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Májusban VáROsMIssZIÓ
Somorja minden lakosát érintő nem mindennapi eseményre 
kerül sor májusban. Erről a különleges eseményről kérdeztük 
Fóthy Zoltán atyát, városunk plébánosát.
Kedves Zoltán atya, ha jól 
tudom, Ön a készülőben levő 
városmisszió megálmodója. 
Mi a városmisszió? Mi indí-
totta el ezt a lélekmegmoz-
gató gondolatot? Mi volt az 
előzménye, és mi a célja?
– A hit Isten nagy ajándéka. 
Az elmúlt években több euró-
pai nagyvárosban szerveztek 
missziót, amely Jézus Krisztus 
evangéliumának meghirdeté-
sét célozta meg a kor igényei-
nek megfelelő módon. Euró-
pa püspökei helyesen látják, 
hogy az emberek a modern 
kor vívmányai ellenére egyre 
jobban magukba zárkóznak, 
a liberalizmus és az anyagelvű-
ség következményeként magu-
kat minden dolog mércéjeként 
értelmezik. Így sokan eltávo-
lodtak a hittől, sőt már nem 
is találkoztak vele. Ez a jelen-
ség elsősorban a nagyváro sok 
lakóira jellemző. A keleti blokk 
„gyermekeit” pedig az ateis-
ta világnézet égisze alatt pró-
bálták „formálni”. Így a hit 
egzisztenciális mélységét ma, 
sajnos, sokan nem ismerik. 
Ezért szeretnénk városunkban 
is új módon felkínálni Krisztus 
örömhírét, és képességeinket 
latba vetve Isten eszközeként 
segíteni az itt élő embereket, 
hogy olyan személyes pozi-
tív döntés szülessék meg ben-
nük, amely a katolikus (egye-
temes) keresztény hit mélyebb 
elfogadására irányul. E nagy 
esemény szervezése természe-
tesen már folyamatban van. 
A készülődés legszebb jele a 

hívők imádsága, amely egyben 
a misszió célját is hordozza. 
Mindez abban ragadható meg, 
hogy Isten üzenete minél több 
ember életét megérintse, és a 
hit iránt komoly döntés fogal-
mazódjék meg az itt élő embe-
rekben.
Mikor kerül sor erre az ese-
ményre, s milyen helyszíne-
ken? 
– A városmisszió 2013. május 
19-e és 26-a között kerül meg-
rendezésre. Korunk helyzetét 
figyelembe véve nem marad-
hatunk a templom falai között. 
Bár igaz, hogy a templomi 
szertartások legmélyebb for-
rásai keresztény életünknek, 
sokak számára hosszú idő-
re van szükség, hogy eljussa-
nak oda, és megértsék a temp-
lom fontosságát. Ezért a temp-
lomban szervezett progra-
mok mellett a városközpont 
több pontján, például a temp-
lom és a városháza környé-
kén találkozhatunk majd azok-
kal az önkéntesekkel, akik  a 
szeretet gesztusával szólítják 
meg az embereket, vagy olyan 
programokkal kedveskednek, 
amelyek az itt élő embereket 
ráhangolják a keresztény érté-
kekre. 
Somorja lakossága kétnyel-
vű, így még sokrétűbb szer-
vezésre lesz szükség. Az 
Örömhírt mind szlovák, 
mind magyar nyelven szük-
séges közvetíteni. Milyen elő-
adókra, lelkipásztorokra és 
munkatársakra támaszkod-
hat e lelki megújulás szerve-

zésében és lebonyolításában?
– A klasszikus misszió fon-
tos része, hogy idegenből jött 
szerzetesek is hirdessék az 
evangéliumot és a keresztény 
hit alapjait. Erre a feladatra az 
Isteni Ige Társaság (verbiták) 
tagjait kértem fel, akik Magyar-
országról, illetve Nyitráról jön-
nek közénk, tehát a magyar és 
a szlovák provincia is két-két 
misszionárius szerzetest küld a 
feladat elvégzésére. Ők a misz-
szió legfontosabb részét látják 
el: hirdetik az Örömhírt, szent-
misét celebrálnak, gyóntatnak, 
betegeket látogatnak, és elláto-
gatnak Somorja iskoláiba is. A  
többi program szervezésében 
természetesen minden jóaka-
ratú helybeli ember segítségét 
elfogadjuk. A misszió modern 
formái is megjelennek a palet-
tán családok és gyermekek 
részére készített érde-
kes programok, kon-
certek, zenés tanúság-
tételek szervezésében, 
előadásokban, ame-
lyeket ismert hazai és 
magyarországi vendé-
gek tartanak – nevüket 
majd a meghívókban 
olvashatjuk.
Hogyan, mi módon 
készülnek a város 
lakosainak megszólí-
tására? 
– Feltett szándékom, 
hogy az alapvető meg-
szólítás nem csupán 
a jelen médiumon 
keresztül, hanem levél 
formájában is megtör-
ténjék. A városmisszi-
ót megelőző napokban 
helybeli fiatalok közre-
működésével minden 
somorjai családhoz el 

szeretnénk juttatni ezt a szere-
tetteljes meghívást és a misszió 
részletes programját. 
Kik alkotják a városmisszió 
célcsoportjait? Tervei szerint 
milyen hatása lesz a város-
missziónak?
– Az evangélium minden 
emberhez szól. Krisztus és az 
Egyház szívében ugyanis min-
denki megtalálhatja a helyét. A 
városmisszió hatását tekintve 
optimista, azaz inkább remény-
kedő vagyok, hiszen Krisztus 
tanításának ereje a keresztény-
ség kezdetei óta képes volt meg-
változtatni és boldoggá tenni az 
emberek életét. Ezt a boldogító 
tapasztalást kívánom városunk 
minden lakójának.
Kérjük Isten áldását erre a ne-
mes célkitűzésre és az egész vá-
rosmisszióra.  

Bándy Katalin

A március 15-ei pipagyújtói ünnep-
ség az emlékezés koszorúinak az 
elhelyezezésére korlátozódott, az 
ünnepi műsorra a kultúrházban 
került sor. 

(Kopasz László felvétele)
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Február 27-én a Corvin Mátyás Alapiskolába látogatott a 
kiotói ryukoku Egyetem nyelvésztanáraiból álló csoport: 
Wakita Hirofumi, Julian Chapple (Új-Zéland) és Matsumura 
Shoichi. A látogatás célja az volt, hogy betekintést nyerje-
nek a kisebbségi iskolákban folyó oktatás rendszerébe, az 
alkalmazott nyelvi oktatás módszereibe. A tanárok magyar-
órán, szlovák- és angolórán vettek részt, valamint elbeszél-
gettek a diákokkal.

Április 12. – A nárciszok napja

Bárdos Gábor polgármester és pogány Tibor alpolgármes-
ter március 26-án köszöntötte azon polgártársainkat, akik 
márciusban töltötték be 70., 75., 80., 85. és több életévüket. 
A pomléi úti nyugdíjasok és rokkantnyugdíjasok klubjában 
tartott ünnepi összejövetelre a város önkormányzata havi 
rendszerességel meghívja az adott hónapban ünneplőket.   

Március 24-én került megrendezésre a lelkünkben a zene 
elnevezésű zenei tehetségkutató döntője. Képünkön a 
csallóközcsütörtöki WAr IS OUrS zenekar, akik a zeneka-
rok kategóriájában vitték el a pálmát. A tehetségkutatóról 
bővebben a következő számunkban írunk.

Martin Ferenčik felvétele

Majáles v 

Majális

13.00 – 17.00 

Detské a rodinné zábavné programy, interaktívne aktivity 

Gyermek- és családi programok, interaktív foglalkozások 

 
16.00 – 22.00

Hudobný program na javisku am�teátra

Zenés műsor a szabadtéri színpadon 

Dychová hudba Šamorínskeho hasičského zboru
Somorjai Tűzoltózenekar 

Mažoretky - Mazsorettek

 Finalisti talentovanej hudobnej súťaže

Peter Pačut
QUEENMANIA

1. máj 2013   2013. május 1.
Mestský park Pomlé, Šamorín  Somorja, Pomlé városi park

HUDBA V DUŠI

A LELKÜNKBEN A ZENE zenei tehetségkutató döntősei

RÓMEÓ VÉRZIK
ARIZÓNA
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Március folyamán a kivitelező OSp Danubius Kft. átadta a 
Kaszárnya utcai 20 lakásegységből álló bérházat. Az egyedi 
tervezésű lakóházban 16 kétszobás és 4 háromszobás lakás 
található. A mai kor követelményeinek megfelelő modern, 
tágas lakásokat foglalhatnak el a kisorsolt szerencsés igény-
lők, akik minden reményünk szerint becsülni és értékelni 
fogják, hogy ilyen szép lakásokat bérelhetnek a várostól. Saj-
nos, gyakran hiábavaló az igyekezet, hogy a bérlőknek meg-
teremtsük a komfortot, mert a város sok esetben lelakott, 
tönkretett lakásokat kap vissza. reméljük, a tervező, a kivi-
telező és a város közös munkájának eredményeként a 20 sze-
rencsés kiválasztott család is megtesz minden tőle telhetőt, 
és vigyázni fog közös tulajdonunkra.

