
Ezt az újságot a D. A. CZVEDLER Kft. ingyenesen terjeszti.

XXV. éVfolyam 12. szám    2015. december

Közéleti lap ingyenes    az alapítás éVe: 1928

A szeretet legyen a csoda
Mentsük meg az adventet és a karácsonyt addig, amíg lehet!

Újabban az advent négy 
hete a fogyasztói társada-
lom legfényesebb időszaka. 
A vásárlási láz gerjesztésé-
nek kifinomult technikái 
elől aligha menekülhetünk. 
Az első ajándék megvásár-
lásakor azzal nyugtatjuk 
magunkat, hogy a szeretet 
szerény jeleire mindig szük-
ség van, később azzal, hogy 
az ünneptől függetlenül is 
vásárolni kellene ezt-azt. 
Azután rádöbbenünk, hogy 
nincs megállás, egyre bővül 
a megajándékozottak köre. 
Végül szorongva várjuk az 
ünnepet. A jászolban fekvő 
kisded viszont, aki rongyos 
istállóban jött világra, figyel-
meztet, hogy a külsőségek 
mit sem érnek, ha nem talál-
juk meg lelkünk békéjét.
Adventkor, a várakozás ide-
jén a születendő gyerme-
ket, Jézus Krisztust várjuk. 
Nagyon szép, ahogy a csalá-
dokban mondják: gyermeket 
várnak. Egy gyermek csak ott 
születhet, ahol várják! Jézus 

Krisztus ebben az advent-
ben a mi szívünkben szeret-
ne megszületni. Őnélküle a 
karácsony giccs, eltorzítása 
a lényegnek. Az adventet és 
a karácsonyt nem az ember 
találta ki, éppen ezért nem 
lehet róla Jézus Krisztus 
nélkül beszélni. Az Isten 
Fia eljön közénk, felkínálva 
szeretetét az ember számá-
ra. Amikor ezt megsejtjük, 
kilépünk a telítettség álla-
potából. Valaki hozzánk 
közeledik a betlehemi éjsza-
kában, és szegény, rongyos 
kis tarisznyájából a szere-
tetét kínálja fel nekünk. 
Ekkor kiesünk a nagyzolás 
szerepéből, s meglepődünk 
az előttünk esdeklő Isten 
meglepő tettén. Többé már 
nem tetszelgünk a szeretet 
ingyenkonyhájának kony-
hafőnöki szerepében. 
A betlehemi éjszakában 
felkínált szeretet elfogad-
ható vagy visszautasítható, 
de ahogy Angelus Silesius 
mondja: „Jézus ezerszer is 

megszülethetne a földön, 
mit sem használna neked, 
ha a te szívedben nem szü-
letne meg.”
Ami karácsony nagy titkát 
illeti, az a szeretet csodája. 
Ilyenkor mindenki egy kis-
sé megszelídül. Ezért nem 
csak várnunk, tennünk is 
kell valamit az ünnepért. 
De most itt ne a bevásárlás-

ra, takarításra, sütés-főzésre 
gondoljunk. 
Bátorság! A világ azé, aki sze-
ret, és ennek tanúbizonyságát 
is tudja adni. 
Áldott, szent adventi készülő-
dést és karácsonyt kívánunk 
mindnyájatoknak.  

Myjavec Pál plébános,
Kollárik Dávid és Radovan Rajčák 

káplánok

Advent első vasárnapja előtt tíz nappal, november 19-én állí-
totta fel az Area Somorja Kft. nagy családunk közös fenyőfáját 
a főtéren. A gyönyörű ezüstfenyőt Meixner János és családja 
adományozta a városnak. A fenyő december 4-én borult elő-
ször fénybe. Pompás csillogását az egész karácsonyi ünnepkör 
alatt csodálhatjuk. 
Advent első vasárnapjától oktatási intézményeink jóvoltából 
koszorúk díszítik városunk körforgalmait is, s karácsonyi dísz-
be öltözött Somorja egész belvárosa.                      (ti)  „… S hogy ne a hóban, csillagokban,

ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.” 

Szilágyi Domokos Karácsony című 

verséből vett idézettel kívánunk 
békés, meghitt karácsonyi ünnepeket 

minden kedves olvasónknak!
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Karácsonyi vásár a főtéren – december 16., 17., 18. és 19.

Az újonnan épített öregotthon tágas ebédlőjében először adott műsort a szabadidőközpont. Az intézmény pedagógusai és 
tanulói az idősek nemzetközi hónapja alkalmából verses-zenés műsorral lepték meg a lakókat, akik közül soknak egy-egy 
ismert dal hallatán kicsordult a könnye. 
Kellenek az ilyen rendezvények, kell egy kis fényt vinni a szürke hétköznapokba. Ezért a szabadidőközpont igazgatósága 
úgy döntött, adventi műsorral is kedveskedik a lakóknak.           (ti)      

A 70., 75., 80., 85. és ennél több életévüket novemberben ünneplő-
ket az önkormányzat nevében Bárdos Gábor polgármester és Orosz 
Csaba alpolgármester november 24-én köszöntötte. Az ünneplőknek 
ezúttal is jó egészséget és békés, boldog, nyugodt öregkort kívántak. 

November első napjaiban még javában folytak a tereprendezési mun-
kák az idősek otthonának környékén...    

Karácsonyi mendikálás
Nincs olyan szabadtéri 
rendezvénye városunknak, 
amelyen ne szerepelne a 
Somorjai Önkéntes Tűzoltó 
Testület fúvószenekara. A 
Fekete Béla karnagy vezette 
zenekar, mely nemcsak itt, 
hanem városunk határain, 
sőt az országhatáron túl 
is ismert, idén ünnepelte 
fennállásának 140. évfordu-
lóját. 
– Nem múlik el egyet-
len hónap sem úgy, hogy 
zenekarunk ne szerepelne 
valamilyen rendezvényen. 
Kezdjük januárban az évzá-
ró taggyűléssel, aztán a 
tűzoltó-batyubállal, majd 
jönnek szép sorjában a fellé-
pések. Idén Jánossomorján 

és Komáromban is szere-
peltünk egy zenei fesztivá-
lon – tájékoztat a karnagy, 
akitől megtudjuk, hogy 
hangszereiket decemberben 
sem teszik a szekrénybe. 
Vár rájuk a karácsonyi vásár, 
melyen minden évben nagy 
sikert aratnak, s persze az 
Ádám-Éva-napi mendikálás. 
Az utóbbi is nagy népsze-
rűségnek örvend, a zene-
kar tagjai lehetőségeikhez 
mérten városunk minden 
egyes pontjára ellátogatnak, 
zenélnek egy rövid ideig, így 
kívánva boldog karácsonyi 
ünnepeket a lakosoknak. 
Fekete Béla elmondta, hogy 
a karácsonyi mendikálást 
hagyományosan reggel 

kilenc órakor kezdik a főtéri 
fenyőfánál, s a délidőt köve-
tően ott is fejezik be. 
A tűzoltó-fúvószenekarnak 
jelenleg tizennyolc tagja 
van, de szívesen bővítenék a 
létszámot. Ezért ha a fiatalok 
közül ezen sorok olvasása 

közben valaki kedvet kap-
na a zenéléshez, látogasson 
el csütörtök este hét után 
a tűzoltószertárba, ahol a 
zenekar heti rendszeres-
séggel tartja a próbáit. Az 
érdeklődőknek hangszer is a 
rendelkezésükre áll.            (ti)             

A 140 éves tűzoltózenekar
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Idén is lesz melegedő

Változnak a nyugdíjasok 
étkezési jegyei

Az enyhe novembert követően ránk köszöntött a december, az 
az időszak, amikor bizony már nem kellemes az utcán tölteni a 
napokat. Városunkban is vannak néhányan, akik erre kényszerül-
nek. A város vezetése már évek óta gondol a hajléktalanokra, és 
decemberben megnyitja számukra a melegedőt. Így lesz ez idén 
is? – kérdeztük Sármány Ervintől, a városi hivatal vezetőjétől. 

