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A Pomlé. Városunk zöld tüde-
je, a mi kis dzsungelünk a 
Csallóköz szívében.
Mindig is fontos szerepet töl-
tött be az életünkben, hiszen 
népünnepélyek színtere volt 
évtizedeken keresztül. Majá-
lis, szüreti ünnepség, s még 
ki tudja, mi minden zajlott itt, 
az ősi fák árnyékában. Aztán, 
a rendszerváltás táján jött egy 
rövid időszak, amikor mintha 
megfeledkeztünk volna róla, 
de ez szerencsére nem tartott 

sokáig. Az Európai Uniós csat-
lakozást követően váro sunk 
és az ausztriai Hainburg an 
der Donau közös projektjé-
nek köszönhetően megújult a 
Pomlé szabadtéri színpada, s 
a parkerdő Somorja legjelen-
tősebb kulturális és borfeszti-
váljának színhelye lett.
Igen, a Pomlé Fesztiválról van 
szó, amely az ízek, a borok és 
a hagyományok ünnepeként 
került be a köztudatba. A kez-
det még szerény volt, mára 

azonban a Felső-Csallóköz 
legnagyobb ilyen rendezvé-
nyévé nőtte ki magát, amely 
több ezres látogatottságnak 
örvend. Hazai, magyar, cseh 
és osztrák borászok hoz-
zák el évről évre Somorjára 
nedűik legjavát, a színpadon 
pedig Kárpát-medence szerte 
ismert együttesek, előadók 
váltják egymást. Úgy vélem, 
van mire büszkének lennünk.
Idén tizedik évfolyamába 
lép a Pomlé Fesztivál. Ennek 

megfelelően a kulturális fel-
hozatal, a bor- és étekkínálat 
is szintet lép. Mindezt azért, 
mert kell egy hely, ahol időről 
időre összejövünk, s amellett, 
hogy önfeledten szórakozunk, 
lelkiekben is gyarapodunk.  
A Pomlé Fesztivál a mi közös 
ünnepünk.
Sok szeretettel várjuk önöket 
a Pomléba, augusztus utolsó 
hétvégéjén.

Orosz Csaba 
polgármestere

Ha augusztus, akkor Pomlé Fesztivál

Mintegy két évvel ezelőtt a 
Via Nova ICS, a Vest Music & 
Culture PT, a Somorja Hang-
ja Polgári Társulás, a Csema-
dok somorjai alapszervezete, 
illetve a Magyar Polgári Kör 
gyűjtést szervezett a 70 évvel 
ezelőtti kitelepítések emlék-
helyének létrehozására. A szo-
borkompozíciót a Dunaszer-
dahelyen élő Lipcsey György 
Munkácsy-díjas szobrász-
művész készítené el, akinek 
városunkban ez lenne az első 
alkotása. Jóllehet a szervezők 

az emlékművet még 2017-ben 
szerették volna felavatni, a 
megfelelő helyszín megtalá-
lása során folyamatosan aka-
dályokba ütköztek. Kezdetben 
a római katolikus plébániahi-
vatal területén szerették vol-
na elhelyezni az emlékművet, 
majd a város más pontjai is 
szóba jöttek, ám a közműháló-
zatok műszakilag szinte lehe-
tetlenné tették a kivitelezést. 
Megnyugtató megoldás ez év 
júniusában született.

Folytatás a 3.oldalon

Megvan a kitelepítési emlékmű helyszíne
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Szeptembertől módosul 
az étkeztetési hozzájárulás 

összege

Az új rendelet értelmében a 
nyugdíjasétkeztetést szolgáló 
ebédjegyek ára 2019. szep-
tember 1-től a jelenleg érvényes 
2,06-ról 2,41 euróra növekszik.
Ettől az időponttól kezdve a 
nyugdíjasétkeztetést nyújtó 
intézmények és vendéglők a 
szolgáltatásra jogosult nyug-
díjasoktól az étkezés árának 
térítésére kizárólag a 2,41 
euró  értékű ebédjegyeket 
fogják elfogadni.
A 2,41 euró értékű ebédjegyek 
árusítása 2019. augusztus 
19-től kezdődik a Somorjai 
Városi Hivatalban, az eddig 

megszokott módon és helyen 
(a földszinti 2-es számú iro-
dában, illetve az első emeleti 
pénztárban).
A 2,06 euró értékű ebédje-
gyek ugyanitt válthatók vissza  
2019. augusztus 19-től 2019. 
szeptember 30-ig. Ez után az 
időpont után a 2,06 euró érté-
kű étkezési jegyeket nem tud-
ják visszaváltani.
Ezen kívül 2019. szeptember 
1-től az étkeztetésre jogosult 
nyugdíjasok a 2,41 euró érté-
kű ebédjegyért a következő 
összeget fogják fizetni (jöve-
delmük függvényében):

A városi önkormányzat által elfogadott, 5/2019 számú általá-
nos érvényű rendelet értelmében ez év szeptemberétől módo-
sul a város által a nyugdíjasok számára folyósított étkeztetési 
hozzájárulások összege. Az intézkedéssel az önkormányzat a 
jogosultak körének bővítését célozza, hiszen amíg eddig azok 
juthattak legolcsóbban ebédjegyekhez, akiknek a nyugdíja nem 
haladta meg a 220 eurót, szeptembertől ez a határ 280 euró 
lesz, ugyanakkor valamennyi besorolási kategóriában 60 euró-
val emelkedik a felső határérték.

A nyugdíj összege (€/hó)     1 ebédjegyért 

 
fizetendő összeg

280 €-ig  1, 10 €

280 €–340 €  1, 50 €

340 €–400 €  1, 70 €

400 € fölött  2, 41 €

A városi hivatal kéri az érintetteket, hogy a témához kapcsolódó 
kérdéseikkel forduljanak bizalommal a városi hivatal ebédjegyeket 
árusító alkalmazottaihoz. A város 5/2019 számú, a város polgárai 
számára nyújtható egyszeri szociális segély folyósításáról, pénz-
ügyi támogatásról és hozzájárulásokról szóló általános érvényű 
rendelete a város honlapján is elérhető.

