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2008. október 23-án tartotta ülését a városi képviselő-testület

Új utcák Somorján, készülő utcanevek Tejfalun
Újabb három utcával bővült 
városunk, a közgyűlés ugyanis 
jóváhagyta azt az általánosan 
kötelező érvényű városi ren-
deletet, amely meghatározza 
az új utcák neveit: Nyírfa utca 
– Brezová ulica, Bükkfa utca 
– Buková ulica és Diófa utca 
– Orechová ulica. A megneve-
zéssel kapcsolatban képvise-
lői észrevételként elhangzott, 
hogy az újonnan nyíló utcák 
neveinek meghatározásakor 
ne a növények, fák nevei kerül-
jenek előtérbe, mert a város-
ban már igen sok az ilyen jelle-
gű utcanév. „Legyünk ötletgaz-
dagabbak, vegyük elő az adott 
területre jellemző régi neveket, 
megnevezéseket, mint példá-
ul: dűlő és hasonlók.“ Az ilyen 
jellegű utcanevek jellemzik 
majd Tejfalut, hangzott el a 
közgyűlésen, ahol a közeljövő-
ben szintén elnevezésre kerül-
nek az utcák. A városrészben 
megközelítőleg 25 utca kiala-
kítását tervezik (bővebben az 
5. oldalon).
A képviselők jóváhagyták azt 
a 2009. január 1-től hatály-
ba lépő általánosan kötelező 
érvényű rendeletet, amely a 
város területén állandó lakhely-
lyel rendelkező, szűkös anyagi 
helyzetben levő személyek 
egyszeri anyagi támogatásáról, 
a szociális gondoskodásról, a 
szociális kölcsönről és a nyug-
díjasok étkezési hozzájárulá-
sáról szól.   Ez a rendelet meg-
határozza a nyújtandó támo-
gatások feltételeit és összegét. 
A rendelet leglényegesebb 
része az étkezési hozzájárulás. 

A város a jövő év januárjá-
tól  a következő összegekkel 
járul hozzá az öregségi   és 
rokkantnyugdíjasok közét-
keztetéséhez: a 2,06 eurót érő 
ebédjegy árához 0,96 euróval 
azoknak, akiknek a nyugdíja 
nem haladja meg a havi 220 
eurót, 0,66 euróval azoknak, 
akiknek a havi nyugdíja 220 
és 340 euró között van, és 
0,46 euróval azoknak, akik 
havonta több mint 340 euró 
nyugdíjat kapnak.
Az euró január 1-jei bevezetése 
és az élelmiszerek árának emel-
kedése tette szükségessé, hogy 
napirendre kerüljön a város 
fenntartásában levő alapisko-
lák és más oktatási intézmé-
nyek kiadásaihoz való szülői  
hozzájárulásról szóló általáno-
san kötelező érvényű rendelet. 
Mivel a rendelet kidolgozói 
abból indultak ki, hogy a szü-
lők számára még elfogadható 
összeg legyen a hozzájárulás, 
a képviselők jóváhagyták az 
előterjesztést. Jóváhagyták a 
város 2008. évi költségvetése 
háromnegyedévi kiértékelését 
is: bevételi oldalon a teljesítés 
58,92 százalékos, a kiadási olda-
lon pedig 46,74 százalékos.
A képviselők körében a leg-
nagyobb vitát a városi telkek 
új ártérképe váltotta ki. Az 
ártérképet utoljára 2004-ben 
módosították, most ennek 
aktualizálására került sor. Az 
új árak a városi telkekre vonat-
koznak, és nem a telkek piaci 
árából indulnak ki.
A határozatok teljesítésének 
ellenőrzése mellett a képvise-

lő-testület beleegyezését adta 
néhány városi telekrész eladá-
sához  és bérbeadásához. Tudo-
másul vette Domsitz Károly 
polgármesternek a legutóbbi 
közgyűlés óta eltelt időszak-
ban kifejtett tevékenységéről 
szóló beszámolóját, melyből 
a többi között megtudtuk azt, 
hogy uniós támogatásból fel-
újítják a tűzoltószertárt. A hiva-
tásos tűzoltók és a város által 
benyújtott közös pályázatról 
van szó, melyet 2009 áprilisáig 
kell kidolgozni. Tovább folynak 
a feltárási munkák a régi posta 
helyén, a munkák a városháza 
Gazda sori oldalára is kiter-
jednek majd. A városvezetés 
kezdeményezésére útfelújítás 
történt a Gútori úton, a beru-
házás költségeit Nagyszombat 
megye állja, illetve megyei 
pénzből felújításra került az út 
egy része Tejfalun is. Az agglo-
merációt illetően tavasszal ese-
dékes a csatornahálózat kiépí-
tése Királyfián, Bucsuházán
és Sámoton. A polgármester 

tájékoztatott arról is, hogy 
tárgyalásokat folytatnak a Bél 
Mátyás Szlovák Tanítási Nyelvű 
Alapiskolához tartozó telkek 
rendezésének ügyében, mivel 
a telkek egy részének rende-
zetlen a tulajdonviszonya. A 
telekrendezés azért is sürget, 
mert szülői kezdeményezésre 
egy műfüves pálya kialakítását 
tervezik e területen. Az Espira 
által a csölösztői városrészben 
tervezett élményfürdő meg-
építésével kapcsolatban a cég 
képviselői legutóbb írásban 
tudatták a várossal, hogy Szlo-
vákiában jelenleg nem a leg-
megfelelőbb a gazdasági hely-
zet, azért késnek a beruházás 
megkezdésével. Az aquapark 
megépítését illető kérdésekről a 
város vezetősége novemberben 
tárgyal az Espira képviselőivel. 
Az ülésen az önkormányzati 
képviselők részéről interpellá-
ció nem hangzott el, lakossági 
észrevétel sem volt, így a pol-
gármester a közgyűlést befeje-
zettnek nyilvánította.             (ti)

S Z E L V É N Y
Nyerjen stílusos mobiltelefont! 

Ha kivágja és kitölti e szelvényt, személyesen beviszi és leadja 

az Iskola utca 41. szám alatt található (a volt rendőrség épüle-

te) MobilCenter-O
2
 Partner boltba, akkor egy stílusos  mobil-

telefont nyerhet. A sorsolásra 2008. december 3-án 17.00 

órakor kerül sor az üzletben!
 
Név:

Cím:
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Mindenszentek napján, november 1-jén ismét ellátogatott 
Somorjára a szlovákiai olasz nagykövetség küldöttsége, hogy 
városunk vezetőinek kíséretében megkoszorúzza a temetőben az 
olasz és orosz katonák emlékművét. Az emlékünnepségen közre-
működött az Önkéntes Tűzoltó Testület és fúvószenekara is 

 

Hallott már róla? 
Počuli ste už o tom?

Milyen betegségekre hat? Pri ktorých chorobách je účinná?
Allergia Alergia
Asztma Astma
Hátgerinc- és ízületi problémák Problémy pohybového ústrojenstva
Cukorbetegség Diabetes
Bőrbetegségek (pszoriázis, akné) Kožné ochorenia (psoriáza, akné)
Migrén Migréna
Fájdalomcsillapítás Úľava pri bolestiach
Anyagcserezavarok Poruchy metabolizmu
Alvászavar Poruchy spánku
Potenciazavar Poruchy potencie
Sebgyógyulás Liečenie rán    
Vérnyomás-problémák Vysoký krvný tlak 
Szívbetegség  Srdcové ochorenia

BEMER terápia az Ön egészségéért!
BEMER terapia pre Vaše zdravie!

Nálunk kipróbálhatja 
és megvásárolhatja a BEMER3000 terápiát. 
U nás si môžete vyskúšať a zakúpiť túto terapiu.
Látogasson el hozzánk, szívesen látjuk!
Navštívte nás, radi Vás očakávame!

 YLOS Energiaközpont YLOS Centrum bioenergie
 Somorja, Fő utca 66, II. emelet Šamorín, Hlavná ul. 66, II. poschodie 
 Solymos József,  tel.: 0908 901 220 
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Nájdete nás:   Školská 41, ŠAMORÍN /Polyfunkčný dom BTC/

Címünk:         Iskola u. 41, SOMORJA

Selegancia
Srdečne Vás očakávame v našej 
novootvorenej predajni 

Szeretettel várjuk újonnan megnyílt 

üzletünkben.
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Élve a pályázatok adta lehetőséggel

–  Természetesen városunk is 
élt a pályázás lehetőségével. 
Az oktatási bizottságban tör-
tént megvitatás után, valamint 
az építészeti és városfejlesztési 
bizottságban történt egyez-
tetést követően az önkor-
mányzat úgy döntött, hogy az 
előkészített három pályázati 
anyag közül – Bél Mátyás Szlo-
vák Tanítási Nyelvű Alapiskola, 
Duna Utcai Óvoda és a Gazda 
Sori Óvoda – az utóbbi két léte-
sítmény felújítására nyújt be 
pályázatot. Az alapiskola felújí-
tására előkészített pályázatunk 
benyújtásától azért kellett elte-
kintenünk, mivel az adott terü-
let egy részén a mai napig még 
nem sikerült tisztázni a tulaj-
donviszonyokat, így a pályázat 
benyújtása lehetetlenné vált. 
Mint azt már a médiákból csak-
nem mindenki tudja, a Dél-
Szlovákiából benyújtott pályá-
zatok többsége sikertelen volt, 
illetve alig néhány esetben 
nyert el támogatást. Külön 
nem szeretnék kitérni a nem-
zetiségi iskolák és létesítmé-
nyek diszkriminálására, hiszen 
nyilvánvaló, hogy a pályázato-
kat értékelő, a kormány által 
létrehozott bizottságok ismert 
döntésükkel az említett terü-
leten működő szlovák oktatási 
nyelvű létesítményeket is hát-
térbe szorították. 
– Mi lesz ezen pályázatok 
további sorsa?
– A pályázási feltételek értel-
mében a már egyszer benyúj-
tott projektumokkal csak egy 
év kihagyás után lehet újra 
próbálkozni. Az önkormányzat 
oktatási bizottsága azt javasol-
ja, hogy a legtöbb gyermeknek 
második otthonként szolgáló 

