
Somorját már évek óta felke-
resik olyan beruházók, akik 
élményfürdőt építenének 
városunkban. Évekkel ezelőtt 
megjelent az Idoneus, aztán 
az Espira, majd talán más-
fél éve a pozsonyi székhelyű 
ISTROKAPITAL  SLOVENSKO 
részvénytársaság. Az utóbbi-
val a tárgyalások jelenleg is 
folynak. Elképzeléseik megva-
lósításához ugyanis módosí-
tani kellett a város területren-
dezési tervét. Mivel e folyamat 
időigényes, a területrendezési 
terv végleges formájának a 
jóváhagyására a november 4-
i közgyűlésen került sor. Az 
ISTROKAPITAL által tervezett 
sport- és rekreációs központ 
több szakaszban épülne fel. 
Először az AquaArénát, majd 
a HipoArénát, végül pedig a 
parkerdőt tervezik megépíteni. 
A képviselők között élénk vita 
alakult ki, a legtöbben mégis 
amellett voltak, hogy szükség 
van ilyen jellegű létesítmény-
re, s örülni kell annak, hogy a 
jelenlegi ínséges időkben akad 
beruházó, aki városunkban 
még munkahelyet is létesít. Így 
hosszan tartó vita után a kép-
viselők elfogadták a beruházás 
tanulmánytervét és megerősí-
tették a város együttműködési 
szándékát, majd megbízták 
a polgármestert az együtt-
működési szerződés véglege-
sítésével. Az önkormányzat 
sport- és i�úsági bizottságá-
nak indítványára a képvise-
lők döntöttek arról is, hogy a 
város mely részén épüljön fel a 
sportcsarnok. Köztudomású, 
hogy a somorjai Wings kosár-
labdacsapat extraligás, a T18-

as tornaterem pedig még azt 
követően sem felel meg az elő-
írt szabványoknak, hogy azt az 
önkormányzat felújította. Így 
a csapat a hazai mérkőzéseit a 
dunaszerdahelyi városi sport-
csarnokban kénytelen lejátsza-
ni. Már csak ezért is elkerülhe-
tetlen egy modern, többfunk-
ciós sportcsarnok építése. A 
közgyűlés a város területren-
dezési tervéből kiindulva két 
helyszín közül választott: az 
egykori méntelep hátsó udva-
ra, illetve a csölösztői gyógy-
intézet melletti rész közül. A 
képviselők Csölösztő mellett 
döntöttek. Az önkormányzat 
sport-  és i�úsági bizottsága az 
előkészületek finanszírozására 
több mint 3 ezer euróval járul 
hozzá. Az ülésen jóváhagyásra 

került a város 2010. évi költ-
ségvetése harmadik negyed-
évi teljesítésének kiértékelése 
is. Megállapítást nyert, hogy 
a város továbbra is jól gazdál-
kodik, a tervezett kölségvetés 
bevételi részének a teljesíté-
se 70, míg a kiadási részé 60 
százalék. A háromnegyed évi 
teljesítés eredményeit alapul 
véve módosult az évi költség-
vetés, igaz csupán néhány tétel 
átcsoportosítására került sor.
Városunkban sok az olyan 
üzemképtelen jármű, amely 
foglalja a parkolóhelyet. Ezért 
a képviselők úgy döntöt-
tek, módosítják a város köz-
rendjéről szóló általánosan 
kötelező érvényű rendeletet. 
E módosítás célja az, hogy 
ezeket a gépkocsikat eltávo-

lítsák. A rendelet értelmében 
autóroncsnak számít minden 
olyan közlekedési eszköz, 
amely közterületen 30 napnál 
tovább áll anélkül, hogy azt 
üzemeltetnék, illetve az, amely 
hosszabb ideje vagy tartósan 
nem alkalmas üzemeltetésre, 
nem törődnek vele, külsejével 
és műszaki állapotával rontja a 
környezetet.
A városi rendőrség szervezési 
rendszabályzatának, néhány 
telek el-  és bérbeadásának jóvá-
hagyását követően a képviselők 
döntöttek arról is, hogy a Kaszár-
nya utcán tervezett 20-lakásos 
bérház építési költségeit milyen 
forrásokból fedezik. Az összeg 
legnagyobb részét, 725 ezer 
eurót az Állami Lakásfejlesztési 
Alaptól felvett hitel teszi ki. 

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 
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Ezt az újságot a D. A. CZVEDLER Kft. ingyenesen terjeszti.

November 27.  – önkormányzati választások       

A szavazóhelyiségben a 
választópolgár igazolja a sze-
mélyazonosságát, a bizottság 
tagjai bejegyzik részvételét a 
jegyzékbe, majd átnyújtanak 
neki 1 borítékot és 2 szava-
zócédulát. Az egyik cédulán 
a polgármesterjelöltek, a 
másikon az adott körzet-
ben induló képviselőjelöltek 
neve szerepel. Mindkettő 
abécésorrendben. Ezt köve-
tően a választópolgár a sza-
vazólapok megjelölésére kije-
lölt helyre, a paraván mögé 

megy, ahol az egyik cédulán 
bekarikázza az általa válasz-
tott polgármesterjelölt neve 
előtt álló sorszámot, a másik 
cédulán pedig annyi név előt-
ti számot karikáz, ahány kép-
viselő választható a körzeté-
ben. Somorján a kilenc körzet 
mindegyikében 2-2 képviselőt 
lehet választani, kivéve a 8-as 
számú körzetet, ahol 3 képvi-
selő választható. A képviselő-
testület a következő válasz-
tási időszakban 19 tagú lesz. 
A választópolgár – miután 

mindkét cédulán bekarikázta 
az általa választott polgár-
mester-,  illetve képviselőjelölt 
neve előtti számot – a cédu-
lákat a borítékba teszi, és az 
urnába dobja. Aki nem tud 
megjelenni a választóhe-
lyiségben, az mozgóurnát 
kérhet. Ilyen irányú igényét 
Somorján a városháza ügye-
letén az 5900 401-es telefon-
számon vagy az adott kör-
zet választóbizottságának 
jelentheti be.
Arról, hogy ki hol és mikor 
szavazhat, mindenki írásbe-
li értesítőt kapott. Az értesí-
tő hátlapján elolvashatja azt 
is, mi a teendője szavazás-
kor.  Azt pedig, hogy kit 
választhat elolvashatja a 4., 
5. és 6. oldalon.                (ti)  

Megépülhet az élményfürdő és a sportcsarnok

2010. november 27-én önkormányzati választások lesznek 
hazánkban. Ismét az urnákhoz járulunk, hogy újabb négy évre, 
a 2010 – 2014-es időszakra megválasszuk a települések pol-
gármestereit és önkormányzati képviselőit. Vigyázat! A szava-
zóhelyiségek ezúttal reggel 7.00 órától csupán este 20.00 óráig 
tartanak nyitva, tehát aki élni akar szavazati jogával, annak este 
nyolcig kell megjelennie a szavazóhelyiségben.
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Nagy érdeklődés kísérte a Kormorán szálló által október 23-
án rendezett első csölösztői disznóvágási napot. A hagyo-
mányteremtő rendezvény keretében 5 euró fejében minden-
ki kedvére kóstolgathatta a disznótoros finomságokat. Nagy 
népszerűségnek örvendett a gulyásfőzőverseny is, melybe 
12 csapat nevezett be

Čikovský Ján felvétele 

Bárdos Gábor alpolgármester október 19-én köszöntötte 
azokat a somorjai lakosokat, akik ebben a hónapban töl-
tötték be 70., 75., 80., 85., 86. és ennél több életévüket. A 
Pomléi úti nyugdíjasok klubjában havi rendszerességgel tar-
tott köszöntések során az ünnepeltek ezúttal is kellemes pil-
lanatokat töltöttek együtt

Október 12-én ismét a városi művelődési központ adott ott-
hont a városunkban rendszeresé vált véradásnak. Írásunk a 
10. oldalon

A Szlovákiai Kajak-kenu Szövetség által kiírt, a kilenc legrangosabb hazai versenyből álló Szlovák Kupa ez évi győztese a 
somorjai Kajak-kenu Klub lett. Írásunk a 11. oldalon
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Távozik a Marius Pedersen 
Tizenöt év után befejezi Somorján hulladékgyűjtő tevékenysé-
gét Marius Pedersen, a jelenlegi szolgáltató cég. Városunkkal 
kötött szerződése az év végén lejár. A nyár végén kiírt közbe-
szerzési pályázatra három cég jelentkezett, közülük a jelentős 
osztrák háttérrel rendelkező AVE Bratislava Kft. nyerte meg a 
pályázatot. 
Városunk egészen új for-
máját választotta a pályázó 
cégek versenyeztetésének 
– az elektronikus pályázatot. 
A jelentkezők, ha megfelel-
tek a város által szabott köve-
telményeknek, ajánlataikkal 
továbbléptek a második for-
dulóba, amelynek lebonyolí-
tását egy független, elektro-
nikus árveréseket végző cég, 
az eBIZ Corp biztosította. A 
programba bekerült a három 
jelentkező első fordulóban 
benyújtott árajánlata. A pályá-
zók megkapták a szükséges 
belépőkódokat a rendszerbe, 
és az interneten keresztül lici-
tálhattak. Az árverés anonim 
volt, a pályázók csak saját 
ajánlataikat és az aktuális leg-
alacsonyabb ajánlatot látták. 
A rendelkezésre álló másfél 
óra végén az a pályázó nyert, 
amelyik a legalacsonyabb árat 

ajánlotta. Ez a fajta árverés 
nagyon hatékonynak bizo-
nyult. Az eredetileg benyúj-
tott  legalacsonyabb áraján-
lat 750 ezer euró volt, a lici-
tálás során azonban ez az 
összeg végül 408 ezer euró-
nál állapodott meg, amely 
az eredeti összeghez képest 
45%-os költségmegtakarí-
tást jelent. Az így megspó-
rolt összeg új beruházások 
megvalósítását teszi lehető-
vé a hulladékgazdálkodás-
ban, ami remélhetőleg az 
egész rendszer hatékonyabb 
működését eredményezi. 
Ráadásul szimbolikus árért, 
1 euróért a város tulajdo-
nába került a cég softvere, 
amely a jövőben is használ-
ható lesz hasonló közbeszer-
zések lebonyolításakor.

