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Előtérben a környezetkímélő eljárások

– Mindenképpen  fejlődésről 
beszélhetünk, hiszen sikerült 
a hulladékgyűjtő konténerek 
számát emelnünk a lakótele-
peken, egyre jobban működik 
a somorjai gyűjtőtelep, ahol 
sikerült megoldani a karton-
papír és a táblaüveg gyűjté-
sét. Megoldottuk a műanyag 
zsákok, -flakonok, elektroni-
kai eszközök, akkumulátorok, 
gumifélék elkülönített gyűjté-
sét. Nagy eredménynek szá-
mít, hogy a különválogatott 
beton, amelynek mennyisé-
ge több száz tonnára tehető 
évente, darálása és értékesí-
tése is megoldott, ezáltal sem 
terheli a somorjai hulladékgaz-
dálkodás költségvetését. Teljes 
mértékben megoldott a zöld-

hulladék, tehát faágak és kivá-
gott bokrokból származó ágak 
ledarálása, elszállítása és érté-
kesítése. Ezek mind környe-
zetkímélő eljárások, melyek 
hozzájárulnak a gazdaságos 

hulladékgazdálkodáshoz.
Negatívumokról is be kell szá-
molnunk. Egy eddig szokatlan 
jelenség mind gyakoribb váro-
sunkban: a kukagyújtogatás. 
A meggyújtott kukák teljesen 
leégnek, használhatatalanná 
válnak, és a városnak előre 
nem látott kiadásai  származ-
nak ebből kifolyólag. Szeret-
nénk, ha a lakosság jobban 
odafigyelne az ilyen garázdasá-
gokra, hogy közös erővel meg 
tudjuk állítani az ilyen esetek 
elburjánzását városunkban. A 
másik probléma, hogy sokak 
számára semmit sem jelent a 
gyűjtőudvar, és a szélfogókba, 
a város peremére szállítják a 
szemetet. Az így létrejött illegá-
lis hulladéklerakatokat néhány 
lelkes aktivista, a vadászok, de 
elsősorban az AREA Somorja 
Kft. távolítja el folyamatosan.

Az utóbbi hónapban szo-
katlan tisztaság észlelhető 
a lakótelepi kukák környé-
kén. Hogyan sikerült ezt 
elérni?
– Január elsejétől a városi hiva-
tal egy külön erre a feladatra 
felvett munkaerőt alkalmaz, 
akinek egész hetes munkája 
abból áll, hogy a lakótelepe-
ken lévő kukák környékét tisz-
títja és karbantartja. Továbbá 
ellenőrzi a szeparált hulladék-
gyűjtésre alkalmas konténe-
reket, hogy valóban az adott 
hulladék található-e benne. 
Egyelőre egy ember végzi ezt 
a munkát, viszont ha megnő a 
feladatok száma, idővel eset-
leg még egy munkaerőt alkal-
mazunk, hogy ezáltal is haté-
konyabb és láthatóbb legyen 
a munkájuk. Persze a lakosság 
is megkönnyíthetné a dolgun-
kat, ha a kicserélt ablakokat, a 
kidobott bútorokat és egyéb 
nagyobb méretű hulladéko-
kat elszállítanák a gyűjtőud-
varra, és nem a kukák mellett 
helyeznék el.
Mindenképpen nagy ered-
mény, hogy tavaly az isko-
lákkal karöltve sikerült nagy-
takarítást szerveznünk a 
Pomléban, valamint hogy pár 
lelkes vadász önként hatal-
mas mennyiségű szemetet 
szedett össze a vadászterüle-
teken, valamint a szélfogók-
ban. Városunkban szerencsé-
re egyre nagyobb az igény 
a tisztaságra. Az emberek 
igénylik, hogy ha kimennek a 
szabadba, akkor a tiszta ter-
mészeti környezetben gyö-
nyörködhessenek, ne szemét-
lerakatokkal találkozzanak 
lépten-nyomon.

Kovács Koppány

A somorjai hulladékgyűjtő udvaron január 29-én és 30-án a BIOPRODUKT 
Dunajský Klátov Kft. darálógépe ledarálta és elszállította a csaknem fél év alatt 
összegyűlt ághulladékot. Az anyagmennyiség elérte a 70 tonnát

Zalabai Zsigmond, a Bibliotheca Hungarica egyik megálmodó-
ja január 29-én töltötte volna be 60. életévét. Ez alkalomból a 
somorjai temetőben koszorút helyeztek el a megboldogult sírján 
a Fórum Intézet, a Bibliotheca Hungarica és Somorja városának 
képviselői

Városunkban már évek óta kisebb-nagyobb sikerrel folyik a szelektált hulla-
dékgyűjtés. Az utóbbi években mindig új és új termékek gyűjtésére jelennek 
meg kukák, konténerek, vagy az egyes hulladékfajták éppen a gyűjtőudvaron 
kerülnek szelektálás alá. Persze, mint minden újnak, a hulladékgyűjtésnek is 
vannak buktatói. A tavalyi pozitívumokról és negatívumokról Sármány Ervin, a 
Somorjai Városi Hivatal vezetője, a hivatal egykori környezetvédelmi szakelő-
adója tájékoztatott.  
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A városi önkormányzat nevében Domsitz Károly polgármester 
2008. január 29-én köszöntötte azokat a polgártársainkat, akik a 
hónap folyamán töltötték be 70., 75., 80., 85., 86. vagy ennél több 
életévüket

Képriportunk a február 2-án rendezett tejfalusi dőrejárásról

A Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület fúvószenekara december 
24-én Bacsfán is adott koncertet a helyiek nagy örömére. Bőveb-
ben  a 6. oldalon
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Évzáró taggyűlést tartott a Vöröskereszt somorjai alapszervezete 

Tiszteljük és becsüljük egymást 
A Szlovák Vöröskereszt somorjai alapszervezetének január 12-én tartott évzáró taggyűlésén kiértékelték a 
szervezet tavalyi évi tevékenységét és új feladatokat tűztek ki az idei évre. Nagyra értékelték elsősorban a 
véradás terén elért kimagasló eredményeket. 
A szervezet 2007-ben négy 
alkalommal szervezett vér-
adást, melyeken átlagosan 
40-50-en is részt vettek. Több 
alkalommal rendkívüli véradás 
is volt, a véradók toborzása 
egyetlen egy alkalommal sem 
okozott gondot. Sőt, öröm-
keltő, hogy egyre több véradó 
jelentkezik a fiatalok köréből. E
humánus cselekedetet nagyra 
értékelte Szabó Dagmar járási 
igazgató is, aki hangsúlyozta, 
hogy a somorjai alapszervezet 
a járás legaktívabb szervezete-
inek egyike. Hagyomány, hogy 
városunkban a véradókat elis-
merésben részesítik. Mindazon 
túl, hogy a város a véradók pél-
dás hozzáállását minden alka-
lommal 100 koronával jutal-
mazza, a Vöröskereszt évzáró 
taggyűlésén a véradók segí-
tőkészségét egy szál virággal 
köszönik meg. A többszörös 
véradókról sem feledkeznek 
meg. Somorján már többen a 
Jánský-érem egyes fokozatai-
nak a viselői. A Jánský-érmek 
átadására már hagyományo-
san ünnepélyes keretek között 
Dunaszerdahelyen kerül sor. Így 
volt ez 2007-ben is, amikor az 

érem arany fokozatát Schmidt 
István, Czére István és Varga 
Tibor, ezüst fokozatát pedig 
Trnka Mónika, Mokrovics 
Matild, Méhes Attila, Czvedler 
Tibor, Sárközi László, Sárközi 
Margit és Ravasz László vette 
át. Az érmék egyes fokozata-
inak viselőit a város az évzáró 
taggyűlésen pénzjutalomban 
részesíti. Ezt tette a szóban 
forgó évzáró taggyűlésen is, 
melyen szép számban elhang-
zottak azok nevei, akik a tava-
lyi év folyamán vért adtak. 
E humánus cselekedetért 
Domsitz Károly polgármester 
köszönetét fejezte ki minden 
véradónak, és egyúttal tájékoz-
tatta a tagságot és a résztvevő-
ket arról, hogy a város a lako-
sok egészségügyi ellátásának 
biztosítását szem előtt tartva 
megveszi a poliklinika épüle-
tét. Pozitívumként említette, 
hogy sikerült akadálymentessé 
tenni a művelődési központ 
oldalsó bejáratát, így a szín-
házterem hozzáférhetővé vált 
a mozgássérültek, tolókocsisok 
részére is. A város a lehetősége-
ihez mérten támogat minden 
szervezetet, így a Vöröskereszt 

alapszervezetét is.
Fürdős József és Domsitzová 
Marienka beszámolójában 
elmondta, hogy a szervezet 
tavaly is több csapatot felké-
szített az elsősegélynyújtó ver-
senyre. A csapatok tagjai a szlo-
vák és magyar tannyelvű gim-
náziumból kerültek ki. A szlovák 
gimnázium idősebb csoportja a 
Dunaszerdahelyen tartott járási 
versenyen az előkelő 1. helyet 
szerezte meg, így továbbjutott 
a kerületi versenyre, ahol a 3. 
helyen végzett. Nem maradnak 
el az egészségügyi előadások 
sem, főleg az elsősegélynyúj-
tást illetően, a szervezet veze-
tősége szakembereket kér 
fel erre a célra. Tavaly többek 
között a gyorsmentőszolgálat 
orvosnője, Buliková doktornő 
tartott előadást, akinek példás 
együttműködését a szervezet 
vezetősége köszönőlevéllel 
hálálta meg.
A taggyűlés vitájában szót kért 
Kopál Irén, a szervezet alapító 
tagjainak egyike, aki jelenleg a 
Szlovákiai Nyugdíjasok Szövet-
sége somorjai alapszervezeté-
nek elnöke. Irénke néni, meg-
köszönve a szervezet munká-

ját, szeretettel szólt a munkáról, 
amelyet végez, a kapcsolatok, 
a közösségi élet ápolásáról, 
amelyre a vezetőség és a tag-
ság törekszik. Mert egymás 
megértése, tiszteletben tartása 

és megbecsülése mindennél 
fontosabb mindannyiuk szá-
mára.
A Vöröskereszt tagságát, az 
egybegyűlteket nagy-nagy 
szeretettel köszöntötték kul-
túrműsorukkal a helyi iskolák, a 
szlovák és magyar tanítási nyel-
vű alapiskola és a művészeti 
alapiskola diákjai.