– Igen, a tavalyi évhez hasonlóan idén is lesz melegedő a 
hajléktalanok részére. Ugyanott, ugyanabban a lakókon-
ténerben lesz ismét kialakítva, ahol tavaly is üzemelt. A 
melegedő a városi rendőrség székhelye mellett található, és 
a rendőrök felügyelete alatt működik december 1-jétől. Az 
üzemeltetést március végéig tervezzük, de ez az időpont az 
időjárás függvényében kitolható. A lakókonténerben négy 
ágy van, a helyiség fűthető, és tartozik hozzá egy szociális 
helyiség is. Egyelőre nem tudni, hogy az idén hány lakója 
lesz, mivel a tavalyi év vége óta, sajnos, néhány hajléktalan  
elhalálozott. Az erősen ittas személyeket vagy alkoholistákat 
továbbra sem szándékozzuk elhelyezni.              (ti)

A városi hivatal értesíti a nyugdíjasokat, hogy az 
étkezési jegyek érvényességében és formájában válto-
zás történik. Az eddig használt étkezési jegyek 2015. 
de cember 31-ig érvényesek.
2016. január 1-től új étkezési jegyek lesznek, melyek 
négy kategóriában – négy színben kerülnek forgalomba 
a városi támogatástól függően, és az adott évre lesznek 
érvényesek, vagyis január 1-től december 31-ig. 
Az új étkezési jegyek 2016. január 4-től, hétfőtől vásárol-
hatók meg a városi hivatal földszinti irodájában. További 
információkat az érintettek a jegyek vásárlásakor kaphat-
nak.
Az étkezési jegyek árusításának időpontja: 
hétfő:  8.00 – 12.00  és 13.00 – 15.00
kedd:   8.00 – 12.00  

A megyei önkormányzat a Nagyszombat Megye Napja ren-
dezvény keretében évente elismerésben részesíti azokat a sze-
mélyeket és közösségeket, akik és amelyek valamilyen módon 
hozzájárulnak a megye fejlődéséhez. Tibor Mikuš megyei 
elnök idén negyven emlékérmet adott át, köztük a somorjai 
Eva Jandačkovának és Ján Jandačkának, valamint Rastislav 
Vozník többszörös véradónak is (a felvételen jobbra).  Az ese-
ményen jelen volt Bárdos Gábor polgármester, megyei képvi-
selő is.                       (–)

A Szlovák Vöröskereszt területi választmánya idén is ünne-
pélyes keretek között adta át a járás legaktívabb véradóinak 
járó elismeréseket. A Dunaszerdahelyen tartott ünnepségen 
városunkból a Jánský-emlékérem arany fokozatát Radovan 
Janovčík, ezüst fokozatát pedig Horváthová Gabriella, Nagy 
Gábor és Rastislav Novotník vette át Misányik Tibor elnök-
től. Az emberiességért, áldozatkészségért és önkéntes szol-
gálatért járó kitüntetés második fokozatát Újhelyi Rozália 
és Oľga Veselková pedagógusok kapták azért az önfeláldozó 
munkáért, amellyel a diákokat készítik fel az egészségügyi 
versenyekre. A kitüntetetteknek gratulált Sármány Ervin hiva-
talvezető és Domsitz Marienka, az alapszervezet vezetőségi 
tagja is.                  (ti)

Városunk főterén december 1-jén váratlanul kivágták a nyá-
ron kellemes árnyékot adó japán akácot (Sophora japonica).  
A fát az orkánerejű szél annyira megrongálta, hogy teljes 
hosszában elrepedt a törzse. Félő volt, hogy rádől az arra 
járókra és a közelében található autókra, mindenre, ami 
körülötte áll. A biztonság, az emberi élet és a vagyontárgyak 
védelme érdekében, sajnos ki kellett vágni a park egyik leg-
szebb fáját.                                (ti)
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A Titanic befutott Pozsonyba

Beszállókártya, jégtömb és eredeti 
porceláncsészék:

A Titanic-kiállítást 
az Egyesült Államok-
ból importáltuk, és 
ez érződött is a tárlat 
minden egyes szög-
letében: jégtömb, 
berendezett kabinok, 
színek, fények, hangok 
szolgálták az élethű 
átélést. A szervezők 
betartották ígéretüket, 
mely szerint „erede-
tien, szenvedélyesen 
és szívbe markolóan” 
mesélik el a katasztró-
fa történetét, és mond-
hatjuk, hogy a tárlat 
maradéktalanul teljesítet-
te is küldetését. A kiállítás 
összetéveszthetetlenül ame-
rikai – olyannyira, hogy csu-
pán egy piciny sarok mutat-
ta be a Titanic mentésére 
érkező Carpathia magyar 
származású mentőorvosát, 
dr. Lengyel Árpádot.
A kanyargós, labirintus-
szerű kiállítás több termen 
át vezette látogatóit a hajó 
tervének megszületésétől a 
katasztrófa hatására később 
megalkotott biztonsági 
szabályok ismertetéséig. A 
panelekkel irányított szűk 
úton valóban úgy érezhet-
tük, hogy egy hajó gyomrá-
ban kacskaringózunk, ame-
lyet néha megszakított egy-
egy nagyobb színes terem. 
A Harland & Wolf hajó-
gyárból indultunk, belép-
tünk a bíbor első osztályra, 
majd ahogy végigmentünk 
a hosszú folyosón, és elha-
ladtunk a harmadosztály 
egyszerű kabinjai mellett, 
még a hajókazán dübörgé-
sét is hallhattuk. Sejtelme-
sen zúgott a tenger, és a 
kiállítás egy pontján meg-
érezhettük, milyen hideg 
volt a víz akkor, mikor több 
ezer embernek kellett vár-
nia benne a Carpathia hajó 
érkezésére. Az odavarázsolt 
és megérinthető „jéghegy” 
készítésének titkát nem árul-
ták el a szervezők. Minden-
esetre meglepő érzés volt 

megtapasztalni, hogy nem 
tudtuk egy percnél tovább 
tartani a jégen még a kezün-
ket sem. 
A kiállítás másik erénye, 
hogy a hagyományos módon 
üvegtárolókban elhelye-
zett eredeti tárgyak és az 
izgalmasabb, „díszletként” 
alkalmazott tárgyak – pél-
dául a kiállítás elején álló 
kis hajóhíd, a raktárban 
elhelyezett zsákok, deszkák 
vagy az első, illetve harmad-
osztályú kabinrekonstruk-
ció – aránya pont jó volt. 
Megőrizte a hullámsír a vil-
lát, a porceláncsészéket és 
az éjjeliedényt is, a tányérok 
szépen sorjáztak egymás 
mögött. A ruhaneműk már 
kopottabbak voltak, a cipőt 
és a nadrágot kissé szétmar-
ta a só, de így, kopottan is 
megdöbbentő erővel villan-
tották fel a hajón utazók 
életét. A hajó maradványai 
is izgalmasak voltak, meg-
maradt a poggyászátemelő 
rúd, a csigák és szerelvé-
nyek, az oly fontos szerepet 
játszó kronométer, sőt még 
a kádvíz cseréjét megoldó, 
sodrófa kinézetű szerken-
tyű is. 
A Titanicot elhagyva a 
diákok számára kiállított 
beszállókártyák azt a tényt is 
elárulták, hogy tulajdonosa-
ik túlélték-e a hajókatasztró-
fát 2015. október 28-án.   

Corvin Mátyás Alapiskola

A katolikus plébánia október 17-re hirdette meg a sámoti 
templom körüli terület megtisztítását, de ez a rossz idő 
miatt elmaradt. Néhány lelkes önkéntes, Mathédesz Lajos, 
Cséfalvay András, ifj. Fehér Imre, valamint id. Élesztős Pál 
(a képen), Czafik László és Méry János önkormányzati kép-
viselők Myjavec Pál plébánossal előzetesen egyeztetve ennek 
ellenére kimentek a sámoti Szent Margit-templomhoz.  
– Úgy ítéltük meg, hogy az idő tökéletes, ezenfelül több 
olyan önkéntes is el tudott jönni, akik a következő hétre 
áttett takarításra nem tudtak volna – mondta Méry János. 
Az október 24-i takarításon már sokkal többen voltunk, így 
sikerült a templom körüli területet egy kicsit kulturáltabbá 
tenni – tette hozzá.              (mj)

Az egészséges életmódról
A Civilizációs Betegségben Szenvedők Szlovákiai Szövetségé-
nek Godány Erzsébet vezette somorjai alapszervezete idén is 
megrendezte A szív és az egészség napja című rendezvényét.

