
XXIII. évfolyam 11. szám    2013. november

Ezt az újságot a D. A. CZVEDLER Kft. ingyenesen terjeszti.

Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 

Dupla aranysávos minősítés a Csalinak
2013. október 4–6-a között hagyományosan Füleken zajlott a 
VII. Eszterlánc  – Gyermek Néptáncegyüttesek Országos Fesz-
tiválja, melyen 9 együttes és 300-nál több gyermek vett részt. 
Arányaiban a legnépesebb csapat Somorjáról érkezett Fülek-
re, hisz a Csali Gyermek Néptáncegyüttes két csoporttal, a Kis 
és Nagy Csalival, s összesen 85 fővel érkezett a versenyre.

A kétévente megrendezett 
verseny a szlovákiai magyar 
gyermek- néptáncegyüttesek 
legrangosabb országos ver-
senye. Részt venni rajta, eset-
leg előkelő helyezéssel haza-
térni nagy kitüntetésnek szá-
mít a szakmai berkekben. A 
Csali két éve egy csoportként 
indult, s aranysávos minősí-
tést nyert. Idén bátrabbak vol-
tunk és külön-külön indul-
tunk, megkockáztatva, hogy 
éppenséggel egymás ellen 
versenyzünk. Nagy volt a tét, 
tudtuk, nem lesz könnyű, de 
úgy indultunk útnak, hogy 
ezt a címet megpróbáljuk 
megvédeni. 
A szombati versenyen a Kis 
Csali Valacsay Franciska Játsz-
szunk együtt! című koreográ-
fiáját adta elő, amely csallókö-
zi gyermekjátékokat vitt szín-

padra. A kicsik elkápráztatták 
a zsűrit és a közönséget. Ren-
geteg pozitív kritikát kaptak, 
kiemelték a nagyszerű műsor-
szerkesztést és játékfűzést, de 
színpadi fegyelmük és gyö-
nyörű énekük is lehengerelte 
a zsűrit.
A Nagy Csali Nagy Myrtil és 
Konkoly László Egyszer volt, 
hol nem volt című koreog-
ráfiájával versenyzett. Szin-
tén sok dicséretet kaptak a 
szakmai értékelésen. A zsű-
ri külön kiemelte a csopor-
tot kísérő gyermekzenekart, 
hiszen a Csali volt az egyet-
len, amely saját gyermekzene-
karral lépett színpadra. Nagy 
elismerés illeti Hideghéty 
Jenőt, aki a művészeti alap-
iskola szárnyai alatt vezeti a 
zenekart. 
A háromnapos rendezvény a 

verseny és a játék 
jegyében telt, 
hiszen a verseny-
programon kívül 
a szervezők szá-
mos érdekes és fej-
lesztő kísérőprog-
rammal kötöt-
ték le a gyereke-
ket. A Csali nagy-
szerű élmények-
kel gazdagon tért 
haza erről a hosz-
szú útról. De nem-
csak új élmények-
kel gazdagodtak a 
gyerekek, hiszen 
az elmúlt egy év 
kitartó és követ-
kezetes munkája 
meghozta mind-
két csoport számára a gyü-
mölcsét. Mindkét együttesünk 
aranysávos minősítést nyert, 
azaz az ország 3 legjobb cso-
portja között két Csali is van 
(a zselízi Kincső fantasztikus 
műsoráért és teljesítményéért 
kiemelt aranysávot kapott).   
Nagyon nagy öröm ez szá-
munkra, hiszen nagyon sokat 

dolgoztunk mi, vezetők, szü-
lők és a gyermekek közösen 
ezért a sikerért. Számunkra, 
vezetők számára ez a díj visz-
szaigazolás arról, hogy jól tesz-
szük a dolgunkat, a gyerekek-
nek pedig hatalmas motivá-
ció, hogy az, amit csinálnak és 
tudnak, fontos és jó, büszkék 
lehetnek arra, hogy csalisok.
A Csali idén ünnepli megala-
kulásának 35. évfordulóját. 
E szép évfordulót december 
20–21-én rendezvénysorozat-
tal kívánja emlékezetessé ten-
ni. December 20-án 11.00 óra-
kor kezdődik Korpás Éva és a 
Csali koncertje az alapiskolák 
számára, 16.00 órától kará-
csonyi kézműves-játszóház 
várja a gyerekeket. Decem-
ber 21-én 17.00 órától ünne-
pi gálaestre kerül sor. Nagyon 
sok szeretettel várunk min-
denkit. Ünnepeljünk együtt!  

Nagy Myrtil
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Az önkormányzat nevében bárdos Gábor polgármester és 
Pogány Tibor alpolgármester október 29-én fejezte ki jókí-
vánságait azoknak a polgártársainknak, akik októberben töl-
tötték be 70., 75., 80., 85. és ennél több életévüket.

október 23-án a somorjai magyar szervezetek közösen emlé-
keztek meg a város főterén az 56-os magyarországi esemé-
nyekről. Tóth László felvételén az ünnepi szónok, György 
András református lelkész.

A Corvin Mátyás Alapiskola elsős kisdiákjai október 4-én 
ünneplőben jöttek az iskolába. Izgatottan várták ezt a 
napot, mert az elsősök avatására került sor. Az ünnepség 
reneszánsz hangulatban, Mátyás király szellemében zajlott. 
A diákok az előző napokban „lovagi tornán” vettek részt, 
melyet mindenki sikeresen teljesített. Az avatási ceremóni-
án az iskola igazgatónője, bugár Gabriella hivatalosan is az 
iskola diákjaivá avatta őket. Segítségére voltak a végzős diá-
kok korhű ruhákban. A gyerekek az igazgatónő előtt foga-
dalmat tettek, hogy szorgalmasak lesznek, és az iskola hír-
nevét öregbítik. A fogadalomtétel után oklevelet és a Hunya-
di család címerében található hollóval díszített emlékérmet 
vehettek át. 

október 25-én a tejfalui alapiskolások az egészség hete 
jegyében délutáni lakomát tartottak. A diákok minden osz-
tályban maguk készítették el a különféle gyümölcsökkel, dió-
val, mogyoróval teli tálakat, melyet aztán jóízűen elfogyasz-
tottak. Sötétedés után pedig nagy sétát tettek a faluban lam-
pionokkal, lámpásokkal. A gyerekeket az Aranykakas ven-
déglőben sült tökkel és sült almával várták.
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ElismErés a véraDóknak
A Vöröskereszt 
járási választ-
mánya idén is a 
dunaszerdahelyi 
bonbon Szálló 
éttermébe invi-
tálta a járás azon 
véradóit, akiket 
többszörös vér-
adásért elisme-
résben részesí-
tett. 
A rendezvé-
nyen városunk-
ból a Jánský-
emlékérem arany fokozatát 
Švec Ladislav és Zsigmond 
olivér, gyémánt fokozatát 
Moravčíková Alica, Tretiak 
Vladimír, Csenkey Lajos és Sze-
gény Ferenc vették át. Az érem 
ezüst fokozatát kapta Móricz 
Zoltán, Tóth Angéla és Minárik 
Roman, ők azonban nem jelen-
tek meg az ünnepélyes átadá-
son. A több mint százszori 
véradásért járó Kňazovický-
emlékérmet Vozník Rastislav 
vette át. Fürdős Józsefet, a 

Vöröskereszt somorjai alapszer-
vezetének elnökét Az emberi-
ességért, áldozatkészségért és 
önkéntes szogálatért járó érem 
II. fokozatával tüntették ki. Az 
elismeréseket Misányik Tibor 
járási elnök adta át.
A Jánský-emlékérem bronz 
fokozatát a Somorja városa 
által szervezett rendezvényen 
Hennyei Péter, Veres Gábor, 
Tóth beáta, Végh Miklós, 
Jávorka Lajos és Vaško Marek 
veheti majd át.    (ti)

A felvételen balról: Ladislav Švec, Vladimír Tretiak, 
Alica Moravčíková, Szegény Ferenc, guggol balról: 
Csenkey Lajos és Zsigmond Olivér.

2013. október 30-án tartotta ülését a városi képviselő-testület

tErítékEn a közlEkEDés és a mozi
A városi önkormányzat ülé-
sén gazdag volt a Lakossági 
észrevételek napirendi pont. 
A közgyűlések során talán 
még elő sem fordult, hogy 
négyen is szót kértek vol-
na. Katarína Ďurovková azt 
az áldatlan állapotot emlí-
tette, amely a reggeli és az 
esti órákban a Pozsony – 
Somorja közti útszakasz-
ra jellemző. 1994 óta utazik 
Pozsonyba, akkor autóbusz-
szal húsz perc alatt a fővá-
rosba ért. Ma viszont? Sok-
szor még egy óra sem elég. 
Az utóbbi időben már kerék-
párral jár be a munkahelyé-
re, és a csomagtartójára egy 
transzparenst tűz, melyen 
a megoldások lehetőségét 
vázolja fel. Az R7-es út kiépí-
tése várat magára, ezért 
más megoldást kell keresni, 
hiszen városunk lakosainak 
nagy része a fővárosba ingá-
zik a munkahelyére. A fel-
szólaló a témával kapcsolat-
ban vitát indított a Facebook 