Nyolcvanöt éves korá-
ban elhunyt Nagy István, a 
somorjai vendéglátás doyenje, 
a DAC egykori alelnöke.
Önálló vezetői munkáját 
városunkban kezdte, az egy-
kori körtvélyesi hajóállomás 
Kormorán nevet viselő ven-
déglőjének és üdülőközpont-
jának vezetőjeként. A nevéhez 
fűződik, hogy a felvízcsatorna 
feltöltését követően teljes sze-
mélyzettel átmentette a Kor-
moránt a gáton kívülre, ahol 
ma is áll. Mert az mégsem 
járja, hogy elvigyen mindent a 
nagy víz… Ő volt az, aki az új 
Kormoránt is „felfuttatta”, aki-
nek a keze alatt pincér- és sza-
kács-nemzedékek nevelked-
tek, s aki előkelő nemzetközi 
gasztronómiai rendezvények 
zsűrijébe is nem egy meghí-
vást kapott.
1963-ban lett a DAC veze-
tőségének tagja, s egyebek 
mellett az ő nevéhez fűződik 
az is, hogy a csapat leigazolt, 
profi játékosai a környékbeli 
szövetkezetek állandó alkal-
mazottaiként tudták minden 
idejüket a sportnak szentelni. 
Kijárta ezt is, komoly mene-
dzseri munkát végezve már 
akkor, amikor ezt a szót még 
nem is ismertük. Mindmáig 

legendaként kering a történet, 
miszerint 1988-ban, a DAC 
Bayern München elleni UEFA-
kupa-visszavágóján akkortájt 
még csak kivitelre gyártott 
ógyallai sörrel kínálta a sokkal 
jobb körülményekhez szokott 
bajor vezetőket, a feszültséget 
oldandó.
„Sportvezetőként és 
vendéglátóipari szakember-
ként is tiszteletet érdemlő 
életművet, egyszersmind 
nagy űrt hagy maga után. 
Nagyon fog hiányozni szeret-
tei, barátai körében, miként a 
MOL Arénában és a Kormo-
ránban is” – írta róla nekrológ-
jában Szilvássy József az Új 
Szó hasábjain nemrég.
Nagy Istvánt 2019. július 
22-én helyezték örök nyu-
galomra a dunaszerdahelyi 
temetőben.

In memoriam Nagy István

„Szívünkben örökké itt maradsz.”

Fájó szívvel emlékezünk július 11-én, halálának 5. 
évfordulóján Gremsperger Józsefre.

Szerető családja

„Keressük, de már nincs sehol, 
mégis ott van mindig valahol.

Talán egy napsugárban vagy egy csillag fenn az égen,
mi mindig várjuk, mint valamikor régen.

Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,

szívből szeretünk, s nem feledünk téged.”

Fájó szívvel emlékezünk halálának 6. évfordulóján a drága 
édesanyára és feleségre,

MARCELNÉ HEGYI KATALINRA.
Emlékét örökké őrző családja: férje, gyerekei és unokája

MEGEMLÉKEZÉS

Lapunk júliusi kiadásának Megemlékezés rovatában tévesen 
adtunk közre két lakossági apróhirdetést. Az érintett hozzátarto-
zóktól elnézést kérünk, hirdetéseiket a megfelelő formában alább 
közöljük.             A szerkesztőség

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, 
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,

csak az idő múlik, feledni nem lehet.
Egy reményünk van, amely éltet és vezet:

hogy egyszer majd találkozunk veled.”

Fájó szívvel emlékezünk július 25-én, halálának 5. évfordulóján 
Fituš Lászlóra.

Emlékét örökké őrzi felesége és az egész család
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Megvan a kitelepítési 
emlékmű helyszíne

A vélemények hosszas egyez-
tetését követően városunk 
önkormányzata úgy döntött, 
hogy a szoborcsoport a Fő 
utca és a Gazda sor találkozá-
sánál, a közelmúltban felújí-
tott Szent Damján és Szent 
Kozma-kápolnával szemközti 
területen kap helyet.
„Örülök, hogy végre sikerült 
megegyezni az emlékmű elhe-
lyezését illetően. Bár lett vol-
na jobb helyszín is, a földben 
húzódó vezetékek miatt az 
emlékhely ottani elhelyezése 
szinte megvalósíthatatlan lett 
volna. Most azon dolgozunk 
teljes gőzzel, hogy még idén 

felavassuk a Lipcsey György 
által megálmodott kompozí-
ciót, méltó módon megemlé-
kezve a 1949-ig tartó felvidé-
ki magyar kálvária hetvenedik 
évfordulójáról“ – nyilatkozta 
Méry János önkormányza-
ti képviselő, a somorjai Via 
Nova Somorja elnöke.
Miként országos viszonylat-
ban, úgy Somorjáról sem tud-
juk pontosan, városunk hány 
lakosát érintették a kitelepí-
tések, a lakosságcsere és a 
deportálások, illetve hányan 
hagyták el önként szülőföld-
jüket, követve családtagjai-
kat.

Augusztusban Szent István Napok Somorján

Piramis-koncert a főtéren
Augusztus 15-én kezdődik a Szent István Napok Somorján ren-
dezvénysorozat, melynek kicsúcsosodása a szombati Piramis-
koncert majd az azt követő tűzijáték lesz. A fesztivált a somorjai 
Csemadok szervezi. Kovács Koppányt, a Csemadok somorjai 
alapszervezetének elnökét kérdeztük a programról.

Miben lesz más az idei Szent 
István Napok programja, mint 
a korábbiaké?
A rendezvénysorozat, mint 
minden évben, idén is augusz-
tus 15-én kezdődik, mivel erre a 
napra esik a somorjai templomi 
búcsú. Ehhez igazodva szervez-
tük az aznapi programot. Kilenc 
órakor zarándoklat indul a kato-
likus templom mellől a sámoti 
Antiochiába. Tavaly szép szám-
ban vettek részt a hívek a zarán-
doklaton, idén is sok embert 
várunk. Este hattól ünnepi búcsúi 
szent mise lesz a katolikus temp-
lomban, majd közös imára hívjuk 
a híveket a Mária mennybeme-
netele szoborhoz, onnan pedig 
Agapéra a plébániahivatal kertjé-
be várunk minden somorjai hívőt. 

