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A VENDÉGEK ÜNNEPE
Karácsony ünnepe Jézus szü-
letésnapja. Mi mindannyian 
meghívott vendégei vagyunk 
a Megváltónak. Tulajdonkép-
pen Neki tartozunk ajándékot 
adni, Neki tartozunk megfe-
lelő viselkedéssel. Ez a nap 
(is) az Ő ünnepe, különle-
ges kiváltság, hogy egyál talán 
részünk lehet benne. Ráadá-
sul Jézus még azt is megen-
gedte, hogy egymás iránt is 
kifejezhetjük, amivel Neki 
tartozunk. „Arról tudja meg 
a világ, hogy a tanítványaim 
vagytok, ha egymást szeret-
ni fogjátok” – mondja Jézus. 
(János evangéliuma 13)
MI ennek ellenére már rég-
óta önmagunkat ünnepel-
jük. Nem számít már se kará-
csony, se húsvét, se vasárnap. 
Belefeledkeztünk a bőségbe. 
A megszerzése leköti minden 
erőnket, a megtartása miatt 
pedig veszélybe sodorjuk kap-
csolatainkat. Felfoghatatlan, 
hogy ebbe a hajszába kellene 
megérkeznie a Messiásnak. 
Hol jut neki hely? Kinek lesz 
még annyi pluszenergiá ja, 
hogy felfigyeljen, ha az ajta-
ján kopogtat, és ne szalasz-
sza el élete nagy lehetősé-
gét?
Sokunknak szinte minde-
ne megvan, mégis állandó-
an a hiány az, amiről beszél-
getünk.  Ez nagyon komoly 
probléma. Efölött nem térhet 
senki sem napirendre anélkül, 
hogy el ne gondolkozzon, mi 
a fontosabb: a vagyon, amit 
megszerzett, vagy a szeretet, 
amit a szeretteitől kaphat. 
Mindenki tudja, hogy hiá-
ba szép a karácsonyfa, hiába 

roskadozik ételektől az ünne-
pi asztal, ha nincs kivel mind-
ezt őszinte örömmel megosz-
tani. E tekintetben a díszeink, 
az ajándékaink másodrangú-
vá válnak. Ócska szemfény-
vesztés, ha az emberi szerete-
tet külsőségekkel igyekszünk 
pótolni. A belső hiányt nem 
lehet tárgyakkal, érzé keink 
etetésével megszüntetni. A 
lélek éhségét csak a szeretet 
enyhíti. A tökéletes szeretet.
Isten nagyszerűt alkotott, 
amikor bennünket megte-
remtett. Efelől senkinek nem 
lehet kétsége, akár önmagát, 
akár a körülötte létező min-
denséget vizsgálja. Ennek elle-
nére romokban hever a világ, 
amit magunkban hordozunk, 
és a világ, amelyben élünk. 
Tele van feszültséggel az éle-
tünk. Szinte megdöbbentő, 
hogy a pszichológusok „kará-
csonyi feszültséget” kénysze-
rülnek oldani tanácsaik kal. 
A helyzet az, hogy megértük 

azt a felfoghatatlan állapo-
tot, hogy  képesek vagyunk a 
bevásárlókocsik fölött vesze-
kedni, vagy épp a gyerekek 
szeme láttára összeverekedni 
a játékboltban. Közben olyan 
érzés uralkodott el az embe-
riségen, mintha átverés áldo-
zatai lennénk. A munkánk 
nem ér annyit, hogy kényel-
mesen megélhessünk belőle, 
egyre több feszültséget hor-
dozunk. Mindennek az érté-
ke és az értelme bizonytalan. 
Miközben az ünnep dátuma 
lebeg a szemeink előtt, ami-
korra mindent be kell szerez-
ni, el kell készíteni.
Isten legnagyobb aján-
déka Jézus Krisztus, AKI 
által Önmagát ajándékozta 
nekünk, embereknek. Van-
nak, akik tagadják, hogy 
Isten egyáltalán bármit is 
ajándékozott volna, emiatt 
azt is hirdetik, hogy Ő elha-
gyott bennünket, vagy éppen 
nem létezik. Butaság így gon-

dolkozni. Miért fosztanánk 
meg magunkat Jézustól, 
AKI a mi ajándékunk? Ma, 
amikor sorban állni is haj-
landók vagyunk ajándékért, 
különleges falatokért, illet-
ve töméntelen pénzt köl-
tünk külsőségekre, fele-
lőtlenül lemondanánk a 
nevünkre címzett ajándék-
ról???
Karácsonykor Ő egy apró 
gyermek volt. Akinek a befo-
gadásához nem kellett isko-
lázottság, filozófiai nézetazo-
nosság, pénz, hatalom. Egy 
apró gyermek számára csak 
nyitott szív kell, ölelő kar és 
mosoly. Mert egy gyermek a 
legszomorúbb hétköznapot, 
a legpocsékabb és elrontott 
időt is képes megváltoztat-
ni. Mennyivel inkább igaz ez 
akkor, ha ez a gyermek azért 
jött, hogy a „Földön békes-
ség legyen és jóakarat...”

György András 
református lelkipásztor
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Bárdos Gábor, városunk polgármestere és Pogány Tibor 
alpolgármester november 27-én fejezte ki jókívánsága-
it azoknak a polgártársainknak, akik novemberben töltöt-
ték be 70., 75., 80., 85. és ennél több életévüket. Karácsony 
közeledtével a születésnapi jókívánságokon kívül meghitt, 
békés ünnepeket is kívántak az ünnepelteknek.

Somorja alapiskolái karácsonyi díszbe öltöztették városunk 
körforgalmait. 

A Coca-Cola Karácsonyi Kamion idén is útra kel, hogy örö-
met szerezzen az embereknek. Bővebben a 9. oldalon

December 5-én fénybe borult városunk fenyőfája. Ekkor láto-
gatott el a főtérre a Mikulás is.
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2012. november 29-én tartotta ülését 
a városi képviselő-testület
MÓDOSULT A KÖLTSÉGVETÉS

ELISMERÉS A VÉRADÓKNAK

ÚJ HELYEN A LAKÁSGAZDÁL-
KODÁSI VÁLLALAT

A Bárdos Gábor, városunk 
polgármestere által soron 
kívül összehívott önkor-
mányzati ülésen a képvi-
selők jóváhagyták a város 
2012. évi költségvetésének 
harmadik negyedévi telje-
sítését. A teljesítés, ahogy 
az elhangzott, a tervezet-
tel összhangban van, a költ-
ségvetés kiadási része (59,88 
százalék) nem haladja meg a 
bevételeket (67,78 százalék), 
ami jó előrejelzést jelent. 
A gazdasági válság, amely 
még mindig érezteti hatását 
térségünkben, hatással van 
az önkormányzatokra, így 
városunkra is. Mivel a város 
nem tudja olyan mértékben 
folytatni beruházásait, mint 
ahogy azt szeretné, hitel fel-
vételére kényszerül. Ehhez 
az önkormányzat egy elő-
ző ülésén a beleegyezését is 
adta, úgyhogy most a ban-
kok által nyújtott lehetősé-

gek tudatában azzal kapcso-
latban fogadott el határoza-
tot, hogy megbízza a pol-
gármestert 100 ezer euró 
összegű hitel felvételére. Így 
nem véletlen az sem, hogy 
a képviselők módosították a 
város évi költségvetését is. 
A módosítás tárgyát képe-
zi az a 35 ezer euró is, mely 
támogatást a város az állam-
tól kért a tejfalui kisiskola 
tetőszerkezetének a javítá-
sára, s rendkívüli állapotról 
lévén szó, kedvező elbírálást 
kapott.
Az önkormányzati ülésen 
jóváhagyásra került néhány 
ingatlan bérbeadása és érté-
kesítése, valamint bérleti 
szerződések elfogadása is. 
Az ülésen a polgármester az 
önkormányzat nevében jókí-
vánságait fejezte ki Kovács 
László képviselőnek, aki a 
napokban töltötte be 70. 
életévét.           (–)        

Ismét eltelt egy dolgos év a Csali gyermek-néptáncegyüt-
tesekben táncoló 90 gyermek és pedagógusaik életében. 
Mint minden évben, a csoport idén is egy szép estével 
zárja az évet. A Kis és a Nagy Csali, valamint a Csali i©ú-
sági csoportja nagyon sok szeretettel vár minden nép-
táncot kedvelő szülőt, nagyszülőt, ismerőst, barátot, 
egyszóval mindenkit hagyományos évzáró programjá-
ra, melyre 2012. december 22-én 17.00 órakor kerül sor a 
Somorjai Városi Művelődési Központban.

A Szlovák Vöröskereszt dunaszerdahelyi területi választmá-
nya karácsony közeledtével már évek óta ünnepi összejöve-
telt rendez, amelyen kitüntetéseket adományoz a többszö-
rös önkéntes véradóknak. Így volt ez idén november 21-én 
is, amikor is járásunk Jánský-  és Kňazovický-éremre érde-
mes véradóit a dunaszerdahelyi Bonbon Szállóba invitálta. 
A rendezvényen városunkból Zuzana Minarechová a Jánský-
érem gyémánt fokozatát, Jurčová-Puha Szilvia és Méhes 
Attila a Jánský-érem arany fokozatát, Polacsek Attila pedig 
a Jánský-érem ezüst fokozatát vette át Misányik Tibor járá-
si elnöktől. A kitüntetetteknek a helyszínen gratulált Pogány 
Tibor, városunk alpolgármestere és Domsitz Marienka, a 
Vöröskereszt alapszervezetének vezetőségi tagja is.          (ti)

– Társaságunk új irodaépü-
lete a Szél utca 23/D szám 
alatt található. A K1-es 
kazánházról van szó, mely-
nek egy része irodaház-
zá lett átépítve. Maga az 
épület és az irodahelyisé-
gek szebbek, mint a régi 
helyen, kellemesebb kör-
nyezetben tudjuk fogadni 
ügyfeleinket, s a felújított 
épületben az alkalmazottak 
is jobban érzik magukat.
A Szél utcai épületrész 
felújítása javában folyt, 
mikor Önt pályázat útján 
ügyvezető igazgató-
vá választották. A költö-
zés már az Ön igazgatása 
alatt történt. Véletlen egy-

beesés csupán, hogy az 
új helyen új az igazgató. 
Milyen változás, újdon-
ság történt még a vállalat 
háza táján?
– A költözködés nem kis 
feladatot rótt ránk. Az új 
helyiségekben viszont job-
ban megszervezhető az 
egyes részlegek munkája. 
Megváltoztak továbbá az 
ügyfélfogadó órák is, még-
pedig oly módon, hogy 
szerdán „hosszú napot” 
tartunk, azaz 17.30 óráig 
állunk az ügyfelek rendel-
kezésére, hogy azok is el 
tudják intézni folyó ügye-
iket, akik napközben nem 
érnek rá.  (ti)

A közelmúltban új helyre költözött a Városi Lakásgazdálkodá-
si Vállalat Somorja Kft. Hol találják meg lakosaink az irodát? 
– kérdeztük Németh Péter ügyvezető igazgatótól.