közösségi oldalon is. Szeret-
né elérni legalább azt, hogy 
a RegioJet járataihoz igazod-
janak a Somorjáról Úszorra 
járó autóbuszok, sőt szerin-
te az is segítene a helyze-
ten, ha a gépkocsival utazók 
nem egyedül utaznának a 
főváros felé, hanem többen 
is összefognának, s tele jár-
művel mennének a munka-
helyükre. Ennek összehan-
golására jó szolgálatot tesz 
a közösségi oldal. Az önkén-
tes aktivista nem adja fel, s 
együttműködésre kérte fel a 
várost. A képviselők ígéretet 
tettek, hogy az önkormány-
zat közlekedési bizottságán 
belül létrehoznak egy mun-
kacsoportot, amellyel közö-
sen keresik majd a megoldás 
módját.
Végh Ákos tájékoztató jelleg-
gel ismertette a moziépület 
kihasználásának a lehetősé-
geit, Martin Šimurda a bél 
Mátyás Alapiskola körül reg-
gelente kialakult közleke-

dési viszonyokról, míg Jan-
ka bugárová a Tejfalusi úton 
levő bérlakások néhány lakó-
jának arrogáns viselkedésé-
ről szólt.
A város költségvetése harma-
dik negyedévi teljesítésének 
kiértékelése során megállapí-
tást nyert, hogy a megvalósí-
tás az előirányzottakkal össz-
hangban történik, a bevéte-
li rész 72,54, míg a kiadási 
rész 65,42 százalék. A képvi-
selők részben módosították 

is a város évi költségvetését, 
mégpedig bevételi és kiadási 
részét egyaránt 8 176 143,69 
euróra. Döntöttek néhány 
ingatlan értékesítésének, 
hasznosításának, cseréjének 
és bérbeadásának szándéká-
ról, valamint arról is, hogy a 
Németh-Šamorínsky István 
Művészeti Alapiskola egyko-
ri szolgálati lakását kiiktatják 
a lakásalapból, s a helyisége-
ket a jövőben oktatási célok-
ra használják.              (–)

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét arra, hogy közeledik 
a Somorja Város Önkormányzata által kiírt fotóverseny-
be való benevezés végső határideje: 2013. december 31. A 
SoMoRJA SPoRTÉLETE címmel meghirdetett versenyben 
csak amatőr fotósok vehetnek részt, a kategóriák a követke-
zők:
A kategória – 10-15 éves versenyzők 
B kategória – 16-19 éves versenyzők 
C kategória – 20 év feletti versenyzők.
A versenyről és szabályairól bővebben városunk honlapján: 
www.samorin.sk vagy lapunk július–augusztusi számában 
tájékozódhatnak.

FotóvErsEny 2013

somorja is a kiválasztottak 
között van

A Szlovák Köztársaság a sta-
tisztikai hivatalon keresz-
tül kapcsolódott be abba az 
adatgyűjtésbe, amely Auszt-
ria és Szlovákia között folyik 
a „Pozsony és Nagyszom-
bat megye lakossága hatá-
ron átnyúló közlekedési-szo-
ciológiai mobilitásának fel-
mérése a KoMoD módszer 
(brawisimo) szerint” címmel. 
A projektnek az a célja, hogy 
adatokat gyűjtsön a határ 
menti területeken élő lakosság 
mobilitásáról mind a szlovák, 
mind az osztrák oldalon.  
Szlovákiában az adatgyűj-
tés Pozsony és Nagyszombat 
megye véletlenszerűen kivá-
lasztott községeiben és városa-
i  ban, összesen 12 650 háztar-
tásban történik. A kiválasztott 
városok közé tartozik Somorja 
is. 
Az információk begyűjtése 
2013. szeptember 4-től decem-
ber 13-ig tart.
Az említett időszakban 

Somorja néhány háztartását 
felkeresi majd a statisztikai 
hivatal adatgyűjtéssel megbí-
zott munkatársa, aki a meg-
kérdezetteknél az adatgyűj-
tésre szóló hivatalos megha-
talmazással igazolja magát. A 
háztartásokban szerzett infor-
mációkat név nélkül jegyzi fel, 
az adatokat kizárólag statiszti-
kai célokra fogják felhasznál-
ni. A bizalmas adatok védel-
mét az állami statisztikákról 
kiadott 540/2001-es sz. törvény 
szabályozza, a személyi adatok 
védelmét pedig a 122/2013-
as sz. törvény, ill. e törvények 
későbbi kiegészítései és módo-
sításai szavatolják. A bizalmas 
és személyes adatok védelméért 
a Szlovák Köztársaság Statiszti-
kai Hivatala felel. 
Az adatok begyűjtéséről 
további információk találha-
tók a Szlovák Köztársaság 
Statisztikai Hivatalának hon-
lapján: www.statistics.sk/
mobilita. 
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szállj, zEnE, szállj!

Yehudi Menuhin New York-i 
felhívása nyomán 1975. 
október 1-jén nyilvánították 
e napot, október első napját, 
a zene világnapjává. A zse-
niális művész a zene össze-
fogó erejét, egynyelvűségét, 
esztétikai-érzelmi, emberi 
dimenzióit hangsúlyozta.
Kórusunk, a Híd vegyes 
kar dr. Hecht Anna kar-
naggyal már többször sze-
repelt a zene világünne-
pén Magyarországon, bará-
ti kórusok meghívására 
bátaszéken, Sárbogárdon, 
Győrzámolyban.
Idén Győrből jött a meg-
hívás. A több mint száz-
éves Rába Dal-  és Társaskör 
vendégei voltunk. Az egy-
kori Győri Vagon- és Gép-
gyár nagy múltú kórusa mai 
jogutódjának karnagyával, 
Róth József zenetanárral 
Győrzámolyban kötöttünk 
barátságot.
A hangverseny színhelye a 

koncertteremként műkö-
dő győri zsinagóga nagyter-
me volt. Eddig csak kívülről 
csodáltuk a templom és isko-
la épületegyüttesének remek 
kontúrjait, az ünnepi han-
gulatot sugárzó kulturális 
emlék harmóniáját, visszafo-
gott, elegáns stílusát. Ezért 
is kíváncsian és örömmel 
vállaltuk a fellépést. Vég-
re láthattuk teljes szépségé-
ben a zsinagóga belső tereit 
is. A lenyűgöző és hatalmas 
nyolcszög alakú centrális tér 
egy magas kupolával zárul, 
kétoldalt két szinten karzat-
tal, gazdagon alkalmazott 
színes orientalista díszítőele-
mekkel. Egy keleties kultú-
ra, de tájainkon sem idegen 
miliő felemelő látványa foga-
dott bennünket.
A hangversenyen fellépett 
a győri Pedagóguskórus, a 
Rába Dal- és Társaskör, a 
somorjai Híd vegyes kar és 
a Harmonia Classica kama-

razenekar. A kórusmuzsika 
különböző nyelvű, stílusú és 
műfajú művei hangzottak el 
a kórusok szép előadásában.
Kórusunk műsora 
zárószámaként a Harmonia 
Classica együttműködésével 
előadta Wolf Péter – Fülöp 
Kálmán: Musica beata című 
„Szállj, zene...” kezdetű 
kórusművét. Innét a címadó 
mondat: Szállj, zene, szállj.
Nagy sikert aratott a zenekar 
(Harmonia Classica) Sugár 
Rezső: Rondó zongorára és 
vonószenekarra című művé-
vel, Domsitz Erika zongora-
játékával. A kortárs magyar 
zeneszerző igényes népzenei 
témákat feldolgozó darab-
ja ugyan nem könnyű fel-
adat, de a zenekar magabiz-

tosan, professzionális szin-
ten tolmácsolta. A zenekart 
alapító, irányító és fejlesz-
tő hármas: Hegyi brigitta, 
Hideghéthy Jenő és Domsitz 
Erika lelkes együttműködése 
meghozta gyümölcsét. Szak-
mai pontosság, választékos 
repertoár, kiegyensúlyozott 
közösség jelzi az egész csa-
pat sikerét.
Az est csúcspontja a kóru-
sok két közös száma volt: 
Kodály Zoltán: Esti dal, 
Erkel Ferenc: Napköszöntő 
bordal.
2013. október 1-jén magasra 
szállt a zene és a dal a győri 
zsinagógában, ünnepi kulisz-
szák között, ünnepi szépség-
ben.

Jávorka Erzsébet

Ünnepi megemlékezés

Találkozó egy régi somorjaival

Városunkban is október 
23-án került sor arra a meg-
emlékezésre, amelyet az 
1956-os magyar forrada-
lom 57. évfordulója alkalmá-
ból rendezett a Csemadok 
alapszervezete és a Somorja 
Hangja – Vox Samariae Pol-
gári Társulás. A megemléke-
zést a város Fő terén, a Szűz 
Mária koronázási oszlopa 
előtt tartották 17 órai kezdet-
tel.  A szoborcsoport a ren-
dezvény alatt nemzetiszínű 
kivilágítást kapott. A meg-
emlékezésen felléptek a Cor-

vin Mátyás Alapiskola tanu-
lói, a Madách Imre Gimná-
zium diákjai és testvérváro-
sunk, Gyergyószentmiklós 
diákjai is. Az ünnepi szó-
nok György András refor-
mátus lelkész volt. A rendez-
vény a magyar himnusz és 
a székely himnusz eléneklé-
sével zárult. Ezután 18 órá-
tól a római katolikus temp-
lomban szentmisén, a refor-
mátus templomban pedig 
istentiszteleten vehettek 
részt a hívek.

