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Tisztelt Somorjaiak!
Még az ünnepek hangu-
latától áthatva szeretnék 
mind a magam, mind a 
választásokon induló jelöl-
tek és képviselők nevében 
köszönetet mondani a 
város választópolgárainak, 
de leginkább a választások 
alkalmával voksukat le is 
adó polgároknak a soron 
következő négy évre meg-
előlegezett bizalmukért. 
Meggyőződésem, hogy 
városunk érdekében mind-
annyian szót értünk, és az 
elkövetkező négy évben 
érdemleges munkát vég-
zünk, hiszen tennivaló 
bizony akad temérdek. 
Somorja testvérvárosainkkal, 
Hainburggal és Moson-
magyaróvárral együtt a 
Bécs–Pozsony–Győr ún. 
aranyháromszögben fek-
szik. Ezt az adottságot a 
jövőben ügyesebben, erő-
teljesebben ki kell hasz-
nálnunk közös idegenfor-
galmi és turisztikai fejlesz-
tések megvalósításával. 
Fontosnak tartom, hogy a 
fejlesztések megvalósítása 
mellett (sportcsarnok épí-
tése, szabadidő- és pihenő-
övezet kialakítása) tovább-
ra is azon munkálkodjunk, 
hogy Somorja megőrizze 
kisvárosi jellegét, hogy 
gyermekeink és unokáink 
méltó körülmények között 
tudjanak tanulni és fejlőd-
ni. A közeljövőben célirá-

nyosan kell foglalkoznunk 
a Somorjára az utóbbi 
két évtizedben letelepülő 
pozsonyiakkal, de főként 
a Szlovákia távolabbi vidé-
keiről érkezett lakosokkal. 
Érzékeltetni kell, meg kell 
ízleltetni velük a Somorjára 
jellemző toleráns hangula-
tot. Állandó kapcsolattar-
tással, a város és a környék 
múltját bemutató kiad-
ványok megjelentetésével 
és hozzájuk juttatásával elő 
kell segíteni, hogy az ide 
települteknek is természe-
tes legyen a magyar szó, a 
kétnyelvűség, hogy kiala-
kuljon bennük is a másság 
tisztelete és fokozatosan az 
egészséges lokálpatriotiz-
mus. 
Energiánk és anyagi forrá-
saink nagy részét továbbra 
is az utak, járdák felújításá-
ra, játszótereink bővítésére 
kell fordítanunk. Mindezek 
mellett olyan további fej-
lesztésekre kell összpon-
tosítanunk figyelmünket,
amelyek által Somorja 
kellemes, hangulatos fel-
ső-csallóközi központtá 
fejlődik, ahol nemcsak az 
idegenek, a turisták, az itt 
megalvók, hanem főként a 
hazaiak érzik jól magukat. 
Ennek a gondolatnak a 
jegyében kívánok Önöknek 
békés, sikerekben gazdag 
új esztendőt!

Bárdos Gábor polgármester

Sikerekben gazdag, békés, boldog évet kívánunk 
minden kedves  olvasónknak!

2010. december 22-én zajlott a képviselő-
testület alakuló ülése

Mindent Somorjáért, 
minden somorjaiért

„A mai naptól kezdve e jelszót szem előtt tartva végezzük 
munkánkat” – mondta Bárdos Gábor ünnepi beszédében azt 
követően, hogy Domsitz Károly leköszönő polgármestertől 
átvette a város szimbólumait. Molnár Józsefnek, a városi 
választási bizottság elnökének a november 27-i választá-
sok eredményeinek  ismertetését és a polgármesteri esküt 
követően fogadalmat tettek a képviselők is. Az eskü szövegét 
Kovács László régi-új képviselő olvasta fel, majd a képviselők 
aláírásukkal hitelesítették fogadalmukat, s átvették a négy 
évre szóló megbízatási levelüket. 

Az ünnepi alakuló ülésen, 
melyet megtisztelt jelen-
létével a baráti mosonma-
gyaróvári és hainburgi kül-
döttség, valamint Berényi 
József, Nagyszombat megye 
képviselője, a Magyar Koalí-
ció Pártjának elnöke, a kép-
viselők döntést hoztak arról, 
hogy a 2010–2014-es válasz-
tási időszakban az önkor-
mányzat munkáját 11 bizott-
ság és a tejfalui választmány 
segíti majd. Jóváhagyták 
ezen bizottságok elnökeit 
és az önkormányzat kép-
viselőiből álló tagjait is. 
A bizottságok az alábbi-
ak: építészeti és területfej-
lesztési bizottság, elnöke: 
Fónod Szilárd, tagjai: Fara-
gó Zoltán, Nagy József, Érsek 
Árpád, Forgách Krisztián és 
Pethő Ferenc. Pénzügyi és 
vagyonkezelő bizottság, elnö-
ke: Tóth Imre, tagjai: Kovács 
László, Óváry Ágnes, Pogány 

Tibor. Oktatásügyi bizottság, 
elnöke: Veres Gábor, tagjai: 
Élesztős Pál, Kiss Csaba, Végh 
László. Egyházi és kulturális 
bizottság, elnöke: Keresztes 
Róbert, tagjai: Végh László, 
Kovács Koppány, Kiss Csaba. 
Sport-  és i�úsági bizottság,
elnöke: Orosz Csaba, tag-
jai: Tóth Imre, Veres Gábor, 
Kovács Koppány. Környezet-
védelmi bizottság, elnöke: 
Érsek Árpád, tagjai: Czafik
László, Élesztős Pál. Közleke-
dési, közrendi és tűzvédelmi 
bizottság, elnöke: Czafik
László, tagjai: Fónod Szi-
lárd, Pethő Ferenc, Keresz-
tes Róbert. Idegenforgalmi 
és propagációs bizottság, 
elnöke: Pogány Tibor, tagjai: 
Orosz Csaba, Faragó Zoltán, 
Kovács Koppány, Kiss Csa-
ba. Lakás-, szociális és egész-
ségügyi bizottság, elnöke: 
Óváry Ágnes, tagjai: Kovács 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Domsitz Károly átadja Bárdos Gábornak a város jelképeit

A képviselői eskü szövegét Kovács László régi-új képviselő 
olvassa fel

Fónod Szilárd műépítész aláírásával hitelesíti képviselői 
eskütételét                                             Tóth Ilona felvételei

A képviselő-testület 
alakuló ülése

Ünnepi hangulatban
Karácsony a szeretet, a meghittség ünnepe. A szeretet, a 
békesség, az odaadás jellemzi azokat az összejöveteleket 
is, amelyeket a városunkban működő rokkantnyugdíjasok 
klubja és a nyugdíjasklubok tartanak advent idején. Több 
idős, egyedül élő klubtag épp ezeken az összejöveteleken 
éli át a várakozás meghitt pillanatait, az ünnep igazi hangu-
latát. A tagok karácsonyi versikéket mondanak, karácsonyi 
énekeket énekelnek, s az ilyenkor hagyományos menü, a hal 
és a krumplisaláta sem marad el. Az ízletes aprósütemény, 
a finom kalács, az illatos boros tea fogyasztása és a régi
karácsonyok hangulatának felidézése mellett a nyugdíjasok 
meghitt órákat töltenek el együtt a város által működtetett 
Pomléi úti klubban. 
Felvételeink az egyes klubok rendezvényein készültek.    

Az egészségkárosultak alapszervezete

A Samaria városi nyugdíjasklub

A Nyugdíjasok Szlovákiai Szövetségének alapszervezete
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László, Jáger Angéla. Ösz-
szeférhetetlenséget vizsgáló 
bizottság, elnöke: Élesztős 
Pál, tagjai: Kovács Koppány, 
Jáger Angéla. Panaszvizsgá-
ló bizottság (a Törvénytár-
ban 2010-ben megjelent 9. 
számú törvény értelmében), 
elnöke: Tóth Imre, tagjai: 
Veres Gábor, Kiss Csaba, 
póttag: Forgách Krisztián. 
Tejfalu városrész választ-
mányának elnöke: Nagy 
József, tagjai: Jáger Angéla, 
Forgách Krisztián. A lako-
sok és szakemberek soraiból 
az elkövetkezőkben töltik fel 
a bizottságokat. Az ülésen 
jóváhagyták a polgármester 
bérét, valamint az eskette-
tők névsorát is. Eskettetők: 
Bárdos Gábor, Élesztős Pál, 
Kovács László, Tóth Imre, 
Óváry Ágnes, Czafik László
és Pogány Tibor.

