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2013. január 24-én tartotta ünnepi ülését a városi képviselő-testület

Meg fogjuk élni a csodát  
Nem mindennapi díszbe 
öltözött a városi művelő-
dési központ színházter-
me az ünnepi önkormány-
zati ülésre. Ünnepnap volt 
ez a javából, hiszen hiva-
talosan is megpecsételő-
dött az az együttműkö-
dési szerződés, amely-
nek megkötését Somorja 
2011 óta tervezte az erdé-
lyi Gyergyószentmiklós 
megyei jogú várossal. Ha 
már ünnepi az ülés, akkor 
legyen fokozottan ünnepi 
– gondolták az önkormány-
zat képviselői, s a decembe-
ri közgyűlésen jóváhagyták, 
hogy a díszpolgári cím és a 
Város Díjának átadására is 
kerüljön sor.
A megjelenteket, köztük 
Gyer gyó  szentmiklós és 
Mosonmagyaróvár küldött-
ségét, városunk egykori pol-
gármestereit, a városi intéz-
mények igazgatóit, vezető-
it, a civil szervezetek képvi-

selőit Bárdos Gábor, város-
unk polgármestere üdvözöl-
te. Külön üdvözölte Mayer 
Éva képzőművészt és szüle-
it, akik személyesen is nagy 
részt vállaltak a testvérvá-
rosi kapcsolat előmunkála-
taiból, majd Pogány Tibor 
alpolgármestert felkérte az 
ülés vezetésére.

Somorja vároS 
díSzpolgára

A decemberi közgyűlés 
határozatának ismerteté-
sét követően, miszerint a 
Somorja Város Díszpolgá-
ra címet adományozzák 
Stipkovits Pálnak, Bárdos 
Gábor méltatta tevékenysé-
gét. Az idén hatvanöt éves 
Stipkovits Pál 1994 és 2006 
között Mosonmagyaróvár 
polgármestere, 2002-től 
2006-ig a térség országgyű-
lési képviselője, ezt követő-
en pedig nyugdíjba vonulá-
sáig a miniszterelnöki hiva-

tal külkapcsolatok és nem-
zetpolitikai ügyek szakál-
lamtitkárságának a mun-
katársa volt. Munkássá-
ga során mindig fontosnak 
tartotta az anyaország és 
a határon túli magyar tele-
pülések közötti kapcsola-
tok kialakítását és fejleszté-
sét. Közreműködésének, sze-
mélyi kapcsolattartásának 
köszönhetően tizenhat part-
nertelepülési kapcsolat újult 
meg a Mosonmagyar óvár 
környéki és a csallóközi tele-
pülések között. Kezdemé-
nyezte a Mosonmagyar óvár 
és Somorja közti partnerkap-
csolat elmélyítését és testvér-
városi rangra emelését. Ami-
kor városunkban, a Fő téren 
megrongálták Szűz Mária 
koronázási oszlopát, szinte 
azonnal közadakozást kezde-
ményezett, és személyes hoz-
zájárulásának köszönhetően 
Mosonmagyaróvár jelentős 
összeggel járult hozzá a szo-
bor felújításához.
Stipkovits Pálnak a díszpol-
gári címről szóló oklevelet 

városunk megjelent egyko-
ri polgármestereinek társa-
ságában Bárdos Gábor adta 
át. A kitüntetett, mi után 
aláírta a város krónikáját, az 
alábbi szavakkal mondott 
köszönetet: „Több díszpol-
gári címmel, kitüntetéssel 
rendelkezem, de ez érin-
tette meg legjobban a szí-
vemet. Tudom, hogy keve-
sen birtokolják, presztízse 
van, ezért is vagyok rá büsz-
ke. Életem mindig a Duna, 
a Szigetköz körül forgott, 
a víz partján nőttem fel, a 
80-as években sokat jártam 
az egykori Kormoránban 
is… Ma Szigetköz nyugdíja-
sa vagyok, Tejfaluszigeten 
van egy tanyánk, feleségem-
mel együtt itt töltöm szin-
te minden időmet a vizek, 
halak és vadak közelében. 
Osztozom a város gondja-
iban, bajaiban, s ezentúl 
még inkább kötelességem-
nek érzem majd, hogy kép-
viseljem So morját a határon 
túl is.”

(Folytatás a 3. oldalon)

Bárdos Gábor polgármester átadja Stipkovits Pálnak a „Somorja Város Dísz-
polgára” címet igazoló okiratot

Somorja Város Díjának átadásakor Sármány Ervin hivatalvezető, Bárdos 
Gábor polgármester és Nagy József önkormányzati képviselő gratulál Böröndi 
Lajosnak
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Bárdos Gábor polgármester és Pogány Tibor alpolgármester 
január 29-én kívánt jó egészséget, örömteli, boldog öregkort 
azon polgártársainknak, akik januárban töltötték be 70., 
75., 80., 85. és ennél több életévüket. Felvételünk a Pomléi 
úti nyugdíjasok és rokkantnyugdíjasok klubjában havi rend-
szerességgel tartott ünnepség résztvevőit örökítette meg.

Bárdos Gábor, városunk polgármestere a tűzoltótestü-
let  négy tagjának: Csörgő Jánosnak (a felvételen), Csörgő 
róbertnak, Heller Tamásnak és Trpín Milánnak egy szak-
szerű életmentő beavatkozásért nyújtott át köszönőlevelet. 
Bővebben a 7. oldalon

A gyergyószentmiklósi vendégek a Fórum Kisebbségkutató 
Intézetben cseréltek tapasztalatot önkormányzati képviselő-
inkkel 

Mezei János, Gyergyószentmiklós polgármestere az együtt-
működés szimbólumaként kenyeret ad át Bárdos Gábor pol-
gármesternek

március 31, 19:00

VMK SoMorja
31. marec, 19:00

MSKS ŠaMorín

DJ Chipchi

elővétel/ predpredaj: 6 €

helyszínen/ na mieste: 9 €

VIP: 15 €
Jegyek:

Lístky:

HOLLÓSY BAND
NÓTÁR MARY

JOLLY & SUZY

partnereink / náši partneri

www.chameleon-design.sk

Elővétel / Predpredaj
0905/20 91 97, 0915/077 060

0915/70 70 06
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Somorja vároS díja
ezután került sor Böröndi 
Lajosnak a kitüntetésére, 
akit Somorja Város Díjában 
részesített az önkormány-
zat. Böröndi Lajos mun-
kásságát Nagy József mél-
tatta: Böröndi Lajos a pol-
gármesteri hivatal sajtóre-
ferense és a Moson várme-
gye Könyv- és Lapkiadó Kft. 
ügyvezető igazgatója. Több 
lapnak és folyóiratnak dol-
gozik, szerkesztője a Bécsi 
Naplónak, a Várhely című 
soproni kulturális folyó-
iratnak, 1996 óta főszer-
kesztője a Mosonvármegye 
havilapnak és kiadója a Szél-
járás irodalmi, képzőművé-
szeti, honismereti és zenei 
folyóiratnak, amely három 
határ menti régió (Bécs, 
Pozsony és Mosonmagya-
róvár) kulturális szemlé-
je. Böröndi Lajos elsősor-
ban költő. 1989 óta 10 ver-
seskötete és 7 irodalmi pub-
likációja jelent meg. Kiadó-
ként 11 könyvet jelentetett 
meg. ezek közül somorjai 
vonatkozású a Görföl Jenő 
– Limpár Péter: Pacsirtaszót 
hallok megint című könyve, 
mely az 1848–49-es szabad-
ságharc felvidéki csatáiról 
szól, és számba veszi a mai 
Szlovákiában található hon-
védsírokat, emlékhelyeket. 
Tizenhat éven keresztül a 
Mosonmagyaróvári Kulturá-
lis Központ igazgatójaként 
a két város közötti rendez-
vények legtöbbjének szerve-
zője volt. Főszervezője volt 
2004-ben a Somorja bemutat-
kozik a mosonmagyaróváriak-
nak elnevezésű nagyszabású 
rendezvénynek. Jelentős sze-
repet vállalt az évekig sike-
res, közös rendezésű Katica 
gyermek-néptánccsoportok 
részére indított fesztiválon. 
Mint lapszerkesztő rendsze-
resen ír Somorjáról és a két 
város közös eseményeiről.  
Böröndi Lajosnak Bár-
dos Gábor, Sármány ervin 
és Nagy József nyújtot-
ta át Somorja Város Díját. 
Böröndi Lajos is beírta nevét 

a város krónikájába, majd 
elmondta, hogy már hosszú 
évek óta baráti szálak fűzik 
Somorjához. Váratlanul érte 
ez a megtiszteltetés, megha-
tódva mondott köszönetet 
érte.
Nagy István, Mosonma-
gyaróvár polgármeste-
re, országgyűlési képvise-
lő az alábbi gondolatokkal 
köszöntötte az ünnepi ülést: 
„Bízom abban, hogy a város-
aink közti kapcsolat a jövő-
ben még erősebb, szilár-
dabb, meghatóbb lesz.”