Kopasz László

Családias légkörben került 
sor arra a találkozóra, ame-
lyet a Somorja Hangja – Vox 
Samariae Polgári Társulás 
2013. október 18-án szerve-
zett.  
Az illusztris vendég, Siklósi 
Lajos bácsi Pozsonyban szü-
letett 1935-ben. Gyermekko-
rát Somorján töltötte 1940 
és 1945 között. A „felszaba-
dulást” követően az első hul-
lámban telepítették ki – Raj-
kára vitték át családjával 
együtt. A legendás vitorlázó, 
volt balatoni vitorlázóbaj-
nok, aki 2002-ben a balaton 
Maratonon aranyérmet szer-
zett, negyvenkét éves szünet 
után. Jelenleg balatonalmá-
diban lakik. 
S. bonnyai Eszter, aki Lajos 
bácsival balatonalmádiban 
találkozott, vette fel a kap-
csolatot a polgári társulás-
sal, úgy gondolván, hogy 
So morján szervezhetné-
nek egy kisebb összejöve-
telt Lajos bácsi idelátogatá-
sának apropóján. Így került 
sor a találkozóra, ahol Lajos 
bácsi többek között mesélt 
azokról az időkről, amikor 
Somorja ismét Magyarország 
része volt. A kellemes hangu-
latú beszélgetésen a Somorja 
Hangja – Vox Samariae Pol-
gári Társulás tagjain kívül 
részt vett Fóthy János egyko-

ri alpolgármester, Élesztős 
Pál egyetemi tanár és Galam-
bos Ella nyugalmazott peda-
gógus is. A jelenlevőket főleg 
az érdekelte, milyen volt 
Somorja a negyvenes évek 
első felében, amikor Lajos 
bácsi itt lakott. Vendégünk 
mesélt egyebek mellett arról 
is, hogyan mentették meg a 
várost egy nagy robbanástól, 
miután a zsidó templomot 
lőszerraktárnak rendezték 
be a visszavonuló németek. 
Mesélt a város Fő terének 
sarkán álló turulszoborról és 
arról, hogy március 15-én ott 
tartották a nemzeti ünnepet. 
Elmondta, hogy a katolikus 
templomban volt elsőáldozó 
1943-ban, és hogy az egyik 
imakönyvében egy emléket 
őriz arról, hogy 1944-ben 
Kas Frigyest nevezték ki plé-
bánosnak Somorjára. Mesélt 
arról is, kinek milyen üzle-
te, kereskedése volt a város-
ban, név szerint emlékezett a 
tulajdonosokra is. 
A kora estébe nyúló találko-
zó végén Kiss Árpád elnök 
átnyújtotta a társulás ajándé-
kait, Kovács László – Görföl 
Jenő: Középkori templomok 
Dél-Szlovákiában, valamint 
Sajó Sándor: Szép szülőföldem, 
Felvidék (Sajó Sándor versei) 
című köteteit.  

Kopasz László
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ElinDult a ComEnius pályázat

a maDáChosok BurgEnlanDBan

Mindennapi életünk során gyakran találkozunk elesett embe-
rekkel, a sors számkivetettjeivel, betegekkel, hátrányos hely-
zetűekkel, gyerekekkel, idősekkel, kevés pénzből tengődő 
nőkkel, lányanyákkal. Hogyan látjuk őket? S hogyan látják 
őket a mai fiatalok? Ezt a tág témakört járja körül a 2013–
2015-ös időszakra meghirdetett Comenius pályázat. Az ötlet-
gazdát, a pályázat mentorát, somorjai „tulajdonosát”, Szűcs 
Irént kérdezem a részletek felől.

Kérem, mutassa be a projek-
tet.
– A pályázat teljes neve: 
Comenius – iskolai multila-
terális partneri kapcsolatok. 
Nemzetközi projekt, amely-
ben a hazai iskolákon kívül 
más európai országok, Török-
ország, olaszország, Spanyol-
ország, belgium, Németor-
szág, Finnország, Lengyelor-
szág és Kréta diákjai is részt 
vesznek. A pályázat sok téma-
kört ölel fel abban a részében, 
amelybe mi is bekapcsolód-
tunk. Szlovákiában egyedüli-

ként a mi iskolánk vesz részt 
benne. A pályázat célja az, 
hogy felhívja a fiatalok figyel-
mét a körülöttünk zajló élet 

árnyoldalaira, különösképpen 
fókuszálva a nők, a betegek és 
az idősek életére. 
Hogyan zajlik az alanyok 
felkutatása és az adatfelvé-
tel?
– A fiatalok közösségeket 
keresnek fel, mondjuk, egy 
öregotthon lakóit, megis-
merkednek és elbeszélget-
nek az ott élőkkel, és fényké-
peken, videón dokumentál-
ják a találkozót. A találkozók 
anyagából kiállítások, fotó-
albumok, weboldalas doku-
mentumok, naptárak, képes-
lapok és mozgóképanyagok 
készülnek. Pozitív oldala az 
anyaggyűjtésnek, hogy az 
egyes iskolák csoportjai meg-
osztják egymással a tapasz-
talataikat. A kapcsolattar-
tás angol nyelven folyik, ami 
egy újabb áldásos hozadéka 
a Comenius pályázatnak.

Ön, a somorjai művészeti 
alapiskola igazgatója, taná-
ra és a zeneiskola diákjai 
pedig aktív részesei lesznek a 
pályázatnak. Tevékenységük 
eredményei hogyan jutnak el 
az érdeklődő közönséghez?
– Azt szeretnénk, ha isko-
lánk valamiféle központja len-
ne a projektnek. Ebből a cél-
ból már felállítottunk a zene-
iskola előcsarnokában egy hir-
detőtáblát, amelyen bemutat-
juk gyűjtőmunkánk eredmé-
nyeit. Most még ugyan üres 
a tábla, de reményeink sze-
rint hamarosan sok-sok érde-
kes fotó lesz rajta, amelyeket 
minden érdeklődő szabadon 
megtekinthet. S persze a pro-
jekt lezárása után majd vissza-
térünk a témához, leszűrve a 
tanulságokat a szerzett tapasz-
talatokból.

Beszélgetett: Strieženec Sándor 

Szűcs Irén

Igazi verőfényes őszi reggel-
re ébredtek a Madách Gim-
názium tanulói pénteken, 
október 18-án. Különleges-
nek ígérkezett a hétvége első 
napja, mert a német nyelvet 
tanuló diákok ezt a napot 
burgenlandban töltötték.  
A gimisek első állomása 
Lockenhaus, azaz Léka volt: 
itt áll Ausztria utolsó lovag-
vára. 
A település a trianoni béke-
szerződésig Vas vármegye 
Kőszegi járásához tartozott. 
1921-ben Ausztria burgen-
land tartományának része 
lett.
Maga a fellegvár a 13. szá-
zad elején a német betöré-
sek ellen épült, a nyugati 
határvidék első kővára volt. 
A tatárjárás idején említették 
először írásban Leuca néven. 
Először királyi vár volt, majd 
bana ispán kapta meg. A 16. 
században már a Nádasdyak 
birtokában volt, mígnem 
Nádasdy Ferenc országbí-
rót a Wesselényi-összeeskü-
vésben való részvétele miatt 
fő- és jószágvesztésre ítél-
ték, és elkobzott birtokait 
1676-ban Esterházy Pál her-

ceg vette meg. A 20. század 
elejéig a vár Esterházy-tulaj-
donban volt. Léka várát 
1968-ban Paul Anton Keller 
osztrák író vásárolta meg, 
napjainkban a róla elneve-
zett alapítvány tulajdoná-
ban van.
A középkori várfalak közt 
megszemlélhetjük, milyen 
is volt egykoron egy felleg-
vár lovagterme, kápolnája 
(sok száz év előtti freskó-
maradvánnyal), díszterme 
és konyhája, láthatunk kiál-
lítást a hajdani szerzetesek-
ről, a keresztes lovagokról. 
A vár egyik fő látványossá-
ga a kínzókamra, benne a 
kínzóeszközök karakteres 
képviselőjével, a vasszűz-

zel. A várban természet-
rajzi múzeum is működik, 
melyet Huszty Ödön orni-
tológus, hercegi magán-
titkár alapított, egyedül-
álló a denevéreket bemu-
tató interaktív kiállítás 
– Lockenhaus sziklaürege-
iben Közép-Európa legna-
gyobb denevérkolóniája él.
Szóval: izgalmas látnivaló!
Léka után Kismartonban, 
azaz Eisenstadtban sétál-
tak a madáchosok. Az alig 
13 000 lelket számláló tele-
pülés tartományi főváros, 
az Esterházyak és Haydn 
városa. Csodálatos kas-
télya mellett a hangula-
tos kis utcák, a lenyűgöző 
templomok is elvarázsol-

ják az odalátogató turistá-
kat. Mivel alig 100 km-re 
fekszik városunktól, igazán 
érdemes ellátogatni ide.
A nap zárásaként még egy 
rövid állomás következett 
Parndorfban, ahol térsé-
günk egyik legismertebb és 
legnagyobb bevásárlóköz-
pontja áll, s ahol néhány – 
azóta már Ausztriában élő – 
volt madáchos is dolgozik.
A hazaút jó hangulatban 
telt. A kirándulás summá-
zásaként elmondhatjuk, 
bármennyire is teret hódít 
az angol nyelv térségünk-
ben, közös múltunkon és 
kultúránkon kívül a német 
nyelv az, ami minket Auszt-
riával összeköt.                (HV)
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állatorvos voltam algériáBan
A közelmúltban jelent meg  Fóthy János Öt év Afrikában című 
könyve. A szerző magánkiadásában megjelent könyvet mutat-
ta be népes közönség előtt Kovács László, a Madách Imre 
Gimnázium egykori igazgatója a Zalabai Zsigmond Városi 
Könyvtárban. A rendezvény házigazdája Végh László, a 
Bibliotheca Hungarica igazgatója volt. A szerzővel beszélget-
tünk.
A hetvenes évek derekán 
állatorvosként öt évet töl-
tött Algériában. Azóta har-
minc év telt el. Ennyi idő 
után hogyan maradtak meg 
Önben az emlékek olyan 
mélyen és elevenen, ahogy 
azt nemcsak a könyv olva-
sásakor, hanem a bemuta-
tó során tartott diavetítés-
sel egybekötött élménybe-
számolójában is tapasztal-
hattuk?
– Úgy, hogy szinte napon-
ta naplót vezettem. olyan 
mélyen megérintett az otta-
ni kultúra, a más életmód, 