Az ünnepi ülés végén 
Eva Jandačková, a Matica 
slovenská alapszerveze-
tének elnöke köszönetet 
mondott a leköszönő pol-
gármesternek mindazért 
a segítségért, amelyet az 
elmúlt időszakban a város-
ban működő szervezeteknek 
nyújtott, és Bárdos Gábor új 
polgármesternek sok sikert 
kívánt az elkövetkező idő-
szakra. Kopál Irén, a Szlová-
kiai Nyugdíjasok Szövetsége 
alapszervezetének elnöke is 
háláját fejezte ki mindazon 
segítségért és támogatásért, 
amelyet a város vezetősége 
az időseknek nyújt. 
Bárdos Gábor zárszavában biz-
tosította a jelenlevőket arról, 
hogy minden tőle telhetőt 
megtesz azért, hogy Somorja 
az elkövetkező négy évben 
is egy szeretetteljes, élhető 
város legyen.                   (on)

Mindent Somorjáért, 
minden somorjaiért

(Befejezés az 1. oldalról)

Somorja város 2011. március 1-jei belépéssel  
VÁROSI RENDŐRT keres állandó munkaviszonyba. 
A felvételi  kérvényt, az életrajzot, az érettségi bizo-
nyítványt és az erkölcsi bizonyítványt 2011. január 

31-ig szíveskedjen eljuttatni az alábbi címre:  
Mestský úrad Šamorín, Hlavná ul. č. 37,  

931 01 Šamorín.
A jelentkezés  feltételei:
– érettségivel lezárt középiskolai végzettség,
– erkölcsi feddhetetlenség,
– fizikai és pszichikai alkalmasság,
– 21 év feletti életkor,
– a  magyar, ill. más idegen nyelv ismerete előny, 
–  a munkakör betöltéséhez szükséges szakmai alkalmas-

ság igazolása vagy kivétel a városi rendőrségről szóló 
törvény szerint.

Előtérben a környezeti nevelés

A Corvin Mátyás Alapiskola 
diákjai egy novemberi és egy 
decemberi hétvégét tölthet-
tek együtt a magyarországi 
gyerekekkel egy szigetközi 
erdei iskolában.  
A rendezvény megvaló-
sítására a Magyarország 
– Szlovákia Határon Átnyú-
ló Együttműködési Program 
2007–2013 keretén belül 
került sor Somorja város, a 
Fórum Régiófejlesztési Köz-
pont, valamint a környékbeli 
települések részvételével a 
„Duna menti faluszigetek 
egymásra találása” nevű 
projekt  részeként. Továb-
bi partnereink Doborgaz, 
Keszölcés, Vajka, Dunakiliti 
és Dunasziget voltak.
A közös projekt nagy figyel-
met szentel a fiatalok kör-
nyezeti nevelésének, és lehe-
tőséget teremt arra, hogy a 
gyermekek megismerjék egy-
mást. Az elmúlt hónapok-
ban három alkalommal 8-8 
szlovákiai és magyarországi 
gyerek vett részt a progra-
mokon.

A IV. B osztály tanulói így 
írtak élményeikről:
„Egyórás út után értünk a 
falu végén levő erdei isko-
lához. Miután lerakodtunk, 
először az épületekkel ismer-
kedtünk, amelyek környe-
zetbarát építőanyagokból 

készültek, és környezetbarát 
módon működnek. A finom
ebéd után megismerkedtünk 
a magyarországi iskolások-
kal, és erdei túrára indul-
tunk. Útközben különféle 
állatok lábnyomait láttuk. 
Egy elkerített részen szürke 
marhák legelésztek. Legér-
dekesebb felfedezésünk az 
a fa volt, amelyiket hódok 
rágtak meg. Gergő bácsi, a 
vezetőnk elmondta, hogy 
ezek a védett állatok újra 
egyre nagyobb számban 
fordulnak elő a Szigetköz-
ben. Emlékül magunkkal 
vittünk egy-két hódok által 
megrágott faforgácsot. 
Hazafelé még fürge őzeket 
és nyulakat is láttunk, és egy 
magaslesre is felmásztunk. 
Vacsora után közös Ki mit 
tud? vetélkedőt tartottunk. 
Sokan sajnáltuk, hogy a csil-
lagok megfigyelése a borús
idő miatt elmaradt.  Szom-
bat délelőtt vetítéssel egybe-
kötött előadást hallgattunk 
meg a környék élővilágáról. 
A legérdekesebbek mégis a 
különböző kőzetek, ásvá-
nyok, csontmaradványok, 
állati koponyák voltak, ame-
lyeket a kezünkbe is foghat-
tunk. Délutánra mindent 
hótakaró borított, így egy 
kiadós hócsatával búcsúz-
tunk új barátainktól, és 
aztán indultunk haza.”    (–)

Felhívás
A helyi adókról és illetékekről szóló 582/2004 számú tör-
vény és módosításai értelmében minden adózó – fizikai és
jogi személy egyaránt – köteles január 31-ig adóbevallást 

tenni abban az esetben, ha a fennálló adózási időszak-
ban az addigi állapothoz képest ingatlanaiban (földadó, 

épületadó, lakásadó) változás történt.  A szükséges nyom-
tatványok beszerezhetők a városi hivatal 2. emeletén a 4-es 

számú irodában. 
A 2011-es évi adóbevallást 2011. január 31-ig kell 

benyújtani.
Az ingatlanadó kivetéséről és befizetéséről szóló

7/2010 számú általánosan kötelező érvényű városi 
rendelet (VZN) megtalálható a www.samorin.sk honla-
pon. Ugyanitt lehúzhatók az adóbevalláshoz szükséges 

nyomtatványok is.
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Made in Somorja

Antonio Vivaldi vagy W. A. Mozart idejében a szerzők egyben 
műveik előadói is voltak. Hol zenészként, hol koncertmes-
terként vagy karmesterként álltak ki a nézők elé, learatva a 
babérokat vagy eltűrve füttykoncertet.
Ha ez a gyakorlat megmaradt volna, valószínűleg nem is 
ismernénk a klasszikus zene legcsodálatosabb darabjait. Az 
írásbeliség és az előadóművészet megjelenése tette lehetővé 
a halhatatlanságot. Talán ezért is alakult úgy, hogy ma már a 
szerzők nagyon ritkán állnak színpadra – az előadóművészek 
hirdetik a zeneirodalom igéit.

Az előadóművészeket sze-
retjük. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint az, hogy időről 
időre jegyet váltunk egy-egy 
koncertre, színházi előadásra, 
tehát megfizetjük a hivatásos
művészeket azért, hogy éle-
tünkbe néhány percnyi varázs-
latot csempésszenek, feledtes-
sék mindennapi gondjainkat 
vagy éppen rávezessenek ben-
nünket azok megoldásaira. 
Van az előadóművészetnek 
egy olyan formája is, amikor 
nem a hivatásos zenész pro-
dukcióját fizetjük meg, hanem
maga az előadó az ajándék. Ki 
ne örült volna már annak, ha 
zeneiskolás gyermeke a kará-
csonyfa alatt elhegedülte (le-
het, hogy kicsit bizonytalanul, 
de nekünk akkor is a legszeb-
ben) a Mennyből az angyalt. 
Ez az igazi ajándék. Amikor 
szívből jön a zene, az egyéb-
ként halhatatlan és mennyei 
hangcsokor, mert azt gyer-
mekünk, testvérünk, bará-
tunk, rokonunk játssza, csak 
nekünk és a mi örömünkre. 
Ajándékot nemcsak rokon, 
barát, szülő kaphat, hanem 
egy város is. Somorján a 
Harmonia Classica kamara-
zenekar az ékes bizonyítéka 
annak, hogy a zenei nevelés 
nem öncélú. Mennyire szép 
és nemes dolog zenével fog-
lalkozni még akkor is, ha ez 
nem életpálya akar lenni! 
Természetesen minden művé-
szeti iskola büszke hivatásos-
sá váló növendékeire. De az 
igazi küldetés másutt van – a 
zenét kedvelő, zenét szerető 
és a zenét esetenként hobbi-
ból művelő emberpalánták 
nevelésében. A Harmonia 
Classica munkája erről szól. 
Ha a somorjai művészeti isko-
lának igazán nagy sikere van, 

annak titka éppen abban 
rejlik, hogy az iskola mos-
tani és néhai tanítványai 
három zenetanár közremű-
ködésével rendszeresen ösz-
szejárnak – nem kocsmázni, 
hanem Vivaldit, Mozartot, 
Mendelssohn-Bartholdyt ját-
szani. És az összejárás ered-
ményezhet produkciót is. 
Az már csak külön bónusz, 
ha a produkció zeneileg tar-
talmas, a hallgató számára 
élvezhető, gyönyörködtető. 
Mert szép, mert jó, mert 
pontos, mert begyakorolták, 
mert ajándékként hozzák 
ünnepi alkalmakkor, mert 
szebbé teszik az adventi 
készülődést. 
A muzsika már csak ilyen. 
A méltánytalanul mellőzött 
Antonio Salieri (aki – ha 
nem Mozart árnyékában él 
– jó zenészként maradt vol-
na meg a zenetörténetben)  
fogalmazta meg: a zene 
Isten hangja. S ez akkor is 
igaz lenne, ha a Harmonia 
Classica nem a helyi kato-
likus templomban ajándé-
kozta volna meg a város 
lakóit adventi zenecsokor-
ral. A zenekar igazi aján-
déka éppen az volt, hogy a 
somorjai zenészpalánták a 
somorjai közönségnek nyúj-
tanak zenei élményt, sőt 
ezenfölül egy másikat is: a 
közösség élményét, amely-
ről rohanó korunkban oly 
gyakran hajlamosak vagyunk 
megfeledkezni. 
Mindezekért szerethető a 
zenekar és maga a műsor is. 
Nemes, valós, saját kezű – sze-
retetből és néhány hangjegy-
ből formált ajándék, amelyért 
most, az ünnepek múltával 
fejezzük ki köszönetünket. 