Két őszi kiállítást tekintettek meg a Corvin Mátyás Alapiskolá-
ban a Duna utcai óvodások. A kiállítás tárgyainak elkészítésébe 
közel száz sárkánykészítő és majdnem ötven tökfaragó nebuló 
kapcsolódott be. A színpompás sárkányok és félelmetes tök-
lámpások ámulatba ejtették a kis látogatókat. S ha már itt jár-
tak, bekukkantottak az elsősök osztályába, hogy saját szemük-
kel győződjenek meg arról, milyen az „élet” az ovi után.

CSALI-MŰSOR
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OZOGÁNY ERNŐ: 

SZERENCSÉS EMBERNEK VALLOM MAGAM
Köztünk él, sokan ismerik, gyakran találkozunk vele Somorja 
utcáin, mégis keveset tudunk róla. Ozogány Ernő hangmér-
nökkel, tudományos szakíróval, tudomány- és technikatörté-
nésszel beszélgettünk.

Ki is valójában Ozogány 
Ernő?
– Egy csallóközi, aki a tör-
ténelem fintora következté-
ben kétszáz kilométernyi-
re Európa legnagyobb szá-
razföldi szigetétől szüle-
tett. A világháborút követő 
sovén őrületben édesanyá-
mat családjával együtt Dél-
Magyarországra telepítet-
ték, édesapámat csehorszá-
gi kényszermunkatáborba 
hurcolták. Innen megszök-
ve, a Dunán átkelve kerül-
tek össze, majd Budapesten 
kezdtek új életet. Így aztán a 
magyar városi folklór legis-
mertebb helyszínén, a legen-
dás „nyóckerben” láttam 
meg a napvilágot. Négyéves 
koromban, kalandos körül-
mények között a szó szoros 
értelmében hazaszöktünk. 
Hogy ki vagyok? Egy értelmi-
ségi, aki csaknem négy évti-
zeden át a Csallóköz hatá-
rain túl fejtette ki szakmai 
tevékenységét. Egy szeren-
csés ember, aki azt a hiva-
tást gyakorolhatta, amelyet 
tizenéves korában megálmo-
dott magának, aki az emberi 
elme egyik legnagyszerűbb 
alkotásával, a televíziózással 
foglalkozhatott. Nézőként, 
gyakorlati szakemberként, 
majd a közszolgálati televí-
zió felügyelőbizottságának 
tagjaként, végül az országos 
rádió és tévétestület tagja-
ként. Ismeretterjesztő, kinek 
megadatott, hogy írásait a 
kezdeti gyanakvást követően 
minden szerkesztőségben 
szívesen fogadták.  
Úgy tudom, a múlt szá-
zad hetvenes éveinek végén 
kezdett el publikálni. Hogy 
emlékszik vissza erre az 
időszakra?
– Tudományos ismeretter-
jesztéssel 1976-tól foglalko-
zom, viszont 1969-től jelen-
tek meg írásaim az Új Szó-

ban és az egykori Új I©ú-
ságban. 1971-től négy éven 
át a hazai sajtót rendszere-
sen tudósítottam a prágai 
magyar diákok és szerveze-
tük, az Ady Endre Diákkör 
tevékenységéről. A hetve-
nes években a fejlett világ-
ban mindennapi téma volt a 
tudományos-műszaki forra-
dalom. Ezt a fogalmat 1948-
ban a Nobel-díjas angol filo-
zófus, Bertrand Russell 
alkotta meg, aki úgy gondol-
ta, hogy a tudomány ered-
ményei közvetlenül átültet-
hetők a gyakorlatba, ezzel 
akár az alapkutatások is ter-
melőerővé válhatnak. A 
korabeli kétpólusú világban 
az egykori „béketábor” sem 
akart lemaradni, ezért egy-
re nagyobb figyelmet szen-
teltek a reáltantárgyak okta-
tásának, gyakorlatilag vala-
mennyi sajtóterméknek volt 
tudományos ismeretterjesz-
tő rovata. A hazai magyar 
sajtóban alig akadt saját írá-
sokat megjelentető szakem-
ber, ennek okán a cseh és a 
szlovák lapok cikkeinek for-
dítását publikálták, vagy a 
magyarországi folyóiratok-
ból ollóztak. A kezdeti gya-
nakvást leszámítva aránylag 
gyorsan sikerült bebizonyí-
tania a jelentkező fiatal gár-
dának szakmai rátermettsé-
gét. Ebben a folyamatban a 
legfontosabb szereplő Lacza 
Tihamér egykori prágai diák, 
A Hét című folyóirat tudo-
mányos rovatának a vezetője 
volt, aki egy egész kis gárdát 
alakított ki maga körül. Az ő 
biztatására ebben az időben 
indult Kiss László orvos tör-
ténész, valamint két tragi-
kusan korán eltávozott kol-
légánk, Pomichal Richárd, 
néhány év múltán pedig 
Bödők Zsigmond ismeretter-
jesztő munkássága.  A sza-
porodó cikkek eleve felté-

telezték, hogy előbb-utóbb 
kötetben is megjelentessük 
írásainkat. Csakhogy az elő-
ző rendszerben a kiadók 
gúzsba kötötten működtek.  
Erre a legjobb példa, hogy 
amikor a nyolcvanas évek 
folyamán Lacza Tihamérral 
ajánlatot tettünk a Madách 
Kiadónak, azt a választ kap-
tuk, hogy ők csak szépiroda-
lommal és társadalomtudo-
mánnyal foglalkoznak, for-
duljunk a tankönyvkiadó-
hoz. Onnan viszont vissza-
küldtek a Madáchhoz azzal 
az indokkal, hogy a tanköny-
veken túl mással nem foglal-
kozhatnak. Ennek megfele-
lően a rendszerváltásig szó-
ba sem jöhetett a kötetben 
való publikálás lehetősége.    
1994-ben napvilágot 
látott első tanulmánykö-
tete, azóta sorra jelennek 
meg könyvei (eddig össze-
sen tizenöt), tudományos 
ismeretterjesztő írásait, 
tudománytörténeti portré-
it rendszeresen olvashat-
juk magyarországi és honi 
lapok hasábjain… 
– A kilencvenes évek elején 
mind az egykori Csehszlo-
vákiában, mind Magyaror-
szágon összeomlott a könyv-
piac. Eltelt némi idő, mire 
beindult az a támogatási 
rendszer, amely napjainkig 
úgy-ahogy működik. Ennek 
köszönhetően jelent meg A 
magyar tudomány évszázadai 

című kötet, amelyet Lacza 
Tihamérral és Kiss László-
val közösen adtunk ki. Ezt 
követte e mű második köte-
te, majd évek múltán a Gon-
dolatokból épült katedrális. 
Közben valamennyien saját 
tanulmányokat is megjelen-
tettünk, ami szükségszerűen 
magával hozta, hogy önálló 
kötetekkel is jelentkeztünk. 
Ezek száma napjainkig öt 
tucat körül mozog. 
 Legutóbb A nemzet virágai  
és a Jó mulatság, férfimun-
ka című könyvei kerültek 
a könyvespolcokra. Miről 
szólnak ezek a művek?
– Az ezredforduló alkalmá-
ból, 1999-ben adódott egy 
páratlan lehetőség: az Új Szó 
vezetősége lehetővé tette, 
hogy hetvenrészes sorozatot 
jelentethessünk meg Század-
búcsúztató címen. Anyaggyűj-
tés és szerkesztés közben 
tucatszám találkoztam azon 
jelentős asszonyok tevékeny-
ségével, akik fontos szere-
pet játszottak a magyarság 
történetében. Mivel az emlí-
tett sorozat szerkezete nem 
tette lehetővé, hogy bemu-
tassuk őket, a napilap szer-
kesztősége fogadókészséget 
tanúsított egy önálló, velük 
foglalkozó sorozat megje-
lentetésére, amely 2001-ben 
ötven részben jelent meg a 
Vasárnap hasábjain, ebből 
a következő évben Magyar 
nagyasszonyok címen kötet is 
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napvilágot látott, amelyet 
Vojtek Katalinnal jegyez-
tünk. Az elmúlt bő évtized-
ben Magyarországon több, 
nőket bemutató munka is 
napvilágot látott nyuga-
ti írók tollából. Mindegyi-
kük a jól bevált magazinre-
ceptet követte: nagyméretű 
képek, lehetőleg rövid szö-
veg kíséretében, nehogy túl-
zottan megterheljék az olva-
sót. Ez sarkallt arra az elha-
tározásra, hogy ismét fog-
lalkozzam a jelentős magyar 
asszonyokkal. Mint kiderült, 
Magyarországon is nagy a 
fogadókészség, igazi siker-
könyv lett belőle. Eredeti-
leg száz asszonnyal kíván-
tam foglalkozni, ezt még az 
eredeti alcímben is feltüntet-
tük, végül is száznégy írást 
tartalmazott. A bemutatott 
hölgyek száma ennél sokkal 
több, mivel egy-egy cikken 
belül olykor többen is szere-
pelnek. Összesen nagyjából 
százhúszan lehetnek.
Az utóbbi könyvet a világ-
gazdasági válság következté-
ben bekövetkezett remény-
telenség, lehangoltság, 
valamint az egyre agresszí-
vabb globalizáció ihlette. 
Nem véletlen a cím: egyko-
ron Vörösmarty Mihály, lát-
ván a nemzet tespedtségét, 
reményvesztettségét, közö-
nyét, a Gondolatok a könyv-
tárban című programadó 
bölcselő költeményében 
cselekvésre hívja fel nem-
zete legkiválóbbjait. Hogy 
szavai meghallgatásra talál-
tak, arra legfényesebb bizo-
nyíték a számtalan magyar 
felfedezés, találmány, az 
egy tucatnál is több Nobel-
díj. Akárcsak az ő korá-
ban, napjainkban is válasz-
út előtt állunk: vagy hagy-
juk magunkat félreállítani, 
elsorvasztani, elsüllyeszteni, 
vagy ismét a tettek mezejére 
lépünk. A kötet hősei min-
taképül, életük, tevékeny-
ségük követendő példaként 
szolgálhat. Egyben arra is 
fel kívántam hívni a figyel-
met, hogy a múlt ismerete, 
eleink megbecsülése nélkül 
nincs értelmes jelen, nincs 
élhető jövő. Az arctalan 