Duna Utcai Óvoda rekonst-
rukcióját kezdje meg a város 
önerőből, azaz a 2009. évi költ-
ségvetésben jelentős összeget 
tervezzünk be erre a célra. A 
felújítási munkálatokat az idén 
már el is kezdtük, hozzáláttunk 
a tetőszerkezet javításához, 
mivel az épület állaga elsőként 
a beázások megszüntetését 
követelte meg. Visszatérve a 
másik két pályázatra, döntés 
ugyan még nem született, de 
valószínűsíthető, hogy a Gaz-
da sori óvoda pályázatát újra 
benyújtjuk. Reméljük, hogy az 
újabb fordulóig sikerül tisz-
táznunk a szlovák alapiskola 
körüli tulajdonviszonyokat, s 
akkor az előkészített projek-
tet ez esetben is benyújtjuk. 
Reméljük, a jövőben támoga-
tást nyer néhány térségünkből 
benyújtott tervezet, köztük a 
somorjai is.
– Nemrég felújult a Corvin 
Mátyás Alapiskola éttermé-
nek berendezése, a beíratási 
ösztöndíjak átadása alkal-
mából rendezett ünnepsé-
gen szeptemberben már 
az új székeken ülhettünk. 
Milyen pénzeszközökből 
került sor a felújításra?
– Az SZK Oktatásügyi Minisz-
tériuma szintén gazdája volt 
néhány pályázatnak, ezek 
egyike éppen az iskolai étkez-
dék infrastruktúrájának felja-
vítását célozta. Az iskola igaz-
gatóságának kezdeményezése 
nyomán a város mint fenntartó 
benyújtotta a pályázatot, ame-
lyen 250 ezer koronát sikerült 
elnyerni, amihez a város bizto-
sította az önrészt, így 300 ezer 
koronát megközelítő nagyság-
rendben sikerült felújítani az 

iskolai étkezde berendezését. 
A következő minisztériumi 
pályázási lehetőség már az EU 
strukturális alapok igénybe-
vételével került kiírásra, még-
pedig a művelődési program 
keretében új, progresszív okta-
tási módszerek alkalmazására 
a „Hagyományos iskola kor-
szerűsítése“  (Operačný prog-

ram vzdelávania: Premena 
tradičnej školy na modernú) 
címmel. Sajnos, a nagy ala-
possággal kidolgozott városi 
pályázat apró formai hiányos-
ságra való hivatkozással szin-
tén a sikertelenek mezőnyébe 
került.
– Köszönöm a válaszokat.

Tóth Ilona     

A Szlovák Köztársaság Építésügyi és Régiófejlesz-
tési Minisztériuma a tavasz folyamán pályázatot írt 
ki uniós támogatások elnyerésére. Az önkormány-
zatok, a helyi oktatási intézmények: az alapiskolák 
és óvodák fenntartói nyújthattak be pályázatot. 
Csakhogy már magának a pályázatnak a kiírása is 
botrányos körülmények között zajlott, pár percre 
felkerült a minisztérium honlapjára, aztán lekerült 
onnan, aztán újra megjelent, de hadd ne soroljuk 
tovább a kiírása körüli bonyodalmakat. Élt a város is 
a pályázat adta lehetőségekkel? – kérdeztük Bárdos 
Gábor alpolgármestertől, az önkormányzat oktatási 
bizottságának elnökétől.

A Szlovák Vöröskereszt 
dunaszerdahelyi területi 
választmánya október 29-én 
a Bonbon Szálló éttermében 
ünnepélyes keretek között 
átadta járásunk többszörös 
véradóinak a Janský-emlék-
érem ezüst-, arany-, bronz- és 
gyémántplakettjeit. Városunk-
ból a Janský-emlékérem gyé-
mánt fokozatát Fehér Jenő és 
Varga János kapta, Zuzana 
Minarechová az érem arany és 

ezüst fokozatát vette át, Var-
ga Ferenc és Bogárová Mária 
az arany fokozat, Stanislav 
Minarech mérnök, Martin 
Tománek, Karol Paschka, 
František Ďungel, Peter 
Kolník és Ján Boris az ezüst 
fokozat tulajdonosai lettek. 
Ján Boris egyúttal megkapta 
az érem bronz fokozatát is. Az 
ünnepségen jelen volt Bárdos 
Gábor, városunk alpolgármes-
tere is.                      (ti)  

Misányik Tibor doktor átadja az érem ezüst és arany fokozatát a járási székhelyen 
megjelent kitüntetetteknek: (balról) Stanislav Minarech mérnök helyett lányá-
nak, ifj. Zuzana Minarechovának, id. Zuzana Minarechovának, Varga Ferencnek
és Tománek Martinnak            Kovács Koppány felvételei

A Janský-érem gyémánt fokozata viselőinek: Fehér Jenőnek (jobbról) és Varga 
Jánosnak Bárdos Gábor alpolgármester is gratulál 

A Janský-érem viselői 
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Amit az euró bevezetéséről tudnunk kell (7.)
Rohamosan közeledik 2009. 
január 1-je, az euró bevezeté-
sének napja. Az új pénznem 
bevezetésével kapcsolatban 
tettünk fel néhány kérdést 
Sármány Ervin mérnöknek, a 
városi hivatal vezetőjének.
– Milyen feladatok elé néz a 
városháza a közeljövőben az 
euró bevezetését illetően?
– Az elkövetkező időszakban 
sor kerül a város összes általá-
nosan kötelező érvényű rende-
letének  (ÁKÉR) aktualizálására. 
Ez azt jelenti, hogy a rendele-
tek pénzügyi tartalmát mind 
átszámítjuk euróra. Hangsúlyo-
zom, hogy a koronás értékek 
átszámolása semmiképpen 
sem jelent áremelést.  
– Milyen úton jut el a pol-
gárhoz az információ, vagyis 
hogyan szerez tudomást 
arról, hogy amit eddig koro-
nában fizetett, mennyi lesz
euróban?
– A említett rendeletek javas-
lat formájában megjelennek 

a város hirdetőtábláin és váro-
sunk honlapján (www.samorin.
sk) is. Ha a decemberi képvise-
lő-testületi ülés is jóváhagyja 
őket, akkor bővebb tájékozta-
tást nyújtunk az újság hasábja-
in is. Az információ valamilyen 
formában remélhetőleg min-
denkihez időben eljut. 
– Szükség lesz új ingatlan-
adó-bevallást tenni azok-
nak, akik már azt korábban 
megtették?
– Azoknak, akik 2009. január 
1-je előtt vásárolt ingatlan-
jukat (akár 10 vagy több éve) 
már korábban  bejelentették, 
csak az euróra való áttérés 
miatt nem kell új adóbevallást 
tenniük, mivel a városi hiva-
talban használt számítógépes 
programok  a koronában fel-
tüntetett értékeket automa-
tikusan átszámítják az új fize-
tőeszközre. Adóbevallást csak 
azok tesznek, akik új ingat-
lanjukat még nem jelentették 
be. Az új eurós adóíveket már 

megrendelte a városi hivatal, 
remélhetőleg az év végéig 
megérkeznek.   
– Sikerült a városi hivatal-
nak beszereznie valamilyen 
általános információs anya-
got az euró bevezetését ille-
tően?  
– A felelős minisztériumok, saj-
nos, csak a járási szintű városok-

ra gondoltak, ők automatikusan 
megkapták a színes  információs 
panelt és a korosztályokhoz szó-
ló információs szórólapokat is.  
Szerencsére még idejében észbe 
kaptunk, és megrendeltük a szó-
rólapokat. Bízom benne, hogy 
hamarosan meg is kapjuk őket.
– Köszönöm a tájékoztatást.

Tóth Ilona 

Kirándult a nyugdíjasklub
Botló Ilonának, a somorjai 
Samaria Nyugdíjasklub vezető-
jének köszönhetően egyhetes 
kiránduláson vehettek részt 
a klub tagjai. Az indulás idő-
pontja 2008. szeptember 14-re 
esett, helyszíne Rimakokava és 

környéke volt. Szállásunk egy 
felújított kis panzióban volt, 
amely a Penzión Močiar nevet 
viselte. A hely magáért beszélt. 
A panziót fenyvesek vették 
körül, és amerre az ember 
nézett, szemet gyönyörköd-
tető tájat látott. Mégis talán a 
levegő volt a legjobb. Sétáink 
alkalmával nagyon élveztük az 
erdő friss, tiszta illatát. Milyen 
jó, amikor a természetet még 
nem rontotta el az ipar, nem 
szennyezték be az emberek! 
Erdei sétáinkon kívül voltak 
egyéb szervezett kirándulása-
ink is. Meglátogattuk a zólyo-
mi várat, voltunk Losoncon és 
Rimaszombatban, valamint 
felmásztunk (korunkat meg-
hazudtolva) a füleki várhoz, és 
természetesen ellátogattunk 
Kokavára is. 
A gazdag programon kívül 
rendkívül élveztük az időjárást, 
a szép őszi napokat. Ennek 

azért volt különös értéke, mert 
az otthoniak féltettek bennün-
ket, hisz ez időben Somorján 
zord, hideg idő volt.  Nekünk 
viszont kijutott a napsütésből. 
Mintha az időjárás összhang-
ban lett volna velünk, hisz ezt 

az időszakot hívják vénasz-
szonyok nyarának. 
A nagy séták után bizony 
megéheztünk. Utólag is dicsé-
ret jár a panzió szakácsainak, 
akik nagyon finom ételekkel
kényeztettek bennünket. Rit-
kaság, hogy a kirándulás min-
den résztvevője egyhangúlag 
dicséri a felszolgált ételeket. 
Szeptember 20-án, szombaton 
hagytuk ott a sokszínű szép 
tájat, a napsütést, hogy dél-
után, élményekkel feltöltődve, 
megérkezzünk Somorjára. 
Valamennyi résztvevő nevé-
ben szeretném megköszönni 
Botló Ilának a fáradozásait. 
Mindent megtett azért, hogy 
ez a kirándulás megvalósuljon. 
Köszönet illeti a buszsöfőrt is, 
akinek munkájával meg vol-
tunk elégedve, és szerencsé-
sen hazahozott bennünket. 

Czvedler Ágnes,
a Samaria Nyugdíjasklub tagja

10 éves a TÁMASZALAP
Jöjjön gyönyörködni… 
és gyönyörű ajándékokat vásárolni!!!