Lovász Attila

Az árgyélus kismadár

A Csali, Csalló és zenekaraik közös 
évzáró műsora

2010. december 12-én került 
sor a Kis Csali, Nagy Csa-
li, Csali I�úsági, Csalló
néptáncegyüttesek és az 
őket kísérő Csalló és Csa-
li zenekarok közös évzáró 
műsorára. Az immár hagyo-
mánnyá vált évzáró műsor 
idén „Az árgyélus kismadár” 
címet viselte, és egy mese 
keretében mutatta meg a 
népes közönségnek a sok 
néptáncegyüttes egész éves 
munkájának gyümölcsét. De 
nem csupán a közönség volt 
nagyszámú az előadáson. A 
színpadon mintegy 100 sze-
replővel valósult meg a közel 
másfél órás műsor, melyben 
a csoportok egy-két régebbi 
koreográfiától eltekintve új
számokkal, új viseletekben 

mutatkoztak meg. Még egy 
szívet melengető újdonság is 
volt az estén, színpadra lépett 
a Nagy Csali, mely a Kis Csa-
liból kicseperedett gyerekek 
új csoportjaként most először 
mutatkozott be a közönség-
nek.
Az árgyélus kismadár története 
a jókedv, boldogság és szere-
tet kereséséről és megtalálásá-
ról szól. Reméljük, a közel 80 
gyermekkel folyamatosan és 
magas színvonalon foglalkozó 
együttesek és felnőttcsoport a 
2011-es évben újra sikeresek 
lesznek, és továbbfejlődve a 
közösen megélt sikereken túl 
a személyiségfejlődéshez is  
hozzájárulnak.  

Nagy Myrtil   
Komzsík Zsolt felvétele

Városunk római katolikus temploma advent idején nem szű-
kölködött hangversenyekben, advent mind a négy szombat-
jára esett egy-egy koncert. December 11-én a Hecht Anna 
vezette Híd vegyes kar adventi hangversenyén a hazai kóru-
son kívül fellépett a helybeli Szegedi Zita vezette Samaria 
i�úsági énekkar is. Vendégkórusként nagy sikert aratott a
gyergyószentmiklósi Domokos Pál Péter dalkör és a pacovi 
Slavík kórus. A hangverseny végén az összkar a Hegyi Bri-
gitta vezette Harmonia Classica kamarakórus közreműkö-
désével adott elő néhány művet, köztük az Antonín Dvořák 
– Déri Balázs: Égi szent béke, jöjj című lelket melengető zene-
művet is.                                                                                   (–)    

Égi szent béke, jöjj 
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Somorja festője a kultúrházban

Rendkívül nagy érdeklődés övezte Somorja neves szülötte, 
Tallós Prohászka István képeinek kiállítását, amely a műve-
lődési központ kiállítótermében volt látható november 18-ától 
december 31-éig. A tárlat érdekessége, hogy olyan képek 
kerültek közszemlére, amelyek jelenleg is magántulajdonban, 
somorjai családok tulajdonában vannak.

HELYE A MODERN SZLO-
VÁKIAI KÉPZŐMŰVÉ-
SZETBEN
Tallós Prohászka István 
1886. november 8-án szüle-
tett Somorján. A 20. század 
húszas és harmincas éveiben 
már meghatározó alakja a 
szlovákiai modern festé-
szetnek. Ő maga „szlováki-
ai magyar realizmus”-nak 
nevezte az általa képviselt 
stílust, a jelenkori művészet-
történet a két háború közötti 
időszak szecessziós-szimbo-
lista-expresszionista(-kubista) 
alkotóművészei közé sorol-
ja, akik között egyedüliként 
képviselte a szociális-kritikai 

szemléletmódot, és emellett 
következetesen kitartott élete 
végéig.
Pályája csúcsára a húszas évek 
végén ért el, virágkora a negy-
venes évek közepéig tartott. 
A FELKÉSZÜLÉS ÉVEI
1920 és 1924 között a buda-
pesti Iparművészeti Főiskola 
hallgatója díszítő festő sza-
kon, 1924-ben fél évig Ber-
linben tanul. Három évvel 
később tapasztalatokat, témá-
kat gyűjtve vándorol a Dunán-
túlon, valamint Budapesten 
szemlélődik. 1931–33 között 
gyűjtőutakra jár a Sarló-moz-
galom tagjaival, a népélettel 
és a néphagyományokkal 
ismerkedik.

KIÁLLÍTÁSAI
Első önálló kiállítása 1925-
ben volt iskolájában, a 
somorjai polgári iskolában. 
1928-ban önálló kiállítása 
nyílik Pozsonyban, a Savoy 
Szállóban. Budapesten a 
Nemzeti Szalon tavaszi tár-
latán 1929-ben 26 képével 
szerepel, ugyanebben az 
évben újabb önálló kiállítása 
van Pozsonyban. 1931-ben 
könyve jelenik meg, és rep-
rezentatív kiállítása nyílik 
a pozsonyi Művészházban. 
1933-ban szerepel Prágában 
a szlovákiai képzőművészek 
kiállításán, s még ebben 
az évben önálló kiállítása 

van Pozsonyban a Képző-
művészeti Egyesületben.  
1934-ben szerepel alkotása-
ival az egyesület jubileumi 
tárlatán. 1934-ben a bécsi 
Künstlerhaus Csehszlováki-
ai művészek című kiállításán 
szerepel. 1935-ben elnyeri 
a Magyar Tudományos, Iro-
dalmi és Művészeti Társaság 
aranyérmét, csoportos tárla-
ton tekinthetők meg képei 
a pozsonyi Művészházban. 
1936-ban önálló kiállítása, 
1939-ben csoportos tárlata 
nyílik Kassán (e kiállításról 
Márai Sándor: Ajándék a vég-
zettől című könyvében olvas-
hatunk, az írást legközelebbi 
számunkban közöljük). 

1940-ben Budapesten a Nem-
zeti Szalonban mutatják be 
alkotásait. 
1947-ben önként Magyaror-
szágra távozik, Mosonma-
gyaróváron telepszik le.  
1959-ben önálló tárlata nyí-
lik ugyanitt, majd 1969-ben 
életmű-kiállítással tisztelik 
meg. 1966-ban szülővárosa, 
Somorja újra felfedezi, és 
születésének 70. évforduló-
ja tiszteletére reprezentatív 
kiállítást rendez alkotásaiból. 
Somorján a magángyűjtők 
körében megbecsülést kaptak 
fennmaradt képei. Fontos, 
hogy ezek a képek ne kal-
lódjanak el, tisztelet a szor-
galomnak, mely azokban az 
emberekben testesült meg, 
akik Tallós Prohászka István 
hagyatékát megőrizni és fel-
mutatni akarják.        
KÉPEINEK TÉMÁJA
1926-ban és 1927-ben egész 
sor festménye született, ame-
lyeken a csallóközi táj népi 
figurái találkoznak a babona
világának szellemalakjaival. 
Ilyen festménye például a 
Lángember, Vízimanó, Boszor-
kány, Tüzes szekér, Illés szekere. 
A harmincas évek első felé-
ben részt vett a Sarló Garam-
völgyi tanulmányútjain. Ezek 
az utak alkalmul szolgáltak 
a népélet megfigyelésére és
a néphagyományok megis-
merésére. Számos képének 
alakjai sürgő-forgó emberek, 

gyakran el is fedik egymást, 
nemegyszer csak a fejek 
sokasága látható. A Csallóközi 
vásár című kép például remek 
példája a művész tehetsé-
gének. A kocsikba befogott 
lovakkal, az ülő, álló, alku-
dozó emberekkel benépe-
sített festmény a legjobban 
megszerkesztett képei közé 
tartozik. Alkotásain a tömeg- 
és  alakábrázolása gyakran 
a naiv festőkre emlékeztet, 
amit iskolázott festőnél meg-
lehetősen nehéz megmagya-
rázni – e szemléletben nyil-
ván a művész őszinteségre 
törekvése győzött.
Legtöbb képén, főleg ame-
lyeken tömegeket mozgat, 
szinte négyzetcentiméternyi 
foltot sem hagy a szemnek 
pihenésre.  
Romantikus tájképein a csal-
lóközi sík vidék témái jelen-
nek meg, például a Dunai 
táj, Kormorán-sziget, Holdtölte. 
Számos esetben fejeződik 
ki rokonszenve a természet 
és szülőföldje, a Csallóköz 
iránt.  
Festészete egyedülállóan 
jelentős a csehszlovákiai 
magyar művészetben, festői 
rajzai révén pedig a magyar 
rajzművészet élvonalában 
a helye. Rajzait élete végéig 
vázlatkönyveiben őrizte. A 
különféle technikájú rajzai 
megérdemelnék, hogy köte-
tekben jelenjenek meg.     (–) 

A Fazekas utca

Vándorcigányok
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Szeretettel segíteni

Immár 12. alkalommal került 
megrendezésre a TÁMASZ-
ALAP jótékonysági kiállítása, 
amelynek célja, hogy bevé-
teléből támogassa a Corvin 
Mátyás Alapiskola arra érde-
mes és rászoruló diákjait.