Tóth Ilona  

Az évzáró taggyűlés résztvevői

A véradók  

Botló Viktória Csoóri Sándor Erdély-
ben című versét adta elő
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Az ipolyvarbói székhelyű Palóc Társaság pályázatot hirdetett a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A pályázat-
ra 179 pályamű érkezett szerbiai és szlovákiai diákoktól. A pályázat győzteseit a Magyar Kultúra Alapítvány 
székházában fogadták Budapesten. Köztük volt Kún Emese, a Somorjai Corvin Mátyás Alapiskola diákja is 
mint 2. helyezett. Díjnyertes írását az alábbiakban közöljük.

2007. október 23-án 15 éves 
lettem. Már előtte egy nappal 
megkaptam szüleimtől várva 
várt új biciklim.
Másnap, miután hazaértem 
az iskolából, eszembe jutott a 
garázsban pihenő bicaj. Aznap 
nyirkos, borongós idő volt, de 
nem bántam, örültem, hogy 
legalább nem esik. Melegen fel-
öltöztem, és felpattantam a jár-
gányra. Első utam a Duna part-
jára vezetett vele. A víz haragos 
volt, enyhe köd úszott fölötte, 
kacsák ringatóztak a fodrai közt. 
Egy pillanatra megálltam, körül-
néztem. Tiszta időben ellátni 
innen Pozsonyig, a Kis-Kárpátok 
lábáig, ahol sokat kirándultunk 
a családdal annak idején, sza-
lonnát sütöttünk, megmász-
tunk egy kis sziklafalat, a patak 
hangját hallgattuk. A másik par-
ton már Magyarország, a hátam 
mögött a Csallóköz húzódott. 
Eszembe jutott, amikor kisko-
runkban a nagyszüleimmel és 
az unokatestvéremmel jöttünk 
ki ide hétvégeken, ebéd után, 
kavicsokat gyűjtögettünk, és 

megtömtük vele a zsebünket. 
A nagyapám kacsázni tanított, 
ami azóta sem megy olyan jól, 
de ő mutatta meg először. Emlé-
keztem arra is, amit egy kedves 
ismerősöm mondott egyszer, 
amikor itt ücsörögtünk egy késő 
délutánon. Azt mondta, hogy 
ha egyikünk a másik parton áll-
na, akkor is el tudnánk beszél-
getni. Van ebben igazság, sok 
értelemben is. Ő arra gondolt, 
hogy hallanánk egymás hang-
ját akkor is, ha ő ott, én pedig itt 
állnék. Később tovább fűztem a 
gondolatot. A Csallóköz ma már 
Szlovákia területén van, a Duna 
másik oldala pedig Magyaror-
szág, de mi még azért megma-
radtunk magyarnak, a mi ajkunk 
is arra az ízes, ősi beszédre áll, 
egy másik nyelven kimondott 
szóban is. A Duna hát nem lehet 
választóvonal, hanem egy véna, 
ami egyenesen a szívbe vezet. 
Európa szívébe. 
 Ahogy tovább bicikliztem a 
töltésen, messzebbről láttam 
Somorját, a szülővárosomat. 
Kiemelkedik a víztorony, alatta 

ott bújik az érték, a világszerte 
irigyelt kristálytiszta, mélyből 
feltörő gyógyvízforrás. Az isko-
lában mostanság hívták fel a 
figyelmünket ennek megóvásá-
ra. Somorja környékén ma már 
mesterséges a táj, eltűntek a kis 
erdők, ligetek, a csodás élővilág, 
amit én már csak a nagymamám 
elbeszéléseiből ismerhetek. 
Nem védjük hát kellőképpen a 
kincset, amit Isten a kezünkbe 
adott. Mégis mindig ott lesz a 
szívemben a Kárpát-medence 
eme kis szeglete. Ahogy elő-
renézek, a ködben a bacsfai 
templom tornya rajzolódik ki. 
Szent hely ez, zarándokhely. 
Toronyiránt mentem hát, ahogy 
a mesében is, hisz mindig ez a 
jó irány. Hogy kis túrámat ne 
hosszabbítsam a zord időben, 
lekanyarodtam a folyó mellől. A 
körtvélyesi út környékén átver-
gődtem egy sárosabb földúton. 
Szintén nagymamám visszaem-
lékezéseiből tudtam meg, hogy 
itt régen egy falu állt, Körtvélyes, 
ami csakúgy, mint a természe-
ti szépségek, teljesen eltűnt a 

föld színéről. Tejfalu felé vet-
tem az irányt. Ez a település ma 
már Somorja része, de egykor 
még nem kötötte össze ezeket 
a sok új utca. A mi utcánk leg-
végére érve gyerekkoromban 
már a határban voltunk, most 
egy új negyed, sok ház, utca 
húzódik itt. Felidéződik ben-
nem nagymamám írása, amit 
épp aznap olvastam el, Skriba 
Pálról, a tehetséges festőről és 
tanárról, aki Tejfalu szülötte. (Az 
írást legközelebbi számunkban 
közöljük.) Sajnos, csak nagyon 
kicsi koromig ismerhettem őt, 
munkássága viszont az egész 
házunkban visszatükröződik. 
Csallóköz szigetének sok vará-
zsos, ma már eltűnt táját fes-
tette meg, ezekkel a művekkel 
találkozom mind itthon, mind 
sok helybéli házában, szobájá-
ban.
A szél pirospozsgásra fújta az 
arcomat, a gondolatokat pedig 
szelíden rendezte a fejemben. 
Méltó felavatása volt ez az 
újdonsült kerékpáromnak, 16. 
életévem első napján.

Január a Somorjai Corvin Mátyás Alapiskolában
A januári hónap mozgalmas 
volt iskolánk életében. Pénte-
ken, 17-én az iskola nyílt napot 
szervezett. Az érdeklődők bete-
kintést nyerhettek az iskola éle-
tébe, és részt vehettek az első 
két tanítási órán. Leginkább 
az első és nulladik évfolyamba 
járó gyerekek foglalkozásaira 
voltak kíváncsiak a szülők.
A következő héten csütörtö-
kön került sor az ünnepélyes 
beíratkozásra. A megnyitó 

után az iskola kisdiákjai rövid 
programmal köszöntötték a 
jövendő elsősöket és szülei-
ket. Míg a gyerekek külön ját-
szóházi foglalkozáson vettek 
részt, a szülők Németh Margit 
pszichológus előadását hall-
hatták az iskolaérettségről. 
Megismerkedhettek az iskolá-
ban használt tankönyvekkel, 
tanítási módszerekkel és lehe-
tőségekkel. Örvendetes, hogy 
a beíratkozottak száma nem 

csökkent. Külön öröm szá-
munkra, hogy egyre több vidé-
ki szülő választja iskolánkat, 
elismerve munkánkat.
A hónap utolsó szerdáján 
került sor a hagyományos 
maszkabálra. Kicsik és nagyok 
egyaránt nagy gondot for-
dítottak jelmezeik kiválasz-
tására, elkészítésére, ennek 
köszönhetően változatosra, 
színesre sikeredett az álarco-
sok felvonulása. A programot 

tarkította volt diákunk, Vörös 
Sándor bűvészmutatványa. A 
fergeteges mulatság, a finom
fánk és tea is megtették hatá-
sukat. Szülő, gyermek, peda-
gógus egyaránt jól érezhette 
magát.
Reméljük, a következő hóna-
pokban is hasonlóan sikeres 
rendezvényekről számolha-
tunk majd be.

