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A helyi Adókról és illetékekről
Városunk lakosai márciusban megkapták a hulladék elszállí-
tási illeték befizetéséről szóló végzéseket és a hozzájuk csa-
tolt postai pénzesutalványokat, majd április végén, május 
elején az ingatlanadó befizetéséről szóló végzéseket és pos-
tai utalványokat vették kézhez. Mivel mindkét esetben lejárt a 
kiszabott összeg első részlete befizetésének a határideje, utá-
nanéztünk annak, hogy polgáraink milyen mértékben tettek 
eleget törvényből eredő kötelességüknek. A részletekről Sár-
mány Ervin hivatalvezetőt kérdeztük.

A hulladék elszállítási ille-
ték évi összegének első felét 
április 30-ig kellett befizet-
ni, az ingatlanadóét pedig 
az átvételt követő tizenöt 
napon belül. Tudatosítot-
ták ezt az emberek, hiszen 
sokan el sem olvasták a vég-
zést, csak a postai utalvá-
nyon szereplő összegeket 
figyelték. Nem okozott gon-
dot számukra a határidő 
betartása?       
–  Tapasztalataim szerint nin-
csenek nagyobb gondok a 
határidők betartásával, mivel 
a korábbi években is hasonló-
an küldtük ki az említett vég-
zéseket. Városunk polgárai 
tulajdonképpen számolnak 
vele. Természetesen a mai 
gazdasági helyzetben min-
denkinek vannak problémái, 
ennek ellenére az adókat és 
az illetékeket mindenki igyek-
szik időben befizetni. Amiért 
természetesen köszönet jár.  
Az évi összeg második felét 
a szemét esetében augusz-
tus 15-ig, míg az ingatlan-
adó esetében október 30-ig 
kell befizetni. Ha valaki 
megfeledkezik ezekről az 
időpontokról, büntetésre 
kell számítania?
– Általában felszólítást kül-
dünk a nem fizetőknek és 

késve fizetőknek, ha valami-
lyen oknál fogva elfeledkez-
nek a 2. részletről. A notóri-
us nem fizetők száma, hála 
istennek, nem nagy, őket 
egyéb törvényes eszközökkel 
próbáljuk fizetésre bírni (nem 
fizetők listája a hirdetőtáblán 

és a város weboldalán, végre-
hajtás, stb.).
Megszoktuk már, hogy a 
kutyaadót minden évben 
január végéig mindennemű 
felszólítás nélkül be kellett 
fizetni. Idén ez nem így volt. 
A jövőben is kézhez kapjuk 
az erről szóló fizetési felszó-
lítást?
– Mivel megváltozott az adók-
ról szóló törvény, ezért várha-
tóan a jövőben is közös adó-
végzést (ingatlanadó, ebadó 
egy végzésben) fogunk kikül-
deni a város lakosainak.  
Hacsak nem novellizálják újra 
a törvényt, de ez nem valószí-

nű.
Mi a helyzet a többi helyi 
adóval és illetékkel? Ezekről 
honnan lehet tudomást sze-
rezni? Honnan tudhatom 
meg magánszemélyként, 
hogy mi után vagyok köteles 
adót, illetve illetéket fizetni?  
– Városunk összes kötele-
ző érvényű rendelete megta-
lálható a város weboldalán 
(www.samorin.sk). Ezen kívül 
munkatársaimmal együtt szí-
vesen nyújtunk tájékoztatást 
a helyi adókról és illetékek-
ről akár levélben, e-mailben, 
telefonon, akár személyesen a 
városi hivatalban.     (ti)

Vásárfiát Vegyenek!
Május 16–18-a között került 
megrendezésre a főtéren a 
tavaszi vásár. Bőséges áru-
kínálat és gazdag kulturális 
program várta az idelátoga-
tó vásározókat. Csütörtökön 
és pénteken délután négy 
órától voltak kulturális prog-
ramok a városháza mellett 
felállított színpadon, szom-
baton pedig egész napos 
programok szórakoztatták a 
kicsiket és nagyokat. 
A pénteki nap elég kalandos-
ra sikeredett, egy hívatlan 
vendég is jelentkezett este 
hét órakor: a viharos eső. 
Sajnos, ennek következté-
ben a Balatone zenekar kon-
certje, valamint Erika és Tibi 
mulatós koncertje elmaradt. 
Külön kiemelném a Vásárúti 
Dalárda férfikórus tagjainak 
helytállását, akiknek a műso-
ra közben érkezett a viharos 
eső, ennek ellenére ők hősie-

sen teljes egé-
szében végig-
énekelték a 
repertoárt. A 
tűzoltózene-
kar a színpa-
don köszön-
tötte egyik 
tagját, Sza-
bó Józsefet, 
aki hatvan éve 
zenél aktívan 
a zenekarban. 
A szombati napon reggel 
kilenc órától a helyi és kör-
nyékbeli alapiskolák biz-
tosították a színes progra-
mot. Délután a nyárasdi Sar-
ló citerazenekar adta meg az 
alaphangulatot. Az Arany-
kert bábszínház szlovák és 
magyar nyelvű előadására 
zsúfolásig megtelt a város 
főtere. A hangulatot a Csa-
li és a Prvosienka néptán-
cai és gyermekjátékai csak 

fokozták. Az esti Deep Voice 
Group és a Rockefellas zene-
karok koncertjei pedig iga-
zi fesztiválhangulatot terem-
tettek az idei vásárban. A 
koncert és a mulatozás este 
tíz óra után ért véget. 
Rengeteg ember, jó hangu-
lat, elégedett vásárosok és 
remélhetőleg elégedett vásá-
rozók – ez jellemezte az idei 
tavaszi vásárt.  

Kovács Koppány
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Bauer Edit európai parlamenti képviselő vendégül látott 
Strasbourgban egy somorjaiakból álló csoportot. A tanul-
mányi kirándulás résztvevői megismerkedtek az Európai 
Parlament működésével, betekintést nyerhettek munkájába, 
és egy közös ebédet is elkölthettek a képviselő asszonnyal. 
Felvételünkön Bauer Edit üdvözli Bárdos Gábor polgármes-
tert és Pogány Tibor alpolgármestert.               (ti)

Bárdos Gábor polgármester és Pogány Tibor alpolgármes-
ter májusban is köszöntötték a 70., 75., 80., 85. és több élet-
évüket betöltő polgártársainkat. A nyugdíjasok és rokkant-
nyugdíjasok klubjában havi rendszerességgel tartott össze-
jövetelen az ünnepelteknek jó egészséget, erőt, boldogságot 
kívántak.  

Erdei iskolában töltöttek egy hetet a tejfalui iskolások. Min-
den kisdiák végigjárta a bátorságtúrát a Kis-Fátrában. A jó 
hangulatról a kincskeresés, a hegymászás és a hosszú túrák 
gondoskodtak. A gyerekek a libegőt is kipróbálták. 

A tejfalui kisiskolások Anyák napja alkalmából szívhez szóló 
műsort készítettek az édesanyák és nagymamák részére. Fel-
lépett az iskola mellett működő énekkar is nagy Myrtil veze-
tésével.

Lapunk legközelebb július 20-a után, nyári dupla számként jelenik meg.



– Mindenképp fontos volt, 
hogy már maga a megszólí-
tás is elérje az emberi szíve-
ket. A meghívókat úgy próbál-
tuk megtervezni, hogy látha-
tó legyen: itt nem egy banális 
eseményről van szó. nekünk 
ugyanis örömhírünk van. 
Hitünk tartalma olyasmi, ami-
nek örülünk, mert a maga egé-
szében értelmet és értéket ad 
életünknek. S ha nekünk ez a 
legnagyobb kincsünk, akkor 
természetes indítást érzünk, 
hogy azt továbbadjuk mások-
nak is. Ez az esemény tehát, 
amely városunkban – leg-
alábbis a felszínen, ugyanak-
kor sokakban létük mélysége-
it érintve – elérte sok ember 
tudatát és szívét, nagyon fon-
tos volt. A hit megélése és a 
benne való növekedés ugyan-
is mindig misszió. Ez alkalom-
ból ez láthatóbb és egysége-
sebb formát öltött a progra-
mok egymásutánjában. S ha 
isten kegyelme igyekezetünk 
által legalább egy embert meg-
érintett, már nem volt hiábava-
ló a városmisszió szervezésére 
fordított fáradozás. Sok pozi-
tív visszajelzést kaptunk, és 
nem csupán gyakorló keresz-
tényektől, hanem olyan embe-
rektől is, akik valamilyen okból 
eddig még nem érezték, hogy 
az Egyház szívében nekik is 
fontos helyük van. Első benyo-