a szokások, az értékrend, 
hogy belső késztetést érez-
tem ezeket feljegyezni. A 
feljegyzések évekig feküd-
tek íróasztalom fiókjában, 
miközben több mint fél-
száz diavetítéssel egybekö-
tött élménybeszámolót tar-
tottam Pozsonytól Kassáig, 
sőt kettőt az anyaországban 
is. A bemutatók nagymér-
tékben hozzájárultak az ott 
eltöltött időszak élményei-
nek, tapasztalatainak állan-
dó ébrentartásához. Emel-
lett esténként, ha becsukom 
a szemem, képzeletben szin-
te azonnal „elindul a film”, 
amely az ottani eseménye-
ket idézi fel. Az öt év alatt 
megtörtént események olyan 

mély nyomokat hagytak ben-
nem, hogy napi szinten buk-
kannak fel emlékezetemben.               
Mindig foglalkoztatott egy-
egy ország, nép megisme-
rése, lélektana. be lehet-e 
hatolni egy tőlünk távol álló 
nép titkaiba, meg lehet-e fej-
teni a másfajta kultúra, men-
talitás, szellem, a más éghaj-
lat rejtélyeit? Afrika földjén 
előttünk van a kincs, s raj-
tunk múlik, megleljük-e. Ha 
igen, akkor egy életre gaz-
daggá tesz bennünket, de ha 
elherdáljuk, akkor semmi-
vé válik és feledésbe merül. 

Éppen ezért határoztam 
úgy, hogy ezt a kincset meg-
osztom másokkal is, és köz-
readom.
Ön mindent megtett annak 
érdekében, hogy gyerek-
kori álmát valóra vált-
sa, ahogy a könyv elöljá-
rójában is írja: „…pozitív 
gondolataim teremtő ere-
je alakította ki számomra 
azt a lehetőséget, hogy öt 
évig Afrikában, ezen belül 
Algériában dolgozhattam 
állatorvosként”. Honnan 
az a mérhetetlen optimiz-
mus, az a hatalmas akarat-
erő, amely átsegítette Önt a 
megpróbáltatásokon? 
– A gondolatok a lélek, a 
szellem produktumai. Föl-

di életünk során gondolata-
inkkal teremtjük meg tuda-
tunkat, létünket. Minden, 
akik/amik vagyunk, gondo-
lataink eredménye.  A keleti 
filozófia egyik irányzata sze-
rint amilyenek a gondola-
taink, olyanok a képessége-
ink, amilyenek a képessége-
ink, olyanok a cselekedete-
ink, amilyenek a cselekede-
teink, olyan a sorsunk. Az 
optimizmusom ebből táp-
lálkozott: ha Isten velem, 
ki ellenem?! Az akaraterőm 
is Isten irányomban tanúsí-
tott csodálatos kegyelméből 
táplálkozott. Földi létünk 
Isten legnagyobb ajándéka, 
mert életünk során a világ-
egyetemnek nemcsak tétlen 
részecskéi, hanem tudatos, 
élő részei vagyunk.
Más emberek, más menta-
litás, más kultúra, egy egé-
szen más világ, melyben 
annak idején öt évig élt. 
Visszatérne ebbe a világ-
ba most is, ha arra kérnék, 
hogy állatorvosként újabb 
öt évet töltsön Algériában?      
– Mindent összevetve: az 
Algériában eltöltött öt év éle-
tem meghatározó élménye 
volt. Jó volt abban a mesevi-
lágban élni. Gazdag emberré 
váltam, olyan kincseket kap-
tam tőlük, melyekből sok-sok 
éven át egyensúlyban tudtam 
tartani a lelkemet. Hogy visz-
szatérnék-e? Ez ma már hipo-
tetikus kérdés, hiszen az arab 
világ forrong, megváltoz-
tak a viszonyok, s felettem 
is elszálltak az évek. Algéri-
ának ma már vannak saját 
szakemberei, saját értelmisé-
ge. Végezetül, de nem utol-
sósorban szeretném hangsú-
lyozni, hogy ennyi év távlatá-
ból is mélységesen tisztelem 
Algéria végtelenül egysze-
rű és melegszívű lakóit. Élet-
módjuk, mentalitásuk megis-
merése és a tőlük tanult türe-
lem lényegesen megkönnyí-
tette saját nehézségeim elvi-
selését. Talán nem tűnik sze-
rénytelenségnek, ha kijelen-
tem: nagyon szerencsésnek 
érzem magam, hogy mindezt 
láthattam és átélhettem.

Mit adott Önnek Afrika, ez 
az ezerarcú ország?
– A problémák és nehéz-
ségek mellett az álmok 
világát. Nagy-nagy öröm-
mel tölt el, hogy vilá-
gunk így kitágult, kiszéle-
sedett. Ilyenkor jön rá az 
ember arra, hogy a megany-
nyi különbség, a más-más 
kultúra, vérmérséklet, elté-
rő szokások és a különbö-
ző nyelv burkán áttörve az 
ember mindenütt felfedez-
heti és magáévá teheti azo-
kat az értékeket, amelyeket 
ez az izgalmas, bonyolult és 
gyönyörű élet kínál számára.
Köszönöm a beszélgetést.

Tóth Ilona
Tuba Ádám felvétele

Fóthy János: Öt év Afriká-
ban – Állatorvos voltam 
Algériában című könyve 
megvásárolható:
– a szerzőnél, tel.: 0908 668 069, 
e-mail: dr.fothy@gmail.com,
– a Zalabai Zsigmond Városi 
Könyvtárban, 931 01 Somorja, 
Park u. 4.
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Egy DiákkonCErt margójára

Ez a jéghegy csúcsa – mond-
hatná a koncertlátogató, aki 
végigülte a somorjai művé-
szeti alapiskola által szer-
vezett nemzetközi diákkon-
certet. Persze dicséretnek 
szánva. Hiszen különlege-
sen magas színvonalú pro-
dukciók sorjáztak az októ-
ber másodikán megvaló-
sult hangversenyen. Termé-
szetes, hogy minden isko-
la a legjobb diákjait „dele-
gálja” egy ilyen megmérette-
tésre, innét nézve valóban a 
jéghegy csúcsát jelenti, ami 
pódiumra került. De hogy 
ilyen sikeres legyen a merí-
tés, szükséges egy tisztessé-

ges színvonalú alap, amely-
ből választani lehet. Kons-
tatáljuk tehát, jól dolgoznak 
az iskolák. 
Ezúttal hét iskola növen-
dékei mutatkoztak be, s a 
mezőnyben jól állta a sarat 
a hazai iskola diáksága is. 
Domsitz Erika diákjai, név 
szerint: Nagy Szilárd, Juraj 
boráros (az ő produkció-
jukat Nagy Gergő gordon-
kás is erősítette) és Nyár-
fás Ida szép, kiegyensúlyo-
zott műsordarabokat mutat-
tak be. Juraj boráros har-
monikán is szerepelt, ami 
Věra Hlaváčková munkáját is 
dicséri. Szólóban Nagy Ger-

gő is fellépett, s az 
ő szereplése kap-
csán is szembetű-
nő, hogy csak saj-
nálhatjuk, ami-
ért Anna Šupková 
gordonka tanárnő-
nek nincs alkalma 
több diákot nevel-
ni e hangszeren. 
Mindenesetre Ger-
gő jó reklámot csi-
nál a gordonkának.
Méltassuk rövi-
den a vendégis-
kolák diákjait is. 

Szép kórusprodukció jött 
Pozsonyból (The Melodies 
kamara énekegyüttes –  ZUŠ 
J. Kresánka bratislava). Visz-
szatérő fellépőként mutat-
kozott be Kováč Mónika 
hegedűs (MAI Komárom). S 
mivel már szerepelt nálunk, 
lemérhető volt, milyen fej-
lődésen ment keresztül ez 
a tehetséges fiatal. Ugyan-
csak a komáromi iskolát kép-
viselte Misák bence fuvolás. 
Népes szereplőgárda érke-
zett Mosonmagyaróvárról 

(Mosonyi Mihály Zeneisko-
la). Fuvola (Jakab Kinga), 
furulya (béli-Jáger Dorina) 
szólódarabokkal érkez-
tek, de Varga bence tanár 
és csapata jóvoltából ferge-
teges dobprodukciót mutat-
tak be, amely zárta a hangver-
senyt. Győrből (Liszt Ferenc 
Zeneiskola) két darabbal érke-
zett Keszei Johanna (fuvola) és 
baross Ádám (zongora). Fia-
tal koruk ellenére csodálatos 
összhang uralta játékukat. A 
hainburgi iskola három fuvo-
lást küldött, a  Musikschule 
Wieselburg diákjai pedig F. 
Schubert- és F. Medelssohn-
bartholdy-énekdarabokat 
adtak elő.
Már hagyományosan a koncert 
része a képzőművészeti tagoza-
tos diákok munkáinak kiállítá-
sa Anna Mráziková vezetésével.
Mindent mérlegre vetve szép 
koncert zajlott. Tudom, a 
zenét nem magyarázni, hall-
gatni kell. Legyen hát ez az 
írás a következő nemzetközi 
diákkoncert beharangozója. 