Kocsis Arnold mérnök,
környezetvédelmi szakelőadó

Válasszák a magyar iskolát!

A Somorja és Vidéke Kulturá-
lis Társulás hatáskörébe tar-
tozó alapiskolákban az ösz-
töndíjak ünnepélyes átadá-
sán jelen volt Halzl József 
elnök is, aki a beiratkozási 
programmal kapcsolatban 
elmondta: „Öt éve döntöt-
tünk úgy, hogy elindítjuk a 
programot, mert létezik egy 

kedvezménytörvény (státus-
törvény), amely arról intéz-
kedik, hogy minden olyan 
szomszédos országban élő 
család, amely magyar iskolá-
ba járatja gyermekét, egész 
az óvodáskortól a középis-
kola befejezéséig ösztöndíj-
ban részesül. Sajnos, ennek 
a törvénynek szlovákiai 

alkalmazását abban 
a formában, ahogy 
elfogadták, egy szlo-
vák–magyar állam-
közi egyezmény 
meghiúsította. Ezért 
mi úgy gondoltuk, 
hogy a magyarorszá-
gi civil társadalom 
egy jelzésértékű kez-
deményezést tegyen. 
Ez a  kezdeményezés 
a magyar iskolába 
beíratott elsősök 
részére egy szimbolikus ösz-
szeget ajánl fel, melynek 
átadására ünnepélyes kere-
tek között kerül sor. Ez nem 
is annyira anyagi támogatás, 
mint inkább az anyaországi 
civilek együttérzésének, szo-
lidaritásának, barátságának 
kifejezése akar lenni. Mi azt 
szeretnénk, hogy minden 
magyarul beszélő gyermek 
magyar iskolába járjon, 
szeretnénk rávezetni a szü-
lőket arra, hogy a magyar 
iskolát válasszák. Mert ez 
többletismeretet, többlet-
mozgásteret, érvényesülési 
lehetőséget ad, amelyet min-
den szülőnek mérlegelnie 
kellene. Jövőre Önöknél, 
nálunk is népszámlálás lesz, 
az eredménytől nagymérték-
ben függ a felvidéki magyar-
ság jövője. Ezért arra kérem 
Önöket: azok, akik magya-

rok, vállalják magyarságu-
kat.” 
A Rákóczi Szövetség mun-
kájával kapcsolatban Halzl 
József megjegyezte: „Nagyon 
sok programunk van. Az a 
somorjai diák, aki a tavalyi 
történelmi verseny győztese 
volt, tudja ezt bizonyítani.” 
Ez a diák nem más, mint a 
tejfalui Kovács Balázs, aki az 
ösztöndíjak átadása során 
a tejfalui és a somorjai isko-
lában így mutatkozott be: „ 
a budapesti Eötvös Loránd 
Tudományegyetem történe-
lem szakos hallgatója vagyok. 
Az alapokat, a szilárd alapokat 
a tejfalui kisiskolában, majd a 
somorjai Madách Imre Gim-
náziumban kaptam. Büszke 
vagyok arra, hogy anyanyel-
vemen tanulhatok, s bátran ki 
merem jelenteni:  fényes jövő 
áll gyerekeik előtt.”           (ti)

Október elején vették át a Rákóczi Szövetség ösztöndíját azok 
az első osztályos gyerekek, akik magyar tanítási nyelvű isko-
lában kezdték meg a 2010/2011-es tanévet. 

Az ösztöndíj átadása Tejfalun (balra Kovács Balázs)...

... és Somorján

A Nyugdíjasok Szlovákiai Szövetségének somorjai alapszer-
vezete idén is megünnepelte az idősek napját. Mivel a szö-
vetség 2010-ben ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját, 
ez alkalomból Somogyi Bálint járási elnök emléklapot adott 
át Kopál Irénnek, az alapszervezet elnökének és Domsitz 
Károlynak, városunk polgármesterének             (ti) 
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A közügyek intézése már 
régóta mindennapjaim 
részévé vált. Az elmúlt 
évtizedekben több társa-
dalmi tisztséget is betöl-
töttem, s tettem ezt abból 
a meggyőződésből, hogy 
érzésem szerint így tud-
tam a legtöbbet tenni a 
helyi közösségért. Akik 
ismernek, nagyon jól tud-
ják, hogy közéleti tényke-
désem során sohasem a 
tisztség, sokkal inkább az 
elvégzendő feladat megol-
dása érdekelt. Sosem vár-
tam el, hogy mindezért 

a társadalmi, kulturális  
vagy sportegyesületek 
nyilvános elismerésben 
részesítsenek, mert amit 
tettem és teszek, azt ter-
mészetesnek tartom. 
Nagyon jóleső érzés, 
hogy városunkat járva 
sokan rám köszönnek 
avagy visszaköszönnek, 
mert ismernek, felismer-
nek, s ezt enyhe túlzással 
eddigi munkálkodásom, 
társadalmi aktivitásaim 
elismerésének is tartha-
tom. Úgy érzem, hogy 
az említettek, valamint 
annak a felismerése, hogy 
már több évtizede napon-
ta testközelből érzékel-
hetem Somorja lakóinak 
mindennapi gondjait, 
adott erőt és bátorságot 
ahhoz, hogy vállaljam a 
felkérést és megpályáz-
zam váro sunk polgármes-
teri tisztségét.
Tisztelt Polgárok!
A Mindent Somorjáért, 
minden somorjaiért jelszó 
jegyében összeállított 
választási program legfon-
tosabb elemeit szeretném 
a figyelmükbe ajánlani. 

A Magyar Koalíció Pártja 
jelöltjeként elmondha-
tom, hogy jómagam és a 
megfiatalított, de ugyan-
akkor a „szépkorúak” 
tapasztalatára is támasz-
kodó, tizenkilenc tagú 
jelöltgárdám konkrét, 
megvalósítható program-
mal rendelkezünk. Azon 
túl, hogy hosszú távon 
tervezünk, foglalkozni 
akarunk az Önök minden-
napjait érzékenyen érintő 
„apró dolgokkal” is. 
Ismerve a főváros közel-
ségéből eredő gondokat 
fontosnak tartom, hogy 
önkormányzatunk a jövő-
beni fejlesztéseket meg-
valósítva továbbra is azon 
munkálkodjon, hogy 
Somorja megőrizze kisvá-
rosi jellegét. Tudatosítom 
és vallom, hogy ennek 
az egykor szabad királyi 
városi ranggal büszkél-
kedő, számos nevezetes-
séggel bíró városkának 
újkori kiugrási és mun-
kahelyteremtő lehetősége 
az idegenforgalom és a 
turizmus fejlesztésében 
is gyökerezik. Meggyőző-
désem viszont az is, hogy 
energiánk és forrásaink 
egy részét továbbra is a 

kerékpróbáló közútjaink 
felújítására, járdáink és 
játszótereink javítására 
és bővítésére kell fordíta-
nunk. A felsorolást foly-
tathatnám a fiatalok, a 
kisgyermekes családok, a 
szabadidős programokat 
hiányolók és mások javas-
latai, elképzelései, ötle-
tei nyomán, de helyszűke 
miatt ezt nem teszem. 
Mert a lényeg az, hogy 
Önökkel egyetemben 
olyan fejlesztéseket kell 
megvalósítanunk, hogy 
gyermekeink, unokáink 
méltó körülmények között 
tudjanak tanulni, fejlődni, 
készülni a megmérettetések-
re. Olyan beruházásokra kell 
összpontosítanunk, ame-
lyek által Somorja szeretetre 
méltó, élhető, hangulatos 
felső-csallóközi központtá 
fejlődik, ahol nemcsak az 
idegenek, a turisták, az itt 
megalvók, hanem a hazaiak 
is jól érzik magukat. 
Megtisztelő figyelmüket 
megköszönve a békében és 
egyetértésben élő polgárok 
Somorjájának megvalósítá-
sához kérem bizalmukat és 
támogatásukat. 
Bővebben: 
www.prosamaria.sk

Bárdos Gábor, 57 éves, pedagógus,  
Magyar Koalíció Pártja – Strana maďarskej koalície 

1969. október 7-én szü-
lettem Somorján. Férjnél 
vagyok (lánykori nevem 
Maár Erika), két gyerme-
ket nevelünk. Somorján 
jártam általános iskolába, 

és ugyanitt végeztem el 
középiskolai tanulmánya-
imat is a M. R. Štefánik 
Gimnáziumban. Felsőfokú 
végzettségemet a pozsonyi 
Közgazdasági Egyetemen 
szereztem közigazgatási, 
területfejlesztési és régió-
fejlesztési szakon. Eddigi 
pályafutásom során a ban-
ki szférában és a magán-
szektorban dolgoztam. 
Mindig is érdekeltek a köz-
ügyek, az, hogy hogyan 
is működnek a falvak és 
városok. Ezért fogadtam el 
a Pozsony-Károlyfalu helyi 
hivatalának felkérését a 
gazdasági osztály veze-
tésére. Úgy döntöttem, 
hogy jelöltetem magam 
Somorja polgármesteri 

posztjára, mert úgy érzem, 
most jött el a megfelelő 
idő, hogy felajánljam tudá-
somat és tapasztalataimat 
szülővárosomnak. 
Az a célom, hogy a helyi 
hagyományokat folytat-
va tovább biztosítsam a 
városban élő nemzetiségek 
példás együttélését, hogy 
a fiatal, gyermekes  csalá-
dok, valamint a helybeli 
fiatalság biztonságos város-
ban élhessen, illetve  hogy 
méltó életkörülményeket 
teremtsek az idősebb kor-
osztály tagjai számára is. 
Bízom benne, hogy csa-
patom, valamint a MOST 
– HÍD politikai párt támo-
gatásával olyan projekteket 
indíthatunk el, amelyek 
segítségével sikeresen meg-
valósíthatjuk a fenti célo-
kat. 

