
Mire e sorok megjelennek, 
már visszazökkenünk az új év 
mindennapjaiba, végezzük 
teendőinket. Engedjék meg, 
hogy egy rövid számvetés 
erejéig visszatérjek az elmúlt 
év történéseihez, visszapil-
lantsak arra, mit sikerült elér-
nünk, mit tudtunk elvégezni 
városunk arculatának ked-
vező változása érdekében, 
megtettünk-e minden tőlünk 
telhetőt felvállalt kötelezett-
ségeink teljesítése során.
A teljesség igénye nélkül áll-
jon itt egy rövid felsorolás 
az elmúlt évben megvalósí-
tott vállalásainkból: 68 bér-
lakás építésének befejezése 
és a lakások átadása, járda 
és úttest megépítése a Mély 
úton a kis körforgalommal 
egyetemben, járda és rész-
ben kerékpárút kiépítése a 
Szenci úton az Ipar utcáig, 
parkolóhelyek bővítése a 

város több pontján, a város-
rendezési és  fejlesztési terv 
kidolgozása és elfogadtatá-
sa, a járda felújítása és meg-
építése a Kolostor utcában, 
javítás és aszfaltozás Tejfalun 
és a Kovács utca egy részén, a 
művelődési központ szociális 
helyiségeinek a felújítása és 
oldalsó bejáratának akadály-
mentesítése, gyermekját-
szóterek felújítása, a szolgál-
tatóház tetőszerkezetének 
javítása, a városi könyvtár 
korszerűsítése és felújítása és 
még sorolhatnám. Mindezek 
mellett részt vettünk számos 
jelentős sport-  és kulturális 
rendezvény megszervezésé-
ben és lebonyolításában. 
Mindezeken túl fontosnak 
tartom kiemelni és nagyra 
értékelni azon somorjai lako-
sok önzetlen, áldozatos mun-
káját, akiknek segítsége nél-
kül városkánk mindennapjai, 

de ünnepnapjai is szegé-
nyebbek lennének. Magyará-
zatul segítségül hívom Sütő 
András szívhez szóló sorait: 
„... mi végre vagyunk itt a Föl-
dön? Azért, hogy valahol ott-
hon legyünk benne...“ Igen, 
Somorján számtalan ember 
teszi a dolgát annak érde-
kében, hogy kellemesebb 
legyen az életünk, hogy ott-
honosan érezzük magunkat 
itthon. A teljes felsorolás igé-
nye nélkül gondolok a helyi 
sportszakosztályokra, az 
önkéntes tűzoltókra, a helyi 
iskolákra, óvodákra, a nyug-
díjasok klubjaira, a Vörös-
kereszt alapszervezetére, a 
zsinagóga rendezvényeire, 
a művészeti alapiskola által 
szervezett koncertekre, kiállí-
tásokra, a felemelő templomi 
orgonahangversenyek meg-
álmodóira, a hosszú évtize-
deken keresztül tevékeny-
kedő Csemadokra, a Matica 
slovenskára és az összes civil 
szervezetre. Őszinte köszö-

net jár a mozgatórugóknak, 
de a szürke eminenciásoknak 
is! 
Tisztelt Somorjaiak!
Mi mást kívánhatnék Önök-
nek, magunknak, mint azt, 
hogy mindenki megelége-
désére sikerüljön gyarapítani 
értékeinket a 2008-as évben 
is. Mindehhez legyen erőnk, 
egészségünk! Közös munká-
val, egészséges lokálpatrio-
tizmussal sikerüljön megva-
lósítanunk céljainkat és vál-
lalásainkat!

Domsitz Károly 
polgármester

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 

XVIII. évfolyam 1. szám    2008. január

A TARTALOMBÓL:

Kedves Olvasó!

Boldog új esztendőt, Somorja, 
boldog új esztendőt, Somorjaiak!

  Jóváhagyták a város 
2008. évi költségve-
tését

  Karácsonyi ajándék-
özön - nyertesek

  Megjelent Németh 
Imre szólólemeze

  Milyen és mennyi 
adót és illetéket fize-
tünk 2008-ban?

 Sport  - Hobbi

Kívánjuk Önnek, hogy az előttünk álló év 
sikeres és örömteli legyen. 
Tisztelt olvasóinknak köszönjük a sok-sok 
karácsonyi és újévi jókívánságot. Reméljük, 
a jövőben is olvasnak majd bennünket, s 
hozzájárulnak lapunk színesebbé, még tar-
talmasabbá, színvonalasabbá tételéhez.

A szerkesztőség  

A vadászszezon ugyan már december 31-én véget ért, a somorjai 
vadászegyesület néhány lelkes tagja azonban január 3-án is taka-
rított a Somorjához tartozó vadászterületeken: a szélfogókat tisz-
tította meg az illegálisan lerakott szeméttől. A vadászok 20 köb-
méter hulladékot  szedtek össze!
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2007. december 13-án tartotta ülését a városi képviselő-testület

Jóváhagyták a város 2008. évi költségvetését 
Lehetséges, hogy a közel-
jövőben meghosszabbított 
nyitva tartással működnek a 
gyógyszertárak városunkban. 
Domsitz Károly polgármester 
megbeszélést folytatott ez 
ügyben a patikák vezetőivel. 
Az elképzelés az, hogy a váro-
sunkban működő öt patika 
közös megegyezés alapján fel-
váltva vállalja a hosszabbított 
nyitva tartást. A polgármester 
tárgyalt a megyei tisztiorvos-
sal és főgyógyszerésszel is. 
Megegyezés még nem jött lét-
re, a tárgyalások folytatódnak. 
Befejeződött a csatornahálózat 
kiépítése a Fazekas utcában, a 
munkálatok tovább folynak 
Csölösztő felé, majd Tejfalu, 
Királyfia és Sámot következik.
Folyamatban van a gyalog-
út kiépítése a Szenci úton, a 
járda az év első hónapjaiban 
készül el. Mindezeket azokból 
a beszámolókból tudtuk meg, 
amelyeket a polgármester és 
Bárdos Gábor alpolgármester 
tartott a legutóbbi közgyűlés 

óta eltelt időszakban kifejtett 
tevékenységéről. 
A képviselők jóváhagyták a 
helyi adókról, az információs, a 
reklám-  és propagációs célok-
ra használt berendezésekről, a 
szociális segítségnyújtásról, a 
nyugdíjasok étkeztetési hozzá-
járulásáról, a hulladékilleték és 
az ingatlanadó kivetésének és 
befizetésének módjáról szóló
általánosan kötelező érvényű 
rendeleteket. (Az adókról és 
illetékekről másutt írunk.)     
Lelkes János főellenőr állást 
foglalt a város 2008-as, 2009-
es és 2010-es költségvetésével 
kapcsolatban. Megállapította, 
hogy a költségvetés a 2007. 
évi gazdálkodást veszi alapul, 
s összhangban van az önkor-
mányzatokról szóló 1990/369 
számú törvénnyel és a tör-
vény későbbi kiegészítései-
vel. A 2008. évi költségvetést 
a 2004/583 számú, a területi 
önkormányzatok költségve-
tési szabályairól szóló törvény 
értelmében dolgozták ki, nem 

talált benne kivet-
nivalót, így javasol-
ta jóváhagyását. A 
városnak 2008-ban 
is kiegyensúlyozott 
költségvetése lesz, 
melynek bevételi és 
kiadási oldala egy-
aránt 322 millió 803 
ezer korona.
A képviselők jóvá-
hagyták a transz-
f o r m á t o r á l l o m á -
sok alatti területek 
eladását a villamos 
műveknek, a telkek 

bérbeadását a Pozsonyi úton 
garázsépítés céljából a kérvé-
nyezőknek, a szlovák alapis-
kola területén levő, használa-
ton kívüli ingatlan eladását a 
kérvényezőnek, majd a város 
leltári bizottságának javas-
latára egyetértettek a városi 
lakásgazdálkodási vállalat és a 
város beruházási vagyona egy 
részének leírásával. Balogová 
Božena és Valacsay Edit sze-
mélyében a 2008–2011-es 
választási időszakra jóváhagy-
ták a járásbíróság ülnökeit. 
2008. január 1-jei hatállyal 
lemondott a városi rendőr-
parancsnok, ezért a város 
pályázatot írt ki a tisztség 
betöltésére. A városi alap-
szabályzat értelmében az új 

rendőrparancsnok kineve-
zéséhez a képviselő-testület 
jóváhagyása szükséges, ezért 
a polgármester a testület elé 
terjesztette, hogy dr. Bodó 
József helyére dr. Mészáros 
Richardot kívánja kinevezni, 
aki a meghallgatást követően 
a legmegfelelőbb szakem-
bernek bizonyult. Mészáros 
Richard hosszú ideig állami 
alkalmazottként dolgozott a 
rendőrség kötelékében, 2008. 
január 1-ig pedig állami főta-
nácsosként  tevékenykedett. 
Domsitz Károly megköszönte 
Bodó József addigi rendőrpa-
rancsnok odaadó munkáját, 
majd a közgyűlést befejezett-
nek nyilvánította.