Bugár Gabriella,
az iskola igazgatója
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Pillanatképek a tejfalusi alapiskolából
Ebben az évben emlékezünk 
a tejfalusi iskola alapításá-
nak 134. évfordulójára. A falu 
közössége és a község elöljá-
rói a közvélemény nyomásá-
ra 1874-ben megnyitották az 
egy tanerős iskolát. Az iskola 
fokozatosan a kultúra valósá-
gos kis fellegvára lett, amely 
a falunak több tudást, neme-
sebb erkölcsöt és hatalmas 
erőt jelentett.
A 20. század közepén az új iskola 
falaiba beépült téglák a tejfalusi 
közösség önfeláldozásáról, a 
falu élni akarásáról, iskolájuk 
megtartásáról beszélnek. A falu 
lakói azóta is elküldik gyerme-
keiket saját iskolájukba, hogy 
szívükbe fogadják mindazt, ami 
őket majd okosabbá, emberib-
bé teszi. A mi kis „falusi iskolánk” 
nem versenyezhet a nagy isko-
laépület-alkotásokkal, bátran 
mondhatjuk viszont, hogy kis 
iskolánk hivatást tölt be. Ifjú
lelkeket formál, falai a művelt-

ség hirdetői, termei a tudás kis 
csarnokai. Az 1999/2000-es 
tanévben felmerült a veszélye 
annak, hogy 2001-ben bezár-
ják iskolánk kapuit. Szerencsére 
nem ez történt. A szülők, Tejfalu 
városrész képviselői szorgalmaz-
ták az iskola megmaradását, a 
város vezetői pedig igent mond-
tak. Tejfalun 2000. szeptember 
1-jétől ismét önálló 1—4. évfo-
lyamos magyar tanítási nyelvű 
iskola működik. Induláskor adva 
voltak a jó személyi feltételek. 
A minőségi oktatómunkához 
szükséges tárgyi feltételek bizto-
sítása a város, valamint a támo-
gató szülők segítségével azóta is 
folyamatos.
A zöldövezet, a családias légkör, 
a gyermekközpontú pedagógiai 
szemlélet lehetővé teszi az ide 
járó tanulók személyiségének 
legteljesebb kibontakoztatását. 
Nagy előnye az iskolának, hogy 
a tanulók foglalkoztatása kisebb 
(10-15 fős) csoportokban tör-

ténik, így lehetőség nyílik arra, 
hogy a jó képességű tanulókat 
sok ismeretanyaggal vértezzük 
fel. A gyengébb képességű-
ek fejlesztése, felzárkóztatása 
a délutáni órákban történik. A 
szakmailag megalapozott mun-
kát igazolja, hogy tanulóink 50 
százaléka nyolcosztályos gimná-
ziumban folytatja tanulmányait, 
ahol jó teljesítményt nyújtanak. 
Az iskolában folyó eredményes 

munkát, a jó légkört, embersé-
ges szellemiséget igazolják a 
napi rendszerességgel vissza-
járó öregdiákok: „Tanító néni, jó 
volt a tejfalusi iskola tanulójának 
lenni.”
Meggyőződésünk, hogy a 
napokban hozzánk beíratkozott 
13 elsős tanuló évek múlva sok 
szépet és jót tud majd monda-
ni erről az iskoláról. 

Horváth Valéria iskolaigazgató

A tejfalusi alapiskola tanulói rendszeresen szerepelnek a március 15-i pipagyújtói 
ünnepségen

A Duna utcai óvoda életéből 
Óvodánkban decemberben  
minden hétre jutott a megle-
petésekből. Meglátogattuk a 
városi könyvtárat, egy régi jó 
ismerősünk, Oľga Hoffmannová
bábelőadó járt nálunk, és bábo-
zott az ovisoknak. December 
5-én megérkezett messzi föld-
ről a Mikulás. Nagyon elfáradt, 
mire eljutott hozzánk, s így a jó 
melegben jólesett a pihenés, 
az ovisok vidám köszöntőverse 
és éneklése. Jutalmul a putto-
nya mélyéről előkerült az édes 
meglepetés. December 11-én  
egy régi ovisunktól ajándékba 
kaptuk a pozsonyi bábszínház 
bábelőadását, mely a kis csil-
lagról szólt, két tehetséges fia-
tal bábelőadó előadásában az 
óvoda tornatermében. Délután 
közösen a szülőkkel és nagy-
szülőkkel karácsonyi kézműves-
foglalkozást tartottunk. Gyúr-
tunk, sodortunk, formáztunk, 
sütöttünk, díszítettünk, és meg 
is kóstoltuk az elkészült mézes-
kalácsokat. Gipszből készült 
karácsonyfadíszeket festettünk, 
képeslapokat és szalvétatartót 
ragasztottunk, ablakdíszeket 
festettünk. Nagyon jó érzés volt 

látni, ahogy a nagyik, apukák és 
anyukák lelkesen bekapcsolód-
tak az alkotómunkába, így ösz-
tönözve csemetéiket. Köszönjük 
minden kedves résztvevőnek  a 
foglalkozások megvalósításához 
nyújtott segítséget. December 
17-én a kultúrházban az erdé-

lyi Porzsolt Erzsébet és Orbán 
Ferenc zenés gyermekműsorán 
vettünk részt. Hagyományaink 
végtelenül mélyen gyökereznek, 
a tudatalatti mélységes rétege-
iben, időtlen idők óta, alig vál-
tozóan. Talán olykor megfeled-
kezünk róla, de ösztökél a vágy, 
tettre sarkall az idő, hogy köves-
sük elődeinket. Fontos ezért, 
hogy amit kaptunk, ne tartsuk 

meg magunknak, hanem adjuk 
át, adjuk tovább az utókornak. 
Hiszen a gyermekek azok, akik 
ösztönösen érdeklődnek az 
ünnepekhez kapcsolódó elfog-
laltságok iránt. Gyermekeink 
számára e hagyományok csu-
pán játékok még, de ezek a játé-

kok és apró készülődések, egy-
egy témakör köré csoportosuló 
tevékenységek, mesék és dalok 
rejtik a valódi bölcsességet, ezek 
tanítják meg nekünk, emberek-
nek, hol és miként szerepelünk 
a teremtésben és hogyan vehe-
tünk részt az élet folyamában. 
Mindemellett a karácsony az 
öröm és családi szeretet ünnepe 
is. Nem csak ilyenkor kell szeret-

ni – mondják sokan, és feledik: 
mindig, de legalább ilyenkor, ha 
már máskor nem megy. Ahogy 
a szent család is együtt töltötte 
Krisztus születésének éjszakáját, 
úgy tölti együtt a hagyomány 
szerint azóta is minden család. 
Óvodánk is egy nagy család 
központja, s így, ha nem is az 
éjszakát, de december 19-én 
és 20-án délután a szlovák és 
magyar tanítási nyelvű csopor-
tok a magunk módján, furu-
lya- és gitárkísérettel, közösen 
kicsik és nagyok, előadtuk a 
szülőknek, nagyszülőknek és 
minden kedves meghívott ven-
dégnek betlehemi pásztorjáté-
kunkat. A karácsonyfa alatt sok 
szép fejlesztő játék, mesekönyv 
várta a gyerekeket. Külön aján-
dékcsomagot kaptak  kis- és 
nagycsoportosaink, valamint a 
megszólított leendő óvodások 
a Rákóczi Szövetségnek az anya-
nyelven való művelődést támo-
gató Csehországi és Szlovákiai 
Magyar Kultúráért Alapítványá-
nak köszönhetően. Öröm volt 
látni a sok-sok csillogó gyermek-
szempárt.

Horváth Erika
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A tűzoltó-fúvószenekar új karnagya: Fekete Béla
A Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület fúvószenekarának művészeti vezetője és karnagya 1999 júniusától 
2007 szeptemberéig Janušek Róbert volt. Mivel 2007 márciusában Magyarországra költözött, lemondott 
tisztségéről. A fúvószenekar vezetősége így gyakorlattal rendelkező, felelősségteljes zenészt keresett a 
helyére.  A választás Fekete Béla hivatásos zenészre esett. A Balog Istvánnal és Baráth Dezsővel két alka-
lommal folytatott személyes megbeszélés után a felkérést elvállalta, így 2007. október 1-jétől ő lett a zene-
kar művészeti vezetője és karnagya. 

Fekete Béla 1951. április 24-én 
született Érsekújváron. Az alap-
iskolát Köbölkúton végezte, 
a művészeti alapiskolába Pár-
kányban járt. A Pozsonyi Állami 
Konzervatóriumban vadász-
kürtjátékot tanult. Egy évvel a 
konzervatórium befejezése előtt 
megpályázta a Csehszlovák 
Rádió Szimfonikus Zenekarában 
a kürtös helyét. Sikerrel járt, így 
1973-tól a mai napig a szimfoni-
kus zenekar tagja. Mindemellett 
a Pozsonyi Művészeti Főiskolán 
(Vysoká škola múzických umení) 
tanult, a zenei karon szerzett 
diplomát 1978. május 23-án.  
1978-ban a Pozsonyi Tavasz 
nemzetközi zenei verseny díj-
nyertese lett, a mai napig a díj 
egyedüli viselője Pozsonyban. 

Több művészeti alapiskolában 
(Dunaszerdahelyen, Stomfán) 
és a Pozsonyi Állami Konzerva-
tóriumban is tanított. Jelenleg 
doktoranduszi tanulmányait 
végzi a Pozsonyi Művészeti Főis-
kolán. 
– A zenének, a muzsikálásnak 
köszönhetem, hogy beutaz-
hattam egész Európát. Néhány 
nagyvárosban, például Barce-
lonában már szinte úgy érzem 
magam, mint Pozsonyban. 
Olaszországban és Spanyolor-
szágban tízszer jártam, 1974-
ben repültem először London-
ba, nagy élmény volt számomra, 
amikor már harmadszor tölthet-
tem egy hetet Angliában. Zené-
lésem harmincnégy éve alatt 
hat alkalommal jártam Japán-
ban, rendkívüli turnénk volt 
Bécsben, Hongkongban és Szö-
ulban, jártam Kijevben, Moszk-
vában, Vilniuszban, Minszkben, 
Leningrádban és még sok más 
országban, városban – mondja 
a zenekar új karnagya.    
Fekete Béla elsőrendű feladatá-
nak a zenekari tagok számának 
növelését tartja, szeretné elérni 
a 25 főt s fiatalítani a zenekart.
Az amatőr fúvószenét olyan 
szórakozásnak tartja, amely az 
amatőr zenészek életét öröm-

