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Akinek nem csAk A káplánjAi köszönhetnek sokAt
Február elején a Mária Rádió egyik vasárnap esti műsorában beszélgetés hangzott el Mons. Barcsek Sándor pápai prelátus-
sal. Az egykori somorjai esperesplébánost Lépes Lóránt atya, a felvidéki Mária Rádió igazgatója kérdezte, aki a műsor beve-
zetőjében elmondta, újmisésként Somorjára kerülve Sándor atya 29. káplánjaként működött az egyházközségben, amire szíve-
sen gondol vissza, ahogy ez a beszélgetés hangulatából is kiérezhető volt. Az elhangzott válaszok néhány gondolatának papírra 
vetése közben jómagam is szívesen gondolok vissza arra az időszakra, amelyet Barcsek esperes úr 42., utolsó káplánjaként töl-
töttem Somorján, akit azóta is a rendkívül értékes emberek egyikeként tisztelek.

A beszélgetés elején Sándor 
atya hivatásáról és működé-
si helyeiről beszélt. „Barton 
születtem, ahol több pap 
is nevelődött, köztük nagy-
bátyám, Csókás Károly 
kanonok is, aki sokat segí-
tett papi hivatásomban. 
1940-ben kerültem az ele-
gáns, rendszerető komáromi 
Marianumba, ahol nagyon 
szerettem, s most is erre az 
intézetre emlékszem visz-
sza legjobban. Sok nyarat 
Gútán töltöttem a nagybá-
tyámnál, ahol három káplán 
is volt, jól éreztem magam 
köztük.” Majd hallhattunk 
az esztergomi és pozsonyi 
tanulmányokról, amelyeket 
a pappá szentelés követett 
1952-ben. Sándor atya több 
működési hely után negy-
venhárom évet So morján 
szolgált. 2009. július ele-
jén vonult nyugdíjba, azóta 
Dunaszerdahelyen lakik.  
„Amikor Somorjára kerül-
tem, a városnak kb. hat-
ezer lakosa volt, s több mint 
kilencven százaléka magya-
rul beszélt. Az első káplá-
nom egy nálam tizenhat 
évvel idősebb professzor 
volt.” Majd újabb és újabb 

káplánok váltották egymást 
az egyházközségben, akik 
Barcsek esperes úr művelt-
sége és gazdag tapasztalatai 
mellett atyai törődését, ked-
vességét is tapasztalták, és 
tapasztaljuk sokan ma is.
Lóránt atya következő kér-
dése a néhány évtizeddel 
ezelőtti és a modern lel-
kipásztori szolgálat köz-
ti különbözőségre irányult. 
„Nagyon eltérőek. Régen 
a pasztoráció a templomra 
és az iskolára szorítkozott, 
ahol egy papnak 20-30 hit-
tanórája volt. Hogy Somor-
ján mindig, még a legnehe-
zebb időkben is volt hitok-
tatás, az annak is köszön-
hető, hogy csak azok járul-
hattak első szentáldozás-
hoz ünnepélyesen, akik vál-
lalták a beiratkozást az isko-
lai hittanra. Akik csak a sek-
restyében készültek magán-
úton, azok számára külön 
elsőáldozás volt. Szerintem 
sok helyen nem jó pedagógia 
volt az, hogy 2-3 hónap alatt 
néhány templomi találkozás 
után megvolt az elsőáldozás, 
mert így aztán azok se írat-
ták be gyermekeiket hittan-
ra, akik beírathatták vol-

na, inkább a köny-
nyebb utat választot-
ták. Később aztán a 
káplán urak elkezd-
tek a fiatalokkal fog-
lalkozni, 18-20 éve-
sek kisebb csoport-
jaival, de ez mindig 
rizikóval járt.” 1968-
ban, amikor a papok 
és szerzetesnővé-
rek az iskolán kívül 
taníthattak hittant, 
Sándor atya Garam-
szentkeresztről hívott 
szerzetesnővéreket 
Somorjára, akik reg-
geltől estig két osz-
tályban tartottak órá-
kat. Ám a Husák-
rendszer miatt hamarosan 
újra csak a plébánosokra és 
káplánokra maradt a hitok-
tatás. Később nagy segít-
séget jelentett az ún. „föld-
alatti egyház”-ként műkö-
dő szalézi nővérek munkája, 
akik civilben tanítottak, illet-
ve az idősek otthonában dol-
gozó három nővér is tanított. 
Barcsek esperes úrnak a lel-
kipásztori szolgálat mellett a 
templomok felújítása és szé-
pítése terén is nagyon sok 
köszönhető. „A múlt rend-

szerben csak kisebb javítá-
sok történtek – mondta –, 
majd a bársonyos forrada-
lom után nekiláttunk. Úgy 
tűnt, mintha a hívek ebben 
még buzgóbbak lettek vol-
na, mint a templomba járás-
ban, ugyanis büszkék arra, 
hogy szép templomuk van. 
Mivel abban az időben 
So morjához 12 egyházi épü-
let tartozott, mindig akadt 
valahol valami javítanivaló.” 
Lóránt atya kérdésére, aki 

(Folytatás a 3. oldalon)

tavaszi vásár a fő téren május 16 – 18.
részletes program a plakátokon 
és a www.samorin.sk honlapon
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Akinek nem csAk A káplánjAi 
köszönhetnek sokAt

csodálja Barcsek esperes úr 
széles látókörűségét, átte-
kintését a világban és min-
dig megalapozott vélemé-
nyét, azzal kapcsolatban, 
hogy honnan meríti isme-
reteit, megtudhattuk, hogy 
főként vallási folyóiratok-
ból, Esztergomból, Bécs-
ből, modern teológiát is 
olvasva. „Haladni kell a 
korral, tájékozódni, olvas-
ni arról is, hogy Nyugaton 
hogyan mennek a dolgok. 
Azt hiszem, akinek káplánjai 
vannak, nem történhet meg, 
hogy ne haladjon előre, 
hiszen a pasztoráció állan-
dó beszéd tárgya az ebédnél, 
vacsoránál. Persze külön-
böző irányzatok vannak. Az 
arany középutat kéne megta-
lálni.”
Szóba került, mit jelent Sán-
dor atya számára a papi 
közösség. „A papok között 
érzem magam a legjobban, 
abban a közösségben, ahol 
mindent meg lehet beszélni. 
Eljárok a papi gyűlésekre, 
ahol hozzászólok a követ-
kező vasárnap evangéliumá-
hoz, ugyanis, mivel rendesen 
szoktam készülni a prédiká-
ciókra, eszemben vannak a 
példák.” Majd az ökumeniz-
musról esett szó, miközben 
a prelátus úr elmondta, bará-
ti kapcsolatban állt különös-
képpen a somorjai evangéli-

kus lelkésszel, Bándy György-
gyel, aki közben a pozsonyi 
Comenius Egyetem Evan-
gélikus Teológiai Karának 
dékánja is volt. „Édesapjá-
val kezdtük a barátságot” – 
mondta, majd megdicsérte 
a fiatal református lelkészek 
foglalkozását a fiatalokkal. 
„Ha a nagymamák nagy sze-
retettel, megértéssel tudná-
nak viseltetni a fiatalok iránt, 
s nem csak unszolással, 
lehet, hogy nagyobb biza-
lommal lennének.” Temp-
lomba járás, beszélgetés a 
családon belül a templom-
ban hallottakról – e gondo-
latok a beszélgetés zárszava-
ként buzdítanak minket.
Egy élet a lelki gyümölcsök 
érleléséért. Ez volt a címe 
a  Remény katolikus hetilap 
2009. március 15-i számában 
megjelent írásnak a prelátus 
úrról, jubileumi születésnap-
ja kapcsán. S ezt továbbra is 
állíthatjuk. Bár ereje fogytán, 
de változatlan törődéssel és 
szeretettel figyeli munkájá-
nak lelki gyümölcseit.
Barcsek Sándor atya márci-
usban ünnepelte 84. szüle-
tésnapját, valamint névnap-
ját. Megköszönve a beszél-
getést, ünnepeihez szívből 
gratulálva kívánjuk számára 
a Mindenható bőséges áldá-
sát, Szűz Mária oltalmazza 
életét!

Molnár Tamás, Róma

(Folytatás az 1. oldalról)

2013. április 25-én tartotta ülését a városi képviselő-testület

jóváhAgyták A támogAtásokAt
Az önkormányzat tavaly 
novemberben második alka-
lommal hirdetett versenyt 
amatőr fotósok részére. A 
témakör ezúttal a Tükröző-
dés, mozdulat, ellentét volt. A 
három kategóriában meg-
hirdetett fotópályázat díja-
inak átadására a közgyűlés 
megkezdése előtt került sor. 
A tizenegy pályázótól beér-
kezett 60 fényképet nemzet-
közi zsűri értékelte. Az első 
kategóriában (14 éves korig) 
nem volt jelentkező, a máso-
dik kategória (15-től 18 éves 

korig) győztese Domsitz 
Márton, második helyezettje 
pedig Husvéth Andrea lett. 
A harmadik kategóriában 
a bírálóbizottság tetszését 
leginkább Domonkos Péter 
fotói nyerték el, a második 
legjobbnak Házi Zsolt, a 
harmadiknak Bankó Tímea 
és Ľubica Máziková fényké-
pei bizonyultak. Az önkor-
mányzat újabb fotópályáza-
tot hirdet, melynek témája a 
sport.
Az értékelést követően a 
polgármester és az alpol-

gármester számot 
adott a képviselő-
testületnek negyed-
évi tevékenységé-
ről, majd a képvi-
selők ellenőrizték 
a határozatok telje-
sítését. Elfogadás-
ra került a 2/2013 
számú városi rende-
let, mely a fizikai és 
jogi személyeknek 
nyújtott támogatá-
sok odaítélésének 
felté teleiről szól, 
és a képviselők módosítot-
ták a 3/2013 számú, a város 
vagyongazdálkodásáról szó-
ló rendeletet. A képviselők 
döntöttek néhány ingatlan 
értékesítési és eladási szán-
dékáról, majd jóváhagyták 
a sport- és ifjúsági, a kultu-
rális és egyházi, valamint az 
iskolaügyi bizottságok által 
a város területén működő 
egyes szervezeteknek, intéz-
ményeknek, csoportoknak, 
kluboknak, egyházközségek-
nek a város 2013. évi költség-
vetéséből nyújtandó támo-
gatásainak összegét.

