal ez évben is, hisz az 
elmúlt évben nagyon szép 
élményekkel jöttünk haza 
a Moldvai Győző Galériá-
ból. Az idén meghirdetett 
téma mondanivalója nagyon 
közel állt a tavalyi „Együtt a 
szeretetben“ témához, hisz 
ebben az évben a magyar 
származású királylány, Szent 
Erzsébet csodálatos életét 
ismerhette meg gyerek és 
felnőtt, aki erre a kiállításra 
készülődött.
Rajztanárként nagyon meg-
örültem ennek a nemes témá-
nak, hisz fontosnak találom, 
hogy fiataljaink olyan igazi
példaképekkel ismerkedjenek 
meg, mint amilyen Árpádházi 
Szent Erzsébet, akinek élete 
mind 800 évvel ezelőtt, mind 
ma is példamutató, hisz egész 
életében a nyomorultak párt-
fogója és segítője volt. Igazán 
gazdag rajztémául szolgált az 

élete, hisz sokféleképpen lehe-
tett megfesteni nagylelkűsé-
gét, türelmes szeretetetét, férje 
iránti szeretetét s nem utolsó-
sorban a télvíz idején rózsává 
változott ételmaradékokat.
Szívből örültem, amikor rajzo-
saim különös figyelmet tanúsí-
tottak a magyar királylány éle-
tének elmesélésekor. Minden 
gyerek lelkesen készítette a raj-
zát a versenyre. Még nagyobb 
volt az öröm, amikor megjött 
a hír, hogy a somorjai Németh-
Šamorínsky István Művészeti 
Alapiskola  három diákjának 
rajza aranydíjas lett. 
Duducz Bernadett (Bacsfa), 
Ambrus Réka (Szarva) és Újhelyi 
Brigitta (Szarva) örömmel néz-
hették meg kiállított rajzaikat 
és vehették át diplomájukat és 
ajándékaikat a hatvani Moldvai 
Győző Galéria kertjében. 
Kívánom a fiataloknak, hogy
továbbra is örömmel alkossa-
nak, szépítsék és gyarapítsák 
környezetüket, hazájukat és 
belsőjüket, hogy világunk is 
szépüljön!             Bándy Katalin

Somorja város polgármestere a 2003. évi 552. számú, a 
közösség érdekében végzett munkáról szóló SZNT-törvény 

értelmében

pályázatot  hirdet 
a városi rendőrség parancsnoki posztjára. 

A megbízatási időszak kezdete: 2008. január 1. 

Pályázati feltételek: 
– főiskolai,  ill. középiskolai végzettség,
– legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
–  számítógépes ismeretek (Microsoft Word, Microsoft Excel,  

Internet),
–  szakmai alkalmasság a városi rendőrségről szóló 594/1991 

sz. törvény értelmében,
–  a magyar és más idegen nyelv ismerete előny,
–  erkölcsi feddhetetlenség. 
 
A jelenkezést az életrajzzal, a képzettséget igazoló hitelesített 
okiratokkal, a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vánnyal 2007. november 26-áig kérjük elküldeni az alábbi 
címre: Mestský úrad Šamorín  Hlavná 37, 931 01 Šamorín. 
A borítékon tüntessék fel: „Výberové konanie – MsP“.  
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Szabolcsi krumplis pogácsa

Hozzávalók: 25 dkg sima liszt, 
25 dkg teljes kiőrlésű búzaliszt, 
25 dkg zsiradék, 2,5 dkg élesztő, 
1 bögre tej (1,5 dl), 3 db közepes 
méretű krumpli, 
1 kávéskanál cukor,  2 kávéska-
nál só, 1 kávéskanál bors, 2-3 
kávéskanál őrölt édes-nemes 
pirospaprika, 2 db tojás, nap-
raforgó étolaj (a sütőlemez 
kenéséhez)
Elkészítés:  Az élesztőt a tejben 
egy pici cukorral felfuttatom, 
és hozzáteszek egy evőkanál 
lisztet is. A közepes nagyságú 
burgonyákat jól megmosom, 
majd a sütőbe téve megsütöm. 
A krumplik héját eltávolítom, 
és még melegen áttöröm 
krumplitörővel. Amikor a burgo-
nya langyosra hűlt, hozzáadom 
az őrölt paprikát, a sót, lisztet, 
a margarint és 1 db tojást. Jól 
összedolgozom. Teszek hozzá 
tejet, hogy jól gyúrható legyen. 
Letakarva félreteszem langyos 
helyre kb. ½ órára keleszteni.
Miután megkelt a pogácsatész-
tánk, 1 cm vastagra kinyújtva 
egymás után összehajtogatom 
a következőképpen: alulról fel-
felé, felülről lefelé, balról jobbra, 
jobbról balra. Majd 1 ½  cm 
vastagra kinyújtom, lisztezett 
sütőlemezre téve körülbelül ½ 
óráig kelesztem, kiszaggatom. 
Felvert tojással megkenem a 
pogácsák tetejét.
Sütés:  Előmelegített sütőben 
közepes lángon kb. negyed 
óráig sütöm, ha átsül, és 
kezd pirulni, mehet tovább 
nagyobb fokozaton. Az illatán 
és a színén látom, amikor kész. 
Sütés után kis időre letakarom 
a megsült pogácsákat tiszta 
konyharuhával.
A XV. Budapesti Nemzetkö-
zi Bor- és Pezsgőfesztivál 
pogácsarecept-versenyén a 
legjobb öt díjazott pogácsare-
cept egyike (saját recept).     