Tóth Ilona

Az AREA Somorja Kft. jóvol-
tából indított háromfordu-
lós versenyünk véget ért. A 
harmadik forduló kérdéseire 
a helyes válaszok a követke-
zők voltak:
1. b/
2. b/
3. a/

A harmadik s egyúttal utolsó 
fordulóban az AREA Kft. által 
felajánlott 1.000 koronát 
a somorjai Kaluz Katalin 
nyerte. A nyereményt az 562 
81 61-es telefonszámon tör-
ténő előzetes megegyezést 
követően szerkesztőségünk-
ben veheti át. A nyeremény-
hez gratulálunk! 

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

Nyugdíjasok figyelmébe!
A  decemberi képviselő-testületi ülésen jóváhagyott 10/2007 szá-
mú általánosan kötelező érvényű rendelet értelmében az önkor-
mányzat hozzájárul a Somorja város területén állandó lakhellyel 
rendelkező nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok és azon személyek 
közétkeztetési létesítményekben történő étkezési költségeihez, 
akik teljesítik az 5/2007 számú általánosan kötelező érvényű ren-
delet 11. paragrafusa 1. és 2. bekezdésében foglaltak feltételeit. A 
hozzájárulás összege:
–  azok számára, akiknek nyugdíja nem haladja meg a havi 6.500 

koronát, minden ebédjegy árához 25 korona,
–  azok számára, akiknek havi nyugdíja 6.500 és 10.000 korona között 

van, minden ebédjegy árához 17 korona,
–  azok számára, akiknek havi nyugdíja meghaladja a 10.000 koro-

nát, egy ebédjegy árához 10 korona. 
Az érdeklődők az ebédjegyeket hétfőnként 8.00 órától 12.00 órá-
ig válthatják ki a városháza földszinti 1-es számú irodájában. Akik 
eddig még nem igényeltek ebédjegyet, azoknak az első igénylés-
nél fel kell mutatniuk a nyugdíj összegéről szóló igazolást.  
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Karácsonyi ajándéközön – nyerteseink
Nagy karácsonyi játékunk nyerteseit a közel 100 szelvény-
beküldő közül Sármány Ervin hivatalvezető jelenlétében 
Domsitz Károly polgármester sorsolta ki.
A városháza által felajánlott 1000 koronás ajándékcsomagot a 
somorjai Mikóczy Bernadett nyerte.
A SAFARI Pub&Restaurant 1000 korona értékű utalványát a 
somorjai Horváth Katalin nyerte.
A 2 személy részére szóló tiszteletjegyet a művelődési központ 
által 2008-ban szervezett rendezvényekre  a somorjai Beata 
Bartalosová nyerte.
Az Olympia Squash Club 1000 korona értékű bérletét a somorjai 
Mezzei Bernadett nyerte.
A Panta Rhei könyvesbolt 600 korona értékű utalványát nyerték:
1. Baráth Julianna (Somorja),
2. Soós Ágnes (Somorja),
3. Méry Lilla (Somorja).
A Horváth Pál által felajánlott díszdobozos 2 üveg villányi bort a 
csallóközcsütörtöki Nagy Róbert nyerte.
A Juhász Tibor illusztrációit tartalmazó falinaptárat nyerték:

1. Ferenczi Katalin (Somorja),
2. Lengyel Erzsébet (Nagyszarva),
3. Pavlík Ladislav (Somorja).
A szerencsés nyerteseknek gratulálunk! 
A díjakat szerkesztőségünkben, az 562 81 61-es telefonszámon 
történt előzetes megbeszélést követően vehetik át.   

A karácsonyt megelőző szombaton városunk polgármestere, 
Domsitz Károly a somorjai öregotthon lakóit köszöntötte. A helyi 
evangélikus egyházközség tagjai Kaňuchová Jana lelkésznővel az 
élen imádsággal egybekötött, karácsonyi énekekből álló műsorral 
kedveskedtek az idős embereknek. A járóképes lakók a meghitt 
kis ünnepség keretében átvették az önkormányzat ajándékát és 
elfogyasztották az egyházközség tagjai által készített finomabb-
nál finomabb édességeket és gyümölcsöket. Az ágyhoz kötött
betegeknek a lelkésznő és a polgármester a szobáikban kívánt 
meghitt ünnepeket. Alsó felvételünk a polgármestert és Vörös 
Anna igazgatónőt az egyik lakó ágya mellett örökítette meg

A Mikulás ellátogatott az egészségkárosultak somorjai alapszer-
vezetének gyermektagjai és a tagok gyermekei körébe is. A gyer-
mekek a csomagok ellenében versikékkel, dalocskákkal kedves-
kedtek a nagyszakállúnak. Ahogy ez már lenni szokott, a szerve-
zet ügyes asszonyai ezúttal is kitettek magukért, a gyermekek jó 
étvággyal fogyasztották az általuk készített finomságokat, főleg a
somlói galuskának volt nagy sikere. A Mikulás-ünnepséget meg-
tisztelte jelenlétével Alojz Partel országos elnök is

Kovács Koppány felvétele

Postaládánkból 
Az alább közölt levél címzettje nem szerkesztőségünk, 
hanem név szerint Domsitz Károly polgármester, de mivel a 
levél eljutott hozzánk is, tartalmát közzétesszük:
„Tisztelt Polgármester Úr,
az SZK Bratislava–Ružinov-i Nemzeti Transzfúziós Szolgála-
ta őszinte köszönetét fejezi ki a véradás terén több éven át 
kifejtett együttműködéséért. Külön köszönjük Fürdős József 
szervező és toborzó munkáját, melyet a sikeres véradás érde-
kében folytat városukban. 
A közelgő karácsonyi ünnepek és a 2008-as év közeledtének 
alkalmából békés ünnepeket, jó egészséget, sok-sok szere-
tetet és örömöt, számos személyi és munkasikert kívánunk 
Önnek és a város minden lakosának.

MUDr. Daniela Cupaníková főorvos,
Nemzeti Transzfúziós Szolgálat, Bratislava–Ružinov“
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Milyen és mennyi adót és illetéket fizetünk 2008-ban?
A városi képviselő-testület decemberi ülésén a képviselők jóváhagyták az új általánosan kötelező érvényű 
rendeleteket a helyi adókról és illetékekről. A rendeletek értelmében az adók és illetékek összege megvál-
tozott. Hogy milyen mértékben, arról a városi hivatal illetékes szakosztályvezetőit kérdeztük. 