A Pomléi úti kiskertek bér-
lői nehezményezték a bér-
leti díjak nagyobb mértékű 
emelését. Nemtetszésüknek 
az önkormányzati ülésen is 
hangot adtak. Miért került 
sor az ingatlanbérleti díj szo-
katlanul magas emelésére? 
– kérdeztük Sármány Ervin 
hivatalvezetőtől: 

– Az emelés annál inkább is 
indokolt volt, mivel a bérleti 
díjakat több mint húsz évvel 
ezelőtt állapították meg. Azóta 
semmilyen emelés nem tör-
tént, még inflációarányosan 
sem. Egyébként a bérleti díjak 
megállapítása előtt felmérést 
végeztünk néhány környékbe-
li és más szlovákiai városban, 
hogy ott milyenek a kisker-
tek bérletei. Nagyjából ezek-
ből a számokból vettünk egy 
átlagot, és ez a javaslat ment 
a képviselő-testület elé. Meg-
említem, hogy a bérletekről 
szóló rendelet a törvény sze-
rint 15 nappal a testületi ülés 
előtt ki volt függesztve a város 
hirdetőtábláján, és a város 
weboldalán (www.samorin.sk) 
is közzétettük, de az érintet-
tek részéről egyetlenegy észre-
vétel, hozzászólás, kommen-
tár sem érkezett, tehát sem-
mi akadálya nem volt, hogy 
a javasolt formában kerüljön 
elfogadásra.    (–)   

A fotópályázat nyerteseinek Bárdos Gábor polgár-
mester adta át a díjakat

Bárdos Gábor polgármester és Pogány Tibor alpolgármester 
április 30-án fejezte ki jókívánságait azoknak a polgártársa-
inknak, akik áprilisban töltötték be 70., 75., 80., 85. és ennél 
több életévüket. Az ünnepelteknek jó egészséget és sok erőt 
kívántak, megköszönték a köz javára végzett eddigi munká-
jukat, s arra kérték a jubilánsokat, hogy sokat mosolyogja-
nak, mivel a jókedv gyógyír a lélekre.  
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oktAtni és nevelni...

Az AnyAnyelv megőrzéséért, A kultúrA ápolásáért

Városunk önkormányza-
ta idén sem feledkezett meg 
a pedagógusairól. Bárdos 
Gábor polgármester a peda-
gógusnap alkalmából már-
cius 27-én köszöntötte a 
város fennhatósága alá tarto-
zó oktatási intézmények dol-
gozóit. Az ünnep alkalmá-
ból nagyra értékelte a peda-
gógusok önfeláldozó mun-
káját. A pedagógus felelős-
séget vállal a jövő nemzedé-
kért, a tananyag átadásán 
túl alakítgatja a gyerekek jel-
lemét, formálja személyisé-
güket, igyekszik a példaké-
pükké válni. Nincs könnyű 
feladata a mai kor tanítójá-
nak – oktatni, nevelni a jövő 
nemzedékét nem könnyű, de 
nagyon szép munka. Olyan 
munka, amely nagyobb meg-
becsülést érdemelne a társa-
dalom részéről is.
A városi művelődési központ 
nagytermében tartott idei 

pedagógusnapi ünnepségen 
a tejfalui alapiskola kedves-
kedett kultúrműsorral. A kis-
iskola tanulói meleg szívvel, 
őszinte szeretettel köszön-
tötték városunk megjelent 
jelenlegi és nyugalmazott 
pedagógusait.
A pedagógusnap alkalmából 
minden évben elismerésben 
részesítik az arra érdemes 
pedagógusokat. Az okta-
tási intézmények igazgató-
ságai, valamint az iskolata-
nács és a fenntartó javasla-
tára idén az alábbi pedagó-
gusok részesültek elismerés-
ben: a Bél Mátyás Alapisko-
lából Kelemenová Izabela 
és Kapuštiarová Helena, a 
Corvin Mátyás Alapisko-
lából Kohus Zsuzsanna, 
a Németh-Šamorínsky Ist-
ván Művészeti Alapiskolából 
Szűcs Irén és Domsitz Erika, 
a tejfalui óvodából Kirchner 
Mária.    (–)     

A Rákóczi Szövetség alapítvá-
nyával, valamint a Csehorszá-
gi és Szlovákiai Magyar Kul-
túráért Alapítvánnyal együtt-
működő, 1995-ben alapított, 
2001-ben belügyminisztériumi 
bejegyzésre került, somorjai 
székhellyel működő Somorja 
és Vidéke Kulturális Társu-
lás elsődleges célja a magyar 
kultúra és közművelődés gya-
rapítása városunkban és kör-
nyékén, de mindenekelőtt 
a magyar anyanyelven való 
művelődés segítése és támoga-
tása a vonzáskörzetéhez tarto-
zó községekben. A közelmúlt-
ban megtörténtek a beíratá-
sok az alapiskolákba. Hecht 
Annától, a beíratási program 
vezetőjétől kérdeztük, elége-
dett-e a beíratás eredményé-
vel. Megtudtuk tőle, hogy a 
12 régióbeli magyar iskolá-
ba a 2013/2014-es tanévre ez 
idén a tavalyinál 7-tel keveseb-
bet, összesen 142 gyermeket 
írattak be szüleik az első osz-
tályba, ebből a Somorjai Cor-
vin Mátyás Alapiskolába 45, 
a tejfalui alapiskolába 9 gyer-
meket. Békén 6, Csenkén 5, 

Illésházán 16, Nagyszarván 
15, Csallóközcsütörtökben 
5, Nagymagyaron 18, Légen 
11, Sárosfán 4, Doborgazon 
pedig 8 az elsősök várha-
tó száma a 2013/14-es tanév-
ben. Csak később, az iskola-
érettségi vizsgálatok során dől 
el, hogy Somorján a Speciális 
Alapiskola magyar osztályá-
ban lesz-e új elsős 2013 szep-
temberében.
A társulás megalakulása óta 
azon fáradozik, hogy a magyar 
szülők magyar iskolába írassák 
gyermekeiket, s ezen cél eléré-
se érdekében kiveszi részét az 
anyanyelvi oktatás erősítését, 
az anyanyelv ápolását, megőr-
zését, gyakorlati fejlesztését, 
az identitástudat megőrzését 
szorgalmazó rendezvények 
szervezéséből is. Feladata a 
beíratási ösztöndíjak átadása 
mellett az óvodai karácsony-
váró ünnepségeken a szülők 
megszólítása, az ünnep aján-
dékcsomagokkal való gazda-
gítása. Az utóbbi is ugyanúgy, 
mint az ösztöndíjak átadása, a 
24 magyar csoporttal rendel-
kező óvoda vezetőivel és fenn-

tartóival együttműködve törté-
nik, Stöszel Emma nyugalma-
zott gimnáziumi tanár és Hor-
váth Lajos tanár úr, nyugal-
mazott iskolaigazgató koordi-
nálásával. Az iskolai beíratá-
si programban Somorján az 
óvodák igazgatóinak, pedagó-
gusainak szülőkkel való ez irá-
nyú kommunikációs munkáját 
segítették, nagy tapasztalat-
tal és tudással: Kotiers Mária, 
Galambos Ella, Varga Katalin 
és Csíkász Erzsébet nyugalma-
zott tanárnők.
Említést érdemel, hogy a tár-
sulás már egy évtizede éven-
te átlagosan 1 400 000 forint 
értékben osztott ki ösztöndíjat 
a magyar iskolába belépő gyer-
mekek szüleinek. Az egyete-
mi tanulmányaikat Magyaror-
szágon végző diákok ösztön-
díj-pályázatait is segíti. Tudni 
kell azt is, hogy a Rákóczi Szö-
vetség CSSZMK Alapítványa 
által biztosított forrásokon 
túl a társulás azon szlováki-
ai magyar szervezeteket meg-
szólító pályázati kiírásokon is 
részt vesz, amelyek a magyar-
országi források szlovákiai 
újraelosztására, a magyar kul-
túrát és az anyanyelvi oktatást 

segítő kisebb szervezetekre 
vonatkoznak. Megalakulásától 
számítva e téren évente átla-
gosan 300–600 eurót, össze-
sen több mint 6600 eurót osz-
tott szét.
Hecht Annától megtudtuk azt 
is, hogy a társulás kapcsolat-
rendszert épített ki az egész 
Kárpát-medencében azokkal 
a civil szervezetekkel, amelyek 
a kisebbségben élő magyarság 
anyanyelvének, zenei anya-
nyelvének és identitástuda-
tának ápolásában tevékeny-
kednek, többek között a Deb-
receni Nyári Egyetemmel, a 
Lakiteleki Népfőiskolával, a 
Rákóczi Szövetség Bátaszéken 
működő alapszervezetével és 
a Bátaszéki Pedagógus Kórus-
sal, a Gyergyószentmiklóson 
működő Domokos Pál Péter 
Dalkörrel és az Ausztriai 
Magyarok Szövetségével.  
A Somorja és Vidéke Kulturá-
lis Társulás vonzáskörzetébe 
22 felső-csallóközi község tar-
tozik, melyek lakosainak szá-
ma a legutóbbi népszámlá-
lás során 32 843 volt, ebből a 
magyar nemzetiségű lakosok 
száma 19 510.