Szerencsére – nagyon helye-
sen – már sokan tartják 
erkölcsi kötelességüknek, 
hogy az általuk megszerzett 
vagy rájuk bízott javakat jóté-
konyságra, a köz  javára is 
használják. Minden kornak 
megvoltak a maga mecéná-
sai, felelősen gondolkodó, a 
haladást, fejlődést, felemel-
kedést segítő és szorgalmazó 
emberei. A szocializmus évei 
alatt ez a réteg kikopott, ezek 
a hagyományok elfelejtődtek. 

De örömmel tapasztaljuk, 
hogy újra kezd kialakulni egy 
réteg, amely nemcsak a saját 
boldogulását, hanem kör-
nyezete, szűkebb pátriája, 
városa, iskolája fejlődését is 
fontosnak tartja. 
Szeretettel segíteni – ez lehet-
ne a Támaszalap mottója, 
hisz bármilyen adakozás sze-
retet nélkül csak üres frázis 
lesz. Szerencsés helyzetben 
vagyunk, mert támogatotta-
ink egytől egyik a mi diákjaink 
voltak, tehát ismerjük őket, 

hátterüket, fejlődésüket, 
útjukat. Megvan az a szemé-
lyes kapcsolat, amely lehető-
vé teszi, hogy az ösztöndíj ne 
csak anyagi segítség legyen, 
hanem szakmai is, hogy sze-
mélyes tanácsokkal, ötletek-
kel lássuk el őket, és lehetősé-
geket biztosítsunk számukra 
a további boldogulásra.
De mi nemcsak adunk, hanem 
el is várunk. A jó tanulmányi 
előmenetel, a példás viselke-
dés alapvető követelmény. 
Csak remélni tudjuk, hogy 
támogatottjaink tanulmánya-
ikat befejezve – orvosként, 
tanárként, közgazdászként 
boldogulva – azt a szerető 
segítséget, amit egykor kap-
tak, tovább is adják az arra 
rászorulóknak. 

Szeretnénk megköszönni 
mindenkinek a segítségét, aki 
valamilyen formában hozzá-
járult a Támaszalap működé-
séhez és a kiállítás létrehozá-
sához: rendszeres támogató-
inknak, a művészeknek, kéz-
műveseknek, iparosoknak, de 
önöknek is, akik itt vannak. 
Érezzük a bizalmukat, támo-
gatásukat, és köszönjük, 
hogy önökkel közösen mi is 
átérezhetjük, milyen öröm 
szeretettel segíteni.      

A Támaszalap kuratóriuma

A Rákóczi Szövetség az idei tanévben hatodik alkalommal 
hirdette meg oktatási-nevelési támogatási ösztöndíjakcióját. 
A beíratási program keretében Somorján és vonzáskörzeté-
ben a 2010/2011-es tanévet magyar iskolában kezdő elsős 
tanulók október 1-jén vették át a 10 ezer forintos támogatást. 
A beíratási program elválaszthatatlan részét képezi az óvo-
dai beiratkozási program is, melynek keretében karácsonyi 
ajándékcsomagot kapnak azok a szlovák és magyar óvodába 
járó magyar gyermekek, akik 2011-ben lesznek iskolakötele-
sek, valamint azok a magyar és szlovák óvodába járó magyar 
gyermekek, akik még nem iskolakötelesek, és azok a magya-
rul beszélő, de óvodába még nem járó gyermekek is, akiket 
a következő évben fognak óvodába beíratni. A Somorja és 
Vidéke Célalap közvetlenül a karácsonyi ünnepek előtt, 
2010. december 21-én több mint 700 ilyen ajándékcsoma-
got osztott szét. A hazánkban működő 25 célalap küldetése 
ugyanis: a magyar identitástudat táplálása, hagyományaink 
megőrzése, a nemzeti kultúra ápolása, de mindenekfelett a 
beíratási program, melynek elsődleges célja, hogy magyar 
gyerek magyar iskolába járjon                                               (ti)  

BEÍRATÁS
A somorjai Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket, 

hogy a beíratás a 2011/2012-es tanév 0. és 1. osztályába 

2011. január 19-től 25-ig 
lesz az alapiskola épületében (Halász u. 2.) 

 hétköznap    8.00-tól 17.00 óráig,
 szombaton   9.00-től 12.00 óráig.     

Szíveskedjenek magukkal hozni a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát. 

   

Alapiskolánk oktató-nevelő munkájában fontos sze-
repet kapnak a következő feladatok:
– anyanyelvi oktatás, hagyományőrzés, identitástudat,
–  emelt szintű nyelvoktatás  az első évfolyamtól – nyelvi 

labor, nyelvi szoftverek, 
–  az oktatás modernizálása – interaktív táblák, digitali-

zált tananyagok, 
– informatikaoktatás – korszerűen felszerelt szaktantermek,
– rendszeres úszásoktatás, erdei iskola, sítanfolyam,
– bő szakköri kínálat, 
– iskolai klub működése reggeli ügyelettel, 
– új oktatási programok alkalmazása,
– pályázati lehetőségek.
 

RNDr. Bugár Gabriella, az iskola igazgatója

BEÍRATÁS
A Tejfalui Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola értesíti 

a  szülőket, hogy az ünnepélyes beíratás 
a 2011/2012-es tanév 1. osztályába 

2011. január 19-től január 21-ig tart. 
A kedves szülőket és gyermekeiket 8.00 órától 18.00 

óráig várjuk.
 Az iskola igazgatósága
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Iskola a falu szívében
A tejfalui Magyar Tannyelvű Alapiskola egy szülő szemével

Az iskola négy kis létszá-
mú osztállyal működik, 
s a következő tanévben 
megnyitja az ötödik osz-
tályt is. Azoknak a szülők-
nek nyújt alternatív lehe-
tőséget a nagy iskolákkal 
szemben, akik tudatosít-
ják, hogy gyermekeik az 
alacsony osztálylétszámnak 
köszönhetően optimálisab-
ban fejlődhetnek. A kevés 
tanulóval működő osztá-
lyok előnye, hogy minden 
egyes gyermekre megfelelő 
idő jut, a gyengébbek több 
törődést kapnak, az ügye-
sebbek pedig gyorsabban 
fejlődhetnek. A gyerekek 
nyugodt, családias légkör-
ben szívhatják magukba a 
tudás alapjait, hogy a fel-
sőbb tagozatba lépve meg-
erősödve, lélekben is gaz-
dagon állják meg majd a 
helyüket. 
Az iskola az egyéni képes-
ségek fejlesztését szolgáló 
oktatás elkötelezettje. Az 
itt tanító pedagógusok lel-
kesedése segíti felszínre 
hozni és kibontakoztatni a 
gyermekben rejlő tehetsé-
get. A tanító nénik szoros 
kapcsolatban állnak tanít-

ványaikkal, minden gyer-
mek számíthat jóindulatú 
segítségükre tanulmánya-
ikban és egyéb problémáik 
megoldásában.
A tejfalui iskola napközi 
otthona a gyermekekkel 
való aktív és képességfej-
lesztő foglalkozások hely-
színe, és a házi feladatok 
elkészítésén túl számos 
fejlesztő tevékenységbe 
kapcsolja be a gyerekeket.
Gyorsan fejlődő világunk 
egyre nagyobb követelmé-
nyeket támaszt már az apró 
gyermekekkel szemben is. 
Éppen ezért a tanórákon 
kívül az iskola lehetőséget 
biztosít a legkülönfélébb 
szakkörök révén történő 
tudásbővítésre. Mind-
ezt játékos, szórakoztató 
módon, a gyermekek szük-
ségleteit szem előtt tart-
va végzik a pedagógusok.  
A következő szakkörök 
működnek az iskolában: 
angol nyelv – anyanyelvű 
lektor vezetésével, szlovák 
konverzáció, matematika 
szakkör, énekkar, bábkör, 
számítástechnikai szakkör.
A pedagógusok irányítá-
sa mellett az iskola évente 

több versenyben is részt 
vesz –  szép eredmény-
nyel. Többek közt a Tom-
pa Mihály vers- és pró-
zamondó versenyen, a 
Püthagorasz matematikai 
versenyen, a tehetséggon-
dozó levelezős magyar 
nyelv- és matematikaverse-
nyen.
A szülőkkel is szorosan 
együttműködő iskola a 
tejfalui. Az iskola rendez-
vényei, melyek a szülők-
kel való együttműködés-
ben szerveződnek, mindig 
magas színvonalúak. Az 
iskolában minden évben 
együtt ünnepelik meg a 
karácsonyt, farsangot, már-
cius 15-ét, anyák napját. 
Karácsony és húsvét előtt 
már hagyománnyá vált az 
ünnepi tematikájú kézmű-
ves-foglalkozások megszer-
vezése, ahol együtt dolgo-
zik és alkot gyermek, szülő 
és pedagógus. 
A gyermekek kultúrafo-
gyasztásának fejlesztésére 

is nagy hangsúlyt fektet-
nek. Színházi előadásokat 
látogatnak, tavasz végén 
erdei iskolába utazik szin-
te az egész iskola, év végén 
pedig kirándulások révén 
tágítják a gyermekek látó-
körét.
Az iskola a dinamikus fejlő-
dés és a magas színvonalú 
oktatás megteremtésének 
feltételeként fiatalos, lendü-
letes, haladó szellemű, erős 
személyiséggel és természe-
tes tekintéllyel rendelkező, 
fejlesztő módszereket alkal-
mazó, a modern kor kihívá-
saira naprakészen reagálni 
képes pedagógusokat alkal-
maz. Az idősebb, sokéves 
szakmai tapasztalatokkal 
rendelkező és a fiatal, tett-
vággyal és motivációval teli 
fiatal pedagógusok szoros,
baráti együttműködésének 
köszönhetően ez az iskola 
mára egy nagyszerű, csalá-
dias szakmai műhellyé nőt-
te ki magát.