Programomban szerepel-
nek a következők: 
• TÖBB KULTÚRÁT A 
VÁROSBA. BIZTOSÍTANI 
KELL A HELYI USZODA 
MEGÉPÍTÉSÉNEK FEL-
TÉTELEIT,
• ÁTTEKINTHETŐ  GAZ-
DÁLKODÁST  A VÁROS 
VAGYONÁVAL,
• SZAKÉRTŐI CSAPAT 
LÉTREHOZÁSA, HOGY 
MAXIMÁLISAN KI TUD-
JUK HASZNÁLNI A VÁROS 
FEJLESZTÉSÉRE AZ UNI-
ÓS ALAPOKAT 
• A VÁROS PARKOLÁSI 
GONDJAINAK MEGOLDÁ-
SA, VALAMINT AZ R7-ES 
ÚT ÉPÍTÉSÉNEK TÁMO-
GATÁSA
Bővebben: 
www.zmenapresamorin.sk
Köszönöm szépen a bizal-
mát és a szavazatát!

Šoltésová Erika mérnök, 
41 éves, közgazdász, MOST – HÍD 
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Tősgyökeres somorjai vagyok, 
tanulmányaimat a pozso-
nyi Komenský Egyetem Jogi 
Karán végeztem (2000 – 2005). 
Jelenleg a pozsonyi Komenský 
Egyetem Jogi Karán dolgozom 
tanársegédként, a Büntetőjogi, 
Kriminológiai és Kriminaliszti-
kai Tanszéken.
Programunk:
1. A közpénzek kezelésé-
nek áttekinthetősége és 
hatékony felhasználása. Azt 
szeretnénk, ha a városi költ-
ségvetésből származó pénzt 

hatékonyan használnák fel, 
olyan projektumokra, amelyek 
a lakosok többségének érdekeit 
szolgálják.
2. Nyitottság minden lakos 
és a lakosok szükségletei felé. 
Szeretnénk, ha az önkormány-
zat minden lakos rendelkezé-
sére állna, hogy a város lakosai 
úgy érezzék, az önkormányzat 
az ő nevükben és értük cselek-
szik, nem a saját nevében és 
saját érdekében.
3. A város mint befektető. 
Szeretnénk, hogy a város aktív 
szereplőként lépjen fel a vállal-
kozói közegben, különösen ott, 
ahol a magánbefektetők hosszú 
távon sikertelenek.
4. A Pozsony – Somorja 
közti rossz közlekedési hely-
zet megoldása vízi úton. Sze-
retnénk a városnak alternatív 
megoldást kínálni a Somorja 
és Pozsony közti összeköttetés 
javítására, éspedig hajóközleke-
dés révén.

5. A megújítható energia-
források kihasználása. Szeret-
nénk hozzájárulni ahhoz, hogy 
Somorja azon haladó régiók 
közé tartozzon, amelyek ki fog-
ják használni ezeket az energia-
forrásokat, pl. a napenergiát.
6. A sport támogatása. Sze-
retnénk feleleveníteni a lovas-
sport hagyományait, támo-
gatni a lövészetet, lehetővé 
tenni a lőtér modernizálását és 
bővítését.Szeretnénk az iskolák 
mellett alacsony költségvetésű 
új sportpályát építeni minden 
sportág művelésére.
7. A csölösztői gyógyin-
tézet, kórház. Az intézetet 
szlovákiai jelentőségű intéz-
ménnyé szeretnénk alakítani, 
amely emelné a város régiók 
feletti jelentőségét. Hasonlóan 
szeretnénk támogatni a város 
központjában található kórház 
és rendelőintézet modernizálá-
sát és működőképességét.
8. Infrastruktúra. Szeret-
nénk elérni, hogy a város 
egész területén működjön 
a közvilágítás, hogy a közutak 
megfeleljenek az alapvető köve-

telményeknek, és fellépni az 
autóbusz-pályaudvar javítása és 
modernizálása érdekében.
9. Kultúra. A kultúra terü-
letén célunk a könyvtár 
modernizálása és a Pomlé 
városi park gondozása.
10. Információs technoló-
giák támogatása, a köz-
biztonság növelése. Sze-
retnénk a lakosok körében 
elterjeszteni az információs 
technológiákat, szabad wifi 
zónát kialakítani a városköz-
pontban, emelni a biztonsá-
gi kamerák számát a város 
területén.
11. Alternatív finanszírozás.
Minden fenti célunkhoz 
szeretnénk a finanszírozás 
modern eszközeit is felhasz-
nálni, különösen az európai 
alapokból finanszírozott pro-
jektumokra gondolva.
12. Az építkezések megállí-
tása. Úgy gondoljuk, hogy 
a városfejlesztésnek ez a 
módja a múltban kellő mér-
tékben megvalósult, és ezt 
a tevékenységet a következő 
időszakban korlátozni kell.

Blažek Radovan, JUDr., PhD.
28 éves, főiskolai oktató,  SMER 

Tisztelt Somorjaiak!
Megérdemeljük, hogy egy 
jobb városban éljünk. Ez most 
karnyújtásnyira van tőlünk! 
Somorja az „én” városom. Itt 
születtem, itt éltem le eddigi 
életemet. Ügyvédi praxisom-
ból kifolyólag jól ismerem a 
város és a lakosság gondjait, 
tudom, melyek azok a problé-
mák, amelyeket feltétlenül meg 
kell oldani. Somorja városában 
hatalmas lehetőségek rejlenek, 
minden feltétel adott, hogy 
gyarapodjon, és modern, élhe-
tő várossá alakuljon. Politikai  

pártban való tagság és politikai 
múlt nélkül szeretnék belép-
ni a regionális politikába, és 
húszéves jogászi gyakorlattal a 
hátam mögött szeretnék har-
colni Somorja minden egyes 
polgárának a jogaiért. Hiszem, 
hogy meg tudom teremteni a 
megfelelő feltételeket ahhoz, 
hogy Somorján az élet sokszí-
nű és érdekes legyen.  
Mit tartok a legfontosabbnak?
A város gyarapodását. 
Somorja stagnál, nem gyarapo-
dik, nem fejlődik. Pedig nagy 
lehetőségek vannak itt új mun-
kahelyek teremtésére, befekte-
tések fogadására. Használni és 
fejleszteni kell a már meglevő 
vállalkozásokat a városban, ki 
kell használni az új, modern 
energiaforrásokat, hogy a lakos-
ság olcsóbban juthasson hozzá 
a hőenergiához. Polgármester-
ként szorgalmazni fogom a vál-
lalkozói szféra helyes irányítását 
és támogatását s ezzel együtt az 
új munkahelyek teremtését.
Az alternatív közlekedési 

módokat. Somorja területén 
naponta 40 000 gépkocsi halad 
át Pozsony irányába. Ezért 
feltétlenül szükséges, hogy 
alternatív megoldásokra töre-
kedjünk. Mivel a  gyorsforgalmi 
út megépítése a kormány hatás-
körébe tartozik, véleményem 
szerint alternatív megoldásként 
a vízi utat kell választanunk a 
Dunán keresztül, valamint a 
vasúti közlekedést Úszor irányá-
ban. Ingajárat gyanánt Somorja 
és Pozsony, valamint Somorja 
és Úszor között, igazodva az 
indulás és érkezés időpontjai-
hoz Pozsony és Úszor között. 
A sportolási lehetőségeket. 
Fő célkitűzéseim közé tartozik 
egy sokfunkciós sportcsarnok 
felépítése, valamint másfajta 
sporttevékenységek támogatá-
sa. Szorgalmazom egy fedett 
úszómedence, jégkorongpálya 
és kerékpárutak megépítését, 
hogy a fiatalok ne költözzenek 
el a városból.
A modern, emberhez méltó 
életet. Polgármesterként támo-
gatni fogom a fiatalok szabad-
idős és sporttevékenységeit, raj-
ta leszek, hogy újra megnyíljon 

a mozi. Nem kell újat építeni, 
csak fel kell újítani a már meg-
levőt. Támogatom, hogy javít-
sunk az idősek és nyugdíjasok 
szociális körülményein, és mél-
tó életet biztosítsunk számuk-
ra. Meg fogom oldani, hogy új 
közutak és járdák épüljenek, és 
megfelelő legyen a közvilágítás. 
Támogatni fogom az egészség-
ügyi szolgáltatások és az orvosi 
készültség minőségének javí-
tását, valamint a somorjai tűz-
oltóság és a városi rendőrség 
modernizálását.
 A hatékony önkormányzatot
A helyi önkormányzat legyen jól 
működő, hatékony, és a város 
valamennyi polgára érdekében 
működjön. Ennek szellemében 
fogok dolgozni az önkormány-
zat munkájának javításán.
Nyíltan a világ felé. Fejleszteni 
fogom a város együttműködé-
sét a külföldi testvérvárosok-
kal olyan irányban, hogy előre 
haladjon, miközben nyelvtudá-
sommal is majd ezt a célt szol-
gálom.   
Elveim: Áttekinthetőség, 
Informáltság, Szakszerű-
ség, Kreativitás.