Valacsay Mária

a VéRadás és elsősegélynyújtás fOntOsságáRÓl
A somorjai alapiskolák tanu-
lóinak kultúrműsorával vet-
te kezdetét a Vöröskereszt 
alapszervezetének évzáró 
taggyűlése. A verses-zenés-
táncos összeállítást köve-
tően a szervezet tavalyi évi 
tevékenységéről Fürdős 
József elnök adott számot. 
A beszámolóból megtudtuk, 
hogy a szervezet  tavaly első 
alkalommal rendezte meg az 
iskolák elsősegélynyújtó csa-
patainak versenyét, melyen a 
helyi Bél Mátyás Alapiskola 
és a Corvin Mátyás Alapisko-

la, valamint a szlovák tanítá-
si nyelvű gimnázium csapa-
tain kívül részt vett a légi és 
nagyszarvai alapiskola, vala-
mint a nagymagyari magán-
szakközépiskola egy-egy csa-
pata is. A verseny során a 
tagok kamatoztathatták az 
elsősegélynyújtás terén szer-
zett ismereteiket, a váro-
sunk több pontján is kije-
lölt állomáshelyek mindegyi-
kén más-más feladattal kel-
lett megbirkózniuk: lábtö-
rés, vérzés, hirtelen rosszul-
lét stb. A rendezvény nagy 
népszerűségnek örvendett, 
így az idén is megrendezés-
re kerül. 
A szervezet elsősegélynyújtó 
csapata 2012-ben benevezett 
a pozsonyban tartott kétna-
pos országos versenybe. A 
tagok az előző évek hason-
ló versenyein jobb formá-
jukat hozták, igaz, a tavalyi 
talán az eddigi versenyeknél 

jóval igényesebb, nehezebb 
volt. A tanulság pedig: a 
jobb eredmény elérése érde-
kében a jövőben több időt és 
nagyobb figyelmet kell fordí-
tani a felkészülésre. 
Vért adni nemes cseleke-
det. Nem mindenki képes és 
alkalmas rá. Somorján a vér-
adókra nem lehet panasz, 
számuk az egyes szervezett 
véradások során ötven fölé is 
emelkedett. Jó látni köztük 
az újonnan megjelenő fiatal 
arcokat. A véradókat az alap-
szervezet már hagyományo-

san egy szál virággal köszön-
ti, a többszörös véradó-
kat pedig a Vöröskereszt 
járási választmánya által a 
dunaszerdahelyi Bonbon 
szállóban évente megrende-
zett ünnepi összejövetelen 
a véradások számától füg-
gően a Jánský-érem egyes 
fokozataiban részesíti. A 
tavalyi novemberi rendez-
vényen városunkból négyen 
kapták meg a Jánský-érem 
gyémánt, arany, illetve 
ezüst fokozatát (decem-
beri számunkban írtunk 
róla). A tízszeres véradá-
sért járó bronz fokozatot 
Fehér Katalin, Kirmanová 
lucia, Novotníková And-
rea, Novotník rastislav 
és Sármány Ervin mér-
nök az évzáró taggyűlé-
sen vette át (ketten közü-
lük nem voltak jelen) Nagy 
Dagmartól, a Vöröske-
reszt dunaszerdahelyi járá-

si választmányának igazga-
tójától. 
A Vöröskereszt 150 éves 
múltra tekint vissza. E 
humanitárius szervezet 
elsőrendű feladatának az 
elsősegélynyújtás alapjai-
nak az elsajátítását és a vér-
adás fontosságát tartja. Éle-
tünk néha másodperceken 
múlhat, nem tudjuk, hol és 
mikor kerülünk olyan hely-
zetbe, hogy mások segítsé-
gére szorulunk, vagy for-
dítva, mások szorulnak a 

mi segítségünkre. Ezért 
kell mindenkinek ismer-
nie az elsősegélynyújtás sza-
bályait. Kevesen tudják, 
hogy egy véradással három 
ember élete menthető meg. 
A somorjaiak ezért is érde-
melnek hálát és köszönetet, 
mondta Nagy Dagmar hoz-
zászólásában, megjegyezve 
azt is, hogy ennek tudatában 
a szervezet a jövőben remél-
hetőleg még több véradóval 
büszkélkedhet.  

Tóth Ilona   

A véradóknak Nagy Dagmar és Fürdős József gratulál

A Jánský-érem bronz fokozatának tulajdonosai 
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 „Nemzetünk legszebb nap-
ján, legszentebb napján jöt-
tünk össze, azon a napon, 
amikor egyszerre dobbant 
minden magyar szív, ami-
kor egyszerre élte át a sza-
badság mámorító érzé-
sét minden magyar lélek. A 
nemzetek történelmét azok 
a sorsfordító események 
alakítják, amelyek a koráb-
bi állapotokhoz képest gyö-
keres változást hoznak az 
életükbe. Nem egy esetben 
erre csak szűk körben kerül 
sor, vagy csak utólag derül 
ki, hogy a megtörténtek új 
irányt szabtak az esemé-
nyeknek. Szerencsés nem-
zet a magyar: százhatvan-
öt évvel ezelőtt villanásnyi 
idő alatt mindenki felfog-
ta a történelmi nap jelen-
tőségét, őrizte és őrzi lel-
kében a mai napig, dacá-
ra minden történelmi vihar-
nak, elnyomásnak, a csalárd 
hatalom múltfelejtési kísér-
leteinek. Őrizni is kell, mint 
a szemünk fényét, hiszen 
ezen a napon született meg 
a magyar szabadság. A sza-
badság az emberiség leg-
nagyobb kincse. Ez a nap 
elsősorban a nemzet virágá-
nak, a fiatalságnak, a márci-
usi ifjaknak a napja: Vasvá-
ri pálé, Irinyi Józsefé, Jókai 
Móré, Korányi Frigyesé, 
Irányi Dánielé, a sok ezer 
pesti jurátusé és egyetemi 
hallgatóé. legfőképp pedig 
az ország legszentebb fia-
tal párjáé: petőfi Sándor 
forradalmi költeményével 
és személyes magatartásá-
val a gyutacs szerepét töl-
tötte be e napon, Szendrey 

Júliának pedig magyarsá-
gunk egyik legfontosabb 
jelképét, a francia trikolór 
mintájára elkészített kokár-
dát köszönhetjük. Az épp 
ébredező nemzetnek ők, a 
huszonéves fiatalok, e pely-
hedző állú forradalmárok 
hozták el a szabadságot. 
Viszont a szabadság egye-
temes. Nem volt és nem is 
lehet egyetlen nép kivált-
sága. Erre az örök igazság-
ra hamarosan fény derült, 
amikor a zsarnokság meg-
próbálta visszagyömöszöl-
ni a palackba a kiszabadult 
szellemet: Európa legkivá-
lóbb fiai siettek az egyete-
mes szabadság védelmére. 
A későbbi aradi vértanúk: a 
horvát Damjanich János és 
Knézich Károly, a cipszer 
láhner György, az osztrák 
pöltenberg Ernő, a német 
l e i n i n g e r - We s t e n b u r g 
Ká roly, a pessburger Aulich 
Alajos egész csapatok élén, 
de a köznép is kivette részét 
a szabadságharcból. Nem-
csak férfiak, de nők is, köz-
tük a legendás pfiffer pauli-
na, aki Károly vadász néven 
harcolta végig a szabadság-
harcot és szenvedett éle-
te virágában, huszonhárom 
évesen mártírhalált százhat-
van évvel ezelőtt. Így vált 
a magyar szabadságharc – 
különösen az európai for-
radalmak leverése után – a 
világ, az emberiség közös 
ügyévé. Azzá a szent üggyé, 
amely a korabeli viszo-
nyok között görög tragédi-
ák mintájára elbukott, de 
megőrizte a reményt: újra 
felvirrad a szabadság nap-