Újabb teStvérvároS
Gyergyószentmiklós megyei 
jogú város és Somorja város 
képviselő-testülete 2011-ben 
szándéknyilatkozatot foga-
dott el a két város testvérvá-
rosi kapcsolatának a felvéte-
léről. A két város együttmű-
ködéséről szóló szerződés és 
az oklevél szövegét Sármány 
ervin hivatalvezető és Nagy 
István jegyző olvasták fel, 
majd az erről szóló határoza-
ti javaslat jóváhagyását köve-
tően Gyergyószentmiklós 
részéről Mezei János polgár-
mester, Nagy Zoltán alpol-
gármester és Nagy István 
jegyző, Somorja részéről 
pedig Bárdos Gábor polgár-
mester, Pogány Tibor alpol-
gármester és Sármány ervin 
hivatalvezető látták el kéz-
jegyükkel a dokumentumo-
kat. A két polgármester fel-
olvasta a testvérvárosi kap-
csolatot rögzítő eskü szöve-
gét, s ezzel a két város közti 
baráti együttműködés test-
vérvárosi rangra emelkedett.
Mezei János köszöntőjé-
ben a „történelemben egye-
di alkalom”-ként említette 
ezt az eseményt, majd meg-
jegyezte: „Élt valamikor egy 
asszony, akinek három fia 
volt. Nevelgette, tanítot-
ta őket emberségre, tisz-
tességre. Már fiatalkoruk-
ban látszott, hogy ezek a 
fiúk ügyesek lesznek azon a 
földön, ahol élnek. De eze-
ket a gyerekeket kilencven-
három évvel ezelőtt elszakí-
tották egymástól, mostoha-

ként éltek tovább, de ember-
ségesek maradtak… A test-
véri szeretetet nem a hatá-
rok szabják meg, hanem 
az az érzés, amely összeköt 
bennünket. Felidézhetünk 
hasonló »meséket«. Mesé-
be illő a váro saink közti kap-
csolat létrejötte is, melyet két 
fiatal szerelme indított útjá-
ra, közülük az egyik, Selyem 
András, sajnos, már csak lel-
kiekben van velünk.” A pol-
gármester ezt követően jel-
kép gyanánt egy kenyeret 
nyújtott át Bárdos Gábor-
nak az alábbi szavak kísére-
tében: „ebben a kenyérben 
benne van a székely ember 
szíve, lelke. Jelképezze azt az 
érzést és azt a szellemi táplá-

lékot, amely mostantól kezd-
ve összeköt bennünket.”
Bárdos Gábor zárszavában a 
következőket mondta: „Aki 
meg akar tenni valamit, talál 
rá módot, aki nem, talál rá 
kifogást… Ma új eseménnyel 
gazdagodott történelmünk, 
s bízom abban, hogy Moson-
magyaróvár, Hainburg, 
Gyergyószentmiklós és 
Somorja meg fogja élni a cso-
dát.” 
A testület ünnepi ülésén köz-
reműködtek: Nagy Szilárd 
és Nagy Gergő, a Németh-
Šamorínsky István Művészeti 
Alapiskola növendékei, Méry 
rebecca és a Csali néptánc-
csoport.

Tóth Ilona   

(Befejezés az 1. oldalról)

Meg fogjuk élni a csodát  

ÓVODAI BeírATáSOK
Somorja városa, a helybeli tanintézmények működtető-
je és fenntartója értesíti a lakosságot, hogy a 245/2008-
as sz. iskolatörvény 59. §-a 3. bekezdésének értelmében 
és az óvodák igazgatóival történt megegyezés alapján az 
óvodai beíratások a gyermek törvényes képviselőjének 
írásos kérvénye alapján a 2013/2014-es tanévre 2013. feb-
ruár 15-e és március 15-e között lesznek a hatáskörébe 
tartozó következő óvodákban:    
duna utcai óvoda (magyar és szlovák nyelvű) – 
Somorja, Duna utca 1061/33.,
mária utcai óvoda (magyar és szlovák nyelvű) – 
Somorja, Mária utca 682/3.,
vadáSz utcai óvoda (magyar és szlovák nyelvű) – 
Somorja, Vadász utca 1115/5.,
Szél utcai óvoda (magyar és szlovák nyelvű) – 
Somorja, Szél utca 496/21.,
gazda Sori óvoda (szlovák nyelvű) – Somorja, Gazda 
sor 41/37.,
iSkola utcai óvoda (szlovák nyelvű) – Somorja, Isko-
la utca 977/14., 
iSkola utcai óvoda (magyar nyelvű) – Somorja, Isko-
la utca 977/14.,
tejfalui óvoda (magyar nyelvű) – Somorja-Tejfalu, 
első utca 108/63.

Az óvodákba elsősorban azok a gyermekek nyernek felvé-
telt, akiknek életkora háromtól hatéves korig terjed, és akik 
a 2013/2014-es tanévben 2013 szeptemberétől folyamatosan  
látogatják az óvodát.

a felvételnél előnyt élveznek:
– azok a gyermekek, akik betöltötték az 5. életévüket,
–  azok a gyermekek, akik halasztást kaptak a tankötelezett-

ség alól,
– akiknek állandó lakhelyük Somorján van,
– 1 évnél régebbi átmeneti lakhelyük van Somorján,
– akinek testvére már az adott óvodába jár,
– akinek szülei munkaviszonyban vannak.

 bővebb információt az egyes óvodák nyújtanak.
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MegeMlékezés Tejfalun – többé ne legyen háború

A doni csata magyar hősi halottaira emlékeztek január 29-én 
Tejfalun. Hogy miért is helyeznek el koszorút és gyújtják 
meg a kegyelet gyertyáit a helyiek minden évben, s nemcsak 
idén, a 70. évforduló során, a temetőben levő emléktáblánál? 
Azért, mert a Don-kanyarban vívott csatában csallóköziek, 
köztük tejfaluiak is harcoltak. Az emléktáblánál, melyet meg-
áldott Fóthy Zoltán katolikus plébános, Ozogány Ernő idézte 
fel a hetven évvel ezelőtt történteket.  

– Szörnyű tragédia kapcsán 
gyűltünk össze, hogy meg-
emlékezzünk azokról a tej-
faluiakról, akik hetven évvel 
ezelőtt messze a szülőföld-
től áldozták fel fiatal életü-
ket. Azokról, akik számára ez 
a legnagyobb tragédiát jelen-
tette. Nemcsak nekik: szü-
leiknek, testvéreiknek, fele-
ségüknek, szerelmüknek és 
gyermekeiknek. Nem utol-
sósorban a magyarság leg-
nagyobb tragédiájáról. Mert 
mind méreteiben, mind ará-
nyában eltörpül a legna-
gyobbnak kikiáltott mohácsi 
csatavesztés ahhoz képest, 
amekkora veszteséget a félel-
metes Don-kanyarban szen-
vedett nemzetünk: a kétszáz-
ezres 2. magyar hadsereg 
hetven százaléka, csaknem 
háromnegyede vesztette éle-
tét, esett fogságba vagy szen-
vedett maradandó sérülést.
Ahhoz, hogy megértsük tör-
ténelmünk e szörnyű katak-
lizmáját, hogy miért kell két-
ezer kilométernyire szülő-
földjüktől távol nyugodni-
uk, fel kell vázolnunk azokat 
a történelmi előzményeket, 
amelyek e tragédiához elve-
zettek. 
Az első világháború vég-
játékában, 1918 januárjá-
ban nyújtotta be Woodrow 
Wilson, az egyesült álla-
mok elnöke a róla elneve-
zett tizennégy pontot, amely 
a békekötés körülményeit és 
a későbbi évek berendezke-
dését volt hivatott szolgálni. 
ezek egyik sarkalatos pont-
ja a nemzeti önrendelke-
zés elvét tartalmazta. Amit 
szövetségesei elfogadtak, 
viszont a maguk szája íze sze-
rint érvényesítettek: csakis a 
győztesekre vonatkoztatták, 
a veszteseknek nem adtak 
lehetőséget a jogorvoslat-

ra. ennek eredményeként az 
újonnan meghúzott határok 
miatt az anyaországon kívül 
rekedt a magyarság egyhar-
mada, több mint hárommil-
lió ember. Miután a vitatott 
területeken nem voltak haj-
landók népszavazást engedé-
lyezni, minden felelős értel-
miségi számára nyilvánva-
lóvá vált, hogy ezzel elvetet-
ték egy még nagyobb, ször-
nyűbb, pusztítóbb háború 
magvát európában. e logi-
ka mentén az összezsugoro-
dott Magyarország valameny-
nyi kormánya a területi kiiga-
zítást tűzte ki célul, amire 
1938 novemberében adódott 
lehetőség: az első bécsi dön-
tés keretén belül a döntően 
magyarlakta vidékek vissza-
kerültek az anyaországhoz, 
közöttük Tejfalu is. Tekint-
ve, hogy az ezt megelőző 
két évtizedben napirenden 
volt a kisebbségi, közösségi 
jogok megnyirbálása, amely-
re számtalanszor rámuta-
tott tiltakozó jegyzékeiben, 
interpellációiban esterházy 
János a prágai parlament-
ben, a hazai magyar sajtó cik-
keiben, riportjaiban, elemzé-
seiben, a tejfaluiak örömmel 
nyugtázták a változást. De 
az örömbe üröm is vegyült: 
szorongva gondoltak a hol-
napra, lelkük mélyén fél-
tek a szükségszerűen kitö-
rő háborútól. Amire még egy 
évet sem kellett várni: 1939. 
szeptember 1-jén bekövetke-
zett Lengyelország kétolda-
li, német–szovjet lerohanásá-
val. A vihar előtti csend még 
a Szovjetunió elleni támadás 
megindulása után is tartott 
1941 nyarán, mivel Adolf Hit-
ler bízott a gyors sikerben, 
a villámháború, a Blitzkrieg 
hatékonyságában. Kezdet-
ben valóban minden a ter-

vei szerint történt: csapatai 
naponta kétszáz kilométe-
res rohamsebességgel törtek 
előre, a november 7-i moszk-
vai ünnepséget hadvezérei 
a környező dombokról táv-
csövön keresztül figyelték, a 
díszszemlén felvonuló tan-
kok egyenesen a város hatá-
rában húzódó frontra indul-
tak. Csakhogy elbizakodott-
sága hamarosan dühroham-
ba váltott át: a támadás meg-
állt, beköszöntött a legen-
dás orosz tél, amelynek der-
mesztő hidegében nemcsak 
katonái váltak cselekvéskép-
telenné, de a haditechnika 
és a szállító járművek is fel-
mondták a szolgálatot. Az 
egyre szervezettebb partizán-
háború komoly gondot jelen-
tett az utánpótlás megszer-
vezésében, a szovjetek egyre 
gyakrabban vezettek ellentá-
madásokat. Közben megtör-
tént a világtörténelem legna-
gyobb kémtette, amely a leg-
nagyobb hadsereg-átcsopor-
tosítást vonta maga után: 
doktor richard Sorge Tokió-
ból jelentette, hogy Japán 
nem támadja meg a Szov-
jetuniót, az egyesült álla-
mokkal veszi fel a harcot. 
Sztálin nem hitt neki. Csak-
hogy az események hama-
rosan a legendás kémet iga-
zolták: 1941. december 7-én 
a japánok megtámadták a 
Pearl Harbor-i hadikikötőt, 
amelynek hatására az egye-
sült államok belépett a hábo-
rúba. ekkor már a moszk-
vai generalisszimusz is cse-
lekedett: távol-keleti hadse-
regének döntő hányadát az 