A 2002-től évente megtartott 
esemény mindig hoz valami 
újat. Az idei, amely a szö-
vetség fennállása 25. évfor-
dulójának jegyében zajlott, 
abban is eltért az előzőektől, 
hogy nem szakorvos tar-
tott előadást az egészséges 
életmódról, hanem a Vörös-
kereszt alapszervezetének 
tagjai: Domsitz Marienka és 
Fürdős József. Ezúttal sem 
hiányoztak a kímélő alap-
anyagból készült különféle 
gyümölcs-, zöldség-  és  tész-

tasaláták, kenők, amelyekből 
a jelenlevők kedvükre válo-
gathattak. 
A rendezvény ünnepi jellegé-
hez hozzájárult, hogy a szö-
vetség idén ünnepli fennállá-
sának negyedszázados évfor-
dulóját. Ez alkalomból Alojz 
Partel országos elnök szólt 
az eltelt huszonöt év ese-
ményeiről, külön kitérve az 
idei, Körmöcbányán tartott 
5. kongresszusra, és elismerő 
oklevelet adott át az alapszer-
vezet néhány tagjának.   (ti)  

Bőven volt mit kóstolni
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Megújult a református templom
Idén novemberre megújult városunk református temploma, 
legalábbis kívülről. Az épület felújítása, tatarozása, állag-
megóvása már halaszthatatlan volt. György András lelkipász-
tor tavaly tavasszal tájékoztatta a közvéleményt arról, hogy 
a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma anyagi 
támogatásának köszönhetően hozzáláthattak a felújítási mun-
kákhoz. Miből álltak ezek a munkák s mi vár még középkori 
templomunkra a közeljövőben? – tettük fel a kérdést Baráth 
Benjáminnak, az egyházközség építési és szervezési gondno-
kának.
– Templomunkban az 1950-
es és 1960-as években a meg-
boldogult Csukás Zsigmond 
lelkipásztor fáradságos 
munkájának köszönhető-
en részleges kutatás folyt a 
szentélyben és a hajókban. 
Majd harminc év elteltével 
Prokopp Mária professzor 
asszony felhívása alapján 
ébredtünk rá arra, hogy tel-
jes körű kutatásra még soha 
nem került sor a középko-
ri templomban. Az egyház 
kérése alapján a Műemlékvé-
dő Hivatal előírta a régésze-
ti, építéstörténeti, restaurá-
tori és dendrológiai kutatá-
sok elvégzését. Ezeket 2014 

májusától 2015 októberéig 
végeztettük el. A kutatások 
eredményeként szakaszon-
ként külső tatarozásra is sor 
került. A belső tatarozást 
csak a Műemlékvédő Hiva-
tal végleges döntése alapján 
végezhetjük el, várhatóan 
2016-ban. Nagy várako-
zással tekintünk a levéltári 
kutatásokat eredménye elé, 
amely valószínűleg nagy 
meglepetésekkel fog szol-
gálni, de erről egyelőre nem 
szeretnénk beszélni.    
A külső tatarozás része volt 
az esővíz elvezetése a temp-
lom környékéről és a tető-
ről. Ezt a föld alatt elhelye-

zett drénrendszer kiépítésé-
vel oldottuk meg. 
Az utóbbi, közel tíz évben 
a templomtorony környé-
kén elhelyezkedő falakon 
és a boltív bordázatán repe-
dések jelentkeztek. Ezek 
alakulását nagy figyelem-
mel kísérjük. Jó jel, hogy 
jelenleg a repedések nem 

nagyobbodnak, stabilizá-
lódtak.
A kutatások egy részét a 
Szlovák Kulturális Minisz-
térium pénzügyi hozzájá-
rulásával finanszíroztuk. A 
tatarozást a Magyar Köztár-
saság  Emberi Erőforrások 
Minisztériumának köszön-
hetően végezhettük el.    (ti)

Tudományos konferencia a régészeti kutatásokról
A református egyházközség 
lelkészi hivatala szimpózi-
umot rendezett a Somorja 
középkori templomában 
lezajlott régészeti kutatá-
sokról és építészettörténeti 
különlegességeiről a városi 
művelődési központ szín-
háztermében.    

A rendezvényen elsőként 
Kovács László nyugalma-
zott gimnáziumi igazgató, 
történelemtanár röviden 
összefoglalta Somorja város 
történetét, majd Peter Nagy, 
a Szlovák Nemzeti Múzeum 
régésze ismertette a temp-
lomban végzett régészeti 

kutatások eredményeit. A 
freskók és faliképek művé-
szettörténeti kutatásairól Ján 
Sikoriak restaurátor és Mari-
án Havlík művészettörténész 
szólt. A templomépület leg-
korábbi leletei az új régészeti 
feltárások tükrében címmel 
Andrej Botek, Robert Erdé-
lyi, Barbora Vachová és Pavol 
Paulíny építészek tartottak 
előadást. Közép-európai fres-
kók a középkorban címmel 
Prokopp Mária művészet-
történész, az ELTE tanára, 
a Magyar Tudományos Aka-
démia tagja, a Nemzetközi 
Műemlékvédő Bizottság szak-
előadója, a Somorja közép-
kori temploma címmel a 
Méry Ratio kiadásában meg-
jelent könyv szerzője adott 
elő. Prokopp Mária 2005. 
szeptember 9-én részt vett 
a Zsigmond király által ado-
mányozott városi kiváltságok 
elnyerésének 600. évfordulója 
alkalmából tartott történelmi 
konferencián is. A református 

templom alapos ismerője a 
helyszínen részletezte a régé-
szeti kutatások eredményeit.
A szimpóziumot meg-
tisztelte jelenlétével 
Czimbalmosné Molnár Éva, 
Magyarország szlovákiai 
nagykövete, aki elmondta, 
hogy maga is nem egy alka-
lommal hozott vendégeket 
a Csallóköz egyik legszebb 
gótikus templomába, hiszen 
az épülethez olyan nagy 
magyar egyéniségek köthe-
tők, mint III. Béla, Luxem-
burgi Zsigmond, aki városi 
rangra emelte Somorját, 
Nagy Lajos vagy II. Ulászló, 
akinek látogatását a temp-
lom déli falára festett címer 
örökíti meg. Balog Zoltán,  a 
Magyar Köztársaság Emberi 
Erőforrások Minisztériumá-
nak minisztere több mint 
200 ezer euróval támogatta 
a templom teljes tetőszerke-
zetének és homlokzatának 
felújítását – tudtuk meg a 
nagykövet asszonytól.      (ti)     

Prokopp Mária művészettörténész nagy lelkesedéssel ismertette a 
középkori templom freskóinak történetét

Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország szlovákiai nagykövete 
városunk polgármesterének és alpolgármesterének társaságában
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A Nomaad zenekar nagy sikere Kínában

Strasbourgi utat nyertünk

A Madách Imre Gimnázi-
um két diákjának, Turtev 
Eriknek és Baráth Lászlónak 
sikerült eljutnia Kínába egy 
nemzetközi zenei fesztiválra.
Ez volt a Young People’s 
Concerts, ahova a világ 
minden tájáról érkeznek 
előadóművészek, hogy nép-
zenéjüket, táncaikat meg-
osszák egymással. Szinte 
hihetetlen, hogy Turtev Erik 
és Baráth László a zene által 
kerültek el ebbe az egzoti-
kus országba. Köszönhető 
ez mentoruknak, Bánhidy 
Miklósnak, aki a két tehet-
séges diákot felkarolta. 

Osztálytársaink a Nomaad 
együttes tagjaiként utaztak 
a népzenei rendezvényre. A 
sikeres zenekarnak nemrég 
jelent meg a CD-je, amely 
mögött nagyon alapos 
munka van. A zenekar veze-
tője, Turtev Erik még csak 
elsős gimnazista, s máris 
több zenei fesztivált tudhat 
maga mögött. A legjelentő-
sebb elismerést a Koronás 
zenekarral aratta, amikor a 
harmadik helyet szerezték 
meg a III. Kőbányai Cseh 
Tamás Napon. Baráth Lász-
ló is a népzene megszál-
lottja. Ők ketten jó bará-

tok, s nemcsak a népzene 
kapcsolja őket egybe. Laci 
régebben is a zenekar tagja 
volt. Most a messzi távol-
ban ismét együtt zenéltek. 
A fesztiválon a két tervezett 
koncert helyett hatot adtak. 
Nagy sikert arattak a kínai 
nézőközönség előtt is. Ezek 
a koncertek többnyire sza-
badtériek voltak, a közön-
ség és a csodálatos környe-
zet külön felemelő volt. A 
hazai népzene lenyűgözte 

a kínai közönséget. A fiúk 
bevallása szerint Kína nagy-
szerű hely! Teljesen más az 
emberek mentalitása, mint 
nálunk, mindig mosolyog-
nak, és a legapróbb dolgok-
nak is kitörő lelkesedéssel 
örülnek. A csekély segítsé-
get a legnagyobb szívesség-
gel viszonozzák. A koncert 
hangulatát is ők tették tel-
jessé. Gratulálunk osztály-
társainknak!

