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Egy ember megkérte a festő-
művészt, hogy olyan képet 
készítsen, mely hűen ábrázolja 
a halált. Egy idő múlva megje-
lent a művész a festménnyel. 
A képen a szokásos ábrázolás 
volt látható: emberi csontváz 
és kasza. A képet megrendelő 
ember elégedetlen volt. Azt 
tanácsolta a mesternek, hogy a 
halált angyalnak ábrázolja, aki 
aranykulcsot tart a kezében. Az 
ember, aki a festő szemléletét 
helyesbítette, Borromeo Károly, 
Milánó szent életű érseke volt.
Ezzel a kis történettel bepil-
lanthatunk e két ember gon-
dolatvilágába. Az egyik szem-
lélet képviselője a festő. Ő a 
halálban a szükséges rosszat 
látja: az emberi életnek egyszer 
vége lesz, nem leszünk itt örök-
ké, meg kell halnunk; életünk 
mondatát, melyet itt a földön 
írunk, egyszer be kell fejezni; 
nem marad utánunk más, csak 
történelem. Ez a pesszimista fel-
fogás. 
A másik ember azt az optimis-
ta felfogást képviseli, amely a 
hitből fakad. Eszerint a halál az 
örök élet kapuja, a boldogság 
kulcsa. Az ilyen halál már nem 
nyomasztó és fájdalmas, mert 
nem a múltat, a szépet zárja le, 
hanem egy új, szebb jövőt ad, 
amikor az örök boldogság kapu-
ját nyitja meg. Nincs boldogabb 
lét, mint az örökkévalóságban 
Isten végtelen szeretetét élvez-
ni.
Morus Tamás, VIII. Henrik kan-
cellárja nem volt hajlandó aláír-
ni a király egyházfőségét magá-
ba foglaló iratot. Ezért börtönbe 

vetették és halálra ítélték. Azon-
ban minden nap felkeresték a 
király küldöttei, hogy megtuda-
kolják, nem változtatott-e állás-
pontján. Egy napon így szólt 
a követekhez: „Mégis megvál-

toztattam a döntésemet.” Erre 
a küldöttek tintáért és tollért 
rohantak, és kérték, hogy írja 
alá az okiratot. Tamás erre így 
válaszolt: „Nem arra gondoltam. 
Eredetileg le akartam vágatni 
a szakállamat a kivégzés előtt, 
nos, úgy döntöttem, hogy 
meghagyom.” Ennek az ember-
nek azért volt humorérzéke a 
börtönben is, mert biztos volt 
abban, hogy az aranykulcs már 
nála van. Magatartása az örök 
életben való rendíthetetlen 
hitéből származott.
 Minden ember belső énjében 
ott van a vágy az aranykulcs 
megszerzésére. Mindenki örök-
ké boldog szeretne lenni, senki 
sem szeretne igazából meg-

halni, hanem szeretetteljesebb 
világot, el nem múló boldog-
ságot kíván. Ez másképp nem 
is lehet, mert az embert Isten a 
saját képére teremtette. Ezért az 
ember is örökké szeretne élni. A 

halál ugyan megtette és megte-
szi a magáét, de a feltámadást 
már meghirdették: „Miért kere-
sitek az élőt a holtak között? 
Nincs itt, feltámadt!” (Lk 24, 5-6) 
Ha hiszünk Jézus Krisztus fel-
támadásában, választ kapunk 

életünk nagy kérdéseire, külö-
nösen világos lesz előttünk éle-
tünk célja. Jézus emberré lett, 
és a kereszten feláldozta magát 
értünk. Ezzel ő tökéletes áldo-
zatot mutatott be helyettünk, 
és eltörölte adósságunkat. A 
bűnös ember képtelen volt 
kiengesztelni az Istent. Jézus 
ezt megtehette minden ember 
nevében, mert ártatlan volt. 
Tökéletes, tiszta áldozatával 
megszerezte nekünk az elvesz-
tett örök boldogságot. Mindezt 
bizonyítja feltámadásával. 
Valljuk be őszintén – gyakran 
úgy élünk, mintha a húsvét 
eseménye még mindig előt-
tünk állna. Buzdítson minket 
az a tény, hogy a feltámadás 
nagy eseménye után Jézus már 
2000 éve minden időben lel-
kes követőkre talált. Az ő hívei 
követni fogják őt a feltámadás-
ban is, és társörökösei lesznek 
a múlhatatlan boldogságban. 
Ha hiszünk ebben, és életün-
ket ennek alárandeljük, nyert 
ügyünk van. Az aranykulcs a 
miénk. Kell ennél több? 

Šranko László 
katolikus káplán

A HÚSVÉT ARANYKULCS

A somorjai katolikus plébániahivatal kéri a templomlá-
togatókat, hogy a templomi értékek védelmében job-
ban figyeljenek a templomban vagy a környékén ólálko-
dó gyanús személyekre.
Ez év január 6-án ugyanis ismeretlen tettesek vasrúddal 
lefeszítették a lourdes-i barlangnál a falba erősített acél-
perselyt, és elvitték, természetesen a tartalmával együtt. A 
rendőrséget is értesítettük, de eddig semmi eredmény. A 
nyomravezetőnek a plébánia  5 000 Sk pénzjutalmat ajánl 
fel, mert mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy a tettesek 
kézre kerüljenek.

A katolikus plébániahivatal

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!
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A városi önkormányzat nevében Domsitz Károly polgármester 
2008. február 21-én köszöntötte azokat a polgártársainkat, akik a 
hónap folyamán töltötték be 70., 75., 80., 85., 86. vagy ennél több 
életévüket

A somorjai Szabadidőközpont a sok-sok helyi támogatónak 
köszönhetően a városi művelődési központtal együttműködve 
idén is megrendezte a már hagyományosnak mondható farsangi 
jelmezbált. A gyerekek: óvodások és az alapiskolák alsó tagoza-
tos tanulói ötletesebbnél ötletesebb jelmezekben jelentek meg. 
Bemutatkoztak a bírálóbizottság tagjainak, akiket bizony nem kis 
feladat elé állított a legeslegszebb jelmezek kiválasztása. A masz-
kabálon Batman, Zorro, boszorkány, Piroska és sok más mesealak 
ropta a táncot, még szaloncukorral is találkoztunk... 

A Híd vegyes kar hagyományos farsangi batyubálja idén sem 
maradt el. Arról, hogy a hangulat fergeteges volt, a felvételek 
tanúskodnak

A Szlovákiai Nyugdíjasok Szövetsége somorjai alapszervezetének  
farsangi délutánja kiváló hangulatban zajlott. Bizonyítja ezt felvé-
telünk is, amelyen az álarcos hölgyeket örökítettük meg, akik a 
bemutatkozás mellett a hangulatos zenére táncra is perdültek
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2008. február 14-én tartotta ülését a városi képviselő-testület 

Számadás a tavalyi év gazdálkodásáról 
A város jól gazdálkodott 2007-
ben, az évet nyereséggel zárta 
– hangzott el a közgyűlésen, így 
a képviselők egyhangúlag jóvá-
hagyták a 2007. év költségveté-
sének a kiértékelését. Egyhangú-
lag egyetértettek azzal is, hogy a 
város elöljárói: a polgármester, 
az alpolgármester, a főellenőr, 

valamint a város kulturális, szo-
ciális és oktatási intézményeinek 
igazgatói megkapják 2007. évi 
jutalmukat. 
A határozatok teljesítésének 
ellenőrzésekor a 2005. október 
20-án hozott 25. számú hatá-
rozat kapcsán szóba jöttek a 
Pomléi úti kiskertek. A város 
a kiskertek bérlőivel 2011-ig 
szólóan meghosszabbította a 
bérleti szerződéseket. A vasúti 
nyomtávot illetően a vasúti tár-
sasággal annak idején megfe-
neklettek a tárgyalások, mivel 
a társaság versenytárgyalást 
írt ki az adott terület eladására. 
Az általa kikiáltott összeg olyan 
magas volt, hogy a városveze-
tés a képviselők jóváhagyásával 
elállt a résztvételtől. A verseny-
tárgyalás azonban sikertelen 
volt, így a város újrakezdi a tár-
gyalásokat a vasúti társasággal, 
s szeretné az ügyet pozitív irány-
ba előremozdítani. A képviselők 
módosították a 2008. évi költ-
ségvetést, mivel a Szenci úton 
a gyalog-  és kerékpárút kiépí-
téséért a kivitelező csak az idén 
számlázott, valamint azért, mert 
az oktatási intézmények felújí-
tása okán lehetőség nyílt euró-
pai uniós pénzek elnyerésére (a 
város a Kolostor utcai alapiskola 
és két óvoda felújítására nyúj-
tott be projektet). Ezért a 322 

milllió 803 ezer korona értékben 
2007. december 13-án jóváha-
gyott kiegyensúlyozott költség-
vetést 345 millió 432 ezer koro-
nára módosították. Elfogadásra 
került több általánosan kötelező 
érvényű rendelet, a városi hiva-
tal szervezési rendtartása is. A 
képviselők módosítottak két 