Augusztus 16-án 17 órától tart-
juk a fiatal családok körében 
is nagyon népszerű Magyar 
Családok Napját a csölösztői 
kajakháznál. Idén sem fog hiá-
nyozni a hagyományos finom 
csemadokos gulyás, a lángos, 
és az evezés. Lesz tábortűz és 
közös éneklés is. 

Kétségkívül a szombati Pira-
mis-koncert lesz a rendezvény 
kicsúcsosodása...
Valóban. De a Piramis zene-
kar előtt fellép Vadkerti Imre, 
aki szintén fergeteges hangu-
latot tud varázsolni. A Pira-
mis után tűzijáték lesz, majd 
hajnali egyig a ZSEB zenekaré 
a színpad. Tavaly áthelyeztük 
a színpadot a Gazdasorra, 

ami jó döntésnek bizonyult, 
ezért idén is így lesz, de emi-
att útlezárásokra kell számí-
tani. 
Hétfőn, augusztus 19-én 17 
órától indul a Csemadok Foci 
Kupa és gyerekolimpia a Cor-
vin Mátyás Alapiskolában.
Az ünnepi koszorúzásra 
Szent István napján, augusz-
tus 20-án 19 órától kerül sor 
a kultúrház előtti István-szo-
bornál.  

Támogatók nélkül nyilván nem 
megy...
Nem menne. Somorja vezeté-
se hosszú évek óta anyagilag 
is támogatja a munkánkat. Az 
elmúlt években bebizonyítot-
tuk, hogy akár egy nagyobb 
városi rendezvény megszer-
vezése sem okoz gondot alap-
szervezetünk vezetőségének. 
A városi művelődési központ is 
kiemelt partnerünk a rendezvé-
nyek megszervezésében.

Felhívjuk a tisztelt könyvtárlátogatók 
figyelmét, hogy 

2019. augusztus 12-től 31-ig 
a Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár 

zárva tart.
Megértésüket köszönjük.

Augusztus a kertben
A nyár folyamán gyakorta okoz gondot a medence kar-
bantartása. Miután megtöltöttük, első teendőnk legyen 
a pH-érték beállítása 7,2-re, különben a vegyszerek nem 
eléggé hatásosak. A pH általában magas, ezt az értéket 
pH mínusz hozzáadásával korrigáljuk. A pH-értéket egyéb-
ként ajánlatos hetente kétszer ellenőrizni. A pH-érték 
beállítása után klór sokk (chlór šok) készítmény hozzá-
adásával a klórt megfelelő szintre emeljük. Ez a klór sokk 
azonban nem stabil, hamar elillan a vízből, ezért a meg-
felelő klórszintet lassan lebomló stabil klórt tartalmazó 
karbantartó tabletta vagy multitabletta alkalmazásával 
tarthatjuk. A multitabletták a fertőtlenítőszereken kívül 
tartalmaznak más fontos vízkezelő anyagokat is, példá-
ul algaölőt (odstraňovač rias), pelyhesítőt (vločkovač), 
klórstabilizátort, fémmentesítőt (blokátor tvrdosti). Pely-
hesítő használatával tesszük lehetővé, hogy az elpusztult 
algákat a szűrő leválassza a szennyezett vízből. A pH-érték 
és a klór megállapítását teszterekkel végezzük, a víz szű-
résére papírszűrős vagy homokszűrős vízforgatókat hasz-
nálunk.
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Négy érem az Európa-bajnokságról
Ismét gyarapodott a somorjai 
kajak-kenu-éremgyűjtemény. 
Az elmúlt hetekben négyszer 
álltak fel versenyzőink a dobo-
góra az Európa-bajnokságon.
Ladič Gabika kétszer volt 
második (C1200 m és C1500 
m), és Zalka Csaba mint a szlo-
vák kajaknégyes tagja szerzett 
az 500 méteres versenyen 
ezüstöt az U23-as EB-n.
„Nagyon örülök, hogy ebben 
az évben a harmadik nagy ese-
ményen is érmet szereztem. 
Tudom azonban, hogy a legfon-
tosabb verseny még vár rám. 

Augusztusban Szegeden kerül 
sor a világbajnokságra. Óriási 
lesz a tét. Az első hatban kell 
végeznünk a kajaknégyessel, 
hogy kiharcoljuk a részvételün-
ket a tokiói olimpián. Kemény 
a felkészülésünk. Felváltva 
Komáromban és Szolnokon 
edzünk” – mondta Zalka Csa-
ba. „Fáradt vagyok, de élvezem 
ezeket a pillanatokat. Ezek az 
ezüstök nagyon sokat jelen-
tenek számomra. Ezek az első 
érmeim az Európa-bajnokság-
ról” – mondta Ladič Gabika. 
„Két szabadnap után hazai kör-

nyezetben készülök a világbaj-
nokságra” – mondta.
Végre sikerült Seregi Karoli-
nának is az éremszerzés. A 
tavalyi negyedik hely után a 
somorjai lány Pecsuk Kata-
linnal bronzérmet szerzett a 
maraton junior Európa-baj-
nokságon. A franciaországi 
Decizében tizenöt hajó indult 
a 18,9 kilométeres versenyen. 
„Jól kaptuk el a rajtot, ráül-
tünk a hullámra. Remekül jöt-
tünk ki az első térőből, a két 
magyar hajóval elhagytuk a 
mezőnytől. Megegyeztünk, 

hogyan fogjuk egymást segí-
teni, hogy megmaradjon az 
előnyünk a többi hajó előtt. Az 
egyik futásnál meglógott az 
egyik magyar hajó, a másikkal 
egymást segítve versenyez-
tünk végig. Jobban hajráztak 
a magyarok, ezért az aranyon 
kívül megszerezték az ezüstöt 
is. Nekünk a bronz jutott, ami 
nagyon jó eredmény” – mond-
ta a somorjai lány. Eddigi 
pályafutásom legjobb ered-
ményét értem el” – mondta 
Seregi Karolina.