Špaček Pavol, jogi doktor,
46 éves, ügyvéd,   független jelölt
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A megválasztandó 
képviselők száma: 2

1.  Botló Endre, 50 éves, 
vállalkozó, független

2.  Dégner Erzsébet, Mgr., 
50 éves, pedagógus, 
MOST – HÍD

3.  Fónod Szilárd, műépí-
tész, 35 éves, építészmér-
nök, MKP – SMK

4.  Janek Ľudovít, Dr., 
61 éves, nőgyógyász, füg-
getlen

5.  Šoltésová Erika, mérnök, 
41 éves, közgazdász, 
MOST – HÍD

6.  Végh László, PhDr., 
61 éves, szociológus, 
MKP– SMK

A megválasztandó 
képviselők száma: 2

1.  Kovács László mérnök, 
68 éves, nyugdíjas, MKP 
– SMK  

2.  Kubanka Michal, Mgr., 
32 éves, üzletkötő, 
MOST – HÍD

3.  Németh Ladislav mérnök, 
45 éves, vállalkozó, 
MOST – HÍD

4.  Óváry Ágnes, 
58 éves, közgazdász,  
MKP – SMK

A megválasztandó 
képviselők száma: 2

1.  Almásy Péter, 42 éves, 
zootechnikus, független

2.  Cséri Gabriella mérnök, 
50 éves, vegyészmérnök, 
MOST – HÍD

3.  Faragó Zoltán, 50 éves, 
építkezési vállalkozó, 
MKP –  SMK 

4.  Liszkay Béla, Mgr., 
48 éves, tanár, független

5.  Náhlik Emil mérnök, 
28 éves, IT – analitikus, 
SMER

6.  Szabóová Dáša, Mgr., 
55 éves, kulturológus, 
SDKÚ – DS, SaS, KDH

7.  Tóthová Patrícia, Mgr., 
40 éves, az UPSVaR igaz-
gatója, 
MOST – HÍD

8.  Veres Gábor, 36 éves, 
pedagógus, 
MKP – SMK

A megválasztandó 
képviselők száma: 2

1.  Érsek Árpád, PaedDr., 
52 éves, válogatott edző, 
MOST – HÍD

2.  Krásny Marian, 30 éves, 
logisztikus, SNS

3.  Németh Eugen, Bc., 
23 éves, tanuló, SMER

4.  Németh Eugen, 58 éves, 
szakmunkás mester, 
SDKÚ – DS, SaS, 
KDH

5.  Németh Ildikó, RNDr., 
52 éves, közgazdász, 
MKP – SMK

6.  Tóth Imre mérnök, 
49 éves, villamosmérnök, 
MKP – SMK 

7.  Tóth Ágnes, 50 éves, 
vállalkozó, 
MOST – HÍD

A megválasztandó 
képviselők száma: 2

1.  Barczi György, 43 éves, 
biztonsági szakértő, 
MOST – HÍD

2.  Keresztes Róbert, 
42 éves, diszpécser, 
MKP – SMK 

3.  Nagy József, 31 éves, 
vállalkozó, MOST – HÍD

4.  Pethö Ferenc, 61 éves, 
elektrotechnikus, MKP 
– SMK 

5.  Sándorová Galina, Mgr., 
37 éves, műfordító, 
SDKÚ – DS, SaS, KDH

A megválasztandó 
képviselők száma: 2

1.  Bittera István, 41 éves, 
elektrotechnikus, 
független

2.  Bodó József, 53 éves, 
géplakatos, független

3.  Cséri Peter, Bc., 23 éves, 
főiskolai hallgató, 
MOST – HÍD

4.  Czafik László, 53 éves, 
géptechnikus, 
MKP – SMK 

5.  Kállay Zoltán, 31 éves, 
biztonsági technikus, 
MOST – HÍD

6.  Macuška Rudolf, 57 éves, 
részlegvezető, független

7.  Németh Peter, Mgr., 
30 éves, ügyvéd, SDKÚ 
– DS, SaS, KDH

8.  Pogány Tibor mérnök, 
55 éves, villamosmérnök, 
MKP – SMK 

9.  Volenský Tomáš mérnök, 
28 éves, tudományos 
kutató, SMER

A megválasztandó 
képviselők száma: 2

1.  Bárdos Gábor, 57 éves, 
pedagógus, MKP –  SMK

2.  Forgách Péter mérnök, 
31 éves, földmérő, 
független

3.  Kovács Koppány, 
33 éves, vállalkozó, 
független

4.  Lancz Miklós, 31 éves, 
vállalkozó, MOST – HÍD

5.  Orosz Csaba, 39 éves, 
vállalkozó, MKP – SMK

6.  Rozmuš Boris mérnök, 
40 éves, közgazdász, 
MOST – HÍD

A megválasztandó 
képviselők száma: 3

1.  Blažek Radovan, JUDr., PhD., 
28 éves, főiskolai oktató, SMER

2.  Csiba Imre, Mgr., 
28 éves, igazgató, 
MOST – HÍD

3.  Élesztős Pál mérnök, CSc., 
62 éves, egyetemi tanár, 
MKP –  SMK 

4.  Forgách Krisztián, Mgr., 
60 éves, geografológus, 
független

5.  Gyömbér Zsolt mérnök, 
37 éves, cégtulajdonos, 
független

6.  Horváth Zoltán, 57 éves, 
az STV technikusa, 
MKP – SMK

7.  Kocsis Sándor, Bc., 
35 éves, hivatásos tűzoltó, 
MKP – SMK 

8.  Majerík Jozef mérnök, 
49 éves, vállalkozó, SMER

9.  Kiss Csaba, 44 éves, 
kultúrmenedzser, 
független

10.  Molnár Beáta, műépí-
tész, 25 éves, kutató, 
SDKÚ – DS, SaS, KDH

11.  Nagy Jozef, JUDr., 
56 éves, kedvezménye-
zett nyugdíjas, független

12.  Sipos Ladislav, 35 éves, 
szakmunkás,  
MOST – HÍD

13.  Šereg Márió, 33 éves, 
vállalkozó, MOST – HÍD

A megválasztandó 
képviselők száma: 2

1.  Bartalos Peter mérnök, 
31 éves, üzletkötő, 
MOST – HÍD

2.  Darida Ján, 37 éves, 
vállalkozó, zootechnikus, 
független

3.  Fiedler Jozef, 43 éves, 
vállalkozó, független

4.  Jáger Angéla, 36 éves, 
vállalkozó, MKP – SMK

5.  Nagy József, 54 éves, 
vállalatvezető, 
MKP – SMK

6.  Pinte Attila, 39 éves, 
edző, független

7.  Puss Peter, 40 éves, 
cégtulajdonos, 
SDKÚ – DS, SaS, KDH

8.  Vadoczová Renata mérnök, 
37 éves, pénzügyi mene-
dzser, 
MOST – HÍD

1. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET

2. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET

3. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET

4. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET

5. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET

6. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET

7. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET

8. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET

9. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET
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Ünnepelt a fúvószenekar

Az évforduló alkalmából 
október 9-én rendezett 
ünnepség keretében délelőtt 
a piactérrel szemben adtunk 
térzenét, majd a városháza 
előtt folytattuk a különleges 
évfordulót. Végül a temető-
ben adtuk meg a tiszteletet 
elhunyt bajtársaink emléké-
nek. E különleges ünnepsé-
get egy finom ebéddel, majd 
kellemes beszélgetéssel, csa-
ládi hangulatban töltöttük. 
A 2010-es év az évforduló 
jegyében zajlott. Több sike-
res fellépésünk volt, váro-
sunkon kívül is. Az idei fellé-
péssorozatot Bősön (május 
2.) a Szent Flórián-ünnep-
séggel nyitottuk meg. A szer-
tár előtt játszottunk, később 
a szabadtéri mise után tér-
zenével kedveskedtünk a 
hallgatóknak. Két sikeres 
fellépést tudhatunk magunk 

mögött a tavaszi vásá-
ron (május 13., 14.) 
lejátszott dalokkal 
is. Kellemes hangu-
latot varázsoltunk 
Gútoron (június 18.) 
a falunap alkalmából. 
Sajnos, az eső elmos-
ta a koszorúzást, de 
a jó hangulatot nem. 
Nagyszarván (július 
3.) és Vágfarkasdon (július 
17.) a helyi tűzoltótestületek 
megalakulásának évfordu-
lóin léptünk fel. Nagyszar-
ván a 130., Vágfarkasdon 
pedig a 120. évfordulót tet-
tük ünnepélyesebbé. Követ-
kező somorjai fellépésünk 
Csölösztőn volt (július 24.), 
ahol a vízi fesztivál résztve-
vőit táncoltattuk meg, majd 
a Somorja város polgármes-
terének vándorserlegéért 
folyó tűzoltóversenyt (szep-

tember 4.) tettük színesebbé 
fellépésünkkel. E napon a 
piactéren és a szertárudvar-
ban is elhangzottak kedvenc 
dallamaink. 
Remélem, hogy mindenki, 
aki hallgatóként részt vett 
az évforduló jegyében zaj-
ló fellépéseinken, jól érez-
te magát, és bízom benne, 
hogy a legközelebbi fellé-
péseinken is meghallgat-
nak bennünket. Számomra 
megtiszteltetés, hogy ilyen 
egyedi és régi zenekarban 
játszhatok.
Október 16-án nagy meg-
tiszteltetés érte fúvósze-
nekarunkat. A csehországi 
Lysá nad Labem-i  tűzoltó-
fúvószenekar volt a vendé-
günk. Egy színvonalas fel-

lépéssel ajándékozott meg 
bennünket és a város lakó-
it. A piactérrel szembeni 
fellépésük során cseh pat-
togós polkák és cseh dalok 
mellett hallottunk szlo-
vák, de angol világsikerü 
dalokat is, mint például 
Whitney Houston dalát, a 
One Moment In Time-ot 
vagy a Kill Bill című film 
egyik betétdalát, illetve a 
Monti-csárdást. A majd-
nem kétórás műsorban 
mazsorettek és két énekes 
is fellépett. Ezúttal is sze-
retnénk megköszönni ezt 
a szép születésnapi aján-
dékot. Hisszük, hogy ezzel 
egy tartós baráti kapcsola-
tot alapoztunk meg.

Horváth Zsuzsanna zenekari tag

Fennállásának 135. évfordulóját ünnepli idén a 
Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület  fúvószenekara. E 
hosszú idő alatt nagyon sok mindenen ment keresztül 
a zenekar, voltak jobb és rosszabb pillanatok, de a 
bajtársi érzés és a zene iránti szeretet mindig összetar-
totta a társaságot. 