A TÁMASZALAP Polgári Társulás 1999-ben azzal a céllal 
létesült, hogy továbbtanulásra ösztönözze azokat az alapis-
kolásokat, középiskolásokat és egyetemistákat, akiket „nem 
vet fel a pénz”, ugyanakkor kiváló tanulmányi eredményeket 
érnek el, és magaviseletük is kifogástalan. Azt szeretnénk, 
ha a TÁMASZALAP anyagi támogatásával és tanácsai alapján 
tovább  folytathatnák középiskolai, majd egyetemi tanul-
mányaikat. A TÁMASZALAP 2006 februárjától önálló polgári 
társulássá lett.
Elsődleges célunk, hogy lehetőségeinkhez mérten hozzájá-
ruljunk ifjúságunk műveltségi színvonalának emeléséhez.
Tíz év alatt az ösztöndíjasoknak 1 768 992 koronát (58.720 
euró) fizettünk ki, ebből ösztöndíjakra 1 345 288 koronát
(44.655 euró),  nyelviskolára,  egyébre 423 704 koronát (14.0-
64 euró).   
Bevételünk magánszemélyek, vállalkozók és vállalatok ado-
mányaiból származik, de különféle rendezvényekkel magunk 
is igyekszünk számlánkat gyarapítani. A TÁMASZALAP egyik 
ilyen rendezvényére szeretném Önöket meginvitálni:

A  somorjai Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alap-
iskolában 2008. november 28-án 16.00 órakor nyílik 
a vásárlással egybekötött 10. Karácsonyi Kiállítás és 
Vásár. A kiállítás december 1-től december 5-ig tart nyit-
va naponta 7.30 órától 17.00 óráig.

Kecskeméthy Győző
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A Híd Vegyes Kar Budapesten
Az 1956-os magyar forradalom, a 20. századi magyar történelem 
egyik legmeghatározóbb eseménye alkalmából a Rákóczi Szö-
vetség október 22-én koszorúzó emlékünnepséget rendezett 
a budapesti Bem téren. A budapesti diákok békés tüntetésével 
kezdődő, a szabadságharc 52. évfordulójának előestéjén tartott 
megemlékezésen Jókai Anna Kossuth-díjas író mondott ünnepi 
beszédet. Közreműködött a somorjai Híd Vegyes Kar, Wass Albert: 
Üzenet haza című verse pedig Jónás Csaba gútai színinövendék 
előadásában hangzott el. Somorja városának nevében, Domsitz 
Károly polgármester megbízásából Hecht Anna karnagy, a Cse-
madok Híd Vegyes Kara nevében pedig Cséfalvay György, a kórus 
elnöke, Nagy Péter, a Csemadok alapszervezetének elnöke, vala-
mint Gezso Éva és Valacsay Franciska kórustagok koszorúztak. (ti)   

Változik Tejfalu arculata. Új 
házsorok épülnek, kertek, sza-
bad telkek épülnek be – Tej-
falu lakossága rohamosan nő. 
Körülbelül 650 olyan ház, 
épület és objektum van a falu 
kataszterében, melynek ház-
száma van. A gyors tempójú 
fejlődés magával hoz egy bizo-
nyos fokú rendszertelenséget, 
mely zavart okoz a tájékozó-
dásban. Főleg az utóbbi évek-
ben épült családi házak meg-
találása okoz problémát. Sok 
esetben ennek komoly követ-
kezményei is lehetnek; példá-
ul akkor, ha a gyorsmentőnek 
vagy a tűzoltóknak a segítségé-
re van szükség. Ezek a nehéz-
ségek kényszerítik ki egy új 
tájékozódási rendszer beveze-
tését Tejfalun utcanevekkel és 
házszámokkal. Idén, 2008-ban 
Somorja városa Csölösztőn is 
nevet adott az utcáknak, mert 
ez megkönnyíti a tájékozódást. 
Az utcanevek és az új számozás 
megtartja a postacímekben 
Tejfalu (Mliečno) nevét. Meg-
marad a házak eddigi helyrajzi 
száma (súpisné číslo), melyhez 
az utcanév mellé  tört alakban 
a sorszám (orientačné číslo) 
kötődik. Hivatalosan a cím a 
következő formát kapja:
Kemény Zoltán
Šamorín – Mliečno 
Pekná ulica 232/11
A 232-es a megőrzött eddigi 
házszám (súpisné číslo), a 11-
es az új utcában lévő sorszám 
(orientačné číslo). A város köte-
lessége, hogy az új utcaneve-
ket jól látható helyen helyezze 
el, biztosítsa be és ossza szét az 
új házszámokat.

Mi a lakosság teendője? Az új 
cím pénzbeli terhet nem ró a 
lakosokra. Csak annyi a dol-
guk, hogy az új címet be kell 
íratni a személyazonossági 
igazolványba, az egészségügyi 
kártyába, a banki iratokba stb. 
A különböző szolgáltatók-
nál (víz, villany, gáz stb.) elég  
bejelenteni a címváltozást. A 
Csölösztőn szerzett tapasztalat 
azt mutatja, hogy fokozatosan 
nagyobb gond nélkül intéz-
hetők az átírások. Ugyanak-
kor a címátírás intézése nincs 
konkrét időponthoz kötve. 
Az új cím beírásának kezde-
téről a Somorja és Vidékében 
és hirdetményeken értesül-
nek a lakosok. Részletesebb 
tájékoztatást személyesen 
vagy telefonon a városházán 
kaphatnak az érdeklődők 
Bogárová Mária szakelőadó-
tól (Fő utca 37., földszint, 1-
es számú iroda, telefonszám: 
5900 401.)
Tejfalun, amely Somorja 
városrésze, a törvények 
betartása mellett 20 – 25 
utca elnevezését tervezik. A 
névadásnál több szempontot 
is figyelembe kell venni: 
– a Somorján és Csölösztőn 
már meglévő utcanevek nem 
használhatók fel,
– a névnek érthetőnek, 
kimondhatónak kell lennie,
– Somorja kétnyelvű város, 
ezért a névnek szlovák és 
magyar nyelven is érthető-
nek és használhatónak kell 
lennie,  
– Somorján konkrét szemé-
lyekről nincs elnevezve utca.
Várjuk Tejfalu lakosságá-

nak ötleteit, javaslatait az új 
nevekre. Minél több javaslat 
van, annál könnyebb a válasz-
tás. A beérkezett javaslatokat 
egy szakemberekből álló 
csoport fogja megvizsgálni 
nyelvtani és tartalmi szem-
pontból. Amelyek megfe-
lelnek a követelményeknek, 
azokat kiválasztásra felter-
jesztik. 
A javaslatokat Tejfalun sze-
mélyesen nekem vagy a pos-
taládámba bedobva (Tejfalu 
178.) lehet leadni. A városhá-
zán Bogárová Mária szakelő-
adó veszi át a javaslatokat. 
Tisztelt Polgártársaim!
Biztos vagyok benne, hogy 
Tejfalu lakosainak zöme meg-
érti a változtatás szükséges-

ségét, hisz a jobb tájékozó-
dás némely esetben ember-
életet és vagyont menthet 
meg. Bízom benne, hogy a 
beérkező javaslatokban sze-
repelni fognak olyan nevek 
is, melyek Tejfalu múltjához, 
történelméhez kötődnek. 
Számomra elképzelhetetlen, 
hogy ne legyen Gyalog út, 
Körtvélyesi út, Királyfiai út 
stb. Közösen, pozitív hozzá-
állással sikeresen véghezvisz-
szük ezt a változást, mely a 
különböző jóváhagyási pro-
cedúrák után előreláthatólag 
2009 elején, tavaszán nyer 
konkrét formát. 

Nagy József 
önkormányzati képviselő,

a tejfalui választmány elnöke

Utcanevek  Tejfalun

Békés, nyugodt öregkort
A Szlovákiai Nyugdí-
jasok Egyesületének 
somorjai alapszerve-
zete Kopál Irén elnök 
vezetésével az idősek 
nemzetközi napja 
alkalmából ünnepi 
összejövetelt rende-
zett, melyen a szer-
vezet tagjait Domsitz 
Károly polgármester 
köszöntötte. A Rónay Erzsébet által előadott Nyugdíjasverset köve-
tően a polgármester békés, nyugodt, szeretetteljes öregkort kívánt 
városunk nyugdíjasainak.
Az egybegyűltek, élve azon lehetőséggel, hogy az elnök asszony 
vitát is indított, s buzdította őket arra, hogy kérdezzenek a város leg-
főbb elöljárójától, számos kérdést intéztek a polgármesterhez. Szó 
volt a Kertész utcáról – virágok kiültetése, a Gazda sorról – padok 
elhelyezése, a Lovagló utca és a Gútori út kereszteződéséről, ahol 
a bozót rontja a kilátást. Nem maradt figyelmen kívül a sebesség
betartása, pontosabban be nem tartása a Csölösztői úton, több 
bírálat is érte a városi rendőröket, akiket, ahogy az elhangzott, 
keveset látni a városban.  A szinte nyilvános gyűléssé vált ünnepé-
lyes nyugdíjastalálkozó kötetlen beszélgetéssel, zenével, tánccal, jó 
hangulatban ért véget.                  (ti)   

A 2008 októberében 70., 75., 80., 85., 86. és ennél több életévüket betöltő polgár-
társainknak Domsitz Károly polgármester a hónap 21. napján fejezte ki jókíván-
ságait 



6 OKTATÁS 2008. NOVEMBER

Vasárnap, szeptember 7-én 
indultunk el Angliába. Az 
autóbusz az iskola előtt várt 
ránk, közel egy napig tartott 
az út. Sok országon átutaz-
tunk, például Csehországon, 
Németországon, Belgiumon 
és Franciaországon. Igaz, nem 
sokat láttunk belőlük, mert 
éjjel haladtunk át rajtuk. 
A reggeli órákban értük el a 
francia Calais partjait, ahon-
nan másfél órát hajóztunk a La 
Manche-csatornán, mígnem 
elértük Angliát. Mikor leszáll-
tunk a fedélzetről, egy kis pihe-
nő után megtekintettük a Dover 
Castle-t. Később ellátogattunk a 
canterburyi katedrálisba is. 
Végre megérkeztünk Hastings-
be, ahol már vártak bennünket 
a befogadó családok. Másnap 
reggel megmutatták az iskolá-
ba vezető utat, itt nyelvtudá-

sunk szerint  három csoportba 
osztottak be minket. Az iskola 
után ellátogattunk Smugglers 
Caves-be, ahol régen a csempé-
szek bujdostak. Felvonóval fel-
mentünk megnézni a hastingsi 
várromot. 
Másnap Battle-be utaztunk, 
ahol megtekintettük a Battle 
Abbey-t, az apátságot, majd 
ellátogattunk a Yesterday´s 
World nevű múzeumba. 
Nagyon érdekes volt, mivel 
láthattuk a 15. századtól máig 
használatos tárgyakat. Ezen 
a napon megcsodáltuk még 
Rye városát is, amely egykor a 
kalózok birtokában volt. 