Tóth Ilona

Április 22-én a Föld napja alkalmából a Corvin Mátyás Alap-
iskola különböző rendezvényekkel igyekezett felhívni a 
figyelmet a környezetünk megóvására. A diákok nagy része 
szemetet gyűjtött a Duna melletti kanális partján, valamint 
a Gútori úton. A többiek fát ültettek és az iskola környékét 
tették rendbe. Az órákon plakátokat készítettek. A Gulázsi 
nevű cég tortával jutalmazta a diákok tevékenységét. Remél-
jük, ezután diákjaink is jobban odafigyelnek környezetükre, 
ezzel szebbé téve városunkat és az iskola környékét is.     (ai)
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A tisztább környezetért

Városunk tavaszi nagytaka-
rítás címén évente, immár 
hatodik alkalommal hirdet-
te meg azt a nagyszabású 
szemétszedő akciót, mely-
nek során az önkéntesek a 
város külterületeit teszik 
rendbe. Az önkéntesek ápri-
lis 20-án reggel hivatalo-
san három helyszínen, a Bél 
Mátyás Alapiskola és a Cor-
vin Mátyás Alapiskola, vala-
mint a tejfalui kisiskola előtt 
gyülekeztek, kicsik-nagyok 
egyaránt, hogy kivegyék 
részüket a munkából, és 
megtisztítsák a Négyeseki, 
az Ötösöki és a Körtvélyesi 
utak környékét, a víztáro-
zó partját a csölösztői és 
somorjai feljárónál, vala-
mint a szivárgócsatorna 
partját a rendetlen embe-

rek „ajándékától”, a sze-
méttől. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani min-
den résztvevőnek, az alapis-
koláknak, a tejfalui önkén-
tes tűzoltóegyesület fiatal-
jainak, hogy szabad idejük-
ből néhány órát városunk-
ra szántak. Végül köszöne-
tet érdemelnek a somorjai 
Fácán Vadászegyesület azon 
tagjai is, akik vállalták, hogy 
megtisztítják az I/63 ország-
út Pozsony felé vezető sza-
kaszát és a mellette levő szél-
fogókat, ahová az iskolásko-
rú gyerekeket a forgalmas út 
miatt nem lehetett kivinni. 
Nemkülönben az ott talált 
szemét jellege miatt sem...
A takarítás végén a visszajá-
ró résztvevők örömmel újsá-
golták, hogy kevesebb volt a 

szemét (a fentebb említett 
utolsó helyszínt leszámítva), 
mint tavaly, ami jó hír. Ami 
viszont üröm volt az öröm-
ben, hogy elmaradt a gulyás 
a nap végén, amit főleg a 
gyerekek nehezményeztek. 

Hiba volt. A kiosztott üdí-
tők, csokik és kekszek nem 
érték el a kívánt hatást. Ígér-
jük, hogy jövőre ezt a hiá-
nyosságot pótoljuk...

Kocsis Arnold 
környezetvédelmi szakelőadó

A tavaszi nagytakarításból példásan kivették részüket a FÁCÁN Vadászegye-
sület tagjai is

tennivAlónk vAn bőven
A Felső-csallóközi Hulladékgazdálkodási Társulás 29 telepü-
lése az elmúlt két évben számos ismeretet, tapasztalatot szer-
zett partnerétől, a Burgenländische Müllverband társulástól 
annak a projektnek köszönhetően, amely a Szlovák Köztársa-
ság – Ausztria Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 
– 2013 keretében valósult meg. A LAKO projektzáró rendezvé-
nyét április 20-án tartották Somorján.

A projekt keretében számos 
eszme- és tapasztalatcseré-
re került sor mind Burgen-
landban, mind pedig Somor-
ján. E találkozókról mindkét 
fél képviselője részletesen 
beszámolt. Ami számunkra 
újdonságot jelentett, az egy 
analízis eredményeinek az 
ismertetése volt, amelyet a 
szakemberek a csukárpakai 
szemétlerakaton végeztek az 
elmúlt hónap során. Az ide 

szállított kommunális hul-
ladékot bontották alkotóré-
szeire, miközben megálla-
pították, hogy a hatvan szá-
zalékig megtelt lerakat még 
nagyon sokáig működhet-
ne, ha másképp viszonyul-
nánk környezetünk védel-
méhez, és már a háztartá-
sokban nagyobb figyelmet 
szentelnénk a hulladék sze-
lektálásának. Az analízis 
során ugyanis arra a követ-

keztetésre jutottak, hogy a 
háztartási hulladék nagyon 
sok újrahasznosítható 
részt tartalmaz. A szakem-
berek öt község hulladé-
kát vizsgálták meg (Misérd, 
Fél, Illésháza, Macháza 
+ Keszölcés, Somorja). 
Az eredmény mindenhol 
ugyanaz volt: a kommu-
nális hulladék nagymér-
tékben tartalmazott elekt-
ronikus, műanyag, fém-, 
üveg- és egyéb olyan hulla-
dékot, amely osztályozással 
elkülöníthető lehetne, de 
olyan szerves anyagokat is, 

amelyeket komposztálással 
hasznosíthatnánk. Osztrák 
partnereink megnyugtat-
tak bennünket: ők is hosszú 
évek következetes munkájá-
val jutottak el odáig, hogy 
a hulladék nagy részét érté-
kesíteni tudják. A jövőben 
remélhetőleg mi is már a 
háztartásokban jobban oda 
fogunk figyelni a hulladék 
szelektálására, védve ezzel 
környezetünket. Ez pedig a 
Csallóközben nagyon fon-
tos már csak az országos 
jelentőségű ivóvízkészlet 
miatt is.   (ti)

Sárkány András, a Felső-csallóközi Hulladékgazdálkodási Társulás irodaigazga-
tója ismerteti azokat a tevékenységeket, amelyeket a projekt keretében végeztek
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nAgy sikerű születésnApi koncert

Április 20-án mutatko-
zott be új műsorával, szín-
ültig megtelt nézőtér előtt, 
a Harmonia Classica kama-
razenekar. A Németh-
Šamorínsky István Művésze-
ti Alapiskola volt diákjaiból 
verbuválódott kamaraegyüt-
tes megálmodója és művé-
szeti vezetője Hegyi Brigitta, 
az intézmény pedagógusa. 
A zenekar színes, változa-
tos programmal lepte meg a 
hallgatóságot. A koncert első 
felében egy Polonéz, majd 
ezt követően Sugár Rezső: 
Rondó zongorára és vonós-
zenekarra című műve hang-
zott el. Domsitz Erika kifeje-
ző zongorajátéka és a zene-
kar példás kísérete méltán 
nyerte el a közönség tetszé-
sét. A. Dvořák Humoreszkje 
és j. Brahms V. Magyar tánca 
csak fokozta a hálás hallgató-
ság hangulatát. 
Az est első vendégeként juraj 
Boráros harmonikás lépett 
fel. G. Rossini igényes nyi-
tányát, A tolvaj szarkát adta 
elő. Elismerés és dicséret ille-
ti a Hecht Anna által vezetett 
Híd vegyes kart – kiegyen-

súlyozott, szép produkci-
ót hallhattunk tőlük. Lovász 
Bálintot jól ismeri a hazai 
közönség. A tehetséges fia-
tal zongorista F. Chopin: 
E-moll keringőjéből az iga-
zi muzsika, a tiszta poé-
zis sugárzott. A koncert 
zárórészében ismert 20. 
századi dallamok csendül-
tek fel. 
Az öt éve alakult Harmonia 
Classica nem kis utat járt be 
a zene világában. Reperto-
árjuk a barokk zenétől nap-
jaink muzsikájáig terjed. Az 
együttes koncertmestere, 
Hideghéty jenő határozott, 
érthető gesztusait a zenekar 
maradéktalanul végrehajtot-
ta. A zenekar játékát a szóla-
mok árnyalt vezetése, fegyel-
mezett összjáték és fiatalos 
lendület jellemzi. 
A jubileumi hangversenyt 
nagy tetszéssel fogadta a lel-
kes közönség, melynek bizo-
nyítéka volt a szűnni nem 
akaró taps. Az eredmény ter-
mészetesen a ráadás volt. 
A zenekar működéséhez 
további sikereket kívánok.

Németh Imre 

* * *
Április 20-án 18.00 órára 
teljesen megtelt a somorjai 
Németh-Šamorínsky Ist-
ván Művészeti Alapisko-
la koncertterme. Az ok: itt 
tartotta ünnepi koncert-
jét a Harmonia Classica 
kamarazenekar, mely 
ebben az évben ünnepli 5. 
szülinapját.
A szinte csak somorjai 
magyar zenekedvelő fiata-
lokból álló zenekar még 
2008 januárjában ala-
kult, amikor is Hegyi Bri-
gitta úgy döntött, hogy 
újra összeszedi volt hege-
dűs diákjait, barátait, és 
egy önálló zenekart alapít. 
Sokan kérdezhetik, hogy a 
zenekar-alapítás előtt mer-
re voltak és mit csináltak 
a zenekarba hívott tagok. 
Nos, előtte is együtt ját-
szottunk, többé-kevésbé 
mindenki, de akkor mint a 
Németh-Šamorínsky István 
Művészeti Alapiskola diák-
zenekara, és mint az SMS 
(Somorja – Mosonmagya-
róvár – Stockerau) zene-
kar, de 2007-ben egy nézet-
eltérés következtében ez a 
diákzenekar mint zeneisko-
lai zenekar megszűnt létez-
ni. S mivel Hegyi Brigitta 
nem bírta zenélés nélkül – 
valljuk be, mi sem nagyon 
–, szinte azonnal igent 
mondtunk „Brigi néni” 
meghívására.
Az első fellépés sem soká-
ig váratott magára, hiszen 
még abban az évben, 2008. 
május 8-án részt vettünk 
egy magyar szentmisén a 
bécsi Szent István- dóm-
ban, ahol Händeltől és 
Telemanntól játszottunk 
darabokat. A hazai közön-
ségnek is még ugyanab-
ban az évben bemutatkoz-
tunk, 2008. december 6-án, 
a szokásos karácsonyi kon-
cert keretében. Azóta a 
zenekar évente körülbe-
lül 3-4 koncerttel szóra-
koztatja a nagyérdeműt: 
az év első felében általá-
ban egy tavaszi koncert van 
programon, karácsony felé 