európai frontra, Leningrád, 
Moszkva, de legfőképp a 
róla elnevezett emblematikus 
város, Sztálingrád védelmé-
re vezényelte. Jól képzett, 
kipihent, elsőrangúan felsze-
relt, bosszúra éhes hadosz-
tályokat. Meg is lett az ered-
ménye: az állóháború egy-
re inkább a németek visz-
szaszorítása irányában fej-
lődött. ebben a helyzetben, 
1942 tavaszán Hitler egy-
re türelmetlenebbül sürget-
te szövetségeseit: Olaszor-
szágot, romániát, Bulgá-
riát, Horvátországot, Szlo-
vákiát és Magyarországot, 
hogy küldjenek csapatokat a 
keleti frontra. A kirajzolódó 
hadi kudarcok láttán nyáron 
már nyíltan követelőzött és 
fenyegetőzött. ennek hatá-
sára állították fel a koráb-
ban nem is létező 2. magyar 
hadsereget. Csallóköz had-
ra fogható férfijait, közöttük 
a tejfaluiakat a szombathelyi 
hadtest komáromi ezredébe 
vonultatták be. egyszerű kéz-
műveseket, földműveseket 
és nincsteleneket, akik szá-
mára a háború eszméje ide-
gen volt. Akik zöme még szü-
lőföldjét, a Csallóközt sem 
hagyta el, és valójában nem 
is értette, hogy mit keresnek 
kétezer kilométernyire az ott-
hontól. Mert a 2. hadsereget 
Voronyezs közelébe, a Don 
folyó egy kétszáz kilométer 
hosszú szakaszának a védel-
mére rendelték ki. Amely vol-
taképpen Sztálingrád utó-
védjének a szerepét volt hiva-
tott betölteni. A történé-
szek napjainkig vitákat foly-
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tatnak arról, hogy mekkora 
volt a szándékosság és mek-
kora az emberi felelőtlenség 
a szükségszerűen bekövetke-
ző összeomlásban. A hadse-
reget nem képezték ki meg-
felelően. Azt az ígéretet kap-
ták, hogy a téli ruházatot 
utánuk küldik, ami végül alig 
következett be. Ami a leg-
fontosabb: fegyvereik elavul-
tak voltak, sőt a legénység 
egy részének még puska sem 
jutott, akinek meg igen, tíz 
lőszert kapott hozzá. Azt a 
néhány tucat páncélost, ami-
vel rendelkeztek, a német 
Cramer-tankhadosztályba 
sorolták be. A nyáron kikül-
dött csapatokra egyszer csak 
rátört a rettenetes orosz tél, 
ami csak az előjátékot jelen-
tette. Mert minden idők leg-
nagyobb csatája, a rettenetes 
sztálingrádi ütközet ekkor 
már a városon belül folyt, 
utcáról utcára, házról házra. 
ekkor Paulus tábornok csa-
patait halálos gyűrűbe fog-
ták a friss, jól felszerelt szov-
jet csapatok, amelyek egy 
része nyugati irányban sora-
kozott fel, a Don partján, a 
magyar állásokkal szemben. 
erre az eshetőségre Jány 
Gusztáv hadseregparancs-
nok nem volt felkészülve: 
úgy hitte, hogy a Sztáling-
rád alól visszavonuló német 
csapatokat kell biztosítania. 
Hadserege egyszeriben az 
első vonalban találta magát, 
amelynek csak egyszerű véd-
vonala volt. ez már az első 
világháborúban is elemi 
hibának mutatkozott: máso-
dik, esetleg harmadik véd-
vonal hiányában nincs visz-
szavonulás, csak fejvesztett 
menekülés. Még így sem lett 
volna teljesen reménytelen 
a helyzet: a szovjet bevet-
hető haderő háromszázez-
res volt. Másfélszeres túlerő 
támadás esetén elhanyagol-
ható. Csakhogy a szovjetek-
nek több száz tankjuk volt, a 
magyaroknak egy sem.
A hetven évvel ezelőtt, 1943. 
január 12-én mínusz negy-
venegy fokos hidegben elin-
dított támadás katasztrofá-
lis következményekkel járt: 
már az első napon harminc-

nyolcezer katona elesett. 
Másnap a front az össze-
omlás küszöbére érkezett. 
Jány kétségbeesetten kérte 
a Cramer-hadosztály beve-
tését. A németek még csak 
nem is válaszoltak: hallották 
a Sztálingrád felől érkező 
rossz híreket, a saját hadse-
regük biztosítása fontosabb 
volt számukra. Végül két 
nap késéssel beavatkoztak 
a harcokba. Későn: addig-
ra a 2. magyar hadsereget 
elsöpörte honvédők viharos 
támadása. Az irtózatos tél-
ben a rosszul felszerelt kato-
nák jelentős része megfa-
gyott, egy részük megsebe-
sült, sokan fogságba estek, 
ahonnan csak néhányuknak 
volt visszatérés.
A mi tejfalui embereink ott 
nyugszanak velük a közös 
sírban. Már ha még megvan 
az a közös sír, ha nem szán-
totta fel az emlékezést nem 
tűrő részvétlenség. egyet-
len emlék róluk ez a táb-
la, amely alatt állunk, és a 
feledés ellen küzdő emlé-
kezetünk. Életük virágában 
hullottak el. Ha belegon-
dolunk, egyetlen szeren-
csénk, hogy egy emberöltő-
vel később születtünk. Ha 
nem így lenne, könnyen mi 
lehetnénk az ő helyükön. 
egy értelmetlen háború 
mártírjai lettek. De hogy 
ne legyen hiábavaló áldo-
zatuk, le kell róni nekik 
tartozásunkat. Hogy min-
dent megtegyünk: többé 
ne legyen háború. Ne kell-
jen ártatlanoknak szenved-
niük őrült eszmék, ideoló-
giák, hatalmi játékok, gaz-
dasági érdekek miatt. 
Bár nem tudjuk, hol lel-
tetek végső nyugalom-
ra, itt, ezen a helyen falu-
tok lakossága lerója kegye-
letét. Nemcsak a mai alka-
lommal, de minden évben 
mindenszentek estéjén 
és halottak napján. e fal 
tövében a sok száz gyer-
tyát a Ti emléketekre, a Ti 
lelkiüdvötökért gyújtjuk. 
ez remélhetőleg így lesz 
mindaddig, amíg az utolsó 
tejfalui e sírkertet látogat-
ja.        (–)

tisztább, élhetőbb 
környezetet

A Felső-Csallóközi Hul-
ladékgazdálkodási Társu-
lás és a Burgenländische 
Müllverband (BMV) által 
a Szlovák Köztársaság – 
Ausztria Határon átnyúló 
együttműködési Program 
2007–2013 keretében meg-
valósuló LAKO projektnek 
köszönhetően a nagyszarvai 
alapiskola és a somorjai Bél 
Mátyás Alapiskola fotóver-
senybe kapcsolódhatott be, 
melynek kiértékelésére janu-
ár 16-án, a pályázat meghir-
detőinek jelenlétében került 
sor. 

A 94 tanuló által látoga-
tott nagyszarvai alapiskolá-
ban izgatottan várták a gye-
rekek a környezetvédelem-
ben érdekelt vendégeket, 
akiknek nagy lelkesedéssel 
mutatták be azokat a felvéte-
leket, amelyeket saját maguk 
készítettek szűkebb pátriá-
jukban arról, hogyan nem 
szabad szennyeznünk a kör-
nyezetünket. Az egyes felvé-

teleket magyarázat kísérte. 
A környezettudatos nevelés-
nek jelentős figyelmet szen-
telnek az iskolában, Lelkes 
edit igazgatónő örömmel 
tudatta az osztrák vendégek-
kel, hogy az ő példájukból 
kiindulva: „Amit Ödönke 
nem tanul meg, Ödön már 
nem sajátítja el”, iskolájuk-
ban is meghirdették a Zöld 
Ödön programot, melynek 
lényege a környezettudatos 
nevelés, a tisztább, élhetőbb 
környezet megteremtése. 
A Bél Mátyás Alapiskolában, 
amelynek 965 tanulója van, 

a nyolcadik osztályosok kap-
csolódtak be a fotóverseny-
be.  
Az értékes díjakat – az első 
díj mindkét iskolában egy 
családi welness-hétvége 
volt – nagy örömmel vették 
át a nyertesek. Ajándéktár-
gyakat kaptak nemcsak a 
helyezettek, de mindazok, 
akik bekapcsolódtak a ver-
senybe.     (ti)  

A nagyszarvai győztesek

Vastag hótakaró borította be városunkat január 17-én... 
régen láttunk már egyszerre ennyi havat!
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a blues lett az életeM...
Pimaszul fiatal ehhez a zenei stílushoz, mégis van ben-
ne valami, ami megfogja az embert. Egy szál kalapban járja 
Somorja utcáit, meg-megáll a parkban, előveszi a pipáját, és 
a zenén gondolkodik. Alig huszonhárom éves, de több szenve-
dést megélt, mint bármelyikünk. Kiskora óta bizalmas barátja 
a kórház, hetente dialízisre jár, mégis van, ami élteti: a blues.  
Csiba Tamás – Thomas Blue Harpo zenészpalánta, akiben 
hihetetlenül nagy a zene iránti elkötelezettség, szinte ijesz-
tő és elgondolkodtató. Nem őstehetség, mégis érdekes, és jó 
hallani, ahogyan szájharmonikáján játszik. 