A somorjai tűzoltózenekar Fekete Béla karnagy vezetésével           Čikovský Ján felvétele

Gróf Széchenyi Istvánra 
emlékeztünk

150 éve, 1860. április 8-án 
önkezével vetett véget életének 
az ausztriai Döblingben gróf 
Széchenyi István, a „legna-
gyobb magyar”. Az évforduló 
kapcsán 2010. október 22-én 

a  somorjai Madách Imre Gim-
názium és a győri Kazinczy 
Ferenc Gimnázium Széchenyi-
emléknapot tartott, melynek 
keretében történelmi vetélke-
dőre került sor Széchenyi Ist-
ván és kora címmel. A Győr-
ben megrendezett versenyen 
3 fős csapatok mérték össze 
a tudásukat. A győzelmet a 
Fiedler Viktória, Posvancz 
Nikolett és Méry Rebeka 

alkotta somorjai csapat aratta 
(a felvételen). A győztesek és a 
résztvevők értékes könyvjuta-
lomban részesültek. A vetélke-
dő után a somorjai és a győri 
diákok tanulmányi kirándulá-

son vettek részt Nagycenken, 
ahol megtekintették a Széche-
nyi-kastélyt, majd koszorút 
helyeztek el a „legnagyobb 
magyar” sírjánál. A két iskola 
szervezésében megvalósult 
rendezvény a Széchenyi István 
emléke és munkássága előtti 
tisztelgésen túl hozzájárult a 
két gimnázium baráti kapcso-
latainak elmélyítéséhez is.    

Óváry Péter

Október 12-én ismét a városi művelődési központ adott 
otthont a városunkban már rendszeresen tartott véradás-
nak. A Szlovák Vöröskereszt helyi alapszervezete által 
szervezett véradáson a pozsonyi Nemzeti Vérátömlesz-
tő Állomás dolgozói az alábbiaktól vettek vért: Czvedler 
Tibor, Kőváry Edit, Csenkey Lajos, Tóth József, Lukács 
Tibor, Tóth Beáta, Lasan Rozália, Világi Ernő, Zsigmond Oli-
vér, Vízy Krisztina, Varga János, Csörgő János, Karas Anna-
mária (Úszor), Horváth Zsuzsanna, Bogárová Mária, Marics 
Márton, Ágh Katalin, Sinóbli Rudolf, Paschka Karol, Bošňák 
Andrej, Sánka Imre (Süly), Zimanová Diana (Szemet), Lázár 
Márta, Valocsay Zsuzsanna, Csuba Miloš, Meleg Annamá-
ria, Czanik István, Czére István, Szegény Ferenc, Szegény 
Zoltán, Bertalan János, Hoffer János, Varga Tibor, Kašper 
Veronika, Soóky Erzsébet, Hospely Gábor (Nagymagyar), 
Szabó Csaba, id. Hennyey István, Farkas Bálint, i�. Hennyey 
István, Slobodová Virna (Úszor), Dégner Erzsébet, Kvassay 
Gabriella, Fürdős Katalin, Lülei Lúcia, Viola Tibor mérnök, 
Fürdős József, Prekop Roman (Trencsén).   

Vért adtak



2010. NOVEMBER
KULTÚRA8

Telt házas lemezbemutató

Rigó Mónika legújabb lemeze a legendás 
100 tagú cigányzenekarral

A somorjai születésű Rigó 
Mónika körül igencsak fel-
pörögtek az események az 
utóbbi években. A cigány 
dalok koronázott király-
nőjének augusztus végén 
jelent meg a legújabb CD-je 
Szép cigánylány címmel az 
egyik legnagyobb magyar-
országi kiadó, a Hungaro-
ton gondozásában.
– A legnagyobbak 
legnagyobbjaival 
sikerült együtt 
dolgoznom ezen 
a CD-n. Alig 
hiszem el még 
ma is. A százta-
gú cigányzene-
kar szólistáival 
karöltve játszot-
tuk fel tavasszal 
Budapesten ezt a 
lemezt. Egy nagy 
álmom teljesült, 
hiszen Buffó Rigó 
Sándorral, a híres 
prímással egy dal-
ban együtt is énekelünk. Az 
utóbbi időben tényleg felpö-
rögtek körülöttem az esemé-
nyek, hiszen leszerződtem a 
Hungarotonhoz, menedzse-
rem pedig Héger Rudolf, 
a MUSIC-ART ügynökség 

vezetője lett. Rengeteg fellé-
pésem volt a nyár folyamán, 
sok helyen megismerték a 
nevem, tehát nem panaszko-
dom, boldog vagyok, főleg 
hogy a családom is elkísér 
mindenhová, férjem pedig 
a legnagyobb támaszom és 
támogatóm. 
Visszatérve a lemezre, 24 
dal hallható rajta, köztük az 

egyik az én szerzeményem, 
a Cigányszerelem. Már most 
terveim között szerepel egy 
új nagylemez, amelyen a leg-
nagyobb prímások kedvenc 
dalait fogom énekelni a kísére-
tükkel. December 13-án ismét 

egy nagyszabású koncertünk 
lesz, ezúttal  Pozsonyban. 
A száztagú cigányzenekar  
vendége  leszek. A koncert 
neve Csendes éj – Tichá noc, 
de a karácsonyi darabokon 
kívül rengeteg cigány dalt és 
magyar nótát is előadunk. 
Érdekessége, hogy a magyar 
mellett szlovákul is fogok 
énekelni. Mindenkit nagy sze-
retettel várunk.
Az éneklésen kívül egy kari-
tatív rendezvényben is részt 
vett...
– Mindenki hallott a szeren-

csétlenül járt iszapkárosultak-
ról. Csallóközcsütörtökben 
három nap alatt emberfeletti 
erővel egy hatalmas segély-
szállítmányt sikerült összeállí-
tanunk. Ezúton is köszönjük 
a csütörtökiek és a környék-
beliek segítségét. Ezt vittük le 
Devecserbe a rászorulóknak. 
Engem úgy tanítottak, hogy 
mindent meg kell tenni, hogy 
segítsünk bajba jutott ember-
társainkon. Nagyon örülök, 
hogy egy kicsit talán sikerült 
enyhítenünk a fájdalmukon. 

Kovács Koppány

Október 12-én a 4M 
hölgykvartett CD-avatás-
sal egybekötött koncert-
jén vehettünk részt a helyi 
művészeti alapiskolában. 
A zenekar 2002-ben alakult 
a művészeti alapiskola taná-
raiból. A frappáns elnevezés 
a tanárok nemzetiségéből 
ered: a kvartett két tagja 
magyar, kettő pedig mor-
va. Művészeti vezetője és a 
zeneművek hangszerelője: 
Věra Hlaváčková (harmoni-
ka), további tagjai: Bobek 
Judit (harmonika), Domsitz 
Erika (zongora) és Aranka 

Šupková (gordonka). Az 
együttes a hazai helyszí-
neken kívül gyakran fellép 
Magyarországon, Ausztri-
ában, Csehországban, és 
mindenhol nagy sikerben 
van része. Műsora rendkí-
vül széles körű: J. S. Bach 
műveitől kezdve A. Dvořák, 
B. Smetana, Z. Fibich, A. 
Hacsaturján, J. Ježek alkotá-
sain keresztül a szórakoztató 

zene már szinte klasszikussá 
vált darabjaiig terjed.
Az est folyamán a 4M 
kvartetten kívül a pozso-
nyi AKORDEÓN zenekar 
is gazdagította a jelenlé-
vők művészi élményét. Az 
AKORDEÓN zenekar Věra 
Hlaváčková tanárnő egykori 
pozsonyi diákjaiból tevődik 
össze. A felcsendülő műve-
ket a lelkes közönség hosz-
szan tartó tapssal jutalmaz-
ta.
Végül a nemrég megje-
lent CD-lemez felavatására 
került sor. E kedves műve-

letre Ľubomír Bobek mérnö-
köt kérték fel, aki egyben a 
hanghordozó egyedüli anya-
gi támogatója. 
Mind a magam, mind a jelen 
lévő lelkes közönség nevé-
ben elmondhatom: élmé-
nyekben gazdagon, feltöl-
tődve távoztunk az előadás-
ról. Köszönjük!

Ruc Anna
Čikovský Ján felvétele

Kedves Olvasóink! 
Ha helyesen válaszolnak a lenti kérdésekre, megnyerhe-
tik Rigó Mónika legújabb CD-jét:
• Decemberben hol fog fellépni egy nagyszabású kará-
csonyi koncerten Mónika a száztagú cigányzenekar kísé-
retében?
• Mi a címe Mónika legújabb CD-jének?
Válaszaikat levelezőlapon várjuk a szerkesztőség címére: 

931 01 Somorja, Fő utca 37., 
legkésőbb 2010. november 26-ig.

A somorjai református templomban augusztus 27-től októ-
ber 31-ig zajló Templomkerti Napok rendezvénysorozat 
keretében október 22-én a RÉV együttes részesítette gazdag 
művészi élményben a hallgatóságát, október 23-án György 
András lelkipásztor az istentisztelet keretében emlékezett 
az 56-os eseményekre, hálával adózva az áldozatok és meg-
hurcoltak emlékének, majd az istentiszteletet követően az 
Ávósok című film vetítésére került sor. A reformáció hetében 
október 28-tól 31-ig zajlott a Család Hete előadássorozat, 
végül a Templomkerti Napok a reformáció napján, október 
31-én ünnepi zenés úrvacsorával egybekötött istentisztelet-
tel zárult.               (on)

Véget értek a Templomkerti Napok
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A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár ajánlja új könyveiből 

CHARLOTTE BRONTË:
AZ ANGOLTANÁR
A három írói tehetséggel megál-
dott Brontë lány közül a legidősebb, 
Charlotte regénye az 1800-as évek köze-
pén Brüsszelben játszódik. William 
Crimsworth, az arisztokrata származá-
sú fiatalember a maga erejéből próbál 
boldogulni. Kezdetben bátyja gyárte-
lepén dolgozik, majd megkapja egy 
brüsszeli leányiskola angoltanári állását. Az igazgatónő 
női fortélyokat is bevető csábítása ellenére érdeklődését a 
fiatal kézimunka-tanárnő kelti fel, aki rendszeresen láto-
gatja az angolórákat. Frances szorgalmával és tisztességé-
vel egyre jobban belopja magát a tanár szívébe. A történet 
látszólag megállíthatatlanul halad a romantikus végkifej-
let felé, amíg a lány váratlanul ki nem marad az órákról. 
Charlotte Brontë elsőként megírt regénye az írónő halála 
után jelent meg �e Professor címmel. 