pedig adventi koncerte-
ken játszunk, több helyen 
is. Sokat köszönhetünk a 
HÍD vegyes kar vezetősé-
gének, mert rendszeresen 
magukkal vittek bennünket 
a rendezvényeikre, így kül-
földön is többször szere-
pelt már együttesünk (Sár-
bogárd, Vajta, Pacov, stb.). 
Koncertjeink közül kiemel-
ném a 2009. április 26-i 
jótékonysági koncertünket, 
amelyen a felajánlott ado-
mányokat egy mozgássé-
rült kislány kerekesszéké-
nek megvásárlására fordí-
tottuk. 
De térjünk is vissza a jelen-
be. Szombaton, ugye, meg-
telt a koncertterem. j. Faust 
Polonézével nyitottunk, 
majd Vincze Mária foglal-
ta össze a zenekar életé-
nek első öt évét. Követke-
zett Sugár Rezső Rondója, 
Dvořák Humoreszkje, majd 
Brahms V. Magyar tánca. Az 
est Boráros Gyuri harmo-
nikajátékával folytatódott, 
majd a HÍD vegyes kar és 
Lovász Bálint következett. A 
második részben Pascual De 
Gulla keringője, a Lagrimas 
y Sonrisas, Leroy Anderson: 
Plink, Plank, Plunk-ja és a 
Ted Ricketts által egy cso-
korba szedett  három ABBA-
sláger hangzott el. A koncer-
tet a We are the World című 
sláger zárta Bob Cerulli 
átdolgozásában. A mindany-
nyiunk meglepetésére óriási 
tapssal jutalmazott műsort 
megtoldottuk egy ráadással, 
a már azelőtt játszott Plink, 
Plank, Plunkkal.
Azt kell hogy mondjam, 
hogy szerintem méltókép-
pen ünnepeltük meg zene-
karunk fennállásának 5. 
évfordulóját. A közönség 
reakciója alapján elmond-
hatom, nemcsak mi éreztük 
úgy, hogy jól sikerült. Vég-
szónak álljon itt Gódány 
Tibor barátom kérdése a 
ráadásszám előtti tapsvihar 
alattról: „Te jános, ez most 
tényleg ennyire nagyon jó 
volt, hogy így tapsolnak?” 

Méry János

Kaššovicová judita érdemeként zenés irodalmi est keretében 
nyitották meg Oľga Lajčiaková Almák című kiállítását ápri-
lis 4-én a művelődési központ Tallós-Prohászka István Kiál-
lítótermében. Az est keretében felléptek: Angus Roxburgh 
(Nagy-Britannia), valamint Erich Boboš Procházka, juraj 
Turtev, Kamil Paulovčin és Kovács Koppány. Az est vendége 
volt Anton Baláž író, aki méltatta ján Lajčiak életútját, Mária 
Kovalčíkovának, a kiállítás kurátorának műveit pedig tavaly 
láthattuk Somorján. A kiállítás április 24-ig volt megtekint-
hető.                 (ti) 
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májusfA A fAlu közepén

Andersen-éjszAkA Az iskolábAn

példásAn helytálltunk

Nagy érdeklődés övezte 
a Csemadok tejfalui alap-
szervezete által szervezett 
májusfaállítást. Kijött a falu 
apraja-nagyja az Aranykakas 
vendéglő elé, hogy megte-
kintsék, miként állítják fel a 
legények a háromemeletnyi 
magas jegenyefát. A fiúk elő-
ször vállon kihozták az előre 
elkészített májusfát az isko-
la udvaráról, majd a gyere-
kek piros, fehér, zöld szala-
gokkal feldíszítették a lomb-
koronáját, hogy így hirdesse 
a magyar népi hagyományok 
iránt érzett tiszteletünket és 
elkötelezettségünket. Elma-
radhatatlan kelléke a május-
fának a borral teli üveg, 
amelyet a kocsmáros adott 
a szervezőknek. És mialatt 

a szervezők készülődtek, az 
alapiskola szorgalmas nebu-
lói külön erre az alkalom-
ra készített műsorral szóra-
koztatták az egybegyűlte-
ket. Miután a legények ügye-
sen végezték a dolgukat, és 
a jegenye már stabilan állt 
a helyén, a szervezők zsí-
ros-hagymás kenyérrel kínál-
ták az egybegyűlteket. A 
májusfa kidöntése a hónap 
utolsó napján lesz esedé-
kes – aki kíváncsi, jöjjön el! 
Régi szokás, hogy a bátrabb 
legények ilyenkor felmász-
nak a fára, és megpróbálják 
megszerezni a boros üve-
get. Vajon akad-e még ilyen 
legény a környéken? Május 
utolsó napján kiderül.

Tóth László

„Hol volt, hol nem volt…” – 
kezdte meg a mesemondást 
április 18-án este Csepi Zsu-
zsa a magyar tannyelvű alap-
iskolában Tejfalun. A diá-
kok izgatottan várták már 
ezt az estét, hisz másodszor 
került sor erre a rendezvény-
re. Reggel iskolatáskával és 
hálózsákokkal érkeztek az 
iskolába, hogy itt tölthessék 
az egész napot és éjszakát.
Az első és második osztályo-
soknak városunk elöljárói: 
Bárdos Gábor polgármester, 
Pogány Tibor alpolgármes-
ter, Sármány Ervin hivatalve-
zető, valamint Nagy józsef 
és Kovács Koppány önkor-
mányzati képviselők, egyhá-
zaink képviselői, Fóthy Zoltán 
atya és György András tiszte-
letes úr, vendég tanító nénik 

és bácsik mondták a mesé-
ket, felváltva. A nagyobbak-
nak egy másik osztályban ifjú-
sági regényt kezdtek el olvasni 
vendégeink, a helyi könyvtár 
dolgozói, Nóri és Ili néni, miu-
tán könyvbemutatót tartot-
tak a könyvtár gyerekirodalmi 
remekműveiből. Később fel-
váltva olvastak a tanító nénik 
egészen addig, míg az utol-
só kisgyerek is el nem aludt. 
Másnap forró kakaó és sonkás 
szendvics fogadta az ébredező 
tanulókat.
Köszönjük támogatóinknak 
és mesemondóinknak, hogy 
lehetővé tették ezt a csodá-
latos mesés éjszakát, hogy 
segítettek abban, hogy a jövő 
nemzedékét olvasóvá nevel-
jük.

Alapiskola, Tejfalu

Mi, a Corvin Mátyás Alap-
iskola tanulói április 10-én 
ismét bekapcsolódtunk a 
dunaszerdahelyi egészség-
ügyi versenybe, ahol nagyon 
szép eredményeket értünk el. 
Miénk lett az első és a máso-
dik hely.
Bár a verseny váratlanul jött, 
mégis elég időnk volt felké-
szülni. A verseny napján izga-
tottak voltunk, de erőt vet-
tünk magunkon, és küzdöt-

tünk a végsőkig. Hét „állo-
más” volt, amelyből kettő 
elméleti, a többi öt pedig gya-
korlati volt. Reggel kilenc óra 
előtt értünk a MAX épületé-
hez, felvettük az iskola emb-
lémájával ellátott pólókat, és 
bementünk a moziterembe. 
Ott egy rövid összefoglaló 
beszédet tartottak a verseny-
ről, és kiosztották a csapatve-
zetőknek járó lapokat. A ver-

seny két kategóriában, a fel-
ső és alsó tagozatosok között 
folyt. Az állomásokat sikere-
sen teljesítettük, de volt egy 
csavaros is. Ezen az állomá-
son mindenki elég sok pon-
tot veszített. 
Amikor a versenyzés 
véget ért, újra beültünk a 
moziterembe, és megvár-
tuk az eredményhirdetést. 
Nagyon örültünk a helye-
zéseinknek! Az út hazafelé 

vidáman telt. jövőre is sze-
retnénk indulni! Az ezüst-
érmes csapat tagjai: Képesi 
Vanessa, Stehlik Viktó-
ria, Abubakar Aisha, Lel-
kes Lúcia, Sárosfai Rebe-
ka, az aranyérmes csa-
pat tagjai: Hölgye Domi-
nika, Varga Tamás, Var-
ga Zoltán, Németh Csilla  
és Nagy Sándor. 

Képesi Vanessa és Stehlik Viktória
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Strieženec Sándor

Zenei élet Somorján 
éS környékén (14)
Már az eddig leírtakból, az elő-
zőleg bemutatott együttesek 
példájából is kiviláglik, hogy a 
hetvenes években élénk tánc-
zenei élet zajlott környékün-
kön.  E sorok írója fejében 
megragadt egy emlék az idők-
ből: az egyik szabad szombat 
este, amikor épp nem játszott 
a zenekarunk, elindultunk, 
hogy „meglessük” a konkurens 
együtteseket. Az este Somorja 
környékén nyolc (!) táncmulat-
ság zajlott, mind-mind élőze-
nével...
Ezek egyike lehetett a bacsfai 
Vénusz együttes. A zenekart 
Méry Lajos vezette, frontem-
bere, énekese, meghatáro-
zó személyisége Szerda László 
volt. Vele idézzük a múltat. „A 
bátyáméknak volt egy nagyon 
kezdetleges szinten zenélgető 
együttesük, amely felkeltette 
az érdeklődésemet a gitár iránt. 
Szereztem egy akkord-útmuta-
tó könyvet, abból tanultam, no 
meg figyeltem a környék már 
működő együtteseit. Annak 

idején, a negyvenes évek végén 
családunkból sokan a kitelepí-
tés sorsára jutottak, ami sajná-
latos esemény volt, viszont így 
lettek magyarországi, buda-
pesti rokonaim, akiket a hetve-
nes évek elején sűrűn látogat-
tam. Így jutottam el a hajda-
nán kultikusnak számító budai 
Ifjúsági Parkba, ahol az akkor 
már befutott magyarországi 
együttesek mellett a pályájuk 
kezdetén álló, később híres-
sé válók is rendszeresen fellép-
tek. Ettől még nagyobb kedvet 
kaptam a gitározáshoz-éneklés-
hez. Úgy esett, hogy amikor a 
bátyám berukkolt katonának, 
én léptem a helyébe az említett 
együttesben.  Az első komo-
lyabb fellépés meglepetéssze-
rűen jött: a macházaiak felkér-
tek, hogy játsszunk a búcsú 
bálján. Annyira váratlanul ért 
az ajánlat, hogy még nevünk 
sem volt... Ekkor, ötletszerűen, 
felnézve az égre választottuk a 
Vénusz nevet. Azután egy moz-
galmas, hosszú évekig tartó 