mel és sikerérzettel tölti meg. 
A fúvószenekar jelenlegi kol-
lektívája jó, tagjai elegendő 
energiával és akarattal rendel-
keznek. „A fúvószenekar min-
den egyes fellépése számomra 
és a tagok számára a hallga-
tósággal folytatott beszélge-
tés, a lelkekre való hatás, egy 
közös élmény, az érzékek és 
érzések kibontakozása, egy 
igazi tapasztalatszerzés lesz. A 
tagoknak és a hallgatóságnak 
szeretnék valami újat nyújtani, 
s nem a legegyszerűbb úton, 
vagyis új zeneszámok előadá-
sával. Szeretnék teljesen újat 
hozni, új előadásmódot, új 
gondolatokat, új emóciót, új 
élményeket, új tapasztalatokat 
felkínálni. Évente húsz előadást 
tervezünk kül-  és belföldön. 
Eddigi tapasztalataim alapján 
elmondhatom, hogy büszke 
vagyok a zenekar tagjaira, akik 
fogékonyak az új iránt, nem 
riadnak vissza az új reperto-
ártól, közvetlenek, és szinte 
sugárzik arcukról az odaadás 
és az akarat. Fúvós hangszeren 
egész életen át lehet játszani, 
egész életen át lehet tanulni és 

tökéletesedni, felfedezni vala-
mi újat, de az előadást illetően 
nem lehet elérni a tökéletes-
séget“ – mondja Fekete Béla, 
majd idézi Mischa Maisky híres 
belga zenész szavait: Egy zene-
számot vagy zenét tökéletesen 
előadni csak illúzió.
„Meggyőződésem, hogy a 
városházával, az önkéntes 
tűzoltótestülettel, a művé-
szeti alapiskolával és a tűzol-
tó-fúvószenekar vezetőségé-
vel közösen megteremtjük a 
további előrelépés kellő feltéte-
leit ahhoz, hogy városunk kul-
turális élete még gazdagabb 
legyen, hogy lakosai mélyen 
átérezzék és megértsék a 
zeneszámokban rejlő szépsé-
get, s hogy értékelni tudják a 
százharminchárom éves múlt-
ra visszatekintő fúvószenekar 
munkáját, igyekezetét“ – fejezi 
be végül Fekete Béla, a tűzol-
tó-fúvószenekar új művészeti 
vezetője és karnagya, akinek 
ezúttal is sok sikert kívánunk 
munkájához.

Balog István,
a tűzoltózenekar vezetője 

és karnagya 

A legmeghatóbb ajándék
A Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület fúvószenekarának elő-
adásában  a hagyományhoz híven 2007. december 24-én a 
város különböző részein ismét felcsendült a Csendes éj, a Pász-
torok, pásztorok és a többi ismert karácsonyi ének. Bizonyára 
sok embernek szereztek örömet, és nagyban hozzájárultak a 
meghitt karácsonyi hangulat kialakulásához. Szép szokásként a 
zenekar tagjainak otthona előtt is játszottak. Így Somorja után 
Vörösmajor és Gomba volt az úticél, végül pedig a mi kis falunk, 
Bacsfa. Immár harmadízben élvezhettük a szomszédokkal együtt 
(idén gyönyörű hóesésben) a zenekar játékát. Ezután pedig való-
ra vált férjem álma. Mivel falunk Mária-kegyhely, nagyon szerette 
volna, ha a templomnál is megállnak játszani. A ferences nővérek 
kérésére azonban a kolostor udvarán játszottak. Így az idős, jár-
ni nem tudó szerzetesnővérek is gyönyörködhettek a zenében. 
Mint utólag a zenekar karnagya, Fekete Béla elmondta, nagyon 
megható volt látnia az egymás után kinyíló ablakokat és az udva-
ron álldogáló nővéreket. Az arcukon legördülő könnycseppek a 
meghatódottság és öröm könnyei voltak. Ez lett férjem legszebb, 
legmeghatóbb karácsonyi élménye.        

Derzsi Istvánné, Bacsfa

Tízezer forintos támoga-
tás a leendő elsősöknek
A Somorja és Vidéke Kulturális Társulás beíratási program-
jának keretében a magyar tanítási nyelvű alapiskolák első 
évfolyamába beíratott gyermekek szülei a Csehországi és 
Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítványnál idén is pályáz-
hatnak a 10 ezer forintos támogatásra. 
Ahogy azt Hecht Annától, a beíratási program felelősétől meg-
tudtuk, Somorján, Tejfalun, Légen, Csallóközcsütörtökben és 
Nagymagyaron minden, a 2008/2009-es tanévre beíratott diák 
szülője, a társulás vonzáskörzetébe tartozó további iskolákban 
csak a nagycsaládosok, vagyis azok, ahol a családban legalább 3 
gyermek van, és a beutazók, vagyis azok, akiknek a lakhelyén nincs 
magyar iskola, pályázhatnak a támogatásra. Ezt megtehetik az utó-
lagosan, vagyis a szeptemberig beíratott gyermekek szülei is. A 
pályázati űrlapok beszerezhetők az iskolák igazgatóságain.         (ti)
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„Minden alkotás önmagán túl-
mutató vallomás. Az ember-
alkotó vallomása szeretet-
ről, barátságról, szerelemről, 
csalódásról, a magányról, a 
világról, amely minket körül-
vesz, az egyénről a világban. 
A barátságról. Az ihletről! Az 
elmúlásról! Az életről.” E sza-
vakkal nyitotta meg Szarvas 
József, a színház művésze 
Somorjai Kiss Tibor kiállítását. 
„A kiállítást Kaszás Attila bará-
tom emlékének ajánlom“ 
– mondta Somorjai Kiss Tibor 
Munkácsy-díjas grafikusmű-
vész. A kiállítás megtekinthe-
tő a színház II. emeletén.  
 
Somorjai Kiss Tibor 
1959. december 6-án szüle-
tett Somorján. 
1979–1984 Hochschule für 
Grafik und Buchkunst, Leipzig
(Grafikai és Könyvművészeti
Főiskola, Lipcse). 
1991-től a MKE Képgrafika
Tanszékén tanít. 
Tudományos fokozat: DLA 
Habil, tanszékvezető egyete-
mi tanár, Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetem, Grafika Tan-
szék. 
Munkácsy-díjas grafikusmű-
vész 

Díjak, ösztöndíjak: 
2005 – Az év grafikája, a 
Magyar Grafikáért Alapít-
vány díja 
2004 – MAOE-díj, Kisgrafikai 
Biennálé, Újpesti Galéria 
2002 – Munkácsy-díj 
2001 – a Magyar Rézkarco-
ló Művészek Egyesületének 

díja, Élmény és Eszmény – 
Országos Képző- és Iparmű-
vészeti Kiállítás, Gödöllő 
2000 – a Godot Galéria 
díja, XX. Országos Grafikai 
Biennálé, Miskolc 
1998 – XIX. Országos Grafikai
Biennálé, Miskolc – nagydíj  
1998 – Koller György-ösztön-
díj, a SZÉPMA alapítvány ösz-
töndíja 
1997 – a Magyar Grafikus-
művészek Szövetsége díja, II. 
Országos Színesnyomat    Gra-
fikai Kiállítás, Szekszárd
1996 – a Művelődési és Közok-
tatási Minisztérium díja, XVIII. 
Országos Grafikai Biennálé,
Miskolc 
1996 – Mozgó Világ-nívódíj 
1996 – Wilhelm Höpfner-díj, 
Winckelmann Geselschaft, 
Stendal, Németország 
1993–96 – Derkovits-ösztöndíj 

www.nemzetiszinhaz.hu
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A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár ajánlja új könyveiből 

Somorjai Kiss Tibor kiállítása a budapesti Nemzeti Színházban 
2008. január 28-tól február végéig  

SZUAD: AKIT ELEVENEN MEGÉGETTEK
Szuad tizenhét éves és szerelmes. Falu-
jában – ahogy sok más arab faluban is 
– a szerelem elítélendő dolog. Házas-
ság előtt szerelembe esni: egyenlő a 
halállal. Összeül a „becsületében meg-
gyalázott” család, és Szuad sógorát 
jelöli ki az ítélet végrehajtására. Egy 
nap a férfi odalép a lányhoz, leönti ben-
zinnel, sercen a gyufa, és Szuad eleven 
teste lángba borul. Szuad borzalmasan 
összeégett, azonban csodával határos 
módon megmenekült. Most, két évti-
zed után úgy döntött, elmondja a világnak, hogy mi történt 
vele, és azokhoz is szól, akiknek ma is veszélyben van az élete. 
Szuad könyve megrendítő tanúvallomás, ám egyúttal felhívás 
is. Cselekedni kell. Meg kell törni az elviselhetetlen csöndet, 
mely elfedi és tabuként kezeli a bűnt: azoknak a nőknek a 
halálát, akik mindannyian a férfijogok áldozatai.