Nagy Myrtil

Tejfalu szívében, takaros és kellemes park közepén áll a 
magyar alapiskola épülete, mely ugyan öreg és tiszteletet 
parancsoló épület, de kapuján belépve egy rendkívül barátsá-
gos, hangulatos, nyugalmat és szeretetet sugárzó intézményt 
talál az ide látogató. Termeit és folyosóját gyermekrajzok, 
ötletes faliújságok díszítik. Az iskolában szinte tapintható a 
szeretetteljes légkör, amely mindenkit körbevesz. Ma már 
talán csodának tűnhet, de a nebulók szívesen járnak ide. Itt 
nem ciki kimondani: „Szeretek suliba járni.”

Advent második vasárnap-
ján a nagyszarvai kultúrház 
ajtaja megnyílt azok előtt,  
akik a várakozás idejét kel-
lemes szórakozással sze-
retik tölteni. Idén másod-
szor került megrendezésre 
az adventi koncert a helyi 
Csemadok-szervezetnek 
köszönhetően. Tehetséges 
fiatalok és felnőttek szóra-
koztatták az odaérkezőket, 
ezenkívül pedig az újon-
nan alakult IFI klub kiállí-
tása és a könyvvásár tették 
még színesebbé e remek 
délutánt.
A több mint húsz műsor-
számból álló program tel-
jes kikapcsolódást nyúj-
tott, hiszen változatos fel-
lépések követték egymást. 
A különféle hangszerek 
– zongora, furulya, cselló, 
gitár, harmonika – meg-
szólaltatása után az eddi-
giekhez híven színvonalas 

műsort adtak az alapiskola 
diákjai. Szerepelt még a 
somorjai református gyü-
lekezet énekkara, valamint 
a helyi népdalkör is. Mind-
eközben pedig a faluban 
útjára indult a Mikulás a 
helyi tűzoltócsapat kísére-
tében.
A koncert végén az adventi 
koszorú megáldása követ-
kezett. A hólepte faluban, 
gyertyaláng mellett érez-
hető volt a meghitt pilla-
nat varázsa, melyet közö-
sen élt meg a falu apraja-
nagyja. 
Kellemes délutánt tölthetett 
el mindenki, aki jelen volt, 
hiszen tanúja lehetett a sok-
sok tehetséges csemetének, s 
mindezek mellett a család és 
a barátok társaságában érez-
hette a közös örömöt, azt, 
amit igazából jelent a kará-
csonyi várakozás. Együtt, 
szeretetben.                      (db)

Együtt, szeretetben
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Betlehemi játék Tejfalun - 2. rész

Eme előzmények után döb-
benten kellett tapasztal-
nom, hogy amikor hat év 
távollétet követően 1975-
ben végleg hazatértem Prá-
gából, ez a szép népszokás 
megszűnt. Mivel elég egy-
értelműnek tűnt, hogy nem 
sikerül feléleszteni, úgy 
éreztem, legalább filmen
meg kell örökíteni. 
Már tanulmányaim idején 
kapcsolatba kerültem a 
somorjai kultúrház lelkes 
munkatársával, Gyökeres 
Györggyel (1949–2010), aki  
egy régebbi típusú, 16 mm-es 
híradóskamerával forgatott; 
több filmtervet is elkészítet-
tünk, elsősorban a népi mes-
terségeket és népszokásokat 
igyekeztünk megörökíteni az 
utókor számára. Mivel a helyi 
dőrejárásról is készült egy 
rövidfilm, önként adódott,
hogy ugyanezt megtegyük 
a betlehemezéssel is.  Annál 
is inkább örültem a kibon-
takozó együttműködésnek, 
mivel így kipróbálhattam 
magam, megmutathattam, 
hogy a prágai filmakadémia

(FAMU) legendás rende-
ző-tanára, Vojtěch Bouček 
nem pazarolta feleslegesen 
az idejét, amikor a forgató-
könyvírás és a dokumentum-
filmezés titkaiba avatott be
bennünket. 
A betlehemezés utolsó évti-
zedeiben fokozatosan csök-
kent a szereplők életkora, így 
a hatvanas években már fia-
talok, sőt kamaszok betlehe-
meztek. Úgy éreztem, hogy 
a hitelességet szolgálná, ha a 
száz évvel korábbihoz hason-
lóan meglett emberekkel for-
gatnánk. Gyurinak tetszett 
az ötlet, addig fűztük a szót, 
míg oda lyukadtunk ki, hogy  
nyugdíjasokat kérünk fel a 
szerepekre. Ez amiatt is jó 
ötletnek bizonyult, mivel ők 
még a gyerekkoruk betlehe-
mezésére is emlékeztek, így 
egy régebbi állapotot rögzít-
hettünk. Első lépésben meg 
kellett szerezni az eredeti 
szöveget. Hamarosan kide-
rült, hogy több változatra is 
emlékeznek az  öregek. 
A hiteles szöveg megtalálá-
sához rokonomat, Ozogány 

Istvánt (1914–
1976) kértem fel. 
Pista bácsi a leg-
nagyobb öröm-
mel vállalta a fel-
adatot, amolyan 
kupaktanácsot 
hívott össze bará-
tai, Brunczlik Ist-
ván (1914–1980), 
Zöld Antal 
( 1 9 0 7 – 1 9 9 6 ) 
és Vasi Gyu-
la (1909–1979) 
r é s z v é t e l é v e l . 
Kiderült, hogy 
v a l a m e n n y i e n 
másképp emlé-
keznek a szöveg-
re, bár csak apró 
eltérések voltak 
közöttük. Meg-
hányták -vetet -
ték a dolgot, 
míg vagy két óra múltán 
megegyeztek a hitelesnek 
tekinthető változatban. A 
neheze  csak ezt követően 
jelentkezett: meg kellett 
győznünk a résztvevőket, 
hogy álljanak kamera elé. 
Napjaink közhangulatával 
ellentétben ezek az egysze-
rű emberek irtóztak a sze-
repléstől, úgyhogy jó idő-
be tellett, mire beadták a 
derekukat. Végül is sikerült, 
úgy tűnt, sínen vagyunk. 
Annál is inkább, mivel Pis-
ta bácsi felesége, Szelle Ilo-
na (1912–1998) is lelkesen 
támogatta a vállalkozást, 
büszkén gondolva arra, 
hogy udvaruk, konyhájuk, 
tisztaszobájuk és karácsony-
fájuk szolgáltatja a díszletet 
e csodálatos játékhoz.  Már 
a forgatókönyvet készítet-
tem elő, amikor becsapott a 
mennykő: a somorjai pártbi-
zottság egyik vezetőségi tag-
ját küldte el  Gyuri barátom-
hoz azzal a nyílt fenyegetés-
sel, hogy amennyiben részt 
vesz a forgatáson, vagy csak 
kölcsönözni meri bárkinek a 
kultúrház tulajdonában lévő 
kamerát, azonnal kidobatják 
az állásából, és gondoskod-
nak róla, hogy a széles kör-
nyéken ne kapjon munkát. 
Ezt követően meglátogattam 

az „illetékes elvtársat”, hogy 
meggyőzzem, a népi kultúra 
egy fontos elemét kívánjuk 
filmszalagon rögzíteni. Meg-
lehetősen ingerülten kifej-
tette, hogy nem tűrik a val-
lási ideológia újraélesztését, 
mellékesen azt is megjegyez-
te, hogy én is megüthetem 
a bokámat. Mivel a kamera 
letiltásával kútba esett a 
forgatás, ráadásul azt sem 
tudtuk, hogyan szerzünk 
nyersanyagot, tekintve, 
hogy lapos pénztárcánkból 
erre aligha futotta, úgy dön-
töttünk, a következő évre 
halasztjuk a forgatást, hátha  
akkorra nem ütközünk ilyen 
heves ellenállásba. Csak-
hogy a sors másképp rendel-
kezett: az akció motorja és 
legfőbb szervezője, Ozogány 
Pista bácsi elköltözőtt az 
élők sorából, „Gyöki”  egyre 
szorosabban együttműkö-
dött az Új Szóval, amelynek 
eredményeként hamarosan 
a napilap belső munkatársa 
lett, ennek következtében 
szinte éjjel-nappal úton volt, 
így a tervezett forgatás foko-
zatosan feledésbe merült. 
Ráadásul a többi szereplő is 
néhány éven belül elköltö-
zött a tejfalui sírkertbe.