2007-ben 
j ó v á h a -
gyott hatá-
r o z a t o t , 
jóváhagy-
ták a városi 
rendőrség 
tavalyi évi 
tevékeny-
s é g é r ő l 
szóló jelen-
tést. Élénk 
vitát váltott 
ki a zsina-

góga környékének beépítési 
terve. A 2000-ben készült tervet 
illetően a vita elsősorban a refor-
mátus templom környékének 
beépítéséről folyt. A terv ezen a 
területen kétszintű plusz tető-
teres épülettel számol, de ezzel 
az egyházközség presbitériu-
ma nem ért egyet. Véleményük 
szerint a tervezett beépítéssel 
jelentősen csökkenne az Árpád-
kori műemlék templom látható-
sága. György András református 
lelkész több fontos érvet felso-
rakoztatva kérte a képviselőket, 
hogy a beépítési terv elfogadá-
sakor vegyék figyelembeatemp-
lom műemlék voltát. Elmondta, 
hogy a református egyház a szó-
ban forgó terület tulajdonosával 
megegyezve telekcserére is haj-
landó. A  hosszan tartó vitát és a 
szünetet követően végül olyan 
döntés született, hogy a város és 
az egyház képviselői, valamint a 
telektulajdonos tárgyalják újra 
az ügyet, egyezzenek meg, és 
a beépítési terv jóváhagyását 
halasszák a legközelebbi köz-
gyűlésre.  A közgyűlésen megál-
lapodás jött létre arról is, hogy a 
város költségvetésének negyed-
évenkénti értékelésekor a főel-
lenőr terjesszen elő jelentést a 
közbeszerzésekről is. 
Terv született a Pomléban levő 
szabadtéri színpad felújításá-

ra. Az amfiteátrum felújítását a
város kiemelt feladatként kezeli. 
A statikai bemérés már elkészült, 
a közeljövőben sor kerül néhány 
tanulmány kidolgozására, a tes-
tületi döntést követően pedig a 
munkák kivitelezésére.  
A képviselők interpellációi   
Németh Ildikó felhívta a figyel-
met arra, hogy a Lovagló utcai 
22-es számú elhagyatott házat 
minden jel szerint birtokba vet-
ték a hajléktalanok. Az udvaron 
gyűlik a szemét, a házban lehe-
tetlen állapot uralkodik. A jelen-
ségre a szomszédok is felfigyel-
tek, és kérik a helyzet orvoslását. 
A képviselőnő azt a választ kap-
ta, hogy a város kapcsolatba lép 
az ingatlan tulajdonosával.
Kiss Csaba felhívta a figyelmet
arra, hogy a Csölösztői úton a 
megnövekedett forgalom követ-
keztében veszélyessé vált a gya-
logosközlekedés. Véleménye 
szerint sárga jelzések kihelyezé-
sére lenne szükség. Elmondta 
továbbá, hogy a reggeli órákban 
az Ister melletti buszmegálló 
környékén hatalmas a forgalom, 
főleg 7 és 8 óra között, amikor 
a gyerekek iskolába mennek. 
Kérte, ha egy mód van rá, küld-
jenek városi rendőrt a forgalom 
felügyeletére. Szólt arról is, hogy 
Somorján három éve megszűnt 
a gyermekelsősegély-szolgá-
lat. Már akkor felszólalt, hogy a 
város tegyen lépéseket az orvosi 

ügyelet újrabevezetése érdeké-
ben. A megoldás még mindig 
várat magára, mondta. Domsitz 
Károly polgármester válaszában 
elmondta, hogy a kerületi tiszti-
orvos sem tud megoldást adni 
a problémára, mivel a hatályban 
levő törvények szerint az ügye-
let a dunaszerdahelyi kórházban 
működik. 
Bittera István felszólalásában 
elmondta, hogy a kultúrház kör-
nyéke kiépült, új parkolóhelyek 
is létesültek, csak az autók par-
kolási rendje nincs szabályozva. 
Ezt még meg kellene oldani, 
mondta.
Almási Péter arra hívta fel a 
figyelmet, hogy az öregotthon-
nal szemben álló régi ambu-
lancia, az egykori tüdőgondozó 
épülete omladozik. Véleménye 
szerint restauráltatni kellene. 
Megkérdezte továbbá, milyen 
változást hozott a legutóbbi 
közgyűlésen jóváhagyott, a pla-
kátok kihelyezését szabályozó 
rendelet, valamint azt, mikor lesz 
sebességkorlátozás a Szőllőskert 
utcában, amint azt az októberi 
közgyűlésen javasolta. A polgár-
mester elmondta, hogy első két 
felvetésére írásban kap választ, a 
sebességkorlátozással kapcso-
latban pedig elhangzott: amint 
megérkezik a járási rendőrpa-
rancsnokság véleménye, kihe-
lyezésre kerül a sebességkorlá-
tozó tábla.                                    (on)

Március 28-án Jan Ámos Komenský születésének évfordulójára 
emlékezve ünnepeljük a tanítók napját. A múlt század elején 
még nem tartottak pedagógusnapot, noha a pedagógusok 
mindig köztiszteletben álló személyek voltak. Nemcsak azért, 
mert új ismeretekre, valamint jóra, szépre tanították a rájuk 
bízott nebulókat, hanem azért is, mert a kultúra terjesztésének 
oszlopai voltak a városokban és falvakban.
A tanítónak nemcsak az volt a hivatása, hogy tanítson. Színház-
szervezői, egészségügyi, mezőgazdasági ismereteinek is kel-
lett lennie, hogy irányítani tudja a lakosságot. Segítőtársa volt 
az orvosnak, amikor el kellett végezni a  védőoltásokat, de az 
énekkarok vezetése és a helység kulturális életének irányítása 
is a feladatai közé tartozott. A pedagógusok ma is megérdem-
lik tiszteletünket és megbecsülésünket.  Kedves pedagógusok, 
köszönjük önöknek, hogy minden nap nevelik és irányítják a 
fiatal generációt.  Munkájukhoz minden jót kívánunk.
Domsitz Károly,      Vajas István,                                                                                             
Somorja város polgármeste                     a tanügyi hivatal vezetője

KÖSZÖNTŐ
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Tűzoltás emberszeretetből – jutalom nélkül 
Somorja város tűzoltósága 
2007-ben járási szinten 535 
esetben vonult ki, ebből 216 
esetben tűzesethez, 235-ször 
műszaki mentéshez, 20-szor 
gazdasági káreltakarításhoz, 
20 esetben téves riasztás tör-
tént. Gyakorlatra 51 alkalom-
mal került sor a tűzoltóknál. 
A Dunaszerdahelyi Tűzoltó 
és Műszaki Mentőszolgálat 
Állomásának oltáskörzeté-
ben 227, a nagymegyeri állo-
más oltáskörzetében 69, a 
somorjai állomás oltáskörze-
tében pedig 192 alkalommal 
történt beavatkozás 2007-
ben – hangzott el a Somorjai 
Önkéntes Tűzoltótestület 
évzáró taggyűlésén, amikor 
a tavalyi év tevékenységét 
értékelték. 
„A tűzoltó nem jutalomért oltja 
a tüzet, hanem emberszeretet-
ből.“ A somorjai tűzoltók nem 
véletlenül választották ezt a 
mottót, amelyet a szertár ülés-
termébe lépve akarva-akarat-
lan is elolvasunk. Tűzoltóinkat 
az emberszereteten kívül a 
segítőkészség, a másik ember 
tiszteletben tartása, értékei-
nek, sőt élete megmentésének 
igyekezete vezérli. Mindezt 
szem előtt tartva végzik mun-
kájukat mindennemű juta-
lom és fizetség nélkül, önként,
ahogy az a testület nevében is 
szerepel. Városunk polgárai és 
vállalkozói jól tudják ezt, ezért 
az utóbbi években mind töb-
ben vannak olyanok, akik évi 
adójuk két százalékát a tűzoltó-
testületnek ajánják fel. A testü-
let 2007-ben is több mint 200 

ezer koronával gazdagodott, 
s ebből az  összegből bővíteni 
tudta felszerelését. Nem elha-
nyagolható az a támogatás 
sem, amelyet a testület továb-
bi szponzoraitól, elsősorban 
testvérvárosunk, Leiderdorp 
tűzoltóitól kap. Egyre bővül a 
szertár műszaki felszereltsége, 
korszerűsödik épülete. Ezekhez 
a munkákhoz, mint ahogy a 
fenntartáshoz is, az anyagiakat 
legnagyobb mértékben mégis 
a város költségvetése biztosít-
ja.
Tűzoltóink rendszeresen ellen-
őrzik a városi tűzoltókutakat. 
Így tettek 2007-ben is. Megálla-
pították, hogy a kutak vízszintje 
rohamosan csökken, és közelít 

a tűzoltószivattyúk szempont-
jából kritikus vízmennyiséghez. 
Az Iskola utcai és a Fő utcai 
kutat pedig nehezen lehet 
megközelíteni, ezt a közeljövő-
ben sürgősen orvosolni kell.
Az önkéntes tűzoltók a köte-

lességeiken kívül ápolják a 
hagyományokat is. Évente 
több bajtársi összejövetelt 

szerveznek, ők a szüreti ünnep-
ség társrendezői, nem feled-
keznek meg a Miklós-járásról, 
hogy csak a legnépszerűbb 
rendezvényeket említsük. 
Részt vesznek a tűzoltóverse-
nyeken, az utóbbi időben több 
főzőversenybe is beneveztek, 
sőt szerveztek is egyet. Tavalyi 
legnagyobb sikerüknek talán 
a Dunakilitin rendezett Szi-
getközi  Vízifesztiválon elért 1. 
helyet mondhatnánk, amely 
során tűzoltóink valóban kitet-
tek magukért. Ápolják a baráti 
kapcsolatokat országhatáron 
kívül és belül, aminek legjobb 
bizonyítéka az, hogy az évzáró 
taggyűlést is megtisztelte jelen-
létével Balogh Ferenc, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Tűzvé-
delmi Szövetség elnöke, Szalay 
Imre, Bősárkány polgármestere 
és a helyi tűzoltótestület elnö-

ke, járási kiküldöttként jelen 
volt László Gábor, Mad polgár-
mestere és a helyi testület elnö-
ke, Bős, Tejfalu, Keszölcés és 
több más település képviselője, 
valamint Domsitz Károly, város-
unk polgármestere, Nagy Béla, 
a Dunaszerdahelyi Tűzoltó-  és 
Mentőszolgálat járási igazgató-
ja és több más meghívott.  