ERICH MARIA REMARQUE: 
A PARADICSOMBAN OTT A POKOL
Hitler hatalomátvétele után Németor-
szágban már nem lehetett megmarad-
ni azoknak a művészeknek, akik nem 
tartoztak a Führer rajongói közé. A 
pacifistának számító Remarque hogy is
tudott volna létezni ebben a háborúra 
készülődő, gyűlöletre uszító országban? 
Előbb Franciaországba, majd az USA-ba 
emigrált. Hasonlóan gondolkodó hon-
fitársaival együtt számtalan változatát
élték meg az emigránslétnek. Ebből az 
alapélményből született ez a regény is. 
A bizonytalanná váló Európában leginkább az életüket kel-
lett félteni. Megváltásként fogadták aztán a hírt, ha valame-
lyik tengerentúli országba beutazóvízumot kaptak. De – mint 
ennek a regénynek a hősei is – megérkezvén az új hazába, 
hamarosan rádöbbentek, hogy ez az új haza csak a puszta 
létet jelenti számukra.
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Eperkrémes fánk
Hozzávalók :  
A tésztához: 3 dl víz, késhegynyi 
só, 1 mokkáskanál cukor, 15-15 
dkg zsír és liszt, 5 tojás
A tepsi kikenéséhez: vaj
A tészta lekenéséhez: 1 tojás
A krémhez: 5 tojásfehérje, 30 dkg 
eper, 3 dl tej, 5 dkg eperízű krém-
por (főzni való), 5 dkg liszt, 10 dkg cukor
A tetejére: 4 dl tejszín, 5 dkg cukor, 2 evőkanál porcukor
A díszítéshez: 20 szem eper 
 
A vizet egy lábasba öntjük, és a sóval meg a cukorral ízesítve felfor-
raljuk. Utána hozzáadjuk a zsírt, és tovább forraljuk, hogy teljesen 
felolvadjon. Beleszórjuk a lisztet, és kevergetve addig főzzük, amíg 
teljesen sima lesz, az edény falától elválik. Lehúzzuk a tűzről, egyen-
ként beledolgozzuk a tojásokat. Egy alacsony peremű tepsit enyhén 
kivajazunk vagy sütőpapírral kibélelünk. A tojásos masszát egy sima 
csöves habzsákba töltjük, és a tepsire pingponglabda nagyságú 
gömböket vagy ujjnyi magas macskanyelvformákat nyomunk. A 
tetejüket felvert tojással megkenjük és egy villával kicifrázzuk, azaz 
a villát a tészta tetején végighúzzuk. A sütőt forróra előmelegítjük, 
a tepsit betoljuk, és a fánkokat nagy lánggal (230 C-fokon) 5 percig, 
majd a lángot kissé mérsékelve (200 C-fok) további 15-18 percig 
sütjük. (A sütőt nem szabad kinyitni!) Ezt követően a sütőt elzárjuk, 
ajtaját résnyire kinyitjuk, és a fánkokat még kb. 10 percig szárítjuk.
Amikor kihűltek, recés késsel a felső harmadukat levágjuk, ezek lesz-
nek a kalapok. A tojásfehérjét kemény habbá verjük, az epret meg-
mossuk, lecsöpögtetjük és kicsumázzuk. Turmixoljuk, lábasba szűr-
jük, majd a tejjel, a krémporral, a liszttel és a cukorral kikeverjük. Kis 
lángra, még jobb, ha vízgőzre állítjuk, és kevergetve addig főzzük, 
amíg krémszerűen besűrűsödik. Ekkor lehúzzuk a tűzről, és azonnal 
beleforgatjuk a tojáshabot. Ezt a forró krémet a habzsákba töltjük és 
a fánkok üregébe nyomjuk. A megtöltött fánkokat, miután kihűltek, 
hűtőszekrénybe rakjuk, hogy a krém megdermedjen. 
A tejszínt 5 dkg cukorral keményre verjük, csillagcsöves habzsákba 
töltjük és az eperkrémet kidíszítjük. A tésztakalapokra porcukrot szi-
tálunk, óvatosan a tejszínhabra illesztjük, eperszemekkel koronáz-
zuk. 
A receptet a somorjai Németh Rozáliától kaptuk.
Továbbra is várjuk olvasóink kedvenc receptjeit. Kérjük, 
küldjék el őket szerkesztőségünk címére: Somorja és Vidéke, 
931 01 Somorja, Fő utca 37.  vagy a redakcia@samorin.sk 
e-mail címre.

Könyvesboltunk 
szeretettel várja 
kedves vásárlóit!
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BEVETÉSEN A TŰZOLTÓK
• Január 7-én 20.30 órakor 
Misérd és Somorja között a 
jeges főúton  egy Peugeot 206 
sofőrje elvesztette uralmát a 
jármű felett, és egy fának ütkö-
zött. A személyautó utasát sérü-
lésekkel kórházba szállították. 
• Január 11-én 14.14 órakor 
Gútoron szemétlerakat tűzéhez 
riasztották a tűzoltókat. Valószí-
nűleg szándékos gyújtogatás 
történt.
• Január 25-én a Csölösztői út 
egyik lakóházában a felvonó-
ban rekedt egy személy. Mire a 
tűzoltók megérkeztek, a lakók 
már kiszabadították a szeren-
csétlenül járt embert.
• Január 27-én szemétkonté-
ner égett a poliklinika előtt. A 
konténer közelében szeren-
csére nem parkoltak autók. A 

konténertüzeket gyújtogató 
okozza. 
• Január 27-én az erős szél 
fákat döntött ki. A tűzoltóegy-
séget a Vörösmajor melletti 
Németsókhoz hívták segítsé-
gül, ahol egy kidőlt fát kellett 
eltávolítani az úttestről. A tűzol-
tók megérkezéséig a fa törzsét 
már valaki elszállította, így csak 
az ágaktól kellett megtisztítani 
az utat. 
• Január 30-án röviddel 19.00 
óra után  a szomszédos járás-
beli Misérd és Hideghét közti 
útra hívták a tűzoltókat közle-
kedési balesethez. A mellékút-
ról érkező jármű vezetője nem 
adott előnyt a főúton haladó-
nak, s összeütköztek. A Škoda 
Forman vezetője sérülést szen-
vedett.

A Szlovák Vöröskereszt 
somorjai és tejfalusi alap-
szervezetei által 2008. január 
15-én szervezett véradásra 
ezúttal is a városi művelő-
dési központ Zöld termé-
ben került sor. Az alábbiak 
adtak vért: Kiss Ildikó, Lasan 
Rozália, Zacharovová Viera, 
Szegény Olga, Radocsák Zsu-
zsanna, Csenkey Lajos, Peller 
László, Világi Ernő, Berta-
lan János, Novoník Rastislav, 
Ballán Oszkár, Horváth Attila, 
Horváth Zsuzsanna, Kundera 
Zdeno, Kovács Sándor, Szalay 
János, Pirko György, Kozsich 
János, Varga János, Fehér 
Jenő, Kovács Lajos, Sárközi 
Margit, Sárközi László, Piskor 

Jozef, Ugróczky Ilona, Jávorka 
György, Lázár Márta, Czvedler 
Tibor, Jesko Tibor, Vígh Zoltán, 
Bosnáková Agneša, Horváth 
Gyula, Vass Mihály, Czére Ist-
ván, Ravasz László, Veres Gábor, 
Szarka Krisztina, Horváth Ildikó, 
Galambos Tímea, Jávorka Péter, 
Lengyel Mónika, Varga Tibor, 
Turinič Károly, Henyei Péter, 
Horváth András, Varga Ferenc, 
Lentulay Mónika, Cikhard Teréz, 
Polacsek Károly, Paulovicz Kár-
oly, Szűcs Tamás, Őry Árpád 
– első véradó, aki a véradást 
megelőző héten, január 7-én 
töltötte be 18. életévét, Soóky 
Erzsébet, Gábor Vladimír, Trnka 
Mónika, Szamaránszky György, 
Seregi Tamás, Molnár Éva.  (ti)

VÉRT ADTAK

RECEPT-SAROK

Kínálatunk:

világirodalom, szépirodalom, útikönyvek, 

ajándéktárgyak,  

naptárak, ajándékutalványok, CD / DVD

Somorja, Gazda sor 1998., az ESOLINE épülete
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Történetem kezdete  egy nem 
kimondottan kellemes szitu-
ációhoz fűződik. Épp Somorja 
utcáit jártam, amikor nagy 
sietségem közepette egysze-
rűen cserben hagyott a csiz-
mám: kitörött a sarka (éljenek  
a méregdrága, „minőséges” 
csizmák!). Ilyenkor  a hölgyek 
zöme nagyon zavarba tud 
jönni, és azon gondolkodik, 
vajon hányan láthatták a „bal-
esetet”. Legjobb esetben gyor-
san autóba kell ülni, és el kell 
tűnni a helyszínről, rosszabb 
esetben viszont nem marad 
más hátra, mint nem feltűnően 
zsebre tenni a csizma sarkát, és 
a lehető leggyorsabban besán-
tikálni a legközelebbi cipőjaví-
tóba. Így tettem én is.
A műhelyben jellegzetes bőr-
szag és ragasztószag terjeng. 
Mindenütt faszegek, szerszá-
mok, a fal mellett egy öreg 
MINERVA varrógép, mellette 
pedig egy legalább olyan öreg 
cipőcsiszoló gép rostokol. Máris 
nagyobb biztonságban érzem 
magam, hasonlóan, mint beteg-
ként az orvosnál vagy a fogor-
vosi székben a fájós fog kihúzá-
sa előtt (vagy túlzok?). Egy-két 
koppantás után a suszter felkel 
a székéből, és kissé szigorú arc-
kifejezéssel, összehúzott szem-
öldökkel megkérdezi:
– Tessék?
Csizmasarokkal a kezemben, kis-
sé zavarban, a kiszolgáltatottság 
érzésével elmesélem a történte-
ket. Meglepetésemre megnyug-
tató választ kapok:
– Nem maga az első. Foglaljon 
helyet, a csizmát kb. egy fél órán 
belül megpróbálom megjavítani.
Igen, ez egy meglepő válasz, de 
jólesik az önzetlen segítőkész-
ség! 
Ottlétem alatt többen is meg-

fordulnak a cipész-
nél. Van, aki csak 
csevegni jön Imre 
bácsival. Nemegy-
szer elhangzik: 
„Hát, Imre, magának 
tényleg arany keze 
van! Kivétel nélkül 
mindent elvállal, és 
amit a kezébe vesz, 
az újra lábra húzha-
tó! Ilyen gyorsan, jól 