(Folytatjuk)
Ozogány Ernő

Az 1975-ben készült betlehem 
Ozogány Katalin felvétele

A karácsonyi ünnepek előtt sem feledkezett meg Somorja 
városa a rászorulókról – december 22-én délután a Papi-
hami gyorsétteremben meleg ételt kaphatott mindegyikük. 
Az ízletes gulyás mellé gyümölcs és kalács is került. Felvé-
telünkön az osztást irányító Sípos Károly és segítőtársai lát-
hatók, mivel a rászorulók csoportja nem akart objektív elé 
állni. 
Hagyományteremtés céljából a Szlovák Vöröskereszt alap-
szervezete is meleg ételt osztott december 23-án a kultúrház 
előtti téren. A babgulyást jóízűen fogyasztották a rászoru-
lók, és szívesen fogadták a gulyás mellé járó gyümölcsöt és 
aprósüteményt is

Ján Čikovský felvétele



A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár ajánlja új könyveiből 

LÉVAI KATALIN: 
HAZUGOK ÉS SZERETŐK
Valóság és fikció keveredik elegánsan
Lévai Katalin legújabb regényében, 
amely az írónő európai uniós éveit, kép-
viselőként megélt történeteit ágyazza 
izgalmas keretbe.
Zádor Milán, a sikeres és öntörvényű 
egyetemi tanár élete derekán nagy ter-
vekkel vág neki a nemzetközi politiká-
nak. Küzdeni akar a kitaszítottakért, ám törekvései a nagy-
politika és a személyes intrika zátonyain megfeneklenek, 
s magánélete is válságba kerül. Nyomozók, politikusok és 
gyönyörű nők válnak szövetségessé vagy ellenséggé ebben 
a küzdelemben. Hogyan találja meg önmagát egy közép-
korú férfi ebben a fullasztó és idegen világban? Segíthet-
e a friss szerelem? Lehetséges-e a megújulás hivatásban, 
magánéletben – erről szól a Hazugok és szeretők, a könyv, 
amely az emberi kapcsolatok, a férfi- és női lélek, a szenve-
délyek és a szerelem hiteles bemutatása mellett krimiszerű 
izgalmakkal is szolgál.

FREI TAMÁS:    
A MEGMENTŐ
Konspiráció, szerelem, hatalom, pénz, 
tündöklés és leszámolás – Frei Tamás 
kalandregénye új műfajt képvisel a 
magyar könyvpiacon. Igazi újdonság! 
A napjainkban játszódó kőkemény 
thriller kitalált szereplőkkel, de valós 
helyszínekre röpíti el az olvasókat. A 
könyv izgalmas utazás egy szövevé-
nyes összeesküvés kulisszái mögé. Oli-
garchák, miniszterelnökök, exlégiósok, Londonban élő 
magyar modellek és párizsi kémek a főszereplői a Tehe-
rántól Budapesten át egészen a francia fővárosig ívelő tör-
ténetnek. Magyarország titkai egy bennfentes szemével! 
Aki nézte a Frei-dosszié sorozatot a tévében, annak nem 
lesz meglepő a helyszín, a témaválasztás, a szereplők sora, 
hiszen Frei Tamás a könyvében ugyanazokra a tájakra 
viszi el az olvasót, ahová nézőit is. Igazi érzelmekről, félel-
mekről, gondokról, sok-sok kultúráról, távoli tájakról és a 
komoly háttérmunkáról szól a könyv.
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Vámpírok éjszakája a könyvtárban

Helybeli gimnazisták és 
alapiskolás tanulók rész-
vételével éjszakába nyúló 
érdekes találkozót tartott a 
somorjai Zalabai Zsigmond 
Városi Könyvtár a vámpír-
könyvek rajongóinak. 
Arról, hogy mi adta az érde-
kes rendezvény ötletét, a 
könyvtár vezetője, Bereck 
Zsuzsanna nyújtott tájékoz-
tatást: „Reneszánszát élik 
a könyvpiacon a vámpírtör-
ténetek. Megismétlődik a 
Harry Potter-féle jelenség, a 
fiatalok szinte egymás kezé-
ből kapkodják ki a legújabb 
vámpírkönyveket. Nem 
Bram Stoker 1897-ben meg-
írt Drakula figurája a menő,
hanem inkább Stephenie 
Meyer teljesen új hangu-
latú könyvei aratnak nagy 
sikert a tinilányok körében. 

A vámpírőrületet elindító 
könyve, az Alkonyat az első 
szerelemről szól, tele roman-
tikával, a maga szépségével, 
ártatlanságával. Bármelyik 
szépirodalmi könyv szólhat-
na vagy szól ugyanerről, és 
akár menő is lehetne, de a 
fiataloknak mindig kell egy
ideál, ami vagy aki más, mint 
ők. És ez most a vámpírlét, 
a vámpírimádat. Ezek az új 
keletű vámpírok nagyon jól 
beillenek a fiatal lányok világ-
képébe – ha kell, jól nevelt, 
udvarias, figyelmes fiatalem-
berek, jól öltöznek, jó kocsi-
val járnak, majdnemhogy 
ódivatú udvarlási szokásaik 
vannak – ez a romantikus 
része a történetnek, ami 
talán egy idő után unalmassá 
is válhatna. De… jön a vonzó 
sötétség, a titokzatos éjszakai 

élet, a természetfeletti lények 
a természetfeletti erejükkel és 
hatalmukkal. Mindazonáltal 
megnyugtatóan kiszámítha-

tó rettegést nyújtanak ezek a 
könyvek, szemben a hétköz-
napok kiszámíthatatlanságá-
val.                                     (vk)

Rendhagyó szakmai találkozón látta vendégül a Zalabai 
Zsigmond Városi Könyvtár és a Szlovákiai Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete a nyugat-szlovákiai magyar könyvtáro-
sokat a somorjai könyvtár olvasótermében. A rendezvény 
legfőbb célja az volt, hogy a Nyugat-Szlovákiában tevékeny-
kedő magyar anyanyelvű könyvtárosok megismerkedjenek 
egymással, egymás tevékenységével, ötleteket cseréljenek, 
tapasztalatokat gyűjtsenek. Több könyvtáros, többek között 
Hamar Márta és Kecskés Ildikó az érsekújvári, Lacza Ilona 
a dunaszerdahelyi, Jenei Gabriella a komáromi, Solmoši 
Márta az ipolysági, Szarka Katalin a palásti, Polák Mar-
git a szenci és a rendezvény házigazdájaként Bereck Zsu-
zsanna a somorjai könyvtár tevékenységét mutatta be. 
Élénk eszme- és ötletcsere közepette a jelen lévő könyvtá-
rosok arra a meggyőződésre jutottak, hogy nagyon hasz-
nosak az ilyen szakmai találkozók, és a Szlovákiai Magyar 
Könyvtárosok Egyesületének a közeljövőben is minden-
képpen egyik fő feladata kell hogy legyen a hasonló ren-
dezvények megszervezése.                            (vk) 

Hangulatos ötletbörze
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A VÁROSI RENDŐRSÉG HÍREI

• November 29-én 14.45 
órakor lopás történt az egyik 
helybeli nagyáruházban, a 
tettesek sampont tulajdoní-
tottak el. A rendőrség elfogta 
és elővezette őket.
Ugyanezen a napon este 
22.17 órakor jelentés érkezett 
a városi rendőrségre, hogy 
a Gazda sor egyik lakásában 
hangoskodnak. A rendőrség 
figyelmeztette az érintett
lakosokat, hogy tartsák tisz-
teletben az éjszakai csend-
rendeletet.
• November 30-án 20.15 óra-
kor a helyi művelődési köz-
pontba szállt ki a városi 
rendőrség, mert megállapí-
tást nyert, hogy illetéktelen 
személy, egy hajléktalan tar-
tózkodik a kultúrházban, aki 
azt tervezte, hogy ott tölti az 
éjszakát.
• December 1-jén 8.50 
órakor telefonos bejelen-
tés érkezett a rendőrségre, 
hogy a Csölösztői úton egy 
ismeretlen személy különfé-
le árucikkeket kínál eladás-
ra. A helyszínre érkezve 
megállapítást nyert, hogy 
az illető nem rendelkezik 
árusítási engedéllyel. Pénz-
büntetéssel sújtották.
• December 2-án 10.30 óra-
kor lopás történt a város 
egyik áruházában. A gya-
núsítottat előállították.
• December 4-én 9.55 óra-

kor bejelentés érkezett az 
egyik nagyáruházból, hogy 
egy ismeretlen személy árut 
lopott és elmenekült. A tet-
test elfogták, és bekísérték 
az állami rendőrségre.
• December 18-án 22.45 
órakor telefonon bejelen-
tés érkezett a rendőrségre, 
hogy a Gazda soron han-
goskodás folyik az egyik 
lakásban. A hangoskodókat 
a rendőrség figyelmeztette,
akik ezután tiszteletben 
tartották a csendrendele-
tet.
• December 19-én 1.30 óra-
kor az egyik Fő utcai szó-
rakozóhelyről bejelentés 
érkezett, hogy  egy vendég 
agresszívan viselkedik. A 
rendőrség az érintett sze-
mélyt távozásra szólította 
fel, aki engedelmeskedett.
• December 24-én 10.25 óra-
kor a városi rendőrség meg-
állapította, hogy a Mező 
utcában csőtörés történt. 
Azonnal értesítették a Nyu-
gat-szlovákiai Vízműveket, 
amely azonnal elkezdte a 
hiba elhárítását.
• December 30-án 22.25 
órakor ismét telefonos beje-
lentés érkezett a rendőr-
őrsre, hogy a Gazda soron 
hangoskodnak. A ténymeg-
állapítás után a rendzavaró-
kat felszólították a csend-
rendelet betartására.