GÜNTER GRASS:    
BÁDOGDOB
Günter Grass a második világháború után induló német 
írónemzedék legismertebb alakja, élet-
művéért 1999-ben Nobel-díjat kapott. 
Első regényével, A bádogdobbal 1959-
ben jelentkezett. Azon nyomban hatal-
mas hazai botrányt és világsikert ara-
tott vele. A könyvből film is készült, a 
főhős, Oskar Matzerath törpe figurája 
a vászonról is meghódította az értő 
közönséget. Oskar elhatározza, hogy 
nem nő tovább, bádogdobjával és fül-
siketítő, poharakat és hatalmas ablakokat ezer szilánkra 
zúzó sikításával szegül a nemszeretem világ ellen, felejthe-
tetlen torzításból, vadul, groteszkül, szuggesztíven ábrá-
zolva egy egész korszak, egy egész generáció életérzését. 
Grass szellemi küzdőtársát alkotta meg benne, hogy fel-
hívja a figyelmet a szülőföldjén, Gdańskban-Danzigban  és 
környékén élő népek, németek, lengyelek, kasubok közös 
történelmére, összebékítésükért.

Az Öreg-Duna Somorjánál
Október 8-án a somorjai szü-
letésű Varga Zoltán képeiből 
nyílt kiállítás a  Zalabai Zsig-
mond Városi Könyvtárban. 
A fotóművésznek a dunai 
holtágakat bemutató munkái 
még a rendszerváltást meg-
előző évtizedben születtek. A  
rendszerváltás előtt nem sok-
kal Németországba emigráló 
művészt és az est közönségét 
Bárdos Gábor alpolgármester 
köszöntötte, a méltató beszé-
det Végh László, a Bibliotheca 
Hungarica vezetője mondta. 
„Az 1980-as évek előtt szüle-
tett tősgyökeres somorjaiak 
számára különösen fontosak 
ezek a fotográfiák, hiszen az 
itt látható tájakon, a dunai 
holtágak ma már örökre 
eltűnt helyein élték minden-
napi életüket – kirándultak, 
horgásztak vagy csak egysze-
rűen barangoltak szüleikkel, 

barátaikkal, és gyö-
nyörködtek az akkori 
vízi világ színes cso-
dáiban” – mondta 
méltatásában Varga 
Zoltán művészi ihleté-
sű képeiről Végh Lász-
ló. Hozzáfűzte azt is, 
hogy a kiállítás képeit 
nézegetve, a művészi 
érzékenységű fotók-
ban gyönyörködve az 
embert akaratlanul 
is hatalmába keríti a ma már 
letűnt világ iránt érzett nosz-
talgia. 
A kiállító művészi törekvéseit 
szlovák nyelven Ján Čikovský 
fotóriporter, újságíró mél-
tatta, megemlítve Varga Zol-
tánnak azt az elképzelését is, 
hogy ezek a dokumentumér-
tékű fotók majdan egy méltó 
albumban is megjelennek. Az 
ünnepélyes tárlatnyitó han-

gulatát jól kiegészítette Juraj 
Turtev és Roman Horváth 
zenei műsora, akik a Somorjai 
versek című kétnyelvű köteté-
vel ismertté vált szerző, Judita 
Kaššovicová megzenésí-
tett költeményeit adták 

elő remek blues stílusban. 
(Varga Zoltán kiállítása decem-
ber végéig tekinthető meg. 
A kiállított képek megrende-
lésre is megvásárolhatók. – A 
szerk. megj.)         (vk)

Stiffter Sándor felvétele

Chopinre emlékezve
A somorjai Németh-
Šamorínsky István Művé-
szeti Alapiskola nem hét-
köznapi rendezvénnyel 
kezdte az új tanévet. A nagy 
lengyel zeneköltő és zon-
goraművész születésének 
200. évfordulójára emlé-
kezett a zene világnapján.      
Fryderyk Chopin (1810–1849) 
francia apa és lengyel anya 
gyermekeként született, Var-
sóban nevelkedett, és már fia-
talon Európa-hírűvé vált. Élete 
nagy részét a művészetek Mek-
kájában, Párizsban töltötte 
a kor nemzetközi hírű „pop-
sztárjaként”. Sajátosan költői, 
rögtönzésszerűen díszített 
zongoramuzsikája egyedülálló 
a zeneirodalomban. 
Ezt a csodás zenét hallgathat-
tuk a szeptember 29-i hang-
versenyen. A koncert zenei 
anyagának gondos összeállítá-
sát Domsitz Erika tanárnőnek 
köszönhetjük. A fellépő tehet-
séges zongoristák korábban 
számos nemzetközi verseny 
díjazottjai voltak. Igazi, tiszta, 
érzéssel zengő muzsikát kap-
tunk ajándékba a fiatal művé-
szektől. A legfiatalabb előadó, 
a nyitrai Zuzana Šabíková 

technikai bravúrjai, a pozso-
nyi Paulína Šmatláková puha, 
színes billentése, Ondrej 
Kadlečík kifejező zongorajáté-
ka, a komáromi Horváth Atti-
la árnyalt agogikája és a hazai 
Lovász Bálint remek stílusér-
zéke, virtuozitása, közvetlen-
sége osztatlan sikert aratott. 
Természetesen hatottak a 
zeneszámok közt elhangzó 
életrajzi, irodalmi és zenetör-
téneti adalékok két tanárnő, 
Ingrid Galbáčová és Hegyi 
Brigitta, valamint a szavaló 
Kún Emese előadásában.
Az emlékest a nemrég elhunyt 
dr. Hudek Milánné született 
Mispál Ilona portréjának 
leleplezésével fejeződött be. 
Szűcs Irén igazgatónő méltat-
ta Icu néni, a somorjai zeneis-
kola alapítójának érdemeit. A 
képet Grigory Gurevich festő-
művész festette és ajándékoz-
ta az intézménynek. 
Ezt a hangversenyt sokáig 
emlegetni fogjuk. Köszön-
jük a szereplőknek, az őket 
felkészítő tanároknak. Azt 
kívánom, hogy még sok ilyen 
színvonalas rendezvényben 
legyen részünk.     

Németh Imre
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A VÁROSI RENDŐRSÉG HÍREI

• Október 4-én 20.30 órakor 
telefonos bejelentés alapján 
a Csölösztői útra ment ki a 
városi rendőrség, ahol egy 
kamion az árokba fordult. 
A tűzoltóság mentette ki. A 
zöldövezet károsításáért a 
kamion vezetőjét pénzbír-
ságra ítélték. 
• Október 9-én 10.35 órakor 
lopás történt az áruházban. 
A gyanúsítottat a rendőrsé-
gen előállították.
Ugyanezen a napon 15.30 
órakor bejelentés alapján 
a Gútori útra riasztották a 
városi rendőröket, ahol egy 
személygépkocsiban megvá-
gott nyakú férfi ült. A sérül-
tet kórházba szállították. Az 
eset körülményeit az állami 
rendőrség vizsgálja.  
• Október 13-án 21.10 óra-
kor bejelentés érkezett a 
rendőrőrsre, hogy a Város-
majorban egy férfi fekszik 
az utcán, aki nem tud lábra 
állni. A rendőrök értesítették 
a mentőket, akik kórházba 
szállították a beteget.

• Október 14-én 10.44 óra-
kor bejelentés érkezett, 
hogy az autóbusz-állomás 
mellett levő útkeresztező-
désben beton ömlött az 
úttestre. A bejelentés tényé-
nek megállapítása után a 
rendőrök értesítették az 
Útkarbantartó Vállalatot, 
amelynek munkásai meg-
tisztították az úttestet. 
• Október 16-án 14.50 óra-
kor levélkézbesítés alkal-
mával megállapítást nyert, 
hogy a címzettként szereplő 
személy ellen őrizetbevételi 
parancs van érvényben. Az 
érintettet beszállították az 
állami rendőrségre.
• Október 22-én 20.30 óra-
kor az iskolaépület ellen-
őrzésekor megállapítást 
nyert, hogy az ott  tartózko-
dó személyek szeszes italt 
fogyasztanak, és ezzel véte-
nek a városi rendelet ellen, 
amely tiltja a közterületen 
való szeszesital-fogyasztást. 
Pénzbüntetéssel sújtották 
őket. 

BEVETÉSEN A TŰZOLTÓK

A somorjai tűzoltókat az 
év elejétől október 17-ig 
162 alkalommal hívták 
segítségül, ebből 74-szer 
tűzesethez, 41 alkalom-
mal közlekedési baleset-
hez, egy esetben eltűnt 
személyt kerestek a vízi 
erőmű víztározójában, 40 
esetben műszaki segítsé-
get kértek tőlük, 3 esetben 
pedig az esővízzel elöntött 
településeken segítettek. 
Három esetben téves riasz-
tás történt. 
• Szeptember 5. A tűzoltó-
kat Csölle községből riasz-
tották, egy férfira ráborult 
a lakókonténer. A kiérkező 
tűzoltók hidraulikus emelő-
vágó segítségével a rácsokat 
eltávolították, és a beszorult 
személyt kiszabadították. 
• Szeptember 13. Illésházán 
közlekedési baleset történt, 
három személyautó ütkö-
zött össze. Szerencsére a 
balesetben csak egy sze-
mély szenvedett könnyebb 
sérülést.
• Szeptember 13. Somorja 
és Misérd között a 63-as 
főúton súlyos közlekedési 
baleset történt, összeütkö-
zött egy Mercedes és egy 
Škoda Felicia típusú sze-
mélyautó. A tűzoltók hely-
színre érkezésekor a mentők 
már a helyszínen voltak. A 
Škoda sérült vezetőjét kór-
házba szállították. A tűzol-
tók óvintézkedéseket tettek 
a tűz keletkezése ellen.
• Szeptember 18. So morján 
pár perccel éjfél előtt 
ismét kigyulladt egy 
szemeteskonténer. A tüzet 
ismeretlen gyújtogató okoz-
ta. 
• Szeptember 18.  Csallóköz-
csütörtök és  Hideghét 
között súlyos közlekedési 
baleset történt. A helyszín-

re érkező tűzoltók, majd 
a mentők elsősegélyben 
részesítették a súlyosan 
sérült, eszméletlen állapot-
ban levő gépkocsivezetőt. A 
sérültet ezután a légi men-
tőszolgálat helikoptere kór-
házba szállította.  
• Szeptember 18.  Reggel 
7.33-kor riasztották a tűz-
oltókat, mert Somorján az 
egyik Temető utcai lakásban 
egy 8 éves gyerek bennre-
kedt a toaletten. A tűzoltók 
felfeszítették az elromlott 
zárat, és kiszabadították a 
gyermeket.   
• Október 6. Műszaki beve-
téshez szállt ki a tűzoltóság 
Somorján, mert csőtörés 
következtében víz öntött 
el egy kazánházat. A vizet 
búvárszivattyú segítségével 
kiszivattyúzták. 
• Októberber 9. Közleke-
dési balesethez riasztották 
a tűzoltókat Somorján. A 
Gútori útra érkezve kide-
rült, hogy nem közlekedé-
si baleset történt, hanem 
sérülés: egy személygép-
kocsiban ülő személynek 
vágási seb volt a nyakán. A 
tűzoltók a mentők kiérke-
zéséig a sérültet elsősegély-
ben részesítették.
• Október 12. A nagy-
magyari víztisztító mögött 
sűrű fekete füstöt észleltek 
a lakosok, ezért riasztották 
a somorjai tűzoltókat. A 
helyszínre érkezéskor kide-
rült, hogy nincs tűz, hanem 
illetéktelen személyek kábe-
lekről égetik le a szigetelő-
anyagot. 
• Október 13. Egy vörös-
majori családi ház mel-
lett lángra kapott a tűzifa. 
A tűzoltók kiérkezéséig a 
családi ház tulajdonosa 
igyekezett a lángokat meg-
fékezni.