ja. A forradalmat viszont 
már nem lehetett eltipor-
ni. Amint gyengült a hata-
lom szorítása, nyilvánva-
lóvá vált: az ország, a nép 
rohamléptekkel indul meg 
a polgári fejlődés útján, 
ami a dualizmus korában be 
is következett: Magyaror-
szág példátlan fejlődésnek 
indult, amelynek következ-
tében két emberöltő alatt 
felküzdötte magát a legfej-
lettebb országok sorába. A 
nép kezdettől fogva magá-
énak érezte, tudta, tartotta 
a forradalmat, e szent ünne-
pet. Ennek fényében alig-
ha meglepő, hogy a min-
denkori hatalom is a már-
ciusi ifjak letéteményesé-
nek, céljaik megvalósítójá-
nak tartotta magát. Még az 
a hatalom is, amelyik az iga-
zi eszmékhez ragaszkodó-
kat üldözte. Bármilyen szí-
nű, bármilyen irányultságú, 
bármennyire elnyomó volt 
is, bármennyire megcsúfol-
ta petőfi szent lobogását. 
Tudomásul sem véve, hogy 
a szabadság egy és osztha-
tatlan, amit nem kegyként 
osztogatnak, osztogathat-
nak, amit természetes joga 
érvényesítéseként él meg az 
ember. Aki csak akkor lehet 
szabad, ha szabadon dönt-
het, ha gondolatait korláto-
zás nélkül kimondhatja, ha 
élhet polgári és nyelvi joga-
ival. Tudtuk, hogy az elnyo-
más a szabadság gyilkosa. 
Azt azonban csak újabb, 
történelminek hitt válto-
zások árnyékában tapasz-
talhattuk meg, hogy nem-
csak szuronyok árnyékában 
hal meg a szabadság, de a 
mammon, a pénz fegyvere 
is ugyanezt teszi vele. Saját 
bőrünkön kellett tapasz-
talnunk azt, amit e kamasz 
zseni – ahogy Illyés Gyu-
la petőfit jellemezte – pon-
tosan tudott: a legnagyobb 
rabság a nyomor. Amíg mil-
liók ínséget szenvednek, 
egy nép, egy nemzet nem 
lehet szabad. Mint ahogyan 
akkor sem, ha hamis pró-
féták szavának hitelt adva 

saját magunk kötjük gúzsba 
a lelkünket: amikor gyerme-
keink alapvető emberi joga-
it semmibe véve megfoszt-
juk őket attól a lehetőség-
től, hogy alapvető ismere-
teiket a világról édes anya-
nyelvünkön szerezzék meg, 
amikor elzárjuk előlük nyel-
vünk gazdag kincseskam-
rájának kulcsát. Amikor 
nem tesszük lehetővé szá-
mukra, hogy megismerhes-
sék petőfi csodálatos líráját, 
Arany János áradó epikáját, 
Krúdy Gyula nyelvi hárfá-
jának zengését. Évezrednyi 
kincset az Ómagyar Mária-
siralomtól Balassi Bálinton, 
Csokonain, Vörösmartyn, 
Vajda Jánoson, Ady Endrén, 
Juhász Gyulán, József Atti-
lán keresztül Weöres Sán-
dorig, Esterházy péterig és 
Nádas péterig. Amikor ezzel 
félembereket nevelünk belő-
lük.
Ha legnagyobb költőnk 
feltámadna, két pont-
ban is megfogalmazhat-
ná kiáltványát: Mit kíván 
a magyar nemzet? Szabad-
ságot. Egységet. Szabad-
ság nélkül meghal a nem-
zet. Egység nélkül elpor-
lad, oldott kéveként szét-
szóródik a világban. 
Eljön az idő, amikor betel-
jesül petőfink másfél szá-
zados álma. Amikor szaba-
dok leszünk. Majd ha nem 
külső kényszer hatásá-
ra cselekszünk. Ha mara-
déktalanul érvényesíthet-
jük emberi és nyelvi joga-
inkat az élet minden terü-
letén. Akkor végre betel-
jesítjük petőfink legfőbb 
célját, amelyet egy koráb-
bi költeményében fogal-
mazott meg:     
Ha majd a bőség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy…
…szabadok vagyunk. 
Magyarok és nem magya-
rok. A föld minden népe. Ez 
e szent nap üzenete.”         (–)

a sZent nap üZenete
A március 15-én uralkodó szélsőséges időjárás miatt az 
1848–1849-es magyar szabadságharc és forradalom 165. 
évfordulójára tervezett megemlékezés a Pipagyújtónál elma-
radt. Ennek ellenére számos civil és társadalmi szervezet, 
intézmény képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorú-
it és virágait az emlékmű talapzatánál. Az évforduló megün-
neplésére a kultúrházban került sor. Az esti kultúrműsorban 
a Híd vegyes kar, a Harmonia Classica kamarazenekar és a 
Madách Imre Gimnázium diákjai léptek fel. Ünnepi beszédet 
Ozogány Ernő  mondott, aki arról elmélkedett, mi az üzenete 
1848-nak, mit jelentenek számunkra azok a pillanatok, ami-
kor a magyar nép, ha ideiglenesen is, de kivívta szabadságát. 
Ünnepi beszédét az alábbiakban tesszük közzé:
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alapsZeRVeZete Vagyunk!
aZ alapIskOlában jáRt 

kOssuth lajOs
Március 10-én tartot-
ta hagyományos évzáró 
taggyűlését a Csemadok 
somorjai alapszervezete. A 
gyűlés kultúrműsorral vet-
te kezdetét, melynek kere-
tén belül felléptek a Cor-
vin Mátyás Alapiskola diák-
jai, valamint szervezetünk 
legszeretettebb csoportja, 
a Kis Csali. A kultúrműsor 
után Nagy péter elnök tar-
totta meg éves beszámoló-
ját. Beszámolt az egyes cso-
portok működéséről, életé-
ről. Örömmel mondhatta, 
hogy ismét egy sikeres évet 
zártunk, hiszen csoportjaink 
számos helyen rengeteg elis-
merést gyűjtöttek be, szer-
vezetünk pedig stabilan tud-
ta biztosítani csoportjaink 
anyagi hátterét. Szerveze-
tünk a 2012-es évben számos 
nagy sikerű rendezvényt 
szervezett meg, köztük az 
egyik legkiemelkedőbb a 
Szent István Napok Somor-
ján rendezvénysorozat volt, 
melynek egyes program-
jain egyre többen vesznek 
részt. Az évzárón részt vevő 
tagságnak vázolta az ez évi 
gazdag programokat, majd 
megköszönte a tagság támo-
gatását és biztatását. 

Újdonságnak számít, hogy 
idén első ízben rendezzük 
meg a somorjai református 
egyházzal karöltve a Nem-
zeti Összetartozás Napját, 
melynek keretén belül júni-
us 2-án fellép a pomléban az 
Ismerős Arcok együttes.
A gazdasági beszámolóból 
kiderült, hogy szervezetünk 
jól gazdálkodik a bejövő for-
rásokkal. 
A Vita részben szót kért 
pogány Tibor alpolgár-
mester, aki megköszön-
te a vezetőség munkáját, 
azt, hogy szervezetünk aktí-
van bekapcsolódik a város 
kulturális életébe, sőt ala-
kítja is azt. Sátor Zoltán, 
a dunaszerdahelyi területi 
választmány elnöke beszé-
dében kiemelte, hogy a 
somorjai Csemadok a legak-
tívabb alapszervezet a járás-
ban. Bauer Edit európai par-
lamenti képviselő szintén a 
Csemadok fontosságát és a 
vezetőség érdemeit emelte ki.
A beszédek után a Csema-
dok tagság újraválasztot-
ta a somorjai alapszervezet 
elnökségi tagjait Nagy péter 
elnök vezetésével.

 Kovács Koppány, 
a Csemadok alapszervezetének alelnöke

Március 15-e közeledett, 
nemzetünk ünnepe, a meg-
emlékezés ünnepe. A bátor-
ságra, hazaszeretetre emléke-
zünk ilyenkor, amely példa-
ként áll minden hazaszerető 
ember előtt.
S egy nap megjelent a Cor-
vin Mátyás Alapiskolában 
Kossuth lajos (a Csemadok 
somorjai alapszervezete), 
és pályázati felhívást hirde-
tett „Készíts honvédcsákót!” 
címmel. Kossuth kötelessé-
gének érezte, hogy újra harc-
ba  szálljunk nemzetünkért 
és szabadságunkért. Toborzó 
beszédére többen is felkap-
ták fejüket, és nekiláttak az 
előkészületeknek. Egy héten 
belül közel 60 vitéz állt Kos-
suth rendelkezésére. Közü-
lük heten a magyar honvéd-
ség tiszti rangját kapták:

Bartal Anikó, 1. c, pirk Ákos, 
2. a, Molnár Anna laura, 2. b, 
Ozsvald Mária, 3. a, Kozmér 
Márió, 7. a, Húsvéth Tamás, 
7. b, Nagy Bence, 9. a.
Természetesen a többi vitéz 
is megkapta jutalmát, amely 
nagy harci kedvet és örömet 
váltott ki közöttük. A pályá-
zat elérte célját: összefogta 
a magyar közösség tanárait, 
szüleit és diákjait. Vitézeink 
megígérték, hogy bármikor 
készen állnak nemzetünk egy-
ségének megtartására és kul-
túránk megőrzésére.    
                                         (V. P.)
A tejfalui alapiskolában készí-
tett 16 csákó közül a Duducz 
Viktória (5. a) által készítettet 
ítélték a legszebbnek, a „vité-
zek” jutalma itt sem maradt 
el. (A szerk. megj.)  