és olcsón nem dolgozik senki a 
környéken!”
Egyre jobban elvarázsol a sajátos 
hangulatú műhely, ahol mintha 
megállt volna az idő, az, ahogy 
Imre bácsi egy öreg kis rádió tár-
saságában hajtja a varrógé-
pet. Az a tengernyi cipő, tás-
ka egészen a mennyezetet 
súrolja. Gondolkodás nélkül 
megkérdezem, kifogásolná-
e, ha cikkbe foglalnám ezt a 
találkozást. Imre bácsi arcán 

enyhe mosoly jelenik meg.
– Kérdezzen!
Így kezdünk el beszélgetni, illet-
ve Imre bácsi röviden majdnem 
mindent összefoglal:
– Egész életemet ennek a mes-
terségnek  szentelem. 1960-
ban tanultam ki cipésznek 
Nyitraszerdahelyen, 1972 óta 
Somorján élek, és 1990-től 
magánvállalkozóként folytatom 
a munkámat.  Feleségem, Ilonka 
a Kožatexben dolgozott, úgyhogy 
nem idegen számára a cipész-
mesterség, sőt, nagyon sokszor 
besegít, például a cipzárvarrás-
nál. Ma is kijelenthetem, hogy 
még 62 évesen is  szívből szeretem 
a munkámat. Megszoktam a nyu-
galmat, amit ez a műhely nyújt 
reggel héttől este hatig.
– Hogy áll a konkurenciával?
– Nem érzek konkurenciát.  Az 
emberek visszatérnek hozzám, 
ennek örülök. Többször előfor-
dult már, hogy még Pozsonyból 
is eljöttek cipőt javíttatni, sőt már 

osztrák klienseim is voltak. Nem 
tagadom, gyakran meglepődnek 
az árkülönbségeken (mosoly).
– Itt rengeteg az öreg cipő, 
azoknak mi a sorsuk?
– Hát előfordul bizony, hogy az 
emberek elfelejtenek eljönni a 
cipőért. Vannak, akik, sajnos, 
meghalnak, és azért maradnak 
nálam a cipők. De itt nem veszik 
semmi kárba. A bőrt fel tudom 
használni bármikor. Nemegy-
szer pedig szegényebb embe-
rek is betévednek, hát azoknak 
is oda szoktam ajándékozni a 
cipőket.
Egészen belemerültem a 
beszélgetésbe, mire elkészült 
a csizmám. Tökéletes! Tudato-
sítom, mennyire szép és fontos 
mesterségről van szó. De jó, 
hogy még vannak SUSZTEREK!
Imre bácsi máris a következő 
cipőt veszi dolgos kezeibe, és 
újra hajtani kezdi a varrógépet. 
Már több mint negyven éve.

Miklós Zsuzsanna 

Volt egyszer egy suszter... 

Falfirkálók kontra rendőrség 0:1
Napjainkban a graffiti-jelen-
ség látványos terjedésének 
lehetünk szemtanúi, melyet 
jól mutat a média és a ható-
ságok fokozódó érdeklődése, 
valamint az egyre szaporodó 
szigorú, precedens értékű 
eljárásokról szóló számos 
rendőri jelentés. Az országon 
belül a leginkább érintett 
területek közé a nagyvárosok 
tartoznak, de már a kisebb 
városokat, például Somorját 
is elérte a „graffiti-szubkultú-
ra“. A graffiti története New
Yorkban kezdődött, ahol a 
falképfestés a szignózásból 
alakult ki. Egyesek festékszó-
róval próbáltak falképeket 
festeni, és nem a mennyiség-
ben, hanem a minőségben 
kitűnni. 
Tehát akár egy új művészeti 
ágazatról is beszélhetnénk, akár 
fel is magasztalhatnánk a rajzok 
készítőit, ha a „mesterművek“ 
egy erre a célra kialakított falra 
vagy bármi más helyre készültek 
volna. Azonban ha „ifjú Picassó-
ink“ valaki családi házának falára, 
betonkerítésére vagy közterü-
leten fekvő épületek falára pin-
gálják műveiket, az több, mint 
felháborító. 

Városunkban is találkozhat 
az ember falfirkákkal, kisebb-
nagyobb festett figurákkal. A
Szolgáltatások Háza, a pomléi 
szabadtéri színpad és az öltözők, 
a családi házak fala mind-mind 
célpontja lett a somorjai falfir-
kászoknak. De nemrég változás 
történt! A városi rendőrségnek 
sikerült azonosítania és felszá-
molnia egy falfirkászcsoportot.
Pongrácz István városi rendőr 
tájékoztat az esetről: 
– Már hosszabb ideje gondja-
ink voltak a falfirkálással, hiszen
nemcsak hozzánk, a városi rend-
őrséghez érkeztek bejelentések 
és panaszok, hanem az állami 
rendőrséghez, sőt a polgármes-
terhez is. Egy járőrözés alkal-
mával a Szolgáltatások Házánál 
figyelmesek lettünk egy kisebb
csoportra, amelynek tagjai meg-
jelenésünkre elég idegesen rea-
gáltak. Igazoltattuk őket, majd 
szóba elegyedtünk velük. Ezek-
től a fiatal gyerekektől megtud-
tunk egy-két nevet és informáci-
ót a falfirkálással kapcsolatban is,
és ezen az úton már el tudtunk 
indulni. Első utunk a magyar 
alapiskolába vezetett, hiszen 
fülesünk szerint egy 8. osztályos 
diák is benne van a fújatós ban-

dában. Két diákot hallgattunk ki, 
akik újabb információkkal szol-
gáltak. Ezután átmentünk a szlo-
vák alapiskolába, ahol már egy 
nagyobb csoportot kellett kihall-
gatnunk. Később azt is meg-
tudtuk, hogy amíg mi átértünk 
az egyik iskolából a másikba, 
a kihallgatott diákok már sms- 
üzenetet küldtek a többieknek, 
hogy „ne hazudjatok, a rendőrök 
mindent pontosan tudnak”. 
Kész tények elé állítottuk a diá-
kokat. Már mindenkiről tudtuk, 
hogy ki hol rajzolt, mindenkinek 
tudtuk a „művésznevét” is, amely 
a rajzok alatt szerepelt. Innen 
egyenesen a gimnáziumba 
vezetett az utunk, ahol szintén 
egy kisebb csoportot állítottunk 
elő. Itt azt is megtudtuk, hogy a 
speciális festékeket honnan sze-
rezték be.  
Az iskolák igazgatói természe-
tesen jelentették a szülőknek 
az esetet, majd mi is átadtuk 
jelentésünket az állami rendőr-
ségnek a komplett fotódoku-
mentációval együtt. Jelenleg 
folyamatban van az eljárás, leg-
alábbis mi még nem kaptunk 
olyan értesítést, hogy az ügyet 
lezárták volna. 

Kovács Koppány 
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Legutóbbi számunkban Sok? Nem sok? címmel olvasói leve-
let közöltünk. Az alábbiakban közzétesszük az érintett fél, 
a Somorjai Lakásépítő Szövetkezet igazgatójának, Varga 
László mérnöknek a levélre írt válaszát:
– A valódi történet dióhéjban  a következő: egyik délelőtt meg-
jelent Kopasz Eszter a karbantartó részleg vezetőjénél, N. Viktor-
nál, és jelentette, hogy fűtőtestet cserélt a fürdőszobájában. Kéri a 
hőfogyasztásmérő (pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov 
– PRVN) áthelyezését az új radiátorra. N. Viktor, miután megegyez-
tek az árban (302.- Sk), ki is küldte az egyik erre beiskolázott karban-
tartót az ehhez szükséges műszaki felszereléssel a helyszínre (tehát 
1 embert). A karbantartót a helyszínen a következő kép fogadta: 
az öreg lapradiátor(!) leszerelve,  lent a talajból kijövő csőcsonkok 
bedugózva, egy új létraradiátor(!) pedig kicsomagolatlanul a kád-
nak támasztva. A karbantartó figyelmeztetésére, hogy itt nem lehet
még átszerelni a PRVN-t, mert nincs felszerelve az új radiátor, az 
volt a válasz, hogy igen, ő előzőleg már hívott ide egy maszek sze-
relőt, aki le is szerelte az öreg radiátort (ami pofonegyszerű), de nem 
vállalta az új létraradiátor felszerelését, mert az új felfogatást és új 
bekötő csőrendszer kiépítését igényelte. Mindezt talpalatnyi helyen, 
körös-körül csillogó csempe. Mi, hogy segítsünk a lakón, és estére 
már legyen a fürdőszobájában meleg, nekifogtunk (lévén ekkor kb. 
13.00 óra). Elkezdődött a versenyfutás az idővel, mert rögtönöznünk 
kellett: a már ott lévő karbantartó futott csöveket szerezni (mert 
raktárunk már nincs), egy másik karbantartó futott csőidomokat 
(„fitinky”) és tartóanyagot vásárolni, a részlegvezető pedig kenő és
tömítő anyagot. El lehet képzelni, hogyan kellett a két karbantar-
tónak dolgoznia a „bauring” lakás fürdőszobájában hasszákokkal, 
menetvágókkal, szögköszörűvel és ütvefúróval (bár, amit lehetett, a 
lépcsőházban csináltak) – minden pillanatban ott lógott a levegő-
ben, hogy valahol a csempe lepörcenik (de nem pörcent le). Néhány 
perccel 16.00 óra után kész is voltak, és a munkájukkal Kopaszné 