Taksár Ferenc, Nyírtelek

2007. NOVEMBER

BEVETÉSEN A TŰZOLTÓK

• Szeptember 24-én Misérden 
egy lakás tulajdonosa kizár-
ta magát a lakásából. Benn 
rekedt az asszony másfél éves 
kislánya, valamint a kisfia. A
tűzoltóknak a kamra ablakán 
keresztül egy létra segítségé-
vel sikerült bejutniuk a lakás-
ba,  és átadni az édesanyának 
a rémült gyermekeket.
• Szeptember 28-án egy 
vízbe fúlt férfit találtak
Szemetnél a víztározóban. A 
rendőrség a somorjai tűzol-
tókat hívta segítségül. Motor-
csónak segítségével a partra 
húzták a férfi holttestét, és
átadták a rendőröknek.
• Szeptember 28-án 15.10 
órakor az erős szél következ-
tében kidőlt egy fa Somor-
ján a Szél utcában, valamint 
a Csukárpakára vezető úton. 
A tűzoltók az Area Kft. alkal-
mazottaival együttműködve 
eltávolították az útról az aka-
dályt.
• Szeptember 30-án tűzhöz 
riasztották a tűzoltókat. A 

bejelentés szerint Bacsfán, a 
földműves-szövetkezet terü-
letén keletkezett a tűz. A tűz-
oltók átfésülték a helyszínt, de 
a riasztás tévesnek bizonyult.
• Október 8-án csőtörésből 
származó víz öntött el egy 
pincét Tejfalun. A tűzoltóknak 
kb. 20 köbméter vizet kellett 
kiszivattyúzniuk.
• Október 11-én 20.48 órakor 
egy szeméttároló konténer 
kapott lángra a Csölösztői 
úton. Kiderült, hogy szándé-
kos gyújtogatás történt.
• Október 12-én 22.04 órakor 
ismeretlen tettes felgyújtott 
egy konténert a Városmajor 
21-es számú háza előtt.
• Október 13-án 21.49 órakor 
eddig nem tisztázott körül-
mények között kettétört egy 
telefonpózna Somorján,  a 
Szél utcában. A szakadt veze-
ték a járdán és az úttesten 
hevert, és akadályozta a for-
galmat. A vezetéket ideig-
lenesen a lámpaoszlophoz 
kellett erősíteni a közlekedés 

újraindítása érdekében.
• Október 13-án 23.10 óra-
kor újabb közlekedési baleset 
történt a gombai halálkeresz-
teződésben.  A mellékúton 
haladó jármű vezetője nem 
adott elsőbbséget a főúton 
szabályosan közlekedő jár-
műnek és összeütköztek.  A 
balesetben két személy sérült 
meg.
• Október 20-án bejelentés 
érkezett a tűzoltókhoz, misze-
rint Somorján, a Gazda soron 
olaj folyt az úttestre mintegy 
200 m hosszan. Egy eddig 
ismeretlen jármű vezetője túl 
gyorsan hajtott át a Gazda sori 
fekvőrendőrön, emiatt meg-
rongálódott a kocsi motorja, 
és olaj folyt az úttestre. 
• Október 21-én egy BMW 
vezetője figyelmetlenül
vezetett, nem vette észre 
Somorján, a Pozsonyi úton a 
körforgalmat, és áthajtott raj-
ta. A szegélykő kilyukasztotta 
a motort, ennek  következté-
ben olaj folyt az úttestre. 

Ifjú tűzoltók versenyeztek
Járásunkban a tűzoltóverse-
nyek már szinte elképzelhe-
tetlenek a Tejfalusi Önkéntes 
Tűzoltó Testület által szerve-
zett Kvassay-kupa nélkül. Az 
eredetileg szeptember elejére 
tervezett versenyt a szervezők 
a hónap végére, szeptember 
29-ére halasztották, amikor 
is a tejfalusi futballpálya a 
tanulóifjúságból álló lány-  és
fiúcsapatok tagjainak és veze-
tőiknek, a nézőknek, vendé-
geknek adott helyet. 