tömegeket igénylő, gondo-
lattalan fogyasztókra vágyó 
globalizációval szemben 
egyedül az értelem fegyvere 
lehet hatékony. Bár e mun-
ka a múlttal foglalkozik, a 
jelennek szól, egy értelmes 
jövőt igyekszik szolgálni.           
És min dolgozik jelenleg 
Ozogány Ernő?  
– A napokban adtam le a 
kiadónak gyors egymásután-
ban három kéziratot: a Jó 
mulatság, férfimunka befeje-
ző kötetét, amely a műszaki 
alkotásokkal, a földrajzi fel-
ismerésekkel, térképészet-
tel és rövid nyomdatörté-
nettel foglalkozik, továbbá 
az immár fél évtizede hasz-
talanul pályáztatott Tejfalusi 
dőrejárást a tragikusan korán 
eltávozott Gyökeres György 
nagyszerű fotóival, vala-
mint újjáalakult „triumvi-
rátusunk”, Lacza Tihamér, 
Kiss László és jómagam 
közös munkájának, a Zsinór-
padlás című kötetnek rám 
eső részét, amely a tudo-
mánytörténet kulisszatitka-
ival foglalkozik. Napi rend-
szerességgel írom a Pátria 
Rádió számára a Hétközna-
pi csodák című sorozat egyes 
darabjait, amely, reménye-
im szerint, majd kötetben 
is megjelenik. Írom és szer-
kesztem a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsé-
ge Pedagógusfórum című 
lapjának Szellemi kincsünk 
rovatát, rendszeresen kül-
dök cikkeket a Prágai Tükör-
be, valamint tanulmányo-
kat készítek elő a stockhol-
mi EKE Könyvkiadó éven-
te megjelenő évkönyvei-
be. Kerek évfordulók kap-
csán rendszeresen küldök 
ismeretterjesztő írásokat az 
Új Szónak, ugyancsak napi 
elfoglaltságot jelent Pandóra 
szelencéje című honlapom gon-
dozása a www.ozogany.com 
portálon, rendszeresen pub-
likálok a www.felsofokon.hu 
honlapon. Hála Istennek, van 
elég feladatom. Merem remél-
ni, hogy a jövőben sem lesz ez 
másként.
Úgy legyen.   

Tóth Ilona
Ozogány Kata felvétele    

Karácsony havába lépve 
mindannyian az év végére 
koncentrálunk. Az év utol-
só hónapja a számadás-
ok, az összegzések ideje, 
s nincs ez másként most 
sem: nekilátok én is.
A somorjai Harmonia 
Classica kamarazenekar a 
2012-es évben nagy fába vág-
ta a fejszéjét, ugyanis Hegyi 
Brigitta, a zenekar művésze-
ti vezetője azzal az ötlettel 
állt elő, hogy mi lenne, ha 
az eddig játszott repertoár 
barokk műveit egy csokorba 
szednénk és kiadnánk CD-n. 

Így is történt. Ez a „projekt” 
teljes embereket kívánt és 
sok-sok munkát vetített elő-
re, ami rá is nyomta a bélye-
gét az egész 2012-es évre. 
Januárban és februárban 
fokozott intenzitással zajlot-
tak a próbák péntek estén-
ként. Az igényes lemez érde-
kében a CD anyagának fel-
vételét két részre osztot-
tuk, így két külön nap vet-
tük fel a Somorjai Németh-
Šamorínsky István Művésze-
ti Alapiskola koncerttermé-
ben. A reggeltől estig tartó 
kemény munka során végül 
megszületett a Harmonia 
Classica első egyéni CD-
jének, a Barocco címűnek az 
anyaga. A kész CD-t a lemez 
keresztelőjével egybekötött 
koncerten mutattuk be ápri-
lis 21-én, s a bemutató után 
a zenekar tagjai által szerve-
zett fogadáson lazítottunk a 
meghívott vendégek, anya-
gi és lelki támogatók, városi 
és iskolai vezetők, valamint 
a barátok társaságában. A 
zenekar közreműködött 
továbbá a művészeti alapis-

kola által szervezett farsan-
gi koncerten február 13-án, 
majd március 15-én, amikor 
is az 1848-as szabadságharc 
emlékére rendezett ünnepi 
gálaműsoron szerepeltünk.
A nyári hónapokban egy 
kicsit lazábbra enged-
tük a nadrágszíjat, hogy 
aztán október első hétvégé-
jén Nagyszegpusztán egy 
háromnapos összpontosí-
tással ugorjunk újra fejest 
a kemény munkába. Kel-
lett is a magas szintű felké-
szülés, hiszen a somorjai 
Híd vegyes kar vezetősége 

azzal a kéréssel fordult hoz-
zánk, hogy működjünk köz-
re az énekkar 40. évforduló-
ja alkalmából október 27-én 
rendezett ünnepi hangverse-
nyen. Természetesen szíve-
sen tettünk eleget a megtisz-
telő felkérésnek.
Az év zárásaként a zene-
kar három adventi koncer-
ten szerepel: december 8-án 
16.00 órától a sárosfai katoli-
kus templomban, 18.00 órá-
tól pedig a Híd vegyes kar 
adventi koncertjén. Decem-
ber 15-én a Harmonia  
Classica a somorjai katoli-
kus templomban ad saját 
koncertet. 
A zenekar még idén új 
műsor gyakorlásába kezd, 
melyet a Harmonia Classica 
kamarazenekar áprilisi, 
ötéves évfordulójának tisz-
teletére tervezett koncerten 
mutat majd be. 
A magam és a zenekar nevé-
ben ezúton is mindenkinek 
örömökben gazdag, áldott 
karácsonyt és zenével teli 
boldog új évet kívánok!

Méry János

HARMONIA CLASSICA 2012
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Mai modern korunkat a 
demokrácia csúcsának tekint-
jük, mégis hol van az a 
fórum, ahol a polgárok tár-
gyalási rendtől függetlenül, 
kötetlenül beszélhetik meg 
váro suk ügyes-bajos dolga-
it? A közösségi oldalak lenné-
nek a demokrácia csúcstermé-
ke? Hogyan definiáljuk újra a 
közösség fogalmát?
Ezért döntött úgy az MKP 
helyi szervezete, hogy jó tíz 
év kihagyás után lakossági 
fórumra invitálja a polgáro-
kat, ahol szabad folyást enged 
a témáknak, a beszélgetés ala-
kulásának. Nem titkolt cél-
ja az volt, hogy leszűrvén a 
tanulságokat, a város vezeté-
sének irányvonalát összhang-
ba hozza a lakossági elvárá-
sokkal. Erre megfelelő alka-
lom kínálkozott abban az idő-
szakban, amely politikai kam-
pányokon kívül esett, tehát 
aktuálpolitikai összefüggé-
sektől nem volt terhelt. Így 
került sor egy őszi estén – a 
Beszéljük meg! szabad foly-
tatásaként – a Beszéljünk 
So morjáról rendezvényre. Az 
est első kérdése – miszerint 
van-e igény az ilyenfajta kap-
csolattartásra – a résztvevők 
gyarapodásával gyorsan meg-
válaszolásra került.
Az est első – technokrata – 
felében az MKP helyi kép-
viseletét és a polgármestert 
kértük fel munkájának rövid 
vázolására. Az összegzésben 
nagy mennyiségű információ 
hangzott el, olyanok is, ame-
lyekről önmagukban is hosz-
szasan lehetne beszélni. A tel-
jesség igénye nélkül: a halot-
tasház napjainkban elkezdett 
felújítása, az éppen befejezett 
körforgalom, az épülő bérla-
kások aktuális állapota, a Piac 
utca felújításának háttere, a 
tervezett akvapark legfrissebb 

információi, a sportágválasztó 
nap, a kétnyelvű kommuniká-
ció kérdésköre mellett a közel-
jövő kérdései is felmerültek: a 
városi sportcsarnok, az esetle-
ges új üzleti zóna, az útháló-
zat felújításának menete vagy 
a város építészeti reguláció-
jának törvény adta keretei. 
Ezzel párhuzamosan a város-
hoz érkező állami juttatások 
évről évre történő folyamatos 
kurtítása és a város költség-
vetését érintő egyéb kérdések 
is elhangzottak. A szakterü-
letek széles spektruma miatt 
a témák is szerteágazóak vol-
tak: Sármány Ervin moderálá-
sa mellett Tóth Imre az önkor-
mányzat pénzügyi bizottságá-

nak elnökeként, Fónod Szi-
lárd az építészeti bizottság, 
Orosz Csaba a sportbizott-
ság, Veres Gábor az oktatás-
ügyi, Keresztes Róbert a kul-
turális, Pogány Tibor az ide-
genforgalmi, Óváry Ágnes a 
szociális és lakásgazdálkodá-
si, Czafik László a közlekedé-
si és közrendi bizottság elnö-
keként összegzett, a végén 
pedig Bárdos Gábor polgár-
mestert kértük fel egy gyors 
számvetésre.
Az est tanulságos része a 
lakossági hozzászólásokkor 
jött el. Az elszámolás és a szá-
monkérés természetes velejá-
rója a képviseleti demokráci-
ának, meglepő módon azon-
ban az est második részében 
nem ez a hangnem dominált. 
A kérdésekből és a hozzászó-
lásokból sokkal inkább az 
derült ki, hogy a lakosokban 
erősen él a város mint egy-
séges, összetartó közösség 
iránti igény. A gyors változá-
sok sok lakost bizonytalan-

sággal töltenek el. Tudatosí-
tani kell, hogy a közrend mel-
lett egy egészségesen műkö-
dő közösség az, amitől egy 
polgár otthon érzi magát, 
vagyis jól érzi magát lakóhe-
lyén. Ez a város immunrend-
szere, ami megvédi a kihívá-
soktól.
Különleges momentuma volt 
az estének, amikor egy hoz-
zászóló ahelyett, hogy igé-
nyeket és elvárásokat fogal-
mazott volna meg, felajánlot-
ta a köz érdekében a lakosok 
összefogását és segítségét. 
Ez az este nem az utol-
só, hanem az első volt, és a 
következő találkozó formá-
ja valószínűleg kevésbé lesz 
kötött. Szeretnénk bevonni 
a párbeszédbe azokat a köz-
életi szereplőket is, akik most 
még kimaradtak a beszélge-
tésből. Elvégre is mi más len-
ne a feladata annak, aki októ-
ber tizenötödike óta a nevé-
ben hordozza a Közösséget? 