másként az is elmondható, 
hogy sok katolikus keresztény, 
aki korábban sem gyakorolta 
hitét, most sem tulajdonított 
különösebb érdeklődést ez ese-
mény iránt. Így érezhető, hogy 
a hit továbbadásának nem 
csupán a gyakorló keresz-
tények részéről vannak aka-
dályai, különösen abban az 
értelemben, ami a hit bátor, 
nyilvános megvallását illeti. 
Tömegek életstílusát jellem-
zi a szétszórtság és érdekte-
lenség minden iránt, ami az 
életnek valamilyen egységes, 
komoly irányt mutat. Ebben 
a tekintetben nagyon nagy 
feladat áll előttünk. Tovább-
ra is szólni kell az emberek-
hez, igénybe véve a kommu-
nikáció minden eszközét… 
A továbbiakban még inkább 
oda kell figyelni mások-
ra, hogy megtalálják isten 
„arcát”. Ki kell tehát monda-
ni a hitet, nyíltan és világo-
san, ugyanakkor a hit pozi-
tív igazságát hordozva segítő 
kezet kell nyújtani másoknak! 
Ennyiben a misszió nem ért 
véget. S az egy hét folyamán 
megtapasztalható gyümölcsei 
reményünk szerint a jövő-
ben további bőséges termést 
hoznak azok életében is, akik 
most éppenséggel nem tulaj-
donítottak jelentőséget e szere-
tetteljes meghívásnak. (ti)
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mAjális A PomlébAn
A már hagyományos egész 
napos családi rendezvény-
re, a Pomlé-majálisra idén 
is május elsején került 
sor. A kisebbeket és szüle-
iket délután kettőtől vár-
ták a gyerekfoglalkozások, 
ugrálóvárak és az állatsi-
mogató a réten. A jó idő-
nek köszönhetően szinte 
teljesen megtelt a rét.  Alig 
lehetett mozdulni  a sátrak 
között, ahol az iskolák peda-
gógusai, különböző városi 
szervezetek tagjai foglalkoz-
tak a gyerekekkel.  Mint min-
den évben, az arcfestészet 
vitte a prímet! 
A színpadon délután négy 
órakor kezdődtek a progra-
mok. A tűzoltózenekar és 
a mazsorettek igazi feszti-
válhangulatot teremtettek  
a program legelején, majd 
a latin-amerikai táncokat 
bemutató lányoknak is sike-

rült felpezsdíteni a szép 
számú közönség vérét.  A 
Lelkünkben a zene elneve-
zésű zenei tehetségkutató-
ban szereplő énekesek után 
a dunaszerdahelyi Arizo-
na popcsapat bizonyította 
már második alkalommal, 
hogy szép jövő áll előt-
tük a zenei pályán. A Kas-
sáról érkező Peter Pačut 
vérbeli Freddie Mercury-
imitátor, nemcsak a hang-
ja, de a kinézete is elhi-
tette velünk, hogy eredeti 
Queen-koncerten vagyunk.  
Este nyolc órától  a Rómeó 
Vérzik zenekar adott nagy 
sikerű koncertet.  A Pomlé-
majális történetében még 
nem volt ennyi ember a 
Pomléban, mint azon a 
május elsejei napon. Sike-
rült a szervezőknek ismét 
emelni egy szintet azon a 
bizonyos lécen.              (kk)

sikeres Városmisszió

A káPolnA 100 éVe

Lezajlott a somorjai városmisszió. Hogyan értékeli a május 
19-től 26-ig tartó rendezvénysorozatot? Meghozta a várt ered-
ményt a szervezésre fordított fáradozás? – kérdeztük Fóthy 
Zoltán katolikus plébánostól, a rendezvény megálmodójától.

A kápolna Tejfalu domináns 
épülete, melyet elődeink oda-
adással s nagy alázattal emel-
tek, és Sághy Alajos családja 
bőkezűségének köszönhető-
en fel is szereltek.
A nagyboldogasszony ünne-
pe utáni vasárnap, 2013. 
augusztus 18-án 9.30 órakor 
ünnepi szentmisével emléke-
zünk meg Tejfalun a kápolna 
felszentelésének 100. évfordu-
lójáról. 
Ez alkalomból szeretnénk 
kápolnánkat és környékét 
felújítani, szebbé tenni. Az 
elmúlt évben a környéke szé-
pült meg, idén az évforduló-
ig további felújításokat terve-
zünk, mint például: külső és 
belső festés és mázolás, ajtó- 
és ablakcserék, a beltérben új 
padok elhelyezése, a megvilá-
gítás és a hangosítás felújítá-
sa, valamint több belső beren-
dezés és tárgy cseréje. 
Fóthy Zoltán atya lelkesedése 
és odaadása sok hívőt és vilá-
gi embert magával ragadott. 
Reálisnak tűnik az álmok és 
elképzelések megvalósítá-
sa, s kis templomunk remél-
hetőleg megújul. Sokan ada-

koztak már perselybe és a 
somorjai plébániahivatal által 
nyitott bankszámlára, többen 
pedig munkájukat ajánlot-
ták fel. Ám továbbra is szíve-
sen fogadunk minden támo-
gatást és segítséget. Somorja 
város vezetése és önkormány-
zata finanszírozta a környék 
felújítását, ezzel járulva hozzá 
az évfordulóhoz.
Az évforduló részeként a 
somorjai Szent istván-napi 
ünnepségek keretében az 
ünnepi szentmise előtti 
héten, szerdán és csütörtö-
kön kulturális rendezvények-
re kerül sor Tejfalun. Ez alka-
lomból egy kisebb füzetet is 
szeretnénk kiadni. 
Bízunk a jóakaratú emberek-
ben és az összefogás erejé-
ben. Hitünk és lelkiismere-
tünk azt diktálja, hogy tisz-
teljük elődeinket, és megtart-
suk az általuk megteremtett 
javakat. Remélem, nagyon 
sokan vagyunk, akik eszerint 
élünk és gondolkodunk. Ezért 
vagyunk optimisták, és tud-
juk, hogy kápolnánk megújul.

Az intézőbizottság nevében 
Nagy József önkormányzati képviselő
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A 150 éve humanitárius tevékenységet végző Szlovák Vörös-
kereszt országos gyűjtést hirdetett, melynek keretében a 
somorjai alapszervezet május 23-án a város Fő terén propa-
gálta sokrétű tevékenységét. Mivel a rendezvényre az alap-
szervezet által szervezett véradást megelőzően került sor, 
a vezetőség tagjai invitálták a sátornál megállókat a hétfői, 
május 27-i véradásra is. Az országos gyűjtési akció egyéb-
ként június 30-ig tart, így a hónap utolsó hetében olyan 
Vöröskereszt feliratú sapkát vagy pólót viselő gimnazisták-
kal találkozhatunk Somorja utcáin, akik a Vöröskereszt szá-
mára gyűjtenek pénzadományt. Adakozzunk bátran, a pénz 
jó helyre kerül!                 (ti)    

elsősegélyből jelesre 
VizsgáztAk

Vért AdtAk

A tavalyi sikeren felbuz-
dulva a Szlovák Vöröske-
reszt somorjai alapszerve-
zete idén is megrendezte 
az ifjú életmentők versenyét, 
melyben a nagymagyari szlo-
vák és a nagyszarvai magyar 
alapiskola egy-egy csapatot 
indított, egyet a somorjai Bél 
Mátyás Alapiskola és hármat a 
somorjai Corvin Mátyás Alap-
iskola. A verseny nagy népsze-
rűségnek örvendett a tanulók 
körében, akik szinte élvezet-
tel járták végig a kilenc állo-
mást, melyekből három szóra-
koztató, játékos jellegű volt, a 
kikapcsolódást szolgálta. 
Elsősegélynyújtásból jelesre 
vizsgázott mind a hat csapat, 
a tagok példásan megállták 
helyüket, tudták, mi a teendő-

jük akkor, amikor valaki hir-
telen rosszul lesz az utcán, 
lecsökken a vércukorszint-
je, baleset éri vagy az infark-
tus jelei mutatkoznak raj-
ta. Ahogy azt Fürdős József-
től, a Vöröskereszt alapszer-
vezetének elnökétől meg-
tudtuk, az infarktusos bete-
get meglepően jól játszot-
ta Márkus Ferenc, amiért 
ezúton is köszönetét feje-
zi ki neki. A végeredmény 
a következőképp alakult: 1. 
Corvin Mátyás Alapiskola, 
2. Bél Mátyás Alapiskola, 3. 
Corvin Mátyás Alapiskola, 
4. Corvin Mátyás Alapiskola, 
5. nagyszarvai alapiskola, 6. 
nagymagyari Szlovák Tanítá-
si nyelvű Alapiskola.           (ti)    

Csörgő Tamás felvétele

Meglepően sokan, köz-
tük számos fiatal első vér-
adó jött el a Somorjai 
Városi Művelődési Köz-
pontba május 27-én, hogy 
részt vegyen a Vörös-
kereszt helyi szervezete 
által meghirdetett véradá-
son. Név szerint: Csenkey 
Lajos, Bartal Gabriella 
(Gomba), Zsigmond Oli-
vér, Kőváry Edit, id. Kőváry 
József, Schmidt istván, ifj. 
Kőváry József, Bogárová 
Mária, Kubincová Denisa, 
Vodnyánszky József, Sze-
gény Ferenc, Szegény Zol-
tán, Tóth József, Polák Zsu-
zsanna, Hancz Ferenc, Tóth 
Beáta, Csölle Renáta, Csi-
ba Claudia, Csiba Csaba, 