A magyarországi Győrsövény-
házáról érkezett lány-  és fiúcsa-
pat bemutatóján kívül 12 csapat, 
ebből 5 lány és 7 fiúcsapat mérte
össze tudását és erejét, no meg 
persze a szerencséjét a verseny 

során. A legeredményesebbnek 
a fiúk közül 20,54 mp-es részidő-
vel Nagymagyar 1-es számú csa-
pata bizonyult. Az utánuk követ-
kező legjobb eredmény (23,92 
mp) a bősi fiúké lett, a harmadik
helyen pedig Nagymagyar 2-es 
számú csapata végzett 24,31 
mp részidővel. Sorrendben utá-
nuk a csallóköznádasdi, a békei, 
a somorjai és az ekecsi csapat 
következett.
A lányok közül a bősiek érték el 
a legjobb eredményt (22,65 mp), 
másodikok a nádasdi lányok 
(26,90) lettek, a harmadik hely-
re pedig a Takács Barbara, Mol-
nár Szilvia, Sipos Katalin, Farkas 
Nikoletta, Molnár Anikó, Bíró 
Zsuzsanna, Husvéth Katalin, 
Horváth Mária és Takács Anna-
mária összetételű tejfalusi 1-es 
számú csapat került. A tejfalusi 
2-es számú csapat (Orosz Hen-
rietta, Takács Tímea, Ravasz Erik, 
Lengyel Michaela, Nagy Patrik, 
Nagy Kitti, Németh Veronika, 
Rabina Ramóna, Zsemlye Dávid) 
a negyedik lett, a dunatőkési 

lányoknak ezúttal nem volt 
szerencsés napjuk, így ők az 5. 
helyen végeztek. 
Az immár kilencedik alkalommal 
rendezett versenyt megtisztelte 
jelenlétével Jozef Minárik tábor-
nok, az Önkéntes Tűzoltó Tes-
tületek országos elnöke, Czajlik 
Jenő járási ügyvezető igazgató, 
de jelen volt Hochstok Imre, 
Győrsövényháza polgármestere 
és más becses vendég is.

(ti)  (A szerző felvételei)  

A versenyzők...

Nagy József, az önkormányzat Tejfalu 
városrészi bizottságának elnöke, Jozef 
Minárik tábornok, az Önkéntes Tűzol-
tó Testületek országos elnöke, Czajlik 
Jenő, a Szlovák Tűzoltó Szövetség 
Dunaszerdahelyi Járási Bizottságá-
nak ügyvezető igazgatója és Kovács 
Béla, az Önkéntes Tűzoltó Testületek 
járási parancsnoka, a tejfalusi szerve-
zet elnöke
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Könyvesboltunk szeretettel várja kedves vásárlóit!
Kínálatunk:

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

Somorja, Gazda sor 1998., az ESOLINE épülete

Szeptember 21-én ünne-
pelte  Nagyszarva község 
iskolája fennállásának 115. 
évfordulóját. A rendezvény 
a község és az alapiskola szo-
ros együttműködése révén 
valósult meg. 
Találkoztak az egykori pedagó-
gusok és az iskola régi diákjai. 
A feldíszített ebédlőben foga-
dás várta az érkező tanítókat 
és nevelőket. Horváth Jenő 
polgármester pohárköszön-
tőjében méltatta az iskolai 
oktató-nevelő munka fontos-
ságát és a faluközösségben 
végzett munkát. A fogadás 
után következett a tárlatnyitás 
ünnepélyes pillanata. Az iskola 
folyosóján gazdag és szépen 
elrendezett képkiállítás várta a 
látogatókat. A képanyag minő-
ségét Szitás Zoltán fényképész 
és Szitás Károly alpolgámester 
biztosította, a tárlat esztétikai 
elrendezését Czére Gabriella, 
valamint Gráfel Mária pedagó-
gusok. Az egyik tanteremben 
kivetítőn is látható volt a gaz-
dag képanyag, szépen felna-
gyítva, Menyhárt Péter peda-
gógus közreműködésével. Egy 
további tanteremben az ügyes 
kezű tanulók munkáiból ren-
dezett kiállítás várta a vendé-
geket. Meg lehetett tekinteni 
az iskola krónikáját, a kopjafa-
avatást megörökítő albumot, 
a Csibészek bábcsoport sike-

res szereplésének albumát. Az 
iskola krónikájába számos láto-
gató bejegyezte a nevét, ide 
kerültek azon pedagógusok 
fénymásolt levelei is, akik nem 
tudtak személyesen eljönni az 
ünnepségre. A kiállítást három 
napon át tekinthették meg az 
érdeklődők. Legtöbben vasár-
nap jöttek, köztük sárosfaiak, 
tárnokiak, doborgaziak, vajkaiak 
és keszölcésiek is.
Az ünnepi megemlékezésre a 
kultúrházban került sor. Hor-
váth Jenő polgármester beszé-
dében bemutatta az iskola 
történetét az alapítástól az új 
iskola átadásáig. Az iskola tör-
ténetében leghosszabb ideig, 
huszonnégy évig Horváth Lajos 
igazgatóskodott itt, akinek neve 
elhangzásakor hosszan tartó 
taps következett. Bodó Ilona, 
az iskola igazgatója ecsetelte az 
intézmény jelenét és távlati cél-
jait. Az egykori diákok közül A. 
Nagy László parlamenti képvi-
selő és Végh László, a somorjai 
Bibliotheca Hungarica igazga-
tója méltatta az ünnepet.
A kultúrműsorban az egyko-
ri diákok közül Derzsi György 
énekes, Derzsi Piroska, Seregi 
István és Mikus Csaba lépett 
fel versekkel, énekkel. Derzsi 
György repertoárja a szív és a 
lélek összhangját sugallta. Az 
alapiskola irodalmi összeállí-
tásában megfogalmazódott 