Rangemelések
Az önkéntes tűzoltótestület 
évzáró taggyűlésén rangeme-
lésekre, hűségérmék átadásá-
ra is sor került. Tiszti rangott 
kapott Heller Péter, Ürge Lajos, 
id. Molnár József és Posztós 
Károly. Rangidős tűzoltó lett 
Bors Mónika és Újhelyi Zoltán, 
főtűzoltó: Fráz Katalin, Fritz 
Veronika, Kovács László, Mol-
nár Gyöngyi, Petrákovics Zol-
tán, Simon Erzsébet és Sipos 
Erika, törzsmester: Fülöp Ist-
ván, ifj. Fürdős József, ifj. Szabó
József, főtörzsmester: Bogár 
Gábor, Budínsky Jaroslav, 
Fülöp Szilvia, Hegyi Gábor, 
Jávorka Anikó, id. Jávorka 
Lajos, Kiss György és Koleszár 
Jarmila, ifjabb testületmester:
Beňák Tamás, testületmester: 
Fürdős László, Szegény János, 
Takács Sándor, idős testület-
mester: ifj. Heller Péter és Trpín 
Milán, főtestületmester: Bartal 
József és Varga Ferenc. Hűség-
érmet kaptak: 10-éves szol-
gálatért: Fráz Katalin, Fülöp 
Szilvia, Kulcsár József és Trpín 
Milán, 40-éves szolgálatért 
Árva István, 50-éves szolgála-
tért: Lukács Pál Joachim. 

Tóth Ilona   A résztvevők

Domsitz Károly polgármester jókívánságait fejezi ki Posztós Károly többéves aktív 
tagnak

Takács Sándor a tevékenységről szóló beszámolót terjeszti elő
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Biztonságosabb Somorja: Bevezetjük az utcai kamerás rendszert
Február 1-jétől új parancs-
noka van a somorjai városi 
rendőrségnek dr. Mészá-
ros Richard személyében. 
Az alábbi beszélgetéssel őt 
mutatjuk be olvasóinknak.  
– Mészáros úr, Ön hosszú 
ideig állami alkalmazottként 
dolgozott a belügyminisz-
térium kötelékében. Városi 
rendőrparancsnokká történt 
kinevezéséig állami főta-
nácsos volt. A közrendet, 
közfegyelmet, a törvények 
betartását, az előírásokat 
illetően tehát nem kevés 
tapasztalattal rendelkezik. A 
városi rendőrparancsnokság 
azonban merőben más jel-
legű munka, más szabályok 
vonatkoznak rá, mint az álla-
mi alkalmazottakra. Szerzett 
már tapasztalatokat e rövid 
idő alatt?
– A városi rendőrök munká-
ja nem sokban különbözik az 
állami rendőrök munkájától. 
Való igaz, hogy a városi rendőr-
ség munkakörét a Törvénytár 
1991/564 szám alatt megjelent 

törvénye és e törvény továb-
bi módosításai, kiegészítései 
határozzák meg. A törvény 3. 
paragrafusa 1. bekezdésének 
b/ pontja szó szerint említi: a 
községi (városi) rendőrség a 
vagyonvédelem ... terén együtt-
működik az állami rendőrség 
illetékes alakulatával. Vagyis a 
két rendőrség tevékenysége 
több területen egybeolvad. 
Ilyen például a közrend védel-
me, néhány szabálytalanság 
tisztázása, főleg a közlekedés 
terén. Vannak eltérések is, 
hiszen a városi rendőrség fel-
ügyeli a képviselő-testület által 
hozott általánosan kötelező 
érvényű rendeletek és a pol-
gármester által hozott dönté-
sek betartását. Hatáskörünkbe 
tartozik a környezet védelme, 
a közterület tisztán-  és rend-
ben tartása, de vannak olyan 
tevékenységek is, amelyekkel 
ez idáig még nem találkoztam, 
de ezekkel is folyamatosan 
ismerkedem. Az a gyenge egy 
hónap, amióta betöltöm ezt a  
tisztséget, még rövid idő arra, 

hogy értékeljem 
tevékenységün-
ket. 
– Kérem, mond-
jon néhány szót 
terveiről, elkép-
zeléseiről.
– Elképzeléseimet, 
terveimet illető-
en a legfonto-
sabbnak a városi 
rendőrség teljes 
kiépítését tartom. 
Itt elsősorban az 
a l k a l m a z o t t a k 
számának eme-
lésére gondolok. 
Jelenleg az állan-
dó szolgálat csak 
túlórákkal oldható 
meg, ami hosszabb idő után 
negatív hatással lehet a telje-
sítményre. Fontosnak tartom 
néhány műszaki eszköz és 
egyéb felszerelés megvásár-
lását is. Elsőrendű feladatnak 
azonban a kamerás rendszer 
kiépítését tartom.
– Tehát jó a véleménye az 
utóbbi időben oly népszerű-
vé vált kamerás rendszerről, 
melynek kiépítését egyre 
több település szorgalmaz-
za? Kiépítésével biztonságo-
sabbá válna Somorja? 
– A kamerás rendszert korsze-
rű műszaki eszköznek tartom, 
mely hatékonyabbá teszi a 
városi rendőrség munkáját. 
Kiépítésével biztonságosabbá 
válik Somorja, a polgárok és a 
városba látogató vendégek is 
nagyobb biztonságban érezhe-
tik magukat. A kamerás rend-
szer jelentős előrelépést jelent 
a bűnüldözés elleni harcban, 

nagymértékben akadályozza a 
bűncselekmények elkövetését, 
a vandalizmust és az egyéb nem 
kívánt jelenségeket az ellen-
őrzött területeken. A kamerás 
rendszer hatékony eszköz a 
lopások és bűncselekmények 
megelőzésében is. A bűnözőt 
visszatartja tette elkövetésétől, 
ha tudatában van annak, hogy 
tevékenységét monitorozzák, 
hiszen a kamerás rendszerrel 
minden lépését dokumentálni 
tudjuk. A monitorozó rendszer 
többek között lehetővé teszi a 
parkolás ellenőrzését is. Néze-
tem szerint a kamerás rendszer 
kiépítése egyértelműen biz-
tonságosabbá tenné Somorját. 
Erről tanúskodnak a kamerás 
térképező rendszer tevékeny-
ségéről készült felmérések is, 
melyeket azokban a városok-
ban végeztek, ahol már műkö-
dik ez a rendszer.
– Köszönöm a beszélgetést.

Tóth Ilona

Somorja városa 2008. május 1-jei belépéssel városi 
rendőrt keres állandó munkaviszonyba. 

A jelentkezők a kérvényt, életrajzot, érettségi bizonyít-
ványt és erkölcsi bizonyítványt tartalmazó jelentke-

zésüket 2008. április 6-áig küldjék el az alábbi címre: 
Mestský úrad, 931 01 Šamorín, Hlavná u. č. 37. 

A jelentkezés  feltételei: 
teljes középiskolai végzettség, erkölcsi feddhetetlenség,  

fizikai és lelki alkalmasság, legalább 21 éves életkor.
A magyar és más idegen nyelv ismerete, valamint a 

városi rendőrség kötelékében 
szerzett gyakorlat előny.

Beíratás az óvodákba
Tisztelt Szülők!
Somorja Város, a somorjai alapiskolák és tanintézmények 
fenntartója  közzé teszi, hogy a 2008/2009-es tanévre vonat-
kozó óvodai beíratásra - első körben - 2008 márciusában  
kerül sor a következő óvodákban:

Materská škola - Óvoda, Šamorín, Dunajská 33 - nevelési 
nyelv szlovák és magyar
Materská škola - Óvoda, Šamorín, Veterná 496/21 - neve-
lési nyelv szlovák és magyar
Materská škola - Óvoda, Šamorín, Poľovnícka 5 - nevelési 
nyelv szlovák és magyar
Materská škola - Óvoda, Šamorín, Ulica Márie 682 - neve-
lési nyelv szlovák és magyar
Materská škola, Šamorín, Gazdovský rad 37 -  nevelési 
nyelv szlovák 
Materská škola, Šamorín, Školská 14 – nevelési nyelv szlo-
vák 
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - 
Magyar Nyelvű Óvoda, Šamorín, Školská 14 
Materská škola s výchovným jazykom maďarským - 
Magyar Nyelvű Óvoda, Šamorín, Mliečno 108

Közelebbi információt az egyes óvodákban  nyújtanak.
A beíratás első körében a Somorján állandó lakhellyel rendel-
kező családok vesznek részt.