Piačeková Helena, a vállalko-
zói, lakás-  és egészségügyi 
osztály vezetője:
– A helyi adókról szóló 582/2004 
számú törvényt 2007. december 
1-jei hatállyal az 538/2007 szá-
mú törvénnyel módosították. 
Ezzel a törvénnyel összhangban 
változott a város 5/2005 számú, 
a helyi adókról szóló általáno-
san kötelező érvényű rendelete, 
melyet 8/2007 szám alatt 2008. 
január 1-jei hatállyal a decembe-
ri önkormányzati ülésen hagyott 
jóvá a képviselő-testület. Helyi 
adónak számít az ebadó, a közte-
rület használatáért fizetett adó, a
turistaadó, az árusító automaták 
és a nem pénznyereménnyel 
járó játékkészülékek utáni adó. 
Az adók összege 2008-ban a 
következő lesz:
– a lakóházban és vállalkozói 
objektumban tartott minden 
egyes kutya után 1000, a családi 
házban tartott kutya után 250 
korona,
– a közterület használatáért 
időponttól és használati céltól 
függően változik az adók ösz-
szege, és néhány százalékkal 
magasabb lesz, mint 2007-ben 
volt. Az alkalmi árusok számára 
például (a gyorsétkeztetőkön 
és frissítőket árulókon kívül) 150 
korona négyzetméterenként, az 
utóbbiak esetében 250 korona 
négyzetméterenként. Árusító-
bódé után 15 korona/négyzet-
méter, újságosstand után 6 koro-
na/négyzetméter, 
– személyautó parkolásáért a 
kijelölt parkolóhelyen évi 4.000, 
a taxiszolgálat céljára használt 
autó utáni parkolásért évi 8.000 
korona,

– a város tájékoztató, reklám- és 
propagációs célokra szolgáló 
berendezésein kihelyezett pla-
kátok után annak méretétől füg-
gően 5-től 100 koronáig terjed 
az adó összege. Egy A4-es for-
mátumú plakát egy darabjának 
kihelyezéséért 5 koronát, A3-as 
formátumú plakát darabjáért 10, 
A2-es formátumú plakát darab-
jáért 20, A1-es formátumú pla-
kát darabjáért pedig 40 koronát 
kell fizetni,
– a mechanikus játékberende-
zések évi adója 3000 korona 
darabonként, az elektronikus 
játékberendezések évi adója 
darabonként 5000 korona,
– a turistaadó és az árusító auto-
maták után fizetendő adó marad
a tavalyi szinten. Egy árusító 
automata után (kivéve az alko-
holt és cigarettát árusítót) 1000 
korona, az alkoholt és cigarettát 
árusító automata után pedig 
8000 korona évente.  
Németh Ilona mérnök, 
a pénzügyi osztály vezetője:
– A fent említett törvénymódosí-
tás vonatkozik az ingatlanadókra 
is, ezért a város az eddig érvé-
nyes 7/2006 számú, az ingatlan-
adó kivetéséről és beszedésének 
módjáról szóló általánosan köte-
lező érvényű rendelete helyett 
2008. január 1-jei hatállyal a 12/
2007-es számú rendelete lépett 
életbe. E rendelet értelmében 
csekély mértékben emelkedett 
az adók összege. Az összegek a 
következők:
Építkezések:                      
– családi házak: 4,30 korona/
négyzetméter,       
– mezőgazdasági építmények: 
4,30 korona/négyzetméter,            

– hétvégi házak: 16,- korona/
négyzetméter,
– garázsok: 17,50 korona/négy-
zetméter,            
– ipari építmények: 53,- korona/
négyzetméter,               
– egyéb vállalkozói objektumok: 
53,- korona/négyzetméter                
– egyéb építmények: 28,- koro-
na/négyzetméter,               
– lakások: 4,30 korona/négyzet-
méter, a nem lakásra szolgáló 
helyiségek után pedig 17,50 
– 53,- korona/ négyzetméter. 
A telkek esetében az összegek 
a következők:
– kert: 0,36 Sk/m2,                     
– beépített terület: 0,36 Sk/m2,                   
– egyéb terület: 0,48 Sk/m2,                   
– építkezési telek: 2,40 Sk/m2,
– szántóföld: 0,095 Sk/m2,
– zöldterület: 0,026 Sk/m2,            
– erdők: 0,025 Sk/m2,
– vízterület: 0,025 Sk/m2.
A megítélt adóösszeget az aláb-
bi határidőn belül kell befizetni:
– természetes személyek ese-
tében 1.000 koronáig: a fizetési
meghagyás kézhez vételét köve-
tő 15 napon  belül, 1.000 koronán 
felül: 1. részlet – 15 napon belül, 
2. részlet – 2008. október 31-ig,
– jogi személyek esetében  
50.000 koronáig: a fizetési meg-
hagyás kézhez vételét követő 
15 napon belül, 50.000 koronán 
felül: 1. részlet – 15 napon belül, 
2. részlet – 2008. október 31-ig.
Egyúttal ezúton is felhívom az 
adózók figyelmét arra, hogy az
esetleges változásokat legké-
sőbb 2008. január 31-ig jelezzék. 
Az ebadót a polgárok felszó-
lítás nélkül 2008. január 31-ig 
kötelesek befizetni a városháza 

pénztárába, banki átutalással 
vagy postautalványon.  
Madarász Zoltán mérnök, a 
környezetvédelmi osztály 
vezetője:
– A komunális hulladékért és 
építkezési törmelékért fizetendő
helyi illetékről kiadott 14/2004-
es számú általánosan kötelező 
érvényű rendeletet (elsősorban 
az illeték összegére vonatkozó 
részét) azért kellett novellizálni, 
mert lényegesen emelkedtek 
a kommunális hulladék és az 
építkezési törmelékek begyűjté-
sének és elszállításának, illetve 
a szemétlerakó helyen történő 
tárolásának kiadásai.
Az illetékek összege 2008-ban 10 
százalékkal emelkedik: 
– a családi házban lakók esetében 
személyenként napi 1,63 koroná-
ra (595 korona/személy/év),
– a tömbházakban élő lakosok 
esetében személyenként napi 
1,52 koronára (555 korona/sze-
mély/év),
– jogi személyek, illetve vál-
lalkozást folytató természetes 
személyek esetében a begyűj-
tött hulladék mennyisége és a 
gyűjtőtartályhoz való tulajdonvi-
szony függvényében az alábbiak 
szerint:
• egy liter kommunális hulla-
dék vagy építkezési törmelék 
mennyisége után 0,37 korona, 
amennyiben a gyűjtőtartály az 
adófizető tulajdonát képezi,
• egy liter kommunális hulla-
dék vagy építkezési törmelék 
mennyisége után 0,41 korona, 
amennyiben az adófizető bérli a
gyűjtőtartályt.

Feldolgozta: Tóth Ilona

A helyi adókról és illetékekről szóló 582/2004 sz.  tör-
vényrendelet és módosulatai értelmében   minden adó-
zó – fizikai és jogi személy egyaránt–köteles január 31-ig 
adóbevallást tenni abban az esetben, ha a fennálló adó-
zási időszakban az addigi állapothoz képest ingatlanai-
nál (földadó, épületadó, lakásadó) változás történt.   
A szükséges nyomtatványok beszerezhetők a városi hiva-
tal 2. emeleti 4-es számú irodájában.
A 2008-as évre beadandó adóbevallás határideje 
2008. január 31. 

A Somorjai Városi Hivatal értesíti azokat a lakosokat, akiknek a 
város tulajdonában levő telken állnak a garázsaik, vagy a város 
által kertészeti célokra kijelölt területeken gazdálkodnak, tehát 
azokat, akikkel a város korábban telekbérlési szerződést (Zmluva 
o nájme pozemku), illetve a telek ideiglenes használatáról szóló 
megegyezést kötött (Dohoda o dočasnom užívaní pozemku), 
hogy az évi bérletet a szerződés értelmében március 31-ig 
mindennemű felszólítás nélkül fizessék be.
A bérleti díj átutalható az alábbi számlaszámra: 
921420122/0200, var. symbol 2120033, vagy befizethető
a városházán a pénztárban (1. emelet, 4-es számú ajtó).
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Somorja önkormányzata karácsony közeledtével gondol a váro-
sunkban működő gyermekotthon lakóira is. Az otthon 2007-től 
a dunaszerdahelyi Nefelejcs utcai gyermekotthon igazgatása alá 
tartozik. Somorján Domsitz Károly polgármestert a helybeli ott-
honban lakó gyermekekkel együtt fogadta Výbochová Katarína, 
az összevont intézmény igazgatója is. A családias hangulatot a 
gyermekek számára még inkább erősítette az a pillanat, amikor a 
polgármestertől átvették a város ajándékát                  (ti)