mióta foglalkozol komo-
lyabban a zenéléssel?
– Tizenhat évesen kezdtem 
el zenélni, de a zene sze-
retete már kisgyermekko-
rom óta velem van. A szüle-
im nagy rockrajongók, így 
hamar megkaptam tőlük a 
dózist!   A bluesszal mint 
elnevezéssel a rómeó Vér-
zik első demóján találkoz-
tam, azon volt egy Blues 
című dal, ami nagyon meg-
fogott, majd érdekelni kez-

dett ez a stílus. először a 
magyar blueslegendákkal 
ismerkedtem, mint Deák Bill 
Gyula, a Hobo Blues Band, 
Takács Tamás, aztán fokoza-
tosan jöttek a külföldi nagy 
blueslegendák.
valaki csak kalauzolt a blu-
es világában?
– Sokat köszönhetek erik 
Boboš Procházkának, Len-
gyel Pistának, majd a szemé-
lyes ismeretség után Takács 
Tamásnak, aki megismerte-

tett az amerikai nagyokkal, 
mint például Sugar Blue-val 
vagy Muddy Watersszal. 
a zenélést rögtön a száj-
harmonikával kezdted?
– Legelőször egy gitárt 
kaptam az édesanyámtól. 
Aztán egy időre kimaradt a 
zene az életemből, 
mert versírás-
sal és irodalom-
mal foglalkoz-
tam. A versek 
jelentették 
az egyet-
len mene-
déket a 
b e t e g s é -
gemb en. 
Majd egy-
szer a park-
ban meg-
h a l l o t t a m , 
amint száj-
harmonikán 
játszott egy 
n e g y v e n e s 
arc. Megtet-
szett a hang-
szer, azóta a 
rabja vagyok. M i n -
dig magamnál hordom, és 
amikor csak kedvem van 
rá, fújom a bluest. Persze 
kellett valaki, aki megmu-
tatja az alapokat, ez volt 
Boboš, akinek még ma is 
sokat köszönhetek. De ren-
geteg ilyen zenét hallgatok, 
onnan lesek el egy s mást. 
nemrég megjelent egy 
lemezed, vagyis rögzítettél 
egy vérbeli blueslemezt. 
Szólnál erről bővebben?
– ez a lemez válogatott 
zenészekkel jött létre. Négy 
éve veszítettem el a barát-
nőmet, aki kihozott éle-
tem egy sötét korszaká-
ból. Sajnos, én nem tud-
tam őt megmenteni. ezt 
a lemezt is neki ajánlot-
tam, mert nagyon hiány-
zik.  De, hogy visszatér-
jek a lemezhez, Budapes-
ten és itt, Somorján rög-
zítettük. Olyan számomra 
nagy egyéniségek játszanak 
rajta, mint Pfeiffer ákos, 
Máté Hebenstreit, Szilágyi 
Mihály, Suba Attila, Bozsik 
Tibor vagy Tom White.  

a stúdióban talál-
koztál először 
ezekkel a zené-
szekkel?
– Igen, egy fél-
éves keresgé-
lés után találtam 

meg a megfelelő embere-
ket az interneten, aztán 
kapcsolatba léptem velük, 
és közösen választottuk ki 
a dalokat. Nagyon hálás 
vagyok nekik.
egy lemezfelvétel költsé-
ges dolog, nem két centbe 
kerül...
– Lényegében magam szed-
tem össze rá a pénzt, de 
sokat segített Szilvássi Tibor, 
akinek a házi stúdiójában 
rögzíthettem a szájharmoni-
ka-részeket. De megemlítem 
rigó Sándort is, aki nagyon 
sokat segít nekem abban, 
hogy nagynevű zenészekkel 
szerepelhessek egy színpa-
don. Amiben tud, támogat.
tervek, koncertek?
–  egyelőre két koncert sze-
repel a terveim között, egy 
Somorján, egy Budapes-
ten. Szeretnénk a zenészek-
kel egy újabb CD-t kiadni, 
akusztikus country és elekt-
ronikus chicagói blues len-
ne rajtuk. 
Sok sikert, Thomas blue 
Harpo!

Kovács Koppány

A somorjai és tejfalui magyar tanítási nyelvű alapiskolá-
ba való beíratás hetében, január 23-án tartotta közgyű-
lését a Somorja és Vidéke Kulturális Társulás, melynek 
tavalyi évi tevékenységéről Fóthy János elnök számolt be. 
Hecht Anna beíratási programfelelős tájékoztatta a jelen 
levő pedagógusokat a beíratási programról. Kérte, hogy 
a 2013. évi beíratási eredmények sikeressége érdekében 
tájékoztassák a szülőket arról, hogy a rákóczi Szövet-
ség a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Ala-
pítványon keresztül a jövőben is 10.000 Ft támogatás-
ban részesíti azon szülők gyermekeit, akik magyar tanítá-
si nyelvű, vagyis anyanyelvi iskolába íratják gyermeküket. 
A pedagógusok közreműködését kérte ahhoz is, hogy 
vegyenek részt ezen pályázati adatlapok szülőkhöz való 
eljuttatásában. Örömmel állapította meg, hogy a közel 
hétszáz karácsonyváró csomag időben és zökkenésmente-
sen eljutott a társulás vonzáskörzetébe tartozó óvodákba, 
amiért köszönetét fejezte ki a beíratási program minden 
résztvevőjének és segítőjének.             (ti)  
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eseMénydús időszakot 

zártak   

Október 1-jén az iskola kon-
certterme a zene világnapja 
alkalmából rendezett hangver-
senynek adott otthont. A szín-
vonalas rendezvénnyel része-
sei lettünk egy kezdeményezés-
nek, mely mostanra világszer-
te elterjedt. Az iskola diákjai 
mellett a koncerten a pozsonyi 
Kresánek-zeneiskola, a moson-
magyaróvári, komáromi és 
wieselburgi zeneiskola is képvi-
seltette magát. 
Novemberben a „Portrék” 
címet viselő koncerten isko-
lánk diákjai bebizonyították, 
hogy a kortárs szlovák zene-
szerzők gyakran nem könnyű 
műveivel is azonosulni tudnak. 
ez a koncert is része volt egy 
országos szintű kezdeménye-
zésnek. ugyanitt a 20. század 
egyik legnagyobb egyéniségé-
nek, Kodály Zoltánnak emlé-
ke előtt tisztelegtünk a Kodály 
emlékév keretén belül. Műveit 
pozsonyi művészek adták elő.  
A karácsony közeledtére a 
Harmonia Classica kamara-
együttes és a művészeti alapis-
kola színvonalas és lélekeme-
lő közös hangversenyével han-
golódhattunk rá a római kato-
likus plébániatemplom falai 
közt. ennek az időszaknak a 
szellemében zajlott az iskola 
koncerttermében elhangzott 
karácsonyi koncert is, melynek 
részeként a képzőművészeti 
tagozat diákjai szép kiállítással 
is készültek. 
Iskolánk idén is többször részt 
vállalt olyan határokon átnyú-
ló kezdeményezésekben, ame-
lyeken a legeredményesebb 
diákok képviselték városun-
kat. Ilyen volt többek között 
Nagy Szilárd és a J. Boráros – 
M. Machurek alkotta harmo-
nikaduó fellépése  a IV. Len-
gyel Zenei Fesztiválon Győr-
ben, továbbá Nagy Szilárd sze-
replése és a képzőművésze-

ti tagozat diákjainak kiállítá-
sa Wieselburgban, a zeneisko-
la megalapításának 55. évfor-
dulója alkalmából rendezett 
hangversenyen. A Nagy Szi-
lárd – Nyárfás Ida zongoraduó 
a pozsonyi Zichy-palotában, 
Nagy Szilárd a pozsonyi vár-
ban rendezett Mikulás-hang-
versenyen képviselte iskolán-
kat. A képzőművészeti tagozat 
pedagógusai és diákjai részt 
vettek Hainburg – Somorja 
közös projektjében, mely a 
„Barátság-szőnyeg” nevet viseli. 
emellett diákjaink még számos 
jótékonysági és egyéb kulturá-
lis esemény résztvevői voltak.
Az iskola színvonalát bizonyít-
ja, hogy diákjaink több orszá-
gos és nemzetközi versenyen 
sikeresen szerepeltek. Ilyen 
volt az országos zongoraver-
seny, a „Mladí klaviristi”, ame-
lyen Nagy Szilárd 1. helyezést 
ért el Domsitz erika tanár-
nő vezetésével. A „Musica 
camerata J. Albrechta” elne-
vezésű kamarazenei verse-
nyen a Nagy Szilárd – Nyár-
fás Ida zongoraduó aranysá-
vos lett Domsitz erika tanár-
nő vezetésével, a J. Boráros 
– M. Machurek harmonikaduó 
pedig ezüstsávos besorolást 
kapott Věra Hlaváčková tanár-
nő vezetésével.
A képzőművészeti tagozat 
diákja, Baráth Kitti Szűcs 
Irén igazgatónő osztályából 
különdíjat kapott a hatvani 
nemzetközi rajzversenyen, 
melynek témája a „Példaké-
pem” volt.
Az első félév szép sikerei és 
eseménydús időszaka után 
remélhetjük, hogy a Németh- 
Šamorínsky István Művésze-
ti Alapiskola a második fél-
évben is sok értékes és szí-
nes rendezvénnyel gazdagítja 
majd a város kulturális életét.

A művészeti alapiskola kollektívája

önkéntesen, szakszerűen, 
segítőkészen

a Somorjai Önkéntes tűz-
oltó testület (SÖtt) janu-
ár 19-én tartotta 139. évzá-
ró közgyűlését, s meg-
nyitotta jubileumi, 140. 
működési évét. 
Tűzoltóink 2012-ben is sok-
oldalúan tevékenykedtek, 
mind a bevetések során, 
mind a tűzmegelőzés terén, 
de a sport, a helyi társadal-
mi és kulturális rendezvé-
nyek szervezését és értékes 
hagyományaink megőrzését 
illetően is.
Önkéntes tűzoltóink a helyi 
hivatásos egységgel közö-
sen, de önállóan is részt 
vesznek a bevetéseken. 
A somorjai tűzoltó-állo-
másra beérkezett riasztá-
sok nyomán 75 esetben kel-
lett beavatkozni: 31 esetben 
tűzesetnél, 10 esetben ajtó-
nyitásnál, 14 esetben köz-
lekedési balesetnél, 19-szer 
pedig különböző műszaki 
beavatkozásokat kellett vég-
rehajtani. Segélyhívás 62 
esetben Somorjáról, míg 93 
alkalommal Somorján kívül-
ről érkezett.
A fizikai felkészülés a tűzol-
tósport részét képezi. Ver-
senyző rajaink – 1 női, 1 ser-
dülő férfi és 1 férfiraj – 14 
kupaversenyen indultak. A 
már 20. alkalommal rende-
zett Somorja város polgár-
mesterének vándorserlegé-
ért folyó versenyen mindhá-
rom rajunk képviselte testü-
letünket.
A múlt évben folytattuk a 
személyi és tárgyi felszerelés 
kiegészítését is. Az anyagi 
hátteret nyolc forrásból biz-
tosítottuk: önkormányzati 
költségvetésből, testületünk 
pénzeszközeiből, a megpá-
lyázott és sikeresnek mond-
ható két százalék adóátuta-
lásból, brigádmunkákból, 
kútszívatásból, assziszten-
ciaszolgálatból, eu-s pályá-
zatból és a támogatók anya-
gi segítségéből. 
A 22 tagú fúvószenekar a 
2012-es esztendőben 20 alka-
lommal lépett fel. (A zene-
kar elmúlt évéről a legkö-