Csütörtökön borús napra 
ébredtünk, és ennek meg is volt 
a következménye. Miközben 
sétáltunk a Seven Sisters Nem-
zeti Parkban, sikerült jól meg-
áznunk. 
Pénteken utoljára nyíltak meg 
előttünk az iskola kapui. Ez az 
„iskolahét” hagyományosan 
zárult, ittlétünk emlékére okle-
velet osztottak ki számunkra. 
A délutáni órákban megér-
keztünk Brightonba. Első állo-
másunk a Sea Life Center-ben 
volt, ahol megfigyelhettük a
világ különböző vízi élőlénye-
it. Benéztünk a Royal Pavilion 
épületébe, amelyet 1815-ben 
John Nash építtetett török-kínai 
stílusban. 
Elérkezett az utolsó nap és a 
várva várt londoni városnézés. 
Sok kulturális, illetve történel-
mi műemléket láttunk, többek 

között ezeket: Westminster 
Abbey, Houses of Parliament, 
Big Ben, London Eye, Whitehall, 
Piccadilly Circus, Trafalgar 
Square, National Gallery, 
Buckhingam Palace, Tower of 
London. Némelyik nevezetes-
séget a Temzén való hajókázás 
során tekintettük meg. Este 
fáradtan megkezdtük a hazafe-
lé utat. Mikor végre hazaértünk, 
szüleink örömteli fogadtatása 
után belekezdtünk élményeink 
nagy mesélésébe. 
Bugár Krisztina, Ferdics Zsuzsanna, 

Fiedler Viktória, Kovács Krisztina 
Corvin Mátyás Alapiskola, 

Somorja,  9. b

Angliában jártunk
Izgatott készülődés előzte meg 
október 20-án a negyedikesek 
németóráját. Már napokkal 
előbb Petényi János tanár úr 
vezetésével azon dolgozott 
mindenki, hogy a küszöbönálló 
találkozás a mai német iroda-
lom egyik fiatal, ám jeles kép-
viselőjével, Kurt Mondaugen 
íróval minél sikeresebb legyen.
A találkozó apropóját az adta, 
hogy az érettségire való fel-
készülés közben a mai német 
irodalom egy-egy alkotásával 
is megismerkednek a diákok, 
s mivel az At Home Gallery a 
Művészetek Házában rendsze-
resen lát vendégül fiatal művé-
szeket egész Európából, kézen-
fekvő volt, hogy az itt alkotói 
szabadságát töltő író műveivel, 
illetve magával a szerzővel is 
megismerkedjenek a negye-
dikesek, akikhez csatlakoztak 
a nyolcadikos és hetedikes 
németet tanuló diákok is.
Az órán két könyv és néhány 
vers, illetve egy elbeszélés 
képezte a beszélgetés tár-
gyát: ezek szolgáltak  kiin-
dulási alapként a csaknem 
kétórás találkozón. Kurt 
Mondaugen 1966-ban szüle-
tett, Lipcsében él és alkot. A 
helyi egyetemen filozófiát ad
elő, performance művészként 

a lipcsei Lesebühne állandó 
tagja. Eddig megjelent köny-
vei, a Moon over Plagwitz (A 
Hold Plagwitz felett), valamint 
a Grenzerfahrungen (Határ-
esetek) a mai német irodalom 
nagy ígéretei közé sorolják. A 
Szász Kulturális Intézet ösztön-
díjasaként töltött 2 hónapot 
városunkban, a Művészetek 
Házában.
A kötetlen hangulatú találko-
zó gyorsan véget ért, ám nem 
maradt el a különleges élmény: 
a szerző előadta azt a két ver-
sét, melyeket Somorja ihletett.
Az egyik, a Dunai halászok 
(Donau-Fischer) a 2. világhábo-
rú idején elpusztult somorjai 
zsidó családoknak állít emlé-
ket.

Šikula Gábor, 8. évfolyam, 
Madách Imre Gimnázium

Rendhagyó németóra

Bearanyozott tanév a  
Madách Gimnáziumban
Csoportos aranydiplomá-
ban részesült a somorjai 
Madách Imre Gimnázium 
a Hatvani Galériában (Ma-
gyarország) október elején. 
Ott zajlott ugyanis a Sze-
retethimnusz elnevezésű 
nemzetközi gyermekrajz-
vándorkiállítás ünnepélyes 
megnyitója, valamint a díja-
zottak megjutalmazása.
A gimnázium diákjai Szűcs 
Irén pedagógus vezetésé-
vel kapcsolódtak be ebbe a 
versenybe, ahol hét ország 
1500 rajzából válogatott a 
zsűri.
Mivel az iskolát számos rajz 
és alkotó képviselte, ezért 

kapta meg maga az intéz-
mény is ezt a rangos elisme-
rést.
S íme, a díjazottak, akikre 
büszkék vagyunk:
Ezüstdiplomát kapott: Bódis 
Norbert, Pálos Csilla.
További díjazottak: Bódis 
Magdolna, Dávid Dániel, 
Húsvéth Andrea, Fröhlich 
Mária, Kerényi Péter, Kohus 
Zsóka.
Rajtuk kívül elismerés és 
köszönet illeti a vezető tanárt: 
Szűcs Irént is, aki a gimnázium-
ban óraadó tanár, de a város és 
környéke tehetséges rajzosait 
a helyi művészeti alapiskolá-
ban oktatja.                  (H. V.)
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Tűzoltóink eszme-  és tapasztalatcserén 

A látogatás első napja a Tulip Inn 
szálló éttermében vacsorával 
kezdődött, melyen Aad Vons, a 
leiderdorpi tűzoltók parancsno-
ka  köszöntött bennünket, majd 
tapasztalat-  és eszmecserét foly-
tattunk a leiderdorpi és a somorjai 
önkéntes tűzoltóság modell-
jében rejlő szervezési különb-
ségekről. A legfőbb különbség 
abban rejlik, hogy Szlovákiában a 
tűzoltóság Hollandiához képest 
lényegesebben tagoltabb. Nagy-
jából arról van szó, hogy létezik a 
Szlovákiai Tűzoltó- és Mentőszol-
gálat (azaz állami tűzoltók), akik 
az állam alkalmazottai, továbbá 
üzemi tűzoltók (pl. a Slovnaftban 
levő szintén fizetett üzemi tűzol-
tók), majd az önkéntes tűzoltók, 
kik jogilag mint polgári egyesület 
működnek. Az említetteken kívül 
még léteznek közösségi, illetve 
városi tűzoltótestületek, melyek 
többnyire önkéntes tűzoltókból 
tevődnek össze, de jogilag már 
nem polgári egyesületek, hanem 
a város, ill. község vezetése alá 
tartoznak és azok költségvetésé-
ből vannak finanszírozva. Mint
kellő példát az illusztráláshoz 
a somorjai testületet említhet-
jük, mely polgári egyesület jogi 
szubjektivitással, melynek élén 
a parancsnok áll. Párhuzamosan 
ezzel létezik a Somorjai Városi 
Tűzoltó Testület, mely jogilag, 
közgazdaságilag és szervezésileg 
a város igazgatása alá tartozik. Az 
élén szintén a parancsnok áll (ki 
egyben a Somorjai ÖTT parancs-
noka is), és tevékenységével a 
város polgármesterének felel. 
A technikai eszközök, főleg az 
autók és azok kellékei, melyeket 
az önkéntes tűzoltók használnak, 
ill. a tűzoltóság épülete a város 
tulajdona, azaz a városi tűzoltók 
használatában áll. A bevetési 
egységet, tehát a városi tűzol-
tóság tagjait azok az ÖTT tagok 
alkotják, akik betöltötték 18-ik 
életévüket, fizikailag, szellemi-
leg alkalmasak a szolgálatra, és 
részt vettek az alapvető felkészítő 

tanfolyamon. Hogy mindezt szá-
mokban fejezzük ki, a Somorjai 
ÖTT-nek jelenleg 110 tagja van 
– beleértve a serdülőket, nőket 
és a zenekar tagjait – ebből 41 
tag egyben a Városi Tűzoltóság 
tagja is, ill. személyzetét alkotja. 
A községi és városi tűzoltószer-
vezeteket szándékosan említet-
tük, hogy így közelebb kerüljünk 
a hollandiai tűzoltóság modell-
jéhez. A holland modell önkor-
mányzati (tehát városi, önkor-
mányzati), és a részleges hivatá-
sosság alapelven működik, azaz 
a holland testületek nem polgári 
egyesületek, hanem az önkor-
mányzat alá tartozó szerveze-
tek, az önkormányzati (15%) és 
az állami költségvetésből (85%) 
finanszírozva. Valamely funkci-
ókat főállásban végzik, mint pl. 
parancsnok, megelőzési szak-
ember és ügykezelő, munkana-
pokon 8.00-tól 17.00 óráig 
dolgoznak. A következő tagok 
lényegében önkéntes tűzoltók, 
akik rendszeresen továbbkép-
zéseken, tréningeken és beve-
téseken vesznek részt, melyért 
költségtérítést kapnak (bruttó 23 
euró egy órára). Az alapfeltételek, 
melyeket Hollandiában teljesíte-
ni kell a tűzoltómunka elvégzé-
séhez: 18-55 éves kor, megfelelő 
egészségi és szellemi állapot, ill. 3 
éves aktív felkészítés (iskolázások, 
tréningek). A riasztás a Somorján 
megszokott hagyományos sziré-
nával ellentétben pager kommu-
nikációs eszköz segítségével tör-
ténik.   Ezek a készülékek mobil-
telefon méretűek, melyekre a 
riasztás szövege a nem messzi 
központból, Leiden városából 
érkezik. Minden tagnak (jelenleg 
35, a nőket beleértve) van egy 
ilyen pagere. 
A sok előny és pozitívum mellett, 
melyet a holland modell rejt, meg 
kell említeni néhány hiányossá-
got is, mely a tűzoltótestületek 
különböző felfogásából fakad. 
Ide tartozik a tűzoltók közösségi 
élet iránti elhivatottságának hiá-