Tóth Angéla, Czanik istván, 
Mészáros Gabriella, Mészá-
ros Mónika, Kiss imre, 
Hennyey Péter, Belica Matej, 
Fehér Tibor, Bertalan János, 
Sárközi Margit, Puha Júli-
us, Cséfalvay András, Vass 
Géza, Rabina Szilveszter, 
Veres Gábor, Bándy György, 
Fekete Krisztina (Bős), 
Kenessy Dániel, Végh Mik-
lós, Herberger Anikó (Tár-
nok), Jávorka Lajos, Kovács 
Gabriella, Édel Mária, Hor-
váth Adrianna (Bős), Schiffer 
Simona (Hegysúr), Petríková 
Judit  (Dunatorony), Špaček 
Pavol, novotník Rastislav, 
novotníková Andrea, Briska 
Michal, Horváth Zsuzsanna, 
Soóky Erzsébet.    (ti) 

A Civilizációs Betegségben Szenvedők Szlovákiai Szövetsége 
Godány Erzsébet által vezetett somorjai alapszervezetének 
meghívására városunkba látogatott a mosonmagyaróvári 
Margaréta nyugdíjasklub küldöttsége. A testvérvárosunkból 
érkezett vendégek megtekintették Somorja nevezetessége-
it, köztük a római katolikus templomot, majd részt vettek a 
nyugdíjasok és rokkantnyugdíjasok klubjában tartott zenés 
összejövetelen. A búcsúzás pillanatai a jó hangulat közepet-
te is örömkönnyeket csaltak a résztvevők szemébe.            (ti) 
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hAtárokon átíVelő együttműködés 

Áprilisban ismét Magyarrév-
re (uherský Brod) látogattak 
a Somorjai Önkéntes Tűzol-
tó Testület tagjai Ürge Lajos 
parancsnok vezetésével. Az 
autóbusznyi csapat 26-án 
reggel fél nyolckor indult el 
a festői környezetű Morva-
vidéki kisvárosba, hogy cseh 
bajtársaikkal közösen árvíz-
védelmi gyakorlatot tartsa-
nak a várost átszelő Olšava 
folyón. A kétnaposra terve-
zett gyakorlat jelentőségét 
mutatja az is, hogy részt vett 
rajta Zlín megye tűzoltósá-
ga és más községek önkén-
tes tűzoltótestülete is. Váro-
sunkat Pogány Tibor alpol-
gármester, Sármány Ervin 
hivatalvezető, Czafik László 
önkormányzati képviselő és 
jómagam képviseltük.
Tűzoltóink végre kipróbál-
hatták a „Somorja – uherský 
Brod: istennek dicsőség, 
egymásnak segítség” elne-
vezésű projekt költségveté-
séből vásárolt mentőmotor-
csónakot. Cseh barátaink 
öt szivattyút, egy áramfej-
lesztő generátort és kilenc 
vízzel tölthető hordozható 
árvízvédelmi gátat vettek a 
két város és az Európai unió 
által támogatott projekt költ-
ségvetéséből. Tűzoltóink az 
egész hétvégén tartó közös 
gyakorlatozás során bemu-
tatták, hogyan tudják árvíz 
esetén ezeket az eszközö-
ket összehangolt munkával 
a mentési feladatok során 

hatékonyan felhasználni. A 
helyszín megválasztása sem 
volt véletlen, hiszen a stra-
tégiailag kiemelt fontosságú 
trafóállomástól nem mesz-
sze, az Olšava folyó partján 
tartották a gyakorlatot. Mint 
azt Patrik Kunčar, Magyar-
rév polgármestere megnyi-
tó beszédében kifejtette, 
a két város által elindított 
projekt és az általa beszer-
zett eszközök remélhető-
leg nagyban hozzájárulnak 
majd ahhoz, hogy ne ismét-
lődhessen meg az a fenye-
getettség, amelyet 2010-ben 
a medréből kilépő Olšava 
okozott azzal, hogy veszé-
lyeztette a közelben talál-

ható trafóállomást, amely 
több tízezer lakás áramellá-
tását biztosítja. A gyakorla-
tok mindkét napon a nyil-
vánosság számára is meg-
tekinthetőek voltak. Tűzol-
tóink nagy sikert arattak az 
új mentőcsónakjukkal tar-
tott bemutatón, amelyen a 
veszélyeztetett térségből tör-
ténő evakuálást is bemutat-
ták. De a többi bemutató: 
az árvízvédelmi gátak felállí-
tása, eltűnt személy mentő-
csónakkal történő keresése 
vagy a beömlő víz szivattyú-
zása is nagy érdeklődést kel-
tett a helyiek körében. A gya-
korlatok befejeztével cseh 
vendéglátóink gondoskod-

tak a jó hangulatról, és az 
uherský Brod-i sörgyár láto-
gatására invitálták városunk 
népes küldöttségét. A kétna-
pos találkozó alatt sor került 
a közös stratégiai dokumen-
tumot érintő feladatok és 
követelmények megvitatá-
sára is. Városunk képvise-
lői pedig tapasztalatot cse-
rélhettek a két város köz-
lekedésével, illetve parko-
lási gondjaival kapcsola-
tos problémák megoldását 
illetően. 
Elmondható, hogy a pro-
jektnek köszönhetően más 
téren is – tehát nem csak 
az árvízvédelem területén 
– hasznosan alakul a kap-
csolat a két város között. 
Az önkéntes tűzoltók júni-
us 15-én újra közös gya-
korlatot tartanak, ezúttal 
Somorja lesz a vendéglá-
tó. Egy nagyszabású gya-
korlatozás során, amelyen 
mentőhelikopter bevetésé-
vel is számolnak a szerve-
zők, bemutatják a két hajó 
ütközését követő mentési 
munkákat. Városunk veze-
tése és önkéntes tűzoltó-
ink nagy szeretettel vár-
nak minden kedves érdek-
lődőt a Duna partjára (az 
Ötösöki út végében) júni-
us 15-én reggel nyolc órára.

Tóth László projektmenedzser
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munkA után jutAlom
A Duna utcai óvodában 
hagyománya van annak, 
hogy a tavasz beköszöntével 
a szülőkkel közösen nagyta-
karítást rendezünk az óvo-
da udvarán és közvetlen 
közelében. idén a takarítást 
összekapcsoltuk a Slovak 
Telekom  Pontis Alapítvány 
által meghirdetett Zdravý 
životný štýl – Egészséges 
életmód pályázattal, amelyet 
óvodánk Vörös Alica óvó-
nő és egy szülő közreműkö-
désével megnyert. Fő célunk 
az egészséges életmódra 

való nevelés és a mozgáshoz 
való pozitív hozzáállás erő-
sítése volt. Fontosnak tart-
juk, hogy az óvodai nevelés 
segítse az egészséges élet-
vitel iránti igény kifejlődé-
sét, az egészséges életmód 
választását, az egészséget 
károsító magatartások visz-
szaszorítását.
Pályázatunkban nagy hang-
súlyt fektettünk a gyermekek 
mozgásigényének kielégíté-
sére, a harmonikus, koordi-
nált mozgás fejlesztését elő-
segítő udvari segédeszkö-
zök beszerzésére és a kíná-
lat bővítésére. Az egészsé-
ges, változatos étrendről az 
óvoda konyhavezetője és a 
szakácsnők gondoskodnak. 
Hangsúlyoztuk, hogy a gyer-
mekeknek játékos formában 
a gyakorlatban kell bővíte-
niük ismereteiket, tapasz-
talataikat. Hogy önellátóvá 
válhassanak, vegyenek részt 
a kerti munkákban, tudják 

használni a megfelelő kerti 
szerszámokat, gondozzák a 
kertet, és a megtermelt zöld-
ségekkel, fűszernövények-
kel egészítsék ki étrendjüket, 
ízesítsék a salátákat. A segí-
tőkész apukák mindkét olda-
lon erős, masszív gerendák-
ból összeállították a kiskert 
kerítését. 
Az elnyert hintákat felületi 
kezelés nélkül kértük, ezeket 
a szülőkkel közösen szeret-
nénk lefesteni. Tervezzük azt 
is, hogy újrafestjük a mászó-
kákat, a kerítést, a kaput és 

a járdán található jelzése-
ket. Az említett munkákba 
mind az óvoda alkalmazot-
tai, mind a szülők bekapcso-
lódnak.
Április 22-én A Föld világnap-
ja alkalmából a PRO REGiO 
DAnuBiA Polgári Társulás 
felhívására részt vettünk óvo-
dásainkkal a „Tisztítsuk meg 
a Csallóközt” címmel rende-
zett tavaszi nagytakarításon. 
Kesztyűket és zsákokat kap-
tunk, melyekbe a kicsik és 
nagyok közösen gyűjtötték a 
szemetet. A jól végzett mun-
ka után természetesen jutal-
mat kaptunk: minden osz-
tály külön-külön egy hatal-
mas vakondtortát! A gyere-
kek csillogó szeme elárulta, 
mennyire örülnek. Bízunk 
benne, hogy a felcsepere-
dő gyerekek követni fogják 
mindazt, amit kisgyermek-
korukban oly nagy érdeklő-
déssel sajátítottak el.