Duducz Tibor

Új gyepszőnyeg a Pomléban
Bár a II. liga küzdelmei már 
elkezdődtek, de az STK 
Somorja leghamarabb csak 
augusztus végén játszhat 
otthon, mert több mint 35 év 
után új gyepszőnyeget kap a 
pomléi stadion. „Nagy szük-
ségünk volt erre a fűcserére” – 
kezdte Csölle Roland, az STK 
Somorja mindenese. „Közvet-
lenül a bajnokság befejezése 
után eltávolítottuk az öreg 
füvet. Ezután modernizáltuk 
az öntözést, majd 350 tonna 
homokot szórtunk a földre, 
amit 12 nagy teherautó szál-

lított a pályára. Ezután össze 
kellet dolgozni a homokot 
és a földet. Hosszú ide-
ig egyengettük a felületet, 
majd ötszáz kiló fűmag 
került az elkészített talaj-
ba. A szakemberek szerint 
a vetés után hat héttel már 
játszhatunk az új gyepsző-
nyegen. Úgy tűnik, mindent 
rendben van. Ha nem jön 
közbe semmi, akkor augusz-
tus 25-én a Bártfa elleni 
meccsen térhetünk vissza a 
pomléi stadionba. Ha nem, 
akkor szeptember 15-én 

fogunk először otthon ját-
szani” – zárta Csölle Roland. 
A gyepcsere 40 ezer euró-
ba került. Húszezret a város 

adott, tízezret egy pályázat 
útján sikerült lehívni, a mara-
dék tízezret a klub finanszírozta.

Duducz Tibor
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GLADIÁTOR BIRKÓZÓ KLUB

Úgy, mint két éve Győrben, Somorjának idén is volt képvi-
selője az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF), ami 
Szeiler Matyi birkózónak köszönhető.
„Bakuban került sor a sportünnepre” – mondta Szeiler Zoltán, 
a versenyző édesapja, aki Azerbajdzsánban a szlovák birkó-
zók csapatvezetője volt. „Matyi kötöttfogásban indult. Az 
EYOF-ra az idei jó eredményeinek köszönhetően kvalifikálta 
magát” – zárta Szeiler Zoltán.
Matyi nehéz ellenfelet kapott az első körben. A grúz birkózó 
jobb volt és megérdemelten győzött. Mivel a birkózónk legyő-
zője a következő körben nem ment tovább, vigaszágon sem 
folytathatta a küzdelmet.
Augusztusban Szeiler Matyi a kadét szlovák válogatottal 
edzőtáborozik a Balatonnál, a legfiatalabb Gladiátor birkózók 
pedig a Magas Tátrában folytatják a felkészülést.

VÍVÓKLUB

A somorjai vívók két világversenyen vettek rész júniusban. A 
budapesti világbajnokságon Bittera Kitti előbb a csoportjában 
háromszor győzött és háromszor kikapott. Majd az előkörben 
legyőzte az ukrán Rapynetset. A főtáblán a 32 közé jutásért 
folyó versenyben kikapott a többszörös világbajnok olasz 
Adrianna Errigótól, aki végül harmadik lett. Kitti 143 verseny-
ző közül a 61. lett. A nápolyi nyári universiaden ketten is indul-
tak. Végh Dávid 62. lett. Bittera Kitti bejutott a legjobb tizen-
hat közé. A nyolc közé jutásért kikapott a későbbi ezüstérmes 
francia Patrutól. A bacsfai lány végül 56 versenyző közül a 14. 
lett.

KAJAK–KENU KLUB

Júliusban végén különös versenyt hozott az Inter Kupa. A nap 
első versenyei két-két somorjai győzelmet – Gavlider Alex 
(U11/K1/2 000 m), Apfel Martin (U12/K1/2 000 m), és 3. 
helyet – Világi Áron Rómeo (U9/K1/2000 m), Végh Zsófia 
(U9/K1/2 000 m) – hozott, majd nagy vihar jött. Emiatt fél-
beszakadt az esemény. Később ugyan a rendezők folytatták a 
versenyt, de a somorjai edzők a sportolók egészségét tartot-
ták szem előtt, és inkább hazautaztak a kajakosok és kenusok.

STK TENISZKLUB

Hagyomány szerint ismét megrendezte az STK Somorja tenisz-
klub a páros masters Samaria Kupát. A hazai klub játékosain kívül 
az eseményen részt vesznek a baráti máriatölgyesi klub tenisze-
zői is. Remek volt a hangulat a pomléi pályákon, nagyszerű talál-
kozókat láthattak a jelenlévők. A legeredményesebb somorjai ket-
tős a Varga Péter–Jávorka Zoltán páros lett. 
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Autentikus népzene és világzene 
a Pomlé színpadán

Idén sem lehet panasz a Pomlé Fesztivál zenei kínálatára, hiszen a legkiválóbb, autentikus 
népzenét és világzenét játszó előadók és zenekarok váltják majd egymást. Az alábbiakban 
¬ a teljesség igénye nélkül – az aktuális kínálatból szemezgetünk.

Palya 
Bea  

Felvidéki 
Páva-gála

augusztus

augusztus

21.00 óra

18.00 óra

31.

30.Oláh Gipsy 
Beats 

augusztus

22.00 óra
30.

Az Olah Gipsy Beats zenekart Kovács Antal, a Romano Drom 
vezetője hívta életre. A formáció 2008-ban alakult Olah 
Gipsy Allstars név alatt, a legnevesebb három magyaror-
szági cigányzenekar vezetője csatlakozott ekkor a Romano 
Dromhoz. Mostani nevét 2011-től viseli a zenekar, a felállás 
változatlan. Ebben a formációban a legkiválóbb hazai roma 
zenekarok képviselőit láthatjuk egy színpadon. Az éneke-
sek: Kovács Antal (Romano Drom), Szilvási István (Szilvási 
Gipsy Folk Band), Lakatos Béla (Ternipe), Dobi Matild (Ando 
Drom), Balogh József (Romano Drom) és Tintér Gabriella. 

Palya Bea elismert énekes, dalszerző, előadóművész és író. 
Magyar, cigány és bolgár népzenén nevelkedett, később más, 
leginkább a szefárd és indiai népek zenéiről is tanult. Első 
zenekarát, a Zurgót 16 évesen alapította, azóta leginkább 
saját formációival zenél, és számos világhírű muzsikussal 
játszott már együtt. Főként saját dalait énekli, amelyekből 
egy megindítóan személyes világ tárul elénk. A világ számos 
pontján megfordult már és adott sikeres koncertet.