nya: pl. a gyermekek tűzmegelő-
ző nevelése és képzése, tűzoltó 
sport- és kulturális események 
hiánya, mint a polgármesterku-
pa, farsangi bál, szüreti ünnepsé-
gek, Mikulás-ünnepség. 
A különbségek és közös vonások 
tisztázása után újra koncentrál-
junk a hollandiai látogatás egyik 
alappillérére, mely a leiderdopi 
tűzoltók által szervezett „Nyitott 
nap“ volt. Egy jól megszervezett 
program volt holland kollégá-
ink részéről, mely a város lakos-
ságának és más látogatóknak 
bemutatta az ottani tűzoltóság 
legújabb technikáját és felsze-
relését, valamint ezek gyakorlati 
használatát különböző beveté-
seknél. Az egész rendezvény kb. 
11.00-től délután 16.00 óráig 
tartott, néhány bemutatónál 
a gyorsmentők és a rendőrség 
tagjai is részt vettek. A bemu-
tatott gyakorlatok: tűzoltás, 
technikai bevetés, egy megron-
csolódott autóból való személy 
kivágása, biztonságos menekü-
lés egy felborult autóból, egy 
személy mentése tetőről létra 
segítségével, stb. Valószínűleg a 
legnagyobb meglepetést a dele-
gáció számára a bevetéseken 
részt vevő nők jelentették, akik 
valóban ügyesek voltak. 
A műsor után egy kevésbé for-
mális találkozó vette kezdetét 
a szertár társalgójában, melyen 
kölcsönösen átadtuk az aján-
dékokat és emléktárgyakat. Ezt 
vacsora és egy rövid prezentáció 
követte, melyen a somorjai testü-
letet és a weboldalunkat mutat-
tuk be. A prezentáció elnyerte 
a holland kollégák tetszését, és 
nagy tapssal jutalmazták. 
A harmadik nap a délelőtti 
órákban ismét találkozó volt az 

ottani szertár épületében Aad 
Vons parancsnokkal és a többi 
kollégával. Kávézás során ismét 
folytatódott a szakmai beszél-
getés, a téma az elkövetkezen-
dő közös munka, a holland és 
szlovák tűzoltóság lehetséges 
jövőjét érintette. Vons úr tájé-
koztatása alapján kiderült, hogy 
a holland tűzoltóság közpon-
tosítása van készülőben, ahol 
Leiderdorp környékén egy közös 
igazgatóság kialakítását vették 
tervbe, mely a környező 29 város 
és község tűzoltóságát irányíta-
ná majd. Ez az újítás valójában 
a helyi parancsnok pozíciójának 
megszüntetését jelenti, helyette 
egy koordinátor marad. 
Az eszmecsere ebéddel végző-
dött, és az előre megtervezett 
program szerint az ottani kollé-
gák társaságában Leiden város, 
ill. az ottani vészhelyzet-beje-
lentő központ megtekintésével 
folytatódott. Ezen épületben egy 
precízen megtervezett számító-
gépes központ található, mely 
a tűzoltók, rendőrök, mentők 
rendszerét integrálja. A testület 
operátorai műszakilag képzett 
rendőrök. Ráadásul az itt levő 
alkalmazottak közül néhányan 
a Leiderdorpi Önkéntes Tűzoltó 
Testület tagjai is.
A látogatás után még egy közös 
vacsorán vettünk részt Katwijk 
városában, egy, az Északi- tenger 
partján levő étteremben, ahol 
a menüben különféle tengeri 
különlegességek voltak. Más-
nap reggel a küldöttség hazain-
dult Somorjára, új ismeretekkel, 
tapasztalatokkal, ambíciókkal, 
motivációkkal gazdagodva, 
várva a következő találkozást 
Somorján vagy Leiderdorpban.

Laczo István, ÖTT Somorja

Szeptemberben a Somorjai Önkéntes Tűzoltó 
Testület (ÖTT) négytagú küldöttsége: Ürge Lajos 
parancsnok, Csörgő János megelőzési felelős és 
parancsnokhelyettes, Takács Sándor titkár és Laczo 
István pénztáros-krónikás tanulmányúton járt 
Leiderdorpban, hollandiai testvérvárosunkban. 
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1948. október 3-án foga-
dott örök hűséget egy-
másnak Mészáros István 
és neje, Erzsébet Nagy-
szarván. Hatvan év elmúl-
tával gyermekeik és uno-
káik körében ismét meg-
erősítették fogadalmukat. 
Új esküjüket Szlávik Antal 
egykori nagyszarvai plé-
bános szentelte meg. A 
gyémántlakodalmukat 
szűk családi körben, ott-
hon  ünnepelték. Elsőként 
gyermekeik, Imre, Borbála 
és József köszöntötték szüleiket, majd a közeli családtagok fejez-
ték ki jókívánságaikat. A meghitt ünnepségen Horváth Jenő pol-
gármester a falu nevében meleg szavakkal köszöntötte a házas-
párt (a felvételen). Az együtt töltött évek, munkás életük emlékei 
tanulságul szolgálhatnak mindannyiunknak.

Szitás Károly 

Nagyszarvai íjászok sikere Dél-Koreában
Szeptember 26-a és október 
2-a között zajlott Puszanban, 
Dél-Korea második legnagyobb 
városában a IV. TreX-játék soro-
zat (TreX-Games – The 4th 
Busan TAFISA World Sport for All 
Games). A nagyszabású verseny-
sorozat a TAFISA tömegsport-
világszervezet szervezésében, a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
és az UNESCO égisze alatt került 
megrendezésre. A rendezvé-
nyen a világ 103 országából 
mintegy 10 000 versenyző vett 
részt, akik a különféle hagyomá-
nyos, modern, valamint elektro-
nikus versenyszámokban vetél-
kedtek.
A tradicionális sportok közül 
jelen voltak a wushu, a muay 
thay, a sambo, a Zurkhaneh, a 
Qigong, Ssireum&Belt Wrestling, 
a jóga, a hagyományos gim-
nasztika, a sárkányeregetés, 
valamint a hagyományos íjászat 
képviselői is. Az újabb sportok 
között meg kell említeni a B3 jel-
zésű görkorcsolya és gördeszka, 
a versenyfalmászás képviselőit, 

valamint a számítógépesjáték-
világbajnokságot is (részletek 
a www.trexgames2008.org 
weboldalon).
A jeles eseményen Szlovákiát a 
nagyszarvai Radványi Ida és Lea 
testvérpáros képviselte, akik a 
koreai szervezők meghívására 
érkeztek a távol-keleti nagyvá-
rosba. Velük együtt a Hagyomá-
nyos Íjászok Világfesztiválja (The 
2nd World Traditional Archery 
Festival) hatnapos rendezvé-
nyén 130 íjász vett részt négy 
kontinens 28 országából (Korea, 
Kína, Mongólia, USA, Bhután, 
Tajvan, Magyarország, Kanada, 
Törökország, Lengyelország, 
Japán, Norvégia, Anglia, Csehor-
szág, Görögország, Svédország, 
Hollandia, Ausztrália, Német-
ország, Franciaország, Svájc, 
Szlovákia, Peru, Spanyolország, 
Argentína, Szerbia, Tanzánia és 
Dominika). 
Valamennyi jelen lévő ország 
csapata bemutatót tartott a 
hagyományos íjászat külön-
böző fogásaiból. A nézők sok-

féle íj- és vesszőtípust, valamint 
változatos lövési technikákat 
csodálhattak meg. A csallóközi  
íjászok szombaton (szeptember 
27-én) tartották sikeres bemu-
tatójukat a puszani Gahngseo 
sportparkban megjelent nézők 
előtt. A nemzetközi zsűri a leg-
szebb hagyományos ruházat-
nak kijáró különdíjjal jutalmazta 
a lányokat. A további napokon 
a világkupa versenysorozata 
következett, amikor az ott felállí-
tott amerikai (20 m), magyar (40 
m), japán (60 m), mongol (80 m) 
és koreai (120 m) hagyományos 
történelmi íjász célokon próbál-
ták ki képességeiket a résztve-
vők. A kétnapos íjászmegméret-
tetés győztese a Magyarország-
ról érkezett Mónus József lett. 
A hagyományőrzésre épülő tra-

dicionális íjászat hazánkban is 
egyre terjedő szabadidősport. 
Ebben az íjászszakágban a 
versenyzők különféle történel-
mi íjtípussal, például magyar, 
mongol, szkíta, török, angol 
íjakkal vetélkednek, és nem 
használnak semmiféle modern 
célzóeszközt. A versenyzés-
hez hozzátartoznak az íjtípus-
hoz illő korabeli viseletek és 
kiegészítők is, amelyek színes, 
látványos forgataggá alakít-
ják a versenyeket. Tájainkon a 
legismertebb hagyományőr-
ző íjászcsapatok a marcelházi 
Fekete Sólyom, a szentgyörgyi 
Vinedi, a kavai Csodaszarvas, 
a komáromi Szarkaláb Íjászok, 
a csallóközaranyosi SZIU és a 
perbetei Szürke farkasok, akik 
versenyeket is szerveznek.   (rz) 