Tuba Ádám felvétele

sOMORján sütIk aZ ORsZág egyIk legjObb kenyeRét
Hallották már, hogy 
So morján sütik Szlovákia 
egyik legjobb kenyerét? 
A somorjai családi Czucz 
pékség a Danubius Gastro 
vásár keretében megrende-
zett országos verseny „A kis-
iparilag gyártott legjobb kenyér” 
kategóriában elnyerte „A 
2013 Kiváló Minőségű Kenye-
re” díjat.  Az a búzalisztből 
készített 1200 g súlyú kenyér 
volt a nyertes, amely a kör-
nyező üzletekben is kapha-
tó. Ez a kenyér hagyományos 
módon kovásszal készül, 
mindennemű ízfokozó hoz-
záadása nélkül. Ötven bene-
vezett résztvevő vett részt a 
megmérettetésben.
A díjnyertes kenyér külön-
böző kiszerelésben kapható 

a helyi üzletekben, és az ára 
kb. 0,62 euró. pontos meg-
nevezése „burgonyás búza-
kenyér” (chlieb pšenično-
zemiakový). A családi vállal-
kozás naponta 2000 darab 
barna és fehér kenyeret süt, 
illetve további 84 fajta pék-
árut, mint például fonott 
kalácsot, különböző töltött 
kalácsokat, leveles tésztá-
ból készült péksüteménye-
ket és sós  péksüteményeket. 
A Czucz pékség valamennyi 
áruja kézi munkával készül.
A díjnyertes kenyér joggal 
viseli a „Kiváló Minőségű 
Kenyér” matricát, amelyet 
a szlovák törvények szerint 
csak a csomagolt kenyerekre 
engedélyezett felragasztani. 
A somorjai Czucz pékség 

Duna szerda-
helytől pozso-
nyig látja el 
pékáruval az 
üzleteket. A 
családi vállal-
kozást 1933-
ban id. Czucz 
József alapí-
totta. 1950-
ben államosí-
tották a pék-
ségét. A pék-
dinasztia ala-
pítója még megélte, ami-
kor fiai, ifj. Czucz József 
és Czucz István 1991-ben 
újraindították a vállalko-
zást. A következő tizenkét 
évben a Czucz pékséget ifj. 
Czucz József jelentősen fel-
virágoztatta, modernizál-

ta. Életét, a termékeny éve-
ket, sajnos, rövidre szabta 
a sors. 2003-ban bekövetke-
zett halála után a vállalko-
zást a következő generáció 
folytatja – ma 36 embernek 
nyújtanak munkahelyet, 
megélhetést.     (–)

Ábrahám István és Csóka György pékek az oklevéllel, 
amelyet burgonyás búzakenyerük nyert
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a MadáchOs dIák
A somorjai Madách Imre 
Gimnázium I. osztályos 
diákja, Somogyi pál lett az 
idén immár 26. alkalommal 
megrendezett összmagyar 
középiskolai helyesírási ver-
seny abszolút győztese. 
A madáchos diák, a határon 
túli kategória nyertese tör-

ténelmet írt ezzel a kiemel-
kedő eredményével, hiszen 
eddig még határon túli ver-
senyző nem nyerte meg az 
Implom József Középiskolai 
Helyesírási Versenyt. 186,5 
pontot ért el, 3 ponttal előz-
te meg a legjobb magyaror-
szági versenyzőt, s ő írta a 
legjobb tollbamondást is. 
Somogyi pál és felkészítő 
tanára, Fröhlich Ágota így 
elnyerték az Implom-díjat 
is, amely a helyesírási ver-
seny Kárpát-medencei dön-
tőjének legrangosabb elis-
merése.
A 2013. február 28-a és már-
cius 2-a között Gyulán, az 

Erkel Ferenc Gimnázium-
ban megtartott Kárpát-
medencei döntőben a szlo-
vákiai magyar középiskolá-
sokat összesen 9 versenyző 
képviselte. Somogyi pálon 
kívül még két somorjai gim-
nazista, a III. osztályos Bodó 
Noémi és Both Gergely is 

jól teljesített a határon túli 
kategóriában.    
A Gramma Nyelvi Iroda és 
a nyitrai Konstantin Filozó-
fus Egyetem Magyar Nyelv- 
és Irodalomtudományi Inté-
zete által közösen Nyitrán 
szervezett szlovákiai regi-
onális forduló legjobbjai 
Gyulán méltóképpen kép-
viselték iskolánkat, Szlová-
kiát. Mindannyiuknak szív-
ből gratulálunk a nagyszerű 
eredményhez. Somogyi pál 
várakozáson felüli teljesít-
ményére méltón lehet büszke 
a somorjai Madách Imre Gim-
názium. 

Fröhlich Ágota magyartanár 

Fröhlich Ágota, Somogyi Pál, Bodó Noémi és Both Gergely

A Corvin Mátyás Alapiskola 7. a és 7. b osztályos tanulói 
kiállítást rendeztek történelmünk korszakaiból. Saját készí-
tésű munkákkal mutatták be, hogyan éltek, laktak, öltöz-
ködtek őseink, és milyen hangszereket használtak. projekte-
ken keresztül tartalmas beszámolókat készítettek a magyar 
történelem kiemelkedő alakjairól és azok munkásságáról.

elhOZták aZ IndIánOk üZenetét...

Érdekes élménybeszámo-
lóval látogatott el a Corvin 
Mátyás Alapiskolába lőrincz 
Adrián, aki a Vándorlás 
Tawahka 2012 expedíció tag-
ja volt. Az expedíció azzal 
a céllal szerveződött, hogy 
Honduras egy alig feltérké-
pezett részét, a patuca folyó 
vidékét keresse fel. Az esőer-
dők felégetésével az itt élő 
indián törzsek élettere szű-
nik meg, és vele együtt kul-
túrájuk is.
 Itt élnek a tawahka indiá-
nok, akik még őriznek vala-
mit őseik szokásaiból, hit-
világából. Fotók, történe-
tek segítségével ismerhettük 

meg az út egyes szakaszait. 
A legérdekesebb mindenki 
számára az indiánokról szó-
ló rész volt – ahogy élnek, 
táplálkoznak, öltözködnek. 
Egyes tudósok szerint 2030-
ra eltűnnek azok az esőer-
dők is, ahol ők élnek. Meg-
döbbentő volt számunkra az  
üzenet, kérés, amit az egyik 
tawahka indián mondott 
el: Segítsetek megvédeni az 
esőerdőket!
A víz világnapja (márci-
us 22.) és a Föld világnap-
ja (április 22.) közeledtével 
nagyon  aktuális  tudatosíta-
ni azt, mennyire sebezhető a 
Föld.    (ai)

Megújult a tetősZeRkeZet

Az iskolaügyi minisztérium hathatós anyagi segítségével a 
közelmúltban megújult a tejfalui alapiskola balesetveszélyes 
állapotban lévő tetőszerkezete. Valacsay Mária építési osz-
tályvezető tájékoztatta lapunkat: „A kivitelező cég által eltá-
volítottuk a régi kerámiacserepezést, a  nagyon rossz álla-
potban lévő ácsszerkezet némely darabját kicseréltük, pótol-
tuk. Az egész tetősíkot újonnan lefedtük, és a bádogszerke-
zet is felújításra került. A legnagyobb gondot a villámhárí-
tó megépítése okozta, amely az egész épület környékének  
megbontását ígényelte. Örömünkre szolgál, hogy a minisz-
térium és minden érintett segítségével növekedett az iskola 
épületének értéke, segítve ezzel is az ott dolgozó pedagógu-
sok önzetlen munkáját.”
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sOMORjánA Jednota Coop Fogyasz-
tási Szövetkezet üzle-
tei közül a somorjai Isko-
la utcai szupermarket a járás 
egyik legjobb üzlete – hang-
zott el a Jednota somorjai 
felügyelőbizottságának értéke-
lő taggyűlésén, melyen a 2012-
es eredményekről Méry lajos 
elnök adott számot. A váro-

sunkban működő öt Jednota-
üzlet tavaly csaknem 5 mil-
lió 800 ezer euró értékű for-
galmat bonyolított le, a leg-
nagyobb növekedési arányt 
2011-hez viszonyítva a tejfa-
lui üzlet (119,7 %) és az Iskola 
utcai szupermarket (109 %) érte 
el. A 2012-es forgalomnöveke-
dést illetően a Dunaszerdahelyi 
járást országosan is az elsők 
között tartják nyilván – mond-
ta Kulcsár lajos járási elnök, 
akitől megtudtuk azt is, hogy 

a Jednota járási szinten a kis-
kereskedelemben 500, a nagy-
kereskedelemben pedig 100 
embert alkalmaz. Élelmiszert 1 
millió 415 ezer euró értékben 
állított elő, népszerűek a hideg-
konyhai termékek és a pék-
áru is. A közeljövőben szeret-
né bővíteni ipari jellegű tevé-
kenységi körét: üzembe helyez 

egy teasütemény-gyártó gép-
sort. Népszerűek a vásárlói 
kártyák is, a járásban 35 ezret 
tartanak nyilván, tavaly a 45 
millió euró értékű kiskeres-
kedelmi forgalomnak csak-
nem a fele kártyákon ment 
keresztül.  A Jednota somorjai 
felügyelőbizottságának tag-
ságát a járási küldöttgyűlésen 
Méry lajos és Ferenczi Zoltán 
képviseli. Az értékelő taggyűlés-
ről ezúttal sem hiányzott a fris-
sen csapolt Steiger-sör.      (ti)   