Motoros Mikulások 

2007-ben másodízben rendez-
ték meg a somorjai motorosok 
a motoros Mikulás-járást. Idén 
hatvanöt motor bőgött fel, és 
a délutáni órákban először a 

csölösztői gyógyintézetbe 
látogatott el a közel nyolc-
van motoros. E nemes kezde-
ményezés célja az volt, hogy 
elsősorban a beteg, rászoruló 
gyerekeket ajándékozzák meg 
– árulta el lapunknak Macuška 
Péter és Iván Róbert, a rendez-

vény két főszervezője. Elmon-
dásuk szerint a beteg gyerekek 
nagyon örültek a sok aján-
déknak, melyet a motorosok 
a saját pénzükből vásároltak, 

igaz, idén a városháza 
is támogatta e nemes 
célt. Délután 3 órakor 
már a Fő téren dübör-
gött a sok motor. Idén 
is rengeteg gyermek 
látogatott ki a térre, és 
gazdag ajándékokkal 
térhettek haza, sőt a sze-
líd motorosok még azt 
is megengedték, hogy 
a bátrak felülhessenek 
féltett vasparipáikra. 
Ebből is látszik, hogy a 
vad motoroskülső érző 

szívet takar! Bízzunk benne, 
hogy e nemes gesztusból 
hagyomány válik, és a kará-
csony közeledtével egyre több 
ember ajándékozza meg a 
rászoruló embertársait. 
Sok sikert és szerencsés kilo-
métereket, motorosok!       (kk)

Karácsonyi ajándékeső 
a gyermekotthonban
A karácsonyi ünnepek előtt Rigó 
Sándort, Rigó Mónikát, Fehér 
Béla önkormányzati képviselőt 
és a Šup-Šup presszó baráti tár-
saságát elkísértem a somorjai 
gyermekotthonba. Rigó Sándor  
ötlete volt, hogy karácsony alkal-
mával felkéri barátait és presz-
szójának vendégeit, lepjék meg 
idén a gyermekotthon kis lakóit 
valami széppel, egy-két hasznos 
ajándékkal. Szavai nem találtak 
süket fülekre: minden megszólí-
tott az első szóra ugrott, és ki-ki 
a lehetőségeihez mérten támo-
gatta e nemes ötletet. Decem-
ber 19-én este becsöngettünk 
a gyermekotthonba, ahol már 
vártak bennünket a gyerekek 
és nevelőik. Fehér Béla képvi-
selő bemutatta az ajándékozó-

kat a nevelőknek, Rigó Mónika 
művésznő pedig kiosztotta a 
sok ajándékot a kisfiúcskáknak. 
Rigó Sándor elmondta, hogy 
az összegyűjtött pénzből hasz-
nos iskolaszereket, kifestőket és 
édességet vásároltak, hogy ezál-
tal is egy kis fényt varázsoljanak  
a szülők nélkül élő gyermekek 
karácsonyába. Tervezik, hogy a 
jövőben egy kis kultúrműsort is 
készítenek a gyerekeknek, vagy 
állatkerti látogatást szerveznek a 
bentlakók számára. 
Kevés manapság az ilyen meg-
ható és nemes célú tevékenység. 
Az ünnep forgatagában gyakran 
megfeledkezünk azokról, akik 
szülők és család nélkül ülnek 
a karácsonyi asztalhoz. Pedig 
nekik a kevés is sok.     (kovács)

A városi önkormányzat nevében Domsitz Károly polgármester 
2007. december 5-én köszöntötte azokat a polgártársainkat, akik 
a hónap folyamán töltötték be 70., 75., 80., 85., 86. vagy ennél 
több életévüket



2008. JANUÁR 7OKTATÁS • KULTÚRA

LÉVAI KATALIN: PÁRNAKÖNYV ÉS MÁS MESÉK
A könyv, melybe legtitkosabb vágya-
inkat és félelmeinket írjuk össze, a 
könyv, melyben a legmeghittebb pil-
lanatokat őrizzük, a könyv, melyben 
tudatunk legmélyére pillanthatunk, 
a könyv, melyet este lefekvés előtt 
a párnánk alá rejtünk, hogy megóv-
juk és elrejtsük. Ez a Párnakönyv. Az 
eddig elsősorban politikusként, illet-
ve szociológusként számon tartott 
Lévai Katalin új oldaláról mutatkozik 
be: különleges női érzékenységgel megírt kisregényében 
egy kapcsolat legboldogabb, legfájdalmasabb, leginti-
mebb pillanataiba nyújt betekintést.  
A zavarba ejtően személyes hangvételű történet Erdélyben 
játszódik, a nyolcvanas évek ellenzéki világában, a rend-
szerváltást közvetlenül megelőző években és azután.

VADKERTY KATALIN: 
A KITELEPÍTÉSTŐL A RESZLOVAKIZÁCIÓIG

Legátfogóbb monográfiánkat
Vadkerty Katalin készítette a szlováki-
ai magyar közösség 1945–1948 közöt-
ti történetéről: a reszlovakizációról, 
a csehországi deportálásokról, vala-
mint a belső telepítésekről és a lakos-
ságcseréről. Csehországi, szlovákiai, 
magyarországi központi és regionális 
levéltári források ezreit tanulmányoz-
ta át, s ily módon elsőként tárta fel 
komplex módon az egész folyamatot.

„Külön érdeme a szerző munkáinak, hogy nagypolitikai 
döntéseket és az azok regionális, illetve helyi szinten tör-
ténő végrehajtását párhuzamosan dolgozza fel és mutatja 
be“ – írja a monográfia méltatója, Szarka László történész.  

A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár ajánlja új könyveiből 

Megjelent Németh Imre önálló lemeze!

Varázstükör – régi korok zenéje
A Németh-Šamorínsky Ist-
ván Művészeti Alapiskola 
koncerttermében mutatták 
be Németh Imre Varázstü-
kör című szólólemezét. Ez 
alkalomból beszélgettünk a 
művésszel. 
– Hosszú éveken keresztül a 
pozsonyi Gaudium régi zenei 
együttes tagja voltál, több 
évtizede az éneklés és a régi 
korok zenéje a mindened. Mi 
késztetett arra, hogy megje-
lentesd önálló  lemezedet, 
hiszen, ha jól tudom, ez az 
első szólóalbumod.
– Igen, valóban ez az első szó-
lólemezem. Hosszú éveken 
keresztül a Gaudium zenekar 
tagjaként számos lemezen 
szerepeltem, és számos lemezt 
adtunk ki. Mivel a Gaudium 
hosszabb ideje „passzív élet-

módba“ váltott, vagyis 
lényegesen kevesebb 
a fellépésünk, mint 
régen, ezért úgy gon-
doltam, hogy éppen 
itt az ideje az önálló 
lemeznek. A lemezen 
található dalok mind 
késő reneszánsz dalok, 
igaz, érintik a barokk 
kort is, de többségük 
mégis reneszánsz. A 
magyar dalok közül 
jóval kevesebb a válo-
gatnivaló, mint, mondjuk, a 
németalföldi, olasz vagy len-
gyel reneszánsz dalok közül, 
hiszen a török elnyomás, a 
reformáció és más történelmi 
események következtében ren-
geteg dal, ének elveszett vagy 
megsemmisült. Az a huszonkét 
ének, ami felkerült a lemezre, 

tehát ebből a korból való.
– A november végi lemezbe-
mutató igazi „családias“ han-
gulatban zajlott...
– Az igazat megvallva nem 
volt idő a kellő reklámra. Meg 
úgy gondoltam, hogy a bará-
taimat hívom meg erre a szá-
momra fontos eseményre. Itt 

voltak azok a pályatársaim 
is, akik sokat segítettek a CD 
létrejöttében, mint például 
Pálinkás Albert a kecskeméti 
régi zenei együttesből, Lelkes 
Vince, régi jó barátom, aki a 
pályámat mindvégig kísérte, 
valamint Fekete Béla barátom, 
aki a Pozsonyi Rádió Szimfoni-
kus Zenekarának tagja. Ezzel a 
CD-vel összegeztem egy kor-
szakot, több mint húszéves 
régi zenei pályámat. Ezzel 
nem azt akarom mondani, 
hogy lezártam eddigi pálya-
futásomat. Csak összegeztem 
ezzel a hanganyaggal eddigi 
munkámat. Természetesen a 
dalok élőben is bármikor elő-
adhatók, tehát koncertre is 
nyitottak vagyunk, amennyi-
ben felkérést kapunk rá.