Vitálos Zsóka, I. A osztály

A Miért vagyok büszke a 
magyarságomra című pályá-
zat nyertesei közé hárman 
kerültünk be gimnáziu-
munkból: Birsel Krisztina, 
Németh Enikő és Szabó 
Noémi. Jutalmunk az volt, 
hogy ellátogathattunk Stras-
bourgba, az Európai Parla-
mentbe.  
Strasbourgban két csoda-
szép napot töltöttünk. Bete-
kintést nyerhettünk a par-
lamentben folyó munkába, 
az európai képviselők éle-
tébe. Óriási szerencsénkre 
meghallgathattuk a német 
kancellár, Angela Merkel 
és a francia elnök, François 
Hollande felszólalását is. 
Ezt követően egy előadáson 
vettünk részt az EP műkö-
déséről, majd vendéglátónk-
tól, Csáky Pál képviselővel 

elbeszélgettünk a jelenlegi 
migrációs folyamatok miatt 
is feszült politikai helyzet-
ről. Másnap részt vettünk a 
parlament Intergroup ülé-
sén, ahol több felvidéki és 
magyarországi képviselővel 
is találkoztunk. A szlovákiai 
magyar kisebbség kérdése 
került megvitatásra. Lehe-
tőségünk volt az Ill folyóról 
sétahajóval is megnézni ezt 
a csodálatos várost. 
A  kirándulás során nemcsak 
Strasbourgba juthattunk el, 
hanem életre szóló barátsá-
gokat is kötöttünk, mert a 
látogatók között a szlováki-
ai magyarok több régiójá-
ból voltak diákok. Köszönet 
ezért felkészítő tanárunk-
nak, Fröhlich Ágotának.

Németh Enikő,
Madách Imre Gimnázium

A Nomaad zenekar: Baráth László, Turtev Erik, Méry Rebeka, Varsányi 
György
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Felvidéki maradtam, őriztem azt, amit az otthon adott

Akit a Jézuska hozott

Emberi sorsok

Báldy Béla okleveles kertész-
mérnök, növénynemesítő 
Kecskeméten él. Családját 
Somorjáról telepítették ki 
1947 szeptemberében. Éven-
te egyszer, mindenszentek 
idején mindig hazajön, hogy 
ellátogasson a temetőbe és 
rokonaihoz, a Balheim és 
Pschierer családhoz. Folya-
matosan figyeli az itteni 
eseményeket, élénken foglal-
koztatja a felvidékiek sorsa. 
Gyermekkoráról így vall: 
– 1929. március 31-én szü-
lettem Somorján. Édesapám 
nagyszülei is itt laktak, tehát 
ősi, tősgyökeres somorjai 
család voltunk. Magyarok, 
de a trianoni békediktátum 
következményeként Cseh-
szlovákiához csatoltak ben-
nünket. 1938-ban kerültünk 
vissza Magyarországhoz. Ez 
volt életünknek talán legszebb 
mozzanata, mert úgy érez-
tük, hogy visszanyertük azt, 
amit korábban elvesztettünk. 
Édesapám világháborús helyt-
állásáért, szolgálatáért nagy 

ezüst vitézségi érmet, majd 
vitézi címet kapott. Ekkor 
lettünk Báldyak, a korábbi 
nevünk Balheim volt. Őseink 
németek voltak, de később 
elmagyarosodtak. A családban 
mindenki beszélt németül, de 
a közös nyelv a magyar volt. 
Amikor 1938-ban visszakerül-
tünk Magyarországhoz, akkor 
én Győrbe, majd Komáromba 
kerültem a bencés gimnázi-
umba. Hatodikos gimnazis-
ta voltam 1944-ben, amikor 
szélnek eresztettek bennün-
ket a közeledő front miatt. 
Ezek után otthon segítettem 
édesapámnak a vegyeske-
reskedésben. Ő Pozsonyban 
érettségizett a kereskedelmi 
középiskolában, a Pozsonyi 
Első Takarékpénztárba került 
tisztviselőnek, de pár év után 
édesapja kívánságára átvette a 
somorjai üzletet. 
A II. világháború a családra 
megpróbáltatásokat mért

– 1945-ben, miután Budapest 
elesett, és az oroszok már 
Komáromnál voltak, híre jött, 

hogy szedik össze a fiatalokat, 
és elhurcolják őket leventének. 
Engem is elvittek. Nyugat felé 
indítottak bennünket. Sze-
rencsére mi jó parancsnokot 
kaptunk, mindig 20-25 km-
re jártunk a front előtt, így 
nem keveredtünk tűzharcba. 
Bajorországig jutottunk el, 
ahol parasztoknál laktunk és 
dolgoztunk. Az amerikaiak 
sem vittek el bennünket hadi-
fogolyként táborba, hiszen jól 
tudtak használni bennünket 
kétkezi munkára a helyi gaz-
daságokban. Itt a munkánkért 

szállást és ellátást kaptunk, így 
könnyebb volt az életünk.
Közben a szüleim is kikerül-
tek Németországba, hiszen 
édesapám tartalékos tiszt volt. 
Itt sikerült találkoznunk a 
háború után. Haza akartunk 
jönni, ahogy mások is. Ame-
lyik vonat kihozta a némete-
ket Magyarországról, az vitte 
haza a Nyugaton fogságba 
esett katonákat, leventéket és 
menekülteket.
A pockingi gyűjtőtáborba 
kerültünk, ahol be is vago-
níroztak bennünket, de idő-
közben az oroszok lezárták 
a határt. Átvittek bennünket 
egy másik táborba, Plattlingba 
– ez korábban egy SS-külö-
nítmény tábora volt. Néhány 
hónap után onnét kerültünk 
haza a kaposvári gyűjtőtábor-
ba. Itt ellenőrizték a papírja-
inkat. Sokakat lekapcsoltak, 
főleg a volt csendőrség tagjait 
és egyéb magas rangú tisztvi-
selőket.  

Összeállította: Pogány Erzsébet
 (Folytatás a köv. számban)

Szent karácsony hetének 
utolsó napján igazi téli reg-
gelre ébredt apraja-nagy-
ja a háznak, és nemcsak 
a háznak, hanem az egész 
falunak. Egész éjjel hullott 
a hó, úgyhogy reggel bőven 
volt mit eltakarítani. A mi 
gazdurunk is nagy lendület-
tel szabadította fel a kiutat 
a ház udvaráról a behava-
zott utcára. Bent a házban 
a fiatalasszony, a gazda fele-
sége áldott állapotban volt, 
az utolsó napokban, ha nem 
az utolsó órákban. A férj 
nagyon jól tudta, hogy min-
den pillanatban jöhetnek a 
szülési fájdalmak. Ezért igye-
kezett mindent előkészíteni, 
hogy azonnal rohanhasson a 
bábaasszonyért. Mindez még 
akkor történt, amikor az 
anyukák ottho szültek. 
Még jó, hogy az anyja is 
velük volt. Ez a tapasztalt 
özvegyasszony hat gyereket 
szült és nevelt fel. Most, 

mint ahogy faluhelyen mond-
ják, fél szemmel a fiatalasz-
szonyt figyelte. Nem az a 
fajta idős asszony volt, aki 
minden lében kanál, és min-
denkit igyekszik kioktatni. 
Feleslegesen nem fecsegett, 
nem úgy, mint a szomszéd-
asszony, akinek pletykás 
szája be nem állt. Állandó-
an  olyanokat beszélt, ami-
vel a szegény fiatalasszonyt 
halálra rémítette. Szeren-
csére bejött a házigazda, aki 
a kedves szomszédasszonyt 
már nemegyszer helyretette, 
pláne akkor, amikor a tűz-
helyen az edények fedelét is 
megemelte, sőt szemtelenül 
bele is kóstolt az ételbe. Ezzel 
megrövidült a szomszéd 
vizitje. Ma a nagy hónak 
köszönhetően nem jelent 
meg. Ő nem, de a szülési fáj-
dalmak igen. Lassan, de egy-
re erősebben. 
Az anya kikiáltott a fiának, 
aki azonnal bent termett. 

A vajúdó fiatalasszonyt 
befektették a tisztaszobába. 
Ezalatt a kis szolga befogta 
a lovakat a szán elé. Ő is 
felült a gazda mellé hóhányó 
lapáttal felfegyverkezve, ha 
szükséges lesz utat törni a 
nagyobb hóakadályoknál. A 
bábaasszony a közeli kisvá-
rosban lakott. Az út gyorsan 
eltelt. A lovak ugyan prüsz-
költek, de vidáman siklott a 
nagy szán a friss havon. 
A bábaasszony, mint min-
den szülésznő, összecsoma-
golva mindig útra készen 
állt. Még magára kapott 
valami melegebb felsőt, 
és uccu, gyerünk. A lovak 
is vidámabban vágtattak 
hazafelé. Ezeknek az okos 
állatoknak könnyebb teher 
volt a vidáman sikló szán, 
mint a kerekes szekér. Ott-
hon gyors bemosakodás 
következett, egy kupica szív-
erősítő, és a férfinép előtt 
bezárult a szülőszoba ajtaja. 

Az örökké rohanó idő nagyon 
lelassult. Közben az utcán 
a házak előtt megjelentek 
az apró mendikások  és bet-
lehemesek, majd ezek után 
egyre többen az idősebb gye-
rekek. Aki ilyet legalább egy-
szer átélt, amikor a falunak 
mindig más szögletéből száll 
az ének a magasba, örökké 
emlékezetében marad. Nincs 
ember, aki el ne lágyulna 
ennek hallatára. 
Ekkor a földi élet kezdetét 
jelentő gyereksírás tört elő 
a szülőszobából. Fiú! Fiunk 
van, a Jézuska ajándéka! Ő 
hozta, mi meg örvendezünk. 
Erre, mintegy ostorsuhintás-
ra, a szülőszoba ablaka előtt 
felzendült a helyi eladósor-
ba lépő lányok szívből jövő 
éneke: „Fel nagy őrömre, 
ma született, aki után a föld 
epedett...” A boldog szülők 
és jelenlévők szemei nem 
maradtak szárazon.