Az Orange Alapítvány idén is meghirdeti az Ajándékozzon 
karácsonyt programot – annak immár kilencedik évfolya-
mát. A programba az érdeklődők is bekapcsolódhatnak, 
vagy saját projekttel, vagy egy-egy 1 euró értékű SMS kül-
désével. Az SMS-eket 2010. december 20-ig küldhetik el a 
828-as számra. Az jótékonysági programról bővebben a 
www.nadaciaorange.sk oldalon olvashatnak.   

Ajándékozzon karácsonyt

Bemutatkozó koncert
Somorján már nem egy fiatalokból álló csoportosulás, 
zenekar, illetve kulturális jellegű szerveződés bukkant fel. 
Itt-ott hallani róluk, aztán vagy elhallgatnak, vagy – a sze-
rencsésebbek, akik nem tűnnek el a zenei és kulturális élet 
süllyesztőjében – távolabbi vidékeken is ismertté válnak. 
A somorjai fiatalok egy kis csoportja (tanúsítva, hogy a 
sikertelen próbálkozások nem tántorították el őket) hozta 
létre a Cinnamon Island (magyarul Fahéj Sziget) nevű zene-
kart, amely 2010. augusztus 20-án készítette el első demóját 
Steal the suit! címmel. A 2009 végén alakult zenei formáció 
stílusában fontos szerepet játszanak a dzsesszes hangzású 
akkordok és a funkys ritmusok, de a könnyű rock, valamint 
a drum & bass és a bossa nova is jelen vannak a zenéjük-
ben. Olyan stílusok ezek, amelyek kifejezik az i�ú zenészek 
törekvését arra, hogy nemcsak a tizen- és huszonévesekhez 
szeretnének szólni, hanem az idősebb korosztályok számá-
ra is értékes hallgatnivalót hozzanak létre. Első fellépésükre 
2010. augusztus 28-án került sor a somorjai Sárgarigóban. 
A zenekar felállása a következő: Kún Emese – ének, Gódány 
Tibor – basszusgitár, Pokstaller Szabolcs – gitár, zongora, 
Méry Dávid – dobok, Hushegyi András – gitár.
A demófelvételeket a következő oldalakon lehet meghallgat-
ni, letölteni: http://www.cinnamonisland.tk, 
Reméljük, hogy mindenki számára kellemes perceket szer-
zünk zenénkkel, és kedvet kapnak egy élő koncert meghall-
gatásához is.
Legközelebbi koncertjeink:  
November 13., Bős, Wien cafe, kezdés 20.00
November 27., Dunaszerdahely, Soul Hunter, kezdés 20.00
December 29., Somorja, Piton bár, kezdés 19.00
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Kajak-kenusaink a 2010-es 

Szlovák Kupa győztesei
A 2010-es esztendő arany 
betűkkel íródik be a somorjai 
Kajak-kenu Klub krónikájá-
ba. A Szlovákiai Kajak-kenu 
Szövetség által kiírt, a kilenc 
legrangosabb hazai verseny-
ből álló Szlovák Kupa ez évi 
győztese a somorjai Kajak-
kenu Klub lett.
Nem kisebb egyesületeket 
előztünk meg, mint a komá-
romi és a nyitranováki csapa-
tokat. Ez azt is jelenti, hogy 
beérett a sok munka gyü-
mölcse, amelyet az utóbbi 
tíz-egynéhány évben a klub-
ba fektettünk. Köszönet érte 
mindenkinek, aki részt vett 
benne, elsősorban jelenle-
gi edzőinknek, Székely Pis-
ta bácsinak, Vass Gézának, 
Orosz Csabának, Jurčová 
Szilviának, Seregi Zsuzsának, 
Tesárik Mariánnak, továbbá 
a vezetőség tagjainak, szpon-
zorainknak és minden támo-
gatónknak. Sikerünkben 
nagy része van versenyzőink 
szüleinek, rokonainak, akik 
szinte minden versenyünkön 
részt vesznek, és igazán jó 
hangulatot biztosítanak kaja-

kosaink-kenusaink eredmé-
nyeihez.
A győztes csapat tagjai korosz-
tályok szerint: Tóth Zoltán, 
Tóth Kristóf, Csenkey Ádám, 
Tóth Annamária, Honti 
Richárd, Horváth Patrik, i�.
Orosz Csaba, Vass Richárd, 
Višváder Dávid, Farkas Vin-
ce, Fehér Ferenc, Csáno Nor-
bert, Fekete Roland, Halag 
Dávid, Linka Tibor, Pongrácz 
Tamás, Roskoš Jakub, Tarcsi 
Dávid, Csémy Csaba, Gál 
Dean, Horváth Pál,  Lász-
ló Michal, Orosz Tibor, 
Kiss Zsolt, Virágh Kriszti-
án, Adamcsek Péter, Halag 
Barbara, Keresztes Róbert, 
Linka  György, Móricz  Ádám, 
Rozkošová Simona, Sármány 
Áron, Sidó Zoltán,    Csáno 
Veronika, Horváth Balázs, 
Libai Denis, Móricz Zol-
tán, Sebők Ferenc,  Stehlík 
Attila, Tesáriková Pavlína, 
Zalka Csaba, Fekete Dávid, 
Husvéth Tamás, Pajger And-
rás, Zalka Viktória, Seregi  
Karolina, Matus Bence.

Tóth Imre, 
a Kajak-kenu Klub elnöke

Az extraligás somorjai női kosárlabdacsapat az októberben 
kezdődött idény hazai mérkőzéseit a dunaszerdahelyi sport-
csarnokban játssza, mivel a somorjai T-18-as tornaterem a 
felújítást követően sem felel meg az előírt szabványoknak. 
Felvételünk az SBK Somorja – UMB Banská Bystrica mérkő-
zésen készült. A lányok november 13-án hazai pályán Eper-
jes, november 20-án pedig a kassai Dobrý anjel csapatával 
mérkőznek meg

Čikovský Ján felvétele  

Október 2-án a Kormorán hotel és az MC Baba Klub közös 
rendezésében került sor a sárkányeregető verseny második 
évfolyamára. A kellemes időjárás is hozzájárult ahhoz, hogy 
a rendezvénynek sok látogatója volt. Délután három órától 
a gyerekek szüleikkel együtt saját kezűleg gyárthattak sárká-
nyokat a kreatív műhelyekben a Mikri Amos  partjain. Fél 
órán belül a sárkányok már csatasorba is álltak. A versengés 
a legnagyobb, legeredetibb és a legmagasabban  repülő sár-
kányok között folyt. Az egyes kategória nyertesei: Burianek 
Lacika, Olé Viktória és Ďuriš Meliska. A gyerekek és a szülők 
jól szórakoztak, és már várják a verseny következő évfolya-
mát

Ajándékvásár
A TÁMASZALAP Polgári Társulás és a Corvin Mátyás 

Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
2010. december 3-tól december 9-ig 

megrendezi
 12. Karácsonyi Kiállítását és Vásárát,

hogy ösztöndíjasai számára biztosítsa 
az anyagi feltételeket.

A kiállítással egybekötött vásáron hozzáférhető áron 
találhat Ön is karácsonyi ajándékokat szeretteinek.
Az ajándékvásár és kiállítás Somorján az alapiskola 

épületében (Halász utca 2.) naponta
7.30 órától  16.30 óráig tart nyitva.

Ünnepélyes megnyitó: 
2010. december 3., 17.00 óra

Mindenkit szeretettel vár
az iskola igazgatósága 

és a TÁMASZALAP Polgári Társulás  

Húszéves a KONFLIKT
Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepli idén a híres 
szlovákiai punklegenda, Jurányi Róbert (Jury) által veze-
tett somorjai KONFLIKT együttes. Ebből az alkalomból 
az ugyancsak fennállásának 20. évfordulóját ünneplő cseh 
Totální Nasazení együttessel együtt nagyszabású koncerttur-
nén vesznek részt. A turné keretében 21 koncertet tartanak, 
tízet Csehországban, tizenegyet Szlovákiában. A turné szlo-
vák részének csúcspontját a pozsonyi RANDAL-ban (YMCA-
épület) november 19-én tartandó koncert jelenti. Jegyek elő-
vételben a www.ticketportal.sk honlapon kaphatók.        (on)   

A Kajak-kenu klub 9 - 12 éves sportolni vágyó fiatalok  jelentkezését várja.
Jelentkezni a 0908 727 846 -os  és a 0905 100 033 -as telefonszámokon lehet.     