a haza, a magyarságtudat, a 
tudásszerzés öröme. Az össze-
állításban sok tanuló szerepelt 
Uher Rudolf és Botló Judit ren-
dezésében. Tánccal és gyermek-
játékokkal a vendégként részt 
vevő dunakiliti iskola tanulói is 
felléptek, akikkel baráti kapcso-
latokat ápol az iskola.
A műsort mulatság követte egé-
szen reggelig. A diákok és tanítók 
örömteli eszmecseréje kitöltötte 
a zene közti szüneteket.
Az ünnepség megszervezésé-
ben nagy szerepet vállalt Hor-
váth Jenő polgármester, Szitás 
Károly képviselő, az iskola szü-
lői tanácsa, a vadászszövetség, 
a tűzoltószervezet, valamint a 
képanyag összegyűjtésében a 
községháza dolgozói, a társköz-
ségek képviselői és a falu lakos-

sága. Az iskola történetéről kiad-
vány készült gazdag képanyag-
gal. A rendezvény bevételét az 
iskola gazdagítására fordítja a 
község. Köszönjük mindenkinek, 
aki jelenlétével megtisztelte az 
ünnepi megemlékezést, és meg-
tekintette az emlékeket őrző 
nagyszerű kiállítást.

Varga Emília,
az iskola nyugalmazott 

pedagógusa  

Ünnepelt a nagyszarvai alapiskola

Nyári táborban
Idén nyáron is, mint négy éve mindig, az iskola által szervezett 
napközis táborban nyaraltam Bolešovban, egy Trencsén melletti 
kis faluban. A szállás mindenkinek tetszett, és a táj is gyönyörű 
volt.
A szálló mellett foci- és teniszpálya, és egy nagy füves terület 
volt. Itt sokat játszottunk. Rengeteg izzasztó túrán vettünk részt. 
A túrákon mindannyian nagyon elfáradtunk a nagy melegben. 
Ráadásul hosszúnadrágban kellett mennünk, mert védekeznünk 
kellett a sok bogár és kullancs ellen.
Sokan kézimunkáztunk. A tanító nénik érdekes programokat 
szerveztek nekünk. Elmentünk a közeli nemšovái fürdőbe is. Sze-
rintem ez volt az egyik legjobb program. Esténként diszkó volt. 
„Ki mit tud?“-versenyt is rendeztünk, és nagyon jól szórakoztunk. 
Ezenkívül ellátogattunk a trencséni várba. Számomra ez nem volt 
annyira érdekes, mivel már kétszer jártam ott. A vár szép, felújított 
állapotban van, van saját festménygalériája is. Ezt is megtekintet-
tük. Megnéztük az ún. szerelem kútját, amelyhez egy szép mon-
da fűződik. Felmentünk a vártoronyba – egykor kilátótoronynak 
szolgált, innen figyelték a vár őrei, hogy nem közeleg-e ellenség
vagy nincs-e tűz. Elég fárasztó volt fölgyalogolni a meredek és 
keskeny lépcsőn. A vár bejárása után a várudvarban kipróbál-
hattuk az ott kiállított középkori íjakat. Ebben egy muskétásnak 
beöltözött ember segített. Természetesen valamennyien kipró-
báltuk.
Az utolsó nap fáradtan és kicsit szomorkodva, de élményekben 
gazdagon indultunk haza. Reméljük, hogy jövőre újra találko-
zunk!

Baráth Kitti, Corvin Mátyás AI, 7. b
Horváth Lajos nyugalmazott igazgató Csepi Zsuzsa és Varga Emília pedagógu-
sokkal beszélget

Bodó Ilona igazgatónő és Horváth 
Jenő polgármester
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Mozdulj, Somorja!

Szeptember 29-én, szombaton 
délután egy órakor, a város-
háza előtt felállított sátorban 
kezdődött a futni vágyók nyil-
vántartásba vétele és a rajtszá-
mok kiosztása. A rendezőség 
hat kategóriát hirdetett meg, 
kétévestől egészen kilencven-
kilenc éves korig indulhatott 
bárki, aki egy kis kedvet érzett 
a futáshoz. Ahhoz képest, 
hogy első alkalommal rendez-
ték meg a futóversenyt, szép 
számmal jöttek minden kate-
góriában a jelentkezők.  Dél-
után két órakor elindulhatott 
az első csoport, a 2–7 éves kor-
osztályú fiúk és lányok  hada.
Őket követte a többi kategó-

ria. A célba érkezést követően 
minden versenyző egy üveg 
üdítőt, egy csomag kekszet és 
egy ajándék kulcstartót kapott, 
tehát senki sem távozott üres 
kézzel. Az egyes kategóriák 
első három helyezettjei a Kor-
morán Szálló jóvoltából tortát 
is kaptak elismerésül. De nem 
csak a legjobb futók kaptak 
ajándékot. Az összes induló 
rajtszáma sorsolásra került, 
és a szerencsések kapták a 
rendezvényt támogató váro-
si kisvállalkozók ajándékait. 
Külön köszönet jár a TJ BODY 
SAMARIA fitneszklubnak,
Kocsis Ervinnek, az Alfa Sport 
sportüzletnek, a TITI CENT-