Puss Rudolf
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Strieženec Sándor

Meggyőződésem, hogy 
a Good Feeling együt-
tes előtt szép jövő áll. A 
zenekar vezetőjével, Lasan 
Michallal mégis a múltról 
beszélgetünk. A „Bundi” 
néven is ismert zenészt, 
énekest, zeneszerzőt az 
együttes megalakulásának 
körülményeiről kérdezem.
– 2012 szeptemberében ala-
kultunk. Az együttes dobosá-
val, Kurucz Tomival hirdetés 
útján ismerkedtünk meg. 
Nekem már akkor volt a tar-
solyomban néhány saját dal, 
gondoltam, szervezek hozzá 
együttest. Tomi épp készült 
kiszállni előző zenekarából, 
leültünk beszélgetni, kide-
rült, hasonlóak az elképzelé-
seink. Vele együtt érkezett a 
basszusgitáros, Karol Matúš. 
Az együttes stílusára vonat-
kozólag hamar megegyez-
tünk, nagyon jól beilleszke-
dett a csapatba Juraj Strapec 
gitáros is. Így kezdtünk dol-

gozni, de hamar felmerült 
az igény egy fúvósszekció 
iránt. Ekkor jött a zenekar-
ba Ivka Majirská szaxofonos 
és Boris Melichar trombitás. 
Később csatlakozott hoz-
zánk Dominik Slobodník 
(szaxofon) is, de ő más irá-
nyú zenészi feladatai miatt 
kénytelen volt elhagyni a 
zenekart. Hasonló okokból 
távozott Boris és az őt követő 
Valér Jusčák is. Végül a trom-
bitás posztját Tomáš Földes 
foglalta el, aki egykor a híres 
Polemicben is játszott.
Hogyan alakult ki az 
együttes stílusa?
– Abban kezdettől fogva 
egyetértettünk, hogy fun-
ky stílusú saját dalokat sze-
retnénk játszani, de más 
hatások is beszivárognak a 
zenénkbe. Az együttes min-
den tagja hozzájárul dalaink 
végső arculatához, így min-
denki más stíluselemet tud 
becsempészni a muzsikánk-
ba.
2014-ben elnyertétek a 
Lelkünkben a zene tehet-
ségkutató verseny fődíját. 
Hogyan alakult a zenekar 
eddigi pályája?
– Számtalan koncert van 

mögöttünk. Somorján 
játszottunk a Sup-sup 
zenei klubban, a főtéren, 
de a Pomléban is a Deja 
Vu Party fesztivál vendé-
geként. Volt fellépésünk 
Donovalyban vagy például 
a Pozsonyi Zenei Nyár fesz-
tiválon. Gyakran megfor-
dulunk a pozsonyi Flame 
Music színpadán is, ez egy-
fajta „hazai pályájává” vált 
a Good Feelingnek.
A végén a szokványos kér-
dés: hogyan tovább?
– Ahogy mondani szokás, 
evéssel jön meg az étvágy, 
a zenekar jó passzban 
van. Nemrég készültek el 
jó minőségű demófelvéte-

leink. Persze vágyunk rá, 
hogy „igazi” profi CD-t is 
kiadjunk, van is rá esély, a 
jövő évre tervezzük. A leg-
fontosabb azonban, hogy 
minél többet koncertez-
zünk.
A Good Feeling aktuális 
névsora:
Michal „Bundi” Lasan – 
ének, billentyűsök, zene-
karvezető, Tomáš Kurucz – 
dobok, vokál, Karel Matúš 
– basszusgitár, vokál, 
Juraj Strapec – gitár, Janka 
Jakubová – tenorszaxofon, 
Iveta Majirská – altszaxo-
fon, Tomáš Földes – trom-
bita.

(Folytatjuk)

Zenei élet 
Somorján 
és környékén (42)

Zenére ítélve
A napokban megjelent 
Strieženec Alex Mi, muzsi-
kus lelkek című könyve. A 
szerzővel beszélgettünk.
A bevezető kérdés adja 
magát: miért írta meg ezt a 
könyvet?
– Benne van a legelején: 
„Ez a könyv kikívánkozott 
belőlem.” Közel száz törté-
net (pontosan: 102) sorjázik 
benne, amelyeknek közös 
nevezője a zene. Amely 
körülvesz, szinte a születé-
semtől kezdve. Azon szeren-
csések közé tartozom, hogy 
csak azzal foglalkozom, amit 
szeretek, s ez mind a zenével 
függ össze: játszom, taní-
tok, s írok is róla. Ezekben 
a szösszenetekben, egyper-
cesekben a zenével kapcso-
latban megélt élményeimet 
írom le, kiegészítve a bará-

taimtól, zenésztársaimtól 
„kapott” történetekkel. S 
hogy milyenek ezek? Vidá-
mak, máskor szomorúak, de 
remélem, hogy érdekesek és 
tanulságosak. S főleg igazak. 
Egy részük itt, városunkban 
fogant, így hát még ilyen 
vetületük is van. S mivel a 
zene sosincs légüres tér-
ben, minden történet fontos 
alanya az ember, legyen az 
zenész vagy akár a hallgató, 
a közönség.
Alig több mint egy éve 
jelent meg első irodal-
mi műve, a Bíborhajnal. 
Hogyan alakult azóta szép-
írói pályája?
– Alakulgat. A Bíborhajnal 
utánnyomást ért meg, s a 
regény angol nyelvű válto-
zatát a napokban adta ki a 
kanadai Ekstasis kiadó. Egy 

neves, több mint harminc 
éve működő kiadóról van 
szó. Náluk a könyvemből 
idővel e-book (elektromos 
könyv) is készül majd. Egyéb-
ként a Bíborhajnalt lefordí-
tottam szlovák nyelvre is, 
már keresem a kiadóját. És 
hogy előre beszéljek: ahogy 
befejeztem a Mi, muzsikus 

lelkek című könyvemet, 
másnap nekifogtam egy 
új regény megírásának. 
Ez egy hosszabb léleg-
zetű mű lesz, s igyek-
szem nagyon „odatenni 
magam”.
Lesz bemutatója a Mi, 
muzsikus lelkek című 
könyvnek? Ha igen, 
mikor? 
– 2015. december 17-én 
a Zalabai Zsigmond 
Városi Könyvtárban. A 
kezdés 18.00 óra. Min-
den érdeklődőt szeretet-

tel várok.
És egy utolsó kérdés: hol 
vásárolható meg a könyv?
–  A somorjai Molnár-köny-
vesboltban, de megrendel-
hető az e-mail címemen is: 
alexstriezenec@gmail.com. 
Utánvétellel küldöm, ára 
postaköltséggel együtt 6 
euró/darab.    (–)
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A ZAlAbAi Zsigmond Városi KönyVtár 
AjánljA új KönyVeiből  

NóGrádI GyÖrGy: 
40 Év ALATT A FÖLd 

KÖrüL
Az elmúlt negyven évben 
Nógrádi György többször 
bejárta a világot. Hatszor 
volt Kínában, Ameriká-
ban, Európában Finnor-
szág és Albánia kivételével 

valamennyi országban  
jó néhányszor megfor-
dult. Húszéves korától 
idegenvezető volt, főleg 
Jugoszláviában. Átutazott 
Károlyvároson (Karlovac), 
amikor lőtték, és nyaralt 
olyan luxusszállodában, 
melyben a háború miatt 
mindössze három család 
pihent. Megszámlálhatat-
lan előadást tartott itthon 
és külföldön. Barátai lettek 
a kilencvenes évek ismert 
európai vezetői, katonái, 
politikusai. Az érdekes 
találkozásokról, úti élmé-
nyekről, élete fontosabb 
döntéseiről, eseményeiről 
szól ez a könyv, és azok-
ról az emberekről, akikkel 
valahol, valamikor együtt 
dolgozott vagy összetalál-
kozott. Amikor nekikez-
dett emlékei leírásának, el 
kellett döntenie: bizton-
ságpolitika-elméletet vagy 
sztorikat szeretne-e írni. Az 
utóbbi mellett döntött...

KőrÖS ZoLTáN: 
„MuSZKAFÖLdÖN”. 