A városunkban működő 
négy nyugdíjasklub közül 
utolsóként a Nyugdíjasok 
Szlovákiai Szövetségének 
alapszervezete tartotta meg 
évzáró taggyűlését. Tavaly 
tagkönyvcserére került sor, 
mellyel kapcsolatban Bors 
Mihály elnök megjegyezte, 
hogy nem mindenki tett ele-
get a kötelességének, ezért 
kérte a tagokat, hogy utó-
lag váltsák ki a tagkönyvü-
ket. Bírálóan szólt arról is, 
hogy a hétfői klubnapokon 
kevesen jelennek meg, nin-
csenek kellőképpen kihasz-
nálva a város által fenn-
tartott helyiségek, pedig a 
tagok kávé, tea és péksüte-
mény mellett szórakozhat-
nak, beszélgethetnek egy-
mással. A vezetőség igyek-

szik rendszeresen közösség-
építő rendezvényeket szer-
vezni, tavaly sem maradt el 
a farsangi bál, de megem-
lékeznek egymás név- és 
születésnapjáról is. Kirán-
dulásokat szerveznek, és a 
járási bizottsággal együtt-
működve azon igyekeznek, 
hogy egyre több somorjai 
üdülhessen állami hozzá-
járulással a kijelölt üdülő-
helyeken. Nagy megtisz-
teltetés a szervezet szá-
mára, hogy idén Somorja 
ad otthont a tizenötödik 
alkalommal megrendezen-
dő nemzetközi járási ének-
fesztiválnak. A rendez-
vényt szeptember 20-án 
tartják a kultúrházban Bár-
dos Gábor polgármester 
védnökségével.    (ti)       

Méry Lajos ismerteti a 2012-ben elért eredményeket

A Corvin Mátyás Alapiskola tanulói zenés-verses összeállítással kedveskedtek 
a tagságnak

a példás együttMűködés jegyében
A baráti szervezetek képvi-
selőinek részvételével tar-
totta értékelő taggyűlé sét a 
testi sérültek somorjai alap-
szervezete. A közel két éve 
alakult szervezet taglétszá-
ma mára elérte a 71 főt, 
tevékenysége elsősorban a 
közösségépítésre fókuszál. 
A szervezet tagjai részt vesz-
nek a baráti klubok sport-  és 
kulturális rendezvényein. 
Tavaly a győri, tatabányai, 
pápai, nagymegyeri, moson-
magyaróvári és lipóti moz-
gáskorlátozottak alapszerve-
zetei által rendezett sportna-
pokon az egyes sportágak-
ban jelentős sikereket értek 

el. Júniusban a testi sérültek 
somorjai alapszervezete ren-
dezett nagyszabású sport-
napot a T-18-as tornaterem-
ben a Bugyi Vicsápi Natália 
által vezetett Navigraf Kft. 
támogatásával. A somorjaiak 
a balatonalmádi és a 
nagypakai főzőversenyen is 
öregbítették váro sunk hírne-
vét. Az alapszervezet tagjai 
minden hónap első keddjén 
és harmadik péntekén talál-
koznak a város által fenntar-
tott klubhelyiségben, ahol 
már szinte rendszeressé vál-
tak számukra az olyan bará-
ti összejövetelek, mint a név-  
és születésnapok megün-

neplése vagy az adventi talál-
kozók. 
Az értékelő taggyűlést köve-
tő táncmulatságot és az érté-
kes tomboladíjak kisorsolá-

sát megelőzően Farsangfar-
ka című dalos-táncos össze-
állításával nagy sikert ara-
tott a Halászi Hagyományőr-
ző Egyesület Népdalköre. (ti)            

Fehér Ferenc elnök a tavalyi évet értékeli
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Zenei élet Somorján 
éS környékén (13)
Visszaemlékezni a régi zene-
karokra, felidézni a kollégák, 
barátok ténykedését számom-
ra mindig kellemes elfoglalt-
ság. Néha azonban a szomo-
rúság kerekedik felül. Mint 
most is, amikor a FO Beat 
együttesről írok.  rossz han-
gulatom oka, hogy az egy-
kor volt zenekar két tagjáról, 
frontemberéről, lamaczky 
Zoltánról és rigó Tiborról 

már csak múlt időben beszél-
hetek. Mindketten az égi szín-
padokon muzsikálnak korán 
eltávozott zenész barátaikkal.
Az együttes trióként kezdte 
valamikor 1972-ben  Kurucz 
Ondrej (Bandi) – dob, ének,   
Hideghéthy Ferenc – basszus-
gitár és rigó Tibor (pupu) – 
gitár, ének felállásban. A név 
az alapítók, Feri és Ondrej 
kezdőbetűjét rejti. Kezdet-

ben a helyi pionírházban gya-
koroltak, majd pedig a kul-
túrházba helyezték át székhe-
lyüket. Ekkor már lamaczky 
Zoli (gitár, ének) is csatla-
kozott hozzájuk, aki kezdő 
énekes-gitárosként kereste a 
helyét a zenei életben.  Előre-
lépést jelentett FO Beat kar-
rierjében, amikor felkarolta 
őket presinszky lajos bácsi, 
aki bevonta az együttest a 
Csemadok kulturális életébe. 
Kurucz Bandi beszél erről: 
„lajos bácsi egyenruhát var-
ratott nekünk a helyi szabó-
val (bordó nadrágot és vilá-
goskék inget), és fellépési 

lehetőséget kaptunk a régi 
kultúrházban. Gyertyafé-
nyes délután-nak elnevezett 
rendezvényeken szerepel-
tünk, amelyet mindig sok 
fiatal látogatott. A gyertyák-
tól kellemes félhomály ural-
kodott a teremben, viszont 
cigizni, alkoholt fogyaszta-
ni szigorúan tilos volt.”
Később az együttes tag-
ja lett Domsitz Tibor és 
Blazsek Jenő is.
Domsitz Tibor: „Én 1975-
ben lettem tagja az együt-
tesnek, amikor lamaczky 
Zoli berukkolt katoná-
nak. Ekkor jött a csapatba 
Blazsek Jenő (Bazsó) is, aki 
billentyűs hangszeren ját-
szott, s pupu és Bandi mel-
lett szólóban énekelt. 1976 
őszéig volt együtt ez a for-
máció.”
E helyütt szeretném meg-
említeni Takács Jenő nevét. 
Őt a somorjai zenekar-
ok technikusaként tartot-
tuk számon. Jenci technikai 
főiskolát végzett, az Opus 
lemezkiadóban volt alkalma-
zásban, szinte minden akko-
ri somorjai zenekar mellett 
ott „ólálkodott”, és segített 
a szegényes erősítő felszere-
lést életben tartani. Manapság 
valahol Ausztriában él.

(Folytatjuk)Gyertyafényes délután a FO Beat együttessel. Balról jobbra: Hideghéthy Ferenc, Lamaczky Zoltán, Kurucz Ondrej és Rigó Tibor

Tisztelt Ügyvédnő!
2010-ben édesanyám az én és a nővérem 
beleegyezésével a lakását a bátyánknak 
ajándékozta. A mi feltételünk az volt, 
hogy bátyánk az édesanyánkat haláláig 
ápolja, ugyanis eléggé beteges. A bátyánk 
azonban nem tartja be az ígéretét, nem 
gondozza, nem ápolja az édesanyánkat, 
egyszer sem segített neki, még bevásárol-
ni sem megy el. A nővérem külföldön él, 
300 km-re innen. Én az édesanyámat 
havonta látogatom, de egyre rosszabbul 
van. Most intézzük, hogy ápolót szerez-
zünk az édesanyámnak. Mivel bátyánk 
tiszteletlenül viselkedik édesanyánk-
kal szemben, és nem tartja be az egyez-
séget, a nővéremmel együtt úgy látjuk, 
hogy bátyánk nem érdemli meg a lakást. 
Ha lehet, és ha édesanyánk beleegyezik, 
akkor átíratnánk a lakást magunkra. 
Nem tudjuk, hogy ez lehetséges-e egyál-
talán, mert a bátyánk egy éve átíratta a 
lakást a feleségére. 