Strieženec Sándor

tEjFalu és somorja 
raBBijai

A 19. század vége a hitköz-
ség életében az egyre inten-
zívebb átköltözködés jegyé-
ben telik. Sokan átköltöz-
nek az előkelőbb közeli kisvá-
rosba, So morjára. Ez a tény 
egy új hitközség megalakulá-
sát s egyben az eredeti (tejfa-
lui) fokozatos megszűnését is 
jelenti. A rabbinátus később 
szintén átköltözött Somorjá-
ra – először a bet ha midrást 
(imahelyiséget) helyezték át.
A Somorján dolgozó legel-
ső rabbi, Samuel Austerlitz 
(1870–1939) felügyele-
te alatt máig szép zsinagó-
ga épült 1912-ben historizáló 
stílusban. A bécsi születé-
sű Austerlitz rabbi nem más, 
mint Simon Auterlitz (1830–
1908) és sz. Knopflemacher 
Eszter (1839–1906) fia, kinek 
ősei már régen bécsben éltek. 
A házaspárnak Sámuellel 
együtt tizenkét gyermeke volt. 
Austerlitz Sámuel több 

jesivában tanult, rabbi címet 
bunim Szimcha Szofernál (a 
híres Chatam Szofer unoká-
ja) szerzett Pozsonyban 1892-
ben. Előbb szülővárosában 
tevénykedett, később Pápán, 
ahol az elismert helybeli rab-
bi, Mose Arje Roth (aki egy 
ideig szintén Eperjesen műkö-
dött) lányát vette feleségül. 
1914-ben azonban elhagy-
ja  Somorját, mert Miskolc-
ra hívják rabbinak. Itt orto-
dox főrabbi és a Ros ha jesiva 
(rabbiképző) vezető oktató-
ja lesz. Számos halachisztikus 
tanulmányt írt. Megadatott 
neki, hogy 1939-ben bekövet-
kező halálával elkerülte a II. 
világháború szörnyűségeit.  
A miskolci Avasi zsidó teme-
tőben van eltemetve, és sír-
ját fehér márvány síremlék, 
maceva (sírkő) takarja.

(Folytatjuk)
 Ján Hevera

 (Kotiers Márió fordítása)  

November 30-án nagysza-
bású hangversenyt ad a 
somorjai katolikus temp-
lomban a fennállásának 50. 
évfordulóját jövőre ünnep-
lő Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Vass Lajos Kóru-
sa. Az esti hangversenyt 
délután négy órakor könyv-  
és CD-bemutató előzi meg. 
Erről érdeklődtünk Hecht 
Annánál, a civil szerveződés-
ként működő pedagóguskó-
rus elnökénél:
– A kórus budapesti ven-
dégkarnagya, dr. Tóth Árpád, 
DLA nagydoktori disszertáci-
ójában Szíjjártó Jenő pozso-
nyi magyar zeneszerző művé-
szi tevékenységének kutatá-
sával foglalkozott. A kutatá-
si anyagból végül könyv lett, 
ennek a könyvnek a bemuta-

tójára és egy hozzá tartozó 
CD bemutatására kerül sor. A 
CD-n kórusunk Szíjjártó Jenő-
kórusműveket szólaltat meg, 
közöttük olyan vegyes karo-
kat is, amelyek hangverseny-
termekben – az előadókra rótt 
zenei igényesség miatt – csak 
ritkán csendülnek fel, példá-
ul az egykori dunaszerdahelyi 
kórusnak és karnagyának, 
Jarábik Imrének ajánlott Csal-
lóköz című mű vagy a monda-
nivalójával ma nálunk rend-
kívül időszerű mű, Az anyai 
szó.  Ez a mű a lemez címadó-
ja is. A kórus legújabb CD-
jének a címe ugyanis:  Mert 
törvény az anyai szó. Ez a 
kórusmű felcsendül az esti 
hangversenyen is, most szó-
laltatjuk meg először a Felvi-
déken.      (ti)

CD-bemuTaTó: 
„...mErt törvény az anyai szó...”
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Strieženec Sándor

Zenei élet Somorján 
éS környékén (19)
Időutazásunkban a nyolcvanas 
évekig jutottunk. Ez az évtized 
a várakozás, a nagy történelmi 
rendszerváltás előtti időszak 
volt. Így visszatekintve érez-
tük, hogy valami „van a leve-
gőben”, de azt kevesen gon-
dolták, hogy ekkorát változhat 
körülöttünk a világ. Talán ez 
a latens új időkre várás hozta, 
hogy ekkoriban mintha keve-
sebb zenekar alakult volna. 
Említettük már a Samaria blu-
es bandet, amelyben Erich 
boboš Procházka zenei pályája 
is elindult. De ez így nem igaz, 
hiszen boboš már korábban 
is tevékenykedett, még pedig 
dobosként. A zenekart, amely-
ben szerepelt, black Rattsnak 
hívták, s punk stílusú dalokat 
játszott. Saját szerzeménye-
ket s a műfaj klasszikusaitól 
(Sex Pistols, Ramones) átvett 
nótákat. További tagok voltak: 
Horina István – basszusgitár és 
Takács Lajos – gitár. Az együt-
tes addig működött, amíg 
boboš be nem rukkolt katoná-
nak, utána Ramzes néven foly-
tatták, amelyben Limpár Lász-
ló dobolt. A fiatalon elhunyt 
Horina Pityu volt a zenekarok 
motorja, róla mondja Limpár 
Laci: „Kitűnő szervezési tehet-
sége volt, sok koncertet inté-

zett. Előfordult, hogy Tár-
nokon játszottunk, s a zene-
kart, de a somorjai rajongókat 
is autóbusz szállította a szín-
helyre.” Horina István később 
lemezkiadót is alapított, s rock-
zenei programok, koncertek 
szervezésében vett részt.
Ami boboš dobolását illeti, 
megkérdeztem néhány tanút, 
akkori zenész barátját. Afelől 
érdeklődtem, hogy milyen is 
volt játéka ezen a hangszeren, 
s az egyöntetű vélemény: dina-
mikus és hangos...   Az igaz-
sághoz tartozik, hogy előt-
te dobosként jó néhány évet 
lehúzott a somorjai önkéntes 
tűzoltótestület zenekarában 
is. Érdeklődésemre ezt mond-
ta: „A fő hangszerem a kisdob 
volt, de univerzális zenész vol-
tam, ha kellett, beugortam 
nagydobon vagy cintányéron 
is.” Dobos karrierjének a kato-
naság vetett véget, amikor 
leszerelt, már a szájharmoni-
ka kapott prioritást a hangsze-
rek közül.
Egy másik, a nyolcvanas évek-
hez köthető együttes a Metal  
Sector volt. A zenekar 1987-
ben alakult, s az ősverzió így 
nézett ki: Csiba Richárd (Ricsi) 
– ének, Szitási Zsolt (Szity) – 
gitár, Horváth Gábor (Cocó) 

– basszusgitár, Kocsis Ervin 
(Vukk) – gitár, vokál, Deák 
Ferenc – dob. Később még 
megfordult a csapatban Gálfi 
József (Jocó) – ének, gitár, és 
Hevesi Endre – gitár is.
A Metal Sector a nagylégi kul-
túrházban kezdett gyakorol-
ni, s hamarosan népszerű lett 
a környéken. Saját dalokat írtak 
magyar szövegekkel, amelyek 
többnyire kollektívan szület-
tek, ki-ki hozta a maga ötletét. 
Stílusukról sokat elárul ked-
venc együtteseik listája, akik-
kel mint előzenekar közösen 
léptek fel: Pokolgép, ossian, 
Moby Dick, Akela. Számos fel-
lépéseik mellett többször részt 
vettek a Rockmisszió nevű 
tehetségkutató versenyen, ahol 
díjakat is begyűjtöttek. olya-
nok zsűrizték őket, mint ber-
ki Tamás, balázs Fecó vagy 

Suszter Lóránt. Kocsis Ervin 
viccesen-szomorúan mesél-
te, hogy egyszer majdnem az 
Iron Maiden előzenekara let-
tek... A sztároknak Duna-
szerdahelyen kellett volna fel-
lépniük, s a Metal Sector lett 
volna az előzenekar. Csak-
hogy a szerdahelyi helyszín 
befogadó kapacitása kevés-
nek bizonyult, így Pozsony-
ba került a koncert, ahol már 
a „magyaros” repertoár nem 
felelt meg. 
A csapat tagjai közül ma is 
többen zenélnek: Csiba Ricsi 
a Rómeó Vérzikben, Szity és 
Jocó a Nostarelgiában. Jocó 
emellett a Raff II.-t is erősíti, 
ugyanitt zenél Deák Ferenc 
is. Horváth Cocó többnyire 
budapesten tevékenykedik. 
Sajnos, pénz hiányában csak 
egy demo őrzi munkásságukat.