zelebbi számunkban írunk 
– a szerk. megj.). Az euró-
pai regionális Fejlesztési 
Alap Szlovákia – Csehország 
Határon átnyúló együttmű-
ködési Program által kiírt 
pályázatban a „Bohu ku cti, 
bližnímu na pomoc – Istennek 
dicsőség, egymásnak segítség” 
címmel benyújtott projekt-
tel sikeresen szerepelt város-
unk és projektpartnere, a 
csehországi uherský Brod. 
Testületünk idén is megpá-
lyázza a 2% adó-hozzájáru-
lást. A befolyt pénzeszkö-
zökből szeretnénk felújí-
tani az 1880-ból származó 
történelmi kerekes tűzoltó 
támaszlétrát és működőké-
pessé tenni a szintén 19. szá-
zadból származó csölösztői 
lóvontatású kézifecsken-
dőt. A testületünk jubileu-
mi ünnepségének keretében 
szervezett tűzoltó-kiállítást 
is ebből a bevételből szeret-
nénk fedezni. ezért kérjük 
azokat, akik tehetik: utaltas-
sák át testületünk számára 
jövedelemadójuk két száza-
lékát, ezzel is segítve önkén-
tes munkánkat.
A rangemelések, köszönőle-
velek, kitüntetések átadása 
ezúttal sem maradt el. Bár-
dos Gábor, városunk pol-
gármestere testületünk négy 
tagjának: Csörgő Jánosnak, 
Csörgő róbertnak, Heller 
Tamásnak és Trpín Milán-
nak szakszerű életmentő 
beavatkozásért nyújtott át 
köszönőlevelet. A bajtársak 
a polgármesteri kupaver-
seny napjának esti óráiban 
végeztek életmentő beavat-
kozást.
Az ÖTT külön díjat adomá-
nyozott ásványi Lászlónak, 
aki jelentős anyagi támoga-
tásban részesítette testüle-
tünket, és id. Ürge György 
„ezermesternek”, aki több 
éven keresztül segédke-
zett a LIAZ gépkocsi átala-
kításában, felbecsülhetetlen 
segítséget nyújtott a szer-
tár átépítési munkálatai és 
egyéb munkák során. 

Laczo István, ÖTT

A somorjai Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola 
ismét eredményes és tevékeny félévet tudhat maga mögött. 
Diákjaink és pedagógusaink számos sikeres fellépéssel gaz-
dagították Somorja és más kisebb-nagyobb város zenekedve-
lő közönségét. A legeredményesebb diákok és pedagógusa-
ik szép sikereket értek el az országos és nemzetközi versenye-
ken is.



2013. FeBruár8
strieženec sándor

Zenei élet Somorján 
éS környékén (11)
1973-ban nagy várakozások-
kal és tervekkel megalakult 
Somorján a Stop együttes. A 
csapat vezetője, szellemi irá-
nyítója Orosz József (Joszi) 
volt, aki hivatásos zenész-
ként megpróbálta kamatoz-
tatni muzsikusi rutinját. Az 
együttes a következő felál-
lásban kezdett muzsikálni: 
Orosz József – billentyűs 
hangszerek, fuvola, szaxo-
fon, zeneszerzés, hangszere-
lés, Konrád Sándor – ének, 
Limpár Ferenc – trombon, 
Füssy Tibor – basszusgi-
tár, Baráth Benő – trombi-
ta,  Hamza Tibor – gitár (őt 
később Hideghéthy György 
váltotta), ágoston Géza – 
dob. 
Orosz József tanult zenész-
ként vezette az együttest, 
épp ezért voltak olyan nagy 
elvárások az új formáció-
val szemben. Joszi, egészen 
fiatalon, már az egykorvolt 
Pokstaller-zenekarban is fel-
tűnt, később gazdag hiva-
tásos zenészi karriert futott 
be itthon és külföldön, a 
Stop létrehozása csak egy 

intermezzó volt az életében. 
Ma Gútoron él a családjával, 
s zenepedagógusként dolgo-
zik a fővárosban.
Zeneileg a Stop az igénye-
sebb muzsika felé tendált, 
a rockos alapokat fúvós-
szekció és többszólamú 
ének szélesítette ki.  A roc-
kos dalok mellett Joszi  vers-
feldolgozásokat is „elköve-
tett”, többek közt Ján Smrek 
verseit megzenésítve s érzé-
kenyen meghangszerelve. A 
hangszerelésbe alkalomad-
tán Baráth Benő is besegí-
tett, pl. a híres Hair című 
musical dalainak feldolgozá-
sánál. 
A magas színvonalú zene 
ellenére az együttes nem-
igen találta a helyét abban 
a környezetben, amelyben 
léteznie kellett volna. Játszá-
si lehetőség viszonylag kevés 
akadt, enélkül pedig nehéz 
motiválni a zenészeket igé-
nyes munkára. Jobb híján 
elvállaltak „talpalávaló”-
játszásokat is, így egy idő-
ben a somorjai Tornyos ven-
déglőben szolgáltattak tánc-

zenét, de más 
táncos bulikon is 
játszottak Szlo-
vákia-szerte. e 
célból később 
Jakab Magdalé-
na (Duci) éne-
kesnővel bővült 
a társaság. ez 
a műfaj azon-
ban nem volt iga-
zán az ő terüle-
tük, koncertez-
ni viszont vajmi 
kevés lehetőség 
nyílt. Mindamel-
lett a somorjai 
z e n e k e d v e l ő k 
emlékezhetnek 
két „nagy” kon-
certre a helyi 
moziteremben és 
más hasonló jel-
legű fellépésekre.  
Az együttes kar-
rierjét hátráltatta 
az is, hogy abban 
az időben a nagy 
létszámú zeneka-
rokat a szervezők kezdték 
mellőzni, elsősorban anyagi 
okok miatt.
Az együttes 1975-ben oszlott 
fel, Orosz Józsit és Limpár 
Ferit hivatásos zenészi köte-
lezettsége vitte másfelé, 
Baráth Benő pedig a főisko-
la után katonai szolgálatra 

vonult be.
Volt még egy próbálkozás a 
Stop együttest továbbvinni, 
de az meddő maradt. ekkor 
rövid időre megfordult a csa-
patban Konrád József, Kon-
rád Tibor, Šáranský Péter és 
Czeglédi Imre is.

(Folytatjuk)

Föntről lefelé: Konrád Sándor, Limpár Ferenc, Orosz 
József, Füssy Tibor, Hideghéthy György, Ágoston Géza, 
Baráth Benő

Tisztelt Ügyvédnő!
Nagymamám nemrég halt meg, két 
fia van, a hagyatéki eljárás folyamat-
ban van. Az örökség nagymamám háza, 
amelynek egyik szobájában én lakom a 
családommal. Sajnos, édesapám és a 
testvére nem tudnak megegyezni a ház 
árában. Édesapám megvenné a házat, 
de a testvére olyan árat határozott meg, 
ami kétszerese lenne annak, amennyiért 
a hasonló házakat árulják. A magas árat 
azért szabta meg, hogy édesapám ne tud-
ja a házat megvenni, ugyanis szeretne 
egy szobát bérbe adni. Én és a családom 
a szoba bérbeadásával nem értünk egyet, 
hiszen ebben a házban lakunk – hacsak 
az egyik szobájában is, és nem tudunk 
hova elköltözni. Az egész ház fűtését mi 
fizetjük, édesapám testvére nem járul 
hozzá ehhez a költséghez, úgy gondolja, 
ha ott lakunk, akkor fizessük – miközben 
mi csak egyetlen szobát használunk. Mit 
tehetnénk?

tisztelt levélíró!
Amennyiben az örökösök nem tudnak 
megegyezni a ház árát illetően, kérhetik a 
közjegyzőt, hogy döntsön a törvény sze-
rint, ami alapján az örökösök a ház és az 
alatta lévő telek résztulajdonosaivá vál-
nak fele-fele részben. ezután édesapjának 
jogában áll a közös tulajdon megszünte-
tését igényelni elsősorban a testvérénél, 
megegyezés formájában. Itt a ház pia-
ci ára a mérvadó, ezért azt tanácsolom, 
hogy bízzanak meg egy szakértőt a ház 
értékének meghatározására. Amennyi-
ben nem tudnak a közös tulajdon meg-
szüntetésének módjában és kivitelezé-
sében bíróságon kívül megegyezni, akkor 
édesapja a közös tulajdon megszüntetése 
iránti keresettel forduljon a bírósághoz.
Ami a kiadásokat illeti, a nagymamája 
halála pillanatában az örökösök az örök-
ség tulajdonosaivá váltak, ezért az Ön 
édesapja és annak testvére már a ház 
tulajdonosai, épp ezért a házzal kapcso-
latos kiadások őket terhelik. Amennyiben 

valamelyik résztulajdonos nem hajlan-
dó a kiadásokat önként fedezni, jogá-
ban áll visszakövetelni azokat a kiadá-
sokat, melyeket a másik résztulajdo-
nos helyett fizetett meg (a tulajdonrész 
nagyságától függően). Ami a házzal 
való rendelkezést illeti (tehát a bérbe-
adást is), a résztulajdonosok a tulajdon-
rész nagyságának arányában döntenek. 
Amennyiben a tulajdonrészek egyenlő 
nagyságúak, és a résztulajdonosok nem 
tudnak megegyezni, bármelyikük bíró-
sághoz fordulhat.             

* * *
várjuk kedves olvasóink jogi ügyeket 

érintő kérdéseit az alábbi elektro nikus 
postacímre:

judr.vargova@gmail.com 
vagy telefonszámra: 0948 710 071. 

kérdéseiket elküldhetik szerkesztősé-
günk címére is: Somorja és vidéke, 

városi Hivatal, fő utca 37.,  
931 01 Somorja.