meg is volt messzemenően elégedve. 
Az ár pedig: a karbantartó részleg óradíját (hodinová zúčtovacia 
sadzba – HZS) minden évben a lakásszövetkezet legfelsőbb szer-
ve, a közgyűlés határozza meg, aminek tagja az érintett lakótömb 
közös képviselője és még egy küldött is (Dunajská 4-6-8-10), akik 
minden dokumentummal erre vonatkozóan rendelkeznek. Hogy-
hogy Kopasz Eszter 30 éve tagja a szövetkezetnek, és ezt nem 
tudja? Azonkívül miniszteri (Ivan Mikloš) döntésre, 3,5 éve, saj-
nos, ÁFA (DPH)-fizetők lettünk a lakástulajdonosok irányában(!).
Megjegyzem még, hogy az óradíj csak az évi közvetlen költsége-
ket tartalmazza, nyereség nélkül (družstvo pracuje na princípe 
priamej nákladovosti). A jelenleg érvényes óradíj 254.- Sk + anyag 
+ DPH. És ez az óradíj tartalmazza például az állandó (nonstop) 
haváriaszolgálatot is, szombat, vasárnap, éjjel-nappal, ünnepna-
pok stb. Kíváncsi volnék, a környéken milyen hozzánk hasonló jogi 
személy dolgozik olcsóbban. Ja, ha fusiban, zsebre, az egészen más, 
de könyvelje csak be, vezesse el az „elvezetéseket” stb.! 
Ami érthetetlen a számomra, az az, hogy az olvasó a levél elején 
beismeri, hogy egy másik szerelő nem vállalta az új, atipikus fűtő-
test felszerelését, mi elvállaltuk, a munkát véghez is vittük, meg is 
volt vele elégedve, levele végén mégis arra biztat, hogy ne vegyék 
igénybe szolgáltatásainkat. Ki érti ezt? Az eset nagyon tanulságos 
számunkra, okultunk is belőle, kár, hogy saját kárunkon. Egy biztos: 
jótett helyébe jót ne várj. Ezt úgy kell érteni, hogy a lakásszövetke-
zet a házkezelőségi szerződés értelmében csak a lakótömbök közös 
részeit(!!!) hivatott javítani, karbantartani, újítani. Lakáson belül 
csak azért vállalunk munkát, hogy a lakóknak ne kelljen iparosok 
után futkosniuk. 
Mindezek után a tisztelt olvasóra bízom, döntse el, kinek van igaza.

A válasszal az ügyet lezártnak tekintjük.
A szerkesztőség 

V Á L A S Z  A Z  O L V A S Ó I  L E V É L R E

– A négycsillagos szállóban 54 
szoba, az igényesebbek részére 
több apartman található. A ven-
dégek több száz ételféleségből, 
köztük sok különlegességből 
válogathatnak, s megízlelhetik 
a szálló saját cukrásztermékeit 
is. Az elszállásolási és étkeztetési 
lehetőségen kívül konferenciák, 
kongresszusok, szemináriumok, 
továbbképzések, lakodalmak és 
családi összejövetelek szerve-
zését is vállalja. Teszi mindezt 
kellemes, nyugodt, családias 
légkörben – tudtuk meg Nagy 
István műszaki igazgatótól.
Nagy István elmondja azt is, 
hogy szállodájuk vezetősége 
mindent megtesz annak érde-
kében, hogy a vendégek jól 
érezzék magukat, s mivel a Kor-

morán ilyen gyönyörű, csendes 
környezetben fekszik, kihasznál-
va a természet adta lehetősége-
ket, tavaly 19 hektáron meg-
építette a Lagúnának nevezett 
csodálatos parkot. Persze nem 
hiányzik a tenisz-  és futballpá-
lya sem, a szállodai vendégek 
és az ide látogatók élhetnek az 
üdülőközpont adta lehetősé-
gekkel (száraz és nedves sza-
una, pezsgőfürdő stb.), a vízi 
sportokról nem is beszélve. 
Nagy Istvántól, akinek neve 
nélkül a Kormorán el sem 
képzelhető, megtudtuk azt is, 
hogy 2003-tól, amikor a jelen-
legi tulajdonosok megvették 
a szállodát a Jednota Coop 
Fogyasztási Szövetkezettől, 
az épület jelentős felújításon 

esett át. Ezek az átalakítások 
szemmel láthatóak, ahogy azt 
a műszaki igazgató mondja: a 
távolabbról érkező egykori kol-
légáim mind ámulnak-bámul-
nak a látottakon. 
A Kormorán szálló vezetősége 
szeretné, ha a hotel nemcsak a 
külföldi és a hazánk egyéb tája-
iról érkező vendégek, hanem 
a helyi lakosok számára is att-
raktívvá válna. A vissza-vissza-
térő vendégeknek is mindig 
újat szeretne nyújtani. Az idén 
például az egészséges táplál-
kozásra hívja fel a figyelmet,
s ennek már most is szemmel 
látható eredményei vannak. A 

reggeliző vendégek számára 
például a 190 koronás, svéd-
asztal típusú reggeli mellé a 
napi ajánlat szerint ingyenes 
gyümölcs-  és zöldséglevet 
kínál. Figyelmének középpont-
jában áll a szállodához tartozó 
park rendbetétele is, az idényre 
készülve már végzi a bokrok, a 
fák visszavágását, tervezi újabb 
sportlétesítmények kiépítését, 
egyszóval arra törekszik, hogy 
vendége és a helyi lakosok szá-
mára is kedvező körülménye-
ket teremtsen, kellemesebbé, 
vonzóbbá tegye a vízparton 
töltött idejüket.              

Tóth Ilona

Mi újság a Kormorán szállóban? 
Január utolsó napjainak egyik szép, napsütéses 
délelőttjén Csölösztőn járva megálltunk a Kormo-
rán szállóban, ahol afelől érdeklődtünk, milyen 
élet zajlik a tél kellős közepén ezen a csendes, szép, 
nyugodt helyen. Mert, ugye, a szálló a bős—nagy-
marosi vízi erőmű felvízcsatornájának közvetlen 
közelében, a csölösztői lagúna partján fekszik.
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Országos kutyaverseny
A somorjai PO&VA kinológiai klub 7. alkalommal  
rendezte meg országos kutyaversenyét Somorja 
Város Kupájáért. A versenyről Pongrácz István, a 
klub elnöke nyilatkozik:

– A miénknél nagyobb 
kutyaversenyek általában 
mind tavasszal kezdődnek. 
Némelyik klub, ahogyan mi 
is, télen is szoktak versenye-
ket rendezni, amelyeken a 
kutyák a nagy versenyek 
előtt megmérettettnek. 

A mi téli versenyünk már 
hagyomásnyosnak mondha-
tó, hiszen hetedik alkalommal 
sikerült megrendeznünk, és 
büszkén mondhatom, hogy az 
egész országból voltak részt-
vevők. Három kategóriában 
indulnak a versenyzők. Az első 
kategória a ZM, ez az alapka-
tegória. Ebben általában fiatal
kutyák szoktak versenyezni, a 
bírók ekkor az alapvezénysza-
vak teljesítését és az alaptu-
dást nézik. Az SVV1-es kate-
góriában már az őrző-védő 
tulajdonságokat és a vezény-
szavak betartását is figyelik,

itt nehezebb feladatoknak kell 
megfelelniük a kutyáknak. A 
harmadik kategória az IPO, itt 
a kutyának már nemzetközi 
követelményeknek kell  meg-
felelnie, minden gyakorlatot 
és feladatot póráz nélkül kell 
végrehajtania. Ez már egy 

magas fokozatú kategória.  
A verseny reggel kilenckor 
kezdődött és délután fél ötkor 
ért véget. Idén összesen 26 
kutya versenyzett Somorja 
Város Kupájáért. Mindegyik 
kategóriában az első három 
résztvevőt díjaztuk, ezenkívül 
még minden kategóriában 
díjat kapott a legfiatalabb
gazdi is. A somorjai verseny-
zők közül a ZM kategóriában 
Huber György lett az első, a 
második a szintén somorjai 
Kolník Péter. Az SVV1-es kate-
góriában a lányom, Pongrácz 
Szilvia lett az első.               (kk)