Kovács Koppány

Ajándékcsomag az óvodásoknak
December 17-én délelőtt somorjai óvodásoktól és kisiskolá-
soktól volt hangos a városi művelődési központ színházter-
me. Milyen alkalomból jött össze ennyi gyermek? – kérdez-
tük Hecht Annától, a Somorja és Vidéke Kulturális Társulás 
beíratkozási programjának felelősétől:
– Nemcsak a somorjai óvodások 
gyűltek össze 2007. december 
17-én délelőtt a Somorjai Városi 
Művelődési Központ színház-
termében, hanem a helyi alapis-
kolák alsósai is, sőt Somorja kör-
nyékéről is érkeztek óvodások a 
szüleikkel és a  pedagógusokkal 
együtt, hogy meghallgassák 
az erdélyi Marosvásárhelyről 
ide utazó művészpáros, Orbán 
Ferenc és Porzsolt Erzsébet 
zenés műsorát. A művészek ide-
utazását Kohus Péter somorjai 
lakos szervezte és segítette. A 
gyerekek körében nagy tet-
szést arattak ízes beszédükkel, 
meleg hangjukkal, meséikkel, 
a mondókákkal, szép énekeik-
kel és a gitárral, amelyet Orbán 
Ferenc szólaltatott meg gyö-
nyörűen. A gyerekek bekapcso-
lódhattak a műsorba, az itthoni 
óvodából ismert dalocskákat, 
mondókákat visszhangozták a 
padsorokból. Öröm volt látni a 
vidám arcokat, a sok mosolyt, 
kacagást, a csillogó gyermek-
szemeket. 

Hecht Annától megtudtuk azt 
is, hogy a somorjai óvodák 
és iskolák fenntartójuktól, a 
várostól ajándékot is kaptak, 
egy csallóközi tündérmesékből 
összeállított könyvet, amely a 
napokban jelent meg a Lilium 
Aurum kiadványaként Liszka 
József összeállításában. A gye-
rekeknek mindezt a műsor kez-
detén Bárdos Gábor, a város 
alpolgármestere mondta el.
A műsoros délelőtt kezdetén 
dr. Fóthy János, a Somorja és 
Vidéke Kulturális Társulás elnö-
ke is szólt a gyermekekhez és 
a szülőkhöz. Elmondta, hogy 
a Rákóczi Szövetségnek az 
anyanyelven való művelődést 
támogató Csehországi és Szlo-
vákiai Magyar Kultúráért Ala-
pítványától is megérkeztek a 
karácsonyi ajándékcsomagok. 
A 660 ajándékcsomag elosz-
tását a somorjai és a Somorja 
környéki óvodákba a Szél utcai 
óvoda pedagóguskollektívája 
segítette ebben az évben is, 
akárcsak tavaly.    (ti)
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Szezámmagos afrikai harcsa 

Hozzávalók 4 személyre:  
1 citrom, só, 10 dkg vaj, liszt, 
3-4 tojás, 10 dkg szezámmag, 
1 kg afrikai harcsafilé  
Elkészítés:  A haldarabokat 
besózzuk, meglocsoljuk cit-
romlével, és fél órán keresztül 
pihentetjük. Közben teflon-
serpenyőben aranyszínűre 
pirítjuk a szezámmagot. A 
haldarabokat beleforgatjuk a 
lisztbe, a felvert tojásba és a 
szezámmagba. Újabb fél órát 
pihenni hagyjuk. A vajat meg-
olvasztjuk, felét beleöntjük 
egy tepsibe, óvatosan belerak-
juk a halat, majd meglocsoljuk 
az olvasztott vaj másik felével. 
Közepesen forró sütőben 20-
25 percig sütjük.  
A legfinomabb görög salátá-
val tálalva. 
A receptet a nyírteleki Fara-
gó Márta--Taksár Ferenc 
házaspártól kaptuk.
Továbbra is várjuk kedves 
olvasóink kedvenc receptjeit. 
Kérjük, küldjék el őket szer-
kesztőségünk címére: 
Somorja és Vidéke szer-
kesztősége, 931 01 
Somorja, Fő utca 37. vagy a 
redakcia@samorin.sk e-mail 
címre.

2008. JANUÁR

BEVETÉSEN A TŰZOLTÓK

• December 15-én este rövid-
del nyolc óra után tűz ütött 
ki egy családi házban. A ház 
famennyezete kapott lángra, 
feltehetően a kandalló kémé-
nyétől. A lángok hamar átter-
jedtek a tetőszerkezetre is. A 
kár jelentős.  
• December 18-án délután 
közúti balesethez riasztották a 
tűzoltókat. A Dunaszerdahely 
felé vezető főúton betegeket 
szállító mentőautónak ütkö-
zött egy Alfa Romeo személy-
gépkocsi. Az ütközést köve-
tően a mentőautó felborult. 
A sérült betegeket a tűzoltók 
is segítettek elsősegélyben 
részesíteni és a mentőautókba 
berakni.  
• December 20-án a Pozsonyi 
úton ismét felgyújtottak egy 
szeméttároló konténert, a tet-
tes ismeretlen. 
• December 20-án a délutáni 

órákban Misérdről 
háztűzhöz riasztot-
ták a somorjai és a 
szenci tűzoltókat. A 
családi ház fameny-
nyezete kapott 
lángra a kandalló 
kéményétől. A tüzet 
magasnyomású víz-
sugárral sikerült eloltani. 
• Január 6-án délután beje-
lentés érkezett, hogy Lég köz-
ségben ég a tornaterem. A 
tűzoltók a megérkezésükkor 
megállapították, hogy szeren-
csére nem a tornaterem kapott 
lángra, hanem a villanyhálózat, 
valamint két világítótest. A 
tüzet oltókészülékekkel oltot-
ták el. 
• Január 6-án röviddel 16 óra 
után közlekedési baleset tör-
tént Illésháza közelében. A 
jeges úton közlekedő gépkocsi 
vezetője elvesztette uralmát a 

gépjármű felett, és a Kis-Duná-
ba hajtott. A vízben úszó autó 
utasai, amikor észlelték, hogy 
az utastérbe kezd beszivárogni 
a víz, kimásztak az autó tetejé-
re, ahonnan az arra közlekedők 
mentették ki őket. Az autót a 
vízből daru emelte ki tűzoltó-
búvárok segítségével.
Január 6-án Nagymagyarnál a 
jeges úton közlekedő gépkocsi 
megcsúszott az úttesten, és az 
út menti fának csapódott. A 
gépkocsi vezetőjét könnyebb 
sérülésekkel kórházba szállí-
tották. 

2007. november 27-étől 2008. január 10-éig a somorjai tűzoltókat 26 esetben 
riasztották, ebből 13 alkalommal tűzesethez, 10 esetben közlekedési baleset-
hez, 3 alkalommal pedig műszaki segítséget nyújtottak tűzoltóink a bajbaju-
tottaknak. 

Adományozza adója 2 százalékát 
a Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testületnek! 

Bővebb információ: www.dhzsamorin.sk  
Szükséges adatok: 

Obchodné meno prijímateľa: Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín 
Sídlo: Požiarnická 2, 931 01 Šamorín 

IČO: 36087190 
Právna forma: Občianske združenie 

Číslo úctu: 0021878197/0900

Az osztályozott hulladékgyűjtésről
A szelektált hulladékgyűj-
téssel kapcsolatban tettünk 
fel néhány kérdést Madarász 
Zoltán mérnöknek, a városi 
hivatal környezetvédelmi 
szakelőadójának. 
Hogyan alakult 2007-ben a 
hulladék osztályozott gyűj-
tése? 
– A pontos, véglegesített 
eredmények kiértékelése még 
nem történt meg, de nyugod-
tan kijelenthetjük, hogy az 
osztályozott hulladék meny-
nyisége jelentősen túllépte a 
2006-os 212,56 tonnát. 2007. 
december 15-ig az alábbi meny-
nyiségeket tartottuk nyilván 
hulladékfajtánként: műanyag 

fóliából 4,94 tonnát, háztartási 
papírból 123,58 tonnát, üvegből 
és táblaüvegből 78,74 tonnát, 
kartonpapírból 24,1 tonnát, 
kiselejtezett műszaki berende-
zésekből 16,18 tonnát, használt 
akkumulátorokból 1,61 tonnát, 
gumiabroncsokból 17,75 ton-
nát, háztartási műanyagokból 
és műanyag flakonokból 15,68
tonnát gyűjtöttünk össze. Ez 
összesen 282,58 tonna hulladé-
kot jelent. A növekedés a tavalyi 
eredményekhez képest mintegy 
70 tonna, ami  33 százalékot 
jelent. 
Milyen változások  várhatók 
2008-ban az osztályozott 
hulladékgyűjtés terén? 