Tisztelt Ügyvédnő!
Körülbelül másfél hónappal ezelőtt eladtuk 
használt autónkat 2000 euróért. A vevő, miu-
tán megvette az autót, eladta magasabb áron. 
Most az van, hogy az, aki a mi vevőnktől meg-
vette az autót, vissza akarja neki adni, ugyan-
is nem hívta fel a figyelmét az autó hibáira. A 
mi vevőnk most tőlünk követeli vissza az autó 
árát arra hivatkozva, hogy ő sem kapott tőlünk 
felvilágosítást az autó állapotáról. Ez nem igaz, 
ugyanis az adásvételt egy közös autószerelő 
ismerősünk közvetítette. Mitévők legyünk?
Tisztelt Olvasó!
A Polgári Törvénykönyv szerint ha az 
eladás tárgyának hibái vannak, amelyek-
ről az eladónak tudomása van, köteles 
az adásvételi szerződés előkészítésénél a 
vevő figyelmét ezekre felhívni. Amennyi-
ben utólag derülnek ki hibák, amelyek-

re az eladó a vevőt nem figyelmeztette, a 
vevőnek joga van árengedményre, mely-
nek nagysága a hiba nagyságától és jelle-
gétől függ. Amennyiben a hiba jellegéből 
eredően az áru használhatatlanná válik, a 
vevő utólag elállhat az adásvételi szerző-
déstől. A vevőnek abban az esetben is joga 
van elállni az adásvételi szerződéstől, ha az 
eladó az eladáskor biztosította őt afelől, 
hogy az áru működőképes, illetve hogy az 
árunak nincs hibája, amiről utólag kiderül, 
hogy nem felel meg a valóságnak. 
Ami a vevő azon állítását illeti, hogy Ön 
nem figyelmeztette őt az autó bizonyos 
hibáira, nem derül ki a leveléből, hogy az 
adásvételi szerződés írásban köttetett-e 
meg, vagy csak szóban egyeztek meg. Ha 
a szerződés írásban köttetett meg, amely-
ben Ön feltüntette az autó ismert hibá-
it, ebben az esetben a vevőnek nincs joga 

sem árengedményre, sem a szerződéstől 
való elállásra. Amennyiben az autó csak 
szóbeli megegyezés alapján cserélt gazdát, 
jó lenne, ha az autószerelő kiállítana egy 
nyilatkozatot az autó állapotáról az eladás-
kor, amelyben feltüntetné a vitatott hibá-
kat is. Így bizonyítást nyerne, hogy a vevőt 
informálták az autó állapotáról, mert az 
adásvételt épp az illető autószerelő közve-
títette. Fontos megjegyezni, hogy a bizo-
nyítási kötelezettség a vevőt terheli, neki 
kell bizonyítania, hogy az autó hibáiról 
nem volt tudomása. 
Megjegyezném továbbá, hogy kárigényét 
a harmadik személy (az ön vevőjének a 
vevője) az Ön vevőjével szemben érvé-
nyesítheti a bíróságon, majd amennyi-
ben a bíróság ezt megítéli, csak ezután 
érvényesítheti kárigényét az Ön vevője 
Önnel szemben. 

Jogi tanácsadás                                                   Dr. Varga Éva ügyvéd rovata

A Metal Sector. Balról: Csiba Richárd, Kocsis Ervin, Horváth Gábor, Szitási 
Zsolt és Deák Ferenc
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FrEi TAMÁS: 2015. A 
KÁOSz éVE éS A MAgyAr 

ELiT HÁBOrúJA
André története a következő 
parlamenti választások nap-
jaiban indul ismét 
útjára, feszült, konf-
liktusokkal teli idő-
szakban. A képzelet-
beli Magyarország 
arra ébred, hogy 
a kisebbség került 
többségbe. De 
hogyan? Miként és 
miért esik egymás-
nak a magyar poli-
tikai és gazdasági elit egy 
része, és mi köze mindeh-
hez Andrénak, Adriennek és 
egy Kaliforniában élő sike-

res magyar feltalálónőnek? 
Mi történik a sarokba szo-
rított miniszterelnökkel, a 
magyar oligarchákkal és per-
sze Andréval meg az ő feke-

te szemű három-
éves kislányával, 
Fruzsikával? bátor 
és izgalmas uta-
zás a következő 
évek Magyaror-
szágának kulisszái 
mögé!
Frei Tamás első 
két regénye min-
den magyar eladá-

si rekordot megdöntött. Az 
André-trilógia zárókötete az 
immár jól ismert Frei „siker-
recept” jegyében a kulisszák 

mögé tekintés, a lélegzetelál-
lító izgalmak és a konspirációs 
teóriák mellett elgondolkodta-
tó dilemmákkal szembesít ben-
nünket a mindennapjainkkal és 
önmagunkkal kapcsolatban.

  DuriCA KATAriNA: 
SzÖKéS EgyiPTOMBA

Charterjárat indul a 
paradicsomba vagy a 
szexparadicsomba. Van, 
aki csak egyszerű turista-
ként élvezni akarja az 
ötcsillagos tengerpar-
ti szállodák valóban 
paradicsomi körül-
ményeit. Másokat, 
főleg a jól szituált, 
magányos nőket a fia-
tal és jóképű helybe-
li fiúk vonzzák, akik 
gyorsan és komplikációmen-
tesen hajlandóak kiegészíte-
ni a szállodák exkluzív szol-
gáltatásait. Karolina, a szőke 

hajú és tejfehér bőrű művé-
szettörténész lány pedig sze-
relemi csalódásából lábadoz-
va fordít hátat korábbi életé-
nek és vállalja el egy utazá-
si iroda idegenvezetői állá-
sát egy elegáns egyiptomi 
hotelben. Egyre több meg-
lepő és izgalmas újdonsá-
got fedez fel környezetében. 
Kilépve a luxushotel kulisz-
szái közül feltárul előtte az 
igazi Egyiptom, ahol kincse-

ket ér egy európai 
vízum, ahol fegy-
verek rejtőznek az 
autók csomagtar-
tójában, és ahol 
fiúk teszik kocká-
ra az életüket egy 
jobb élet remé-
nyében. Egy nap 

aztán felbukkan a kék szemű 
Hassen, és attól kezdve sem-
mi sem lesz már olyan, mint 
volt.

A könyv szerzőjével, Durica Katarinával november 28-án 
17.30 órakor személyesen is találkozhatnak az érdek-
lődők a városi könyvtárban, a vele készült beszélgetést 
pedig  lapunk legközelebbi számában olvashatják.

Második alkalommal járt a városi könyvtárban és ismét osz-
tatlan sikert aratott Hámor Vilmos győri író-újságíró. A …
fuss el véle címmel megjelent legújabb könyvét hozta el, és 
humoros írásaival, kellemes előadásával ismét jókedvre derí-
tette a somorjai közönséget.

Kinek az életét éljük? – Az ismert magyarországi tévés szemé-
lyiség, Endrei Judit és bolemant Éva akkreditált coachok tartot-
tak személyiségfejlesztő coaching foglalkozást a városi könyvtár-
ban. A saját életünket éljük? Törekszünk egy harmonikus kapcso-
lat kialakítására? Kapcsolatainkban önmagunk vagyunk? Ilyen és 
ehhez hasonló kérdésekre keresték közösen a választ és a megol-
dást a coaching foglalkozás résztvevőivel.

októberben a 
Corvin Mátyás 
Alapiskola tanu-
lói is bekapcso-
lódtak az egész-
séges életmód 
hete elnevezésű 
programba. Az 
egészséges táp-
lálkozás jelentő-
ségének egész-
hetes progra-
mot szentel-
tünk. Az iskolai étkezdében 
egészséges ételeket készí-
tettünk, kiállítás, bemuta-
tó, kóstoló formájában fel-
hívtuk a figyelmet a gyü-
mölcs és a zöldség napi 
fogyasztásának fontossá-
gára. Az édes üdítők, ita-
lok helyett a vízivás jelen-
tőségére hívtuk fel a figyel-
met, azok cukortartalmá-
nak kimutatásával.
 A tanítási órákon kitér-

tünk e fontos témakör 
megbeszélésére. A diákok 
sok érdekességet hallhat-
tak a tanáraiktól. Ennek 
eredményeképpen az ügye-
sebb tanulók projekteket, 
plakátokat készítettek, így 
is kifejezve kreativitásukat. 
Reméljük, ezzel a rendez-
vénnyel sikerült hozzájá-
rulnunk diákjaink egészsé-
ges életvitelének kialakításá-
hoz.   (ai)

az EgészségEs 
táplálkozás hEtE
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A VÁrOSi rENDőrSég HírEi

• Szeptember 26-án 13.20 
órakor az autóbusz-meg-
álló melletti parkban haj-
léktalanok szeszes italt 
iddogáltak közterületen. 
Felszólításra elhagyták a 
helyszínt.
• Szeptember 27-én 2.20 
órakor a Pozsonyi úti 
bevásárlóközpont szóra-
kozóhelyének vendégei 
megvertek egy másik ven-
déget, aki orvosi ellátásra 
szorult. Az esetet az álla-
mi rendőrség vizsgálja.
• Szeptember 30-án 7.45 
órakor az Iskola utcában, 
az alapiskolával szem-
ben a járdán egy fiatalko-
rú személy, egy 9. osztá-
lyos tanuló cigarettázott. 

Az esetre a rendőrök fel-
hívták az iskola igazgató-
jának a figyelmét.  
– 12.50 órakor a Szél utcai 
tornaterem mellett a zöld-
övezeten parkolt egy 
Renault Twingo személy-
gépkocsi, melynek veze-
tője a 8/2009 számú tör-
vény 25/1s paragrafusá-
nak értelmében kihágást 
követett el. Nem kerülte el 
a pénzbüntetés.
• Október 2-án 13.30 óra-
kor a Fő utcán egy isme-
retlen személy a járóke-
lőket zaklatva könyve-
ket árusított. Mivel nem 
volt érvényes engedélye, 
az 1/2006 számú városi 
rendelet 9. paragrafusa 1. 

bekezdésének értelmében 
kihágást követett el, ami-
ért pénzbírságot kapott.
• Október 15-én 9.50 óra-
kor az autóbusz-megál-
ló peronján a tilalom elle-
nére két személy dohány-
zott. Pénzbírsággal sújtot-
ták őket. 
• Október 16-án 14.30 
órakor a Fürdő utcában, 
az egykori fürdő terüle-
tén három ismeretlen sze-
mély mozgását észlelték. 
A városi és az állami rend-
őrök bekísérték őket a 
rendőrőrsre. Az esetet az 
állami rendőrség vizsgál-
ja.
• Október 19-én 7.50 óra-
kor bejelentés érkezett 

a rendőrségre, hogy a 
Tejfalusi úton ismeretlen 
férfi fekszik a földön, kül-
ső sérülés nem látható raj-
ta. Később kiderült, hogy 
egy somorjai lakosról van 
szó, aki a város másik 
végén lakik, csak nagyobb 
mennyiségű italt fogyasz-
tott, és ellenkező irány-
ban indult haza. A rendőr-
ség felszólítására fölkelt, 
és a saját lábán elindult 
hazafelé. 
• Október 20-án 00.40 
órakor a Kaszárnya utcá-
ban zajos családi veszeke-
dés kezdődött. Az elköve-
tőkre a közrend megsér-
téséért pénzbírságot rót-
tak ki.  