Jogi tanácsadás                                                   Dr. Varga Éva ügyvéd rovata



A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár ajánlja új könyveiből  

2013. FeBruár 9

bíró SzabolcS:   
non nobiS, domine
A Dunaszerdahelyen élő népszerű szer-
ző regényében egy árva fiú felnőtté és 
templomos lovaggá válásának két évtized-
ét követhetjük nyomon, miközben izgal-
mas, olvasmányos formában megismer-
kedünk az 1300-as évek Magyar Királyságával. Kihal az 
árpád-ház, megkezdődnek a trónharcok, Anjou Károly 
mind nagyobb hatalomra tesz szert, és közben testőre-
ként, mi több, fogadott testvéreként áll és harcol mel-
lette a regény főhőse, a Bátorok utolsó leszármazott-
ja, Attila. Testközelből láthatjuk esztergom bevételét, 
Buda ostromát és a könyv egyik csúcspontjaként a sors-
fordító rozgonyi csatát. Királyok, nemesek, lovagok, 
egyházi személyek sorsán, intrikáin keresztül láthatunk 
bele a hatalmasok játszmáiba, miközben kibontakozik 
előttünk a sáros, véres, mégis gyakran levendulaillatú 
magyar középkor. 

urbánSzki láSzló:        
nemtelen nemeSek
urbánszki László regénye szintén a közép-
korba kalauzolja el az olvasót – csak nála 
kard helyett bot, csatamén helyett szürke 
marha, világmegváltó hősök helyett tenye-
res-talpas bojtárok, parasztlegények, szi-
laj pásztorok szerepelnek. Hősei az egy-
szerű nép köréből kerülnek ki, és ízes magyar tájszó-
lással beszélnek. Kártyacsatát vívnak egy nadrágért a 
vadonmélyi rablótanyán, hóban verekednek, és husáng-
gal ütik agyon a farkasokat. Aranyhalmokért, gulyákért 
kártyáznak a marhakupecekkel, lándzsaharcot vívnak 
a rablógyilkosokkal, és egyáltalán nem biztos, hogy ők 
győznek. A regényben esendő emberek indulnak neki a 
világnak, és keverednek torokszorítóan izgalmas kalan-
dokba. Életművészek, szeretnivaló csibészek, buja foga-
dóslányok és veszett emberfarkasok élik világukat a 
„magyar vadnyugat” színes forgatagában.

giMiseink sikere győrben   
Mára szép hagyománnyá vált, 
hogy a magyar kultúra nap-
ján, január 22-én a két bará-
ti kapcsolatot ápoló iskola, a 
somorjai Madách Imre Gim-
názium és a győri Kazinczy 
Ferenc Gimnázium közös iro-
dalmi vetélkedőt szervez, ame-
lyen a diákok összemérhetik 
tudásukat.     
Idén összesen négy csapat 
készült fel a versenyre, a téma 
Kölcsey Ferenc élete, irodalmi 
és politikai munkássága, vala-
mint a reformkor volt. Mivel 
tavaly a kazinczysok látogattak 
el hozzánk, most rajtunk volt 
a sor, hogy Győrbe utazzunk, 
s megmutassuk, „miből lesz a 
cserebogár”.
A Kazinczy-gimiben kedvesen 
fogadtak bennünket, nekem 
nagyon tetszett, hogy a ver-
seny előtt a jeles nap alkalmá-
ból felcsendült a Himnusz, 
amit közösen énekelhettünk. 
ezután elkezdődött a vetélke-
dő, ami több részből állt: volt 
kép- és versfelismerés, igaz 
és hamis állítások felismeré-
se, valamint kaptunk kérdé-

seket magával Kölcseyvel és 
a reformkorral kapcsolatban 
is. ezen kívül fel kellett olvas-
nunk az otthon elkészített 
esszéket, szónoki beszédeket, 
és be kellett mutatnunk az elő-
re elkészített, két vers össze-
vetéséről szóló diagramokat. 
Számomra ez volt a legérde-
kesebb része a versenynek, 
kíváncsian hallgattam mások 
véleményét az adott témák-
kal (pl. szólásszabadság, haza 
és haladás) kapcsolatban. Vol-
tak eredeti és kevésbé erede-

ti, általánosításokkal megtűz-
delt munkák is, nagyon örül-
tünk, hogy a mi munkáinkat 
magas pontszámokkal érté-
kelte a zsűri. Az utolsó fel-
adat a képfelismerés volt, ami 
kifogott a többi csapaton, a 
mi legnagyobb szerencsénk-
re, hiszen így előnyt szerez-
tünk. Végül elérkezett a vár-
va várt eredményhirdetés, ami 
beigazolta reményeinket: igaz, 

csak 7 ponttal, de megelőztük 
a velünk végig holtversenyben  
haladó csapatot, így  tehát mi 
lettünk az elsők!            
A versenyről  pozitív élmé-
nyekkel, szép ajándékkal és a 
finom ebédnek  köszönhetően 
teli hassal tértünk haza. ezút-
tal is köszönjük Hanusz edit 
tanárnőnek, hogy ilyen jól fel-
készített bennünket.         

Bódis Magdolna, Szeptimó   

A győztesek: Bódis Magdolna, 
Pongrácz Júlia, Plutzer Béla

a lélek érintésével
A megszokottnál 
jóval kevesebben 
vettek részt január 
15-én a művelődé-
si központ Tallós-
Prohászka István 
K i á l l í t ó t e r m é b e n 
zajlott tárlatnyitón. 
Igaz, ezúttal nem 
helyi művész állított 
ki, hanem a Nyitrán 
élő és alkotó Seffer 
Mária, akinek neve 
tájainkon kevés-
sé ismert, hiszen a 
művésznő az utób-
bi öt évben kezdett 
behatóbban foglalkozni a 
képzőművészettel. A képző-
művészet számára önkifeje-
ző eszköz, saját belső vilá-
gának megnyilvánulási for-
mája, egyfajta vizuális kom-
munikáció. 
Seffer Mária egyedi művei-
vel saját világát tárja elénk, 
saját technikája van. Fest-
ményeinek legfőbb jellem-

zője, hogy képei nincsenek 
keretbe ágyazva, kötött-
ségektől mentesek. Szín-
világuk eltérő, de inkább 
a meleg tónusok állnak 
közelebb hozzá. Alkotása-
ival jelenleg hazánkban hét 
helyen találkozhatunk, de 
állított már ki Csehország-
ban és Magyarországon is.
a tárlat megtekinthető 
2013. február 15-ig.    

a két népszerű szerző közös felvidéki könyvturnéja 
során, 2013. február 27-én (szerdán), 17.30 órai kez-
dettel mutatkozik be Somorján, a zalabai zsigmond 
városi könyvtárban. a két író barát egymást mutat-
ja be – kötetlenül és őszintén beszélgetnek könyveik-
ről, az írásról, vágyaikról és céljaikról, miközben szí-
vesen válaszolnak majd a közönség kérdéseire is. az 
előadást könyvvásár és dedikálás zárja.

Seffer Mária (jobbra) Hegyi Brigitta és Domsitz 
Erika társaságában
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a vároSi rendőrSég Hírei bevetéSen a tűzoltók

felújításra vár szent istván szobra
Az Immortal Polgári Társu-
lás 2000-ben állította fel első 
királyunk, Szent István élet-
nagyságú szobrát a Somorjai 
Városi Művelődési Központ 
épülete előtt. ezzel szerettük 
volna kifejezni tiszteletün-
ket és megemlékezni Szent 
István király nagyságáról és 
érdemeiről. A szobor felava-
tása óta – immáron hagyo-
mányt teremtve – minden 
év augusztus 20-án koszorú-
zással egybekötött ünnepé-
lyes megemlékezést tartunk, 
mely alkalommal minden 
magyar érzelmű ember fejet 
hajthat az emlékmű előtt. 
Az évek során a szobor ron-
gálások áldozata lett, ezért 
felújításra szorul, melynek 

becsült értéke megközelítő-
leg 2800 euró. Társulásunk 
forrásai kimerülőben van-
nak, ezért fordulunk Önhöz 
az anyagi támogatás remé-
nyében. Úgy gondoljuk, 
nemcsak számunkra, hanem 
városunk magyar lakosságá-
nak is fontos a szobor fel-
újítása, hiszen kultúránk, 
identitásunk megőrzésé-
ben is nagy szerepet játszik. 
ezért szeretnénk minél több 
embert az ügy mellé állítani.
Tisztelettel kérjük, vállaljon 
szerepet Szent István kirá-
lyunk szobrának felújításá-
ban!
várjuk jelentkezését, fel-
ajánlását! Számlaszámunk: 
0021871913/0900 

Társulásunk tevékenységei-
ről a www.immortal.sk hon-
lapon tájékozódhat, ahol a 
gyűjtéssel kapcsolatos infor-

mációkat és az adományo-
zók nevét is folyamatosan 
közöljük.

Immortal Polgári Társulás 

Almássy Péter és Bittera István

• December 22-én 20.30 és 
24.00 óra között a város-
ban ellenőrzést végeztek a 
rendőrök, melynek célja a 
közterületen történő alko-
holfogyasztás és a fiata-
lok alkoholfogyasztásának 
a kiszűrése volt. Az ellen-
őrzés során 23.35 órakor 
a Fő utcán egy háromta-
gú csoport az utcán, vagyis 
közterületen iddogált. A 
10/2009. számú városi ren-
delet 10. paragrafusa értel-
mében mindhármukat 
pénzbírsággal sújtották.
• Január 2-án 18.08 órakor 
petárdákat robbantottak. 
Az elkövetők a rendőrök 
figyelmeztetésére távoztak 
a helyszínről.
• Január 6-án 14.15 órakor 
a Fő utcán engedély nélkü-
li árusításra került sor. Az 
illetőt az 1/2006. számú 
városi rendelet 9/2 para-
grafusa értelmében pénz-
bírsággal sújtották.
• Január 7-én 22.35 óra-
kor egy anyától bejelen-
tés érkezett, hogy eltűnt 
epilepsziában szenvedő 
lánya. Az állami és a városi 
rendőrök közösen indul-
tak a keresésére. A lány-
ra 23.35 órakor találtak rá 
a Szél utcában. Mivel epi-
lepsziás rohamot kapott, a 
gyorsmentőszolgálat orvo-

sai elsősegélyben részesí-
tették.
• Január 16-án 9.40 órakor 
bejelentés érkezett, hogy a 
Városmajorban a játszótér 
melletti padon egy isme-
retlen férfi fekszik. Köz-
ismert hajléktalanról volt 
szó, aki erősen ittas álla-
potban volt.
• Január 17-én 21.40 óra-
kor bejelentés érkezett 
a rendőrőrsre, hogy Tej-
falun, a tűzoltószertár-
nál mozdulatlanul fek-
szik egy férfi a földön. egy 
helyi lakosról volt szó, aki 
leesett a bicikliről, és lábát 
törte. A kihívott gyorsmen-
tők a kórházba szállították. 
– Éjjeli 1 óra után a járőrök 
egy Volvo személyautót 
követtek, melynek vezetője 
felelőtlenül, mások bizton-
ságát veszélyeztetve vezet-
te a járművet. egyik sávból 
a másikba hajtott, a kör-
forgalomban megrongál-
ta az útjelző táblát, ugyan-
ezt tette Tejfalun az OMV 
töltőállomásnál is, majd 
nagy sebességgel behajtott 
a faluba. Az ügyben az álla-
mi rendőrség vizsgálódik.
• Január 22-én 15.50 óra-
kor a Városmajorban csalá-
di veszekedésre került sor. 
A vétkeseket pénzbírság-
gal sújtották.