– Nos, a lakóte-
lepeken még 
több konté-
nert helyezünk 
el, szám szerint 
3 x 18 darab 
1100 literes 
konténert a 
papír, az üveg 
és a műanyag-
ok (PET flako-
nok) gyűjtésé-
re. Előreláthatólag februártól 
változik ezeknek a konténerek-
nek a kiürítési gyakorisága is, a 
mostani kéthetenkénti elhor-
dásról gyakoribb, azaz heti egy 
elszállításra. 
Milyen eredménnyel lenne 

elégedett a környezetvédel-
mi osztály a szeparált hul-
ladék mennyiségét illetően 
2008-ban?
– Mindenképpen szeretnénk 
túllépni az évi 400 tonnát, más 
célunk nem is lehet.               (er)
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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

A városunkban működő nyugdíjasklubok és a rokkantnyugdíjasok klubja az önkormányzat támogatásá-
nak köszönhetően a hagyományokhoz híven 2007-ben is megrendezte a karácsonyi ünnepséget. Az aláb-
biakban a klubok által szervezett összejövetelekről számolunk be.

A Nyugdíjasok Szlovákiai Szövetsége somorjai alapszervezetének 
tagjait Domsitz Károly, városunk polgármestere köszöntötte. A 
jelenlevők meghitt légkörben, a hagyományos karácsonyi ételek: 
a hal és a krumplisaláta, valamint a finom boros tea elfogyasztá-
sa mellett elbeszélgettek egymással, felidézték a múltat és a régi 
karácsonyokat 

A Városi Nyugdíjasklub tagjainak körébe ellátogatott Domsitz 
Károly polgármester és Bárdos Gábor alpolgármester is. A meg-
hitt karácsonyi ünnepséget a helybeli művészeti alapiskola diák-
jainak műsora tette még színvonalasabbá 

Az Egészségkárosultak Szlovákiai Szövetsége somorjai alapszer-
vezetének tagjai a karácsonyi ünnepség keretében mézeskalács-
kiállítást rendeztek. A szervezet ügyes asszonyai által készített 
finomságokból és a kézimunkáikból rendezett kiállítás megte-
kintését és a vacsorát követően az édességek az asztalokra kerül-
tek, s a résztvevők jó étvággyal ízlelgették, fogyasztották őket. 
Domsitz Károly polgármester ezt a rendezvényt is megtisztelte 
jelenlétével  

Összeállította: Tóth Ilona

A tűzoltózenekar életéből
Október 1-je nagy nap volt a somorjai önkéntes tűzoltótestü-
let fúvószenekara történetében, ugyanis hét év után a zene-
karnak új művészeti vezetője lett. Janoušek Róbert helyére a 
somorjai Fekete Béla került. Mindenki Béla bácsija a pozso-
nyi konzervatórium tanára, vadászkürtöt tanít, és a Szlovák 
Rádió zenekarában ugyanezen a hangszeren játszik. A tűzol-
tózenekar utolsó három fellépését már ő szervezte.
Az elsőre október 29-én került sor, a somorjai Vicenza utcán lép-
tünk fel. A rendezvényen nemcsak az olasz nagykövet volt jelen, 
hanem városunk vezetősége is. Műsorunkat néhány ismert meló-
diával kezdtük, majd az olasz és a szlovák himnuszt játszottuk el.
A következő fellépés néhány nappal később, november 1-jén 
volt a helybeli temetőben. Ahogy minden évben szokás, a koszo-
rúzáson nemcsak a zenekar és a helyi tűzoltótestület, hanem az 
olasz küldöttség is részt vett. Az első világháborús olasz emlék-
sírnál eljátszottuk az Il silenzio című katonadalt. A zeneszám az 
idén fuvola (Horváth Zs.), trombita (Baráth D.) és vadászkürt (Fe-
kete B.) trió előadásban hangzott el. 
Egy hónap gyakorlás után december 1-jén a tűzoltó-fúvószene-
karok találkozóján léptünk fel. Az összejövetelen a nagymagyari 
zenekar volt a vendégünk. Mindkét zenekar több dalt adott elő 
repertoárjából, s az este jó hangulatban telt el.
Béla bácsi nemcsak a „nagyokkal“ foglalkozik, hanem a fiatalok-
kal is. Minden próbán türelemmel tanít bennünket, és sok új 
darabot is begyakorolunk.
Ezúton is szeretnénk az egész zenekar nevében jobbulást kíván-
ni Szabó Józsi bácsinak, akit már nagyon hiányolunk sorainkból.
A Somorja és Vidéke által szeretnénk zenében gazdag új eszten-
dőt kívánni nemcsak az SÖTTF tagjainak és családjaiknak, hanem 
az egész városnak is.  

Horváth Zsuzsanna zenekari tag
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Az ólmos felhők végre kisza-
kadtak, és a nagy pelyhekké 
összeállt apró vízkristályok 
elindultak a Föld felé, hogy 
szűzies fehérségükkel jótéko-
nyan betakarjanak mindent. 
Betakarják a fagyos földbe zárt 
magot, amely életre készülő-
dik, de eltakarják a felgyülem-
lett, utcára került kacatokat is. 
És ami ma még ócska szemét-
kupac, holnapra már fehérbe 
burkolózó forma, amely szinte 
észrevétlenül belesimul a tájba. 
Az utolsó pezsgősüvegekből 
is magasra szökött a nedű, s a 
petárdakészletek is elfogytak 
már, hogy a régi szokás szerint 
zajos jókedvvel s hangos pufo-
gással-durrogással elriasszák a 
kis világunkat körbezáró sötét 
erőket. Elmúlt az éjfél, elmúlt 
a szilveszter, s továbblépett 
rajtunk a kérlelhetetlen idő. Új 
napra ébredtünk, és jégbe zárt 
világunkban nem maradt más, 
csak a remény, hogy a Nap, 
amely oly észrevétlenül indult 
el fölfelé ívelő pályáján, mint a 
szellő rezdülése kopár, lemez-
telenedett ágak között, majd 
ha eljön az idő, meleg sugarai-
val feltöri a sérthetetlennek hitt 
jégpáncélt, amelyről egyszer 
csak kiderül, hogy bizony nem 

más, csak puhán alácsorduló 
vízcseppek sokasága. Minden 
rossz szokás, megrögzült visel-
kedésmód, megcsontosodott 
nézet és hajlíthatatlanság ilyen 
jégpáncél csupán, melyre ha 
rásüt a megszerzett valódi 
tudás fénye, egyszer csak elol-
vad. És miután leolvadt rólunk, 
és szétnézünk magunk körül, 
akkor mintha egy teljesen 
más, új világ tárulna elénk, ami 
ugyan új, de mégsem idegen. 