Tisztelt Levélíró!
A tulajdonjog kataszteri hivatalba 
történő beírásával édesanyjuk már 
nem rendelkezhet az ingatlannal. 
Ez azt jelenti, hogy az ajándékozás 
után nem dönthet úgy, hogy másnak 
adja a lakást. A beírást követően már 
csak az ajándékozott rendelkezik az 
ingatlannal, saját belátása szerint. 
A polgári törvénykönyv szerint 
viszont az ajándékozó – jelen eset-
ben az édesanyja – visszakérhe-
ti az ajándékot (a lakást), amennyi-
ben a megajándékozott (a bátyja) az 
ajándékozó vagy ennek családtagjá-
val szemben tanúsított viselkedésé-
vel durván vét a jó erkölcs szabályai 
ellen. A bizonyítási kötelezettség az 
ajándékozót terheli. Amennyiben 
azonban a megajándékozott a tulaj-
donjogot már átruházta egy harma-
dik személyre (a feleségére), ez eset-
ben nem lehetséges az ajándék visz-

szakérése, ugyanis ez már nincs a 
megajándékozott tulajdonában. 
Sajnos, sokan nem is tudatosítják, 
milyen problémákkal szembesülhet-
nek, ha ingatlanjaikat térítésmen-
tesen a gyerekeiknek ajándékozzák. 
Az Ön esete példa erre. Amennyiben 
a jelenlegi tulajdonost, tehát a báty-
ja feleségét nem sikerül meggyőzni, 
hogy a lakás tulajdonjogát átruház-
za az édesanyjára, az édesanyja nem 
lesz újra a lakás tulajdonosa. 
        

***
Várjuk kedves olvasóink jogi ügyeket 

érintő kérdéseit az alábbi elektro nikus 
postacímre: judr.vargova@gmail.com 

vagy telefonszámra: 0948 710 071. 
Kérdéseiket elküldhetik szerkesztő-

ségünk címére is: Somorja és Vidéke, 
Városi Hivatal, Fő utca 37.,  

931 01 Somorja.

Jogi tanácsadás                                                   Dr. Varga Éva ügyvéd rovata
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MárAI Sándor:  
AZ IgAZI. JudIT 
...éS AZ uTóHAng 
A két szorosan összekapcsolódó 
regényben Márai a szerelemről, a szen-
vedélyről, az élet végső értelméről 
mondja el gondolatait. Az író a szok-
ványos polgári házassági „háromszög” 
történetét izgalmas mélylélektani drá-
mává alakítja. Az igaziban a feleség, majd a férj mond-
ja el vallomását közös életükről, kapcsolatukról. A Judit 
...és az utóhang pedig a szerető, az egykori cselédlány-
ból nagyvilági hölggyé változó, a „mellékutca” helyett 
a házasság biztonságát kiharcoló asszony története – a 
háttérben a második világháború után lassan éledező 
Budapest, majd a New York-i emigrációs lét érdekes tab-
lójával. A három monológ nagyon szépen körbejárja ezt 
a szerelmi háromszöget és annak szereplőit, és jól meg-
világítja, hogy mennyire más minden szereplő motiváci-
ója a szerelmen felül egy kapcsolatban. 

ArTHur KoeSTLer:          
SÖTéTSég déLben
Arthur Koestler Sötétség délben című 
regényének vitathatatlanul a XX. szá-
zad legfontosabb könyvei között a 
helye. Igazi „európai” mű: a Budapes-
ten született szerző németül írta meg 
párizsban, majd 1940-ben londonban 
jelent meg. Amikor a boltokba került, 
Koestler mint afféle gyanús bevándor-
ló a pentonville-i börtön foglya volt. A 
rövid drámai történet azt mutatja be, milyen következ-
ményekkel jár, ha valaki elfogadja ártatlan emberek poli-
tikai okokból történő elpusztítását. Konkrétan a szovjet 
politikai perek világát idézi fel, a bebörtönzött bolsevik 
vezető visszaemlékezik múltjának különböző epizódja-
ira, és ráébred, hogy csak azt az utat járja be, amelyet 
ő jelölt ki mások számára. A regény megelőzte korát. 
Megjelenésekor a nyugat-európaiak többsége még nem 
örült, hogy felhívták a figyelmet a náci Németország-
gal harcoló szövetségesének, a sztálini Szovjetuniónak 
embertelen politikai gyakorlatára. 

Munkácsy-díj
Munkácsy Mihály-díjat kapott Mayer éva somorjai grafikus-
művész. A díjat, amely kiemelkedő képzőművészeti tevé-
kenység elismeréseként adományozható, március 14-én vet-
te át balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől 
budapesten. gratulálunk! 
MAYer éva mind Szlovákiában, mind Magyarországon aktívan 
részt vesz a művészeti életben. Somorján DunArt.com néven 
nemzetközi művésztelepet szervez 2011-től. 2008-ban diplomá-
zott a Magyar Képzőművészeti Egyetem grafika szakán, jelenleg 
ugyanitt művészeti DlA képzésen vesz részt. Szlovákiai magyar-
ként személyes érintettsége miatt is foglalkoztatják az identitás-
hoz kapcsolódó problémák. Művészetének fő témája az egyén 
útkeresése a társadalomban – a származás, a hovatartozás, a 
nyelv és nemzetiség kérdésköreinek vizsgálata. Mayer Éva alko-
tásai május 31-ig a budapesti Molnár Ani Galériában tekinthe-
tők meg keddtől péntekig 12.00 és 18.00 óra között. 

Március 8-án nyílt meg Móriczné Szabados rozália ama-
tőr festőművész 3. kiállítása a Tallós-prohászka István 
Kiállítóteremben. A festmények egy része folytatta a dunai 
tájképek ismert vonulatát, a Somorja környéki táj bemutatá-
sát, a csallóközi emberek életének ábrázolását. Meglepetést 
keltettek azonban az új stílusú, új tartalmú képek, amelyek 
már jelzik azt az irányt, amelyen a művész a jövőben halad-
ni fog. Ezek a képek egy álomvilágot jelenítenek meg, amely-
nek ábrázolása eltér a realisztikus tájképekétől, szabadra 
engedi a művész fantáziáját, meghatározza a képek színeit 
és hangulatát. A látogatók érdeklődéssel nézték a Csallóköz 
kerti virágait felvonultató, pasztellszínekben pompázó szép 
alkotást, valamint a valódi álmot színekbe öntő festményt is, 
amelyen bizonytalan álomalakok haladnak egy meghatáro-
zott cél felé.
A tárlat március 24-ig volt megtekinthető.              (cs)

Ján Čikovský felvétele

Pozsonyi mesék 
a somorjai könyvtárban

Bolemant Éva 
Kempelen című 
k ö n y v é n e k 
bemutatójára 
került sor már-
cius 20-án dél-
előtt a  Zalabai 
Z s i g m o n d 
Városi Könyv-
tárban.
A pozsonyi Kif-
li polgári Tár-
sulás Pozso-
nyi mesék címmel indított el 
egy érdekes könyvsoroza-
tot, amelyben pozsony város 
híres szülötteit, az itt tevé-
kenykedő, illetve a városhoz 
kötődő hírességek életét, 
munkásságát mutatja be. Az 
első kötet Kempelen Farkas, 
a tudós, feltaláló, polihisz-
tor kalandos életéről szól. 
A Corvin Mátyás Alapisko-
la ötödik osztályos tanulói 
élvezettel hallgatták a szer-
ző, Bolemant Éva előadá-

sát Kempelen Farkasról és 
világhírű találmányáról a 
„sakkozógépről”. A délelőtti 
könyvbemutatón a kisdiáko-
kon kívül azok az olvasók is 
részt vettek, akik csak éppen 
könyvet kölcsönözni tér-
tek be a könyvtárba, ugyanis 
Kempelen Farkas élete nem-
csak a gyerekeknek, a felnőt-
teknek is érdekes olvasmány. 
A beszélgetésen részt vett 
a kötet illusztrátora Matrka 
Simon is.                (vk)
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Városunkban ugyan ki ne hallott volna a Hollósy Bandről? 
Akár esküvőn vagy bálban, vagy családi rendezvények alkal-
mával egészen biztosan találkozhattunk már ezzel a zenekar-
ral. Hollósy Adrián zenekarvezetővel beszélgettünk.

nem ma kezdted a szakmát. 
Hogyan indult el zenei karri-
ered?
– Gyerekkoromban a szüle-
im beírattak a somorjai zene-
iskolába harmonikára. Tizen-
hat éves koromban csöppen-
tem bele igazán a zenei világ-
ba, amikor már tudatosan szó-
lózenészként kezdtem el építe-
ni a karrieremet. Az évek folya-
mán rengeteg helyen meg-
fordultam határon innen és 
túl. 2006-ban éreztem azt, 
hogy változtatok a felálláson. 
Csatlakozott hozzám Ban-
gó Drahoš hegedűművész, 
aki szinte a fél világot bejár-
ta már, így egy tapasztalt tár-
sat találtam. Egy éve csatlako-
zott hozzánk a fia is, aki jelen-
leg a pozsonyi Zeneakadémia 
diákja, egy zongoravirtuóz. 
Jelenleg így hárman alkotjuk a 
Hollósy Bandet.
Az évek folyamán a zenei stí-
lusotok is változott. Az egy-
szerűbb lakodalmas mula-
tóst felváltotta az igényesebb 
zenei vonal.
– Fontosnak tartjuk, hogy az 
emberek minőséget kapjanak, 
ezért előadásunk kizárólag 