Dr. Mészáros Richárd
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Heizer Antal, a Magyar Köztár-
saság pozsonyi nagykövete 
Plank Zoltán titkár kíséreté-
ben február 12-én látogatást 
tett városunkban. A baráti 
látogatás során a városházán 
beszélgetést folytatott a város 

vezetőségével, Domsitz Károly 
polgármesterrel, Bárdos Gábor 
alpolgármesterrel és Sármány 
Ervin hivatalvezetővel a váro-
sunkban zajló időszerű esemé-
nyekről, majd látogatást tettek 
az ipari parkban, fölkeresték 

a református templomot és a 
paulánus kolostort. A kötetlen 
beszélgetés során szóba került 
az oktatásügy, egyes kulturális 
kérdések, de hangsúlyt kapott 
a határon átnyúló újabb köz-
vetlen baráti kapcsolatok kiala-
kításának és elmélyítésének, 
valamint a közös pályázatok 

benyújtásának lehetősége is.
A vendégek a délutáni órák-
ban egy év után ismét látoga-
tást tettek a Fórum Kisebbség-
kutató Intézetben, ahol annak 
igazgatójával, Tóth Károllyal, 
és munkatársaival, Petőcz Kál-
mánnal és Öllős Lászlóval foly-
tattak baráti eszmecserét. (ti)     

Az önkormányzat  
komolyan veszi az euró 
2009-es bevezetését 
A városi képviselő-testület 
decemberi ülésén elfogadta 
az új fizetőeszköz, az euró
bevezetésének tervét, amely 
tartalmazza az új feladato-
kat és meghatározza azokat 
a szakterületeket, amelyek 
fokozott figyelmet követel-
nek az új pénznem bevezeté-
se kapcsán. 
Az említett terv megvalósítá-
sára megalakult az EUROTÍM 
nevű munkacsoport, amely-
nek feladata az lesz, hogy 
koordinálja és felügyelje a 
városvezetés és a költségve-
tési szervezetek euróra való 
átállásával kapcsolatos folya-
matokat. Az Eurotím tagja két 
képviselő, RNDr. Németh Ildi-
kó és Tóth Imre mérnök, és a 
városi hivatal néhány munka-
társa, név szerint Németh Ilo-
na mérnök, Piačeková Helena, 
Édelová Mária, Kósa Henriet-
ta, Mgr. Vajas István, vezetője 
pedig Sármány Ervin mérnök, 
hivatalvezető. Az euróra való 
átállás a következő területe-
ket érinti: jogi – jogalkotói 

szakterület (városi rendeletek, 
szerződések, városi vagyon 
stb.), közgazdasági szakterü-
let (költségvetés, könyvelés, 
inventarizáció, adók és ille-
tékek, pénztár, statisztika, 
kimutatások stb.), gazdasá-
gi-adminisztratív szakterület 
(humán erőforrások, beru-
házások, kötelező kettős 
árfeltüntetés stb.), technikai 
szakterület (a város informá-
ciós rendszerei, regisztrációs 
pénztárak, egyéb műszaki 
berendezések), kommuniká-
ció (saját komunikációs terv 
elkészítése, a lakosság folya-
matos informálása stb.), az 
euróra történő átállás helyi 
szintű  felügyelete és ellen-
őrzése.
Az EUROTÍM egyik legfonto-
sabb feladata a lakosság szé-
les körű tájékoztatása lesz, 
ezért az idén biztosan  több 
cikkel is találkozunk majd a 
Somorja és Vidéke oldalain 
az euróra történő átállással 
kapcsolatban.  

 Sármány Ervin hivatalvezető

Januártól Samaria lett a neve a városi nyugdíjasklubnak – tudhat-
tuk meg a klub februárban tartott évzáró taggyűlésén Botló Ilona 
elnök asszonytól, aki a tavalyi év gazdag tevékenységét értékelve 
szólt azon lehetőségekről is, amelyeket a klub minden hétfőn és 
szerdán délután nyújt a tagoknak. Ahogy mondta: A tagságot az 
egymás iránti tisztelet és szeretet vezérli. 
Az évzáró taggyűlést megtisztelte jelenlétével Domsitz Károly 
polgármester és Bárdos Gábor alpolgármester is     

Heizer Antal nagykövet Somorján 
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Tükörcserepek Skriba Pál életéből 
1932 júliusában a tejfalusi 
ház tisztaszobájában vajúdik 
egy törékeny parasztasszony. 
A család várja az elsőszülött 
gyermek jöttét. A falu bábája 
erős kézzel segít a szenvedőn, 
majd váratlanul hangos gyer-
meksírás tölti be a szobát: – Fiú, 
fiú! – kiáltja a bába, és magas-
ba emeli a sivalkodó kicsikét. 
A nagymama és az édesapa a 
boldogság könnyeivel küsz-
ködik. – Fiú! Hála az Úrnak és 
egészséges! – Legyen a neve 
Pál. Skriba Pál – dönt a nagyi. 
Pali a család szeme fénye lett. 
Édesanyja szeméből boldog 
büszkeség sugárzott. Csöpp 
fiát elhalmozta nemcsak bölcs
tapasztalatokkal, hanem sok-
sok anyai szeretettel is. Bözsi 
néni kifogyhatatlan szereteté-
ből még nekünk, a két unoka-
húgnak is jutott bőven. Huncut 
kacagása még ma is a fülünk-
ben cseng. Boldog, életvidám 
pótnagyi volt. 
Skriba Pál kézügyessége, krea-
tivitása már 8-9 éves korában 
megmutatkozott. Belopódzko-
dott nagybátyja asztalosműhe-
lyébe, fúrt-faragott. Csodálatos 
játékok kerültek ki a keze alól: 
cséplőgép, elevátor, kötöző, és 
minden működő, igazi csoda-
játék volt. 
Tejfalu néhány száz évvel 
ezelőtt a Nagy-Duna ága-boga 
egyik szigetén épült. Lakosai 
bizonyára földműveléssel, halá-
szattal, fakitermeléssel, arany-
mosással foglalkoztak. Szeret-
ték a folyót, bár az nem mindig 
volt békés. Télutói jégzajláskor, 
tavaszi áradáskor bömbölt, 
mint „egy iszákos zseni”. Elmo-
sott mindent. Az emberek hiá-
ba vették körül házaikat, portá-
ikat „pőskerítéssel”, a víz volt az 
úr. Egyszer aztán a falu lakosai 
úgy döntöttek, elköltöznek 
északabbra, egy biztonságo-
sabb helyre, Somorja városá-
tól 2 km-re. Ám a vízi fészket 
sohasem felejtették, az ott élt 
a szívükben, sétáik a Dunához 
vezettek. 
Skriba Pál pedig nagyfiú lett.
Merész terveket forgatott a 
fejében. Tanulni fog. A polgári 
iskola befejezése után Pozsony-

ba vándorolt, az akkor megnyílt 
Magyar Pedagógiai Gimnázi-
umba. Itt hallotta hírét, hogy a 
következő tanévben megnyitja 
kapuit a magyar diákok előtt a 
Komáromi Magyar Tannyelvű 
Gimnázium. 1953-ban került 
álmai városába, Komáromba. 
Visszatértek az elüldözött, nagy 
tudású tanárok, hogy neveljék 
a szlovenszkói művelt ifjúsá-
got. Új nevekkel tért hát haza 
hetente Palkó, felnézett rájuk, 
példaképei voltak. Hitvallá-
suk: Törj magasabbra, igye-
kezz tökéleteset alkotni, válj 
hasznos tagjává árván maradt 
közösségednek! Gyakran 
emlegette tekintélyes tanárát, 
Czókoly Bélát. Évfolyamtársai 
közül a mindig vidám, gara-
bonciás Fecsó Pált emlegette, 
kedvelték egymást. Érettségi 
után Skriba Pált felvették a 
Pedagógiai Főiskola matemati-
ka–képzőművészet szakára. Ezt 
befejezve a Somorjai Magyar 
Tannyelvű Gimnázium ábrázo-
ló geometria- és esztétikataná-
ra lett. Ekkor kezdett tudatosan 
foglalkozni a festészettel. Szel-
lemi példaképe a Somorjáról 
Magyarországra települt Tallós 
Prohászka István festőművész 
volt. Barátok lettek. Pali gyak-
ran látogatta a művészt rozzant 
viskójában Mosonmagyaróvá-
ron. Barátjával, a tejfalusi Bódis 
Ferenc tanítóval elhatározták, 
hogy megrendezik Prohászka 
István műveinek kiállítását 
Somorján. 1966-ban a régi 
mozi nagytermében került sor 