RUM fitneszklubnak, az
OLYMPIA SQUASH Club-
nak, a Szeiler család-
nak, az UNISPORTnak és 
Somorja városvezetésé-
nek  az  értékes ajándé-
kokért. A sorsolás fődíját, 
a hegyi kerékpárt a hét-
éves Horváth Erik nyerte.  
A Mozdulj, Somorja váro-
si futóverseny a Nagy-
szombati Kerületi Hiva-
tal, Somorja Városa  és a 
Pepsi Slovakia támogatá-
sával valósulhatott meg.

Kovács Koppány
(Valacsay Renáta - Fotos 

felvételei)

Az önkormányzat sport- és ifjúsági bizottságának
ülésein már év elején megfogalmazódott az az 
igény, hogy egy egész várost megmozgató sport-
rendezvényre lenne szükség. Egy olyan rendez-
vényre, amelynek során a város fiataljai az idősek-
kel együtt a sportolásnak, a mozgásnak szentelik 
egész napjukat. Így indult el a „Mozdulj, Somorja“! 

A novemberi országos 
bajnokságra, amely a 
birkózószezon csúcs-
pontja, már szeptem-
berben elkezdődött 
a felkészülés. A heti 
három edzésen kívül 
különböző versenye-
ken is részt veszünk. 
Szeptember elején 
Privigyén a Bányász-
kupáért szálltak 
harcba a fiatal gladiátorok. Leg-
jobban Soós Tamás és Horváth 
Denis szerepeltek, akik a dobo-
gó legfelső fokára állhattak fel. 
Eredmények –  Horváth D. – 1. 
hely, Simon K.  –  3. hely, Soós T. 
– 1. hely, Čech D.  –  2. hely. 
Szeptember végén a Méry, 
Horváth, Csuvara, Simon, Soós 
és Molnár Péter alkotta csapat 
lépett szőnyegre Szigetvárott. 
Nagyon erős nemzetközi tornán 
bizonyították, hogy formájuk 
egyre jobb. Eredmények    35 kg: 
Horváth D. – 1. hely, 52 kg: Simon 
K. – 1. hely,  62 kg: Soós T. – 1. 
hely, +100 kg: Molnár P. – 5. hely.
Október elején Szegeden ren-
dezték meg a Szabadfogású 
Magyar Bajnokságot, amelyen 
Soós Tamás magabiztos teljesít-
ménnyel a második helyet sze-
rezte meg.
Október 13-án Gúta Város 
Nagydíján taroltak a gladiátorok. 
Csapatversenyben a házigazdák 
mögött a második helyet sze-
reztük meg, bizonyítva, hogy az 
országos bajnokságra jó úton 
halad a felkészülés. Eredmé-

nyek: Előkészítő: 29 kg: Pajli Á.   
– 1. hely, Čaján D. – 3. hely, 31 kg: 
Holocsi B. – 2. hely, 33 kg: Forgó 
E. – 2. hely. Diák 1: 35 kg: Méry I. 
– 1. hely, Horváth D. – 3. hely, 37 
kg: Csuvara M. – 1. hely, 66 kg: 
Soós T. – 1. hely. Lányok: 48 kg: 
Milková A. – 2. hely, 60 kg: Soós 
Tamara – 1. hely.
Az utolsó előtti októberi hét-
végét Szlovákia legkeletibb járá-
sának egyik városában, Szinnán 
töltöttük egy nagyszabású sza-
badfogású tornán, melyen szlo-
vák klubok, valamint lengyel, 
ukrán, magyar és horvát csa-
patok képviseltették magukat. 
Eredmények: 37 kg: Csuvara M. 
– 3. hely, 62 kg: Soós T. – 1. hely, 
85 kg: Čech D. – 3. hely, +100 kg: 
Molnár J. – 1. hely. 
Október 27-én Privigyén ren-
dezték meg az idősebb diákok 
szabadfogású országos bajnok-
ságát, amelyen az orvosi enge-
déllyel egy korosztállyal feljebb 
induló Soós Tamás a 66 kg-
os súlycsoportban bajnoki 
címet szerzett.             
           A klub vezetősége 

A Gladiátor klub őszi 
menetelése 

A Gladiátor birkózóklub ezennel meghívja a birkózást kedvelő szurkolókat az V. Polgármester-kupára, 
melyet 2007. november 24-én 10.00 órakor rendez Somorján a T-18-as tornateremben. 