Felvidékiek visszaemlékezé-
sei a szovjet hadifogságra

A hadifogságból vissza-
érkezőkkel kapcsolatban 

elterjedt egy félig viccnek 
vehető mondás: amikor 
a foglyok szabadulásuk 
után Pesten leszálltak a 
pályaudvaron, a nyugati 
fogságból visszatérők hor-
dárt kértek, a volt szovjet 
hadifoglyok hordágyat. 
Mint minden valóság, a 
hadifoglyoké sem volt 
ilyen fekete-fehér. A nyuga-
tosok is mondtak hátbor-
zongató történeteket, de a 
legszörnyűbb esetek – egy 
visszaemlékező szavaival 
élve – a „Keleti Egyete-
men” játszódtak le. A kötet 
alapanyagát a II. világhá-
borús hadifoglyok máso-
dik csoportja adja, tehát 
azok a felvidékiek, akik 
hosszabb-rövidebb idő-
re – megjárván a „Musz-
kaföldet” – szovjet hadi-
fogságba kerültek. Hogy 
pontosabbak legyünk, az 
itt megszólaltatott vissza-
emlékezők Dél-Szlovákia 
nyugati részéből származ-
nak: a Vágsellyei, Galántai, 
Szenci, Dunaszerdahelyi, 
Komáromi és Érsekújvá-
ri járásból. A könyv két 
részre osztott: a bevezető 
rész a harmincnyolc visz-
szaemlékezővel elkészített 
interjú tematikus idézetei 
alapján mutatja be a szov-

jet hadifogság jellegét. A 
második, fő részét Tóth 
Károly, Sulci József és 
Merva Arnold komplett 
történetei alkotják. A kötet 
emléket kíván állítani nem-
csak azoknak, akik a hadi-
fogságot túlélték, hanem a 
fogság során elhunytaknak 
is, hiszen mindegyikük 
szlovákiai magyar, áldozat 
és olykor hős volt.

Juhász Tibor kiállításának margójára

A saját hazájában is próféta
Egy barát kiállításának meg-
nyitójára vagy koncertjére 
elmenni nem szimpla köte-
lesség, valami egészen más. 
Emberibb, szerethetőbb az 
élmény, hiszen az ember 
közelről ismeri a művészt, a 
zenészt, jobban érzi a dalok 
vagy a festmények, rajzok  lük-
tetését, ritmusát, mondaniva-
lóját. 
November elején Juhász Tibor 
grafikusművész, festő kiállítá-
sának megnyitójára siettem. 
Sok volt a napi gond, sürgés-
forgás, mégis vártam az estét, 
tudtam, nem csalódhatom, 
sem benne, sem a közönség-
ben. Időben érkeztem, és mie-
lőtt még elkezdődött volna a 
ceremónia, gratuláltam Tibor-
nak. Tibor megszeppenve 
nézett rám: Mihez gratulálsz, 
még nem is láttad a képeket. 
Nevetve válaszoltam: Tibor, 
nézz körül, ez a sok ember 
mind miattad jött ma el, és 
az élményért, amit a képeid 
adnak.  
A kiállítás megnyitója alatt egy 
kicsit hátrébb vonultam, és 
azon gondolkodtam, milyen 
jó, hogy itt, Somorján is van 
egy művész, aki rácáfol a köz-
mondásra, hogy a saját hazá-
jában senki sem próféta. Meg-
fordul az ember agyában: mi 
a recept, mi a siker kulcsa? A 

válasz pedig mindig egyszerű. 
Juhász Tibor képei emberköz-
pontúak, a hétköznapjainkról 
szólnak. Joli mamáról, Jutká-
ról vagy Pépiről és másokról, 
Somorjáról somorjaiaknak. 
Ennyi...  És ami a legszebb 
az egészben, hogy Tibor látja 
hétköznapjaink szépségeit, 
apró mozzanatait, szem előtt 
tartja a város múltját és jele-
nét. Majd az egészet fűszerezi 
önmagával, a nyugodtságával, 
a megfontoltságával.  Valami 
egészen más erők mozgatják 
ezt az embert. Lehet, kellett 
hozzá Dél-Amerika? Mégis a 
szíve színtiszta somorjai. Igen, 
úgy gondolom, itt a titok nyit-
ja. Nem gondolkozik ország-
ban, hazában, világban. Csak 
egy talpalatnyi földben, Som-
orjában. 
Miközben ehhez hasonló 
gondolatok futkároztak a 
fejemben, azon vettem észre 
magam, hogy a képeket néze-
getem, és három dimenzióban 
látom magam körül azokat 
az embereket, akik a képeken 
szerepelnek. Mindenkinek a 
szemében érdekes csillogás. 
Még egy pillantását elkaptam 
a Tibornak – egy biccentés a 
fejek felett, és a szememmel 
üzentem: Látod, ezért gratulál-
tam már az elején! 

Kovács Koppány

Juhász Tibor festő- és grafikusművész kétévente tart nagy 
sikerű kiállítást a városi művelődési központ Tallós-Prohászka 
István Kiállítótermében. Az idei tárlat ünnepélyes megnyitója 
is családias hangulatban zajlott, köszönhetően Bárdos Gábor 
polgármesternek és a Nomaad zenekar tagjainak. A kiállí-
tás november 10-től november 27-ig volt megtekinthető.  A 
Wanted Design jóvoltából minden egyes kiállítás alkalmával 
falinaptár is készül, így a 2016-os falinaptár sorrendben már a 
hatodik. A felvételen a művész dedikálja 2016-os naptárát.
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A vároSI reNdőrSÉG HíreI

• október 29-én 17.25 óra-
kor az autóbusz-megálló-
ban egy sérült férfi feküdt 
a földön. A járőrök a hely-
színre hívták a gyorsmen-
tőt. A férfit elsősegélyben 
részesítették, majd a duna-
szerdahelyi kórházba szállí-
tották.  
• Október 30-án 11.50 óra-
kor a Gazda soron külföldi 
állampolgárok parfüm-
mel házaltak. Az árusok az 
5/2014 számú városi rende-
let 14/1d paragrafusában 
foglaltak megszegéséért 
pénzbüntetést kaptak.  

• November 3-án 16.40 óra-
kor a rendőrőrsön jelent-
kezett annak a kutyának a 
tulajdonosa, amely meg-
szökött hazulról, s a rend-
őrök befogták. Az illetőt a 
2/2010 számú városi rende-
let 5. paragrafusa 2. bekez-
désében foglaltak megsze-
géséért pénzbírságra ítél-
ték. 
• November 6-án 17.30 
órakor a rendőrök alkohol-
fogyasztásra figyeltek fel az 
autóbusz-megállóban. Az 
elkövetők a 19/2009 számú 
városi rendelet 10. parag-

rafusának megszegéséért 
pénzbüntetést kaptak.
• November 11-én 10.15 óra-
kor a Pomlé városi parkban 
egy gazdátlan kutya kóborolt. 
A rendőrök befogták az ebet, 
és elhelyezték a rendőrség 
melletti menhelyen. A kutya 
gazdája 19.30 órakor jelent-
kezett, de nem kerülte őt el a 
pénzbüntetés.
• November 17-én 9.40 óra-
kor Gancsházán egy fehér 
Škoda Fabia személyautó 
parkolt, amelynek első ülésén 
egy férfi feküdt. A városi rend-
őrök autója láttán kocsijával 

Somorja felé indult. A városi 
rendőrök az államiakkal 
együttműködve megállítot-
ták, és a sofőrt alkoholteszt-
nek vetették alá. Vérében 2,5 
ezrelék alkoholt találtak. 
• November 21-én 23.30 óra-
kor az egyik Fő utcai szóra-
kozóhely közelében csendhá-
borítás történt. Az elkövető 
személyt pénzbírsággal bün-
tették. 
– 1.05 órakor egy Fő utcai 
szórakozóhelyen a megenge-
dettnél hangosabban szólt 
a zene. A felelős személyt 
megbüntették. 