a kiállításra. (2007 áprilisában 
Hushegyi Gábor rendezett újra 
önálló Prohászka-emlékkiállí-
tást Pozsonyban a Brämer-kúri-
ában.) S ezek után mi is lehe-
tett volna Skriba Pál festőmű-
vész témaválasztása, mint az 
Öreg-Duna és ágai, amelyeket 
gyermekkorunkban sokszor 
végigcsatangoltunk. Voltunk 
az Ötösöki-dűlő végében a 
kompi víznél. Hóvirágos rétek 
köszöntöttek bennünket. Egy 
lezuhant repülőgép láttán 
kinyargaltunk a Négyeseki-
dűlő legelőjén keresztül a 
kristálytiszta vizű ághoz, ahol 
gyakran fürödtünk, hogy 
megszemléljük a még füs-
tölgő roncsokat. De jártunk 
Csölösztő aprócska házai 
között, innen már csak egy 
„ugrás” a Benda-tanya és a régi 
vízimalom maradványai. Gyak-
ran kigyalogoltunk a faluhoz 
legközelebb eső valamikori 
településhez, Körtvélyesre. Itt 
régen, a II. világháború előtt 
hajóállomás, kikötő is volt. 
Itt simult bele az Öreg-Duna 
ölébe a nyugatra kanyaro-
dó bendai Duna-ág. Ezek a 
csodálatos helyek vászonra 
kerültek, festmények lettek 
Skriba Pál mesterkezei alatt. 
A körtvélyesi parton üldö-
gélve Pali átmutatott a túlsó 
partra: Az már Magyarország, 
az óhaza. Milyen jó lenne ott 
élni! – gondoltuk. Most hol 
található ez a táj? Sehol. Min-
dent víz takar, a Binder-alkot-
ta víziszörny, amelyet nézni 

lehet, de megfesteni nem. 
Beteges gigantománia.  
Kevés olyan embert ismertem, 
mint Skriba Pál festőművész. 
Mindenki szerette, tisztelte. 
Mélyen vallásos ember volt, falu-
ja minden tagját becsülte, közel 
állt rokonaihoz is. A belőle ára-
dó szeretet áthatotta művésze-
tét is. Tudta, „jól csak a szívével 
lát az ember”. Szerette a Duna-
melléki tájat, s ezt a szeretetet a 
művészet tisztelőinek is átadta. 
A napsütötte erdő volt második 
temploma, a tiszta, csobogó 
víz a szerelme. Fiai még súlyos 
betegen is autóba ültették, és 
vitték őt Bodakra, ahol még 
talán érintetlenül látható és él 
az ősi csallóközi táj. De festett 
emlékezetből is, hiszen zsige-
reiben hordozta az ősi szigeten 
épült egykori Tejfalu és környé-
ke csodálatos képeit. Festmé-
nyei megszámlálhatatlanok, 
az ő képei, a lefestett Duna-táj 
díszíti számtalan magyar család 
otthonát, hogy ne feledjük sem 
a hazát, se tehetséges fiát. Hosz-
szú betegsége alatt is dolgozott, 
képzőművészeti órákat adott a 
Somorjai Művészeti Alapisko-
lában. 2004-ben bekövetkezett 
haláláig festett, fáradhatatlanul. 
Temetésén több százan voltunk, 
rokonok, tisztelők, tanítványok, 
akik sohasem feledik Pali bácsit, 
aki emberségével szinte apjuk 
volt. 
„Hisz nagy az ő családja.” 

Pokstaller Otília, 
a Corvin Mátyás Alapiskola 
nyugalmazott pedagógusa

Skriba Pali bácsi 2004-ben a dőrejáráson                                                                                                                                          Archív felvétel
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Barackmag 
Hozzávalók a tésztához: 
40 dkg sima liszt, 25 dkg mar-
garin, 16 dkg porcukor, 12 
dkg dió, 3 csapott evőkanál 
kakaó, a krémhez: 2 tojás, 16 
dkg porcukor, 3 evőkanál tej 
25 dkg vaj
A hozzávalókat összegyúr-
juk. A barackmagformákat 
kivajazzuk, majd kibéleljük a 
tésztával, a közepére kis lyu-
kat nyomunk, és előmelegí-
tett sütőben megsütjük.
A tojássárgáját a cukorral 
és a tejjel elkeverjük, majd 
gőzön megfőzzük. Még for-
rón összekeverjük a tojások 
felvert habjával. Ha kihűlt, 
hozzáaadjuk a felhabosított 
vajat. A krémmel összera-
gasztunk 2-2 darab tésztát, 
majd megszórjuk vaníliás 
cukorral. 

Ecetes aprósütemény 
Hozzávalók: 28 dkg sima 
liszt, 28 dkg vaj, 2 tojássárgá-
ja, 2 evőkanál víz, 2 evőkanál 
ecet

A hozzávalókat összegyúrjuk, 
3-4 mm vastagságúra kinyújt-
juk, majd apró formákkal 
kiszurkáljuk, végül előmele-
gített sütőben megsütjük. 
Még melegen vaníliás porcu-
korba forgatjuk. Akkor finom,
ha 2-3 napig hideg helyen 
tároljuk. 

A kipróbált recepteket Álló 
Ilonától kaptuk Tejfaluról, aki 
az elkészítésükhöz sok sikert 
kíván.

Továbbra is várjuk olva-
sóink kedvenc receptje-
it. Kérjük, küldjék el őket 
szerkesztőségünk címére: 
Somorja és Vidéke, 931 01 
Somorja, Fő utca 37. vagy a 
redakcia@samorin.sk e-mail 
címre.

2008. MÁRCIUS

BEVETÉSEN A TŰZOLTÓK
• Február 4-én bejelentés érke-
zett a tűzoltókhoz, miszerint 
Somorján, a Halász utca és Ker-
tész utca kereszteződésében 
olaj folyt az úttestre. Egy Škoda 
Octavia  vezetője gépkocsijá-
val felhajtott a járdára, ezáltal 
megrongálódott a motor olaj-
teknője, és a hajtóanyag kifolyt 
a járdára. Az olajat a tűzoltók 
a járdáról abszorbeáló anyag 
segítségével távolították el. 
• Február 8-án 13.10 órakor 
háztűzhöz riasztották a somorjai 
és a dunaszerdahelyi tűzoltó-
kat. A bacsfai helyszínre érkező 
tűzoltók megállapították, hogy 
a családi ház villanyvezeté-
ke kapott lángra, feltehetően 
rövidzárlat miatt. A családi ház 
tulajdonosának a tűzoltók meg-
érkezése előtt sikerült megfé-
keznie a tüzet. 
• Február 15-én 11.54 órakor a 
dunaszerdahelyi és a somorjai 
tűzoltókat segítségül hívták egy 
budafai családi házban kelet-
kezett tűzhöz. A családi ház 
előszobájának berendezése és 
bútorzata kapott lángra, felte-
hetően a túlterhelt villanyveze-
téktől. A gyors beavatkozásnak 
köszönhetően a tűz nem terjedt 

át további helyiségekre.  
• Február 21-én 19.32 órakor 
Csallóközcsütörtök és Hideghét 
közt egy kisteherautó vezetője 
elvesztette uralmát a gépjár-
műve felett, és kisodródott az 
úttestről. A gépkocsi felfordult, 
vezetője sérüléseket szenve-
dett. A tűzoltók megérkezé-
sekor a gépkocsi vezetőjét a 
gyorsmentő személyzete első-
segélyben részesítette, majd 
kórházba szállította. 
• Február 22-én 6.38 órakor 
Somorja közelében a 63-as úton 
súlyos közlekedési baleset tör-
tént. Egy Škoda Fabia vezetője 
előzés közben elvesztette ural-
mát gépkocsija felett, lehajtott 

az úttestről, és egy fának ütkö-
zött. A gépkocsi teljesen össze-
tört, a tűzoltóknak több mint tíz 
percig tartott a női vezető kisza-
badítása a roncsból. 
• Szintén február 22-én 7.42 
órakor a 63-as főúton Bacsfa 
határában, a bősi letérőben 
közlekedési baleset történt. Egy 
Škoda Roomster és egy Škoda 
Octavia ütközött össze, amely-
nek következtében a Škoda 
Octavia lecsúszott az úttestről, 
magával sodorta a közeli kert 
kerítését, és kidöntött egy gyü-
mölcsfát. A Škoda Roomster 
vezetőjét fejsérüléssel szállítot-
ta kórházba a gyorsmentő.

2008. február 5-én és 6-án 
megtartottuk a hagyományos 
gyermek-szülő farsangi álar-
cosbált. A takarító nénik segít-
ségével feldíszítettük a bálter-
met. Már reggeltől karneváli 
hangulat uralkodott az óvo-
dában. A bejáratnál A három 
kismalac című meséből ismert 
malacka fogadta a gyerekeket. 
Délelőtt a szlovák nyelvű nagy-
csoportosok Alica néni vezeté-
sével énekszóval és saját készí-

tésű süteményekkel  lepték 
meg  társaikat  és az óvoda dol-
gozóit.  A farsangi hangulathoz 
farsangi fánk is dukál, amelyet 
a szakács nénik készítettek el. 
Bizony elismerést érdemelnek, 
hiszen vagy 180 darab fánkot 
sütöttek! Ezután következett 
a dínomdánom, hejehuja: a 
mosolygós óvodásokból sep-
rűs boszorkányok, pókembe-
rek, bohócok, vitézek, királylá-
nyok váltak. Az ötletes álarcok 

mögé bújt gyer-
meksereg bemutat-
kozott a szülőknek, 
nagyszülőknek. Mi, 
óvónénik is átvál-
toztunk malackává, 
varázslóvá, bohóc-
cá, cirmossá, spor-
tolóvá, mexikói 
táncossá. Az álar-
cosbálra meghívtuk 
a jövendőbeli ovi-
sokat is, akik szin-

tén álarcot vettek magukra, és 
velünk együtt ropták a táncot. 
Volt  ott minden, mi szem-száj-
nak ingere, finom enni- és inni-
valók! Húzta a bőgős a nótát, 
mi pedig roptuk a táncot kora 
estig. Másnap a hagyomá-
nyokhoz illően óvodánk négy 
csoportja közösen eltemette 
a vidámságot, jókedvet, kaca-
gást szimbolizáló nagybőgőt, 
hiszen kezdetét vette a nagy-
böjt.
Óvodánk 2008. március 11-én 
15.30 órai kezdettel NYITOTT 
NAPot tart a szlovák nyelvű 
csoportok részére. A magyar 
nyelvű csoportok számára 
március 12-én 15.30 órai 
kezdettel a NYITOTT NAPOK 
keretén belül HAGYOMÁNYOS 
TAVASZI KÉZMŰVES-FOGLAL-
KOZÁST tartunk, amelyre sze-
retettel meghívunk minden 
érdeklődöt.