FC STK 1914 SOMORJA

Hogyan készül a felnőttcsapat az 
idény tavaszi fordulójára?
A III. ligában szereplő szenio-
rok csapata a tavaszi idényre 
való felkészülést január 8-
án kezdte. Edzéstervében 10 
előkészítő mérkőzés szerepel: 
január 19.: D. Lužná – Somorja 
0:0, január 26.: Artmédia B 
Bratislava – Somorja 4:1, febru-
ár 2.: Rača Bratislava – Somorja, 
február 6.: Inter Bratislava (serd.) 
– Somorja, február 9.: Topoľčany 
– Somorja, február 16.: Vieska 
– Somorja, február 17.: O. Potôň 
– Somorja,  február 20.: Trhová 
Hradská – Somorja, február 23.: 
Pezinok – Somorja, március 1.: 
Iskra Bratislava – Somorja.
A futballcsapat vezetője 
továbbra is Sánka László, veze-
tő edzője Marian Novotný, az 
Inter Bratislava egykori ligajá-
tékosa, az edző asszisztense 
pedig Szabados József lesz. A 
tavaszi felkészítésbe az aláb-
bi játékosok kapcsolódtak be: 
Almási Péter, Ambrus Róbert, 
Červený Branislav, Kovács 
Tamás, Szabados József, Szerda 
Szabolcs, Soós Eduard, Pörsök 
Adrián, Őszi Zoltán, Végh 
Róbert, Vodička František, Süke 
Attila, Sárközy Kornél, Rigó Atti-
la, Soós Tamás, Valík Róbert, 
Bagin Miroslav, Šimon Viktor, 
Džupir Daniel, Polgár Márton, 
Szerda Dávid, Lacko Dániel, 
Šiška Pavol. A csapatból távo-
zik Méry Tamás, aki Nagyszar-

vára igazolt. Az FC STK 1914 
Somorja tevékenységét nagy-
ban befolyásolja az utóbbi évek 
pénzhiánya. Ezúton is kérjük 
további támogatók segítségét. 
Elérhetőség: Bárdos Gábor, tel.: 
5900 425.
Az őszi idény befejeztével 
egészségi állapotából kifolyólag 
lemondott tisztségéről Farkas 
Sándor, aki hosszú éveken át 
volt bemondó, vezette a tagsá-
gi nyilvántartást, becsületesen 
inkasszálta a tagsági díjat, pla-
kátokat készített és ragasztott 
ki, tájékoztató munkáját pon-
tosan és becsületesen végezte 
s aktívan együtt dolgozott a 
Somorja és Vidéke szerkesztő-
ségével. Az FC STK vezetősége 
nagyra értékeli odaadó munká-
ját, és Sanyi bácsinak mielőbbi 
műtét utáni gyógyulást kíván. 
A tavaszi forduló hazai mér-
kőzései:
Március 23.: Somorja 
– Negyed, 
április 6.: Somorja – 
Nagyölved, 
április 20.: Somorja – Galánta, 
május 1.: Somorja – Myjava, 
május 11.: Somorja – P. 
Bystrica, 
május 25.: Somorja – Párkány, 
június 15.: Somorja – D. 
Vestenice.

Balog István,
az FC STK 1914 titkára

Január 13-án  a Gold Ball Samaria fiatal focistái  Bruck and Leitha
osztrák városkába látogattak el az ott tartott nemzetközi futball-
kupára. Az osztrák csapatok között egyedüli külföldiként váro-
sunkat két korosztály, az 1996-os születésű és az 1998-as szüle-
tésű focisták képviselték. A két korosztályban nyolc-nyolc csapat 
mérte össze erejét és tudását. Az 1998-as korosztályú csapatunk 
az 5. helyen végzett, míg az öregebbek, az 1996-os születésűek, 
csoportjukból elhozták az első helyezést
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Somorja és Vidéke – Somorja város önkormányzatának havilapja. Kiadja a város önkormányzata. A kiadásért felel: Domsitz Károly polgármester (tel.: 59 00 418). Szerkesztő: Tóth 
Ilona. Lapmenedzser és tördelőszerkesztő: Kovács Koppány. Nyelvi szerkesztő: K. Cséfalvay Eszter. A szerkesztőség címe: Városi Hivatal, 931 01 Somorja, Fő utca 37.  Telefon: 562 81 61. 
Fax: 5900 400.  E-mail: redakcia@samorin.sk, noviny@samorin.sk. Nyomdai előkészítés: Wanted Design, Somorja. Terjeszti: D. A. CZVEDLER Kft., Somorja. Beszerezhető az üzletekben, 
kávézókban, éttermekben, benzinkutaknál és más forgalmas helyeken. Nyilvántartási szám: 1/1991, az SZK Kulturális Minisztériuma, Pozsony.

2007. december 6-án 
Kajdacsy Dávid, december 
9-én Henyig Matej, decem-
ber 11-én Bodó Máté és 
Borguľová Laura, december 
15-én Ďuríšek Richard, 2008. 
január 1-jén Špaňo Matej, 
január 2-án Šulák Rudolf, 
január 3-án Jenčuš Martin, 
január 10-én Rončkevičová 
Radka, január 14-én Farkaš 
Dominik, január 19-én Sofia
Malfermo látta meg a napvi-
lágot. Sok sikert, újszülöttek!

SZÜLETETT

2007. december 17-én Csápai 
Kálmán 68 éves korában, 
december 24-én Konkoly 
János 56 éves korában, 2008. 
január 2-án Varga Anna 86 
éves korában, január 12-én 
Mikóczy Lajos 82 éves korá-
ban, január 21-én Vranský 
Peter 53 éves korában, január 
24-én Iván János 55 éves 
korában távozott az élők sorá-
ból. Béke poraikra! 

ELHUNYT

Nagyon jó egészséget, sok-
sok örömöt és boldogságot 
kívánunk azoknak a polgártár-
sainknak, akik 2008 februárjá-
ban töltik be a 70., 75., 80., 85., 
86. és ennél több életévüket: 
Balog István, Bilakor Želmíra, 
Gálffy Vincent, Gyulai Lajos,
Lajtman István, Mészáros 
Edmund, Szabó Margit, 
Szamaránszky József, Világi 
Márta, Drobný Ján, Farkas 
Sándor, Kadvan József, Timár 
Ferenc, Fekete Johanna, 
Katona András, Mikóczi Ber-
nadett, Csutora Mária, Miklos 
Erzsébet, Ruttkay Erna, 
Sebény Erzsébet, Vranský 
Ján, Zátroch Anna.

KÖSZÖNTŐ

ESEMÉNYNAPTÁR

Február 13. –  Gárdonyi Géza: A bor – színdarab 
(falusi történet sok zenével) a komáromi Jókai 
Színház előadása (bérletes előadás a „Doktor úr“ 
helyett) – 19.00 
Február 16. – A Híd vegyes kar álarcos batyubálja 
– 19.00    
Február 23. –  Jótékonysági gyermekbál a refor-
mátus egyházközség szervezésében – 14.00 
Március 2. – A Csemadok somorjai városi szerve-
zetének évzáró taggyűlése – 15.00
Március 7. – A Jednota COOP somorjai felügyelő 
bizottságának évzáró taggyűlése – 18.00

KRISTON INTIM TORNA – tanfolyam háromszor 
2 és ½  órában. Időpontok: február 20., február 27. 
és március 5. Érdeklődni az 562 22 41  vagy a 0907 
861 400 telefonszámokon lehet.

Városi Művelődési Központ

• Eladó Somorján 2-szobás 
téglalakás. Ára: 2,3 mil. Sk. Tel.: 
0907 524 832

Új kutyakozmetikai szalon nyílt
Szeretettel várom kedves kis négylábú 

vendégeimet vadonatúj kutyakozmetikai 
szalonomba. Karomvágás, fültisztítás, miri-
gyek tisztítása, nyírás, fésülés – mindez 250 

koronáért.

Fürdetés: 100 korona
Trimmelés: 100 korona

Kívánságra a házból személyesen és 
díjmentve elszállítom a kedvencet, majd 

kicsinosítva visszaszállítom. Telefonos 
megrendelésre dolgozom.

Tel.: 0908 126 642, Somorja – Királyfia 4.

A Szlovákiai Halászszövetség 
somorjai alapszervezete 

2008. március 2-án, vasárnap 
9.00 órai kezdettel

a városi művelődési központ színház-
termében évzáró taggyűlést tart.

Mivel fontos kérdések kerülnek napi-
rendre (pl. a csölösztői tó stb.), 
kérjük a tagság megjelenését!

A vezetőség

APRÓ HIRDETÉSEK

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

A Somorjai Lakásépítő Szövetkezet 
helyiségeket ad bérbe Somorján, a  

szövetkezet épületében, a Kovács utca 
40. szám alatt. A helyiségek elsősorban 
kisebb vállalkozások számára alkalma-

sak. További információ az 562/48 47 -es 
telefonszámon vagy személyesen a szö-

vetkezet épületében.

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját,
valamint baráti társaságát

a CSEMADOK és a HÍD vegyeskar 

farsangi álarcos batyubáljára,

amelyet 2008. február 16-án (szombaton) 
19.00 órai kezdettel

rendezünk a Somorjai Városi Művelődési Központ 
nagytermében.

Szimbolikus belépti díj: 200,- Sk
(zenedíj + támogatás)

Jegyelővétel: 2008. február 15-ig az énekkari 
tagoknál, illetve a 0904 284 394-es mobilszámon.

A zenét a REMIX zenekar szolgáltatja.

A somorjai Ruttkay Erna néni február 5-én töltötte be 100. életévét. Az ünnepeltnek e ritka jubileum 
alkalmából jókívánságait fejezte ki városunk polgármestere, Domsitz Károly is
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Spoločnosť Boni Fructi, spol. s r.o. so sídlom v 
Dunajskej Lužnej ( 15 km od Bratislavy) vyhlasuje 
konkurz na nasledovné pracovné pozície, pričom 
Miesto výkonu práce je DUNAJSKÁ LUŽNÁ:

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.SAMORIN.COM

ŠAMORÍN
Novinka

Ponuka práce:
Hladáme makléra pre Našu spoločnosť. 

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

časť Bučuháza

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

BYT - Šamorín

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

RD - Šamorín

Info: 0905/666 653

568 m2 573 m2 623 m2

764 m2 667 m2

� 0907/333 366
1 899 Sk/m2

� 0907/333 366 1 699 Sk/m2

Stavebné pozemky

Čukárska Paka
Stavebné pozemky

Všetky inžinierské 
siete k dispozícii

� 0907/333 3661 499 Sk/m2

Super
 pon

uka

Cena: 3 300 000 Sk

Cena: 6 800 000 Sk

Info: 0905/666 653
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