Elfeledve a minden-
napok gondjait

A budapesti Bulvár Színház november 18-án a városi művelő-
dési központ színháztermében bemutatta Ray Cooney: Délután 
a legjobb, avagy a miniszter félrelép című nagy sikerű darab-
ját, melyet a Vidám Színpad vitt sikerre 1989-ben.
Straub Dezső rendező örö-
mét fejezte ki, hogy negyed 
évszázad után újra játszhat-
ják a darabot olyan zseniá-
lis kollégákkal, mint Harsá-
nyi Gábor, Nyertes Zsuzsa, 
Fodor Zsóka vagy Beleznay 
Endre. Amikor megkérdez-
tük, minek a hatására dön-
tött úgy, hogy színész lesz, 
és ki az, aki ekkora siker 
után mindig eszébe jut, 
azt válaszolta: ,,Csákányi 
László mindig velem van, 
Csala Zsuzsával pedig fél 
életemen át dolgoztam. A 
pályánkhoz van egy saját 
sírfeliratom: Nekem holna-
pom nincs, csak mám van, 
mert ilyen hülye szakmám 
van.”
Beleznay Endre számára a 
felvidéki közönség abból 
a szempontból más, hogy 
könnyebben áll fel tapsolni, 
s még a vígjátékok után is 
elmaradhatatlan az ováció, 
ami Magyarországon csak 
komoly darabok után vár-
ható.
Nyertes Zsuzsa elárulta, 
hogy a darab nehézségéhez 
tartozik, hogy ők maguk 
sem tudják komolyan elját-
szani, de egy ilyen siker 
után, ahol ennyi szeretet 

árad a színpad felé, bol-
dognak és meghatottnak 
érzi magát. Érezhető, hogy 
a magyar szónak sokkal 
nagyobb súlya van itt, mint 
otthon, ahol el vannak 
kényeztetve az emberek, 
mivel sok a színház.
Harsányi Gábor az aktív 
nyugdíjasok életét éli, saját 
színdarabja, a Börtönszín-
ház Amerikában fesztivál-
díjat nyert. Sokat szinkro-
nizál, és több színdarab-
ban is szerepel, sőt ír is 
darabot, ez a nagy hobbija. 
„A nagy szeretet, amit itt 
kapunk, nagyon feldobja az 
embert, már amikor belép 
az ember a színpadra, érzi 
ezt.” Három nagy mestere 
sokat adott neki. Somogy-
vári Rudolf technikája, Lati-
novits Zoltán fantasztikus 
energiája és Szabó Gyula 
népiessége segítette hozzá 
ahhoz, hogy a legzseniáli-
sabb színészek közé tarto-
zik ma Magyarországon.
Feledhetetlen este volt, 
mivel nemcsak a színművé-
szek érezték jól magukat, 
hanem pár órára a közön-
ség is elfeledte a mindenna-
pok gondjait.

Princz Sándor

A Győri Széchenyi István Egyetem Hangversenytermében 
(a zsinagógában) november 7-én rendezték meg az idei 
IX. Lengyel Zenei Fesztivált.  A fesztivál keretében minden 
évben megrendezik a zeneiskolai tehetségek koncertjét. A 
somorjai Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapisko-
lát Nyárfás Ida képviselte nagy sikerrel. Felkészítő tanára 
Domsitz Erika.  Nyárfás Ida képviselte az iskolát a november 
20-án Léván rendezett XII. Kadosa Pál Országos Zongoraver-
senyen is (a felvételen). A verseny egy részét a nagy érdeklő-
désre való tekintettel a gyönyörűen felújított zsinagógában 
tartották meg. Ida kiváló teljesítményt nyújtva az első helyen 
végzett.                 (–)

A testvérvárosi rangadón a somorjai képviselő-testület foci-
csapata  Mosonmagyaróvár együttesével csapott össze az 
év utolsó mérkőzésén. A somorjaiak nagyon jól kezdtek, 
háromgólos vezetésre tettek szert. A második félidőben 
belehúztak a vendégek, így a találkozó igazságos 4 : 4-es 
döntetlennel ért véget. A hazaiak legjobb góllövője Veres 
Gábor volt. 
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Európa-bajnokság lesz Somorján!

Linka Tibor mint színész Jakub itthon is győzött

Sikerült! A mezei futás 
2017-es európa-bajnok-
ságát Somorján tartják az 
elements resortban.
– A szavazáson az ír Dublint 
győztük le 12 : 3 arányban. 
Hogy milyen volt a szava-
zás? Érdekes. Eddig mindig 
titkos volt, most először volt 
nyilvános – árulta el Ásványi 
László, a szervezőbizottság 
alelnöke. Az ő ötlete volt, 
hogy Somorján legyen az 
Európa-bajnokság. – Két 
hónapja, amikor nálunk jár-
tak az Európai Atlétikai Szö-
vetség képviselői, azt java-
solták, hogy csak egy évvel 
később nyújtsuk be nevezé-
sünket a 2018-as EB rendezé-
sére. Ezt azért mondták, mert 
jelenleg még nem működik a 
szálloda, és nem volt aláírva a 
szerződés a televíziós jogok-
ról – folytatta Ásványi László.
A szlovák küldöttség azonban 
tartotta magát az eredeti terv-
hez. Frankfurtban, az Európai 

Atlétikai Szövetség központ-
jában remekül sikerült az ese-
mény bemutatása, és Somorja 
fölényesen győzött. – Az eltelt 
időszakban többször tárgyal-
tam a Szlovák Televízióval a 
közvetítési jogokról. Jó úton 

haladunk, közel a meg-
állapodás – nyilatkozta a 
somorjai sportdiplomata és  
vállalkozó. 
Ásványi László szerint az Eb 
költségvetése hozzávetőleg 
750 000 euró lesz. – Hang-

súlyozni szeretném, hogy ez 
az összeg nem érinti a város 
költségvetését. Az a célom, 
hogy népszerűsítsük váro-
sunkat, minél több ember 
ismerje meg Somorját. 

Duducz Tibor

Linka Tibor mostanában gyakran szerepel a televízióban. 
de nem mint kajakos, hanem mint színész.
– Egy reklámfilmben szerepelünk a kollégáimmal, amely a 
közelgő pozsonyi műkorcsolya-Európa-bajnokságot népsze-
rűsíti. Mivel korcsolyáról van szó, piruettet is próbáltunk 
csinálni a hajónkkal a vízen. Érdekes volt – nevet Tibor. – A 
szöveggel nem volt probléma, pár perc alatt végeztünk.
Linka Tibor december első napjait az Egyesült Arab Emirá-
tusokban töltötte edzőtáborban.
Ön is részt kíván venni a januári pozsonyi műkorcsolya-
Európa-bajnokságon? Jegyeket a www.ecbratislava.com vagy 
a www.ticketportal.sk oldalon vásárolhat.            (duc)

Nagy Jakub a Boccia Masters nevű rendezvényen is bizo-
nyította remek képességeit.
– A tornán minden kategóriában a legjobb nyolc versenyző 
indult. Örülök, hogy itthon is sikerült győznöm – mondta 
Jakub. – Köszönettel tartozom Somorja város vezetőinek 
azért, hogy bérmentve használhattuk a Samaria Sportköz-
pontot. Anyagilag is támogattak bennünket, biztosították 
az ételt a részt vevő sportolók, kísérők, bírók és önkénte-
sek számára. Nem utolsósorban köszönöm a segítséget a 
somorjai magán-szakközépiskola diákjainak – nyilatkozta 
Nagy Jakub.                     (duc)
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2015. március 13-án Feledy Kamilla Hedvig, október 
12-én Juríková Alexandra, október 23-án vágenfal Lilien 
Keithy, október 26-án Zámpory Bianka, október 29-én 
vass Aliz, október 31-én Zsemlye dorka, november 1-jén 
Pronay danny, november 5-én Sárközy rebeca Nikoleta 
és Sebastian Juricin, november 6-án Polovková Tereza és 
Mezey dávid, november 8-án Tomesová diana, novem-
ber 9-én drotován Samuel, november 11-én Beregszászi 
Zsombor és Gavlider Hana, november 17-én Borš László 
látta meg a napvilágot. 
Sok sikert, újszülöttek!

Sok-sok szeretettel köszöntjük 
MárKuS FereNCeT és MárKuS róZSIKáT 

Tejfalun, akik november 18-án ünnepelték 
48. házassági évfordulójukat. 

„Áldja meg az Isten két dolgos kezetek, 
értünk aggódó, jóságos szívetek! 

Kérjük a jó Istent, adjon erőt, egészséget
és még sok-sok együtt töltött boldog évet!“
Házassági évfordulótok alkalmából 

sok szeretettel köszönt:
A szerető család

SZÜLETETT

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ

2015. október 17-én Ďurďák Ladislav 62 éves korá-
ban, október 31-én rusňák vladimír 75 éves korában 
és Pokstaller István 75 éves korában, november 1-jén 
Jasenicky Mária 92 éves korában, november 3-án árva 
Márta 57 éves korában, november 7-én Halász Jenő 75 
éves korában, november 8-án Nagy Ľuboš 44 éves korá-
ban, november 9-én Matuš Piroska 76 éves korában, 
november 11-én Peller Ferenc 86 éves korában és opálek 
Pavol 58 éves korában, november 19-én álló Irén 90 
éves korában, november 20-án Kaholek Ferenc 42 éves 
korában és deák János 84 éves korában távozott az élők 
sorából.
Béke poraikra!

ELHUNYT

KÖSZÖNTŐ

HÁZASSÁGOT  KÖTÖTT

Jó egészséget, sok örömet, boldogságot kívánunk azon 
polgártársainknak, akik decemberben töltik be 70., 75., 
80., 85. és ennél több életévüket: Purger Ilona, Fodor 
viliam, Soóky Sándor, Tóth Ilona, Lévai erzsébet, Far-
kas Ilona, Bánky Gyula, Ferenczi Éva, Szabados Imre, 
Hrušovská Júlia, roček Jaroslav, Kovács Anna, Husvéth 
Szilveszter, Knezovič Ján, Balheim László, Tátoš Anna, 
Almásy Gyula, Košťál Imre, Jáger Pál, vašák Ilona, 
Hennyey Cecília, Pelech Ilona, Zachariás erzsébet, 
Czíra Zsuzsanna, Husvéth Károly, Kádek Magdaléna, 
Ikréni Milán, Pollák Mária, roszkos Mátyás.