Balról: Méry, Szeiler, Vojkovič (a birkózószövetség alelnöke), Soós,  
alul: Horváth, Fodor

Soós Tamás
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COUPE DE SAMARIA 2007 - Nemzetközi Kadét Vívókupa
Október 20-án és 21-én rendezték meg Somorján a nemzetközi kadét vívókupa, a Coupe de Samaria 2007 
versenyeit. A somorjai vívóklubnak tizenhatodik alkalommal sikerült városunkba csábítania a kadét kor-
osztályú fiatal vívókat szinte a világ minden tájáról. A verseny sikerességéről és élményeiről beszélgettünk
Nagy Józseffel, a verseny főszervezőjével.
A XVI. Coupe de Samaria 
vívóversenyre idén a Föld 
minden tájáról érkeztek 
versenyzők. Összesen hány 
ország képviseltette magát?
– Idén megdöntöttük eddigi 
rekordunkat, hiszen tizenki-
lenc országból érkeztek hoz-
zánk vívók. Szinte az összes „ví-
vónagyhatalom“ képviseltette 
magát. A legtöbb résztvevő 
Európából érkezett, de az Egye-
sült Államok és Japán is elküld-
te legjobb versenyzőit. Ha a 
számokat nézzük,  akkor 186 
fiú és 155 lány küzdött a két
nap alatt. Ha hozzászámoljuk 
a szülőket, edzőket és a kísé-
rőket, elég szép számú sereg 
összejött az idén. Somorján az 
összes szálláshelyet le kellett 
foglalnunk, sőt Pozsonyban is 
kénytelenek voltunk szállást 
bérelni. Sajnos, a franciák az 
utolsó pillanatban betegség 
miatt lemondták részvételü-
ket, és az olaszok sem tudtak 
eljönni, mivel náluk is ebben az 
időben zajlott a bajnokság.
Ebben az évben nemcsak ver-
senyzőcsúcsot döntöttetek, 
hanem azt is sikerült elérne-
tek, hogy a Coupe de Samaria 
női tőrben első ízben az Euró-
pa-kupa része lett.
–  Idén először indult egy euró-
pai versenysorozat, amely hat 
országban zajlik. Van benne 
egy ausztriai, egy magyar, egy 
német, egy francia, egy olasz 

és egy szlovákiai női kadétver-
seny. Ennek a hat versenynek 
a  pontszáma ad egy európai 
ranglistát, mely alapján az 
Európa-bajnokságon rangso-
rolják majd a vívókat. A szlo-
vákiai selejtező a Coupe de 
Samaria lett. Ezt a kis Európa-
kupát mi találtuk ki, hogy a 
fiatal versenyzőknek is legyen
egy pénzdíjas, jobban mond-
va, jutalomdíjas versenyük. Itt 
nemcsak a győztes vívók kap-
nak jutalmat, hanem az edzők 
is. Egy kicsit példát szeretnénk 
mutatni a nemzetközi szövet-
ségnek, hogy a felsőbb kategó-
riájú versenyeknek is hasonló 
módon kellene zajlaniuk.

Idén hogy szerepeltek a 
somorjai vívók?
– Ebben a kategóriában, tehát 
bezárólag a tizenhét éves kor-
osztályig egyelőre nem vagyunk 
valami erősek. De ez így szokott 
lenni a kisebb kluboknál, hogy 

az erősebb évjáratok 
után mindig jön egy 
kevésbé erős. A nagyobb 
klubokban általában 10-
12 edző működik, min-
den kategóriára jut egy, 
esetleg több edző is, 
így ott tartani tudják az 
erőviszonyokat. Ebben a 
sportban az edzők vál-
lán elég nagy teher van, 
hiszen minden vívóval 
külön kell foglalkozniuk. 
Egy háromórás edzés 
alatt maximum hat 
gyerekkel lehet foglal-
kozni. Ebben az évben  

Kolleren kívül az összes 
somorjai versenyző első 
éves kadét. Ebben a  kor-
osztályban még hatalmas 
mentális és fizikai különb-
ségek vannak. Kell két-
három év, hogy beérjenek 
a versenyzők.
Hogyan értékeled az idei 
Coupe de Samaria ver-
senyt? Esetleg már visz-
szajelzések is vannak?
– Igen, érkeztek már pozi-
tív visszajelzések internetes 
postaládánkba, de a hely-
színen is csak elismerően nyilat-
koztak az egyes országok edzői. 
Az amerikaiak például nagyon 
örültek, hogy itt lehettek, mond-

ták is, hogy ez az egyik legnehe-
zebb verseny a világon. A szlová-
kiai olimpiai szövetség is felaján-

lott idén egy Fair play-díjat. Ver-
senyünknek világszerte egyre 
nagyobb a híre, persze mindent 
meg is teszünk ezért. Évről évre 
újítunk, például idén a döntők 
között kultúrműsort is láthattak 
a versenyzők. Próbáljuk legjobb 
tudásunk szerint szervezni a ver-
senyt. Ehhez persze rengeteg 
segítséget kapunk a régi bará-
toktól, régi edzőktől és szpon-
zoroktól, akik minden évben a 
rendelkezésünkre állnak. Külön 
nem szeretném kiemelni egyik 
támogatónkat sem, nehogy 
valamelyiket kihagyjam. Külön 
köszönettel tartozunk Somorja  
városának is, hogy otthont ad 
ennek a versenynek.