korszak követke-
zett, rengeteg fel-
lépéssel, muzsiká-
lással.”
A Vénuszban 
Szerda Laci mel-
lett Méry Lajos 
játszott billen-
tyűs hangszeren, 
tesvére, Méry jenő 
dobolt. Ő a kitű-
nő zenész-peda-
gógusnál, Sza-
bó Ferdinánd-
nál tanult dobol-
ni, nem csoda 
hát, hogy Derzsi 
Simon (Simi) basz-
szusgitárossal 
együtt megbízha-
tó ritmusszekciót 
alkottak. Simi még 
ma is játszik a Royal együttes-
ben (róluk később lesz szó). 
Megemlítendő, hogy az együt-
tes alapító tagja volt Pénzes 
Alajos (basszusgitár, ének) is, 
aki szintén lehúzott néhány 
évet a Vénuszban.  Az együttes 
1975 és 1996 között működött, 
ezalatt több száz zenés esemé-
nyen szórakoztatta a nagyérde-
műt.
Felmerül a kérdés, hogy ha egy 
együttes ilyen sikeres, miért 

oszlik fel. Szerda Laci erre is 
megfelel: „Nálam a család jött 
közbe... Megnősültem, jöttek a 
gyerekek, egyre nagyobb nyűg 
volt minden hétvégét a zené-
nek áldozni. Megpróbáltuk, 
hogy csak kéthetes rendszeres-
séggel vállalunk fellépést, de ez 
nem működött. Sokan megsér-
tődtek, ha visszautasítottuk a 
fellépést, így hát jobbnak lát-
tam szögre akasztani a gitárt.”

(Folytatjuk)

Szerda László, a Vénusz frontembere (a háttérben Méry 
Jenő és Derzsi Simon)

Tisztelt Ügyvédnő!
Tartási kötelezettséggel kapcsolatban sze-
retnék érdeklődni, gyermektartásdíj-
ról lenne szó. Van két lányom, az egyik 
21 éves, főiskolára jár, nappali tagoza-
tos, másodéves, a másik lányom 20 éves, 
ebben az évben érettségizik (lehet, hogy 
nem sikerül leérettségiznie, ugyanis elég 
könnyelmű a hozzáállása), emellett már-
ciustól családi pótlékot szed a gyereké-
re, és a gyerek apjától is kap gyermektar-
tásdíjat.  Főiskolára nem készül. Mind-
két lány velem és a volt férjemmel él a 
házunkban, a házastársi vagyonelosztás 
még nem történt meg. A lányaim azzal 
álltak elő, hogy kérik tőlem a gyermek-
tartásdíjat, és azt akarják, hogy fizes-
sem ki nekik a családi pótlékot és az adó-
kedvezményt is, amit kapok értük, mert 
hogy joguk van rá. Azt szeretném kér-
dezni, hogy a szülőnek a gyerek főiskolai 
tanulmányait is kell finanszírozni akkor 
is, ha erre nincs pénze? A lányom nem 
hajlandó alkalmi munkát vállalni. Van 
jogom mint a ház tulajdonosának kérni 
a lányaimtól a házhasználattal járó költ-

ségek egy részének megtérítését, ameny-
nyiben kifizetem nekik a gyermektartás-
díjat?
Tisztelt Levélíró!
Amennyiben a lánya folyamatosan 
készül a jövőbeni hivatására (minek-
utána a főiskolai tanulmány annak 
számít), akkor az Ön gyermektar-
tási kötelezettsége a lányával szem-
ben továbbra is tart, egészen addig, 
ameddig a lánya nem képes eltarta-
ni saját magát. A szülő gyermektar-
tási kötelezettsége ugyanis egészen 
addig tart, amíg a gyermek nem képes 
saját magát eltartani. Erre nincs befo-
lyással, hogy a családi pótlékot odaad-
ná-e lányainak, vagy sem. Meghatáro-
zó lehet azonban, ha lányának mód-
jában állna alkalmi munkákat vállal-
ni, és ezzel együtt, ha csak részben is, 
hozzájárulni a saját kiadásainak fede-
zéséhez, de ő ezt elutasítja. Gyakran 
találkozunk olyan esetekkel, amikor 
a gyermek folyamatosan tanul, „örök 
diák” lesz, ugyanis nem akar elhelyez-
kedni és dolgozni, a diákélet megfe-

lel neki. Ilyen esetben a bíróság nem 
köteles megítélni a gyermektartásdí-
jat, ugyanis ez ellentétben állna a jó 
erkölcs szabályaival, amit a bíróság-
nak a tartásdíj megítélésekor min-
dig figyelembe kell vennie. A gyermek 
nem használhatja ki a helyzetet saját 
javára fordítva, így nem igényelhet 
sikerrel gyermektartást. 
A gyermektartásdíjban benne foglal-
tatnak a lakhatással járó költségek is. 
Amennyiben Ön igényelné a lányaitól 
a házhasználattal járó költségek egy 
részének megtérítését, ezt a bíróság 
figyelembe venné a tartásdíj összegé-
nek meghatározásakor.  

* * *
Várjuk kedves olvasóink jogi ügyeket 

érintő kérdéseit az alábbi elektro nikus 
postacímen: 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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Jo NESbø: 
DENEVérEMbEr
Az ausztrál tengerparton holtan talál-
nak egy fiatal norvég nőt. Megerősza-
kolták és megfojtották. Harry Hole, 
az oslói rendőr-főkapitányság nyomo-
zója Sydneybe utazik, hogy segítségé-
re legyen ottani kollégáinak. Bár a ven-
déglátók csak jelképes szerepet szán-
nak az idegen nyomozónak, Harry alaposan belekeve-
redik az ügybe. S miközben az őslakos legendák halált 
hozó denevérembere után kutat, megismeri a többmilli-
ós város sötétebb oldalát, a prostik, stricik, drogdílerek 
világát. És találkozik a megölt lány kolléganőjével, a 
gyönyörű, vörös hajú Brigittával, aki Harry számára 
hamarosan többet kezd jelenteni, mint egyszerű tanú. A 
Denevéremberben minden benne van, amit egy Nesbø-
krimitől elvár az ember, sőt néhol egy-két üdítő pluszt is 
kapunk: a regényen végigvonuló humor mindenképpen 
ezek közé tartozik, és már csak azért is érdemes kiemel-
ni, mert a szerző későbbi regényeiben ezzel nem igazán 
találkozunk.  

Nyáry KriSztiáN:           
Így SzErEttEK őK
Nyáry Krisztián néhány évig költészet-
történetet tanított a pécsi egyetemen, 
majd a 90-es évek közepén otthagyta a 
katedrát, azóta kommunikációs tanács-
adóként dolgozik, de a hobbija az iro-
dalomtörténet maradt. 2012 elején 
barátai szórakoztatására kezdte pub-
likálni a Facebookon magyar írók és művészek szerel-
mi életéről szóló képes etűdjeit, amivel néhány hónap 
alatt nagy népszerűségre tett szert. A barátoknak szánt 
bejegyzésekből mára több mint tizenötezer olvasót von-
zó kulturális ismeretterjesztő sorozat lett. A szerző cél-
ja, hogy a tankönyvi életrajzok papírmasé-figurái helyett 
a valós, izgalmas, de kevesek által ismert párkapcsola-
ti történetek felidézésével szerethető, hús-vér embere-
ket mutasson be, és ezzel kedvet csináljon a művek olva-
sásához. Negyven történet Petőfitől Vas Istvánig, Bene-
dek Elektől Szabó Magdáig múzsákról, megcsalt szere-
tőkről, örök hűségről és a szerelem sokféle arcáról. 

tehetségeink nekünk is vAnnAk
A kereskedelmi televíziók szinte sorozatban gyártják a külön-
féle tehetségkutató műsorokat. Önjelölt sztárok százai jelen-
nek meg, majd tűnnek el a süllyesztőben. Hogy ez mennyire 
jó vagy nem jó, azt mindenkinek az ízlésére és ingerküszöbé-
re bízom, mindenesetre tehetségeket kutatni nem kell a fővá-
rosokba menni.

Március 17-én és 24-én zaj-
lott Somorján a „Lelkünkben 
a zene!” zenei tehetségkuta-
tó verseny döntője a városi 
művelődési központban a 
Pierdo Polgári Társulás szer-
vezésében. A március 17-ei 
elődöntőt egy nagyobb ros-
ta előzte meg, melyen a szak-
mai zsűri kiválasztotta a legte-
hetségesebbeket, akik a nyilvá-
nosság elé léphettek produkci-
óikkal. Apropó, zsűri! A zsűri 
tagjai voltak: Gaál jenő, a Szlo-
vák Filharmónia énekkarának 
tagja, Erich Boboš Procházka 
neves blueszenész, Lengyel 
István, Rigó Mónika, a cigány-
dalok koronázott királynője és 
Pongrácz Erika. 
Az elődöntőben nyolc énekes 
és négy zenekar mérte össze 
tudását, tehetségét: Valenszky 
Miriam (Keszölcés), Pék Niko-
letta (Somorja), Zsalkovics Fló-
ra (Galánta), Kovács-Vincze 
Lúcia (Dunaszerdahely), 
Takács Krisztina (Vágsellye), 
Sipos László (Somorja), 
Sipos Tamás (Somorja), Hor-
váth Mariann (Galánta), 
a Rockefellas (Fél), a The 
Butchers (Somorja), a War is 
Ours (Csallóközcsütörtök), 
a Sakál Band (Egyházgelle). 