Igazi fergeteges gálát láthat majd a közönség, hisz a Fölszál-
lott a páva televíziós tehetségkutató verseny legsikeresebb 
felvidéki résztvevői, sok esetben kategóriájuk győztesei, lép-
nek a Pomlé színpadára.
A Felvidéki Páva-Gála műsorban fellép:
a somorjai Csali Gyermek Néptáncegyüttes, a füleki Kovács 
Benko Fruzsina, a naszvadi Szabó Júlia, a tornapjai Parapács 
Zenekar, az egyházegellei Pósfa Zenekar és a nagyidai Ilosvai 
Selymes Péter Néptáncegyüttes.

Cimbaliband  
augusztus

21.00 óra
29.

A Cimbaliband  világzenét játszik. A 2006-ban alakult for-
máció számos nemzetközi fesztiválon képviselte Magyar-
országot, 2013-ban az év felfedezettje lett. Moldva című 
albumuk 2015-ben a World Music Charts Europe világzenei 
ranglista nyolcadik helyére került, 2017-ben pedig a Recycle 
című album a huszadik helyre. A Cimbaliband zenéjében a 
kelet-európai életérzés keveredik a népzenével és a modern 
zenei stílusokkal. A dalok alapját egy igen különleges hang-
szer, a cimbalom alkotja, megfűszerezve egy kis dzsesszel, 
latin zenével, balkáni ritmusokkal. Ezzel válik teljessé az ere-
deti kelet-európai cimbalom-rock’n’roll.
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Bartal Pincészet – Somorja (SK)

Borvin – Bátorkeszi (SK)

Brigant Pincészet – Csataj (SK)

Somorja városa 600 éves múltra tekint vissza, a sző-
lőtermesztés hagyománya pedig az 1950-es években 
kezdődött ezen a vidéken. A Bartal pincészetet 2003-
ban alapították, ám a tulajdonos több mint 25 éve fog-
lalkozik szőlőtermesztéssel és a borkészítéssel.
Saját, 16,7 hektáros szőlőültetvényein hagyományos 
fajtákat termeszt a szőlősgazda, például rizlinget, kék-
frankost, zweigeltet és Pannónia kincsét. A borkínálat 
bővítése céljából más dél-szlovákiai borvidékeken ter-
mesztett szőlőt is felvásárolnak, olyan fajtákat, mint 
például az Irsai Olivér, a muskotály, a zöld veltelini, 
a chardonay, a pinot blanc, az André és egyebek – a 
fogyasztók igényei szerint. A borokat fahordóban érle-
lik.

A szőlő szeretete és a bor iránti szerelem nem tanul-
ható és nem leshető el… A tulajdonos mindezt nagy-
apjától örökölte, akivel kisfiúként sok időt töltött a 
helembai szőlőültetvényen, ahol 1500 szőlőtőkét gon-
doztak.
Mint később kiderült, ez egy életre szóló szerelem 
lett, ami végül beteljesedett. A borászat tulajdono-
sa és családja saját szőlőültetvényein termesztett 
és más termelőktől vásárolt szőlőből készít borokat 
Bátorkeszin. A fajták változatosak, a régi klasszikus 
fajtáktól az újonnan telepített szőlőkig terjed a ská-
la. A jó éghajlati viszonyoknak köszönhetően minden 
évben jó a szüret, ami a minőségi tájjellegű borok 
készítésének alapfeltétele.

A Brigant család négy generáció óta foglalkozik sző-
lőtermesztéssel és borkészítéssel. 2014-ben úgy dön-
töttek, a saját ültetvényeiken termesztett szőlőből 
készítenek bort.
A családfő vezetésével a családnak sikerült megvaló-
sítania az álmát és professzionális szintre fejlesztenie 
a borászatot, ami a borok minőségében és az elnyert 
szakmai díjakban is tükröződik. A kiváló minőségre, 
nem a mennyiségre helyezik a hangsúlyt. Fokozatosan 
bővítették a termelést és gazdagították a Kis-Kárpá-
tokból és Dél-Szlovákiából származó fajtákból készí-
tett borok kínálatát.
A Brigant Pincészet sikere a kemény munka, a hagyo-
mányőrzés és a családi összefogás eredménye.
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Csernus Pincészet – Ipolynyék (SK)

Darázsvin – Pered (SK)

Eno Via – Tajnasári (SK)

A családi pincészet és a szőlőterületek a közép-szlovákiai borvidék déli 
részén, Ipolynyék felett, a festői szépségű vulkanikus Őr-hegy déli lejtő-
in terülnek el. Csernus Károly és fia, Károly azon dolgozik, hogy boraikban 
megmutassák a természet adta egyedülálló ízvilágot és a talajból eredő 
ásványossággot. Generációk óta foglalkoznak borkészítéssel, a család már 
több mint 400 éve Ipolynyéken él. Több mint 15 féle bort készítenek, főleg 
fehér borokat, de kínálatukban megtalálható a rosé, illetve egyik specialitá-
suk, a schiller is. A legjobb évjáratokból vörösbort is készítenek. Filozófiájuk 
a minőségi borkészítés és a vásárlók igényes kiszolgálása. Fontos feladatuk-
nak tekintik, hogy boraikban minél jobban megőrizzék a természet alkotta 
ízeket, illatokat, és ezt a legkellemesebb formában tálalják a borkedvelők-
nek. Ezért kizárólag vadélesztőket használnank, melyek a szőlőbogyó héján 
alakulnak ki, és később reakcióba lépnek a pince baktériumkultúrájával. 
Ennek köszönhetően az erjedés során egyedi ízvilág és illatok keletkeznek, 
mely szépen visszatükrözik az adott évjárat jellegzetességeit.

A családi pincészet fő célja elsősorban a minőségi, de megfizet-
hető borok előállítása a bor szerelmeseinek megelégedésére. 
Számos regisztrált termelőtől vásárolnak szőlőt, főleg a magyar-
országi borvidékekről, elsősorban a Mátra és Pannonhalma kör-
nyékéről a fehérborokhoz, míg a rozékhoz és a vörösborokhoz 
Szekszárdról.
A fehérborokat és a rozét reduktív eljárással állítják elő, majd 
a bort rozsdamentes acéltartályokban érlelik. A vörösborokat 
erjesztéssel készítik, a szőlő kipréselt héján érlelik a pincében, 
225 literes barrique hordókan. Fehér- és rozé boraik az utóbbi két 
évben a kedvező időjárásnak köszönhetően teltek, frissek voltak, 
teli gyümölcssavakkal. A szőlőültetvény földrajzi elhelyezkedése 
miatt a vörösborok kiválóak, testesek és karakteresek.
A pincészet várja a borok szerelmeseit, mert hisznek abban, 
hogy a jó bor kapocs az emberek között.