Horváth Erika

Február a Duna utcai óvodában 
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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 Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár ajánlja új könyveiből 

FÖLDVÁRI ZSÓFIA – RÚZSA PAPP MÁRIA: 
RÚZSA MAGDI MEZÍTLÁB
Ez a könyv egy álomról szól, amelyet az 
élet írt. 
A magyarországi lemezkiadók egymás 
túllicitálva versengtek Magdi kegye-
iért, mindegyik szerette volna meg-
kaparintani a magyar könnyűzene új 
gyémántját. A győzelme utáni hóna-
pokban ugyanis nem volt nála nép-
szerűbb ember a Kárpát-medencében. 
De ki ez a lány? Honnan jött és hogyan 
jutott olyan magasságokba, amelyekről korábban álmodni 
sem mert volna? Rajongóknak, zeneszeretőknek olyan köte-
lező olvasmány, amely hitelesen mutatja be egy őstehetség 
útkeresését, majd felemelkedését.

ÁRPA ATTILA – BOCHKOR GÁBOR – GESZTESI KÁROLY: 
MACSÓ PAPÁK
Ha egy kemény legénynek lánya szü-
letik, az a sors fintora. Ha három jó
baráttal közel egyszerre történik meg 
ez, könyv születik belőle. Árpa Attila, 
Bochkor Gábor, valamint Gesztesi Károly 
Macsó papák című könyvükben árul-
ják el, hogyan változtatta meg életüket 
egy kisbaba. A csöppségeknek sikerült 
az, amit bizony sok hölgy képtelen volt 
elérni a három pasinál. Már fogantatá-
suk pillanatában látható volt, hogy az 
addig macsó férfiként jellemzett apuká-
juk 180 fokos fordulatot tesz, és esendő pasivá válik. Még az is 
előfordulhat, hogy a Macsó papák sok leendő apukának segít 
majd abban, hogy az általuk tapasztalt dolgokat hasznosítani 
tudják majdani gyermekük születésekor.

A „megbocsátás hete” a Zalabai 
Zsigmond Városi Könyvtárban
Felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, hogy március 25 – 29-e
között a késedelmi díj megfizetése nélkül hozhatják vissza könyv-
tárunkba a régebben kikölcsönzött dokumentumokat. Amennyi-
ben a kikölcsönzött könyv elveszett, úgy lehetőség van (telefo-
non vagy személyesen előre egyeztetett módon) az adott könyv 
másik példánnyal történő pótlására, illetve a könyv értékének 
kifizetésére.
Telefonszámunk: 590 27 96
Ajánlatunkkal nem csupán az olvasók számára szeretnénk 
megkönnyíteni az adósság rendezését, hanem így kívánjuk 
elérni, hogy a régóta kikölcsönzött és szinte pótolhatatlan 
könyvek visszakerüljenek könyvtárunkba, hogy mások is 
hozzájuthassanak. 

 „Nem igaz az, hogy leróhatatlan bűn is létezik, nem igaz az, hogy 
NINCS KEGYELEM. VAN!” (Rejtő Jenő)

Adója 2 százalékával az irodalomért 
A Szlovákiai Magyar Írók Tár-
sasága a magyar kultúra leg-
elkötelezettebb és leghatéko-
nyabb felvidéki népszerűsítői 
közé tartozik. Társaságunk 
évente több tucat jelentős 
rendezvényt szervez szerte az 
ország magyarlakta vidékein. 
A rendszerváltás nagy veszte-
sei vagyunk, ugyanis a kultúra 
finanszírozására szűkös keret
áll rendelkezésünkre. Célunk 
ennek ellenére továbbra is a 
magyarság szellemi kultúrájá-
nak megőrzése és továbbfej-
lesztése, azaz nemzeti kisebb-
ségünk megmaradása.
Társaságunk a szlovákiai magyar 
írók, irodalomtudósok, művé-
szettörténészek, műkritikusok, 
műfordítók, a szlovákiai magyar 
írásbeliség képviselőinek függet-
len szervezete. A Társaság alap-
vető feladata, hogy hozzájárul-
jon a kisebbségi magyar iroda-
lom fejlődése kedvező feltételei-
nek megteremtéséhez. Érdekvé-
delmi szervezetként a szólás- és 
alkotói szabadság feltétlen híve, 
ilyen értelemben képviseli tag-

jai érdekeit és védelmezi jogai-
kat. Tevékenységünk az utóbbi 
években rendkívül szerteágazó, 
továbbra is mindent megte-
szünk azért, hogy eddig kiépített 
infrastruktúránkat megőrizzük. 
Tisztelettel kérem Önt is, hogy 
éljen a törvény adta lehetőség-
gel, és támogassa az irodalom 
népszerűsítésében végzett tevé-
kenységünket adója 2 százaléká-
val. Remélem, nem veszi tolako-
dásnak a Tisztelt Olvasó, ha arra 
kérem, felhívásunkat ismertesse 
meg családtagjaival, ismerősei-
vel vagy az Ön által ismert vállal-
kozókkal, irodalomkedvelőkkel, 
hiszen az irodalom szeretete 
nélkül értő olvasónevelés sem 
képzelhető el, az pedig össztár-
sadalmi érdek. (Bővebb tájékoz-
tatást kérhetnek a szmit@mail.t-
com.sk e-mailcímen vagy a 031/
552 79 64-es telefonszámon). 
Hozzájárulását körültekintően, 
gazdaságosan, célirányosan és 
transzparensen fogjuk felhasz-
nálni. 
Bizalmát köszönve tisztelettel:

Hodossy Gyula elnök                                                                                              

Zs. Nagy Lajos első verseskötetét 1964-ben adták ki  ÉNEK A TISZ-
TASÁGRÓL címmel. A kötetben a sok jó vers között megtalálható a 
könyv címadó verse, melynek fontos mondanivalója van a mai kor 
számára. Politikusok, vállalkozók, üzletemberek, magánemberek 
élik mindennapi életüket, de munkájuk, magánéletük folyamán 
sok olyan dolgot csinálnak, ami nem egyeztethető össze a becsüle-
tes emberi jellemmel. Hiába mosakodnak, zuhanyoznak, ami belül 
van, amit a „homlokcsont bezár“ – írja a költő – azt nem éri vízsugár, 
akárcsak a lelki világot sem. A szenny belül marad, „sziklává mere-
vülve“ egészen a halálig. 
Zs. Nagy Lajos már 1964-ben megjósolta a 21. század emberének 
jellemét. Természetesen vannak kivételek.
Tisztelettel adózom emlékének! 

Hideghéty György
Február 29-én a Fórum Kisebbségkutató Intézet előadótermében 
a Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár rendezésében ÉNEK A TISZTA-
SÁGRÓL címmel mutatták be Zs. Nagy Lajos megzenésített verse-
it. A műsort írta, szerkesztette, a versek zenéjét szerezte és előadta: 
Hideghéty György, közreműködött Pajli Krisztina.    
A műsort a dunaszerdahelyi OLIVEX Kft., Kántor Olivér támogatta.

Zenés előadóest 
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Mivel a Kormorán szálló 
gyönyönyörű, nyugodt környe-
zetben található, vezetősége 
ügyesen él is a természet adta 
lehetőségekkel. Tavaly 19 hek-
tár területen csodálatos parkot 
létesített, az ún. Lagúnát, amely 
már ébredezik téli álmából.
Kezdetét vették a kinti mun-
kák, elkezdődött a tavaszi 
nagytakarítás. A szálló futball- 
és teniszpályával is rendelke-
zik, a vendégek és a látogatók 
kihasználhatják a relaxcentrum 
adta lehetőségeket, a szaunát, 
pezsgőfürdőt stb.  
Március 8. – Nemzetközi 
nőnap. Ünnepnap, amely a 
nők függetlenségének kiki-
áltásával áll kapcsolatban. Az 
amerikai nők e napon fejezték 
ki először elégedetlenségüket 
a nők társadalmi helyzetével. 
E napon a szálloda vezetősé-
ge kedvezményt nyújt minden 
nőnek a relaxcentrumba való 
belépéskor. 
Márciusban veszi kezdetét a 
„Texas holden poker“ verseny, 

mellyel kapcsolatban a 0904 
107 662 telefonszámon Mezei 
úrnál tájékozódhatnak az 
érdeklődők. A verseny márci-
us 18-án, kedden kezdődik, és 
március 22-én, szombaton ér 
véget. Kedtől csütörtökig 19.00 
órától 22.00 óráig, pénteken és 
szombaton 19.00 órától 24.00 
óráig tart.
Márciusban tovább tart a 10 
százalékos kedvezmény az 
elszállásolásért.  