Gyémántlakodalom 

A 2008/2009-es idény őszi 
fordulójának további mér-
kőzései során (október 26-
áig) Somorja futballcsapa-
tai az alábbi eredményeket 
érték el: 
Felnőtt A csapat – III. liga
Nagyölved – Somorja 3:0  
Somorja – Galánta 1:0
Somorja – Ludanice 2:1
Párkány – Somorja 0:3
Somorja – Domaniža 3:0
D. Vestenice – Somorja 3:2
Somorja – Bős 0:0
Nyárasd – Somorja 3:1
Táblázat: 9. hely
Ifi A csapat – IV. liga
Dióspatony – Somorja 6:0
Somorja – Kráľová 4:1
Somorja – Komárom 3:5
Párkány – Somorja 1:1
Somorja – Apácaszakállas 11:0
Imely – Somorja 5:1
Somorja – Bős 1:2
Dunaszerdahely  B – Somorja 0:4 
Táblázat: 7. hely
Felnőtt B csapat – Tejfalu – te-
rületi bajnokság, II. osztály
Nagylúcs – Somorja B 2:1
Somorja B – Felbár 0:2
Nyárad – Somorja B 2:2
Somorja B – Padány 3:0
Patonyrét – Somorja B 2:2
Baka – Somorja B 2:0

Somorja B – Nagypaka 1:1
Alistál – Somorja B 5:1
Táblázat: 16. hely
Ifi B csapat – Tejfalu – területi
bajnokság, I. osztály 
Nagylég – Somorja B 5:1
Somorja B – Csallóközkürt 2:2
Pozsonyeperjes – Somorja B 0:2
Somorja B – Baka 5:0
Újfalu – Somorja B 2:7
Csallóközcsütörtök – Somorja B 3:2
Somorja B – Ekecs-Apácaszakállas 2:3
Alistál – Somorja B 6:1
Táblázat: 8. hely
Idősebb diák – Közép – III. liga 
Somorja – ČFK Nitra 4:0
Mor. Sv. Ján – Somorja 1:1
Somorja – Holíč 7:0
Somorja – Vrbové 4:1
Brezová – Somorja 4:1
Somorja – Senica B 0:4
Šoporňa – Somorja 0:1
Az őszi forduló végleges táblá-
zata: 5. hely
Ifjabb diák – Közép – III. liga
Somorja – ČFK Nitra B 5:0,
Mor. Sv. Ján – Somorja 0:0,
Somorja – Holíč 10:0,
Brezová – Somorja 0:2,
Somorja – Senica B 0:3,
Šoporňa – Somorja 0:1
Az őszi forduló végleges táblá-
zata: 4. hely

Balog István titkár

AZ FC STK 1914 SOMORJA ÉLETÉBÕL
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A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár ajánlja új könyveiből 

ERNYEY BÉLA: A P@SI …
„Ernyey színész. Ernyey fotóművész. 
Ernyey író. Ernyey televíziós műsorvezető. 
Ernyey jól főz. Ernyey maga építi az ottho-
nait. ... Ernyey megint roppant őszinte, lep-
lezetlen és határozott, de mégsem tapin-
tatlan, nem erőszakos, szóval mégsem 
a kor sikerembere...! Ebben a könyvben 
a romantika viaskodik az expresszióval. 
Bátor, szinte vakmerő vállalkozás, huma-
nistafeladat. Sokat megtudhatunk mi, fér-
fiak magunkról, mert sokat megtudhatunk a könyvből róla-
tok, Nőkről ...! Biztos vagyok benne, hogy Ernyey kíváncsisága 
– újabb tapasztalatai birtokában sem lankad. Ernyey nem lan-
kadó fajta. Hajrá, uraim, mostantól ezért is lehet őt irigyelni... 
Engedelmükkel én inkább bámulom életkedvét, tisztelem 
becsvágyát, méltányolom sokrétű tehetségét, szeretem tár-
saságát. Hallgassanak rám: tartsanak inkább velem...!” – írja 
Verebes István a könyvajánlójában.

ROGERS ANTHONY: CHURCHILL BAKLÖ-
VÉSE – LÉROSZ ÉS AZ ÉGEI-TENGERE
1943 ősze: a németek szembenéznek 
a vereséggel Oroszországban, Olaszor-
szág kapitulált, és a szövetségesek sere-
gei észak felé nyomulnak az Appennini-
félszigeten. A normandiai partraszál-
lásig már csak hónapok vannak hátra. 
Winston Churchill megparancsolja az 
Egyiptomban állomásozó brit fegyveres 
erőknek, hogy foglalják el az Égei-tenger keleti részén az ola-
szok által megszállva tartott szigeteket, köztük Rodoszt, Kószt 
és Léroszt. A stratégák azonban rosszul ítélik meg a németek 
lehetséges reakcióját... Anthony Rogers a második világháború 
utolsó nagy brit vereségének alig ismert történetét tárja elénk. 
E csata következményeként maradt az Égei-tenger térségének 
nagy része német uralom alatt egészen a háború végéig.

A „Hibrid memória” a zsinagógában
Hibrid memória a címe a 
somorjai zsinagógában októ-
ber 11-én nyílt kiállításnak. 
Horitz Karina életnagyságú, 
áttetsző textíliára nyomtatott 
fotói kifeszítve kerültek fel 
a zsinagóga terébe. A fotók 
két időréteget tartalmaznak: 
egyrészt az 1920-as és a 60-as 
évekből származnak, másrészt 
ötvöződnek a 2008-ban saját 
maga készítette fotográfiákkal.
„Ez a kettős időréteg úgy fedi le 

egymást, hogy a művek készí-
tésénél a vetített archív családi 
képeken szereplő személyek 
testtartását imitálom, és erről a 
látványról készítek fotográfiát“
– mondja a művész. A térben 
kifeszített textílián megjelenő 
fotók inkább az eltűnés folya-
matának képeit mutatják mint 
konkrét valóságot. 
Az At Home Gallery jóvoltából 
a somorjai zsinagógában lát-
ható tárlaton a művész saját, 
angol háttérrel rendelkező 
családja történetének a fotó-
dokumentumait helyezte el a 
térben, mert ahogy mondja: 
„Akár más családok története, 
az én családomé is nemzeti-
ségek, vallások és ehhez kap-
csolódó történetek sokasá-
gát rejti magában. A kiállítás 
emlékezés és történetmesélés 
a családok eredetéről, ame-
lyek sokszor országhatárokat 
átlépve érkeztek mint beván-
dorlók vagy csak mint az egyik 
helyről a másikra költöző csa-
ládok. Egy idő után azonban 
kényszer hatására vagy hét-
köznapi okokból kifolyólag 

elhagyták egykori otthonukat. 
Ezek az elhagyatott helyszínek 
azonban valamilyen formában 
őrzik a személyeknek vagy ott-
honoknak az emlékét. Ezért 
fontos számomra az At Home 
Gallery történelmi háttere.“  (ti)

Karina Horitz kiállítása az At 
Home Galleryben
A zsinagógában megtekinthe-
tő kiállítás mély hatással volt 
rám és a diákjaimra egyaránt. 

Az installációszerű fotók tér-
beli elrendezése, az ember, a 
tér és az idő kapcsolata abszo-
lút harmóniában jelenik meg 
előttünk. A fotók láttán az élet 
mulandóságával szembesü-
lünk, elgondolkozva, vajon 
mennyi az az idő, ami szá-
munkra a földi létre megada-
tott.
Karina Horitz 1969-ben szüle-
tett Londonban, négy éve él 
Budapesten. A fotók saját csa-
ládi albumából származnak. 
Emlékek a múlt század húszas 
és hatvanas éveiből. A régi 
fotókat „időrétegben” fedik a 
művész saját képei: a réteges 
vetítés az „eltűnés” folyama-
tát idézi. Ugyanakkor ennek 
hatására az időbeliség maga, 
az eltűnő és a változó pillanat 
olyan képpé válik, amely azt a 
jelen időt ábrázolja, amely túl 
van az időbeliségen.
A kiállítás november 23-áig 
tart nyitva, ajánlom megtekin-
tését mindenki számára.

Szűcs Irén,
a NSI MAI és a MIG 

képzőművészeti tanára

A somorjai zsinagóga immár hatodik alkalommal adott otthont a 
New Music At Home komolyzenei fesztiválsorozatnak. A szeptem-
ber és október folyamán zajló rendezvények során David Danel 
cseh hegedűművész a japán Aki Kuroshima közreműködésével 
adott koncertet, majd a Liszt Ferenc-díjas Gyöngyössi Zoltán és 
vendégei: Daniel Matej és Ronald Šebesta, végül pedig a Veni 
ensemble koncertje következett (a felvételen). A koncertciklus a 
jelenleg Hollandiában élő amerikai zeneszerző, James Fulkerson 
előadásával zárult.                 (ti)
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BEVETÉSEN A TŰZOLTÓK
Nagy Tibor, „Lennon” emlékére 
Szóval, Lennon, nem 
ebben egyeztünk meg. 
Amikor Erdélyben, a 
Fogarasi-havasok  tete-
jén 80 km szerpentin 
megtétele után földnek 
vágtam a sisakomat, 
hogy több kanyart már 
nem akarok látni, arról 
volt szó, hogy legköze-
lebb Afrikában találko-
zunk, ahol három napig 
megyünk egyenesen, és 
szerdán eltérünk balra. 
Részedről annyi volt a 
válasz, hogy nekifog-
tál hógolyózni. Ezt a bohém életimádatodat először akkor 
tapasztaltam, amikor a katonasághoz megkaptad a behívót. 
Épp Somorján voltak a céllövöldések, körhintások. Te a gyere-
keknek fenntartott kisvasútba ültél bele és utaztál körbe-körbe 
sörrel a kezedben, miközben integettél az ablakon kifelé. 
Barátok. Megszámlálhatatlan. Bárhova mentél, közvetlen-
ségeddel, életszereteteddel, hangulatteremtéseddel gyorsan 
tudtál ismerkedni, és aki egyszer megismert, az nem tudott 
téged nem szeretni. Talán a magyarországi rendőrök a kivétel, 
akiknek valószínűleg a rémálma voltál német rendszámoddal, 
szlovák útleveleddel és magyar nemzetiségeddel. Állandóan 
úton voltál, mégis mindenhol otthonra találtál. Igen. Sokunk 
szemében te nem egy voltál a motorosok közül, hanem te vol-
tál a Motoros. Titkos vágyainkat személyesítetted meg, ahogy 
monoton, taposómalmos napokkal mit sem törődve, szakadó 
esőben, tikkasztó melegben, hóban is eggyé forrtál a motorod-
dal, és … és boldog voltál.
Egyike voltál az immortalosoknak, akik Somorján a szobor-
parkot létrehozták. A Rómeó Vérzik zenekar neked köszönheti 
zenei felemelkedésének egy részét, hiszen alig volt Magyaror-
szágon olyan motorosklub, ahol nem ismertek volna téged. 
Ezeket személyesen felkerested, és minden főnöknek telebeszél-
ted a fejét, és a kezébe nyomtál egy Rómeó-CD-t.
Szeretném, ha tudnád, csak a testedtől jöttünk el búcsúzni. Itt 
vannak az immortalosok és az ő baráti körük, a rómeósok, a 
Csallóközi bikák, a magányos motorosok. Itt vagyunk, és örök-
re szívünkbe zártunk, igaz, előbb nagytakarítást kellett végez-
nünk, a felesleges dolgokat kidobálnunk, mert Te akkora helyet 
foglalsz el.
Ha majd jön egy nyári vihar, és megdörren az ég, akkor nem azt 
fogjuk mondani, hogy az angyalok kugliznak vagy Szent Péter 
görgeti a pincében a hordókat, hanem azt, hogy Lennon buli-
zik, beindította a motort, és most hajkurássza az angyalokat. 
Ha pedig megkérdezik tőlünk, kiről van szó, akkor mosolyogni 
fogunk, és visszaemlékezünk rád, mint valami népmesehősre, 
aki felült a motorra, és elvágtatott hét határon túlra, még az 
Óperenciás-tengeren is túlra, de nem azért, hogy legyőzze a 
sárkányt, hanem azért, hogy meghívja őt egy pofa sörre, és jót 
bulizzon vele. Mert mi bajunk lehet tőle? 
Emlékedet örökké megőrizzük!
Kiss Gábor Gibbó 