• január 1-jén röviddel haj-
nali 4 óra után közlekedé-
si baleset történt Somorján, a 
Csölösztői úton. egy gépko-
csivezető elvesztette uralmát a 
gépjárműve felett, és villany-
oszlopnak ütközött. Az ütkö-
zés következtében a villany-
oszlop az útra esett. A hely-
színre érkező villanyszerelők 
a villanyoszlopot áramtalaní-
tották, majd a tűzoltók csör-
lő segítségével elvontatták az 
útról.
• Január 8-án a 14.28 órakor 
közlekedési balesethez riasz-
tották a tűzoltókat. A Somor-
ját és Gútort összekötő beha-
vazott úton két személygépko-
csi ütközött össze. Az ütközés 
következtében az egyik gépko-
csi sofőrjét a tűzoltók hidrau-
likus feszítővágó segítségével 
szabadították ki.
– ugyanezen a napon 16.06 
órakor egy másik baleset tör-
tént, Lég közelében. A havas, 
csúszós úton egy kisteherau-
tó vezetője elvesztette uralmát 
a jármű felett, majd az árokba 
rohant, ahol az autó az olda-
lára borult. A helyszínre érke-
ző tűzoltók az autót tűz kelet-
kezése és kőolajszármazékok 
kifolyása ellen biztosították.
– röviddel 24.00 óra előtt két 
égő személyautóhoz riasztot-
ták a tűzoltókat Bacsfa község-
ből. Az egység megérkezése-

kor az egyik autó már lángok-
ban állt, a másik autó motor- 
és utasterének első része égett. 
• január 11-én 1.11 óra-
kor Madarászon kigyulladt 
egy fából készült hétvégi ház. 
Három tűzoltóegység sietett a 
helyszínre. Érkezéskor megál-
lapították, hogy a kéménytől 
lángra kapott az épület tető-
szerkezete és a kéményt körül-
vevő fal. A tüzet egy magas-
nyomású vízsugár segítségével 
eloltották. A rejtett tűzfészkek 
felderítésére termokamerát 
használtak. 
• január 19-én 15.40 órakor 
Somorján, az Ötösöki úton 
egy személygépkocsi a hóban 
rekedt. Az autót a tűzoltók 
műszaki mentőautó segítségé-
vel szabadították ki a hó fogsá-
gából.
– röviddel 20.00 óra előtt 
további autó rekedt meg a 
hóban Somorján, az Ötösöki 
úton. Az autót a tűzoltók 
ismét a műszaki mentőautó 
segítségével szabadították ki a 
hó fogságából.
• Január 21-én Somorja város 
polgármestere a tűzoltóktól is 
segítséget kért a vizes hó leta-
karításához a T-18-as torna-
terem tetőszerkezetéről. Hét 
tűzoltó és a lakásgazdálkodási 
vállalat három dolgozója tisztí-
totta le a tetőről a nehéz, vizes 
havat.
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soMorjáról indultak, s ide térnek haza

Ritka az a család, amely két élvonalbeli labdarúgóval büsz-
kélkedhet. Egy ilyen azonban Somorján is van, mégpedig a 
Horváth család. Az idősebb fiú, Csaba (30) a lengyel legfel-
ső osztályban szereplő Zaglebie Lubinban játszik, a fiatalabb, 
Béla (28) pedig a másodosztályú lengyel LKS Nieciecza erős-
sége.

mikor kezdtek focizni?
csaba: – Amint megtanul-
tam járni, már fociztam... 
Gyermekkoromban a laká-
sunk környékén. Tízéves vol-
tam, amikor elkezdtem láto-
gatni az STK edzéseit.
béla: – A bátyám vitt el a csa-
patba. Somorján egy gyer-
mekcsapatban játszottunk. 
Gyakran volt úgy, hogy Csa-
bi az én beadásom után gólt 
rúgott.
mikor váltak szét az útjaik?
csaba: – Az alapsuli után a 
komáromi gépészeti közép-
iskolába jártam. A Duna 
menti városban edzettem, 

hétvégén pedig az STK szí-
neiben játszottam. Harma-
dikos voltam, amikor pró-
bajátékra hívtak a Devínbe. 
Megfeleltem, így Pozsonyba 
kerültem. A sulit pedig szin-
tén a fővárosban folytattam. 
béla: – Somorja ificsapa-
tában játszottam az Inter 
ellen. A meccs után a pozso-
nyiak edzője, rudolf Novák 
érdeklődött irántam. Nagy 
dilemma előtt álltam, ugyan-
is a Devín is csábított. 
mi döntött az inter javára?
béla: – Otthon össze-
ült a családi tanács. Végül 
apu szavára adtam, aki azt 

mondta, hogy jobb, ha a 
testvérek nincsenek egy csa-
patban. így ugyanúgy, mint 
Csabi, én is a saját utamat 
járom. Dunaszerdahelyen 
jártam iskolába, és Pozsony-
ban fociztam.
csaba: – általában az esti 
hatórás buszon találkoz-
tunk, ezzel jártunk haza.
játszottak már egymás 
ellen? 
csaba: – Igen. Béci az Inter 
ificsapatában, én pedig a 
Devín színeiben.
béla: – Mi játszottunk ott-
hon, döntetlen lett az ered-
mény.
a következő alkalom, ami-
kor csaba az egyik oldalon 
volt (trencsén csapatában), 
béla (inter) pedig a mási-
kon, már felnőttkorukban 
adódott. ilyenkor kinek 
szurkolnak a szüleik?
csaba: – Nézték a focit... 
Nem az eredmény volt fontos 
számukra, hanem az, hogy 
mind a ketten jól játszunk, és 
hogy ne sérüljünk meg.
béla: – Nagyon büszkék 
voltak ránk, hiszen mind-
két fiuk a legmagasabb 
szlovák bajnokságban ját-
szott.
pályafutásuk során több-
ször váltottak csapatot. 
ilyenkor kikérik egymás 
véleményét?
csaba: – Igen. A mai napig 
így van. 
béla: – Mi hárman – Csa-
bi, apu, én – mindent 
tudunk egymásról. ez a 
családi háromszög nagyon 
erős.

kik a legnagyobb szurko-
lóik?
csaba: – Természetesen a 
szüleink. rendszeresen jár-
nak a meccseinkre. 
béla: – Ha új csapatba kerü-
lünk, mindig igyekeznek 
megnézni az új állomáshe-
lyünket, hogy meggyőződje-
nek arról, jó helyen vagyunk. 
Gyakran járnak látogatni 
Lengyelországba is. 
látogatják egymást len-
gyelországban?
csaba: –  Nem. Négyszáz 
kilométerre vagyunk egy-
mástól. Telefonon tartjuk a 
kapcsolatot.
béla: – Somorján szoktunk 
összefutni.
mit szólnak hozzá, hogy 
anyaegyesületük, az Stk a 
második legfelső osztály-
ban szerepel?
csaba: – Fantasztikus 
dolog. rendszeresen köve-
tem a csapat eredményeit. 
Míg a volt dévényi edzőm, 
Vladimír Koník volt az STK 
mestere, gyakran telefonál-
tunk.
béla: – Mindent tudunk 
a csapatról. Ha otthon 
vagyok, mindig kilátogatok 
a Pomléba.
ugyan még messze van lab-
darúgó-pályafutásuk vége, 
lehet, hogy az Stk színei-
ben fogják szögre akasztani 
a csukájukat?
csaba: – Somorjai vagyok, és 
az is maradok. Úgyhogy nem 
lehetetlen.
béla: – Szép lenne. Innen 
indultam, és itt is fejezném be.

Duducz Tibor

Megőrizni 
a harMadik helyet

A somorjai kosaras-
lányok a szlovák 
bajnokság alapsza-
kaszát a harmadik 
helyen végezték. 
így jogot szereztek 
ahhoz, hogy a közös 
szlovák–magyar baj-
nokságban indul-
hassanak.
„Örülünk ennek 
az új kezdeménye-
zésnek. Jó mecs-
cseket fogunk tud-
ni játszani – nyilat-
kozta Suja Tímea, 
a SBK csapatkapitá-
nya. – A szlovák bajnokságban 
több csapat elég gyenge játék-
erőt képviselt, itt viszont mind 
a négy magyar csapat nagyon 
jó. Célunk, hogy nyolc fordu-
ló után megelőzzük a pöstyéni 
csapatot” – mondta Tímea.
A közös szlovák–magyar baj-
nokságban nyolc csapat vesz 
részt. A somorjaiak ebben a 
szakaszban csak a magyar 
csapatokkal játszanak oda-
vissza alapon. 
Mivel a somorjai sportcsar-
nok nem felel meg az előírá-

soknak, így Pozsonyban ját-
szanak a lányaink. ,,ennek 
ellenére remélem, sok szur-
koló fog minket biztatni” – 
fejezte be Suja Tímea.      (dt)
az Sbk programja:
január 26.: Somorja – Sop-
ron 62 : 68
február 2.: Győr – Somorja
február 9.: Somorja – Miskolc
február 16.: Pécs – Somorja
február 23.: Sopron – Somorja
március 2.: Somorja – Győr
március 9.: Miskolc – Somorja
március 16.: Somorja – Pécs 

Fotó: Ján Čikovský
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2012. december 17-én 
namcsáková nikol, decem-
ber 21-én Hofferová eve-
lin, december 25-én 
Horváthová terézia, 
december 27-én markó 
martin, december 28-án 
Simon oliver,  2013. janu-
ár 3-án görcs lara, január 
4-én turinič tobias jason, 
január 6-án rigó jozef és 
ugróczky kristián, janu-
ár 8-án kučera patrik, janu-
ár 10-én andrejkovicsová 
lea és andrejkovicsová 
mia, január 11-én Horváth 
Szebasztián, január 16-án 
Sendrei františek, január 
17-én koleszárová viktó-
ria, január 20-án lapín leo, 
január 26-án Horváth vivi-
en látta meg a napvilágot.
Sok sikert, újszülöttek!