Kovács Koppány
(A szerző felvételei)

Az FC STK 1914 Somorja futballcsapatai az októberi mérkőzések 
során az alábbi eredményeket érték el:
Felnőtt A csapat – III. liga: Október 7.: STK – Bős 2:1, október 14.: 
Párkány – STK 2:0, október 21.: STK – Jaslovské Bohunice 0:1, október 
28.: STK – Domaníža 1:1
Ifi A csapat – IV. liga: Október 7.: STK – Ógyalla 4:0, október 14.: 
Párkány – STK 2:2, október 21.: STK – Šurany 0:1, október 28.: STK 
– Nyékvárkony 4:4
Idősebb tanulók – III. liga: Október 6.: Szered – STK 3:0, október 
13.: STK – Senica 2:3, október 20.: Holič – STK 2:2, október 27.: STK 
– Brezová pod Bradlom 3:1
Fiatalabb tanulók – III. liga: Október 6.: Szered – STK 2:3, október 
13.: STK – Senica 1:0, október 20.: Holič – STK 9:0, október 27.: STK 
– Brezová pod Bradlom 5:1
Felnőtt B csapat – Tejfalu, járási bajnokság, II. osztály: Október 6.: STK 
B – Pozsonyeperjes 0:3, október 13.: Pódafa – STK B 0:1, október 20.: 
STK B – Csákány 1:0, október 27.: Csilizradvány – STK B 2:1
Ifi B csapat – Tejfalu, járási bajnokság, I. osztály: Október 6.: STK B 
– Pozsonyeperjes 1:6, október 13.: Pódafa – STK B 3:0, október 20.: STK 
B – Baka 4:2, október 27.: Jányok – STK B 2:3                     Farkas Sándor

FC STK 1914 SOMORJA
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Somorja és Vidéke – Somorja város önkormányzatának havilapja. Kiadja a város önkormányzata. A kiadásért felel: Domsitz Károly polgármester (tel.: 59 00 418). 
Szerkesztő: Tóth Ilona. Lapmenedzser és tördelőszerkesztő: Kovács Koppány. Nyelvi szerkesztő: K. Cséfalvay Eszter. A szerkesztőség címe: Városi Hivatal, 931 01 Somorja, Fő utca 37.  
Telefon: 562 81 61. Fax: 5900 400.  E-mail: redakcia@samorin.sk, noviny@samorin.sk. Nyomdai előkészítés: Wanted Design, Somorja. Terjeszti: D. A. CZVEDLER Kft., Somorja. 
Beszerezhető az üzletekben, kávézókban, éttermekben, benzinkutaknál és más forgalmas helyeken. Nyilvántartási szám: 1/1991, az SZK Kulturális Minisztériuma, Pozsony.

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  

2007. július 17-én Kišš Anna 
Kristína, szeptember 21-én 
Domaník Dávid, szeptember 
26-án Veres Csenge Enikő, 
szeptember 30-án Kubínová 
Veronika Lara, október 4-én 
Csörgőová Zuzana, október 
13-án Tóthová Tamara látta 
meg a napvilágot.
Sok sikert, újszülöttek!

November 6. – Kiállítás JUHÁSZ Tibor képzőművész műveiből 
– Ünnepélyes megnyitó – 18.00. A tárlat november 23-áig tekint-
hető meg munkanapokon 9.00 órától 19.00 óráig, szombaton és 
vasárnap 15.00 órától 18.00 óráig 
November 10. – Járási Csemadok-találkozó – 8.00  
November 10. – Tánctanfolyam felnőtteknek  a városi műve-
lődési központ próbatermében 14.00 órától 15.30 óráig, és ezt 
követően minden szombaton.  Bővebb információ a 0907 168 
878-as telefonszámon.  Részvételi díj: 800 Sk. 
November 14. – Mágnás Miska – operett két részben a Sziget 
Színház előadásában – 19.00 

SZÜLETETT

2007. szeptember 15-én 
Cvedler István 67 éves 
korában, szeptember 22-én 
Krásny Ľubomír 50 éves korá-
ban, szeptember 26-án Nagy 
Vendel 60 éves korában, októ-
ber 5-én Árva István 80 éves 
korában, október 13-án Len-
gyel László 69 éves korában, 
október 16-án Bittera Margit 
81 éves korában és Jakubík 
Mária 83 éves korában távo-
zott az élők sorából.
Béke poraikra! 