2010. NOVEMBER
ESEMÉNYNAPTÁR12

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: EV 3096/09

2010. augusztus 15-én 
Valensky Nikolas, szeptem-
ber 12-én Popovič Amia, 
szeptember 17-én Balog 
Pavel, szeptember 18-án 
Vaššová Paulína, szep-
tember 19-én Horváthová 
Zita, szeptember 21-én 
Kleinová Tatiana, szeptem-
ber 23-án Németh Noel, 
szeptember 27-én Vacula 
Michal, szeptember 28-án 
Pavlikovská Nina, október 
9-én Simonics Viktor, októ-
ber 10-én Novota Ján, októ-
ber 12-én Repiský Marian, 
október 13-án Domaník 
Andrej, október 15-én 
Karácsony Sebastian, októ-
ber 16-án Horváth Ladislav 
látta meg a napvilágot.
Sok sikert, újszülöttek!

SZÜLETETT

2010. szeptember 27-én 
Németh Erzsébet 82 éves 
korában, szeptember 28-
án Varga Julianna 72 éves 
korában, szeptember 29-én 
Benyák Károly 55 éves korá-
ban, október 2-án Csölle 
Rudolf 83 éves korában, 
október 6-án Mikulík Péter 
85 éves korában, október 
7-én Lelkes János 78 éves 
korában, október 10-én 
Szemes Károly 82 éves 
korában, október 15-én 
Nagy Ferenc 31 éves korá-
ban, október 17-én Csenkey 
Lajos 79 éves korában, 
október 18-án Košťál Erzsé-
bet 60 éves korában, októ-
ber 20-án Meleg Ferdinánd 
80 éves korában, október 
24-én Kargel Lajos 53 éves 
korában és  Synek János 
mérnök 61 éves korában 
távozott az élők sorából.
Béke poraikra!

ELHUNYT

Jó egészséget, sok-sok erőt, békét, boldog-
ságot kívánunk azon polgártársainknak, 
akik novemberben töltik be 70., 75., 80., 85., 
86 és ennél több életévüket: Kovács József, 
Krška Miroslav, Seregi Erzsébet, Barčák 
August, Kálmán István, Gašparík Erzsé-
bet, Paulík László mérnök, Nagy Gyula, 
Jáger Erzsébet, Nahálka Anton, Mayer 
Erzsébet, Malík Erzsébet, Tóth Károly, 
Kovács Dezső. 

KÖSZÖNTŐ

2010. október 2-án Csánó 
Ferenc és Radnóti Rená-
ta, Hanák Andrej és 
Longhinová Viera, Laboda 
Gábor és Kiss Mónika, 
október 23-án Élesztős Pál 
és Haramia Lívia, október 
30-án Fekete Zoltán és 
Kosnáčová Lucia.
Gratulálunk!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

•  November 4. – Szűcs Gábor képzőművész tárlatának megnyitója – 18.00. A kiállítás 
megtekinthető november 16-ig, munkanapokon 9.00-től 19.00 óráig, vasárnap 15.00-től 
18.00 óráig

•  November 6. – Szülői bál – A Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Alapiskola szülői
tanácsának rendezvénye – 18.00

•  November 10. – Cirkuszhercegnő – operett – a szigetszentmiklósi SZIGET Színház 
előadása – 19.00

•  November 19. –  Névadó tárlatnyitó Tallós Prohászka István képzőművész magán-
gyűjteményekben található műveiből – 18.00. A kiállítás megtekinthető december 30-ig, 
munkanapokon 9.00-től 19.00 óráig, vasárnap 15.00-től 18.00 óráig

Hétfő és csütörtök: Etka-jóga (magyar nyelven) 18.30 órától 20.00 óráig 
a 216-os számú teremben 
Péntek: Jóga (szlovák nyelven) 18.30 órától 20.00 óráig 
Elérhetőségek: 931 01 Somorja, Szél utca 8. Telefon: 031 562 22 41 (irodák)
Jegypénztár: 0650 409 566, munkanapokon 16.00-tól 19.00 óráig 
Fax:  031 562 33 22 (igazgató)  E-mail: msks@mskssamorin.sk

Advent első vasárnapján,  
november 28-án 18.00 órai kezdettel 
a római katolikus templomban kerül 

sor a 
Limpár Pál (Németország) vezényelte  

EUREGIO  szimfonikus zenekar 
adventi nyitó hangversenyére. 

A műsoron J. S. Bach,W. A. Mozart, R. 
Schumann és további ismert zeneszerzők 

művei szerepelnek. 
A szervezők szeretettel várnak minden 

kedves érdeklődőt!•  Bérbe adó Somorján a Fő utcán 3 
he lyi ség üzleti vagy irodai célokra. 
Tel.: 0911 358 400

• Kiadó Somorján 3 áras kert. Tel.: 562 31 48 

APRÓHÍRDETÉSEK

Én már alszom a zúgó lombok alatt, 
Kérlek, ne zavard meg örök álmomat.
Hajolj a síromra halkan, csendesen,
Ne félj, nekem már nem fáj semmi sem.

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik 2010. október 
4-én elkísérték utolsó útjára 

a somorjai temetőbe BENYÁK KÁROLYT.
Köszönjük a virágokat és a vigasztaló szavakat.

Gyászoló felesége és a rokonság

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A BABA KLUB KISMAMAKÖZPONT   
mindenkit sok szeretettel vár 

Mikulás-napi ünnepségére, amely
2010. december 6-án 

16.30 órakor kezdődik 
a Városi Művelődési Központban. 

Jegyek elővételben december 3-ig kapha-
tók a MC Baba Klubban minden hétfőn, 
szerdán és pénteken 8.30-tól 12.00 óráig. 
Bővebb információ a 0948 508 125 tele-

fonszámon.
A jegy ára: 4,50 € 

egy gyermek és szülei számára 
(az ár tartalmazza az ajándékcsomagot és 

a programot). 

Somorján a hagyományos Mikulás-
napi városi fenyőünnepre a Fő téren 
kerül sor 2010. december 6-án 16.00 

órakor. A Mikulás sok-sok édességgel, 
finomsággal várja a gyerekeket. Ekkor 

gyúlnak ki először a fények a város 
fenyőfáján.

• • •

A Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület 
2010. december 5-én 14.00 órától, a Tej-
falui Önkéntes Tűzoltó Testület szintén 

december 5-én, de 15.00 órától
szervezi a Miklós-járást.

Gyerekek, várjátok a Mikulás érkezését!

A Csemadok somorjai alapszervezete 
SZÍNHÁZI LÁTOGATÁST 

szervez Budapestre
2010. november 27-én az Operettszínház 

Menyasszonytánc 
című operettjének előadására. 

Jelentkezés az alábbi telefonszámon: 
031/562 39 15
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Veterná 37
931 01 Šamorín

(budova OLYMPIA Squash club)

info@galeriaharmonia.sk
tel.: 0911 170 071Design © Jozef Hauke – GRAFIQ Studio
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Tel.:  0911 104  714    031/ 321 99 00
E-mail.: dynamic@remax-slovakia.sk

SPOLOČNÝMI SILAMI SME SA STALI 5. NAJLEPŠOU KANCELÁRIOU
ZA ROK 2009 V CELOSLOVENSKEJ SIETI RE/MAX

DUŠAN BENKOVSKÝ
0903274725, 0917466469

dusan.benkovsky@remax-slovakia.sk

IDA CSERNUSOVÁ
0918875869

ida.csernusova@remax-slovakia.sk

MGR. STANISL AV FÁBRY
0904240565

stanislav.fabry@remax-slovakia.sk

MGR. PETER GÁBOR
0905586316

peter.gabor@remax-slovakia.sk

E VA HUSÁROVÁ
0903236885

eva.husarova@remax-slovakia.sk

BC.  TIBOR SZ AL AI
0911478595, 0908853978

tibor.szalai@remax-slovakia.sk

MICHAL K ANIŠ
0911929286

michal.kanis@remax-slovakia.sk

JUR A J KLEMAN
0903860180

juraj,kleman@remax-slovakia.sk

V TOMTO ROKU SME 
SPROSTREDKOVALI STOVKY 
OBCHODNÝCH PRÍPADOV V 
ŠAMORÍNE A JEHO OKOLÍ.

HĽADÁME PRE SVOJICH 
KLIENTOV

BYTY, DOMY, POZEMKY
V ŠAMORÍNE A OKOLÍ

a v OKRESOCH
DUNAJSKA STREDA

SENEC, PEZINOK,
GALANTA A

BRATISLAVA.

EBBEN AZ ÉVBEN 
TÖBB SZÁZ  INGATLANT 

ÉRTÉKESÍTETTÜNK 
KLIENSEINK RÉSZÉRE 

SOMORJÁN ES KÖRNYÉKEN.
SAJÁT ÜGYFELEINKNEK 

KERESÜNK ELADÓ
LAKÁSOKAT, HÁZAKAT,
TELKEKET SOMORJÁN 

ÉS KÖRNYÉKÉN
illetve a

DUNASZERDAHELYI, SZENCI,
PEZINOKI, GALÁNTAI

ÉS A POZSONYI JÁRÁSBAN.

ALŽBETA SIPOSOVÁ 
0911 798 444

alzbeta.siposova@remax-slovakia.sk

ALENA VIOLOVÁ 
0915 418 534

alena.violova@remax-slovakia.sk



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

Potrebujete si požičať?

príďte: ul. Hlavná 7, ŠAMORÍN
alebo volajte: 0904 407 616

PRÍDEME ZA VAMI: 0902 871 088



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

Reštaurácia
DOBRÁ 

BAŠTA
OBEDOVÉ MENU 

FORMOU ŠVÉDSKYCH STOLOV
NALOŽTE SI KOĽKO ZJETE +POLIEVKA+APERITIV GRÁTIS!

CENA 4€
PRACOVNÉ DNI OD 1030 DO 1400 HOD.

REZERVÁCIE MIEST NA TEL. ČÍSLE: 

0902 464 968

AKTUÁLNA PONUKA 
PRE FIRMY!!!

OBJEDNAJTE SI VIANOČNÝ FIREMNÝ VEČIEROK
V MESIACI NOVEMBER, A MÁTE OD NÁS 

15% ZĽAVU NA CELÝ VÁŠ ÚČET 
BEZ POPLATKU ZA MIESTNOSŤ!!!
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