Az elődöntő egészen este 
nyolc óráig tartott. A somorjai 
nézők nem igazán tudták, 
mire is számíthatnak, így 
a közel háromnegyed rész-
ben megtelt kultúrház igazán 
szépnek mondható. A közön-
séget a színvonalas, bár néha 
mosolyt fakasztó produkci-
ók mellett a Nóta TV sztárja, 
jolly, valamint Peter Cmorik 
is szórakoztatta.  Az est végé-
re megszületett az eredmény: 
a Sakál Band, valamint Sipos 
László és Tamás számára 
véget ért a verseny. A döntő-
be került versenyzőknek egy 
hetük maradt, hogy még jobb 
formába hozzák magukat. Az 
elődöntő után az énekesek 
kategóriájában már lehetett 
érezni és sejteni a befutókat, a 
zenekaroknál azonban még a 
vájtfülűek is tanácstalanul áll-
tak. Mindhárom zenekar más-
más irányt képviselt, és mind-
három jó volt a maga nemé-
ben. Ennél a pontnál nem iri-
gyeltem a zsűri tagjait. Bár-
kit hozzanak is ki a döntőben 
győztesnek, a másik kettő mél-
tán lesz csalódott.
Március 24-én, vasárnap szin-
tén kora délután kezdődött a 
„Lelkünkben a zene” döntő-

je. A versenyzők még jobban 
izgultak, a szervezők és a zsű-
ri tagjai nem kevésbé. Ezen 
a napon a „sztárvendégek” 
Tomáš Botló, Peter Lipa, 
juraj Turtev és jómagam vol-
tunk. Bár valamivel keveseb-
ben jöttek el a döntőre, mint 
egy héttel korábban, azon-
ban a közönség egy fokkal 
lelkesebb volt. Ahogy futot-
tak az egyes műsorszámok, 
egyre fokozódott a feszült-
ség is. A zenekarok még 
nagyobb sebességre kap-
csoltak, mint egy hete, szin-

te mindhárom zenekar maga 
mellé állította a közönséget. 
Az est végére megszületett a 
döntés. Az énekesek verse-
nye a következőképpen ala-
kult: 1. Takács Krisztina, 2. 
Valenszky Miriam, 3. Pék 
Nikoletta. A zenekarok: 1. 
War is Ours, 2. Rockefellas, 
3. The Butchers. A War is 
Ours a somorjai Rómeó Vér-
zik zenekar különdíjában is 
részesült: őszi turnéjuk szlo-
vákiai állomásain mint ven-
dégzenekar vehetnek részt.

Kovács Koppány

Szűcs Gábor kiállítása tekinthető meg május 19-ig a műve-
lődési központ Tallós-Prohászka István Kiállítótermében. A 
tárlatot április 26-án Balážiová Petra nyitotta meg. 
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tAlálkozunk A pomlébAn
Immáron a III. Deja vu Party 
rendezvényen munkálko-
dik a szervezők lelkes csa-
pata, remélve, hogy júni-
us 15-én megint egy jó han-
gulatú találkozót sikerül lét-
rehozniuk. A cél most is 
ugyanaz, „összehozni” az 
embereket korra és nemze-
tiségre való tekintet nélkül a 
barátság és a jószomszédság 
jegyében. Ehhez a legjobb 
eszköz a zene, abból pedig 
nem lesz hiány. A két húzó 
név Török Ádám és janko 
Lehotský. Hazájukban mind-
ketten pop-rock legendának 
számítanak, a Mini, illetve a 
Modus együttes frontembe-
rei ők. Nosztalgiából tehát 
lesz bőven, annál is inkább, 
mert fellép a Buttons együt-
tes is, amely a hatvanas évek 
elején úttörőként játszot-

ta a big beat zenét Szlová-
kiában. Általuk a legrégebbi 
„rockművekből” kapunk íze-
lítőt. Az együttes egyik ala-
pító tagja, Kamil Paulovčin 
egyébként városunk lakója. 
Egy kis egészséges lokálpat-
riotizmus sohasem árthat, 
így a további fellépők is kap-
csolódnak Somorja város 
kulturális életéhez. Az együt-
tesek közül a Deep Voice, a  
Good Feeling, a zeneiskolás 
Zušband, a Csalló és a Csa-
li is színpadra lép. A Deja vu 
tagjaként fellép Erich Boboš 
Procházka, és énekel majd 
Németh Imre is.
Belépő nem lesz, pusztán a 
jókedv és nyitottság lesz a 
fizetőeszköz. És ami föltét-
len maradjon otthon: azok 
az előítéletek...

Strieženec Sándor

jó hírét viszik A pedAgóguskoncertnek
A somorjai  Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapisko-
la tanárai a testvériskolák pedagógusaival egyetemben, jó 
szokásukhoz híven, az idén is közös hangversenyen  találkoz-
tak a zeneiskola koncerttermében. Ezeknek a hangversenyek-
nek a dramaturgiáját jószerivel a véletlen írja, mikor melyik 
tanár milyen műsorszámmal képes színpadra állni. Nos, az 
idei „felhozatal” párját ritkítóan változatosra, színvonalasra 
sikeredett.

A magasabb művészet felől 
érkezett a győri Domsi 
Géza produkciója, aki  M. 
P. Muszorgszkij: Egy kiál-
lítás képei részletét adta 
elő zongorán.  Ide sorako-
zott be a Mezei Ernő által 
interpretált Liszt Ferenc 
-mű a 12. Magyar rapszódia 
is. A komolyzenénél marad-
va: Robert Schumann  Fritz 
Kreisler  által feldolgozott 
művét, az A-dúr románc 
címűt Hegyi Brigitta és 
Domsitz Erika adta elő. 
A tangók feszes s egyben 
lírai hangulatát idézte juan 
de Dios Filiberto argen-
tin zeneszerző El Panuelito 
című műve. Az előadók 
Hideghéty jenő, Hegyi Bri-
gitta és Koša Ferenc vol-
tak. Először mutatkozott 
be a somorjai közönségnek 
Ivana Gaálová énekesnő, 
aki az iskola külsős peda-

gógusa, főállásban pedig a 
Szlovák Filharmónia ének-
karának tagja. Két nép-
dalfeldolgozást adott elő 
Vincze Mária zongorakísé-
retével. 
A Hainburgból érkezett 
gitártanár Alfredo Garcia-
Navas elektromos gitáron 
mutatott be egy fölöttébb 
érdekes produkciót (Ástor 
Piazzolla: Libertango), 
kihasználva a technika 
aktuális vívmányait. Ezúttal 
a dzsessz is szerepet kapott 
a hangversenyen. Moson-
magyaróvári tanárok közve-
títésével Chick Corea híres 
műve, a Spain került terí-
tékre (előadók: Alasztics 
Balázs – szaxofon, Domsi 
Géza – zongora).  ugyan-
csak színtiszta dzsessz stí-
lusú műsorral mutatkozott 
be a wieselburgi tanárok-
ból verbuválódott jazztrio 

(Stefan Buxhofer – trom-
bita, johanes van Dam – 
zongora, Volker Wadauer 
– basszusgitár). Bach és a 
rockos jethro Tull együt-
tes zenéjét próbálta ötvöz-
ni a Mosonmagyaróvárról 
érkezett tanárok csoport-
ja (jeleník Krisztián – fuvo-
la, Futó Gábor – zongora, 
Varga Bence – ütőhangsze-
rek).
Új művel rukkolt elő a 4M 
kamaraegyüttes, Rossini 
operájának, A tolvaj szarka 

címűnek a nyitányát adták 
elő Věra Hlaváčková, a 
kvartett vezetője hangsze-
relésével. A koncert, már 
szinte hagyományosan, a 
hazai ZuŠ Band és Galbáč 
Ingrid dalaival zárult.
Szokták mondani, hogy 
a legjobb reklám maga a 
közönség. Az idei pedagó-
guskoncertet sokan látták, 
sokan viszik jó hírét ennek 
a rokonszenves rendez-
vénynek.

Strieženec  Sándor

Kiíró: Somorja Város Önkormányzata 
téma: SOMORjA SPORTÉLETE

Versenyszabályzat:
A versenyben csak amatőr fotósok vehetnek részt. A 
versenyzők három kategóriában versenyezhetnek:

  A kategória – 10-15 éves versenyzők 
  B kategória – 16-19 éves versenyzők 
  C kategória – 20 év feletti versenyzők

A fotókkal kapcsolatos elvárások:
A fotókat jPG formátumban, CD-n kell beküldeni 

a város címére: 
MsÚ Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín – Városhá-
za, 931 01 Somorja, Fő utca 37., vagy le lehet adni a 
városházán az iktatóban (földszint, 1. számú ajtó).

Egy versenyző legfeljebb 10 fotóval nevezhet be, a 
fotók nagysága legalább 1 Mb/fotó legyen.
A CD-n egy külön fájlban a következő adatokat kell 
feltüntetni:
Vezetéknév és keresztnév, a születés dátuma, postacím 
és e-mail cím, a képek témája, a képek címe, a fényképe-
zőgép típusa.

Csak olyan számítógépes korrekciót fogadunk el, amely 
a kép információtartalmát nem változtatja meg. Tilos a 
montírozás, több kép egymásra másolása, a képen sze-
replő elemek kiretusálása vagy bemásolása és a fotó bár-
milyen egyéb hamisítása. Megengedett a kép megvágá-
sa, a színek korrekciója, a fotó fekete-fehér és monok-
róm konverziója. A képek tartalmáért az alkotó felel.
A közerkölcsöt sértő és a gyűlöletkeltésre alkalmas fotó-
kat kizárjuk a versenyből.  
A versenyző tudomásul veszi, hogy a verseny kiírója a 
beküldött képeket ellenszolgáltatás nélkül felhasznál-
hatja weboldalán és egyéb más megjelenési felületen. 
A fotókat nemzetközi szakmai zsűri értékeli és díjazza. 
A legjobbnak ítélt fotókat kiállítjuk.

beküldési határidő: 2013. december 31.
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A kAjAkozás AtyjA 80 éves

még nem döntött A jövőjéről

Márciusban ünnepelte 80. születésnapját mindenki Pista 
bácsija, Székely István. Ha ő nincs, lehet, hogy a mai napig 
nem lennének városunkban sikersportágak. A kajak-kenu és a 
kosárlabda.