„élő” zenei produkció. reper-
toárunk nagyon széles ská-
lát ölel át, ennek köszönhe-
tően különböző rendezvé-
nyeken tudunk színvonalas 
zenei szolgáltatást nyújtani 
országon belül és határon 
túl, mint például foga-
dások, lakodalmak, 
különböző bálok, 
fellépések, feszti-
válok alkalmával. 
A régebbi slá-
gereket, mula-
tósokat pró-
báljuk moder-
nebb felfogásban, 
egy kicsit dzsesszesen 
vagy funkys feldolgo-
zásban zeneileg újra-
értelmezni.
egyre népszerűbbek 
vagytok Magyaror-
szágon is. Minek köszönhető 
ez, a nóta Tv-ben való rend-
szeres szerepléseteknek vagy 
bangó Margit közeli barátsá-
gának?
– Mindkettőnek. 2011-ben fel-
figyelt ránk Bangó Margit Kos-
suth-díjas művésznő, akinek 
nagyon megtetszett a zene-
karunk. Több közös fellépés 

után ő lett a most megjelent 
CD-nk (Hollósy Adrián – Haj-
nalig csak mulatunk) zenei 
szerkesztője. A hangfelvéte-

len próbáltuk a cigányze-
nét ötvözni más stílus 
elemeivel (pl. jazz, 

funky). Több elfe-
ledett cigánydalt 
modernebb kön-

tösbe öltöz-
t e t -

tünk, így a fiatalabb generá-
ció számára is élvezhetővé 
tettük. 2012 nyarán elkészült 
első hivatalos videoklipünk is, 
amely magyarországi mene-
dzserünknek, Tarcsi Zoltán-
nak – Jollynak köszönhető-
en napirenden látható a Nóta 
Tv műsorán. Zenekarunkkal 
találkozhatnak a Muzsika Tv 

műsorán is. Ezek mind-mind 
hozzájárultak ahhoz, hogy 
zenekarunk egyre népszerűbb 
most már a határ túloldalán is.
nemrégiben egy barátoddal, 
bertók Zoltánnal megalapí-
tottátok a H&b Party Servi-
ce céget. Március végén egy 
hatalmas sikert arató műsor-
ral, a Mega Partyval indítot-
tatok.
– Szükségét éreztük, hogy 
egy olyan rendezvényszerve-
ző irodát alapítsunk, amely 
a fellépők szervezésétől a 
cateringszolgáltatásokig min-
dent elintéz. A Mega party 
második felvonása május 
24-én a somorjai kultúrház-
ban lesz, ahol olyan sztá-
rok lépnek színpadra, mint 
Csonka András, Kökény Atti-
la, Gáspár laci és DJ Newik. 
Április 19-én szervezzük az 
első reprezentatív városi bált, 
amelyen a Hollósy Banden 
kívül fellép ifj. Sárközi lajos 
és zenekara, rigó Mónika 
és City Boys-Kamil. renge-
teg tervünk van. Nyáron meg 
szeretnénk szervezni a mula-
tós zenekarok fesztiválját a 
pomléban, tehát tervek van-
nak, reméljük, meg tudjuk 
valósítani őket.
Sok sikert hozzá!

Kovács Koppány

A Most-Híd  somorjai  szerve-
zete ezennel  szívélyesen meg-
hívja kedves mindannyiukat, 
Önt is, arra a kirakodóvásár-
ra, amelyet 2013. április 20-án 
szombaton reggel nyolctól 
délig tartunk városunk Fő 
terén, a Föld napja alkalmából. 
Évek során minden család-
ban, háztartásban felgyülem-
lenek felesleges dolgok, hasz-
nálati cikkek, amelyekkel nem 
tudunk mit kezdeni, ezért az 
egyik helyről a másikra kerül-
nek.  Ilyenek például az ide-
jétmúltnak tartott ajándék-
tárgyak, festmények, csészék, 
lámpák, vázák és más tárgyak, 
amelyek felhalmozódnak az 
évek során, s amelyekről úgy 
érezzük, ma már nem ille-
nek lakásunk berendezéséhez. 
Kidobni viszont nem szeret-

nénk, ezért csak rakosgatjuk 
egyik helyről a másikra. Közé-
jük tartoznak a konyhai eszkö-
zök, kéziszerszámok, ame-
lyekből esetleg több darabot 
kaptunk, vagy már egysze-
rűen meguntuk őket, és bár 
még működőképesek, újab-
bat, korszerűbbeket vettünk 
helyettük.  
Ha túladunk a felesleges-
nek tartott kacatokon, hoz-
zájárulunk ahhoz, hogy tisz-
tább környezetben, szebb 
városban éljünk. És ha úgy 
szabadulunk meg a felesle-
ges tárgyaktól, hogy esetleg 
örömet szerzünk polgártár-
sainknak, akkor még neme-
sebb célt szolgálunk, hiszen 
könnyen előfordulhat, hogy 
nekik épp ezekre a dolgokra 
lenne szükségük vagy ezek 

az eszközök tetszenek nekik.   
Ezért gondoltuk úgy, hogy a 
Föld napja alkalmából Somor-
ján kirakodóvásárt szervezünk. 
Ha túl szeretne adni az ottho-
nában felgyülemlett felesleges 
tárgyakon, akkor a kirakodóvá-
sáron lehetősége lesz elajándé-
kozni, esetleg jelképes össze-
gért értékesíteni ezeket. Azo-
kat  a tárgyakat, amelyek nem 
találnak új gazdára, s hazavin-
ni sem óhajtja őket,  a hely-
színen bedobhatja az általunk 
ideállított konténerbe.
A kirakodóvásárban a részvé-
tel ingyenes. A jó hangulathoz 
kellemes zenével is igyekszünk 
hozzájárulni. Felhívjuk a tisz-
telt polgárok, minden érdek-
lődő figyelmét, hogy a kirako-
dóvásárra kizárólag magánsze-
mélyeket várunk. Kereskedők, 

vállalkozók, piaci árusok szá-
mára az árusítás tilos. 
Meggyőződésünk, hogy 
ezzel a hagyományteremtő 
rendezvénnyel is hozzájáru-
lunk ahhoz, hogy még tisz-
tább környezetben élhes-
sünk. Egyúttal pedig min-
den kedves polgártársunk-
kal, baráti társaságokkal, csa-
ládokkal kellemes és hasznos 
szombat délelőttöt tölthe-
tünk majd el együtt. Ahogy 
világszerte már 1970 óta 
teszik, mi is cselekvően emlé-
kezzünk meg a Föld napjá-
ról!
ne feledjék: „Tegyünk érte, 
hogy minden nap a Föld 
napja legyen! 
Te is felelős vagy közös 
jövőnkért, környezetünkért!” 

Tóth Ágnes

Tisztítsuk meg környezetünket  – kIRakOdÓVásáR  a sOMORjaI fő téRen
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Ahogy minden évben, 
idén is díjazták városunk 
azon sportolóit, akik tavaly 
kiemelkedő teljesítményeket 
nyújtottak. A városi műve-
lődési központ nagytermé-
ben március 21-én az önkor-
mányzat sport-  és ifjúsá-
gi bizottságának szervezésé-
ben tartott sportgálán fellé-
pett a Bél Mátyás Alapisko-
la mazsorettcsoportja, vala-
mint a Németh-Šamorínsky 
István Művészeti Alapiskola 
szintetizátor szakos diákjai 
és tánccsoportja.
Bárdos Gábor polgármes-
ter köszöntőjében örömét 
fejezte ki, hogy az elmúlt 
évekhez hasonlóan kiemel-
kedő sportteljesítményekről 
számolhatunk be. Beszédé-
ben külön köszönetet mon-
dott a szülőknek, a nagy-
szülőknek, de a pedagógu-
soknak és az edzőknek is, 
akiknek támogatása nélkül 

messzemenően sem adhat-
nánk számot ilyen kiemelke-
dő eredményekről. A jelenle-
vők egy perc néma felállás-
sal emlékeztek a tavaly hir-
telen elhunyt Fodor lászló 

birkózóedzőre, akinek özve-
gye vette át az In Memoriam 
díjat.

A kimagasló eredményt 
elért, díjazott sportolók: 
Kajak-Kenu Klub: Sere-
gi Karolina, Matus Bence, 

Adamcsek péter, Mintchev 
Borisz, Sidó Zoltán. 
Vívók: Bittera Kitti, Végh 
Dávid, Egyenes pörsök 
Henrik, Takács patrícia, 
Soóky Dominik.

Kyokushin Karate oyama 
dojo: Varga Zsolt, Matus 
Michal, Gőgh Kálmán, 
Garady István, Bódis Ger-
gely.
STK Tenisz Klub: Adriana 
Viktória Kráľová, Méri Esz-
ter, Varga Villő.
gladiátor birkózóklub: 
Soós Tamás, Čech Dávid, 
Horváth Denisz, Holocsi 
Bence, Csuvara Miloš.
Paralimpikon: Nagy Jakub.