• Szeptember 29-én röviddel 
éjfél előtt a Városmajori lakótele-
pen ismeretlen tettes meggyúj-
tott egy műanyag szemétgyűjtő 
konténert, amely teljesen elégett.  
A kár 9000 korona.
• Október 4-én a kora reg-
geli órákban súlyos köz-
lekedési baleset történt 
Csallóközcsütörtökben. Egy Fiat 
márkájú személyautó vezetője 
feltehetően gyorshajtás követ-
keztében elvesztette uralmát a 
gépjárműve felett, és előbb az 
út szélén parkoló Aviának, majd 
egy Škoda Favoritnak, végül 
egy villanyoszlopnak ütközött. 
A teherautó raklapját az ütkö-
zés szétszakította, a dupla vil-
lanyoszlopot pedig kettétörte. 
A gépkocsi vezetője könnyebb 
sérüléseket szenvedett.
• Október 8-án súlyos közleke-
dési baleset történt a Bacsfa és 
Keszölcés közti útszakaszon. Egy 

Škoda Forman vezetője elvesz-
tette uralmát a gépkocsija felett, 
áttért a szemközti sávba, és egy 
fának ütközött. A vezető súlyos 
sérüléseket szenvedett.  
• Október 9-én, röviddel éjfél 
után ismeretlen tettes vagy tet-
tesek újabb szemétgyűjtő kon-
ténert gyújtottak meg Somor-
ján. A város kára 9000 korona.
• Október 9-én a délutáni órák-
ban Bacsfán, a „nagy kereszte-
ződésben” közlekedési baleset 
történt, amelynek során három 
autó ütközött össze. 
• Október 12-én délelőtt a 
Felbár és Nádasd községet ösz-
szekötő úton baleset történt. A 
Citroen Picasso vezetője köny-
nyebb sérüléseket szenvedett. 
• Október 14-én a kora regge-
li órákban egy Renault Kango 
okozott balesetet, amely a beje-
lentés szerint Misérd és Csölle 
között történt a 63-as úton. 
Mivel tűzoltóink az említett 

útszakaszt Pozsonypüspökiig 
átvizsgálva nem  találták a bal-
eset színhelyét, át kellett kutatni-
uk a környező utakat is. A sérült 
gépkocsit a Pozsonyüspökit 
Erzsébetmajorral összekötő 
úton találták meg. A sérült gép-
kocsivezetőnek és négyéves 
utasának egy arra haladó gép-
kocsi utasai nyújtottak első-
segélyt. Tanulság: a baleset 
színhelyét mindig pontosan 
kell megadni, mert a segít-
ség csak így érkezhet meg.
• Október 16-án, röviddel haj-
nali fél négy előtt az úszori vas-
útállomásnál levő vendéglőben 
tűz ütött ki. Mivel az épület szer-
kezete fából és gyúlékony anya-
gokból készült, az épületben 
gyorsan elterjedtek a lángok. 
Nem segített a tűzoltók gyors 
beavatkozása sem. A tűz okát 
vizsgálják. A leégett vendéglő 
maradványai este újból lángra 

kaptak. Feltehetően ismeret-
len tettes gyújtotta meg a félig 
leégett épületet. 
• Október 23-án, röviddel tíz 
óra előtt súlyos közlekedési bal-
eset történt Vajkán, a Bős felé 
vezető úton. A Renault vezetője 
előzés közben elvesztette ural-
mát a gépjármű felett, felrepült 
az út mellett húzódó töltésre, és 
a vajkai tó kerítésének ütközött. 
A tűzoltók a mentő megérke-
zéséig mesterséges légzéssel 
és szívmasszázzsal próbálták 
újraéleszteni a vezetőt, a hölgy 
azonban ennek ellenére életét 
vesztette. A baleset helyszínére 
a légi mentőszolgálat helikopte-
re is megérkezett.
• Október 27-én délelőtt 
Misérdről riasztották a somorjai 
és szenci tűzoltókat, mert égett 
egy transzformátor elosztó-
szekrénye és a villamos vezeték 
szigetelése. A tüzet a somorjai 
tűzoltók poroltóval eloltották.
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Az asztaliteniszezők sikerei
Ha hiszik, ha nem, a pingpongnak, vagyis az aszta-
litenisznek is vannak hagyományai városunkban.  
A 80-as évektől a szabadidőközpont (a régi pio-
nírház) égisze alatt, Fekete Imre, egykori igazgató 
vezetésével  nem is akármilyen sikereket értek el 
országos szinten a sportág művelői. Annak idején a 
Dunaszerdahelyi járás pingpongnagyhatalomnak 
számított az országban. Azóta persze sok minden 
megváltozott. Ebben az évben a szabadidőközpont-
ból kiválva önálló asztaliteniszklub alakult Somor-
ján. A múltról és a jövőbeli tervekről  beszélgettünk 
Viola Tiborral.
A 80-as években élte fény-
korát a járási asztalitenisz. 
Azóta sok minden megválto-
zott. Pár éve a régi pionírház 
is megszűnt, és új helyre köl-
tözött a szabadidőközpont. 
Gondolom, ez az átszervezés 
érintette a klubot is.  
– Igen, a pionírház megszűné-
sével elváltak útjaink a szabad-
időközpontétól. Azóta saját 
lábon, önerőből finanszírozva
költöztünk először a T-18-as 
tornaterembe, utána a pincér-
iskolába, majd a gimnáziumba, 
és végül a szlovák alapiskolá-
ban kötöttünk ki.
A 90-es évek elején rengeteg 
gyerek járt pingpongozni a 
pionírházba. Hány tagja van 
jelenleg a klubnak és milyen 
eredményeket érnek el?
– Jelenleg nyolc regisztrált 
játékosunk van: Csápay Zol-
tán, Csomor István, Nahálka 

Miroslav, Ciprusz Tamás, 
Csomor Zoltán, Horňák Péter 
és jómagam. Jelenleg a járási 
bajnokság első osztályában 
vagyunk, ahol tavaly tizenkét 
csapat közül a második helyen 
végeztünk. Idővel szeretnénk 
majd felkerülni a kerületi baj-
nokságba, viszont azt már 
önerőből nem igazán tudnánk 
fizetni. Idén két új pingpong-
asztalt is vásároltunk teljes fel-

szereléssel, és a teremdíjat is 
mi nyolcan fizetjük. Remélem,
a jövőben valahogy majd ez 
a problémánk is megoldódik. 
Az asztalitenisz sportág nagy 
hagyományokkal rendelkezik 
járásunkban és Somorján is. 
Szeretnénk, ha ez a folyamat 
nem szakadna meg, hanem 
évről évre fejlődne.
Mik a jövőbeni terveitek?
– Természetesen szeretnénk, 
ha a mi klubunk is nagyobb 
létszámú lenne. Elég sok 
somorjai gyerek pingpongozik, 
csak nem klub- és versenyszin-
ten, hanem különböző iskolai 
szakkörök keretén belül. Tehát 
egyik célunk az utánpótlás. 
Idén az alapiskolások részé-
re szervezünk egy karácsonyi 
kupát, valamint a tavaszi szü-
netben egy versenyt. Szeret-
nénk egy ütőképes versenycsa-
patot is kialakítani, és ha idővel 

majd meglenne a megfelelő 
anyagi háttér is, akkor minden-
képpen el lehet gondolkodni 
a felsőbb osztályba jutáson. 
Addig is sportbarátokként 
mindent megteszünk azért, 
hogy a képességeinkhez és 
a hagyományokhoz méltóan 
képviseljük Somorja városát, 
és öregbítsük hírnevét ebben 
sportágban is.

Kovács Koppány

Sikeresen zajlott le idén is 
a Coupe de Samaria
Idén tizenhetedik alkalom-
mal rendezték meg Somorján 
a Coupe de Samaria nemzet-
közi kadét vívóversenyt. A 
tornán  tizenhét ország kép-
viseltette magát. Nagy József, 
a verseny főszervezője tájé-
koztat az idei versenyről.