Az Eno Via borászat úgy tekint boraira, mint egy kis butikmárká-
ra, mellyel azokat a fogyasztókat célozza meg, akik értik a boro-
kat, szeretik a borgasztronómiát, a hazai és a világszerte ismert 
márkákat is. A Vladimír Hronský készítette nemes borok hazája a 
Tajna pincészetet, gyönyörű szőlőivel és pincéjével. Tulajdonosai, 
Rastislav Demeš és Milan Strieška kiváló szakemberekkel és Vla-
dimír Hronskýval együttműködve családi márkanevet építenek. 
Palackjaikat népi hímzésbe öltöztetik, Vladimir Hronský nevével 
látják el. Ha idejük és a lehetőségek megengedik, a választékot rit-
ka különlegességekkel egészíti ki, amelyet a J. & J., az Ostrožovič 
és az Elesko borászattal együttműködve állítanak elő közvetlenül 
ott, ahol a szőlő terem.
A Vladimír Hronský által létrehozott butikmárka italainak fogyasz-
tása felejthetetlen élményt nyújt, végigkalauzolja a fogyasztót a 
borvidékeken és a festői Szlovákia gazdag borkultúráján.
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Gere Borászat – Villány (HU)

Strada del Recioto e Dei Vini Gambellara D.O.C. (IT) 

Hajdók Borászat – Királyhelmec (SK)

A hobbiként indult borászat 1991-től az egész család hivatásává vált. 1992-
ben az osztrák borásszal, Franc Weningerrel létrehozták a Weninger & Gere 
borászatot. A családi vállalkozásnak mára már 75 hektáros saját birtoka van. 
A borvidéken a napsütéses órák számának, a geotermikus hőnek, a mészkő-
ben és dolomitban gazdag talajszerkezetének köszönhetően kiváló borok, 
főként vörösborok teremnek. A legfőbb telepített fajták a cabernet sauvignon, 
a portugieser, a cabernet franc és merlot. Ezek mellett a portfóliót bővítve a 
2000-es években telepítettek pinot noir-t, tempranillot, syrah-t, illetve több ősi 
Kárpát-medencei fajtát, melyek közül a fekete járdovány mára már összeforrt a 
Gere névvel. 
A borászat 2008-ban megnyitotta meg a négycsillagos Crocus Gere Resort & 
Spa-t, melyet 2014-ben bővítettek. 2008-ban a szőlészetben is új irányt vettek, 
és az eleinte kísérletként indult organikus művelést az elmúlt közel egy évtized-
ben a teljes birtokra kiterjesztették, a borászatunk organikus minősítést kapott. 
Ma már a második generáció irányítása alatt működik a borászat.

Az olaszországi Strada del Recioto e Dei Vini Gambellara D.O.C. társulás 
két borászattal képviselteti magát az idei Pomlé Fesztiválon.
A Natalina Grandi borászatnak már az ötödik borásznemzedéke gaz-
dálkodik ugyanazon a tízhektárnyi területen, amely az évszázadok óta jó 
borairól híres két helység, a lankás Gambellara és a sík Lonigo között terül 
el. A pincészetben tízféle bor készül, évente összesen 30 ezer Natalina 
Grandi címkével ellátott palack kerül forgalomba. Kínálatuk az egyszerű 
asztali boroktól a presztízstermékekkel összemérhető minőségi borokig 
terjed. Két legdíjazottabb termékük a Gambellara Classico és a Recioto di 
Gambellara Classico.
A Marchetto Borgazdaság története a második világháború után kez-
dődött. Magas szintű professzionalitás és oldott, familiáris légkör – ezek 
a négyhektárnyi területen gazdálkodó kis családi vállalkozás fő jellemzői. 
Hogy tulajdonosai garantálják boraik kiváló minőségét, kizárólag a saját 
birtokukon termett szőlőt dolgozzák fel. A hagyományos módszerek itt 
a legkorszerűbb eljárásokkal ötvöződnek, a legmodernebb gépsorok és 
berendezések segítik a munkát. Az eredmény önmagáért beszél.

A Hajdók család borászata két 
országban és három dűlőn ter-
meszt szőlőt. Egyik ültetvényük a 
Tokaj-hegyaljai Borvidéken, Tolcsván 
helyezkedik el, a Felső-Bodrogközben 
pedig Királyhelmecen és Szentesben. 
A család a Bodrogközben kezdett el 
szőlészettel és borászattal foglalkozni. 
Már négy generáció óta foglalkoznak 
ezzel, és magasabb szintre fejlesztet-
ték a mesterséget. Reduktív techno-
lógiával és hagyományos hordós érle-
léssel készítik boraikat; sokszor ezt a 
két technológiát kombinálva. Fajélesz-
tőket nem használnak.
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HP Company – Ottóvölgy (SK)

Kancellár Birtok – Somlójenő (HU)

Košút Pincészet – Prušánky (CZ)

A HP Companynak két pincészete van: a Bazini járásban, 
Ottóvölgyben (Doľany) és Alsó-Ausztriában, Niederöstereich 
régióban.
Az ottóvölgyi pincészet 50 hektáron szőlőtermesztéssel és 
-értékesítéssel, borkészítéssel foglalkozik saját márkanév 
alatt. Az ottóvölgyi szőlőültetvényeket fokozatosan kiterjesz-
tették a Kis-Kárpátok lejtőire. Az uralkodó fajták a sauvignon, 
a szilváni, a tramini, a muskotály, a cabernet sauvignon, a 
Dunaj és a Devín.
Az alsó-ausztriai borúton fekszik Prottes község, ahol 15 hek-
táros szőlőültetvény és borászat található. Az uralkodó fajták 
a rizling, a zöld veltelini, a sauvignon blanc, a chardonnay, a 
zweigelt rosé és a zweigelt.
A pincészet borai kizárólag saját szőlőskertjük terméséből 
készülnek.