December elején elektronikus postán levelet kaptunk 
lapunk rendszeres olvasójától, az esztergomi Szilas Lász-
lótól, akinek magángyűjteményében több mint 1200 
rendőri karszalag, 200 jelvény, 70 sapka (Jordánia, Szaúd- 
Arábia, Moldávia stb.), 30 rendőri egyenruha (köztük a 
�aiföldi Királyi Rendőrség egyenruhája) és számos kül-
földi és hazai elismerés található. Levelét kérésének eleget 
téve tesszük közzé: 
„2011. február 14-én lesz a Magyar Királyi Csendőrség meg-
alakulásának 130. jubileuma. Ennek alkalmából szeretnék 
Esztergomban egy csendőrrelikviákból álló csendőrszo-
bát kialakítani. Úgy gondolom, hogy Esztergom minden 
magyar embernek, határon innen és túl, az egyik legked-
vesebb városa, hisz itt született Szent István király, ez a 
magyar kereszténység bölcsője, itt nyugszik a mártírsorsú 
Mindszenty József, Magyarország hercegprímása, és még 
sorolhatnám tovább, hogy miért is olyan fontos Esztergom 
a magyar szíveknek.
Ezúton fordulok lelkes olvasótáborukhoz, és kettős tisztelet-
tel és szeretettel kérek mindenkit, aki tud, küldjön nekem a 
régi Magyar Királyi Kakastollas Csendőrséggel kapcsolatos 
tárgyakat, fotókat. Minden az adományozó nevének feltün-
tetésével lenne a tervezett emlékszobában elhelyezve.
További életünkre Jóságos Istenünk és a Boldogságos Szűz-
anyánk égi közbenjáró és pártfogó áldását kérve előre is 
köszönöm a felajánlásokat.

Lovag vitéz dr. ifj. Szilas László,
a Magyar Királyi Csendőrség tiszteletbeli csendőre, 
a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület alapító tagja,

az esztergomi 4. számú tiszteletbeli csendőrőrs parancsnoka

Cím: Lovag vitéz dr. i�. Szilas László
Percz utca 3., H-2500 Esztergom
Telefon: 00 36 20 587 68 45
E-mail: laszlo.szilas@kameras.hu

Olvasói levél

Ha december, 
akkor szalagavató…

December 3-án a Madách Imre Gimnázium végzős évfolya-
mának diákjai ünnepeltek az iskola dísztermében. A 4. A és 
B osztály szalagjait Fröhlich Gusztáv és Veres Gábor tanár 
urak, a nyolcadikosokét pedig Fröhlich Ágota tanárnő tűzte 
fel a jövendő érettségizők ruhájára. Kívánjuk, hogy a zöld 
szalag által szimbolizált remények valóra váljanak: sikeres 
érettségit és felvételi vizsgákat kívánunk valamennyiüknek.

Budapesti 
színházlátogatás

A Madách Imre Gimnázi-
um III. A és III. B osztálya 
tanulmányi kiránduláson 
vett részt Budapesten. A 
kirándulás elsődleges cél-
ja Móricz Zsigmond Úri 
muri című színdarabjának 
megtekintése volt, de mivel 
az előadás csak este hét-
kor kezdődött, alkalmunk 
adódott egyéb programok 
beiktatására is. Megérkezé-
sünk után meglátogattuk a 
Szent István-bazilikát, ahol 
megtekintettük első kirá-
lyunk ereklyéjét, a Szent 
Jobbot, a bátrabb tanulók 
pedig a bazilika kupolájába 

is felmerészkedtek. Ez után 
a Parlament felé vettük az 
irányt, ahol megismertettek 
bennünket az Országház és 
a koronázási ékszerek tör-
ténetével. Délután a közö-
sen elfogyasztott ebédet 
követően még vásárlásra 
és mozira is maradt idő. A 
tartalmasan eltöltött nap 
végén kicsit fáradtan, de 
annál nagyobb érdeklődés-
sel indultunk végső buda-
pesti célunk, a Nemzeti 
Színház felé, melynek szí-
nészei most sem okoztak 
csalódást játékukkal.

Óváry Péter



2011. JANUÁR 11
Egyre népszerűbb  

a kyokushin karate

– Az elmúlt év nagyon sike-
resnek mondható számunk-
ra, hiszen sok magyarországi 
és hazai versenyen, valamint 
szemináriumon részt tudtunk 
venni, s ennek köszönhetően 
rengeteg tapasztalatot gyűjtöt-
tünk.  Júnusban részt vettünk 
a II. Slovakian Open nyílt szlo-
vák kyokushin karatebajnoksá-
gon Dunaszerdahelyen, ahol 
több versenyzőnk szép ered-
ményeket ért el. Említhetném 
Orosházát vagy a budapesti X. 
Bushido Európa -kupát is, ahol 
szintén helytállt a klubunk. 
Több szemináriumon részt vet-
tünk, a legutolsó december 18-
án volt Győrben, ahol  Hanshi 
Dr. Adámy István Európa 

technikailag legjobban képzett 
nyolcdanos mestere volt. Ekkor 
a következő versenyzőink tet-
tek vizsgát: Steiger Jennifer 10. 
kyu (narancsöv), Boráros Boris 
10. kyu (narancsöv), Bódis Ger-
gely 9. kyu (narancsöv).
Ebben az évben nagy hang-
súlyt szeretnénk fektetni az 
utánpótlás bebiztosítására, 
de emellett rengeteg verseny 
és edzőtábor vár ránk. Január 
20–23-a között a Szlovák IBK 
szervezet által kerül megren-
dezésre a  zalakarosi edző-
tábor, ahol a napi 7-8 órás  
edzéseknél főleg az állóképes-
ségre, küzdőtechnikákra és az 
erőnlét növelésére fektetjük a 
hangsúlyt. Nyáron Magyaror-

szágon, Csillebércen lesz egy 
nemzetközi edzőtábor, amely 
vizsgával végződik. Ez azért 
fontos, mert itt adatik meg az 
a lehetőség, hogy a kyokushin 
szervezetek legképzettebb 
mestereitől lehet tanulni. 
Még ebben az évben szeret-
nénk megszervezni egy nem-
zetközi karatetábort, ahol a 
visegrádi négyek országai, 

tehát Lengyelország, Cseh-
ország, Szlovákia és Magyar-
ország karatekái vennének 
részt. Nagyon örülünk annak, 
hogy Somorján egyre népsze-
rűbb a kyokushin karate. Aki 
kedvet érez hozzá, kedden és 
pénteken a szlovák alapiskola 
tornatermében 17.00 órától 
18.00 óráig vannak az edzése-
ink. OSU!                              (–) 

Grendel Lajos író és Halász Gábor, a Madách Imre Gimná-
zium diákja (aki 2009-ben a nagyszarvai alapiskola tanuló-
jaként lett az országos esszéíró-pályázat győztese, a Média-
sztár 2. helyezettje és Grendel Lajos különdíjasa) végre talál-
kozott egymással. Gábor ugyanis meghívást kapott a Szlová-
kiai Magyar Írók Társasága megalakulásának 20. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepségre, melyet a dunaszerdahelyi 
Bonbon szállóban tartottak                                                 (bju) 

I. NEMZETKÖZI BÖLLÉRFESZTIVÁL
2011. február 12. (szombat)
TEJFALU – a vágóhíd előtti tér

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a gazdag kultúr-
műsorral egybekötött  első nemzetközi böllérfesztiválra. 

PROGRAM:
CSOCSESZ, VIKIDÁL GYULA, Hollósi Adrián, Csali, 
Prvosienka, Ölveczky András és Kovács Koppány stb...