Elfelejtett, régi formák tűnnek 
elénk ismerős tartalommal, 
melyek segítségével érthetőb-
bé, élhetőbbé válik a világ körü-
löttünk, olvashatókká válnak 
történések és azok következ-
ményei. Megfoghatóbbá válik 
a hely, ahol épp most tartóz-
kodunk. S ha szerencsém van, 
akkor végre ráléphetek arra az 
útra, amelyet valamikor kiszab-
tam magamnak, hogy telje-
sítsem a küldetésemet, ahogy 
tesszük ezt mindnyájan, akik 
a földi útra léptünk. S honnan 
lehet elindulni a megvalósulás 
felé? Mindig csak arról az útról, 
amelyen éppen tartózkodom. 
És bármily furcsa legyen is, de 

nemcsak azt a tudást használ-
juk, amit a mostani életünk 
során szereztünk meg tapasz-
talások útján, de használhatjuk 
azt a felgyülemlett ősi tudást, 
melyet évezredek során megélt, 
közösségként megtapasztalt 
egy nép, amelyhez származá-
som, nyelvem, kultúrám ezer 
szállal odaköt. Amelyet elhagy-
hatok ilyen-olyan okból bár-
mikor, számolva persze azzal, 
hogy az általam vállalt utat így 

nem tudom végigjárni. Vagy 
maradok az ősök lelki-szellemi 
fundamentumánál, mely által 
lehetőségem nyílik gazdagítani 
azt. Mert a múltat nem vissza-
sírni kell, hanem megismerni. 
Nem délibábot kell kergetni, 
hanem meglelni, felismerni és 
megtartani a valós értékeket, 
s ha egyszer eljön az idő, akkor 
továbbadni annak, aki úgy 
gondolja, hogy van még dolga 
ebben a világban. A modern-
ség címszó alatt lehet iszapot 
dagasztani, lehet ilyen-olyan 
utakat felvázolni, a tudomány 
mai állása szerint alátámasztani, 
sőt felmentést is lehet keresni 
arra, miért jutott a világ ebbe az 

állapotába, amikor önveszélye-
sekké váltunk, a vizeink ihatatla-
nok, a levegőnket mérgezzük, a 
földjeink lassan már csak élvez-
hetetlen és hasznosíthatatlan 
termést nyújtanak. És hatmilli-
árd ember között magányosak-
ká és kiszolgáltatottakká lettünk 
csak azért, hogy hatalom utáni 
vágyunkat és kényelemszere-
tetünket kielégítsük, miközben 
tudatlanságunkban halálos 
sebet ejtünk, és kérlelhetetle-
nül pusztítjuk azt a Földanyát, 
aki nekünk is életet adott. Mert 
vajon délibábos múltat kerge-
tünk-e, ha egy elszennyeződött 
folyót megtisztítunk? S vajon 
a múltat hozom-e vissza akkor 
is, amikor egy régi barátommal 
kibékülök? S akkor is a múltat 
hozom vissza, ha egy eltévedt 
kisgyermeknek megfogom a 
kezét és hazavezetem? Minden 
múltbeli történés vagy tett a 
majdani jövőt alapozza. Ennek 
a tettnek, történésnek az isme-
rete vagy újra megismerése 
lehetőséget ad, hogy a jövőre 
vonatkozó döntéseimen változ-
tassak. Hogy jövőbeni világom 
ne jégbe zárt világ legyen, s a 
puhán aláhulló vízcseppek las-
san útjukra indulhassanak.  

Solymos József 

Jégbe zárt világ 

Fürdőszobánk felújítása során új fűtőtestet is vettünk az elhasz-
nálódott helyett. Mivel a szerelő nem tudta vállalni a felszerelését, 
elmentem a somorjai lakásszövetkezet karbantartó részlegé-
nek főnökéhez, és bejelentettem a munkát (harminc éve vagyok 
a lakásszövetkezet tagja, őket szoktuk felkérni a javításokra). 
Elmondtam, hogy egy egyméteres, létrás fűtőtestet kérek felsze-
relni a már korábban leszerelt régi helyett. Megegyeztünk az idő-
pontban. 
Másnap ebéd után eljött két szerelő. Felmérték a helyzetet, és 
elkezdték a munkát. Leengedték a hálózatból a vizet, és nekifog-
tak a szerelésnek. Menet közben kiderült, hogy nincs olaj, ezt a 
főnökük rövid időn belül meghozta (számla: 135 korona). Később 
kiderült, hogy hosszabbító cső, könyök és csavarok stb. sincsenek 
a radiátor felszereléséhez, ezért az egyik szerelő elment a boltba, 
és megvette (172 korona). Ezután már folyt a szerelés, ahogy kell. 
Háromórányi munka után kértem a számlát, mivel a lakásunk 
magántulajdonban van, a lakásszövetkezet csak a közös részek 
karbantartását végzi a havonta befizetett karbantartói előlegből.
Nem hittem a fülemnek. A kifizetendő összeg a fenti tételekkel
együtt 2.119 korona volt! (Csak hogy arányítani tudjunk: a radi-
átor 1.100 koronába került, a szerelés a duplájába!) Amikor meg-
kérdeztem, miért ilyen sok, hogy kerülhet egy kis radiátor felszere-

lése több mint kétezer koronába, a szerelők azt válaszolták, hogy 
ők 300 koronás órabérért dolgoznak.  Másnap reklamáltam a 
lakásszövetkezet igazgatójánál, mert aránytalanul magasnak tar-
tottam az összeget. Ő azt válaszolta, hogy az elszámolás rendben 
van, mert ugyan a 300 koronás  órabér nem egészen igaz, mind-
össze 256 korona, a többi egyezik: a munka több mint három óra 
hosszat tartott, két munkás dolgozott, ha beszorzom, ez az ösz-
szeg jön ki. Amikor elmondtam neki, hogy több szervezési hibát is 
elkövettek (például nem mérték fel helyesen a munka milyenségét, 
hiszen ezt a fajta szerelést egy ember is vígan elvégzi szűk egy óra 
alatt, azonkívül felkészületlenül érkeztek a szerelők, nem hozták 
magukkal a szükséges hozzávalókat, és a vásárlással is húzták az 
időt), az igazgató úr azt válaszolta, hogy a munkásai szabályosan 
dolgoztak ez alatt az idő alatt, és azzal vigasztalt, hogy Pozsony-
ban ezt a munkát 600 koronás órabérért végeznék el. Végül óva 
intett attól, hogy rossz hírüket keltsem. 
Ezért nem keltem rossz hírüket, mert csakis az igazat, a tiszta iga-
zat, a teljes igazat írtam le (papírokkal tudom bizonyítani) – ezt 
viszont leírtam, hogy mindenki okuljon belőle, s ha lehet, inkább 
ismerőst kérjen fel ilyen munkákra. Noha nem hiszem, hogy a 
lakászövetkezet egy nyilvános olvasói levél hatására változtatni 
fog a tarifáin, amelyek állítólag törvényesek – azért megéri elgon-
dolkodni rajta. 

Kopasz Eszter, Somorja 

O L V A S Ó I  L E V É L

Sok? Nem sok?
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Magas színvonalú 
Karácsonyi Squash-kupa 

December 22-én az Olympia 
Squash Clubban került meg-
rendezésre a Karácsonyi 
Squash-kupa, melyen 34 
versenyző, 30 fiú és 4 lány
indult. Orosz Csaba, a klub 
vezetője és a verseny szer-
vezője elmondása szerint 
egyre magasabb színvonalon 
folynak a hazai versenyek, 
mely a karácsonyi kupán is 
meglátszott. Az első kupához 
képest a magasabb startpénz 
ellenére is sokkal többen 
jelentkeztek. A verseny főbí-
rája a Blažek házaspár volt, 
akik a lányukat is elhozták – ő 
profiszinten űzi ezt a sportot.
A fiatal Blažeková a fiúk cso-
portjában indult, és magabiz-
tosan verte a fiúk mezőnyét. A

reggel kilenckor kezdődő ver-
seny délután öt óráig tartott, 
ezután került sor a karácsonyi 
kupaserlegek és érmek átadá-
sára. A versenyzők körében is 
pozitív visszhangja volt a ver-
senynek, hiszen a kupa után 
azt kérték, hogy legalább 
negyedévente rendezzünk 
hasonló versenyt. „Természe-
tesen nyitottak vagyunk min-
denféle kezdeményezésre“ 
– mondta Orosz Csaba. 

A Karácsonyi Squash-kupa 
végeredménye 
Fiúk: 1. Blažeková (lány, profi
játékos), 2. Sidó, 3. Szabó
Lányok: 1. Meixner, 
2. Slezáková, 3. Csöllei.      