A Kancellár Birtok a Nagy-Somlói Borvidék 
egyik legfiatalabb pincészete. Horváth Ferenc, 
a Somló és Környéke Borút Egyesület és Bor-
lovagrend Kancellárja, családtagjaival közösen 
2014-ben új úton indította el az akkor 11 hektá-
ros, ma már 20 hektáron szőlőt érlelő és karak-
teres somlói borokat termelő borbirtokot.
Kiváló fekvésű szőlőterületeik a hegy derekát 
délnyugattól északkeletig ölelik át, neves dűlőik: 
Szent Ilona, Ragalja, Séd, Szent Márton. „Öreg” 
tőkéikről juhfark, hárslevelű, furmint és olasz-
rizling fajtákat szüretelnek. Új telepítésű Irsai 
Olivér, cserszegi fűszeres, kékfrankos, cabernet 
franc szőlőik két év múlva hoznak előszőr ter-
mést.

A Košút családi pincészet Csehországban, Prušánky köz-
ségben működik, ott, ahol a festői tájon a Nechory boros-
pincék sorakoznak. A családi pincészetet a Košút testvérek, 
Luděk és Jaroslav Košút vezeti édesapjuk és nagybátyjuk, 
valamint a család többi tagjának segítségével.
A családi borászat minőségi borokat készít a saját ültetvé-
nyeiken termett zamatos fürtökből. Italaik őrzik a morvaor-
szági borok sajátos jellegét, eredetiségét és változatossá-
gát. A szőlőtermést modern technológiákkal dolgozzák fel, 
minőségi fehér- és vörösborokat készítenek. A palackozott 
italt pincéjükben helyezik el, vagy barrique hordókban érle-
lik.
Nagy hangsúlyt fektetnek a minőségre, rangos borfeszti-
válokon, -versenyeken és -kiállításokon értek már el kiváló 
eredményeket.
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Lingó Pincészet – Királyhelmec (SK)

Napvirág Borászat – Hegymagas (HU)

Polgár Pincészet – Villány (HU)

A Felső-Bodrogköz borkultúrájáról már az 1300-as évektől van-
nak írásos emlékek. Jellemzően szőlészettel foglalkozó települé-
sek Bodrogszerdahely, Kiskövesd, Nagykövesd, Szentes, Kisgéres és 
Királyhelmec. Borászati szempontból Királyhelmec a legjelentősebb, 
mivel itt volt a legtöbb egybefüggő, szőlőtermesztésre alkalmas terü-
let, amely kiváló adottságai miatt már az 1400-as évektől idevonzotta a 
nemeseket. A borkultúra virágzása az 1600-as évekre tehető, ezekben az 
években voltak a legnagyobb kiterjedésűek a szőlővel beültetett területek. 
A Lingó pincészet a szentesi Lingó-hegyen található. A pincészet ter-
mesztett szőlőfajtái a devín, a rajnai rizling, a tokaji területről pedig a 
furmint, a hárslevelű és a sárgamuskotály. Fiatal ültetvényeikre savignon 
blanc és hibernal oltványokat telepítettek. Vörösborhoz főként kékfran-
kos, cabernet savignon és merlot fajtákat szüretelnek. Az új technológiák 
használata mellett nagy hangsúlyt fektetnek a borkészítés hagyományos 
eljárásaira is.

A borászat a Szent György-hegy dél-
nyugati részén helyezkedik el, szép 
kilátás nyílik innen a Balatonra és a 
Szigligeti várra. Közvetlen egységet 
képez a szőlőbirtok és a borászati fel-
dolgozó. A pince műemlék jellegénél 
fogva és méreteiből adódóan 50 hek-
toliter bor feldolgozására alkalmas. A 
borászat kizárólag hagyományos esz-
közöket használ.
A Napvirág borászat filozófiája, hogy a 
bor nem más, mint a természet és az 
ember örök párbeszédje, ezért min-
denben próbálják megtalálni a legna-
gyobb összhangot a természettel.

„Mi a Polgár Pincészetnél ma is hiszünk Vil-
lányban, a villányi borvidék különlegességeiben, 
földjeiben, az Isten áldását is hozó déli nap suga-
raiban“ – ez a villányi Polgár Pincészet hitvallása. 
Hisznek önmagukban, de hisznek az emberek-
ben is, csakúgy, mint a villányi földben termelt 
szőlő különleges energiájában és boraik tiszta-
ságában is. Hittel és szeretettel készítik borai-
kat és hiszik, hogy ez a szeretet érezhető itala-
ikon, és részesévé válik mindenki, aki kortyolja, 
fogyasztja őket.
Céljuk, hogy a nagy gonddal szüretelt szőlősze-
mekből készült, elegáns, finom boraik egyedül-
álló élménnyel ajándékozzák meg a természetes 
ízek, a természetes borok kedvelőit.
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Promitor Vinorum – Galánta (SK)

Szemes Pincészet - Villány (HU)

Világi Winery – Helemba (SK)

Termékeny, agyagos talaj, tápanyag-
ban gazdag fekete föld – kiváló fel-
tételek ezek, melyek remek helyet 
jelentenek a szőlőtermesztéshez 
is, az itt megtermett gyümölcsből 
pedig nemes ital készül. A Promitor 
Vinorum borászat ilyen nemes boro-
kat alkot.
A pincészet a szlovákiai borkészítés 
fellendítésére helyezi a hangsúlyt, 
szenvedéllyel készítik boraikat. Cél-
juk fejleszteni a galanti régió borkul-
túráját és bizonyítani, hogy a hoz-
záférhető szlovák borok is lehetnek 
kiválóak és emlékezetesek.