Horváth Erika

Május 23-án nyílt meg a városi művelődési központ Tallós-
Prohászka istván Kiállítótermében Peter Hargaš kiállítása. A 
tárlat június 13-ig tekinthető meg. A Pozsonyban élő festő 
alkotásaival már találkoztunk Somorján, mégpedig a felújí-
tott tűzoltószertár átadásakor.                          (–)

A TÁMASZALAP Polgári Társulás pályázatot 
hirdet ösztöndíjak elnyerésére a 2013/14-es 
tanévre. Az ösztöndíjon kívül megpályázható 
valamelyik idegen nyelv tanulása is a LINGUA 
SAMARIA NYELVISKOLÁBAN. Jóváhagyás 
esetén a nyelvtanulás költségeit a TÁMASZ-
ALAP megtéríti. 
A Pályázólap beszerezhető a Corvin Mátyás Magyar 
Tanítási nyelvű Alapiskolában a TÁMASZALAP vezető-
ségi tagjainál, ill. Kecskeméthy Viktornál – Gazda sor 
27., vagy letölthető az iskola honlapjáról: www.zscorvin.sk. 
A pályázólapot 2013. július 16-ig kell benyújtani. Sze-
mélyesen 2013. július 1-jén 1000 és 1200 óra között a 
TÁMASZALAP címén (Corvin Mátyás Alapiskola, i. em.) 
lehet leadni, vagy postán kell elküldeni  Kecskeméthy 
Viktor címére  (Gazdovský rad 27,  931 01 Šamorín). A 
hiányos vagy a határidő után benyújtott pályázólapokat 
a bizottság nem veszi figyelembe!!!

A pályázólaphoz mellékelni kell:
•	 	minden	pályázónak:	a	családtagok	minden	bevételét	

hivatalosan igazoló bizonylatokat,
•	 	alap-	és	középiskolások	esetében:	az	év	végi	bizonyít-

vány másolatát (mindkét oldalt),
•	 	elsős	 egyetemisták	 esetében:	 az	 érettségi	 bizonyít-

vány és az év végi bizonyítvány (mindkét oldalának) 
másolatát, valamint az egyetemi felvételről kapott 
értesítés másolatát,

•	 	a	többi	egyetemista	esetében:	a	2012/2013-as	tanév	
(mindkét szemeszter) indexlapjainak a másolatát.

 

További részletes tájékoztatás a TÁMASZALAP 
Polgári Társulás Szabályában, ill. Működési szabály-
zatában található meg, de tájékoztatást nyújtanak a 

vezetőség tagjai is személyesen  
 vagy az 562 42 19-es telefonszámon. 

PályázAt
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koszorúcskA-ünnePség A gimnáziumbAn

A Madách imre Gimnázi-
umban nemrégiben került 
megrendezésre a kvintó és a 
terció osztály koszorúcska-
ünnepsége. Az osztályfőnö-
kök sokat fáradoztak miat-
ta, s ezért köszönettel tarto-
zunk nekik, mivel a diákok 
részéről eleinte sok volt az 
ellenvetés. Sokan jókedvvel, 
de sokan félve várták első 
báljukat.
novemberben kezdődött 
a tizenkét órából álló tánc-
tanfolyam, melyet többször 
megszakítottak a különböző 
szünetek. Energikus táncta-
nárunk, Bodnár ivett azon-
ban így is tizenkét kötele-
ző táncra és több szaba-
don választott táncra taní-
tott meg minket. Az utolsó 
próbák során minden egyes 
tánchoz partnert kellett 
választani – ez néhányunk-
nak nehézséget jelentett.
Az ünnepség napja előtt 
három héttel elkezdődött a 
szervezkedés, a felkészülés. 

nagy lendü-
lettel merül-
tünk bele a 
szervezésbe, 
eleinte nem 
is gondolva 
arra, mennyi 
bajunk lesz 
vele a hetek 
során. Legna-
gyobb gon-
dunk a terítő-
hiány volt, de 
nem feledkez-
hetünk meg a 
szalvéták bonyolult hajtoga-
tásáról és a vasalásról sem. 
Szerencsére kis csapatunk 
mindent időben elkészített.
Végtére is elérkezett márci-
us 29-e, a nagy nap. Estefe-
lé folyamatosan érkeztek az 
osztálytársak, és nemegy-
szer elcsodálkoztunk egy-
más szokatlan megjelené-
sén. Pár perccel a rendez-
vény kezdete előtt megérkez-
tek a szülők, és megjöttek a 
tanáraink is. izgatottan vár-

ták a szereplésünket, akár-
csak mi, mert körünkben is 
nagy volt a feszültség. El kell 
ismernünk, hogy a főpróba 
jobban sikerült, mint a vég-
ső bemutató (?).
Elsőként a fiúk kapták meg 
koszorúcskáikat a lányoktól, 
majd ők is átadták nekünk a 
saját készítésű virágos kar-
kötőt. Aztán elérkezett a pil-
lanat, amikor mindenki meg-
mutathatta a tánctudását. A 
táncok három csoportba vol-

tak besorolva, mindegyik-
ben szerepelt egy standard 
tánc, egy latin-amerikai, egy 
nemzeti és egy modern tánc. 
Kedvenc táncaink közé a jive 
és a ritmikus csacsacsa tar-
tozott – nemzeti táncunk, a 
csárdás nem nőtt a szívünk-
höz. A táncok bemutatása 
után következett a szülői és 
tanári tánc, kisebb-nagyobb 
sikerrel. Ezt a hidegtálas 
vacsora követte.
Ezután kezdetét vette az iga-
zi, felszabadult szórakozás. 
Klasszikus örökzöld szá-
mok, valamint mai külföl-
di slágerek csendültek fel. A 
résztvevők nagyon jól érez-
ték magukat, ez minden-
ki arcán látható volt. igazán 
elégedettek voltunk a DJ-vel 
is, mivel még a szülőket is 
bevonta a programba. Szü-
leink így kipróbálhatták a 
letkiss, a kánkán, a mazurka, 
illetve a macarena alaplépé-
seit. A tánctanárunk nagyon 
büszke volt ránk, szava-
it idézve „nagyon fog neki 
hiányozni a mi vidám csapa-
tunk”.
Sajnos, ennek az estének is 
véget kellett érnie, éjjel egy-
kor el kellett hagynunk az 
iskola épületét. Végezetül be 
kell vallanunk, hogy nagyon 
hiányzik nekünk a tánctanár-
nő, a táncok, a péntek dél-
utáni próbák, a sok közös 
élmény. Mára már ebből 
persze csak egy szép emlék 
maradt, melyről maga a 
videó és a képek tanúskod-
nak.

Ajpek Vivien, Sármány Júlia, 
Šáhó Róbert- Kvinto osztály

nem csengetnek ki A nyelViskolábAn
Közeleg a vakáció, már a 
későn érkező nyári tavasz is 
ezt súgja. Lassan elnémul-
nak az iskola folyosói, nem 
sikít fel éles hangján a csen-
gő, bezárul az ajtó. Minden 
iskola nyári álmot alszik, 
hogy kipihenhesse nyugha-
tatlan diák-sokaságának zsi-
bongását.
De megtöri a hagyományt 
a már oly régen működő 
somorjai nyelviskola, mely-
nek életében a tavalyi év sok 
változást hozott. 
Talán észre sem vettük, de a 
sokunk által ismert és tisztelt 
iskolaalapító, Czére Gyön-
gyi búcsút intett iskolájának. 
Ám szerencsére a sors elébe 
sodorta lelkes utódait, akik 
folytatják munkásságát. Ez 
a fordulat több új folyama-
tot indított el az iskola éle-
tében. Ezek közé tartozik az 
is, hogy rendhagyó módon a 
nyári szünidőben nem zár-
ja, hanem még jobban kitár-
ja kapuit kicsik és nagyok 
előtt. Szeretné kihasznál-

ni a nyári időszakot 
arra, hogy megva-
lósítsa azt a tanítási 
módszert, melyre a 
rohanó hétköznapok 
nem adnak módot, 
ugyanakkor fontos-
ságát, hiányát még-
is egyre gyakrabban 
hangsúlyozzák peda-
gógusok, pszicholó-
gusok.
Ez a módszer a 
játék. Hiszen a gyer-
mek élete első évei-
ben legtöbb ismere-
tét a játékon keresz-
tül szerzi, s nem érzi teher-
nek, hanem kifejezetten szó-
rakoztatja. S ugyanez a mód-
szer még sokáig használha-
tó eszköz lehetne a tanulás 
folyamatában.
Hát ezt szeretné ötvözni a 
nyári nyelvi tábor. Lénye-
ge, hogy kikapcsolódással, 
játékkal, mozgással, kaca-
gással új ismereteket szerez-
zünk, és a régieket elmélyít-
sük. Célja, hogy a gyerekek 

ráérezzenek az ismeretszer-
zés örömére, a tudás birtok-
lásának büszkeségére úgy, 
hogy közben felhőtlenül 
élvezhessék a nyári pihenést 
és barátaik társaságát.
S hogy mindez megvalósul-
hat, köszönettel tartozunk 
a somorjai Corvin Mátyás 
Alapiskolának, mely bizto-
sítja a táborhoz szükséges 
helyszíneket.