Fónod Szilárd

EGY LAKOSSÁGI FÓRUM MEGLEPŐ TANULSÁGAI
Az ókori Athénban a város közigazgatási és üzleti központ-
ja az agora volt, amely az Akropolisz északi lábánál terült el. 
Volt a városnak azonban egy másik fontos pontja is: a város 
másik magaslatán, szemközt az Akropolisszal, a Pnüx dom-
bon ülésezett a népgyűlés, évente akár negyven alkalommal 
is. Athén lakói itt beszélték meg nyilvánosan közös ügyeiket, 
és a polgárok a népgyűlés révén közvetlenül gyakorolhatták a 
demokráciát.

December 1-jén a Csölösztői 
Karácsonyi Vásárban szerepel-
tek napköziseink kis karácso-
nyi összeállítással.
December 5-én reggel 8 órakor 
nyílt és december 11-én délben 
zárt a Támaszalap hagyomá-
nyos, immár 14. alkalommal 
megrendezett karácsonyi vásá-
ra az iskola épületében.
December 7-én nyílt napot tar-
tottunk – az 1. és a 2. órán az 
érdeklődők betekintést nyer-
hettek az iskola oktató-nevelő 
munkájába. Ezen a napon tar-
tottuk a napközi otthon hagyo-
mányos karácsonyi ünnepváró-
ját, ahol a gyerekek saját kezük-
kel készíthették el a karácsonyi 
meglepetéseket szüleik számá-
ra. 

December 12-e és 15-e között 
kerül sor a városban a karácso-
nyi vásárra. December 13-án 
17.20 órakor diákjaink kará-
csonyi műsorral gazdagítják a 
programot. Ugyanitt lesz lehe-
tőség a Támaszalap által kiállí-
tott ajándéktárgyak, valamint 
a pedagógusok által készített 
sütemények megvásárlására és 
egyben  karácsonyi jótékony-
kodásra. Ebből a bevételből is 
ösztöndíjasaink továbbtanulá-
sát segítjük.
December 21-én ünnepi han-
gulatot varázsolunk az isko-
lába. Tanulás helyett meghitt 
karácsonyi dallamok fogadják 
a gyerekeket. Az osztályokban 
a fenyőfákon felgyulladnak a 
karácsonyi fények, az iskola-

rádióban karácsonyi műsor 
hangzik fel, amelynek érdekes-
sége az lesz, hogy négy nyel-
ven csendülnek fel a karácsonyi 
dalok, versek. A nap megkoro-
názása a régi népi hagyomá-
nyokat felelevenítő betlehemi 
történet lesz, amelyet diákjaink 
adnak elő a katolikus templom-
ban.
Jó visszhangja volt tavaly az 
iskolánk által készített és a 
művelődési ház mellett felállí-
tott betlehemnek. Idén is készí-
tünk hasonlót, és a Fő téren 
állítjuk ki az adventi időszak-
ban. Idei karácsonyi újdonság, 
ajándék a város lakóinak, hogy 
a Mély út és a Szél utca találko-
zásánál lévő körforgalom köze-
pét karácsonyi díszbe öltöztet-
jük. Reméljük, elnyeri tetszésü-
ket!
A Corvin Mátyás Alapisko-
la pedagógusai, alkalmazot-
tai és diákjai békés, meghitt 
karácsonyi ünnepeket és bol-
dog, sikerekben gazdag új 
esztendőt kívánnak minden 
kedves iskolabarátnak!

DECEMBERI INVITÁLÓ
A Corvin Mátyás Alapiskola küldetésének tartja az ünnepek-
hez kapcsolódó hagyományok ápolását, felelevenítését. Külö-
nösen érvényes ez a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó szoká-
sokra, amelyek segítenek kialakítani a tanulókban az olyan 
fontos tulajdonságokat, mint a történelmi múlt tisztelete, az 
egymás iránt érzett türelem, a rászorulók megsegítése, a 
jótékonykodás. Gazdag és változatos decemberi programunk 
lehetőséget kínál a felsoroltak megvalósítására.
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– A lakásszövetkezet nem-
csak hogy részt vállal ezek-
ben a felújításokban, hanem 
a  folyamatban lévők túlnyo-
mó többsége is a lakásszö-
vetkezet szervezésében és 
védnöksége alatt zajlik. A 
mai napig kilenc lakótömböt 
újítottunk fel szoros együtt-
működésben a lakóközössé-
gekkel, az ő akaratuk és dön-
téseik értelmében. További 
öt lakótömb felújítása folya-
matban van, illetve befejezés 
előtt áll, három lakótömb 
felújítása pedig előkészületi 
stádiumban van.
Egy lakóház felújítása nem 
kevés ügyintézéssel jár…
– A lakásszövetkezet, ameny-
nyiben megbízást kap a 
lakóktól, A-tól  Z-ig mindent 
elintéz: megszervezi a szük-

séges szavazási procedúrá-
kat az előre elkészített, min-
denre kiterjedő lakógyűlés-
programokon, illetve írásos 
szavazásokon keresztül, biz-
tosítja a  tervrajz-dokumen-
tációt, kikéri az árajánlato-
kat a lakók által meghatá-
rozott építészeti vállalatok-
tól (a kivitelezőt azonban 
mindig a lakók választják 
ki), megköti a szerződése-
ket, elintézi az építési enge-
délyt, és a lakók döntése 
alapján biztosítja a pénzügyi 
fedezetet, a végén pedig 
kollaudáltatja a felújítást. 

Mindezért „csak” 1500 euró 
költségtérítést kér. Ezenkí-
vül az egész lefutási idő alatt 
törleszti a lakók nevében a 
hitelt, intézkedik, ha garan-
cián belül vagy kívül valami-
lyen probléma adódik stb.
Mi a lakásszövetkezet véle-
ménye a felújításokkal kap-
csolatban?
– A lakásszövetkezet a leg-
messzebbmenőkig támogat-
ja ezeket a felújításokat, de 
a döntés a lakók kezében 
van: a lakóknak kell, hogy 
úgy mondjam, akarni a fel-
újítást, és jelezni ezt az aka-
ratot a lakásszövetkezet-
nek. Egy abszolút friss és a 
lényegre mutató példa: az 
utolsó közgyűlésünkön, ez 
év május 3-án a Városmajor 
9–19-es lakótömb küldötte 
felvetette, hogy valamit már 
el kellene követni a lakóhá-
zukkal, mert öregszik, hull 
a vakolat stb., a lakók pedig 
csak méltatlankodnak, de 
nem történik semmi. Kérem 
tisztelettel, meg lehet néz-
ni, öt hónap elteltével már 

majdnem kész a mindenre 
kiterjedő felújítás, méghoz-
zá az Állami Lakásfejleszté-
si Alap (ÁLA) 1%-os kama-
tozású hiteléből és az Első 
Lakás-takarékpénztár (ELTP) 
által nyújtott kezdő tőkéből, 
ahogy azt a 607/2003 Tt. tör-
vény meghatározza. A kül-
dött úr nemrégiben nem 
győzött hálálkodni, és egy-
ben elnézést is kért néhány 
lakó helyett, akik azt terjesz-
tették, hogy a lakásszövetke-
zetre nem lehet számítani. 
Még kiegészítem, hogy a fel-
újítás oroszlánrésze a hőszi-

getelés, ami által, jó gazdál-
kodás esetén, a mi adata-
ink alapján akár 40% hőt is 
meg lehet spórolni, ami kite-
szi a hiteltörlesztés jelen-
tős részét. Arról már nem is 

beszélve, hogy nyáron meg-
szűnik a hőség a tető alatt, 
de az egész épület is szinte 
klimatizált. 
Milyen források állnak a 
lakók rendelkezésére ? 
– Tudomásom szerint bár-
melyik pénzintézet (azaz 
bank) szívesen ad hitelt, de 
legelőnyösebb az ÁLA által 
nyújtott hitel vagy a felújí-
tásra, hőszigetelésre 20-30 
évre 20 százalékos kötele-
ző kezdőtőkével az ELTP-től 
felvett hitel. Ennek csak egy 
bökkenője van: az ÁLA hite-
le nem biztos, vagy várni kell 
rá (akár egy vagy két évet is), 
hiszen a 607/2003 Tt. tör-
vény 11-es paragrafusának 
15. bekezdése kimondja: a 
hitelre nincs jogigény. De 
leggyakrabban azért meg-
ítélik, ez a pénzforrásaiktól 
függ, ami gyakran változhat 
a gazdasági helyzet alakulá-
sa szerint. Ezért aki „villám-
gyorsan” akar felújítani, az 
valamelyik bankhoz fordul 
(rajtunk keresztül természe-
tesen), ha pedig hajlandó 
„egy kicsit” várni, kérvényez-
zük számára az ÁLA hitelét. 
Örömmel mondhatom el, 
hogy ez idáig (lekopogom) 
ahány hitelt kértünk az ÁLA-
tól, meg is kaptuk. De vol-

tak eseteink, amikor a lakók 
nem akartak várni, eldön-
tötték valamelyik pénzinté-
zet hitelét (pl. ČSOB, PSS, 
Wüstenrot), és megment a 
felújítás.