A Szemes Pince 1995-óta létezik. Szemes József szakács, vendéglátós és a villányiak 
kedvenc pálinkafőzője működteti. Kis területen összesen fél hektáron gazdálkodva kezd-
te a bortermelést. Folyamatosan növelte a területeit és a borászatát, napjainkra 5,5 hek-
tár saját szőlőterülete van a pincészetnek a villányi borvidék legjobb fekvésű dűlőin, a 
Kopár-, a Remete-, a Jammertál- és a Csillagvölgy-dűlőben, évente 35–40 ezer palack 
bort készítenek itt.
2019-ben elkészült egy új, modern borászati üzem. A pincészet kis családi vállalkozás-
ként működik, aki meglátogatja, családias, kellemes fogadtatásban részesül, és finom 
borokat kóstolhat. Tartalmas és izgalmas borok fogyasztására van lehetőség, akár egy 
ízletes kakaspörkölt mellett, amit személyesen Szemes József készít.
A Szemes Pince borait kellemes, tartalmas gyümölcsös ízvilág jellemzi, próbálja vissza-
adni a villányi borvidék jellegzetes zamatait.
A Pince egyik zászlós bora a Dél Cuvée, amely minden évben a Kopár-dűlőről szüretelt 
termésből készül. A pincészet felhozatalából további kellemes gyümölcsös és testesebb 
vörösborokból válogathatnak a vendégek.

A vulkáni talajon, három folyó ölelé-
sében fekvő szőlőskert szívében fek-
szik a Világi Winery pincészet, ahol 
kiváló minőségű borokat állítanak 
elő.
A gondosan megművelt szőlőültet-
vények a napsütötte déli lejtőkön 
vannak.
A Helemba közelében lévő borászat 
őseink hagyományait és a modern 
technológiát ötvözve készít minőségi 
borokat.
Tökéletes hely a tökéletes bornak – a 
Világi Winery visszatér a szőlőműve-
lés hagyományaihoz.

POMLÉ FESZTIVÁL
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Winzerhaus Stur  (AT)

Zsigmond Pincészet – Ipolynyék (SK)

Bal&La Winery – Kisújfalu (SK)

A Winzerhaus Stur pincészet Hohenruppersdorf 
déli részén, Ausztriában található. A falu szőlő-
ültetvényei dombokon és lankákon helyezkednek 
el, ahol az éghajlat kedvez a termésnek.
A családi pincészet nemzedékek óta működik, 
jelenleg Franz és Manuela vezeti, gyermekeik 
pedig segítenek a munkában.
A hagyományos borászaton és a minőségi borok 
készítésén túl legfőbb céljuk, hogy vendégeik 
mindig mindennel elégedettek legyenek. Hogy 
élvezzék a borokat, a finom ételeket, a helyi kul-
túrát, a minden igényt kielégítő vendéglátást, a 
vidéki hangulatot. Rozét, fehérborokat és testes, 
sugárzó rubinvörös borokat is készítenek.

A bor a Zsigmond család életstílusa. Lélekkel készítik és 
három évtized óta igyekeznek feltárni a terület specifi-
kumait.
A szőlőültetvény és a pincészet alapjait idősebb Zsig-
mond László és fia, László fektette le az 1990-es évek-
ben, amikor másfél hektáros szőlőültetvényt telepítet-
tek, ami később – szorgalmas munkájuknak köszönhe-
tően – 75 hektárnyira bővült. A fajták kiválasztásakor a 
tradicionális fajtákra, például a rizlingre, a rajnai rizling-
re, a pinot blancra vagy a kékfrankosra összpontosítot-
tak. Gábor, a gazda fia, miután szakirányú tanulmányait 
befejezte, új ötleteket hozott a pincészetbe. 2005 óta 
dolgozik a borászatban, és az ő ajánlása alapján olyan 
fajtákat termesztenek, mint a chardonnay, a sauvignon 
blanc, a pinot noir vagy a cabernet sauvignon.

A Bal&La winery borászat családi vállalkozás. Az 
Érsekújvári járásban, Kisújfalu község szőlőhegyén, 
a Somhegy lankáin termelik a szőlőt és dolgoz-
zák fel a termést a 170 éves hagyományos prés-
házban. A családban adottak voltak a feltételek 
ahhoz, hogy a hagyományt felújítsák és folytassák 
a borászkodást. Ma 8 hektárnyi területen termesz-
tenek szőlőt, pl. hagyományos zöld veltelinit, a ked-
velt fehér burgundit, szürkebarátot, az újabb fajták 
közül rajnai rizlinget és furmintot,  valamint caber-
net sauvignont, kék burgundit, az hazai nemesítésű 
Dunaj, és kisebb mértékben syrah vörös borszőlőt. 
A családi pincészet rendszeresen tart borkóstolót, 
csoportokat is fogadnak. 

POMLÉ FESZTIVÁL
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K O N T A K T :  

SPOLOČNOSŤ  ARISE,  S.  R.  O.  PONÚKA:  

Preplach podlahoviek, 
systémov TÚV, ÚK, 
ohrievačov vody

Prečo a kedy je potrebné čistenie 
Vášho systému?

Ak máte problémy s:

- prietokom 
a cirkuláciou (kotol 

má dostatočnú 
teplotu, 

ale systém sa veľmi 
ťažko zohrieva)

- zlyhávaním čerpadla 
(hlučný chod; 
prehrievanie aj keď kotol 
nekúri; blokovanie)

- hlukom kotla (praskanie; 
búchanie; syčanie)

- agresívnou 
(najmä tvrdou) 
vodou (klasická 
voda z vodovodu 
má vysokú vodi-
vosť, mineralizáciu 
a preto poškodzuje 
radiátory, kotol, 
systém) 

- koróziou (neupravená/klasická voda)

∙ Odstraňujeme akékoľvek nečistoty v systéme pri jednej návšteve
∙ Kompletný proces vykonaný za menej ako šesť hodín (pri jednoduchom systéme)
∙ Čistíme celý systém vrátane podlahového kúrenia, bojlerov, ohrievačov....
∙ Obnovujeme efektívnosť systému, navraciame stratené teplo
∙ Odstraňujeme agresívnu vodu a upravenou vodou zabraňujeme ďalšej korózii 
∙ Naša metóda je účinnejšia ako tradičné preplachovacie metódy

Prečo my?

Opravy a servis  plynových, elektrických kotlov a ohrievačov – non stop havarijná služba
Vyhľadávanie prasknutých ÚK a TÚV vedení  (detekcie úniku )

Ďalej ponúkame:

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok, informácií, poradenstva, objednávok nás kontaktujte:
0911 277 665, alebo: servis.vtz@gmail.com – Termovízia; Servis a opravy VTZ, s.r.o.1