(Linguania)
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Strieženec Sándor

Zenei élet Somorján 
éS környékén (15)
A csallóközcsütörtöki  Pegazus  
együttes első koncertjét Som-
orján a Pomléban adta 1977-
ben a május elsejei  ünnepsé-
gek keretében.  Az együttes sok 
szállal kötődött Somorjához, 
gyakran fellépett a városban és 
környékén, s egyik meghatáro-
zó személyisége, Paško Mihály 
hosszú évekig helyi lakos volt. 
Vele beszélgettem az együttes-
ről.
„Csallóközcsütörtökben a het-
venes években a fiatalság aktí-
van bekapcsolódott a zenei 
életbe. Ennek köszönhetően 

jól működött az ifjúsági fúvós-
zenekar, amely a helyi tűzol-
tóság mellett szerveződött, 
s alakult néhány beategyüt-
tes is, ilyen volt a Blue Star 
és a nosztalgia. Ez utóbbi-
nak én is tagja voltam, Hor-
váth Tibor (gitár), Jozaniak 
Róbert (basszusgitár) és 
Kállay Péter (dob) társaként. 
A csallóközcsütörtöki óvo-
da helyiségében ifjúsági klub 
működött, így alkalom nyílt 
a kezdő zenekaroknak bemu-
tatkozásra,  kapcsolattartás-
ra a közönséggel. itt találkoz-

tak a leendő Pegazus együttes 
tagjai is.”
 Az 1976-ban alakult Pega-
zus első felállása ez volt: Hor-
váth imre (ének), Lépes Ferenc 
(dob), Puss Ernő (basszusgi-
tár) és Paško Mihály (billentyűs 
hangszerek). idővel néhány 
tagcsere is bekövetkezett, 
így bekapcsolódott az együt-
tes munkájába Liszy Tibor és 
Jozaniak Róbert (gitár), Lépes 
Tibor, Johancsik Róbert (dob) 
és Bors Gábor (billentyűs) is. 
Karrierje csúcsán az együttes-
nek, amikor a kor szellemének 
és az elvárásoknak megfelelve 
nagyobb hangtechnikát hasz-
nált, Farkas Ferenc személyé-
ben technikusa is volt.
A Pegazus repertoárja felölel-
te az akkor szereplő magyar 

együttesek szinte 
egész „dalkincsét“. 
nem csoda, hogy az 
együttes nagyon nép-
szerű volt, rajongótá-
boruk rendszeresen 
elkísérte őket a fellépé-
sekre, akár a távolab-
bi bulikra is, gyalog, 
biciklin, autóstoppal... 
A Pegazus 1986-ban 
első helyezést ért el a 
járási együttesek ver-
senyén. Az ő nevükhöz 
fűződik az első nagy-
szabású rockfesztivál 

megszervezése  járásunkban. 
Az ifjúsági találkozó címszó 
alatt meghirdetett rendezvény 
1989 júliusában zajlott a nagy-
szarvai Fácánkertben, óriási 
sikere volt, több mint ezer fia-
tal látta. Érdemes megemlíteni 
néhány együttes nevét, ame-
lyek a Pegazus mellett fel-
léptek: Metal Sector – nagy-
lég, Perzeus – Bős, Karaván 
– Dunaszerdahely, Vénusz 
– Bacsfa.
Paško Mihály: „Az együttes 
1995-ig működött, akkor a 
járásban uralkodó zavaros 
biztonsági állapotok miatt 
(az alvilág rendszeresen meg-
zavarta a rendezvényeket), 
több más együttessel meg-
egyezve, úgy döntöttünk, 
hogy ilyen körülmények közt 
nem játszunk többé. 2003-
ban azonban újra felléptünk, 
majd pedig 2006-ban a Pega-
zus egy többszereplős sza-
badtéri koncerttel megün-
nepelte harmincéves szü-
letésnapját. itt vendégként 
fellépett, mások mellett, a 
Phoenix, a Coveral és a Mil-
ton együttes is.
A Pegazus tagsága közül 
manapság  Paško Mihály, 
Jozaniak Róbert (Veterán) 
és Horváth imre (HD-Duo) 
zenélnek aktívan.

(Folytatjuk)

Tisztelt Ügyvédnő!
Apám halála és az ezt követő hagyaté-
ki tárgyalás után nővérem azt akarta, 
hogy az örökséget úgy osszuk szét egymás 
között, hogy anyámé legyen 4/5 rész, a 
nővérem meg én pedig 1/6 – 1/6 részt 
kapjunk. Néhány hónappal ezután az 
interneten láttam, hogy anyám a részét 
eladta a nővéremnek. Nemrég pedig kap-
tam egy levelet a nővérem ügyvédjétől, 
hogy a nővérem már nem akar társtu-
lajdonban maradni velem, hanem vagy 
megveszem a házat a telekkel együtt, 
vagy akkor eladjuk. Arra, hogy a házat 
megvegyem, nincs pénzem, a nővérem 
pedig fenyegetőzik, hogy bíróságra ad 
engem. Azt szeretném kérdezni, hogy el 
kell-e mennem a találkozóra a nővérem 
ügyvédjével, aki a levelében leírta, hogy 
találkozni akar velem. Mit kellene ten-
nem ebben a helyzetben? Ha a nővérem 
eladja a házat, akkor én és a családom az 
utcára kerülünk.  

Tisztelt Levélíró!
Senki sem kötelezheti Önt arra, hogy 
a nővére ügyvédjével találkozzon. 
Ennek ellenére mindkét fél számára 
ésszerűbb lenne ezt a dolgot megol-
dani bírósági eljárás nélkül, ami mind-
kettőjüknek csak felesleges kiadásokat 
jelentene. A törvény szerint senki nem 
kényszeríthető arra, hogy társtulajdo-
nosi viszonyban maradjon. Amennyi-
ben a nővére bírósági eljárással akar-
ja megszüntetni és megosztani a közös 
tulajdont, mert Ön nem hajlandó vele 
bíróságon kívül megegyezni, köny-
nyen megeshet, hogy a bíróság majd 
kötelezi Önt a nővére perköltségének 
megtérítésére (ami ebben az esetben 
elég magas szokott lenni). A társtulaj-
don megosztásának ebben az esetben 
egyik módja az, ha Ön megvásárolja a 
nővére részét az ingatlanból. Megol-
dás lehet az is, ha a vételárat a nővé-
rének havi részletekben fogja törlesz-
teni, természetesen ebbe a nővérének 
is bele kell egyeznie. Viszont ameny-

nyiben ez elegendő anyagi fedezet hiá-
nyában nem áll módjában, akkor más 
megoldást kell választaniuk. Dönthet-
nek amellett is, hogy a nővére veszi 
meg az Önre eső részt az ingatlan-
ból, miközben Ön és családja bérleti 
díj ellenében továbbra is használhat-
ják az ingatlant. Több mint valószínű, 
hogy a nővére is tudatában van annak, 
hogy egy bírósági eljárás akár évekig is 
eltarthat – a bíróság nem fogja meg-
osztani a közös tulajdont pár hónap 
alatt. 
Azt tanácsolom Önnek, hogy keressen 
fel egy ügyvédet lakóhelye közelében, 
aki majd tanácsokkal látja el és képvi-
seli Önt a találkozón a nővére ügyvéd-
jével. Hozzáteszem, a legjárhatóbb 
útnak a kompromisszumot látom, egy 
olyan megoldást, mely mindkettőjük-
nek egyaránt megfelelne. Amennyiben 
nem egyeznek meg, a bíróság fog az 
ügyben dönteni, méghozzá nem feltét-
lenül az Ön számára kedvező módon. 

Jogi tanácsadás                                                   Dr. Varga Éva ügyvéd rovata

A Pegazus 1981-ben. Balról: Puss Ernő –  basszusgitár,  Jozaniak Róbert –  gitár,  
Horváth Imre –  ének, Lépes Ferenc –  dob, Pasko Mihály –  billentyűs hangszerek.
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DAVID NIcHOLLS:  
EGY NAP
Emma és Dexter az egyetemen ismerked-
tek össze. Eleinte csak kerülgetik egymást, 
ám a diplomaosztó buli után kalandos éjsza-
kát töltenek együtt. Aztán a sors úgy hoz-
za, hogy bár jó barátok maradnak, az útja-
ik elválnak. Emma munkát keres, a jómó-
dú családból származó Dexter pedig utazgatni kezd. Sze-
relmek, konfliktusok, félreértések és tragédiák szálainak 
bonyolult szövevénye bontakozik ki, ahogy évről évre követ-
jük életük eseményeit. Kacagtató, megható és izgalmas epi-
zódok váltják egymást, melyek során Em és Dex barátsága 
hol meglazul, hol pedig megerősödik. Végül vajon szenve-
délyes szerelem lesz a vonzalmukból? Vagy talán megma-
radnak egymás lelki társai, és életük végéig a  legjobb bará-
tok lesznek, akiket összefűz a közös múlt számtalan öröme 
és fájdalma? Annyi biztos, hogy aki közhelyes fordulatokra 
számít, azt számos kellemes – és néhány szívszorító – meg-
lepetés várja.
nagy-Britanniában lassan másfél éve stabil bestseller az Egy 
nap, mely a kritikusok és az olvasók egybehangzó vélemé-
nye szerint a legeredetibb és legjobb szerelmes regény a 
Bridget Jones naplója óta.
  