Rengeteg élsportoló került ki a 
keze alól. A kenus Orosz Csa-
ba meg sem állt az 1996-os 
olimpiáig, ahol két számban 
is döntőbe jutott. „Pista bácsi 
nemcsak fantasztikus edző, 
hanem remek ember is. Meg-
számlálhatatlan jó tanáccsal, 
bölcs megjegyzéssel segítet-
te a pályafutásomat – emlék-
szik vissza aktív sportolóéveire 
Csaba. – Rengeteget köszön-
hetek neki.  A kezdetektől 
pályafutásom végéig az edzőm 
volt. Még akkor is az ő felké-
szülési tervei szerint edzettem, 
amikor mint profi a pozsonyi 
ŠKP csapatában versenyeztem 

– folytatja. – Állít-
hatom, hogy nem-
csak Szlovákiában 
volt a legjobb edző, 
hanem fantasztikus 
hírneve volt azok-
ban az országokban 
is, ahol magas szin-
ten állt a kajak-kenu. 
Rengeteg lehetősé-
ge lett volna a spor-
ton belül, például ő 
lehetett volna a cseh-

szlovák szövetségi kapitány, 
de ő nem akart rivaldafénybe 
kerülni. A háttérben, felhajtás 
nélkül szerette végezni a mun-
káját. Pista bácsi a mai napig 
naponta kijár a csölösztői 
csónakházba. Számtalan jó 
tanáccsal látja el a klub jelen-
legi edzőit és versenyzőit. Így 
legyen még nagyon sokáig!”  
Székely István jubileuma alkal-
mából volt tanítványai egy kis 
ünnepséget rendeztek tisztele-
tére a csölösztői kajakházban, 
és Bárdos Gábor polgármester 
is fogadta őt a somorjai város-
házán.

Duducz Tibor

Befejeződtek a somorjai kosaraslányok számára a szlovák Ext-
raliga küzdelmei. A szurkolók érmet vártak a csapattól, amely 
azonban végül ,,csak” negyedik lett. Egy elsőséget azonban 
szerzett az SBK: a somorjaiak csapatkapitánya, Suja Tímea 
(29) lett a szlovák bajnokság legjobb lövője. Összesen 512 
pontot szerzett.
Csalódott a negyedik hely 
miatt?
– Természetesen szerettünk 
volna dobogón végezni, de saj-
nos, elbuktuk a bronzmeccset. 
De hát ilyen a sport. Egyszer 
fent, egyszer lent. Azonban 
csalódásról nem beszélnék. 
Más porondon is szerepeltünk.
A közös szlovák–magyar baj-
nokságra gondol?
– Igen. Úgy vágtunk neki az 
idénynek, hogy a fő célunk a 
szlovák–magyar bajnokság-
ba való bejutás. Ez azt jelen-
tette, hogy a hazai bajnokság-
ban az első négyben benne kell 
lennünk. Ez sikerült. Az emlí-

tett nemzetközi bajnokság-
ban jól szerepeltünk. Sokáig 
fogok még emlékezni a Győr 
elleni győzelemre. Ne felejt-
sük el a szlovák kupában szer-
zett bronzérmünket sem. Úgy 
lettünk harmadikok, hogy töb-
ben sérültek voltunk.
Hogyan tovább? Mi lesz a 
következő idényben? Marad 
Somorján?
– Erre most nem tudok vála-
szolni. Az elkövetkezendő 
napok majd eldöntik a jövő-
met. Annyit elárulhatok, hogy 
vannak ajánlataim. 
Külföldről is?
– Igen. Azt azonban le kell szö-

geznem, nem az az első-
rendű célom, hogy elmen-
jek Somorjáról. Hisz töb-
bek között a városban van 
a munkahelyem is.
Ha megy, akkor a férjé-
vel együtt, aki a somorjai 
csapat edzője volt?
– Nem feltétlenül. Meglát-
juk, mit hoz a jövő, melyi-
künk milyen ajánlatot kap.
Elképzelhető, hogy a 
Somorja jövőre nemzet-
közi kupát is fog játszani?
– Sajnos, nem. Nincs meg-
felelő sportcsarnokunk, ami 
alapvető feltétel. Ez nagyon 
nagy kár. Nagy az érdeklődés a 
nézők részéről is a kosárlabda 
iránt. Mennyi ígéret volt már, 
hogy lesz egy megfelelő létesít-
mény!   
Mivel fognak telni elkövetke-
ző napjai?

– Két hétig rá sem nézek a 
kosárlabdára... (nevetés). 
Aztán fokozatosan elkezdek 
majd edzeni, ugyanis valószí-
nű, hogy a szlovák válogatot-
tal júniusban részt veszek az 
Európa-bajnokságon.

Duducz Tibor
Ján Čikovský felvétele

Az évente áprilisban rendezett Dévény–Pozsony futóver-
seny egyre népszerűbb. Tavaly 5272 futó állt rajthoz, az 
idei, hatvanhatodik évfolyamon viszont már csaknem 6500. 
Köztük volt több somorjai is. Az FK Somorja színeiben 
immár negyedik alkalommal induló Orosz jana és Sárosfai 
Péter a maga kategóriájában hozta a formáját, sőt Sárosfai 
Péter megdöntötte tavalyi rekordját, s a csaknem 12 kilo-
méteres távot 55 perc 41 mp alatt tette meg. Harmadik tár-
suk, a sárosfai Hlivák Erzsébet idén betegség miatt nem 
állt rajthoz. Tudomásunkra jutott, hogy rajtuk kívül továb-
bi somorjai futó is indult a maratonon. Tóth Imrétől meg-
tudtuk, hogy fiával, Kristóffal és Hideghéty Klárikával (a fel-
vételen) első alkalommal vett részt a versenyen, de a rajtnál 
ott volt Bugárová janka és Nagy juraj is. (A többi meg nem 
nevezettől elnézést kérünk.) 
Tóth Imre elmondta, hogy 2012 szeptemberében somorjaiak 
egy csoportja benevezett a River park Night Run futóver-
senybe is. A verseny színhelyére, Pozsony felé tartva az autó-
ban merült fel az ötlet, hogy jó lenne egy nagyszabású futó-
versenyt rendezni Somorján is. Így született meg a május 
8-án megvalósult Pomlé Run.                (ti)   
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2013. március 14-én 
Kállay Kareem, márci-
us 17-én Vasiová Erika, 
március 22-én Marcinová 
Klau dia, március 26-án 
beringerová Lea, márci-
us 27-én tomesová Júlia, 
április 2-án Domaníková 
Michaela, április 4-én 
Poláková Emma, április 
8-án Kosár Dóra, április 
10-én Kasák Kristin, április 
11-én Vlčková Eva, április 
20-án Fehér bence, április 
21-én Márkus Shula Sheila 
látta meg a napvilágot.
Sok sikert, újszülöttek!

2013. április 20-án Mes-
ter Csaba és Nagy Korné-
lia, Mgr. tóbiás Peter és 
PhDr. Kosárová Silvia, ápri-
lis 26-án Fülöp roman és 
bačková Viera, április 27-én  
Kiss györgy és trenčanská 
Petra.
Gratulálunk!

SZÜLETETT VÁROSI MűVELŐDÉSI KÖZPONTHÁZASSÁGOT KÖTÖTT

2013. március 13-án Tóth 
imre 86 éves korában, 
március 19-én Világi Etel 
50 éves korában, márci-
us 24-én Červenák Jozef 
66 éves korában, március 
26-án Kováč Jozef 59 éves 
korában, március 28-án 
Lalcik gabriel 63 éves korá-
ban, április 11-én Lász-
ló Mária 62 éves korában, 
április 12-én Nová Žofia 59 
éves korában, április 14-én 
Kramárová Anastázia 67 
éves korában és Kalina Sán-
dor 66 éves korában, április 
17-én Mészáros Margit 77 
éves korában, április 20-án 
Nagy Erzsébet 71 éves 
korában és Hallvelandová 
rút 66 éves korában, ápri-
lis 27-én Pörge rozália 86 
éves korában és tóth Anna 
94 éves korában távozott az 
élők sorából.
Béke poraikra!

ELHuNYT

2013. MÁjuS12

KÖSZÖNTŐ

jó egészséget, sok erőt, bol-
dogságot kívánunk azon 
polgártársainknak, akik 
májusban töltik be 70., 75., 
80., 85. és több életévüket: 
Végh Margit, Polónyi Edit, 
Laczo Emma, Puskelová 
Margita, Vonyik irma, 
Nagy géza, galovičová 
Helena, Papp ilona, dr. 
Fóthy János, Hodosi ilo-
na, Slama János, dr. 
Chovanová Věra, Csó-
ka Mária, zalka Mar-
git, Simon Anna, ruman 
Anna, Csető János, Végh 
izabella, Hornyák Mária, 
Hegedűs Janka, Lang ilo-
na, Uhercsik gusztáv, 
Strelecová ružena, Veselko 
Dušan, benyák ilona, 
Čapkovičová Anna, Palicz 
irén, golisová Judita, 
Mészáros Matild.

MEGEMLÉKEZÉSEK

KÖSZÖNTÉS

„Nem integet többé elfáradt kezed,
Nem dobog már értünk jóságos szíved.
Számunkra te sohasem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.“

Fájó szívvel emlékezünk május 10-én, halálá-
nak 3. évfordulóján drága halottunkra, 
HorVátH zoLtáNrA, aki 49 éves korá-
ban távozott szerettei köréből. Emléked 
megmarad, őrizzük mosolyodat.
Szerető családod

„Mindig itt vagy velünk, mégis oly távol,
Mi tudjuk csak igazán, mennyire hiányzol,
Gondolunk rád a nap minden percében,
Drága emléked örökké őrizzük
Szívünk mélyében.”