jó úton járunk két arany szErBiáBól
Az önkormányzat sport-  és ifjúsági bizottsága harmadik alka-
lommal rendezte meg szeptember 27-én a Sportágválasztó 
Napot Csölösztőn. Orosz Csaba, a bizottság elnöke így tájé-
koztatott róla:

– Az egyes sportklubok az 
első évben kissé még bizony-
talankodtak az eredményt 
illetően, de mára már a szá-
mok is minket igazolnak – a 
rendezvényen minden évben 
sikerült új tagokat tobo-
roznunk a sportkluboknak. 
Az iskolákkal is kiváló az 
együttműködésünk, nyitot-
tak az efféle kezdeményezé-
sekre. Idén is, mint minden 
évben, hét sportklub képvi-
seltette magát: az FC STK 
1914 fociklub, a Gladiátor 
birkózóklub, a Kyokushin 
karate klub, a kajak-kenu 
klub, a vívóklub, a tenisz-
klub, valamint a kosárlabda-
klub. A klubok tagjai évről 

évre magasabb színvona-
lon mutatják be tevékeny-
ségüket az alapiskolások-
nak, akik érdeklődve hallgat-
ják az élsportolók és edző-
ik beszámolóját. Az adott 
sportágat minden gyerek ki 
is próbálhatja, így egészen 
biztos kedvet kap valame-
lyikhez.
Ha minden évben sike-
rül egypár fiatallal megsze-
rettetnünk egy-egy sport-
ágat, akkor úgy gondolom, 
jó úton járunk. Somorját 
sportkörökben már most is a 
sport városának nevezik – ez 
pedig a rengeteg fiatal spor-
tolónak és a színvonalas klu-
boknak köszönhető.        (kk)

A szerbiai Kanizsa város-
ába utaztak október 8-án a 
somorjai Gladiátor klub ifjú 
birkózói, hogy részt vegye-
nek a Ferenc Csaba 
nemzetközi kötöttfogá-
sú birkózó-emlékverse-
nyen. Másnap, szom-
baton hat fiatal birkó-
zónk hét ország (Szer-
bia, bosznia, Szlové-
nia, Szlovákia, Magyar-
ország, Horvátország 
és  Románia) 27 klubjá-
nak versenyzőivel mér-
te össze erejét.
Az ifjú gladiátorok 
ismét kiválóan teljesí-
tettek: Szeiler Mátyás, 
a legfiatalabb somorjai 
versenyző az előké-
szítő kategóriában 
(2002–2003), a 35 kg-os 
súlycsoportban birkó-
zott. Ezúttal nem sike-
rült helyezést elérnie. 
A fiatal diákok kate-
góriájában az 55 kg-
os súlycsoportban verseny-
zett Holocsi bence és Lip-
tai Tamás. Végül Holocsi 
bence az 5. helyen vég-
zett, Liptai Tamás viszont 
az első helyezettnek járó 
aranyérmen kívül elnyer-
te a legtechnikásabb külföl-
di versenyzőnek járó rangos 
különdíjat is, mivel mind a 
négy mérkőzésében két váll-

ra fektette ellenfelét. A juni-
or kategóriában a 74 kg-
os súlycsoportban Simon 
Krisztiánnak és Csuvara 

Milošnak nem sikerült 
helyezést elérnie. Ellenben 
igazolta kitűnő formáját a 
szlovák juniorválogatott tag-
ja, Cseh Dávid, aki győzött, 
és aranyérmet nyert a 96 kg-
os súlycsoportban.
Köszönjük, gladiátorok, a 
klub és városunk kiváló kép-
viseletét!

Čukanová Gabriella

Az aranyérmes Liptai Tamás, aki elnyerte a 
legtechnikásabb külföldi versenyzőnek járó 
különdíjat is
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Célja a tokiói olimpia

varga pityu 
lonDonBan járt

A somorjai kajaksport legnagyobb tehetségének, a tizennégy 
éves Zalka Csabának még ilyen remek éve nem volt. Kategó-
riájában megnyerte a Szlovák-kupát, hatszoros szlovákiai baj-
nok lett. Hazánkban kimagaslóan a legjobb a kategóriájában, sőt 
Csehországban sincs jobb nála. Vass Géza edző tanítványa imád-
ja a kajakot, és egyetlen cél lebeg előtte: részt venni a 2020-as 
nyári olimpián, amelyet Tokióban fognak megrendezni.

Állítólag nem is kajakos 
akartál lenni...
– Hát nem. Vonzott a foci, 
táncoltam a Csaliban. Egy-
szer ugyan kimentem egy 
kajakedzésre, de valahogy 
nem kedveltem meg a sport-
ágat. Egy idő után ismét kilá-
togattam a csölösztői csó-
nakházba. Akkor kilencéves 
voltam. És ott ragadtam...
Milyenek voltak a kezdetek?
– Hát nem volt egyszerű. 
Edzettem rendesen, de az 
eredmények nemigen akar-
tak jönni. Túlságosan nagy 
voltam a hajómhoz képest. 
Az edzőim mondták, hogy 
a nagyobb méretű hajóban 
jobb leszek. Így is lett. Ami-
óta nagy hajóban ülök, sok 
szép eredményt értem el.
Milyen volt a 2013-as év?
– A legjobb a pályafutásom 
alatt. Az én kategóriámban 
győztem a Szlovák-kupában, 
hatszoros szlovákiai bajnok 
lettem, kétszer ezüstöt sze-
reztem. Nemrég Prágában is 
többször győztem egy nem-
zetközi versenyen.
Csak egyesben indultál?
– Nem. Párosban is, sőt 
tagja voltam a sikeres 
kajak négyesnek. Három 
somorjaiból (Horváth 
balázs, Libai Denis, én) és 
a komáromi obert Ákosból 
állt a csapat. 
Jelenleg Jakubík gábor a 
szlovák négyes tagja. Tehát 
meglesz a somorjai után-
pótlás...

– Igen (mosoly). Egyébként 
Gábor a példaképem. Meg 
Linka Tibi. Figyelem őket 
az edzések meg a versenyek 
alatt. Remélem, én is olyan 
sikeres leszek.
Mi a célod?
– Az olimpiai részvétel. 
Kiszámítottam, hogy 2020-
ban reális lenne a részvé-
telem Tokióban. 
Mennyit szoktál edzeni? 
– Minden nap. Előfordul, 
hogy hetente kétszer tanítás 
előtt is edzek.
Kedvenc távod?
– Úgy mondják, hogy uni-
verzális vagyok. De a legjob-
ban az ezer meg az ötezer 
méteres versenyeket szere-
tem.  
Melyik suliba jársz?
– A bél Mátyás Alapiskola 9. 
osztályába. Jövőre a gimiben 
vagy a magán-szakközépis-
kolában folytatom.
Hogyan néznek rád az osz-
tálytársak?
– Van, aki tudja, hogy több-
szörös szlovákiai bajnok 
vagyok, van, aki nem. Töb-
ben azt hiszik, hogy a víz-
re csak csónakázni járok, 
és automatikusan, könnyen 
szerzem az első helyeket...
Egyébként mennyi érmed 
van?
– Tudom pontosan. Kilenc-
venhárom. Ezeken kívül sok 
serlegem is van. De van még 
hely a további érmeknek a 
szobámban.

 Duducz Tibor

A tízéves Varga Pityu, az 
STK Somorja labdarúgója 
egyike volt azoknak a gyer-
mekeknek, akik részt vet-
tek a júniusi somorjai West 
Ham táboron. És éppen a 
Pomléban figyeltek fel rá az 
angol klub képviselői. 

október közepén Pityu és 
édesapja, valamint Duhaj 
Péter, az STK ifiedzője, 
Londonba repült. A West 
Ham edzőközpontjában 
kellett jelentkezniük, aho-
vá az angol klub hívta meg 
Varga Pityut. A somorjai 
kis srác nagyon jó teljesít-

ményt nyújtott az első osz-
tályú londoni klubban: az 
egész Európából meghí-
vott negyven focista között 
a legjobbak közé tartozott. 
Ennek köszönhetően más-
nap is edzhetett, mégpedig 
a West Ham gyermekcsapa-

tával. Pityu csapattársa volt 
az angol válogatott csatár, 
Jermain Defoe fia is.  
A londoni látogatás végén 
még egy ajándék várt Pityu-
ra: részt vehetett az Arsenal 
– Dortmund bajnokok Ligá-
ja meccsen. 

Duducz Tibor

kajakkluBunknak 
világhírnEvE van

sikErEs októBEr

A somorjai kajakklub ismét 
bebizonyította, hogy a leg-
jobb Szlovákiában. Soro-
zatban negyedszer  hódítot-
ta el a Szlovák-kupát. Ezen-
kívül háromszor szerzett 
aranyat határainkon kívül. 