J. K. ROwLING:            
ÁTMENETI üRESEDéS
nagyregény egy kisvárosról. Az alig negy-
ven-egynéhány éves Barry Fairbrother halála 
szó szerint felforgatja Pagford városka lakó-
inak életét. Pagford színleg maga az angol 
idill, macskaköves piactérrel, ódon apátság-
gal, ám az elbájoló színfalak mögött számos 
viszály dúl. Gazdagok civódnak a szegényekkel, kamaszok 
a szülőkkel, feleségek a férjekkel, tanárok a tanítványokkal. 
Hamar kiderül, hogy Pagford nem az a háborítatlan, békés 
angol kisváros, aminek látszik. Barry átmenetileg megürese-
dett önkormányzati helye némelyekben szenvedélyes indu-
latokat kelt, másokat köpönyegforgatásra késztet. Az Átme-
neti üresedés az első olyan regény, amelyet Rowling felnőt-
teknek írt. – J. K. Rowling a Harry Potter kalandjairól szóló 
könyvsorozat szerzője. 1997 és 2007 között hét kötete jelent 
meg, amelyekből világszerte 450 milliónál több példány kelt 
el több mint 200 országban, 74 nyelven, és nyolc nagysikerű 
film is készült belőlük. J. K. Rowling számos díjat és kitün-
tetést kapott, többek közt a gyermekirodalomnak tett 
szolgálataiért a Brit Birodalom Érdemrendjét, a spanyol 
Asturias-díjat, a Francia Köztársaság Becsületrendjét és 
a Hans Christian Andersen-díjat. 

kommunikáció A szeretetről
„Túl sok a büszkeség, kevés az alázat,

túl sok még a tegnap, nincs helye a mának.
Túl sok lett a tudás, kevés a megértés,
túl régen emeltük magasra a mércét.

Túl sokat keresünk, és alig találunk,
túl keveset adunk, túl sok marad nálunk.

Túl nagyra becsüljük saját értékünket,
mégis túl kevesen szeretnek bennünket.

Túl betegek vagyunk, túl kevés az orvos,
túl kevesek vagyunk a millió gondhoz.
Túlharsogunk mindent a béke nevébe’,
mégis, világunkban túl kevés a béke.

Túl sok az indulat, hol higgadtság kéne,
túlszárnyaljuk egymást, de nem szállunk 

mégse.
Túl erős a földön a Mammon hatalma,
Istenét az ember rég magára hagyta...”

Körmendi Gitta gondolataival kezd-
te a katolikus egyházközség által szer-
vezett városmisszió keretében a városi 
művelődési központ színháztermé-
ben tartott előadását az Elnöki Érdem-
renddel és a Magyar Érdemrend 
tisztikeresztjével is kitüntetett Kudlik 
Júlia, akit vidékünkön leginkább az 

egykori Delta tudományos híradóból 
ismerünk. Kudlik Júlia szeretetről szóló 
szavai azon a feledhetetlen májusi estén 
megérintették a szíveket, s a Kossuth-
díjas Szvorák Katalin angyali üdvözletről 
szóló énekei még inkább hozzájárultak 
az est varázslatos hangulatához.
Az emberek nem szeretik a szeretetet – 
mondta Kudlik Júlia. – nem értik egy-
mást, nem érti társ a társát, szomszéd 
a szomszédját, főnök a beosztottját, 
beosztott a főnökét, kolléga a kollégá-
ját... A népek sem értik egymást. Korunk 
emberének a győzelem, az uralkodás a 
célja, pedig közö-
sen, egy csapa-
tot alkotva sokkal 
többre lennénk 
képesek. Vegyünk 
példát a termé-
szetből: A vad-
ludak V alakban 
repülnek. Elöl 
az erősebb, leg-
hátul a leggyen-
gébb. Az erősebb 
láttán erőre kap a 
gyengébb is, s így 
egymást segítve 

gyorsabban elérik céljukat, könnyebben 
teszik meg a kitűzött utat. Felfelé kelle-
ne néznünk, figyelnünk kellene a körü-
löttünk élő többi emberre is, szeretettel, 
megértéssel, alázattal. 
A csodás előadói est Kodály Zoltán: Esti 
dal című énekével ért véget. Szvorák 
Katalin csengő hangja újra ámulatba 
ejtette a közönséget. Akik nem hagy-
ták ki ezt az egyedülálló lehetőséget, és 
kényelmüket feladva megtisztelték jelen-
létükkel az előadást, megbizonyosodhat-
tak arról, hogy a szép szó, az ének és az 
ima mindig segít a túlélésben.      (ti)

Kellemes kávéházi hangulatban találkozott somorjai olvasó-
ival a két ismert publicista, Bolemant Éva és Póda Erzsébet, 
akik legújabb könyvük bemutatása után őszintén beszélget-
tek olvasóikkal az írásról, utazásaikról, nőkről, férfiakról, az 
életről...
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A Pomlérun fAntAsztikus siker
Ilyen esemény Somorján még nem volt. Városunk legszebb 
része, a Pomlé május 8-án megtelt versenyzőkkel és szurko-
lókkal. A PomléRun futóverseny első évfolyamába több mint 
hétszáz versenyző jelentkezett, több száz sportszerető néző 
szurkolt a futóknak. A versenyről a főszervezővel Czucz István-
nal, a CZ Slovakia Rt. tulajdonosával beszélgettünk.

Honnan ered a somorjai 
futás ötlete?
– Szeptemberben több 
somorjai barátomat beszer-
veztem a CZ Slovak Running 
Teamba, és együtt futottunk 
egy pozsonyi éjjeli versenyen. 
Ekkor döntöttem el, hogy 
Somorján is rendezek futóver-
senyt.
Tavaly októberben már 
volt városunkban egy 
futóverseny. Van köze a 
PomléRunhoz?
– Az volt a PomléRun nulladik 
évfolyama, amelynek során 
harminc barátommal és a 
kollégáimmal leteszteltük 
a Pomlét, hogy alkalmas-e 
hasonló jellegű versenyre.
Miért PomléRun lett a ver-
seny neve?
– A fiamnak jutott eszébe, 
hogy a futóverseny neve egy 
szójátékkal ŠamoRun legyen, 
nekem azonban hiányzott 
a megnevezésből a magyar 
nyelv. Ezért egy kicsit változ-
tattam rajta, PomléRun lett, 
amely általános jelentésű.
Futni lehetett volna a város-
központban is. Önök azon-
ban a Pomlét választották. 
Miért?
– Erdőben jobb futni, mint 
városban. És nekünk van egy 
fantasztikus parkerdőnk, a 
Pomlé. ilyen jellegű park nem 
sok városban található, ezért 

bűn lett volna nem kihasznál-
ni a lehetőséget.
Mikor kezdték el szervezni a 
versenyt?
– Fél évvel ezelőtt. Az első 
megbeszélés tavaly november-
ben volt, a szervezőbizottság 
elnöke a feleségem lett. A szer-
vezésben Hideghéty Klárika, 
Tóth imi, Rusňák Peter, Érsek 
Árpád segített. Célunk az volt, 
hogy egy olyan városi futóver-
senyt szervezzünk, amelyen 
minden korosztályhoz tarto-
zó és minden kategóriájú ver-
senyző részt vehet, gyerekek, 
felnőttek, profik, amatőrök, 
férfiak, nők, azaz bárki.
Megszólították az ,,ŠK pre 
radosť” klubot, melynek 
Juraj Nagy is tagja. Miért?
– Azért, mert sok tapasztala-
tuk van a futóversenyek szer-
vezésében. Mindent náluk 
rendeltünk meg, ami a futó-
versenyhez szükséges.
A meghirdetéskor mekkora 
részvétellel számoltak?
– Legfeljebb háromszáz részt-
vevőre számítottunk. Ezt a lét-
számot azonban már március-
ban elértük, és a jelentkezők 
száma állandóan nőtt. Valószí-
nűleg azért is volt ilyen magas a 
jelentkezők száma, mert Juhász 
Tibor teljesen ingyen egy remek 
plakátot készített. Jelenleg már 
a jövő évi PomléRun-plakát ter-
vén gondolkozik.