Fájó szívvel emlékezünk május 1-jén, halálának 
5. évfordulóján
KVASSAy MáriárA tejfalun.
Emlékét őrzi öt gyermeke családjukkal.

„Amíg éltél, szerettünk,
Meghaltál, nem feledünk.”

Fájó szívvel emlékezünk május 2-án, halálának 10. évforduló-
ján a drága jó feleségre, édesanyára, nagymamára,
KoNKoLyi KAroLiNárA.
Emlékét örökké őrző családja

„Már egy éve elmúlt, de feledni nem lehet, 
hogy hirtelen tört ketté az életed. 
Egy kegyetlen pillanat megölte szívedet, 
amelyben nem volt más, csak jóság és szeretet. 
Örök az arcod, nem száll el szavad, 
minden mosolyod szívünkben marad. 
Fájó szívünk fel-felzokog érted, 
örökké szeretünk, nem feledünk Téged.”

Fájó szívvel emlékezünk  
CSáSzár JózSEF PétErrE  május 4-én, halálának első 
évfordulóján.   
Szerető lányai, vejei, unokái és dédunokái

Május 4-én ünnepli 85. születesnapját a drága jó édes-
anya, nagymama, 
özv. zALKA  MArgit tejfalun.
E szép kerek évforduló alkalmából szívből gratulálnak, 
és további jó erőt, egészséget kívánnak sok szeretettel: 
lánya, fia, menye, veje, három unokája, dédunokája és az 
egész rokonság.

Május 10. – Dr. Burke különleges délutánja – az Astorka 
Színház előadása – 19.00
Május 15. – A Váradi Roma Café koncertje – 19.00
Május 19. – Anyák napja – a Bél Mátyás Alapiskola tanulói-
nak kultúrműsora – 15.00
Május 20. – Peter Hargaš képkiállításának megnyitója – 18.00
Május 24. – II. Mega Party – diszkó + mulatós bál. Fellépnek: 
Hollósy Band, Gáspár Laci, Kökény Attila, Csonka Andreas, 
Dj. Newik – 19.00
Június 9. – La Gioia-koncert – az együttes a 2011-es Česko-
Slovensko má talent tehetségkutató verseny harmadik helye-
zettje – 19.00A somorjai 

HÍD VEgyES KAr 
2013. május 25-én a 

Városmisszió kereté-
ben 19.00 órai kezdet-
tel hangversenyt tart a 
római katolikus plébá-

niatemplomban.
Fellépnek: 

– Suchovský spevácky zbor, 
Suchá nad Parnou,

– Szent György-kórus, 
Dunaszerdahely,

– Híd vegyes kar, Somorja.

A szervezők mindenkit 
nagy szeretettel várnak!

A vízitúra bevételével a 
Somorjai Madách imre 
Magyar tanítási Nyelvű 

gimnáziumot támogatja, 
és közben aktívan kikap-

csolódhat.

2013. június 9. 
(vasárnap)

részvételi díj:  
felnőttek részére 20, 
gyerekeknek 10 €.

Jelentkezni a 0907 759 
356 telefonszámon vagy az 
info@vodnetury.sk e-mail 

címen lehet.

VÍzitúrA

A Szlovák Vöröskereszt 
somorjai alapszerveze-

te értesíti az érdeklődőket, 
hogy 

2013. május 27-én 
véradás lesz a városi műve-
lődési központ első emele-

ti helyiségében.
A pozsonyi Nemzeti Vérát-
ömlesztő Állomás dolgozói 
reggel nyolc órától várják a 

véradókat.

véradáS
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Občianske združenie Pre Šamorín Vás pozýva dňa 1. júna 2013 na

Festival kulinárskych tradícií národnostných menšín
Miesto: Hlavné námestie, Šamorín

Zámer: príprava a ochutnávka regionálnych jedál, ukážka ľudových krojov a zvykov 
výstava a ukážka starých kuchynských nádob a predmetov, ukážka ľudových remesiel

email: istrocol@stonline.sk www.presamorin.sk tel.: 0905/27 69 32

pozvánka

Ponuka výhodných úverov Pokračuje
Prioritou Prvej stavebnej sporiteľne je už viac ako 20 ro-
kov financovanie bývania. Všetkým, ktorí majú záujem 
lepšie bývať, ponúka až do 31. mája 2013 úvery s mimo-
riadne atraktívnou úrokovou sadzbou. O podrobnostiach 
hovoríme s Vojtechom Kiššom, oblastným vedúcim Prvej 
stavebnej sporiteľne

Zvýhodnené úvery mala PSS, a. s., poskytovať iba do konca marca. 
Prečo akcia pokračuje? 
Dôvodov bolo viac. Na jednej strane občania veľmi zodpovedne 
posudzujú svoje súčasné, ale aj budúce záväzky. Zvažujú, do akej 
miery sa môžu zadlžiť, aký veľký úver si môžu dovoliť, čím ho za-
bezpečia. A to nie sú jednoduché rozhodnutia. Na druhej strane ch-
ceme vyjsť v ústrety aj tým, ktorí zatiaľ váhajú a rozmýšľajú. Vieme, 
že mnohí klienti by privítali, ak by o úver mohli požiadať až neskôr. 
Čakajú na oživenie realitného trhu a so zlepšujúcim sa počasím na-
berú vyššie obrátky aj aktivity  súvisiace s obnovou nehnuteľností. 
Preto akciové úvery budú v našej ponuke až do 31. mája 2013.  

Zmenil sa okruh tých, ktorým sú tieto úvery určené?
Nie, nezmenil. Sú určené pre stavebných sporiteľov, ktorí už spo-
ria, ale aj tým, ktorí zatiaľ nie sú našimi klientmi. Ak ale uzatvo-
ria zmluvu o stavebnom sporení a začnú sporiť, môžu praktic-
ky okamžite požiadať o úver s akciovou úrokovou sadzbou.  

Táto zvýhodnená úroková sadzba 
bude platiť jeden, dva alebo tri 
roky – podľa rozhodnutia klien-
ta. Potom sa zmení na úrokovú 
sadzbu platnú v čase podania žia-
dosti o úver. Takže potrebné fi-
nančné prostriedky na bývanie 
môžete získať rýchlo a navyše aj 
za rozumnú cenu. Veď oproti štan-
dardnej úrokovej sadzbe je akciová 
ponuka nižšia až o 4,7 % 

Nebudú mať vaši klienti problém  
s ručením za tieto úvery?
Okrem znižovania úrokových sadzieb zjednodušujeme aj pod-
mienky zábezpeky za úvery. Napríklad úver na bývanie do výšky 
25 tisíc € stačí zabezpečiť iba ručiteľom. Pri úveroch s vyššími su-
mami – na jednu zmluvu o stavebnom sporení ponúkame úver až 
do výšky 170 tisíc €, manželom alebo partnerom na jeden finan-
covaný objekt až 340 tisíc € - vyžadujeme zabezpečenie záložným 
objektom. Pri stavebných úveroch sú podmienky ešte výhodnej-
šie, pretože stavebný úver až do výšky 40 tisíc € poskytujeme bez 
skúmania bonity klienta a aj bez nutnosti ručiť za úver nehnuteľ-
nosťou.

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

Viac informácií o aktuálnej ponuke, ale aj o výhodách stavebného sporenia získate na adresách: 
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A Somorjáért Polgári Társulás meghívja Önt 2013. június 1-jén a

nemZeti kisebbségek hagyományőrZő gasZtroFesZtiváljára
Helyszín:  Somorja, Fő tér

téma: helyi ételek készítése és kóstolója; népviseletek, falusi szokások felelevenítése;
hagyományos edények, szerszámok, konyhai segédeszközök kiállítása; mesterségek bemutatása

email: istrocol@stonline.sk www.presamorin.sk tel.: 0905/27 69 32

meghívó
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       Ing.Juraj Morvay, Hlavná ,931 01 Šamorín                                                                 +421 908 877 760 
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DOMÁCNOSŤ-DIELŇA-ZÁHRADA-STAVBA

Kliešte a hasáky 
Kľúče a sady 
Skrutkovače 
Plynový program Meva 
Nože a nožíky 
Kufríky a toolboxy 

Sekáče a výsečníky 
Kladivá a mlaty 
Nožnice dielenské 
Zvierky a svorky 
Sponkovačky 
Vrtáky a sady vrtákov 
Zveráky a nožnice Giant 

Zdvíhacie zariadenia
Pilníky a rašple
Ochranné pomôcky 
Kefy a kartáče oceľové 
Brusivá a elektronáradie 
Kotúče 
Zvárací materiál 
Zváračky

Dielňa

Murárske náradie 
Kladivá a palice 
Rezače dlažby
Korunky a vyrezávače 
Výtlačné pištole  
Metre a meracie pásma
Vodováhy

Miešačky, miešadlá, nádoby a kladky 
Pílky a kosorezy 
Klince a vruty 

Stavba

Vidly 
Hrable 
Lopaty 
Drevené násady na náradie 

Kvetináče a palisády 
Pílky a pílové listy 
Sekery a kálačky 
Nožnice záhradné 
Silony, nože a textília 
Postrekovače 
Hadice, čerpadlá a 
pištole 
Konvy a náradie 
Motyky 
Rýľe 
Kosy

Kanistre, barely a sudy 
Vedrá, konvy, paráky a kotliny 
Vozíky a fúriky 
Dymovina 
Krby, sporáky a náradie 

Grilovacie náradie, podpaľovače 
Lisy, struháky a nádoby 
Plastové nádoby a koše 
Poštové schránky 
Zámky a kovania 
Pletivá, drôty a reťaze 
Regály, trezory, pasce, siete 
Metly, mopy, kefy a handry 

Maliarské potreby 
Lepiace pásky, žehliace dosky 
Pásy a poruhy , Rebríky
Svietidlá a predlžovačky 
Lampáše, teplomery, pumpy 
Výrobný program Pilana 
Motúzy a špagáty

Domácnosť

Záhrada

predajňa: Bratislavská cesta 80, Šamorín
kontakt: + 421 944 509 744
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