Mire kell ügyelniük a lakók-
nak? Mi lehet számukra a 
legbiztosabb?
– Hm, értem a kérdés súlyát 
és célzatosságát is. Elvég-
re nem kis pénzről van szó. 
Elsősorban érezzék dönté-
sük súlyát, legyenek tuda-
tában szavazatuk jogere-
jének, szabad akaratukból 
és átgondoltan szavazza-
nak erre vagy arra. Ne ülje-
nek fel senki „meggyőző 
erejű” beszédének – legyen 
az lakó vagy kivitelező, ne 
alkalmazzanak külső ügy-
intézőt, mert az pénzkido-
bás, ne egyezzenek bele, 
hogy az építészeti felügyelőt 
a kivitelező válassza. Csak 
jó referenciákkal rendelke-
ző, régen a piacon levő kivi-
telezőt válasszanak, soha ne 
adjanak előleget, a minő-
ség rovására ne spóroljanak, 
de feleslegesen drága meg-
oldást se válasszanak, az 
árajánlatok kiértékeléséhez 
hívjanak független szakem-
bert (még ha pénzbe kerül 
is), és folytathatnám tovább. 
A legfontosabb az, hogy bíz-
zanak bennünk, mert ha 
valamire figyelmeztetünk, 
a lakók érdekében tesszük. 
Elvégre a lakásszövetkezet a 
lakók – a tagok társulása.  (–)

Az utóbbi három-négy évben 
szaporodik a felújított lakó-
házak száma. A lakásszövet-
kezet is részt vállal ezekből 
a munkálatokból? – kérdez-
tük Varga László mérnöktől, 
a szövetkezet elnökétől. 

ÚJULNAK, SZÉPÜLNEK VÁROSUNK LAKÓHÁZAI
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Strieženec Sándor

ZENEI ÉLET SOMORJÁN 
ÉS KÖRNYÉKÉN 9
Furcsa helyzetben vagyok, 
amikor a Front együttesről 
szeretnék írni, hiszen alapító 
tagja voltam. Előzményként 
ott volt a Team nevű triónk 
(az elnevezéssel évekkel meg-
előztük a később híressé vált 
szlovák rockzenekart). Raj-
tam kívül még Galbáč Pityu 
és Sípos Pityu alkották a csa-
patot. Ebből nőtt ki a Front, 
amely a „legjobb” éveiben 
a következő felállásban ját-
szott: Galbáč István  –  ének, 
gitár, szaxofon, Ágoston Géza 
– dob,  Sárközi Lajos – gitár, 
ének, és jómagam, Strieženec 
Sándor – basszusgitár.
Az emlékek felidézése oká-
ból segítségül hívtam a Front 
együttes frontemberét, 
Galbáč Pityut.
„Kezdettől fogva progresszív 
zenét játszottunk, ebből aztán 
gondok is voltak, ha valamely 
kommersz akción léptünk 
fel. A repertoárunk miatt pél-
dául táncmulatságokon való 
játszásra alkalmatlan volt az 
együttes, ezért inkább más jel-
legű rendezvényeken szerepel-
tünk. A Front minden évben 
koncertet adott a somorjai 
mozi termében, amely-

re komolyan készültünk, s 
amelyre minden esetben sok 
fiatal látogatott el (koncertek-
ként úgy 300). Ez annak ide-
jén nagy dolognak számí-
tott, ráadásul olyan dalok vol-
tak műsoron, amelyek ritkán 
hangoztak el amatőr együt-
tesek előadásában. Kedvenc 
együtteseinktől (Jethro Tull, 
Deep Purple, Black Sabbath, 
Santana stb.) játszottunk, mel-
lette néhány magyar dal (LGT, 
Omega, Bergendy) is terítékre 
került.”
A Front 1970-ben részt vett 
Nagymegyeren a járási beat-
fesztiválon, ahol mintegy 15 
zenekar között elnyerte a fődí-
jat. Így jutottunk el Nyitrára, 
a kerületi seregszemlére, ahol 
azonban nem sikerült helye-
zést elérnünk. Az együttes 
1969–73 között működött, az 
alapító tagok mellett még két 
zenész fordult meg a zenekar-
ban, Both László és Meszlényi 
Péter, mindkettő basszusgi-
táron játszott. Büszkék vol-
tunk arra, hogy az együttes-
nek saját technikusa (Ágoston 
Imre) és menedzsere (Galbáč 
Mišo) is volt. 1973-tól foko-
zatosan rukkoltak be a tagok 

katonai szolgálatra, ami a 
Front karrierjének végét jelen-
tette. Utána már nem sike-
rült hosszabb időre stabilizál-
ni a zenekart. Az egyik utol-
só emlékezetes szereplésünk 
1972 szilveszterén volt a régi 
kultúrházban. Sok fiatal jött 
össze akkor, s egy fergeteges 
szilveszteri rockbulinak volt 
tanúja. Ahogy mondani szo-
kás: még az asztalon is tán-
coltak. Ilyesmi azóta se volt 
So morján...
Galbáč Pityu: „Szerintem 
főleg azért esett szét a zenekar, 
mert nem tudtunk továbblép-
ni. Mások dalainak „koppin-
tásában” messzire jutottunk, 
váltani kellett, neki is fogtunk 
saját dalokat írni. Jó nóták 
születtek, de nem voltunk 

elég bátrak, hogy továbbmen-
jünk ezen a vonalon. Akkori-
ban ez másként volt. Ma, ha 
összeáll néhány fiatal, rög-
tön saját dalokat „gyártanak”. 
Mi ebben óvatosabbak, félén-
kebbek voltunk, nagyon tisz-
teltük a nagy elődök munká-
ját. Pedig ha néha előveszem 
a gitárt, s eljátszom régi saját 
dalainkat, mindig rádöbbe-
nek: kár volt nem továbbmen-
ni azon az úton.”
E sorok írója még ma is zenél 
(Deja vu, Steps, Zušband), 
Galbáč István a Sancta Maria 
énekkar alapítója, és családjá-
val együtt tagja. Sárközi Lajos 
Németországban él, ahol egy 
Scamps nevű retrozenekarban 
muzsikál.

(Folytatjuk)

A Front együttes, balról jobbra: Sárközi Lajos, Ágoston Géza, Galbáč István, 
Strieženec Sándor

Tisztelt Ügyvédnő!
A barátom nemrég felszólítást kapott a 
bíróságtól, hogy 15 napon belül fizessen 
be egy adott összeget egy bizonyos cég-
nek. A barátomat régebben egy ismerős 
házaspár felkérte, hogy legyen a keze-
sük egy banki hitelhez. Mivel a házas-
pár nem fizeti a hitel részleteit, a bará-
tomnak mint kezesnek kell törleszte-
nie a kölcsönt, bár neki sincs pénze az 
adósság megfizetésére. Ráadásul emiatt 
nem kaptunk sem lakáshitelt, sem sem-
milyen más kölcsönt, tehát most nem 
tudjuk, mit tegyünk, érdemes-e felleb-
bezni az ítélet ellen. Szeretném tudni, 
hogy mi történik akkor, ha a barátom 
nem fizeti ki az adósságot. 

Tisztelt Levélíró!
Amennyiben a barátja kezességet vál-
lalt, a hitelezőnek jogában áll köve-
telni tőle az adósság rendezését, ha 
az adós (ebben az esetben az isme-
rős házaspár, aki felvette a kölcsönt) 
nem rendezi az adósságot. Amint a 
kezes kifizeti az adósságot, jogában 
áll követelni az adóstól a teljes összeg 
megfizetését. Ha nem tudnak bírósá-
gon kívül megegyezni, akkor a bíró-
ság döntésben kötelezi az adóst a 
pénzösszeg megfizetésére. Fontos 
figyelembe venni a hároméves elévülé-
si időt, mely akkor kezdődik, amikor 
a követelés esedékessé válik, vagyis 
ebben az esetben az adósság megfize-
tését követő naptól. Fellebbezés vagy 
egyéb rendes perorvoslat érdemleges-
ségének megállapítása a párja által 
aláírt dokumentumok megítélésétől 

függ. Amennyiben a barátja a bírósá-
gi döntést perorvoslattal megtámadja 
(fellebbez), megakadályozza a bírósá-
gi döntés jogerőre emelkedését, ami 
azért fontos, mivel jogerős bírósá-
gi döntés alapján a hitelezőnek jogá-
ban áll végrehajtón keresztül behajta-
ni a pénzösszeget. Fellebbezés esetén 
a barátja köteles megfizetni a bírósá-
gi illetéket, ami a perelt összeg 6 szá-
zaléka.     

* * *
Várjuk kedves olvasóink jogi ügye-
ket érintő kérdéseit az alábbi 
elektro nikus postacímre:
judr.vargova@gmail.com vagy tele-
fonszámra: 0948 710 071. Kérdése-
iket elküldhetik szerkesztőségünk 
címére is: Somorja és Vidéke, 
Városi Hivatal, Fő utca 37., 
931 01 Somorja.

Jogi tanácsadás                                                   Dr. Varga Éva ügyvéd rovata
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JODI PICOULT:  
TIZENKILENC PERC
Sterling átlagos amerikai kisváros, ahol 
semmi sem történik – egészen addig, amíg 
egy nap Peter, a szemüveges számítógép-
zseni vérfürdőt nem rendez az iskolában. 
Ámokfutásának koronatanúja, a szép Josie 
rejtélyes módon nem emlékszik semmire. 
Miközben a tárgyalást vezető bírónő – Josie anyja – és 
a lelkiismeretes nyomozótiszt kétségbeesetten kutatják, 
mi a magyarázat az iszonyatra, fény derül a rejtett tit-
kokra: a szülők nem ismerik saját gyerekeiket, és fogal-
muk sincs, mi zajlik egy átlagos iskola falai között. A 
gyerekek szabályos kasztrendszerben élnek, elkülönül-
ve a „menők” és a „lúzerek”, az erőszak akkor is tom-
bol, amikor nincs fegyver senki kezében. A világszerte 
méltán népszerű írónő új regénye olyan problémákat 
feszeget, amelyek nemcsak Amerikában, hanem szerte a 
világon egyre inkább gondot jelentenek: visszaüssön-e, 
akit bántalmaznak? Érdemes- e minden értékítéletet és 
meggyőződést feladni, csak hogy befogadjon minket a 
közösség? Mekkora a szülők felelőssége, és meddig ter-
jed a tanároké, a társaké, a környezeté? 