Tournedos Budapest 
módra 
Hozzávalók:
1,6 kg bélszín,
500 g borjúcsont,
200 g zsír,
150 g olaj,
200 g füstölt szalonna,
250 g libamáj,
200 g gomba (csiperke),
200 g tisztított vöröshagyma,
200 g zöldborsó,
3 db húsos csemegepaprika,
3 db csemegeparadicsom,
1 liter csontlé,

½ cs petrezselyemzöld,
10 adag rácsos burgonya,
só, őrölt bors, kalocsai cseme-
ge fűszerpaprika, mustár 
 
A finomra vágott vöröshagy-
mát zsíron aranysárgára pirít-
juk, megszórjuk  a fűszerpap-
rikával, felengedjük csontlével, 
és néhány percig forraljuk. A 
darabokra vágott borjúcsontot 
hideg vízben megmossuk, és 
a pörköltlébe tesszük. 35–40 
percig főzzük, majd a cson-
tokat kivéve a pörköltlevet 
szőrszitán átszűrjük. A füstölt 
szalonnát apró kockára vágjuk, 
serpenyőbe tesszük és átpirít-
juk.
Hozzátesszük a megmosott, 
kockára vágott csemegepap-
rikát és paradicsomot. Sózzuk, 
rövid ideig pirítjuk, majd ráönt-
jük a pörköltlevet, és az egészet 
jól összeszotírozzuk. A bélszínt 
egyenlő szeletekre vágjuk, sóz-
zuk, borsozzuk, kevés mustár-
ral bedörzsöljük. Serpenyőben 
olajat hevítünk, az előkészített 

bélszínszeletek mindkét olda-
lát szép pirosra sütjük, vigyáz-
va, hogy a közepe rózsaszín 
maradjon. A megsütött bél-
színszeleteket előmelegített 
tálra helyezzük, bevonjuk a 
már elkészített raguval, tetejét 
megszórjuk vajon párolt cse-
mege zöldborsóval. 
Köretnek frissen sütött rácsos 
burgonyát vagy hasábburgo-
nyát adunk.
Díszítjük finomra vágott zöld-
petrezselyemmel, szeletelt 
zöldpaprikával és paradicsom-
mal.

Március a Kormorán szállóban 

Pályázati felhívás 
A Somorja és Vidéke Kulturális Társulás és a Csehországi és 
Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány közös pályázatot 
hirdet, amellyel olyan programok megvalósítását támogatja 
Somorján és a város vonzáskörzetében, amelyek a magyar 
kultúra ápolását, a magyar nyelven való művelődést, az iden-
titástudat megtartását segítik és az emberi jogok szavatolását, 
betartását szorgalmazzák.

    A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó adatait,

– a pályázat céljának rövid tartalmi leírását,

– a megvalósítás költségtervezetét és időpontját.

   A Somorján és Somorja vonzáskörzetében tevékenykedő 
kulturális és oktatásügyi intézmények, szervezetek, társulások 
és magánszemélyek a fenti célokat szolgáló pályázataikat leg-
később 2008. április 15-ig küldjék el postán az alábbi címre: 
Somorja és Vidéke Kulturális Társulás, Mestský úrad, Hlavná 
37, 931 01 Šamorín.

A Somorja és Vidéke Kulturális Társulás 
február 11-én megtartott közgyűlésének dön-
tése alapján meghirdeti 2008. évi pályázatát. 

Szelektív hulladékgyűjtés 

Mi tartozik a papírkonténerbe? 
Somorján a családi házaknál 240 literes, a lakótelepeken pedig 
1100 literes papírbegyűjtésre szolgáló (kék vagy kék fedelű) 
műanyag kuka van elhelyezve. Ezekbe a kukákba az alábbiak 
gyűjthetők:
– újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, telefonkönyvek, csoma-
golópapír, kartonpapír.
A papírgyűjtésre szolgáló kukákba ne rakjuk bele a:
– többréteges csomagolóanyagokat (tej-  és üdítős dobozok), 
viaszos papírféleségeket, celofánt, másolópapírt, ragasztószala-
gokat, ártalmas anyagokkal szennyezett papírt.
Ha háztartása nagyobb mennyiségű papírt produkál, például 
bútor vagy villamos készülékek vásárlásakor, akkor arra kérjük, 
hogy a somorjai gyűjtőudvaron elhelyezett nagy befogadóké-
pességű konténerbe szállítsa a hulladék papírt és a kartondobo-
zokat. 

Ozsvald László
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Amikor megnyílnak az egek-
nek csatornái, és langyos eső 
permetezi a tájat, s a nap 
sugarai fölserkentik a mélyben 
rejlő, indulni készülő energiá-
kat, a rügyek megduzzadnak 
s egyre-másra fölfeslenek. A 
madarak is belebódulnak a 
hirtelen jött tavaszba, meg-
szólal a „nyitnikék”, felcsattan 
a fülemüle, és a méhek halk 
döngicséléssel kapcsolódnak 
be a tavaszi hangversenybe. És 
mikor már minden a kikeletről 
szólna, a melegről, a fényről, az 
életről, merthogy úgy tűnik, itt 
az idő az újrainduláshoz, akkor 
kíméletlenül lecsap a forgószél, 
és rázúdítja minden élőlényre 
utolsó dühét a télnek, a hideg-
nek, a fagynak, apró jégdara-
bokra tördelve, hogy minden-
kinek jusson az „áldásból”. Már-
cius elején vagyunk, és március 
elején még minden korai. Korai 
az indulás, a rügyfakadás, a 
madarak mámoros éneke. Még 
nem jött el az idő, nincs még itt 
az ideje a feltámadásnak. Így 
járnak a korai szerelmek, ame-

lyek kíméletlenül eltiportatnak, 
mint ahogy így járnak a korán 
induló forradalmak is. Azok-
nak bizony csak Arad lehet a 
végük, vagy november 4-e, egy-
szer kopjás dzsidások, máskor 
lánctalpakon mozgó lövegek, 
miközben a szereplők ugyan-
azok. Mert tudnunk kell, akkor, 
március 15-én felkészületlenül 
érte a nemzetet és szervezett 
provokáció révén indult el a for-
radalom egy célt követve, hogy 
a felszín alatt lappangó erők 
képviselői látótérbe kerüljenek. 
S hogy rövid úton kiemelve 
őket végezhessenek velük. Csak 
akik provokáltak, nem mérték 
fel a népben, az emberekben 
rejlő erőt, ami a szabadságból 
merítkezik. Az a mérhetetlen 
szabadságvágy, ami ott lako-
zott akkor a hősök szívében 
– még ha nem erre utalnak is 
a jelek – , bizony ott van a ma 
emberében is. Nem számoltak 

azzal, hogy 
az apák, a 
nagyapák, a 
dédapák, az 

ükapák tettei és erkölcsisége 
búvópatakként ott él legbe-
lül. Ott él akkor is, ha százszor 
megpróbálták a múltat vég-
képp eltöröltetni velünk. Akkor 
is, amikor hamisan megszer-
kesztett múltat tálalnak elénk, 
jól tudva azt, hogy minél mesz-
szebb látunk bele a múltunkba, 
annál távlatosabban tervez-
hetjük a jövőnket. Bizony ebben 
az is benne van, hogy hamis 
múlttudattal hamis jövő felé 
vezetik az embereket.  Ez olyan 
tehertétel az elkövetők vállán, 
amiért egyszer felelniük kell. A 
történelem színpadán ugyan-
is semmi sem évül el, sem tett, 
sem szó, sem szándék. Az adott 
időben és helyen kinek-kinek 
viselnie kell a következménye-
ket. Amikor az asszonyok útnak 
indították szerelmetes férjüket, 
gyermeküket, s a szerelmespá-
rok tán végleg elszakadtak egy-
mástól, akkor ezernyi emberi 

dráma feszült és játszódott le 
e tenyérnyi földrészen. Akko-
ra jaj szakadt föl, hogy a föld 
szíve beleremegett. És mégis: 
a férfiak mentek, oda, ahol 
szaporán kaszált a halál, s az 
asszonyok tették a dolgukat, 
és tépést csináltak. Minden 
emberi kín, emberi gyengeség 
fölött van egy magasztosabb 
minőség: képesnek kell len-
nem az életemet is feláldozni 
a másikért, a barátomért, a 
kedvesemért s a hazámért. 
Mert ha eljön a pillanat, 
akkor meg kell tudnom hozni 
a magam áldozatát. Ilyenkor 
nem hiábavaló a kiömlő vér, 
ezért érdemes élni. S azért, 
hogy az utánunk jövők ebből a 
forrásból meríthessenek, hogy 
végig tudjanak menni ők is az 
útjukon. Mert mindig eljön az 
idő, amikor a tél, a megcson-
tosodott világ eresztékei fella-
zulnak, majd darabjaira hullik 
minden, ami elavult és régi, s 
útjára indulhat a valódi rügy-
fakadás. 

Solymos József

Rügyfakadás

Petőfi Sándor: A márciusi ifjak
(Részlet)

Szolgaságunk idejében
Minden ember csak beszélt,

Mi valánk a legelsők, kik
Tenni mertünk a honért! 

Mi emeltük föl először
A cselekvés zászlaját,

Mi riasztók föl zajunkkal
Nagy álmából a hazát! 

A földet, mely koporsó volt,
S benn egy nemzet a halott,

Megillettük, és tizennégy
Milljom szív földobogott. 