A legsikeresebb csapatok: 
FK Somorja – fiatalabb 
diákok (1999–2000-es 
korosztály): Andrejkovič 
Máté, Bartoš Samuel, len-
gyel Dávid, lengyel Tibor, 
labuda robert, Molnár 
Attila, ravasz Erik, Gódány 
Csaba, Sárosfai Mihály, 
Földváry péter, Bošela Ivan, 
Goldberger Martin, Diósi 
Olivér, Sípos József, Šnirc 
Matej, Bors Ernő.

FC STK 1914 Somorja – 
fiatalabb diákok (u-13): 
Vendrinsky Dominik, paulik 
Szabolcs, Volin libor, Ber-
talan Viktor, Szinkhoffer 
Alex, rublik Máté, radványi 
Viktor, Heller Daniel, Sár-
mány róbert, Klucsik 
Nikolas, Gajvola Dominik, 
Szabó Daniel, Kovács Ist-
ván Előd, Simsa patrik, 
Antonyo Burian, Sipos 
ladislav, Franco Slavomír.

SbK Kosárlabdaklub – idő-
sebb diáklá nyok: Cséfalvay 
Viki, Szeitl Vanessa, Óvári 
Viktória, Sármány Cyntia, 
lelkes Katalin, lelkes Júlia, 
pirk Marika, Futó Nikolka, 
Hašková Saša, pellérdi 
Dóra, Andics patrícia, 
Andics Vanessa, Jurčová 
lucia, petrová Simona, 
Mészáros Bettina.

Tóth Ilona 
és Keresztes Róbert felvételei

taROltak a haZaIak
Városunk adott otthont a 
juniorok kötöttfogású orszá-
gos bajnokságának. Birkó-
zóink a nyolcból négy súly-
csoportban taroltak, a baj-
nokság tíz hazai résztvevő-
jéből négyen álltak a dobo-
gó legfelső fokára, és lettek 
szlovákiai bajnokok: Čech 

Dávid (120 kg), Soós Tamás 
(96 kg), Ahmeti Jusuf (84 
kg) és Horváth Denisz 
(74 kg). Czvedler Tamás 
és Csuvara Milos ezüstér-
met szerzett – tájékoztat-
ta lapunkat Horváth István, 
a Gladiátor birkózóklub 
főedzője.  (–)

Az STK Somorja és Nagy Jakub

A vívók

A kosarasok
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2013. február 11-én 
Ivancová Sára, március 
1-jén Hercová Tamara és 
Kiš Matúš, március 2-án 
durdiak Ján, március 6-án 
Szegény norbert, márci-
us 10-én Šonkolová Sofia, 
március 12-én gallovič 
Libor, március 14-én 
Henyigová Simona, márci-
us 17-én Hancz Péter látta 
meg a napvilágot.
Sok sikert, újszülöttek!

• 2013. március 23-tól ápri-
lis 28-ig tekinthető meg a 
zsinagógában Koronczi 
endre kiállítása. 
• Május 5. – 17.00  –
Liliane Csuka és Claudia 
eichenberger kiállításának 
megnyitója. A tárlat június 
2-ig tekinthető meg.
nyitva: szerdától vasár-
napig 14.00 és 18.00 óra 
között.
www.athomgallery.org

2013. március 2-án ruman 
Marek és Vörös Krisztína, 
Fríbert dušan és blahová 
Ľubica esküdött örök hűsé-
get egymásnak. 
Gratulálunk!

SZÜlETETT VÁrOSI MűVElŐDÉSI KÖZpONT

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT

2013. március 2-án ravasz 
József 56 éves korában, 
március 5-én Fröhlich 
rudolf 72 éves korában 
és Hudec Ferenc 67 éves 
korában, március 12-én 
Chudoba Adam 82 éves 
korában, március 14-én 
Masárová Milada 76 éves 
korában, március 15-én 
Kargel gyula 86 éves korá-
ban, március 16-án bog-
nár Mária 80 éves korá-
ban, március 17-én Vavrová 
eva 53 éves korában, már-
cius 20-án Levicky Katalin 
62 éves korában távozott az 
élők sorából.
Béke poraikra!

ElHUNYT

AT HOME GAllErY

2013. ÁprIlIS12

KÖSZÖNTŐ

Jó egészséget, erőt, boldog-
ságot kívánunk azon pol-
gártársainknak, akik ápri-
lisban töltik be 70., 75., 
80., 85. és több életévüket: 
bosnyák Irén, Szinghoffer 
Mária, balázs gabriella, 
Šablatúrová Marta, garai 
gyula, danis Imre, daniel 
Franciska, Csölle Lász-
ló, dallos dezső, Lukovič 
Veronika, ellenbacher 
erzsébet, Horváth Ilona, 
Horváth erzsébet, Mol-
nár József, Konrád Sándor, 
Kocsis erzsébet, Kvačková 
Mária.

április 17. – Gyüre lajos: A rebellis – történelmi játék 2 
részben a komáromi Teátrum társulás előadásában – 10.00 
és 19.00
április 19. – 1. városi reprezentatív bál
április 26. – május 19. – Szűcs Gábor képkiállítása
Május 4. – plébániabál – a katolikus egyházközség bálja – 
19.00
elérhetőségek        
Cím: 931 01 Somorja, Szél utca 8. 
Tel.: 031/562 22 41 (irodák)
Fax: 031/ 562 33 22 (igazgató) 
Weboldal: www.mskssamorin.sk
Jegypénztár – elővételi napokon 16.00 órától 19.00 óráig   

A SOMOrJAI NÉMETH-
ŠAMOrÍNSKY  ISTVÁN  

MűVÉSZETI  AlApISKO-
lA minden érdeklődöt sze-

retettel vár a képzőművésze-
ti kiállítással egybekötött 
neMZeTKÖZI TAnárI 
HAngVerSenYére, 

melyre
2013. április 16-án 18.00 

órai kezdettel kerül sor az 
iskola koncerttermében.

A HArMONIA 
ClASSICA 

KAMArAZENEKAr
tisztelettel meghív-

ja az ÜnnePeLJÜnK  
egYÜTT című

JubILeuMI  HAng-
VerSenYére, melyet

2013. április 20-án 
(szombaton) 18.00 órai 

kezdettel tart a
Németh-Šamorínsky Ist-

ván Művészeti Alapiskola  
koncerttermében.

Az est vendégei: a HÍD 
vegyes kar, lovász Bálint 
– zongora, Boráros Juraj 

– harmonika

Tavaszi vásár a Fő téren – május 16–18.

Köszönet
Köszönetet mondunk Somorja város vezetőségének, a város 
szociális osztálya dolgozóinak és a városi lakásgazdálkodási 
vállalat munkatársainak, hogy szívüket és kezüket nyújtot-
ták családunk – gyermekeink érdekében.
Hálás köszönetünket fejezzük ki a katolikus plébános úrnak 
és a hívőknek, akik rendszeresen gondolnak ránk és imád-
koznak értünk.

Horváth Roland és családja
(FIZETETT HIrDETÉS)
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Hlavná 49, Šamorín (za kultúrnym domom)

• 0948 272 274
• samorin@sortec.sk
• www.sortec.sk

PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS

Najviac programov v HD kvalite Najviac maďarských programov

Ku
pó

n na
 zľ

av
u

10%
Akcia je platná na nákup tovaru maloobchodných odberateľov do 30.04.2013 
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POZÝVAME VÁS NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
DŇA 20.04.2013 (od 10:00-13:00)

V ŠAMORÍNE na Čilistovskej ul. 

PRÍĎTE VYBERTE SI A BÝVAJTE
www.samorin.com

0905 790 082

A Híd somorjai szervezete meghívja Önt Somorjára  

a Főtérre a 2013. április 20-án reggel 800 órától - 1200 óráig zajló 

kirakodóvásárra, ahol megszabadulhat felesleges dolgaitól.

Belépés ingyenes  - csak magánszemélyeknek.

Miestny klub Most-Híd v Šamoríne Vás pozýva dňa 20. apríla 

2013 od 800 hod. - do 1200 hod na Hlavné námestie  

v Šamoríne na blší trh, kde sa môžete zbaviť za symbolickú 

cenu - nepotrebných vecí, darov.

Vstup voľný- len pre súkromné osoby.

KiraKodóvásár

       Blší trh

tisztítsuK meg otthonunKat  

a Föld napja alKalmáBól!

vyčistime naše domovy  

pri príležitosti dňa zeme!
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reštaurácia SaFari

Novinky!!!
Najnovšia ponuka:
stále čerstvé torty a zákusky!  

Prijímame aj objednávky 
- len osobne!

Každý deň
• domáce chute
• špeciality z rýb a divín
Aj v dennom menu!

 Safari s.r.o. dá do prenájmu kancelárske priestori nad 
reštauráciou v centre mesta.

šamorín, Gazdovský rad 39/B
tel.: 00421 /031/ 560 34 50  e-mail: safari@restauraciasafari.sk

www.restauraciasafari.sk