Egy héttel a verseny előtt 
leállították a nevezési lehető-
séget. A magas szám miatt?
– Pontosan. Akkor állítottuk 
le, amikor a jelentkezők szá-
ma elérte a hatszázat. De nem 

utasítottunk visz-
sza senkit. Végül 
hétszáz versenyző 
futott.
Milyen vissz-
hangja van a 
PomléRunnak?
– Csak jó. Minden-
ki elégedett volt, a 
futók, a nézők és a 
szervezők is. Hálá-
san köszönjük a 
város képviselői-
nek, a városi rend-
őrségnek, a tűzol-
tóknak, az egész-
ségügyi dolgo-

zóknak, a lakosságnak és az 
önkéntes szervezőknek, hogy 
segítettek a verseny probléma 
nélküli lebonyolításában. A 
városban már most mindenki 
azt kérdezi tőlem, hogy lesz-e 
második évfolyam.
Lesz?
– Természetesen lesz. Feltéte-
lezzük, hogy még magasabb 
lesz a résztvevők száma. Most 

már tapasztaltabbak vagyunk, 
tudjuk, hogy min kell még 
javítanunk. A versenyt össze 
szeretnénk kötni egy kis szó-
rakozással is, egy kellemes 
napot akarunk szerezni a 
somorjaiaknak.
Térjünk még vissza az első 
évfolyamra. Azok, akik nem 
voltak kint a Pomléban, 
és nincs internetük, meg-
nézhetik valahol a verseny 
összefoglalóját?
– igen, gondoltunk rájuk 
is. A Czucz-kávéházban meg-
tekinthető egy negyedórás 
összefoglaló.
Kellemes meglepetés volt 
az esemény karitatív jellege. 
950 euró startpénzt szed-
tek össze. Hova került ez az 
összeg?
– A somorjai nyugdíjas-
otthon kapta meg.
A PomléRunon ön is részt 
vett. Elégedett volt az ered-
ményével?
– nem. Az én kategóriámban 
a 32. lettem, a kilenc kilomé-
tert 54 perc alatt futottam 
le. Jövőre, remélem, hogy 50 
perc alatt teljesítem a távot.

Duducz Tibor
Čikovský Ján felvétele

büszke rá, hogy 
somorjAi

Czucz István Somorján született, és azóta is itt él. Ötven éve 
ugyanazon a helyen. „Somorja, a Pomléi út, a Pomlé – ez az 
a hely, ahol otthon vagyok, ahol boldognak érzem magam” – 
mondja a sikeres vállalkozó.
Czucz istván mindig büsz-
ke volt arra, hogy Somorja 
polgára. Így volt ez főisko-
lás évei alatt, a világ körüli 
utazásai idején, és így van ez 
jelenleg is.
Mint városunk lakosa rend-
szeres támogatója a somorjai 
sportnak, a kajak-kenunak, 
birkózásnak, kosárlabdának 
vagy éppen a focinak. „nem 
vagyok a legnépszerűbb 
sportág rajongója, de amikor 
láttam, hogy Csutora nor-
bert milyen rengeteget dol-
gozik az STK felfuttatásán, 
és máris milyen eredménye-
ket ért el a klubbal, úgy dön-
töttem, támogatni fogom a 

kék-fehéreket” – mondta a 
CZ Slovakia Rt. tulajdonosa.
Czucz istván akkor is felvet-
te a kapcsolatot barátjával, 
Hoffmann Márióval, amikor 
a nagyvállalkozó azon gon-
dolkozott, hol fogja felépíte-
ni az akvaparkot és az üdü-
lőkomplexumot, ahol helyet 
kap egy lóversenypálya is. 
nagyon büszke rá, hogy az ő 
ajánlása nyomán a pozsonyi 
vállalkozó Csölösztőt válasz-
totta. ,,Somorja vonzóbbá 
válik a turisták számára, és 
körülbelül 300 új munkahely 
is létesül” – fejezte be nyilat-
kozatát Czucz istván.

Duducz Tibor
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henrik, A fAntAsztikus

A legyőzhetetlen lányo-
kAt meglePte A tortA

Az Angol edzők 
VisszAtérnek

Az elmúlt hónap a somorjai vívóklubban Egyenes-Pörsök 
Henriké volt. Először egy nemzetközi tornán volt megállít-
hatatlan – mégpedig az ausztriai Klagenfurtban rendezett 
nemzetközi versenyen, melyen hét ország vívói vettek részt 
Ausztriából, Horvátországból, Litvániából, Magyarország-
ról, Olaszországból, Szlovéniából és Szlovákiából.
A legidősebbek kategóriájában (14 évesek) ötven verseny-
ző lépett a pástra, és a legjobb a somorjai vívó lett. Minden 
ellenfelét biztosan győzte le. A legnagyobb győzelmet a dön-
tőben érte el, amikor 15 : 5-re lelépte a hazai Martin Kainát.
Henrik remek formában vívott a 2013-as év első szlovák baj-
nokságában. Első lett a kadet kategóriában. Egyébként a 
somorjaiak mindent megnyertek. A lányok kategóriájában 
Bittera Kitti lett a legjobb, a fiúk pedig megnyerték a csapat-
versenyt. Az aranyérmet az Egyenes–Soóky–unger–Baráth 
négyes nyakába akasztották.

Duducz Tibor

Az FC STK 1914 Somorja 
fociklub vezetői június-
ban sem ülnek a babérjai-
kon. Június 9-én nemzetkö-
zi labdarúgótornát szervez-
nek a Pomléban az u10-es 
kategóriában szlovák, cseh, 
magyar és osztrák csapatok 
részvételével. 
Június 17–20-a között már 
második alkalommal kerül 
megrendezésre az a focitá-
bor, amelyben  a híres angli-
ai West Ham united Footbal 
Academy edzői oktatják a 
fiatal focipalántákat. Már a 

tavalyi tábor is nagyon sike-
res volt, hiszen egész Szlo-
vákiából érkeztek fiatal foci-
tehetségek.
Június 22-én szintén a sta-
dionban tartja a fociklub 
STK-juniális elnevezésű csa-
ládi rendezvényét, amikor 
is egész napos gyerekprog-
ramokkal várják a somorjai 
családokat. 
A nyár folyamán a klub 
strandfocibajnokság szer-
vezését is tervezi, amelyen 
somorjai amatőr csapatok 
indulnának.                (kk)

Egyenes-Pörsök Henrik a dobogó legfelső fokán

Városunk kosárlabdalányainak (15 éves korig) nincs ellen-
felük. Már három éven keresztül. Diósi Albert edző tanítvá-
nyai május közepén újabb bajnoki címet szereztek.
Az alapszakaszban ugyan két meccset elvesztettek a lányok, 
ennek ellenére gond nélkül bejutottak a szlovák bajnokság 
következő szakaszába, ahol 14 meccsen nem találtak legyő-
zőre.
A négyes döntő helyszíne a somorjai csarnok volt. A nézők 
hazai sikernek tapsolhattak, lányaink mind a három mecs-
csüket megnyerték. Szép serleget, valamint érmeket is kap-
tak, és nagyon örültek az ízletes tortának, amellyel a vezetők 
ajándékozták meg őket. 
Hogy 2013-ban is Somorja volt a legjobb, azt bizonyították 
a kihirdetett különböző kategóriák. A torna legjobb ötösé-
be három hazai lány is bekerült: Mareková Bronislava, Szeitl 
Vanessa és Lelkes Júlia. A legjobb dobó Szeitl Vanessa lett, 
a legjobb irányító Šustová Adriana, a különdíjat pedig ,,A 
jövő tehetsége”, Mareková Bronislava kapta meg.

Duducz Tibor

A sikeres lányok edzőjükkel, Diósi Alberttel
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2013. március 17-én 
Bohušová Erika, április 
19-én Bán Xaver és Reviľak 
Bruno, április 21-én 
Jesková Sofia, április 30-án 
Nagy Zoé Kamilla és Rigo 
Sebastián, május 1-jén 
Király Erik, május 2-án 
Dimić Sebastian, Horváth 
Hugo és Nagyová Liana, 
május 3-án Turiničová Lau-
ra, május 6-án Steinová 
Tamara Mária, május 8-án 
Matúšeková Emma, május 
11-én Čižmár Martin, 
május 15-én Bogár Kris-
tóf, Biznárová Katarína 
és Rigová Katarína, május 
19-én Nagyová Andrea, 
május 23-án Kiss Leonard 
látta meg a napvilágot.
Sok sikert, újszülöttek!

2013. május 5-én Kováč 
Péter és Bošňák Mária, 
május 18-án Pörsök Zoltán 
és Both Lívia, május 25-én 
Sípos László és Borbás 
Simoneta, Kovalčík Libor 
és Gaverníková Ildikó.
Gratulálunk!

SZÜLETETT VÁROSi MűVELőDÉSi KÖZPOnTHÁZASSÁGOT KÖTÖTT

2013. április 30-án Antalics 
Fridrich 63 éves korában, 
május 2-án Bugár Mária 
79 éves korában és Leffler 
Ödön 83 éves korában, 
május 3-án Bergendi Zol-
tán 79 éves korában, május 
7-én Husvéth József 81 éves 
korában, május 11-én Bódis 
Julianna 69 éves korá-
ban, május 21-én Školková 
Dobromila 92 éves korá-
ban, május 26-án Nagy 
György 58 éves korában 
távozott az élők sorából.
Béke poraikra!