Egy szóvá s egy érzelemmé
Olvadt össze a haza,

Az érzelem „lelkesűlés“,
A szó „szabadság“ vala. 

Oh ez ritka szép látvány volt,
S majd ha vénül a világ,

Elmondják az unokáknak
Ezt a kort a nagyapák. 
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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 
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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 12-én 
Pötheová Laura, 2008. janu-
ár 4-én Horváth Sebastián, 
január 9-én Klapka Alexand-
ra, január 11-én Ferenczyová 
Scarlett Monika és Len-
gyel Tomáš, január 15-én 
Bartalosová Michaela, január 
16-án Štefíková Zuzana, 
január 27-én Dupačová Lea, 
január 31-én Husvéthová 
Rebeca, február 1-jén 
Rechtoríková Zuzana, február 
6-án Horváthová Natália, feb-
ruár 12-én Méhesová Karin és 
Štvrtková Katarína, február 
14-én Orosová Linda, febru-
ár 17-én Šipošová Andrea, 
február 18-án Kozmírová Vik-
tória és Kaššovicová Terézia 
látta meg a napvilágot.
Sok sikert, újszülöttek!

SZÜLETETT

2008. január 20-án Pongrácz 
Olga 51 éves korában, janu-
ár 24-én Nagy Ida 76 éves 
korában, január 26-án Pörge 
Károly 86 éves korában, janu-
ár 29-én Molnár Zsuzsanna 
73 éves korában, február 
1-jén Fríber Renáta 33 éves 
korában, február 2-án Baráth 
Barbara 86 éves korában, 
február 6-án Halag Zsuzsan-
na 63 éves korában, február 
7-én Jakubík László 84 éves 
korában, február 14-én Bartal 
József 64 éves korában, feb-
ruár 15-én Filipčík József 86 
éves korában, február 22-én 
Mezey Anna 82 éves korában, 
február 25-én Nagy Béla 82 
éves korában és Bárdos Zsolt 
27 éves korában távozott az 
élők sorából.
Béke poraikra! 

ELHUNYT

Nagyon jó egészséget, sok-
sok örömöt és boldogságot 
kívánunk azoknak a pol-
gártársainknak, akik 2008 
márciusában töltik be 70., 75., 
80., 85., 86. és ennél több élet-
évüket: Álló Klára, Ferenczi 
István, Fröhlich Ilona, Hraška 
Jozef, Šipoš Margit, Valacsai 
György, Kővári József, Sípos 
Júlia, Székely István, Csejtey 
Terézia, Spáčilová Anna, 
Szluka Terézia, Vranská Rozá-
lia, Horváth Júlia, Kerepecká 
Helena, Kovács Mária, Balek 
Terézia, Baráth Julianna, 
Bartal Mária, Czafik Viktor,
Fekete Gusztáv, Filka Károly, 
Lukács Julianna, Öllős Irén, 
Riedl Mária, Svátek Katalin.

KÖSZÖNTŐ

ESEMÉNYNAPTÁR

Március 12. – A kaktusz virága – zenés játék két 
részben, a szigetszentmiklósi SZIGET Színház elő-
adása – 19.00 
Március 28. – Pedagógusok napja – 14.00 

Városi Művelődési Központ

Új kutyakozmetikai szalon nyílt
Szeretettel várom kedves kis négylábú vendégeimet vadonat-

új kutyakozmetikai szalonomba. Karomvágás, fültisztítás, 
mirigyek 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.

TAVASZI VÁSÁR
Somorja városa április 17-én, 18-án és 19-
én idén is megrendezi a Fő téren a hagyo-
mányos TAVASZI VÁSÁRT, melyre ezúton is 
szeretettel meghív minden érdeklődőt.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk nagy tisztelettel megköszönni a rengeteg 

somorjainak, ismerősnek, ismeretlennek, munkatársnak és 
barátnak, hogy 2008. február 29-én elkísérték utolsó útjára 

drága halottunkat, Bárdos Zsoltot.
A gyászoló családok

2008. február 2-án Hegyi Zol-
tán és Zalka Alina esküdött 
örök hűséget egymásnak. 
Gratulálunk!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT

A csölösztői gyógyintézet-
ben hosszan tartó gyógyke-
zelésre szoruló gyerekeket 

gyógyítanak. A gyermekek a 
gyógykezelés ideje alatt isko-

lai oktatásban részesülnek.
Kérjük, hogy adója 2 szá-
zalékát adományozza a 

Čilistovníček Polgári Társu-
lásnak, így Ön is hozzájárul-

hat a gyerekek gyógyításához 
és teljes értékű beilleszkedé-
sükhöz a mindennapi életbe.

Bankszámlaszám: 
2145993655/0200

Telefon: 031/562 60 67, 
0905 848 963 

A Somorjai Madách Imre Gimnázium igazgatósága értesíti a 
tisztelt szülőket, hogy a 2008/2009-es tanévben:

– a 8-osztályos gimnáziumban 1 osztályt nyit 28 tanulóval. 
A kitöltött jelentkezőlapokat 

2008. április 10-ig kell eljuttatni 
a gimnázium igazgatóságához. 

Az űrlap a gimnázium titkárságán szerezhető be.
– a 4-osztályos gimnáziumban 2 osztályt nyitunk 

56 tanulóval. A jelentkezőlapokat az alapiskolákban kell 
leadni. 

További információval az 562 2907 telefonszámon 
szolgálunk.

A húsvéti szertartások rendje

Római katolikus templom
Nagycsütörtök:   
18.00 magyar szentmise
Nagypéntek:       
16.00 magyar szertartások
19.30 közös keresztút a város utcáin
Nagyszombat: 
9.00 szentségkitétel
18.00 magyar szertartások
Húsvétvasárnap:  
8.00 magyar szentmise
11.00 magyar szentmise
Húsvéthétfő:        
8.00 magyar szentmise
11.00 magyar szentmise

Evangélius templom
Nagycsütörtök:    
18.00 esti istentisztelet 
Nagypéntek: 
10.30 PASSIÓ
11.30 Úrvacsora
Húsvétvasárnap: 

10.30 istentisztelet
11.30 Úrvacsora
Húsvéthétfő:  
10.30 istentisztelet

Református templom
Virágvasárnap:
9.30 istentisztelet
17.00 istentisztelet
Nagyhétfő, Nagykedd, Nagy-
szerda:
18.00 istentisztelet
Nagycsütörtök:
18.00 PASSIÓ filmvetítés
Nagypéntek:
9.30 istentisztelet
18.00 istentisztelet
Nagyszombat:
18.00 istentisztelet
Húsvétvasárnap: 
9.30 istentisztelet úrvacsorával
18.00 istentisztelet
Húsvéthétfő:  
9.30 istentisztelet úrvacsorával
18.00 istentisztelet
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WWW.SAMORIN.COM

� 0905/666 653

                                                RODINNÉ DOMY, POZEMKY,  BYTY
         reality@exclusive-reality.sk

INFO:
0905 444 454, 

0905 666 653, 0905 666 683

Stavebné pozemky

 Hviezdoslavov

Čukárska Paka

HORNÁ POTÔŇ
INFO: 0907/333 366

BYTY ŠAMORÍN

Predáme pekný slnečný 2 izb. byt v novo-
stavbe o výmere 56 m2. V celom byte sú 
plastové okná, sieťky, vonkajšie žalúzie.   
V celom byte je vlastné podlahové kúrenie.  
K bytu patrí aj garážové státie pod bytovkou 
a samostatný murovaný úložný priestor.    

Cena: 2 970 000,-Sk
� 0905/666 653

Predáme 3 izb. byt v novej časti mesta 
Šamorín o výmere 78m2 4/4posch. K by-
tu patrí balkón, murovaná pivnica a garáž. 
V celom byte sa nachádza podlahové, sa-
mostatné kúrenie.      Cena: 3 600 000 Sk

� 0905/666 653

Predáme 3 izb. tehlový byt 
v  ovostavbe o výmere 75
m2. V celom byte sú plávaj-
úce podlahy, plastové okná, 
žalúzie, elektrické kúrenie. 
Kuchyňa má aj menšiu špa-
jza a je spojená s jedálen-
skou časťou.

 Cena: 3 300 000 Sk

� 0905/666 653

Predáme 1 izb. byt o výmere 
cca 30m2 po úplnej rekonštruk-
cii. V byte sa nachádza menšia 
chodba so skriňou, kúpeľňa s 
vaňou s toaletou, nová kuchyňa 
so zabudovanými spotrebičmi 
a slnečná obývačka s oddele-
nou časťou na spanie. 

 Cena: info v RK
� 0905/666 653

Predáme 4 izb. tehlový byt o 
výmere 82 m2 v pôvodnom 
stave. V byte je kuchyňa so 
špajzou, samostatná toaleta, 
kúpeľňa s vaňou, slnečná 
obývačka a 3 samostatné 
priestranné izby. K bytu patria 
3 murované pivnice a garáž.

 Cena: 2 580 000 Sk

Byt - Blatná na Ostrove

INFO: 0905/666683

Predáme pozemok o výmere 
1  414m2 v zastavanej časti obce 
Horná Potôň. Elektrika a plyn sa 
nachádzajú pri pozemku so šír-
kou cca 30 m. Nachádza priamo 
v obci v blízkosti potravín a AS.

Cena:   740,-Sk/m2

Všetky inžinierské 
siete k dispozícii



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



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



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