(kovács)

A szilveszteri mulatozás utáni napot az emberek általában pihe-
néssel töltik. Tűzoltójaink viszont az év első napját is sportosra 
vették. Évről évre egyre többen vesznek részt a hagyományos 
január elsejei tűzoltó-focimeccsen

11. alkalommal rendezték meg 
a Franco-kupát

Hazai győzelem!
December 29-én, szomba-
ton került sor a Franco kis-
pályás focibajnokságra. A 11. 
alkalommal megrendezett 
sporteseményen idén négy 
csapat versengett: a somorjai 
Franco csapat, a pati öregfi-
úk, Magyarországról Kapuvár 
csapata, valamint a pozsonyi 

Severka csapat. A bajnokságot 
a hazaiak nyerték, a második a 
Kapuvár csapata, a harmadik a 
Severka lett, a negyedik helyen 
pedig a pati öregfiúk csapa-
ta végzett. Az idei évnek volt 
egy apropója is. Délután öttől 
a somorjai FC GOLD BALL fia-

tal focistái játszottak egymás 
ellen bemutató mérkőzést. A 
kis focisták a végén tortát kap-
tak a szervező Franco csapat-
tól. Lengyel Tibor főszervező 
elmondása szerint az idei kupa 
sikeres volt, hiszen évről évre 
egyre többen látogatnak el a 
sporteseményre. A Franco csa-

pat meghívást kapott Kapuvár-
ra a helyi csapattól egy nem-
zetközi focitornára. Köszönet 
illeti a főszponzor Franco céget 
és Fulajtár Ferencet, valamint 
Somorja városát, hogy a T-18-
as tornatermet a focibajnokság 
rendelkezésére bocsátotta.

December folyamán az FC GOLD BALL ifjabb és idősebb futball-
csapataihoz is ellátogatott a Mikulás. A Kolostor utcai alapiskola 
tornatermében tartott rendezvény a Metaldek Kft. és Sipos Angé-
la támogatásával jött létre. A felvételen az ifjabb csapat látható
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2007. november 13-án 
Debnár Tomáš, november 
14-én Gyarmatiová Michaela, 
november 17-én Deér Michal, 
november 21-én Kuklišová 
Rebecca, november 24-én 
Bekő Barnabás, novem-
ber 30-án Kallová Sofia, 
december 7-én Gyén Simon, 
december 9-én Kiss Virág, 
december 10-én Világi Márk 
Balázs, december 14-én 
Berdis Adam, december 21-
én Kožichová Flóra látta meg 
a napvilágot.
Sok sikert, újszülöttek!

SZÜLETETT

2007.  november 23-án Őri 
Júlia 68 éves korában, novem-
ber 28-án Pammer Dezső 82 
éves korában, november 30-
án Bugár Imre 72 éves korá-
ban, december 5-én Hanzlik 
Ján 64 éves korában, decem-
ber 16-án Kvassay Lajos 71 
éves korában, december 
24-én Csóka Margit 78 éves 
korában, december 25-én 
Bartalos Julianna 78 éves 
korában távozott az élők sorá-
ból.  Béke poraikra! 

ELHUNYT

Nagyon jó egészséget, sok-
sok örömöt és boldogságot 
kívánunk azoknak a pol-
gártársainknak, akik 2008 
januárjában töltik be a 70., 
75., 80., 85., 86. és ennél több 
életévüket: Domsitz Márton, 
Kvassay Lujza, Nahálka Erika, 
Janík Margit, Zelinka Piroska, 
Jávorka Viola, Kovács Margit, 
Németh Erzsébet, Rónay 
Rudolf, Tóth Mária, Barta 
Rozália, Fekete Margit, Palicz 
András.

KÖSZÖNTŐ

ESEMÉNYNAPTÁR

B E Í R A T Á S O KMeghívó
Ghymes 25 éves születésnapi koncert

2008. március 28., 19.00 óra, 
Debrecen, Főnix Csarnok 

A Ghymes együttes első alkalommal lép fel a 
Főnix Csarnokban a Debreceni Tavaszi Fesz-
tivál egyik programpontjaként. Huszonöt év 
legnagyobb és legszebb dalai csendülnek fel 
március 28-án este Magyarország egyik leg-
színvonalasabb multifunkcionális rendezvény-
csarnokában. 
„A Ghymes-zene továbbra is durva korlátokat 
rombol, finom szabályokat épít, ringat, ríkat,
földbe döngöl, ingnyakon ragad és felrohan 
veled a tetőre, s kérdezés nélkül, nevetve 
elszáll veled stílusokon, horizonton, nem is 
létező boldogságokon, mozdulatlan depresz-
sziókon, saját sorsunkon át vissza, befelé – jó 
messzire” – mondja Szarka Tamás.
A szervezők a Helikon Kiadó jóvoltából négy 
darab 50.000 Ft értékű könyvutalványt sorsol-
nak ki a helyszínen a jegyvásárlók között.
Jegyek már kaphatóak 2900 Ft, 3900 Ft, 4900 
Ft és 9900 Ft-os áron a Ticket Express orszá-
gos hálózatában. További információ: www.
eventim.hu.
Ünnepeljük együtt Debrecenben a Ghymes 
születésnapját! 

Karácsony előtt jelent meg Judita Kaššovicová 
második verseskötete Rok v Šamoríne - Egy 
év Somorján címmel. A verseskötet két CD-t 
tartalmaz (szlovák és magyar), amelyeken a 
versek megzenésített verziója hallható. Olyan 
somorjai zenészek szerepelnek a lemezen, 
mint Erik Boboš Procházka, Juraj Turtev vagy 
Kovács Koppány. A verseskötet megvásárolha-
tó Somorján a Panta Rhei könyvesboltban.

A somorjai önkormányzat 
sport- és ifjúsági bizottsága 

szeretettel meghív minden sportolót 
és sportbarátot az 

I. SPORTBÁLRA (batyubál),
2008. február 8-án 

19.00 órai kezdettel 
 a Madách Imre Gimnázium 

nagytermébe. 
Belépő: 300,- Sk (éjféli vadgulyás, bor)

Sztárvendégek!
Büféről a rendezőség gondoskodik!

Zene: Laci Band
Jegyelővétel: a VMK irodájában, 

Nagy Józsefnél, tel.: 031/562 22 41

A Somorjai Corvin Mátyás Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola 

igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket, hogy    
2008. január 24-én (csütörtökön) 
16.00 órai kezdettel játszóházzal 

egybekötött 

B E Í R A T Á S T  
tart 

a 2008/2009-es tanév első és nulladik osztá-
lyába. 

Az ünnepélyes beíratás programja: 
• kultúrműsor,
•  a felnőtteknek Németh Margit pszichológus 

előadása az iskolaérettségről és az anya-
nyelven való tanulás jelentőségéről,

•  a gyermekeknek JÁTSZÓHÁZ, ajándékozás, 
megvendégelés.

Kérjük a szülőket, hogy hozzák magukkal a 
gyermekek születési anyakönyvi kivonatát 
(rodný list). 

A Tejfalusi Magyar Tanítási Nyelvű Alapis-
kola igazgatósága értesíti a kedves szülőket, 

hogy a 2008/2009-es tanévre a beíratás az 
iskola 1. évfolyamába 

2008. január 21-én, 22-én és 23-án lesz 
8.00 órától 18.00 óráig. 

A MADÁCH IMRE MAGYAR TANNYELVŰ 
GIMNÁZIUM

SZÜLŐI SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZERVEZETE
tisztelettel meghívja Önt és becses családját 

hagyományos farsangi
batyubáljára,

amely 2008. február 1-jén  (pénteken)
19.00-tól hajnali 5.00-ig lesz a gimnázium 

dísztermében.
A zenét az ALF zenekar szolgáltatja.

Büfé biztosítva.
Belépődíj 150,- Sk.

Jegyelővétel január 29-ig az iskola titkárságán.

• Február 2. - A napba öltö-
zött lány – rockopera  (jóté-
konysági koncert)-18.00 óra
• Február 8. - Farsangi gyer-
mekbál a szabadidőközpont 
és a VMK szervezésében -14.00 
óra
• Február 10. - Roma bál – ját-
szik: Banyák István és zene-
kara, vendég Bangó Margit 
- 19.00 óra

Városi Művelődési Központ