VLADIMIR PIŠTALO:       
TESLA, AVAGY ARCKÉP 
ÁLARCOK KÖZT
A világ egyik legzseniálisabb tudósának és 
feltalálójának, a szerb származású Nikola 
Teslának regényes élettörténete bontako-
zik ki Vladimir Pištalo szerb prózaíró nagy sikerű, egy 
kötetben megjelenő trilógiájában. Az első részben az 
ortodox papi családban töltött gyerekkor meghatározó 
mozzanatait, életre szóló traumáit, a tudomány, főleg az 
elektromosság iránti szinte misztikus vonzalom kibon-
takozását követhetjük nyomon. A második és harma-
dik rész már azt a Teslát, az embert és a tudóst mutat-
ja be, aki a tudománynak szenteli egész életét. A törté-
nelmi tényeket erősen lirizált stílusban előadó próza-
kötet 2008-ban elnyerte az év legjobb szerb regényéért 
járó NIN-díjat. Számos nyelvre lefordították. Vladimir 
Pištalo jelenleg Amerikában él.

HORROR VACUI – AZ ÜRESSÉGTŐL VALÓ FÉLELEM
Méry Beáta, a budapesti 
Képzőművészeti Egyetem 
negyedéves somorjai hall-
gatója első alkalommal állí-
totta ki munkáit szülővá-
rosában. Kiállításának meg-
nyitóján, november 23-án 
szinte mozdulni sem lehe-
tett a városi művelődési 
központ Tallós Prohászka 
István Kiállítótermében. 
A kiállítás a „Horror Vacui” 
címet viselte. Jelentése az 
ürességtől, ill. az üres tér-
től való félelem, melynek 
eredménye a rendelkezés-
re álló tér, képfelület tel-
jes kitöltése. A horror vacui 
mint művészeti jelenség fel-
fedezhető a keleti és nyuga-

ti kultúrákban egyaránt, de 
a népművészetben és a jelen 
tömegkultúrájában is.
A kiállítást Nagy Terézia 
esztéta az alábbi szavak-
kal nyitotta meg: „Kedves 
Kiállításlátogatók! Kérem 
önöket, figyeljék meg jól 
ezen alkotásokat, techni-
kájukat, mondanivalóju-
kat! Egy olyan fiatal, bát-
ran kísérletező művész alko-
tásai, aki olyan értékekhez 
nyúl, mint a hagyomány, hit, 
spiritualitás, természet, s 
amit mi, nézők kapunk ezek 
összekapcsolódásai, asszo-
ciációi révén a grafika nyel-
vén.”
A kiállítás megnyitóját Méry 

Borbála és Rebeka fuvola-, 
citera-, illetve gitárjátékával 
kísért énekszó tette ünne-
pélyesebbé. Bárdos Gábor 
polgármester köszöntőjé-
ben örömét fejezte ki, hogy 

a hazai képzőművészek kiál-
lításainak ilyen nagy vissz-
hangjuk, látogatottságuk 
van városunkban. A tárlat 
december 9-ig volt megte-
kinthető.   (–) 

A TEJFALUI KISISKOLA TANULÓI 
DECEMBER 19-ÉN ÉLŐ BETLEHEMMEL KEDVES-
KEDNEK AZ ÉRDEKLŐDŐKNEK. AZ ÉLŐ BETLE-

HEM MEGTEKINTHETŐ LESZ TEJFALUN A KÁPOL-
NA PARKJÁBAN 15.00 ÓRÁTÓL 18.30 ÓRÁIG. UTÁ-

NA ÜNNEPI KARÁCSONYI MŰSORRA KERÜL SOR AZ 
ISKOLÁBAN. MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL 

VÁR AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA.

Idén a Santa Claus által 
kiválasztott tizenöt telepü-
lés között a mi városunk 
is szerepel. Somorjára a 
Coca-Cola-kamion decem-
ber 18-án érkezik az autó-
busz-megálló melletti par-
kolóba (Akácfa utca).    
Sancta Claus Coca-Cola 
Karácsonyi Kamionja idén 
felújítva indul útjára, de a 
karosszék, amelyben ülve 
Santa Claus meghallgat 
minden karácsonyi kíván-
ságot, a régi marad. A ked-
ves kis műsor részét képezi 
a „Megjött már a karácsony” 
című dalra koreografált 
speciális tánc is, amelyet 
a gyerekek a Télapó segí-
tőitől, a szorgos manóktól 
meg is tanulhatnak.
Sancta Claus és a Coca-
Cola Karácsonyi Kami-
on célja nemcsak az, hogy 
örömet szerezzen kicsik-
nek, nagyoknak, hanem az 

is, hogy segítse a helyi 
karitatív szervezeteket. 
A karácsonyi emléktár-
gyak árusításából befolyt 
összeget Somorján az Ain 
Karim és a Vita Humana 
civil szervezeteknek ado-
mányozza. A szimbolikus 
csekket az árusítást köve-
tően a rendezvény műsor-
vezetője a helyszínen 
átadja a szervezetek kép-
viselőinek.
Az esemény menete min-
den településen egyfor-
ma. A műsor 16.00 órakor 
speciális tánccal kezdő-
dik, majd 16.30-kor meg-
érkezik Coca-Cola-kami-
onján Santa Claus, aki-
től a résztvevők 18.00 óra-
kor vesznek búcsút, elkí-
sérik további útjára. Santa 
Claus kamionjának útját 
végigkísérhetik a www.
vianocnykamion.sk honla-
pon és a Facebookon is. (–)

Somorjára jön 
a karácsonyi kamion

Balról: Nagy Terézia, Méry Rebeka, Méry Beáta és Méry Borbála
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• Október 20-án 23.30 óra-
kor csendháborítás történt 
a Csölösztői úton. A rend a 
rendőrök felszólítását köve-
tően helyreállt. 
• Október 22-én 22.30 óra-
kor bejelentés érkezett a 
rendőrségre, hogy az egyik 
Iskola utcai lakóház pincé-
jében hajléktalan húzódott 
meg. Felszólításra az illető 
elhagyta a helyszínt.  
• Október 23-án 10.20 óra-
kor a rendőrök járőrözés 
közben arra lettek figyelme-
sek, hogy a Vega bevásárló-
központnál utcai árusítás 
folyik. Mivel az árusoknak 
nem volt engedélyük, pénz-
bírságot róttak ki rájuk.

• November 7-én 11.20 
órakor bejelentés érkezett 
a rendőrségre a Kaszár-
nya utcából, hogy az egyik 
családi házra légpuskából 
származó sörétek hullanak. 
A rendőrök felszólították 
az elkövetőt, hogy vessen 
véget a lövöldözésnek.  
• November 13-án 9.20 
órakor a járőrök a Szél 
utcán figyeltek fel arra, 
hogy a kutyát sétáltató 
személy nem szedte össze 
kutyája után az ürüléket. 
Tettéért 30 euró bírságot 
kapott.
• November 19-én 10.15 
órakor a Gazda soron 
kapott 10 eurós pénzbün-

tetést az a kutyatulajdonos, 
aki póráz nélkül sétáltatta a 
kutyáját.
• November 20-án 23.56 
órakor a rendőrök a Gazda 
soron 20 euró büntetést rót-
tak ki arra a személyre, aki 
nem tartotta be az éjszakai 
csendrendeletet. 
• November 21-én 16.00 
órakor a rendőrök felszó-
lították a hajléktalanokat, 
hogy hagyják el az autó-
busz-megálló épületét, mert 
zaklatták a buszra várakozó 
utasokat.
• November 24-én 8.40 óra-
kor lakossági bejelentés 
érkezett, hogy az egyik Gaz-
da sori épületről ellopták 

a réz lefolyócsövet. A térfi-
gyelő kamera segítségével 
a rendőrök felismerték az 
egyik elkövetőt. Az esetet az 
állami rendőrség vizsgálja.  
• November 26-án 13.15 
órakor bejelentés érke-
zett a rendőrségre, hogy az 
Úszori úton ismeretlen fér-
fi fekszik a földön. A hely-
színeléskor kiderült, hogy 
a férfi erősen ittas, de lát-
hatólag nem sérült. 
– Ugyanezen a napon haj-
nali 1 óra 20 perckor egy 
férfi a Tesco áruház drótke-
rítésén keresztül péksüte-
ményt és zöldséget lopott. 
Az esetet az állami rendőr-
ség vizsgálja.

A VÁROSI RENDŐRSÉG HÍREI

ZENESAROK – THE BUTCHERS
Mostanában több koncertet hirdető poszteren látható a Husi 
& the Butchers (Husi és a hentesek) zenekar neve, amelynek 
tagjai a Hushegyi testvérek (András, vagyis Husi, és János), 
illetve Petrákovics Zoli. Zolit, sajnos, nem sikerült elérnem, 
de az ikrek szívesen beszámoltak a zenekarról és a muzsiká-
lás iránti szeretetükről.

Nemrégiben nevet vál-
toztattatok (Husi & ¶e 
Butchers-ről ¶e Butchers-
ra). Mi volt ennek az oka?
Husi: – A zenekarban kez-
denek felpörögni a dolgok, 
így gondoltuk, jobb lesz vala-
mi komolyabb név. A Äe 
Butchers egyszerű és köny-
nyen megjegyezhető. A zene-
kar is sokat változott, így ez 
a név sokkal jobban képvisel 
minket. 
Meséljetek egy kicsit a kez-
deteitekről a zenében, hogy 
képben legyünk! Milyen 
zenekarokban játszottatok 
eddig?
János: – Számomra a komo-
lyabb áttörést a 1celá5 nevű 
pozsonyi zenekar jelentette, 
ahol az énekes-gitáros szerep 
jutott nekem. Nemrég azon-
ban szétestünk, és azután 
jött a Husi & Äe Butchers, 
amely nemrégtől már csak Äe 
Butchers lett.
Husi: – Az én zenekara-
im közül említésre méltó az 
ASB és a Cinnamon Island 
(magyar fordítása: fahéjszi-
get) nevű zenekarok. Miután 
szétesett a Cinnamon Island, 

két zenekartársammal, Méry 
Dávid dobossal (aki jelen-
leg a Renton and Äe Error 
Jam nevű zenekar tagja) és 
Gódány Tibi basszusgitárossal 
úgy döntöttünk, hogy meg-
alapítjuk a Äe Butchers-t. De 
hamarosan ők időhiány miatt 
kiszálltak a zenekarból, és 
ekkor kértem meg a tesómat, 
Jánost, akinek akkoriban esett 
szét a 1celá5, hogy lépjen be 

mint basszusgitáros, illetve 
Petrákovics Zolit, hogy legyen 
a dobosunk.
Mi a helyzet a számok stílu-
sával, a szövegekkel?
János: – A zenénk stílusát a 
blues-rock jellemzi. A számo-
kat a tesóm írja angol nyel-
ven. Néhány saját szám is 
szerepel a listánkon. Ezeken 
kívül átvett számokat is ját-
szunk olyan előadóktól, mint 
Joe Bonamassa, Jimi Hendrix, 
Eric Clapton vagy Julian Sas.
Az utóbbi időben eléggé 
sokat koncerteztek. Merre 
játszottatok mostanában?
János: – Jártunk példá-
ul Dunaszerdahelyen a Soul 

Hunter-ban, a nagyudvarno-
ki rockfeszten, Felsőszelin és 
Vágsellyén a Peklo Rock Club-
ban.
Hol láthatunk titeket a közel-
jövőben?
János: – December 8-án két 
helyen is játszunk: Vágsellyén 
és Feketenyéken. 21-én meg 
nagy koncert lesz a somorjai 
Piton bárban.
Husi: – Egyébként min-
den infó fent van a 
thebutchersmusic nevű 
Facebook-oldalunkon. Ha 
valakit megszólítottunk, nyu-
godtan lépjen kapcsolatba 
velünk.