2015. november 28-án Nosál Jaroslav és Mészáros 
Adrianna esküdött örök hűséget egymásnak.
Gratulálunk!

MEGEMLÉKEZÉSEK

December 23-án lesz 15 éve annak, hogy 
negyvenéves korában örökre itt hagyott 
bennünket drága, szeretett édesapánk, 
fiunk, testvérünk, FeNeS dáNIeL.
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek 
rá ezen a szomorú évfordulón.
Szerető családja

„Ne fájjon, hogy már nem vagyok,
Hiszen napként az égen nektek ragyogok.
Ha szép idő van és kék az ég,
Jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Hisz szívetekben jó helyen vagyok.”

„Ne búsuljatok, nekem már nem fáj semmi,
Ha eljön az este, csillagként fogok nektek 
üzenni.
Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni,
Szívetek egy darabja voltam, mit nem lehet 
pótolni.”

„Egy téli napon életed véget ért,
Bánatot hagytál ránk, örökre elmentél.
Emléked itt marad örökké velünk,
Amíg mi élünk, te is élsz velünk.”

„Ne fájjon, hogy már nem vagyok,
Hiszen napként az égen nektek ragyogok.
Ha szép idő van és kék az ég,
Jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, ne sírjatok,
Hisz szívetekben jó helyen vagyok.”

Fájó szívvel emlékezünk december 5-én, halálának 5. 
évfordulóján GóBer KároLyrA.
Akik ismerték és tisztelték, emlékezzenek rá velünk 
együtt.

Szerettei

Szeretettel emlékezünk december 15-én, halálának 9. 
évfordulóján a drága jó férjre, édesapára, nagypapára,
MeZZeI SZILveSZTerre.
Szívünkben örökké élni fogsz.

Szerető családod

Fájó szívvel emlékezünk december 24-én, halálának 2. 
évfordulóján
Id. NAGy GyuLárA  (Tejfalu).
Örök hálával emlékeznek szerettei.

Fájó szívvel emlékezünk december 18-án, halálának 5. 
évfordulóján
TAKáCS ISTváNrA  (Sámot).
Szerető felesége és családja



•  December 12.  A Csali néptáncegyüttes ünnepi 
évzáró műsora – 17.00

•  December 13. Christmas Baby Show – a La Suerte 
táncegyüttes karácsonyi műsora az iskolások és óvo-
dások részére – 15.00 

•  December 15. A Csali néptáncegyüttes játszóháza – 
16.00-tól 19.00 óráig

•  December 16.  A bolond lány – a budapesti Körúti 
Színház előadása – 19.00

•  December 17. A Szabadidőközpont karácsonyi 
műsora – 16.00 

•  December 18. A Corvin Mátyás Alapiskola karácso-
nyi műsora – 17.00

• December 21. Sportgála – 17.00
•  December 22.    A Németh-Šamorínsky István Művé-

szeti Alapiskola karácsonyi műsora a Bél Mátyás 
Alapiskola tanulóinak – 9.30 és 11.00

eLÉrHeTőSÉGeK :
Somorja, Szél utca 8. 
Tel.: 562 22 41 vagy 562 33 22  
e-mail: msks@mskssamorin.sk 
Weboldal: www.mskssamorin.sk
Jegypénztár: nyitva munkanapokon 16.00 órától 
19.00 óráig, tel.: 0650 409 566   

VÁROSI MűVELŐDÉSI KÖZPONT

Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úpravu inzerátov.     A hirdetések tartalmi és nyelvtani helyességéért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

A Sancta Maria Énekkar tagjai kellemes kará-
csonyi ünnepeket, az új évben jó erőt és egészsé-
get kívánnak mindenkinek. Legyen a 2016-os év 

sikeresebb, mint az előző volt.
* * *

A Sancta Maria énekkar egyúttal szívélyesen meg-
hívja az érdeklődőket hagyományos koncertjére, 

amelyet 2016. január 6-án (szerdán), háromkirályok 
napján tart 15.00 órai kezdettel a somorjai Nagybol-
dogasszony-templomban. Az énekkar fennállásának  
20. évfordulója alkalmából a kórus tagjai meglepe-
tést is készítettek a hallgatóknak, amelyet csak a 

koncert napján fednek fel. 

A VITA HUMANA polgári társulás szervezésé-
ben újfent megrendezésre kerül a helyi iskolá-

sok előadásában a hagyományos 

BeTLeHeMeS JáTÉK.
Az év utolsó tanítási napján a somorjai és 

tejfalui magyar iskolások és óvodások a helyi 
Nagyboldogasszony-plébániatemplomban 
tekinthetik meg ezt az előadást. Somorja 

városának és a környék lakosainak 2015. dec-
ember 26-án 16.00 órakor lesz alkalmuk az 
előadás megtekintésére. A belépés díjtalan.
A betlehemes játék megrendezését a Kár-

pát-medencei Családszervezetek Szövetsége 
támogatta.

A múlt az az erős alap, amelyre a jövő építkez-
het. A múlt benne van minden falban, min-
den macskakőben, minden kapuban, minden 
harangban és minden fejfában, de megőrzé-
séhez szükség van a ma élők tudatosságára is, 
akik tudják, mit köszönhetnek az elődöknek, 
és tudják, milyen erőt ad a közös múlt. 

FILMBEMUTATÓ
2015. december 19-én 

16.30 órakor magyar nyelvű, 15.00 órakor szlo-
vák nyelvű a Németh-Šamorínsky István Művé-
szeti Alapiskola koncerttermében. 
A belépés ingyenes.



Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úpravu inzerátov.     A hirdetések tartalmi és nyelvtani helyességéért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

www.duntel.sk

Šamorín – budova Jade
Bratislavská 61, 0901 744 033

sm
er 

Pom
lé

Tržnica

JADE

smer Bratislava

smer Dun. Streda

ŠAMORÍN

Sme vlastníkom 
certifikátu

VÝKUP – PREDAJ
ADÁS – VÉTEL

RÝCHLY SERVIS
GYORSSZERVIZ

TABLETY
TÁBLAGÉPEK

MOBILNÉ TELEFÓNY
MOBILTELEFONOK

GPS SYSTÉMY
NAVIGÁCIÓK

SERVIS
SZERVIZ

PRÍSLUŠENSTVO
TARTOZÉKOK

PUZDRA NA MOBILY
TELEFONTOKOK

   PREDAJ, VÝKUP A SERVIS
  mobilných telefónov, GPS, tabletov
 Mobiltelefonok, GPS-ek, táblagépek 
szervizelése árusítása, vétele, cseréje

Predajňa: Hlavná 25, Šamorín  

tel.č. 0911 412 365
Pri objednávaní cez e-shop zadajte v objednávke doleuvedený kód. 

Zľavu si môžete uplatniť v predajni bytového textilu  
na Hlavnej 25 v Šamoríne alebo v e-shope www.bytovytextilelmar.sk.   

Platnosť zľavy: do 15.1.2016 

www.bytovytextilelmar.sk

... bývajte s nami

Bytový textil ELMAR

Zľavový kód pre e-shop: Vianoce2015

Zľava: 5%  
na celý nákup

       Bio       Biorytmus     rytmus     
        

        

        Nový bio obchod v Šamoríne!     Új bio üzlet Somorján!
Čilistovská 14 (zelená polyfunkčná budova)

✔ aje              Č

✔ Múky

✔ Výživové doplnky

✔ Gluten+Lactose free

✔ Dia výrobky

✔ Zelené potraviny

✔ Bio kozmetika, drogéria

✔ Pre deti

✔ Teák               

✔ Lisztek

✔ Étrend kiegészítők

✔ Gluten+Lactose free

✔ Dia termékek

✔ Zöld élelmiszerek

✔ Bio kozmetikum

✔ Gyermekeknek

/biorytmus.samorin

www.hotelkormoran.sk
www.facebook.com/hotelkormoransamorin

KRÁĽOVSKÁ 
SLÁVNOSTNÁ HOSTINA

Pokrmy sú zostavené z dobových jedál 
prispôsobené súčasnej kuchyni.
Ochutnajte v mesiaci december z viacerých 
pochúťok, ktoré sme pre vás pripravili:
Bažantia polievka, Jahňacie kotlety, Kráľovský Trhanec...

KTO BY ODOLAL KRÁĽOVSKEJ 
SLÁVNOSTNEJ HOSTINE?