Jakubík Gábor az U23-as 
kategóriában tagja volt a 
világ- és az Európa-bajnok 
négyesnek, Linka Tibor 
pedig a kajak kettesben lett 
a junior kategóriában Euró-
pa-bajnok.                (duc)

Az Európa-kupa somorjai 
versenyén, mely a Coupe 
de Samaria nevet viseli, 16 
ország 142 vívója indult. 
A hazai versenyzők közül 
bittera Kitti érte el a legjobb 
eredményt.
A fiatal lány ugyan rosz-
szul kezdett, hat meccséből 
háromszor kikapott. Kitti 
ezután megemberelte magát, 
sorra verte az ellenfeleit, 
és bejutott a legjobb nyolc 
közé. Végül nyolcadik lett. 
Ez az eredmény a legjobbak 
közé tartozik.

Városunkban rendezték meg 
a legkisebbeknek a Szlo-
vák-kupa első fordulóját. A 
,,mini” diákok kategóriá-
ban boda barbara a máso-
dik lett, Leo Kuchta pedig az 
ötödik. A somorjaiak közül 
Sármány Zoli vívott a legjob-
ban. Remekül ment neki a 
versenyzés, csak a döntőben 
kapott ki a litván ellenfél-
től. A Szlovák-kupa somorjai 
győztese mégis ő lett. A 
lányok közül Udvardi Jázmin 
harmadik helyezést ért el.

Duducz Tibor
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2013. szeptember 19-én 
Seregi Mathias, szeptem-
ber 26-án Fusek Branislav, 
szeptember 30-án Štifter 
imrich, október 3-án 
Csápay Patrik, október 
6-án Muchová Alexandra 
és Nagyová Lara, október 
13-án Halászová Vivien, 
október 15-én Czvedler Pat-
rik és Sárköziová Nikoleta 
látta meg a napvilágot.
Sok sikert, újszülöttek!

2013. október 5-én 
Holouš Jozef és Sebes-
tyén zsuzsanna, október 
19-én Džamil Murati és 
Dubravcová Soňa, októ-
ber 26-án Tekauer Peter 
és Matúšová Miroslava, 
Valacsai Tamás és 
Pongrácz Bernadett, 
Baka Ladislav és Trniková 
Kristína. Gratulálunk! 

A Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Vass Lajos Kóru-
sa 2013. november 30-án 
(szombaton) 19. 00 órai kez-
dettel a somorjai Nagybol-
dogasszony-templomban 
kortárs magyar zeneszerzők: 
Kodály Zoltán, Kocsár Mik-
lós és Szíjjártó Jenő műveit 
adja elő.

* * *
A somorjai Híd Vegyes Kar 
a Harmonia Classica kama-
razenekarral közösen tartja 
hagyományos adventi hang-
versenyét december 14-én 
(szombaton) 19. 00 órai kez-
dettel a somorjai római kato-
likus plébániatemplomban.
A szervezők minden érdeklő-
dőt nagy szeretettel várnak!

Nagyon örültem annak, ami-
kor unokám, Nagy Pál beje-
lentette, hogy a kertben 
akar építkezni. De ez nem 
valósulhatott meg, mert a 
kegyetlen halál tragikus hir-
telenséggel kiragadta őt 
körünkből. Ennek immár 
egy éve, és gyászunkban 
nagyon jóleső érzés látni azt, 
hogy munkatársai és moto-
ros barátai nem felejtették 
el őt. Halálának első évfor-
dulóján szentmisével emlé-
keztünk meg róla, melyen 
nagyon sokan részt vettek. 
A kollégák a temetőben nagy 
virágcsokrot helyeztek a sír-
jára; a bánatban nagy viga-
szunk, hogy nem felejtették 
el keze szorgalmas munká-
ját, arca mosolygását.
A motoros barátok pedig a 
baleset helyszínén, a bodaki 
úton egy kopjafát állítot-
tak fel, melyre nagy szere-
tettel tették fel az emléke-
zés koszorúját. Amikor erre 
a megemlékezésre meghív-
tak minket, a meglepetéstől 
és az örömtől szóhoz sem 
jutottunk. Ezúton szeret-
nénk hát köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik ily 
módon enyhítették soha 
nem szűnő fájdalmunkat.
Édesanyja, édesapja, felesége, 
árván hagyott kisfia, Márk és a 
mamája, Melus néni

SZÜLETETT

HÁZASSÁGoT KÖTÖTT

HANGVERSENYEK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSoK

2013. szeptember 26-án 
Kiss istván 82 éves korá-
ban, október 2-án Kiss 
Antónia 86 éves korában, 
október 13-án Buday Ottília 
85 éves korában, október 
19-én Horváth Erzsébet 84 
éves korában, október 13-án 
Sipos László 59 éves korá-
ban távozott az élők sorá-
ból. Béke poraikra!

ELHUNYT

KÖSZÖNTŐ

Jó egészséget, sok erőt, bol-
dogságot kívánunk azon 
polgártársainknak, akik 
novemberben töltik be 70., 
75., 80., 85. és több életévü-
ket: Nagy éva, Tóth Kata-
lin, Seregi éva, Vokalík ist-
ván, Karcsovics László, 
zaťková Elvíra, Csenkey 
László, Klucsík Ernő, 
Linka irma, Finková Oľga, 
Kirchner irén, Bittera 
Mihály, Péder Károly, 
Kányi Mária, Piovár Ján, 
Méry Lajos, zuštinová 
Katarína, Kovács Dezső, 
Mikulík Mária, Krammer 
Katalin, Kovács zsuzsan-
na, Schwinger Ferenc, 
Schwarcz János, Blažeková 
Valéria. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet minden 
barátnak és rokonnak, akik

KALiNA KATALiNT, szül. Czvedler
november 5-én elkísérték utolsó útjára.

A gyászoló család

Köszönjük minden rokonnak, barátnak és 
ismerősnek, hogy szeptember 27-én elbú-
csúztatták szeretett fiunkat,  
HONTi zOLTÁNT, FALATKÁT,
akit a kegyetlen halál 40. életévében raga-
dott ki a szerettei közül.

A gyászoló család

október 21-én jelent meg a somorjai Rómeó Vérzik zenekar leg-
újabb nagylemeze, amely A három címet viseli. A népszerű zene-
kar magyarországi turnéját megszakítva november 16-án a 
somorjai közönségnek is nagyszabású lemezbemutató koncertet 
tart a kultúrházban. Az est folyamán fellép a szintén hazai War Is 
ours és két magyarországi zenekar, a FullStop és a PsychoGang.
A koncertre jegyek elővételben a VMK jegypénztárában kapha-
tók.                   Fotó: Martin Ferenčík

mEgtört 
rEményEk

művészEti panoráma  
A KoMP – Kortárs Művésze-
ti Panoráma az idén negye-
dik alkalommal indult útjá-
ra. Az ötlet – olyan vándorki-
állítás létrehozása, amelyen 
magyar és szlovák képzőmű-
vészek együtt mutatkozhat-
nak be a Duna mindkét partján 
– 2010-ben született meg bor-
bély Károly, Lebó Ferenc és Var-
ga György együttgondolkodá-
sának eredményeként. A Nem-
zetközi Rotary Club moson-
magyaróvári szervezetének 
köszönhetően a kiállítás idén 
még több helyszínre eljutott, a 
szervezésből az egyes települé-
sek önkormányzatai is kivették 
részüket. A KoMP évről évre 
több művésznek ad lehetősé-
get a bemutatkozásra. Idén a 
csaknem húsz bemutatkozó 

művész között két somorjai is 
volt: Mayer Éva és Juhász Tibor. 
Az áprilisban útjára indult ván-
dorkiállítás Dunaszerdahelyt 
követően érkezett Somorjára, 
s október 4-től október 27-ig 
volt látható a városi művelődé-
si központ Tallós-Prohászka Ist-
ván Kiállítótermében. A kiállítás 
városunkból Győrbe vándorolt  
tovább.     (ti)  

• November 20.: Nyolc nő 
– komédia a kassai Thália 
Színház előadásában – 
19.00.
• November 25.: Rudolf 
Hanuljak Csallóköz szakrá-
lis építményei és műemlé-
kei című fotokiállításának a 
megnyitója – 18.00. A kiállí-
tás 2014. január 5-ig tekint-
hető meg.

Juhász Tibor festőmű-
vész tárlata november 
5-től 19-ig megtekinthető 
munkanapo kon 9.00 órá-
tól 20.00 óráig, vasárnap 
15.00 órától 18.00 óráig a 
VMK Tallós-Prohászka Ist-
ván Kiállítótermében

VÁRoSI MűVELŐDÉSI KÖZPoNT
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TEL.KONTAKT:
SERVIS MONTÁŽ:

0917 313 973
0911 427 367

GÁZKAZÁNOK
GÁZGRILEK, GÁZFÕZÕK
VÍZMELEGÍTÕK
ABSZORPCIÓS HÛTÕK
KÜLTÉRI HÕSUGÁRZÓK
GÁZPALACKOK CSERÉJE
HÕSUGÁRZÓK KÖLCSÖNZÉSE

Senecká 1, 93101 Šamorín

www.rhgaz.sk

PLYNOVÉ KOTLE
PLYNOVÉ GRILY, VARIÈE
OHRIEVAÈE VODY
PLYNOVÉ CHLADNIÈKY
TERASOVÉ ŽIARIÈE
VÝMENA PB FLIAŠ
POŽIÈOVÒA ŽIARIÈOV
A PLYN.AGREGÁTOV

P R E D A J

M O N T Á Ž
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Príležitosť 
pre všetkých

Ľahko nadväzujete nové kontakty, máte pozitívny prístup k životu a chcete samostatne riadiť svoj čas  
a peniaze? Potom, hľadáme práve Vás!

Reprezentantka univerzálnej siete
Ponúkame Vám:

Čaká Vás

Ak Vás táto ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať:
Agentúrna kancelária Allianz - Slovenská poisťovňa
Pavol Fördös
Hlavná 31, 931 01 Šamorín