ELHunYT

2013. MÁJuS12

KÖSZÖnTő

Jó egészséget, sok erőt, bol-
dogságot kívánunk azon 
polgártársainknak, akik 
júniusban töltik be 70., 75., 
80., 85. és több életévü-
ket: Tauber walter, Purger 
Lajos, Kirchner Mária, 
Takács Péter, Klúčiková 
Mária, Galamboš Ferenc, 
Nagy Benjamin, Reindl 
Margit, Szabó József, 
Vavrečka Anna, Zezulka 
Erzsébet, Görcs Barbara, 
Vanková Emília, Őri Pál, 
Hideghéty Margit, Soós 
Erzsébet, Babós Erzsébet, 
Varga Anna, Ikréni Mária, 
Németh éva, Golis Ist-
ván, Gyökeres Judit, Armai 
Ferenc, Pörsök József, Var-
ga Ferenc, Vais Ágoston. 

MEGEMLÉKEZÉSEK

KÖSZÖnETnYiLVÁnÍTÁS

KÖSZÖnTÉS

Szíve nemes volt, keze dolgos,
Élete nehéz volt, álma legyen boldog.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk halálának 20. évfordulóján
KONTÁR GYULÁRA.
Felesége és gyermekei családjaikkal

Fájó szívvel emlékezünk június 21-én, halá-
lának 5. évfordulóján a drága férjre, apára és 
nagyapára,

VARGA FERENcRE.

Emlékét örökké őrző családja

Soha el nem múló szeretettel emlékeztünk 
május 17-én, halálának első évfordulóján

NAGY JóZSEFRE.

Emlékét őrző szerető családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2013. május 10-én 
elkísérték utolsó útjára a somorjai temetőbe
HuSVÉTH JóZSEFET.
Hálás szívvel köszönjük a koszorúkat, virágokat és a részvét 
meleg szavait.

A gyászoló család

„Születésnapodon köszöntsön a hajnal,
Ne szálljon szívedből bánatos sóhaj.
Tekints fel az égre,
Köszöntsön a napnak aranysárga fénye.”

Szívből köszöntjük 50. születésnapja alkalmából
VASI LAJOST.
Kérjük a jó istent, adjon neki sok erőt, egészséget és hosszú, 
boldog életet családja körében.
Boldog születésnapot kíván: az egész család

•  Június 12.  Táncakadémia  – a németh-Šamorínsky istván 
Művészeti Alapiskola tánc tagozatos diákjainak fellépése – 
18.00

•  Június 13.   Táncakadémia – a németh-Šamorínsky istván 
Művészeti Alapiskola tánc tagozatos diákjainak fellépése az 
iskolák részére – 9.00 és 11.00

•  Június 14.   Szkukálek Lajos kiállításának megnyitója – 18.00
•  Június 15.  A DEJA Vu kihelyezett klubestje a Pomléban. Fel-

lépnek: Janko Lehotský, Török Ádám, The Buttons, Erich 
Boboš Procházka, németh imre, Deep Voice Group – 16.00

•  Június 22.   Megafesztivál a Pomlé városi parkban. Fellépnek: 
3+2, nótár Mary, LL Junior, Jolly and Suzi, Kis Grofó, Hollósy 
Band, Daavid, Vidéki mulató  – 12.00

•  Június 26.  Ünnepi tanévzáró – Bél Mátyás Alapiskola – 8.15
•  Június 26.  Búcsú az iskolától – Búcsú a kilencedikesektől – 

Bél Mátyás Alap-iskola – 14.00
•  Június 27.  Ünnepi tanévzáró – Corvin Mátyás Alapiskola – 

8.30

A Gandhi civil Társulás 
2013. június 22-én 17.00 

órakor tartja a 
hagyományos ROMA 
KULTúRFESZTIVÁLT 
Somorján, a Fő téren.  

A gazdag program, étel, 
ital biztosítva van.

A szervezők nevében min-
denkit nagy szeretettel 

vár: 
Sipos Károly elnök. 

Azért a víz az úr...
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nyelvstúdió

New!

individuális angol nyelvoktatás felnőtteknek és gyermekeknek

csoportos oktatás kezdőknek és haladóknak kezdés: 2013 szeptember

felkészítő tanfolyamok érettségizőknek

kommunikációs tréningek

modern elemek az oktatásban (videofilmek, dalszövegek, DVDk, szituációs játékok)

top minőségű tankönyvek és cd-k

sokéves oktatói tapasztalat

Apollo Centrum; 2. emelet
Szél utca 2283/43, Somorja; Tel: 0903/27 03 27
w w w . s p e a k - e n g l i s h . s k
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P O Z V Á N K A
Mesto Šamorín a Dobrovoľný hasičský zbor v Šamoríne 

Vás pozývajú
na spoločné cvičenie hasičských jednotiek a jednotiek integrovaného záchranného systému, 

ktoré sa uskutoční s finančnou podporou Európskej únie v rámci projektu 
„Šamorín – Uherský Brod: Bohu ku cti, blížnemu na pomoc“

Miesto konania: 
Zdrž Hrušov Vodného diela Gabčíkovo (Ötösöki cesta- pokračovanie  

Rybárskej ulice smerom na Dunaj)
Dátum a čas konania: 

15. 06. 2013, od 9:00
Program cvičenia: 

-   od 9:00 do 10:00 požiarno-taktické cvičenie s námetom  
„Zrážka lodí PD Morava a Vienne s následným požiarom a únikom ropných látok“

-  od 10:00 do 10:30 ukážka záchrany topiaceho
-   od 10:30 do 10:50 vyhodnotenie projektu – príhovor zástupcov miest Šamorín  

a Uherský Brod a slávnostné odovzdanie záchranného motorového člna
-   od 11:00 do 12:00 ukážkové cvičenie s protipovodňovými bariérami  

JSDH Uherský Brod a DHZ Šamorín

M E G H Í V Ó
Somorja Város és a Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület  

tisztelettel meghívja Önt
a tűzoltó egységek és az integrált mentőszolgálat további  

egységeinek gyakorlatára,  mely  az Európai Unió anyagi támogatásával 
„Somorja – Uherský Brod: Istennek dicsőség, embernek segítsék“ című projektum  

keretén belül lesz megrendezve.
Színhely: 

Bősi vízi erőmű Körtvélyes-i tárolója (Ötösöki út – Halász utca folytatása)

Időpont

2013. június 15, 9:00 órától
A gyakorlat programja:  

-  9:00 órától 10:00 óráig tűzoltó taktikai gyakorlat, melynek témája a „Morava és Vienne 
hajók ütközése, ezt követő hajótűzzel és olajtermékek szivárgásával“;

-  10:00 órától 10:30 óráig vízben fuldokló ember mentésének bemutatója;
-  10:30 órától 10:50 óráig a projektum eredményeinek kiértékelése– Somorja város és 

Uherský Brod város elöljáróinak köszöntő beszéde és az új mentő-motorcsónak  
ünnepélyes átadása a Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület használatába;

-  11:00 órától 12:00 óráig bemutató gyakorlat árvízvédelmi mobil  
gátrendszer használatával. 

Šamorín – Uherský Brod: 
Bohu ku cti, blížnemu na pomoc

CSEMADOK KALANDTÁBOR  
Somorján

2013. augusztus 19-23-ig
Minden nap 8.00-17.00 óráig

Várunk minden 7-12 év közötti gyereket, 
aki igazi kalandokra vágyik.

Garantáljuk, hogy nem fogsz unatkozni!

Az önfeledt szórakozás, ismeret és tapasztalatszerzés mellett  
felfedezzük Somorja város kulturális és természeti kincseit.

Minden nap más helyszínen!

Bázishely: a Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár

A tábor költsége személyenként 45€ 
(magába foglalja a napi háromszori étkezést is), 
július 25-ig lehet befizetni a Városi Könyvtárban. 

Jelentkezési lapot a  könyvtárban vagy Mezzei Adélnál 
az iskolában lehet igényelni.

Táborparancsnokok: 
Kovács Koppány és Pirk Ilona 

Kalandra vágysz?

Szeretsz nyomozni, 

kincseket keresni?

Ha igen, itt a
 helyed!

hirdessen
nálunk!!!

somorja és vidéke
e-mail: noviny@samorin.sk
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Ponúkame Vám za bezkonkurenčné najnižšie ceny
- vždy čerstvé kvety z Holandska (ruže, ľalie, chryzantémy, orchidei, anturie),

- ruže od 1,10 €
- kytice (gratulačné, smútočné, dekoračné),

- črepníkové kvety,
- vence, aranžmány, sviečky, kahance za veľkoobchodné ceny!!!

Príďte nás návštíviť na adrese Školská 41, 
Šamorín (pri cintoríne)
Tešíme sa na Vás!

Jazykové štúdio

New!

individuálna výuka anglického jazyka pre deti aj dospelých

skupinové kurzy pre všetky úrovne od septembra 2013

prípravné kurzy pre maturantov

komunikačné tréningy

moderné prvky vo výuke ( videofilmy, pesničky, DVD a situačné hry)

učebnice a cd top kvality

dlhoročné skúsenosti vo výuke

Apollo Centrum; 2. poschodie
Veterná 2283/43, Šamorín; Tel: 0903/27 03 27
w w w . s p e a k - e n g l i s h . s k

INZERUJTE 
U Nás!!!

ŠamoRíN a okolIE
E-maIl: NovINy@samoRIN.sk