– Az idei Coupe de Samaria 
kadét vívóversenyen 150 lány 
és 105 fiú mérte össze tudását.
Idén kevesebb fiú indult, mint
tavaly, ez annak is köszönhető, 
hogy még „csupán“ a női kate-
gória tartozik az európai kupa-
sorozatba, de ígéretet kaptunk, 
hogy jövőre a fiúk versenye is
bele fog tartozni az Európa-
kupába. Idén sem panaszkod-
hatunk, mivel a vívónagyhatal-
mak mind képviseltették magu-
kat, és így rendezvényünk szín-
vonala egyre magasabb lesz. 
Azt hiszem, a tavalyihoz képest 
idén csak a belgák nem voltak 
jelen. Vannak nagyhatalmak, 
amelyeket iszonyatosan nehéz 
elcsábítani ilyen versenyekre, 
közéjük tartozik például Fran-
ciaország és Olaszország. Náluk 
olyan nagy a mezőny ebben a 
kategóriában, hogy hazai ber-
keken belül le tudják bonyolíta-
ni az ilyen versenyeket.
A somorjaiak idén is hozták 
a tőlük várt színvonalat. Ez a 
korosztályunk most még egy 

kicsit gyenge, viszont a várt 
eredményeket elértük. Egye-
dül a lányoknál csalódtunk egy 
kicsit. Bokor Krisztina például 
sokkal jobb eredményt is elér-
hetett volna, hiszen nagyon 
tehetséges, és más versenyeken 
már sokkal jobb teljesítményt 

is nyújtott. Sajnos, épp a hazai 
közönség előtt nem sikerült. 
Összességében azonban elé-
gedettek vagyunk a vívóinkkal. 
Bízom benne, hogy évről évre 
jobbak és jobbak leszünk ebben 
a kategóriában is, edzői szinten 
is egyre jobbak a feltételek, 
hiszen Forgách Krisztián újra 
elkezdett edzősködni, Valacsay 
Gergely is visszajött mint edző, 
tehát bizakodó vagyok. Volt már 
Coupe de Samaria-győztesünk 
annak idején Hanzel Gyöngyi, 
Valacsay Gergely és Forgách 
Péter személyében, remélem, a 
jövőben is lesz még hazai győz-
tesünk. 
Egyik évben sem említettem 
meg a támogatóinkat. Most 
itt szeretném megragadni az 
alkalmat, hogy megköszönjem 
elsősorban Somorja városának 
a rengeteg segítséget, amellyel 
egész évben segíti a munkán-
kat, valamint a Rozmaring Kft.-
nek, amiért kezdetektől fogva 
támogatja a Coupe de Samaria 
versenyt.                                     (kk)

A somorjai Gladiátor birkózóklub 
2008. november 15-én 10.00 órai kezdettel 
a T-18-as tornateremben tartja a „Somorja 

város polgármesterének vándorserlegéért“ 
elnevezésű verseny 6. évfolyamát. 

A szervezők minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak! 
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2008. szeptember 11-én Vass 
Adam, szeptember 18-án 
Ebringerová Bianka, szep-
tember 19-én Rab Levente, 
szeptember 22-én Jelinková 
Nataša, október 1-jén Janšák 
Christián, október 4-én 
Bitterová Simona, október 8-
án Rozmuš Jakub látta meg a 
napvilágot.  
Sok sikert, újszülöttek!

SZÜLETETT

2008. szeptember 8-án Tóth 
Tibor 55 éves korában, szep-
tember 23-án Nagy Béla 84 
éves korában, október 1-jén 
Halász Irén 81 éves korában, 
október 7-én Vašková Mária 
42 éves korában, október 
11-én Csenkey Júlia 71 éves 
korában, október 14-én 
Zachar Anna 82 éves korában, 
október 16-án Gábik Mária 83 
éves korában, Čepček Ivan 70 
éves korában távozott az élők 
sorából.  
Béke poraikra!

ELHUNYT

Jó egészséget, sok-sok örö-
möt és boldogságot kívánunk 
azon polgártársainknak, akik 
2008 novemberében töltik 
be 70., 75., 80., 85., 86. és 
ennél több életévüket: Bittera 
Mihály, Kányi Mária, Péder 
Károly, Méry Lajos, Piovár 
Ján.       

KÖSZÖNTŐ

ESEMÉNYNAPTÁR

November 22. – Magyar bál –  a Csemadok 
városi alapszervezetének szervezésében 
– 19.00
November 26. – A lopott tojás titka – zenés 
mesejáték a kassai Thália Színház előadásában 
az óvodák és az alapiskola alsó tagozata részé-
re – 10.00
November 26. –  Furcsa pár – vígjáték a kassai 
Thália Színház előadásában – 19.00
November 28. – Legyek ura – színpadi játék 
egy részben a győri Forrás Színház előadásá-
ban a magyar tanítási nyelvű alapiskolák felső 
tagozata és a középiskolák részére – 9.00

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2008. október 4-én Bugár 
Tibor és Kalmár Erika, októ-
ber 11-én Hybben Roman és 
Rácová Alena, október 18-án 
Fejerčák Štefan és Arvayová 
Helena  esküdött örök hűsé-
get egymásnak.
Gratulálunk!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT

Szeretettel köszöntjük a 
dunaszerdahelyi Paštéka 
Ilonát és férjét, Paštéka 
Sándort, akik októberben 
ünnepelték 80., illetve 77. 
születésnapjukat. A házas-
párnak ezúton is jó egészsé-
get, hosszú, boldog, békés 
életet kívánnak: gyermekei, 
unokái, dédunokái, valamint 
Ági néni és Rózsi néni

Somorján a Fő térre 2008. december 5-én 
15.30 órakor érkezik a Mikulás, puttonyá-

ban sok-sok édességet, finomságot hozva a
somorjai gyerekeknek.

Ekkor gyúlnak ki először a fények a város 
fenyőfáján is. Aki teheti, álljon meg itt egy 

pillanatra!

Az Önkéntes Tűzoltó Testület Tejfalun 
2008. december 5-én 16.00 órai kezdettel 
szervezi a Miklós-járást. Gyerekek, várjátok a 

Mikulás érkezését!

A Csemadok somorjai alapszervezete,
a Városi Művelődési Központ

és a Csali Gyermeknéptánccsoport 

szeretettel vár minden érdeklődőt
a CSALI Gyermeknéptánccsoport 

megalakulásának 
30. évfordulója alkalmából rendezett 

ünnepi gálaműsorra

2008. december 7-én, 17.00 órai kezdettel,
a kultúrház nagytermébe. 

A műsorban fellép: a CSALI Gyermekcso-
port, a CSALI Ifjúsági csoport
és a Csalló Néptánccsoport. 

Jöjjenek, és ünnepeljünk együtt!

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.

Szabó Imre
orgonahangversenye a somorjai 
Nagyboldogasszony-templomban

2008. november 16-án, 
18.00 órai kezdettel

Közreműködik: 
Barbora Žilíková – ének

A Somorjai Lakásépítő Szövetkezet 
kumulatív munkatöltetű 
munkaviszonyba felvesz

karbantartókat 
a kővetkező szakképesítéssel:
- víz-  és központifűtés szerelő,

- géplakatos (hegesztői igazolvánnyal).

Belépés: 2009. január 1. 
Az érdeklődők személyesen  vagy írásban 

jelentkezhetnek a  következő címen: 
Stavebné bytové družstvo,  

Kováčska 40, 931 01 Šamorín.
Tel./fax :  031/562 48 47, e-mail : 

sbdsam@stonline.sk.
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Realitná kancelária

  Bratislavská  100/c, 93101 Šamorín    
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BYT - 

     Š
AMORÍN

� 0905 444 454  Cena: 2 830 000 Sk,  93 939 €

Predáme - 4 izbový byt po kompletnej rekon-
štrukcii 3/3p. o výmere 84 m2. V byte sa nachád-
za kuchynská linka so spotrebičmi, vstavaná 
skriňa na chodbe, prerobená kúpeľňa a WC, 
plastové okná, nové rozvody, balkón, bezpeč-
nostné dvere. K bytu patrí pivnica 20 m2.

Predáme - novovybudované podkrovné byty: 
 1izb.  34 m2, 1 850 000 Sk, 61 409 € 
2.izb.  51 m2, 2 800 000 Sk,  92 943 
2.izb.  57 m2, 2 800 000 Sk, 92 943

� 0905 790 082 

763 m 2

449 m 2

569 m 2

539 m 2

529 m 2

904 m
2

Čukárska Paka

� 0905/666 683     ˝        Cena  1 700 Sk/m2, 56,40 €/m2

Stavebné pozemky:

BYT - 

     Š
AMORÍN

� 0905 444 454 Cena: 2 420 000 Sk, 80 329 €

Predáme - 3 izbový byt 7/7p. o výmere 65m2 po rekon-
štrukcii v centre mesta Šamorín. V byte sa nachádza ku-
chynská linka so spotrebičmi, plastové okná, plávajúce 
podlahy v izbách, prerobená murovaná kúpeľňa a WC, 
bezpečnostné dvere, vstavaná skriňa na chodbe, mera-
če na radiátoroch, špajza , balkón. K bytu patrí pivnica. 

Stavebné pozemky Dunajská Lužná � od 1 780 000 Sk/59 085 € � 0905 666 683

� 0905/666 683                ˝  Cena 990 Sk/m2, 33 €/m2

SP Michal na Ostrove 
Predáme - SP v novovybudovanej čast obce. Po-
zemky sú pripravené na okamžitú výstavbu RD. 
Rozloha pozemkov je od 400 m2- 650 m2. IS.: elek-
trina a voda na pozemkoch, plyn v blízkosti.

� 0905/666 683           Cena 2 070 Sk/m2, 68,71 €/m2

SP Šamorín - Bučuháza 
Predáme pozemok 1000 m2, ktorý je   intraviláne obci, 
možnosť ihneď stavať. IS elektrina na pozemku, voda 
–studňa. Obec plánuje 2009 dotiahnuť kanalizáciu + plyn.

Nadstavby 

podkrovných   bytov 

blízk
o centra Šamorína

� 0905 790 082     Cena: 2 630 000 Sk/87 000 €

Predáme - 4 dvojizbové novovybudované podkrov-
né byty o výmere 61 m2. V byte je elektrické podla-
hové kúrenie. Byty budú odovzdané bez kuchyn-
skej linky. Výhoda bytu nízke mesačné náklady.

Naša spoločnosť hľadá: 
makléra, učtovníka a programátora
INFO: 0905 790 082      

Nadstaby bytov 
v centre Šamoríne Supercena

€
€

Stavebné pozemky MACOVNová 

ulica:

Super cena:

� 0905 666 683 44,80 €/m21 350 Sk/m 2
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Értékes ajándékok

csak nálunk!

4G internettel 
kicsi a világ!

T-Centrum
Gazdovský rad 1998, Šamorín
031/562 39 25 
samorin@t-centrum.sk