Boda Bianka

¶e Butchers, balról:Petrákovics Zoli, Hushegyi András és Hushegyi János
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POLGÁRMESTER-
KUPA TIZEDSZER

REMEK ŐSZI SZEREPLÉS

SZUPERSZTÁROK A KAJAKOSOK 
KÖZÖTT

Eredményes évet zárt a somorjai STK 1914 labdarúgócsapata: 
tavasszal második lett a III. liga nyugati csoportjában. Sike-
res volt az osztályzón is, és feljutott a második legfelső baj-
nokságba.
Mozgalmas volt a nyár a 
Pomléban. A focisták csak 
egy hét szabadságot kaptak, 
nagy volt a játékosmozgás. 
Ennek ellenére az STK a II. 
liga üde színfoltja volt. Az őszi 
idényt a csapat a nyolcadik 
helyen zárta. Tizenkilenc for-
duló alatt huszonhárom pon-
tot harcolt ki. Ez hattal több, 
mint amit a kieső, 11. helyen 
álló Liptószentmiklós csapa-
ta szerzett. Remek ez az ered-
mény. Hisz több II. ligás csa-
patban a labdarúgók profik, 
a somorjai csapat játékosai-
nak a focin kívül civil munká-
juk is van. Hogy melyik őszi 
meccsekre fogunk még soká-

ig emlékezni? Például az első 
második osztályos somorjai 
gólra. Ezt a horváth légiós, 
Igor Ležaič a 4. fordulóban a 
Ružiná ellen lőtte. Augusz-
tus utolsó szombatján az STK 
2 : 0-ra legyőzte Liptovský 
Mikuláš csapatát. Ez volt a 
kék-fehér csapat első három-
pontos meccse. Ezután kitűnő 
sorozatba kezdett a somorjai 
klub, hét meccsen nem talált 
legyőzőre. Október hatodi-
kán a DAC vendégszerepelt 
a Pomléban, és a találko-
zón 1500 néző volt! Ennyien 
focimeccsen Somorján még 
nem voltak!

Duducz Tibor

TÖRTÉNELMI TENISZSIKER!

A somorjai teniszklub fia-
tal lányai történelmi sikert 
értek el Pozsonyban a Nem-
zeti Teniszközpontban meg-
rendezett (NTC – Národný 
tenisový centrum) FED 
CUP 2012 országos verse-
nyen. Csapatversenyben a 
Slovan B mögött a második 
helyen végeztek, amire eddig 
nem volt példa a klub törté-
netében. Varga Péter edző-
től megtudtuk, hogy Szlo-
vákiában országos bajnok-
ságuk csak a 11 év felettiek-
nek van teniszben. Viszont 
minden évben megrende-
zik a nyolctól tízéves korú 
teniszesek részére a Gyerek 
Davis és Fed Cup elnevezé-
sű országos versenyt. A Davis 
Cupban a fiúk indulnak, a 
Fed Cupban a lányok.  A terü-
leti és regionális fordulókon 

keresztül vezet az út az orszá-
gos  versenyig, melyen idén 
októberben az ország leg-
jobb 14 csapata mérte össze 
erejét.  A Méri Eszter, Var-
ga Villő, Denisa Cinkoczká 
és Adriana Kráĺová alkot-
ta, tizenéves lányokból álló 
somorjai csapat az egész ver-
seny alatt kitűnően helytállt, 
egyedül a döntőben kaptak 
ki a Slovan B csapattól meccs-
labdával.  Ez egy történelmi 
siker a teniszklub eddigi éle-
tében, hiszen még soha nem 
játszottunk döntőt ezen az 
országos versenyen. A klub 
ezúton is köszönetét fejezi 
ki a város önkormányzatának 
az anyagi támogatásért, vala-
mint a Corvin Mátyás Alapis-
kolának azért, hogy a tél folya-
mán biztosítja az edzéslehető-
séget.                                      (kk)

A hagyományos tornát a 
Gladiátor birkózóklub idén 
november 10-én rendezte 
meg. A rendezvény a klub 
krónikájába Fodor László-
emlékversenyként került be. 
„Ezzel is a nyáron hirtelen 
elhunyt kiváló edzőtársunk 
emlékének adózunk” – nyi-
latkozta lapunknak Horváth 
István, a klub vezetőedzője, 
aki egyben a szlovákiai válo-
gatott edzője is.
A nemzetközi tornán 16 
klub 106 versenyzője vett 
részt Csehország, Magyaror-
szág, Horvátország és Szlo-
vákia színeiben. A verseny-
zők minden egyes kategóri-
ában (előkészítő, i©abb diá-
kok, kadettok, juniorok és 
szeniorok) kiváló teljesít-
ményt nyújtottak, a nézők 
nagy megelégedésére. A vég-
eredményt tekintve a hazai-
ak bizonyultak a legeredmé-
nyesebbnek, 106 ponttal ők 
nyerték a csapatversenyt, így 
a vándorserleg újra Somor-
ján maradt. 

A Gladiátor klub vezetése 
nem titkolja, hogy álmuk a 
Rio de Janeiróban négy év 
múlva rendezendő olimpiai 
játékokra való kijutás. A fel-
készülés érdekében az edzők 
– Oláh Olivér és Horváth 
István – már most minden 
tőlük telhetőt megtesznek. A 
sportág legnagyobb esélye-
sei az olimpiai szereplésre: 
Soós Tamás, Čech Dávid és 
Simon Krisztián.  (ti)  

A birkózóklub ezúton mond 
köszönetet a rendezvény 
támogatóinak: Fodor Lász-
ló családjának, a verseny-
zők szüleinek, Somorja 
Váro sának, a Russel export-
import cégnek, amely a 
győzteseknek járó serlegek-
ről és pólókról gondosko-
dott. Továbbá: a Dukasco 
trade-nek, az ACJ-nek, a 
Czucz-pékségnek, az MS 
Sportnak, az Iris virágüz-
letnek, a Jó Bástya étterem-
nek és nem utolsósorban a 
Collektion Slovakiának.

Dušan Čaplovič, az SZK oktatási minisztere novem-
ber 14-én a pozsonyi Bôrik Szállóban fogadta azo-
kat a fiatalokat, akik az utóbbi időszakban kimagas-
ló eredményeket értek el a tudomány, a kutatás és a 
sport terén. Köztük volt a somorjai Gladiátor birkó-
zóklub üdvöskéje, Soós Tamás is. Tamásnak a Szent 
Gorazd-emléklapot a birkózásban elért eredményei-
ért s a szumóban idén Budapesten szerzett Európa-
bajnoki címéért ítélték oda.

A somorjai kajakosok szoká-
sukhoz híven a helyi csónak-
házban találkoztak, hogy pon-
tot tegyenek a lassan elmú-
ló év végére, amelyben ismét 
remek eredményeket értek el.
„Nem volt ez tipikus évzá-
ró. Inkább úgy nevezném, 
hogy egy kellemes összejöve-
tel volt. Jelen voltak a verseny-
zők, a szülők, a támogatók és 
Somorja város képviselői”, 
mondta Tóth Imre a kajak-
canoe klub elnöke. Virággal 
és ajándékkal köszöntötték 

fel Jurčová-Puha Szilvia edzőt, 
aki jelenleg anyaszabadságon 
van Palkó nevű kisfiával.
A jó hangulathoz hozzájá-
rult a remek pacal és gulyás, 
melyet Boros Árpád és Orosz 
Tibor készítettek el. Valamint 
a jó zene is. A versenyzők és az 
edzők új ágazatban is össze-
mérték a tudásukat – ének-
ben. És ki lett a somorjai szu-
persztár? A madarak azt csiri-
pelték, hogy Orosz Csaba és 
Sándor Árpád, a két edző...

Duducz Tibor  
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2012. október 17-én 
Medík Karolína, októ-
ber 27-én Brišková Lau-
ra és Praščáková Stela, 
október 29-én Baráth 
Leon Karol, novem-
ber 3-án Bernát Šimon, 
november 4-én Mezey 
Dominik Pavol, novem-
ber 5-én Novotná Mia és 
Patonyiová Sofia, novem-
ber 7-én Rauko Jakub és 
Ďuriš Lucas, november 
9-én Kovács Cynthia és 
Bognár Dominik, novem-
ber 10-én Duben Kristóf 
Csaba, november 11-én 
Adámek Šimon, novem-
ber 12-én Lukačovičová 
Daniela és Pajdlhauserová 
Ema, november 15-én Kiss 
Márton, november 16-án 
Baráth Noémi és Kurucz 
Bálint, november 17-én 
Bott Benett látta meg a 
napvilágot.
Sok sikert, újszülöttek!

SZÜLETETT

2012. október 25-én Fehér 
Zdenka 85 éves korában, 
október 27-én Bartal Imre 
67 éves korában, októ-
ber 28-án Fehér Otília 
78 éves korában, novem-
ber 9-én Karvay Erzsébet 
88 éves korában, novem-
ber 17-én Ulehla Éva 60 
éves korában, november 
18-án Orešanská Edita 57 
éves korában, november 
19-én Sátor Piroska 76 éves 
korában, november 23-án 
Hložan Júlia 90 éves korá-
ban, november 24-én Bukor 
Mária 59 éves korában távo-
zott az élők sorából.
Béke poraikra!  