A legutóbbi számunkban bemutatott kyokushin karateklub 
elmúlt évben elért eredményeiről és a 2011-es év terveiről 
Bódis Lajos, a klub egyik oszlopos tagja tájékoztatta lapunkat:

A felvételen balról: Hanshi Dr. Adámy István 8.dan, Steiger Jennifer 10. kyu, 
Bódis Gergely 9. kyu, Boráros Boris 10.kyu, Sensei Máté Róbert 4. dan

Bódis Lajos felvétele

A Kormorán szálló december 10-e és 12-e között rendezte 
meg a hagyományteremtő karácsonyi vásárt, melyre az igazi 
téli időjárás ellenére is sokan ellátogattak. A gyermekek, de a 
felnőttek számára is a legnagyobb meglepetést talán a betle-
hemet szimbolizáló élő bárányok jelentették. Nem hiányoz-
tak a karácsonyi díszek, tárgyak, kézművestermékek s per-
sze az ízletes lacipecsenye, forralt bor és karácsonyi puncs 
sem. A Kormorán vezetősége gazdag kultúrműsorról is gon-
doskodott, hiszen a népszerű Lagzi Lajcsi és a Tublatanka 
mellett fellépett Dominika Stará is – és nem utolsósorban a 
helyi alapiskolák tanulói, valamint az önkéntes tűzoltó tes-
tület fuvószenekara.               (ti)

Színvonalas karácsonyi vásár

A somorjai képviselő-testület sport-  
és i�úsági bizottsága tisztelettel meghívja

Önt és barátait 
a

IV. VÁROSI SPORTBÁLRA
(batyubál), 

amely 2011. március 5-én (szombat) 
kerül megrendezésre a gimnázium 

nagytermében.

Zene: Royal
Belépő: 10 euró 

(a belépőben vadgulyás és 0,5 liter bor)

Frissítőkről és értékes tomboladíjakról 
a rendezőség gondoskodik.

Jegyelővétel a VMK-ban Nagy Józsefnél.  
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2010. november 24-én 
Viktória Pašková és Világi 
Áron Rómeó, december 
1-jén Tóth Jakub, decem-
ber 2-án Kállay Tomáš, 
december 4-én Mezzei Leo 
Szilárd, december 6-án 
Czédl Emina, december 
9-én Dupačová Stela és 
Szöcsová Sofia Vanda, 
december 17-én Valacsay 
Daniel, december 23-án 
Kaluz Bence, december 27-
én Mrašnová Sophia, 2011. 
január 3-án Vasi Tamás lát-
ta meg a napvilágot.
Sok sikert, újszülöttek!

SZÜLETETT

2010. november 26-án 
Volná Ružena 81 éves 
korában, november 28-
án Petrla Rozália 78 éves 
korában, december 5-én 
Góber Károly 68 éves 
korában, december 6-án 
Bajnocký István 79 éves 
korában és Pénzes Rozália 
68 éves korában, december 
7-én Gogora Sándor 73 
éves korában, december 
10-én Szelle István 75 éves 
korában, december 12-
én Almási István 77 éves 
korában és Halasi Ilona 90 
éves korában, december 
17-én Horváth Ilona 62 
éves korában, december 18-
án Labuda Ferenc 88 éves 
korában és Takács István 
76 éves korában, december 
22-én Donauer Veronika 
81 éves korában, december 
24-én Crman János 74 éves 
korában távozott az élők 
sorából.
Béke poraikra!

ELHUNYT

Jó egészséget, sok örömöt, boldogságot 
kívánunk azon polgártársainknak, akik 
januárban töltik be 70., 75., 80., 85., 86. 
és ennél több életévüket: Molnár Mária, 
Nyársik Erzsébet, Gálffy Herta, Hrašková
Veronika, Fodor Anna, Omaszta Erzsé-
bet, Jáger Sándor, Debreceni János, 
Vachúnová Mária, Bodis Vilma, Sár-
kány László, Nagy József, Palicz András, 
Petényi Anna, Majerovič Magdaléna, 
Weingärtner Piroska, Biskupič Hedvig.
Decemberi számunkban tévesen közöltük Bokor 
Miklós nevét, aki 4-én töltötte volna be 93. élet-
évét, de 2010. február 9-én elhunyt. Az érintet-
tek elnézését kérjük!  

KÖSZÖNTŐ

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Január 15. – Operettgála – 19.30
Január 20. – Anjeli – Az angyalok című kiállítás 
megnyitója – 18.00 (megtekinthető február 10-ig)
Január 22. – Az önkéntes tűzoltótestület 
évzáró taggyűlése – 18.30
Január 29. – Az egészségkárosultak alapszer-
vezetének évzáró taggyűlése – 15.00
Február 2. – Anconai szerelmesek – a Jókai 
Színház előadása – 19.00
Február 5. – Farsangi mulatság a Matica slovenská 
helyi szervezetének rendezésében –1 9.00
Február 9. – Trik trejsy – zenés krimishow.  
Fellép: Dominika Stará és Konrád Ingrid – 19.00
Február 12. – Farsangi álarcosbál a Híd 
vegyes kar szervezésében – 19.00 

A Jednota FSZ somorjai 
Magán-Hotelakadémiá-
ja  és Szakközépiskolája

szeretettel meghívja 
Önt a

2011. február 12-én 
(szombaton) 

19.00 órai kezdettel 
tartandó 

VALENTIN-BÁLRA
a Csallóköz étterembe.
Az ünnepi menüt isko-

lánk diákjai készítik 
el, a felszolgálást is ők 
biztosítják a gyakorlati 
záróvizsga keretében.

Tel.: 0908 770 744

Köszönetnyilvánítás
Megtört szívvel mondunk 
köszönetet minden kedves 
rokonnak, barátnak és 
mindazoknak, akik 2010. 
december 9-én elkísérték 
utolsó útjára a somorjai 

temetőbe drága halottunkat,
GÓBER KÁROLYT,

akit a kegyetlen halál életének 68. évé-
ben ragadott ki szerettei köréből.
Köszönjük a sok szép virágot, koszorút 
és a vigasztaló szavakat, melyekkel eny-
híteni igyekeztek mély fájdalmunkat.

A gyászoló család

Kiadó vagy eladó garázs Somorján a teme-
tő mellett. Tel.: 0908 668 069

APRÓHIRDETÉS

2011. JANUÁR12

Megemlékezés 
Fájó szívvel és soha el nem 
múló szeretettel emléke-
zünk január 24-én a drága jó 
férjre, édesapára, nagyapára 
és dédnagyapára, 
SZŰCS DÉNESRE.

Akik ismerték és szerették őt, szentelje-
nek emlékének egy néma pillanatot ezen a 
számunkra oly szomorú 30. évfordulón.
Emlékét örökké őrzik: felesége, gyermekei, 
unokái és dédunokái. 

A Szlovák Vöröskereszt somorjai alap-
szervezete értesíti az érdeklődőket, hogy 
2011. január 31-én 8.00 órától véradás 
lesz a helyi művelődési központban. Aki 
teheti, segítsen embertársain, adjon vért!  
2011-ben még az alábbi időpontokban 
lesz véradás: május 30-án és szeptember 
26-án. 

VÉRADÁS

Betlehemesek jártak 
a könyvtárban

A Corvin Mátyás Alapiskola napközisei betle-
hemes játékot adtak elő december 17-én dél-
előtt a Zalabai Zsigmond Városi Könyvtárban. 
Az előadást a hagyományos bábtáncoltató betle-
hemes játékok ihlették, szövegét és dalait archai-
kus népi és templomi szövegekből állította össze 
és tanította be Csémy Erika pedagógus. A meg-
hitt gyertyafényes játékkal igazi karácsonyi han-
gulatot teremtettek az Iskola utcai és a Vadász 
utcai óvodásoknak, elősegítve az adventi várako-
zás időszakának ünnepélyessé tételét. A bábelő-
adást kézműves-foglalkozás követte, az iskolások 
a kis óvodásoknak ötletes, színesen díszített kis 
karácsonyfákat készítettek ajándékba.         (vk)

A Szlovákiai Horgászszövetség somorjai 
alapszervezete 2011. február 20-án 9.00 

órai kezdettel évzáró taggyűlést tart a váro-
si művelődési központ nagytermében.

Mivel fontos kérdések kerülnek napirend-
re, kérjük a tagság megjelenését!

A vezetőség



2011. JANUÁR 13

A Hegyi Brigitta vezette Harmonia Classica kamarazenekar. Írásunk a 4. oldalon

December 15-én Bárdos Gábor fejezte ki jókívánságait váro-
sunk azon polgárainak, akik decemberben töltötték be 70., 
75., 80., 85., 86. és ennél több életévüket. A Pomléi úti nyug-
díjasklubban az önkormányzat jóvoltából havi rendszeres-
séggel tartott köszöntés ezúttal igazi adventi hangulatban 
zajlott

Decemberben ismét Somorján járt a népszerű tévébemon-
dó, Pulitzer-díjas újságíró, Vujity Tvrtko. Ezúttal a Panta 
Rhei könyvesboltban dedikálta könyveit

Ján Čikovský felvétele  

Az evangélikus egyházközség tagjai és a város vezetősége 
a karácsony előtti időszakban már hagyományosan elláto-
gatnak az idősek otthonába, hogy egy kis műsorral és apró 
ajándékokkal kedveskedjenek az otthon lakóinak, és kedves, 
bátorító szavakkal tegyék ünnepélyesebbé a várakozás pilla-
natait. Advent utolsó szombatján Jana Kaňuchová lelkésznő 
és  Bárdos Gábor polgármester is szólt az idős emberekhez. 
Az otthon szépen feldíszített étkezdéje zengett a karácsonyi 
énekek együtt éneklésétől és a Miatyánktól...

Kép és szöveg: Tóth Ilona    