ELHUNYT

Nagyon jó egészséget, sok-
sok örömet és boldogságot 
kívánunk azoknak a polgártár-
sainknak, akik 2007 novem-
berében töltik be 70., 75., 80., 
85., 86. és ennél több életévü-
ket: Bartalos Erzsébet, Bálint 
Lajos, Bors Irén, Crman Kata-
lin, Csadi Ilona, Forró János, 
Kocsis Sándor, Miklovič Gab-
riella, Szabó Erzsébet, Takács 
Mária, Valacsay Katalin, Barta 
Katalin, Bot József, Husvéth 
József, Kecskés Erzsébet, 
Libiak Piroska, Strepka Kata-
lin, Ugróczky Imre, Blazsek 
Valéria, Gežo Anna, Kiss 
Antónia, Schwarcz János, 
Szabó Irén. 

KÖSZÖNTŐ

ESEMÉNYNAPTÁR

2007. október 13-án Valacsay 
Tibor és Vas Zsuzsa, valamint 
Boris Rozmuš és Džamajma 
Muratiová esküdött örök 
hűséget egymásnak.
Gratulálunk!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT

Őszi orgonahangversenyek a Nagyboldogasszony-templomban
November 18. – Fassang László budapesti orgonaművész – 18.00

Német nyelv iránt 
érdeklődők, figyelem!

Német nyelvet oktatok 
kezdők és haladók számára 

Somorján
(Kolostor u. 4, a „Czvedler“ 

cég épületében).
Középiskolás diákokat 
készítek fel érettségire.
Német, illetve szlovák 
nyelvoktatást vállalok 

cégeknél. 
Elérhetőség:  

0911 211 371 PhDr. 
Hushegyi (Czvedler) Ildi-

kó német szakos tanár

Ha valaki Bodakon ez év márciu-
sában talált egy nőstény MALTEZ 
kutyust, kérem,  hívja a következő 
telefonszámot:  0907/892356. 
A becsületes megtaláló 
20.000 korona jutalmat kap.

A TÁMASZALAP Polgári Társulás a somorjai 
Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alap-
iskolával együttműködve immár kilencedszer 
rendezi meg a szokásos karácsonyi kiállítást és 
vásárt, hogy biztosítsa 17 ösztöndíjasának ösz-
töndíjára és nyelvtanulására fordított költségei-
nek egy részét.
A vásáron családtagjainak és ismerőseinek hoz-
záférhető áron megfelelő karácsonyi ajándéko-
kat választhat.
 Kiállítunk és megvételre kínálunk:
•  neves művészek alkotásait: olajfestményeket, 

akvarelleket, grafikákat,
• könyveket,
• tűzzománc művészi alkotásokat,
•  üveg- és tűzzománc bizsut, nyakláncokat, füg-

gőket, karpereceket,
• fából készült művészi alkotásokat,
• kerámia használati és dísztárgyakat,
• mézeskalácsot.
A 9. Karácsonyi Kiállítás és Vásár ünnepélyes meg-
nyitója a Halász utcai iskola I. emeletén 
2007. november 30-án 17.00 órakor lesz. 
A kiállítás és vásár naponta 7.30 órától 16.30 
óráig (dec. 7-én csak 12.00 óráig) 2007. 
december 3-tól dec. 7-ig tart nyitva.
A kiállított tárgyak helyben megvásárolhatók.
A kiállításra és a vásárra mindenkit szeretettel 
várnak a rendezők! Az Önkéntes Tűzoltó Testület tejfalusi alapszerveze-

tének szervezésében a Miklós-járás 
Tejfalun 2007. december 5-én 

17.00 órai kezdettel lesz.
Nyertesünk

Sok fiatal olvasónk visszaküldte szerkesztő-
ségünk címére a Phoenix együttes legutóbbi 

számunkban megjelent képét. Közülük 
kisorsoltuk a nyertest. Az együttes CD-jét a 

somorjai Horváth Katalinnak 
postán küldjük el.

Gratulálunk!
A szerkesztőség

A somorjai székhelyű 
Fórum Információs Központ 

sok szeretettel várja a somorjai és kör-
nyékbeli civil szervezetek munkatársait a 

„Somorjai regionális civil börze” 
elnevezésű találkozóra. Az összejövetel célja 

a partnerségépítés és a civil szervezetek 
tájékoztatása a régióban és Dél-Szlovákiá-

ban megvalósuló fontosabb civil kezdemé-
nyezésekről. A találkozóra 2007. novem-

ber 14-én 16.00 órai kezdettel kerül sor a 
Fórum Intézet tanácstermében  

(Somorja, Park utca 4, bejárat az udvar felől).

Somorja Fő terére 2007. december 5-én 16.00 órakor 
érkezik a Mikulás, aki puttonyában sok-sok édességet 

hoz a somorjai gyermekeknek. 
Ekkor gyúlnak ki először a fények a város fenyőfáján 

is. Aki teheti, álljon meg itt egy pillanatra!

Beton vágását és vésését vállalom. 
Tel.: 0908 459 155
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