SZÜLeTeTT

2013. január 6-án griga 
károly 89 éves korában, 
január 11-én klúcsik ká roly 
72 éves korában, janu-
ár 12-én Szijjartó ká roly 
66 éves korában, janu-
ár 22-én zsigmond mária 
85 éves korában, január 
23-án ozogány valéria 84 
éves korában, január 25-én 
malek martin 86 éves korá-
ban, január 26-án kovács 
ilona 84 éves korában távo-
zott az élők sorából.
Béke poraikra!

eLHuNYT
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KÖSZÖNTŐ

APrÓ HIrDeTÉS

Jó egészséget, sok örömöt, 
boldogságot kívánunk azon 
polgártársainknak, akik feb-
ruárban töltik be a 70., 75., 
80., 85. és ennél több élet-
évüket: kecskeméthy vik-
tor, mgr. figurová mária, 
domsitz lajos, mészáros 
edmund, gálffy vincent, 
Szabó margit, balog ist-
ván, Szamaranszky józsef, 
bilakorová Želmíra, gyulai 
lajos,világi márta, drobný 
ján, kadvan jozef, far-
kas Sándor, timár ferenc, 
mišíková Helena, fekete 
johanna, Strasser ferenc, 
ozogány julianna.

• Elajándékoznék két kis-
kutyát. Tel.: 562 40 34, az 
esti órákban.

MeGeMLÉKeZÉSeK

KÖSZÖNTÉS

Fájó szívvel emlékezünk február 14-én, 
halálának 10. évfordulóján
Hombauer péterre.
Aki ismerte, szenteljen emlékének egy 
csendes percet.

Szerető édesanyja, bátyja, Józsi és családja

Február 13-án ünnepli 18. születésnapját
linka tibor, aki ügyes, szófogadó, 
öntudatos, de néha „morog”.
ezúton kíván boldog születésnapot és 
további kiváló sporteredményeket
    Édesanyád

FeLHíVáS

A Dunaszerdahelyen székelő Csallóközi Népművelési Köz-
pont idén is meghirdeti az amatőr festőművészek és fotog-

ráfusok járási versenyeit. 
képzőművészeti Spektrum 2013

Járási amatőr képzőművészeti alkotások versenye
Beküldési határidő: 2013. február 25.

A kiállítás időpontja:  2013. április 18.,  17.00 óra
amfo 2013

Amatőr fotósok járási versenye
Beküldési határidő: 2013. február 25.

A kiállítás időpontja:  2013. április 18., 17.00 óra
részletesebb információ:  gabriela borosová 

Žitnoostrovské osvetové stredisko
ul. biskupa kondého 10, 929 01 dunajská Streda 

tel.: 031/ 552 27 62
borosova.gabriela@zupa-tt.sk

Felhívásunkkal szeretnénk megszólítani minden tevékeny, 
nem hivatásos művészt. Érdeklődés esetén keressenek min-

ket a megadott címen – telefonon vagy e-mailben. 
A versenyszabályzatokat elküldjük. 

A magyar feliratokat is használó kereskedések és szolgál-
tatásokat nyújtó  helyek jutalmazását javasolja a Somorja 
Hangja – Vox Samariae Polgári Társulás azzal, hogy lehe-
tőség esetén a kétnyelvűséget  fontosnak tartó vásárlók 
azokat részesítsék előnyben. A kampányt a 2011-ben meg-
hirdetett „Fogjunk össze a teljes kétnyelvűségért Som-
orján” nevű kezdeményezés részeként   hirdettük meg  
„Magyarul többre megy!” jelmondattal. Arra szeretnénk  
ösztönözni a vásárlókat, hogy a pénzköltés helyének 
megválasztásakor az ár és a minőség mellett tartsák mérv-
adónak azt is, hogy az adott kereskedő fontosnak tartja-e  
magyar anyanyelvű vásárlóit az anyanyelvükön megszólí-
tani a feliratok terén is. Célunk elérésében elengedhetet-
len a magyar feliratokat fontosnak tartó lakosok öntuda-
tos és célratörő viselkedése, vagyis a pénzköltés helyének 
tudatos megválasztása, amely a szabad véleménynyilvání-
tás egyik alapvető pillére. 

Somorja Hangja – Vox Samariae Polgári Társulás 

Adj! De ne tűrd, hogy bármit is elvegyenek tőled!
Szeress! De ne engedd, hogy visszaéljenek vele!
Bízz! De ne legyél naiv!
Hallgass meg másokat is! De ne engedd elnyomni a saját hangod!

A megszokottnál keve-
sebben, de szép számban 
jöttek el vért adni január 
28-án a művelődési köz-
pontban ideiglenesen vér-
átömlesztő állomássá nyil-
vánított első emeleti helyi-
ségbe. Voltak, akik egész-
ségi okokból (az előzetes 
vérvizsgálat során vérsze-
génységet, gyulladást állapítottak meg náluk) nem adhattak vért, 
ők a legközelebbi szervezett véradáskor, május 27-én próbálkoz-
hatnak újra. Akiknek köszönet jár: Kőváry József, Tóth József, 
Vodnyánszky József, Szegény Ferenc, Csölle renáta, Vízy Krisz-
tina, Bogárová Mária, Valocsay Zsuzsanna, Mészáros Gabriella, 
Bándy György, Veres Gábor, Tóth Beáta, Jávorka Lajos, Kenessy 
Dániel, Bertalan János, Kiss Imre, Meleg Annamária, Sárközi 
Margit, Csiba Csaba, Hervay emese (Felbár), Novotníková And-
rea, Novotník rastislav, Belica Matej, Bíró Julianna, Hennyey 
Péter, Lukács Tibor, Mészáros Mónika, Fazekas Mihály, rab-
ina Szilveszter, Gábor Vladimír, Szabó Csaba, Gaverník Szilvia, 
ra bina Zsuzsanna.

vért adtak

a Szlovákiai Horgászok 
Szövetségének somorjai 

alapszervezete 
2013. február 17-én 
9.00 órai kezdettel 

évzáró taggyűlést tart a 
városi művelődési köz-

pont nagytermében, 
melyre ezennel meghívja 

a tagságot.
mivel fontos kérdések-
ben döntünk, kérjük a 
tagság megjelenését.

A vezetőség
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Úver, aký tu ešte nebol
bývajte krajšie s Prvou stavebnou sPoriteľňou

Pre mnohých ľudí, ktorí chcú lepšie bývať, je často nevyhnut-
né využiť na financovanie plánov o bývaní aj úvery. Veď pek-
né a funkčné bývanie niečo stojí. Výraznou pomocou, ako 
rýchlo a lacno financovať svoje predstavy, sú úvery z Prvej 
stavebnej sporiteľne, a. s. O  zaujímavej novinke hovoríme   
s  Vojtechom  Kiššom, oblastným vedúcim PSS, a. s

Čo ponúkate záujemcom o výhodné úvery na bývanie?
Práve pre nich sme pripravili až do 31. marca 2013 mimoriad-
nu úverovú akciu - úver s takou nízkou atraktívnou úrokovou 
sadzbou, aká na trhu stavebného sporenia ešte nebola. Je to do-
slova úver na jednotku. Oproti štandardným podmienkam je ak-
ciová úroková sadzba nižšia až o 4,69 %. A navyše – je fixovaná na 
jeden, dva alebo až tri roky podľa rozhodnutia klienta. Po dobe fi-
xácie sa úroková sadzba zmení na pôvodnú sadzbu platnú v čase 
podania žiadosti o úver. 

Na aký účel môžem využiť tento úver?
Na všetko, čo súvisí s bývaním. Na kúpu novej alebo staršej ne-
hnuteľnosti či na jej rekonštrukciu. Od výmeny kuchynskej lin-
ky vrátane vstavaných spotrebičov, renovácie kúpeľne, až po vý-
menu okien a dverí, či zasklievanie lodžií a terás. Úvery možno 
samozrejme využiť aj na financovanie plynoinštalácie, výmenu 
elektroinštalácie, výstavbu kanalizácie, rekonštrukciu vykurova-

cích systémov. Prostredníctvom 
úverových prostriedkov môžete fi-
nancovať aj nadštandardné prv-
ky bývania, ako sú zabezpečova-
cie zariadenia, sauny, kozuby ale-
bo bazény. V súlade so zákonom o 
stavebnom sporení môžete inves-
tovať aj do  alternatívnych zdro-
jov energie, čistiarní odpadových 
vôd, do výstavby drobnej záhrad-
nej architektúry. No a v neposled-
nom rade môžete úvermi zo sta-
vebného sporenia uhradiť záväzky 
súvisiace s bývaním v iných bankách. Výška úveru so zvýhodne-
nou úrokovou sadzbou sa pohybuje v rozmedzí od 3 tisíc eur až 
do 170 tisíc eur na jednu zmluvu o stavebnom sporení, takže pa-
leta možností, čo výhodným úverom budete financovať, je nao-
zaj veľmi pestrá.

Komu je určená akciová ponuka?
Všetkým, ktorí chcú investovať do svojho bývania. Tým, ktorí už 
majú niečo nasporené, ale úver poskytneme aj tým, ktorí dopo-
siaľ nesporili. Samozrejme, v druhom prípade je treba uzatvoriť si 
zmluvu o stavebnom sporení a začať sporiť. 

Šamorín, Gazdovský rad 41, Hlavná 34, tel.: 0905/567 226,  0911/567 226
www.pss.sk

Viac informácií o aktuálnej ponuke, ale aj o výhodách stavebného sporenia získate na adresách: 



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



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



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

Už viac ako 14 rokov sa podieľame 

na skrášľovaní vášho okolia!

www.jordansp.sk
email: zateplenie@jordansp.sk
tel.: 0903 461 877

na skrášľovaní vášho okolia!Už viac ako 14 rokov sa podieľame 

V prípade získania zákazky poskytneme 
mimoriadny bonus vo výške 3.000,- € 
podľa vlastného výberu (energetický certi� kát, 
termovízia, úprava a výsadba zelene atď.)

AKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIA

Všetko pre vašu fasádu...

UŽ VIAC AKO

450.000
m2
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