ELHUNYT

2012. DECEMBER12

KÖSZÖNTŐ

Jó egészséget, sok erőt, bol-
dogságot kívánunk azon 
polgártársainknak, akik 
decemberben töltik be 70., 
75., 80., 85. és ennél több 
életévüket: Balogh Gizella, 
Maár Irén, Mgr. Borguľová 
Eva, Ján Babej mérnök, 
Čurková Mária, Bot-
lik Erzsébet, Botló End-
re, Medzihradská Mar-
ta, Kádek Magdaléna, Bíró 
Ilona, Bíró István, Pelech 
Ilona, Zachariás Erzsébet, 
Czira Zsuzsanna, Bodó 
Gizella, Husvéth Károly.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT

APRÓHÍRDETÉS

2012. november 24-én Méry 
Tamás és Orbán Georgína, 
Nagypakán Lipka Róbert és 
Gajdošová Lucia esküdött 
örök hűséget egymásnak.
Gratulálunk!

• Vennék garázst Somorján 
a Fő utcán. Tel.: 0903 237 566

HOTEL KORMORÁN

December 31. – SZILVESZ-
TER 2012 –  ételek, italok 
gazdag választéka svédasz-
tal formájában, közismert 
művészek fellépése, hangu-
latos zene, éjféli tűzijáték és 
szerencsét hozó újévi malac. 
Jegyelővétel: 031/5909 412.
A szálloda januártól bolha-
piacok szervezését tervezi. 
Bővebben: 
(www.hotelkormoran.sk)

MEGEMLÉKEZÉSEK

Fájó szívvel emlékezünk halálának 
1. évfordulóján SLUKA JÁNOSRA 
(Tejfalu).

Emlékét örökké őrző családja

„Csendes emlékkel a sírodhoz járunk,
Gyertyalángnál érted imádkozunk.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet:
Hogy egyszer majd találkozunk veled.“

BABAKLUB ANYAKÖZPONT

December 5., 10.00 óra – 
Mini-Mikulás óvodáskor 
előtti gyermekek számára. 
Belépő: 5 euró. Helyszín: a 
Babaklub
December 12.–14. – levél-
írás Jézuskának – a gyerme-
kek leírhatják vagy lerajzol-
hatják karácsonyi kívánsá-
gaikat.  
– Ugyanezeken a napokon: 
Karácsonyi ponty – a gyer-
mekek kidíszíthetik, kifest-
hetik halacskájukat.
Hétfő: ZUMBA – 3 éves kor-
tól – 17.15
Kedd: YAMAHA zeneiskola, 
I. 10.00, II.: 11.00 óra
Csütörtök: ZUMBA 3 éves 
korig – 10.00
Elérhetőség: az adóhivatal 
épülete, Gabona u. 1128, 
Somorja, tel.: 0904 092 137
Nyitva tartás: hétfő, szerda 
és péntek: 8.30–12.00
A Babaklub december 24-től 
január 4-ig zárva tart.

Örök hiányukat érezve emlékezünk szeretteinkre,
SÁRKÖZI JULIANNÁRA, akit egy éve, 
2011. december 4-én, és 
SÁRKÖZI LÁSZLÓRA, akit 26 éve, 
december 27-én veszítettünk el.

                                                         Szeretteik

Halálának 20. évfordulója alkalmá-
ból fájó szívvel emlékezünk
MEZEY ANNÁRA 
és lányára, ČIBA ÉVIKÉRE.
El nem múló szeretettel örökké a 
szívünkben őrizzük emléküket!
Szerető férjeik, testvéreik, gyermekeik, 
unokáik és az egész rokonság  

„Belül úgy izzik bennünk a bánat,
Az emlékek csendben fájnak.
Égi könnycsepp, mondd meg 
édesanyánknak és édesapánknak,
hogy szeretjük,
és amíg élünk, el nem felejtjük.”

Vállalkozói enge-
déllyel rendelkező 

FODRÁSZNŐK 
jelentkezését várom. 

Bérbe adok 
fodrászszéket is. 
Tel.: 0905 757 555

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

•  December 10. – Hamupipőke – a sninai Clipperton Szín-
ház előadása a szlovák tanítási nyelvű alapiskola tanulói 
részére – 8.30

•  December 12. – Neil Simon: A napsugár fiúk – komédia 
két részben a budapesti Körúti Színház előadásában. Sze-
replők: Galla Miklós, Koltai Róbert és mások – 19.00

•  December 20. – Karácsonyi koncert – a Somorjai Németh-
Šamorínsky István Művészeti Alapiskola diákjainak kon-
certje a somorjai iskolák tanulói részére – 9.30 és 11.00

•  December 22. – a Csali gyermek-néptáncegyüttes karácso-
nyi műsora – 17.00

November 6-án a Corvin 
Mátyás Alapiskola 4. a és 4. 
b osztályának tanulói elutaz-
tunk az ógyallai csillagvizs-
gálóba. Busszal utaztunk. Az 
úton beszélgettünk és a tájat 
néztük. A busz a csillagvizs-
gáló udvarán parkolt le. Ami-
kor kiszálltunk, a csillagvizs-
gáló egyik vezetője bevezetett 
bennünket egy helyiségbe, és 
levetített nekünk egy filmet a 
Napról, a Holdról és a Föld-
ről. A teremben csillagásza-
ti eszközök is voltak. Amikor 
a vetítésnek vége lett, átvo-
nultunk egy másik terembe. 
Mikor mindenki elhelyezke-

dett, lekapcsolták a villanyt, 
és – hirtelen mintha a világ-
űrben lettünk volna, láttuk 
a csillagokat. A vezető meg-
mutatta az ismertebb csil-
lagképeket, és érdekes tör-
téneteket mesélt róluk. A 
legvégén egy szórakozta-
tó mesét is levetített, ami-
nek az volt a címe, hogy „A 
tehén a Holdon”. A vetí-
tés végén emléktárgyakat, 
képeslapokat, naptárt lehe-
tett vásárolni. A csillagvizs-
gáló udvarán még készítet-
tünk egy közös fotót, aztán 
hazaindultunk Somorjára.

György Eszter, Czvedler Márk, 4. a

CSILLAGVIZSGÁLÓBAN JÁRTUNK



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

‐‐PERMANENTNÝ MAKE UP:PERMANENTNÝ MAKE UP:
‐‐tetovanie tetovanie OBOOBOČČIA IA  ‐‐ celceléé

‐‐ ččiarkovaniarkovanéé
‐‐ 3D !!!NOVINKA!!!3D !!!NOVINKA!!!

‐‐tetovanie tetovanie PIERPIER ‐‐ kontkontúúra plus tiene 3Dra plus tiene 3D
‐‐ celceláá výplvýplňň pierpier

‐‐tetovanie tetovanie OOČČÍÍ ‐‐ hornhornéé linkylinky
‐‐ dolndolnéé linkylinky

‐‐TETOVANIETETOVANIE

‐‐ODSTRAODSTRAŇŇOVANIE   TETOVANIA  S REJUVIOVANIE   TETOVANIA  S REJUVI

‐‐PIERCINGPIERCING

DIANA PDIANA PÁÁLOVLOVÁÁ –– 0903/9592440903/959244
dipalova@gmail.comdipalova@gmail.com
http://www.facebook.com/PermanentMakeUptattoohttp://www.facebook.com/PermanentMakeUptattoo

TermTermííny na objednny na objednáávky!!!vky!!!

...Diana Ink......Diana Ink...
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Az Ain Karim 
Polgári Társulás

gyűjtést szervez 

tartós élelmiszerrel
tisztálkodási- és tanszerekkel
ebédjegyekkel

Az összegyujtött dolgokat Somorja szegényei, 

rászorultjai között osztjuk szét.

Evangélikus plébániahivatal, Gazda sor 37, Somorja
minden szerdán és pénteken 18:00-től 19:00-ig
vasárnaponként  9:00-től 11:30-ig

Római Katolikus Templom sekrestyéjében, Kolostor utca 2, Somorja
naponta a szentmisék után

Érdeklodni lehet: Ivana Tisoňová (0917 273 986)

az öröm 
   adakozással 
      növekszik

Ön is hozzájárulhat:

˝

Adományok kezdése 18. 11. 2012 – 16. 12. 2012

Gyujtohelyek:

Elfogadás ház, Fazekas utca 1, Somorja
minden munkanapon  9:00-től  16:00-ig
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/Ca�eFranco GAZDOVSKÝ RAD 41, ŠAMORÍN

šťastné a pokojné vianoce  
a úspešný nový rok prajeme

kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk
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Občianske združenie 

Ain Karim
organizuje akciu

3R
trvanliv ch potrav n
hygienick ch potrieb
stravn ch l stkov

oz ierané ve i rozdáme n dznym 

a hudo n m v amor ne.

Evanjelick  farsk  rad, Gazdovsk  rad 37, amor n
          ka d  pondelok a stredu od 16:00 do 18:00
          ka d  nede u od 9:00 do 11:30

centrum om prijatia, rnčiarska 1, Šamor n
          každ  pracovn  de  od 9:00 do 16:00

Kontaktná oso a: Ivana Tisoňová (0917 273 986)
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      astie

trvanliv ch potrav ntrvanliv ch potrav ntrvanliv ch potrav ntrvanliv ch potrav ntrvanliv ch potrav ntrvanliv ch potrav ntrvanliv ch potrav ntrvanliv ch potrav ntrvanliv ch potrav ntrvanliv ch potrav ntrvanliv ch potrav ntrvanliv ch potrav ntrvanliv ch potrav ntrvanliv ch potrav ntrvanliv ch potrav ntrvanliv ch potrav ntrvanliv ch potrav ntrvanliv ch potrav ntrvanliv ch potrav ntrvanliv ch potrav ntrvanliv ch potrav ntrvanliv ch potrav n

a oji  sa m ete aj y darovan m:

erné miesta:

ierka ude 

od 18. 11. 2012 do 16. 12. 2012

sakristia r msko-katol ckeho kostola anebovzatia anny árie, 
Klá torná 2, amor n
          ka d  de  po sv tej om i

NajčítaNejšie NoviNy v meste!
iNzerujte u Nás!

a legolvasottabb újság 
a városbaN!

HirdesseN NáluNk!
031/ 562 81 61

NoviNy@samoriN.sk




