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Megújul a Szél utca 
egyik SzakaSza

Június 18-án reggel munkagépek jelentek meg a Szél utcá-
ban, és az áruház melletti parkolónál felszedték a gyalog-
út burkolatát. Felújítják a Szél utcát? – kérdezték többen is. 
A választ az illetékeseknél, a városháza építészeti osztályán 
kerestük. Valacsay Mária osztályvezető tájékoztatott. 

– A Szél utca teljes felújí-
tására a város már évekkel 
ezelőtt elkészíttette a kivi-
telezési terveket. A kultúr-
ház melletti körforgalom 
megépítésével el is kezdő-
dött a beruházás megvalósí-
tása, azonban anyagi forrá-
sok hiányában a város csak 
szakaszosan tudja megva-
lósítani a terveket. Elodá-
zódott a versenytárgyalás 
kiírása is. A város vezeté-
se végül úgy döntött, hogy 
a munkálatokat szakaszok-
ra bontva az Area Somorja 
Kft. fogja elvégezni. Az 
első szakaszban a járda fel-
újítására kerül sor a kör-
forgalom és az Iskola utca 
között. Ezen a részen új 
utcai lefolyókat helyeznek 
el, megépítenek egy lassí-
tó szigetet, és az úttest is 
új aszfaltburkolatot kap. 
Továbbá felújításra kerül a 
közvilágítás is.  
Mikorra várható a munká-
latok befejezése?
– Remélhetőleg az új isko-
laév megkezdéséig, kora 
ősszel befejeződik a munka 
ezen a szakaszon. A tervek 
szerint a jövő évben hason-
ló módon szakaszosan fel-
újításra kerül az utca másik 
szakasza is, az Iskola utcától 
a Mély úti körforgalomig.

Már javában folyik a 
halottasház felújítása is a 
somorjai temetőben. Hol 
tart a munka?
– A halottasház felújítása 
az ütemterv szerint folyik. 
Az átépítést az épületet 
bérlő és kezelő városi vál-
lalat, az Area Somorja Kft. 
saját beruházásaként való-
sítja meg. Mint ismere-
tes, a felújítás és bővítés 
a takarékosabb, költség-
kímélő kivitelezés miatt 
egyszerűsödött az erede-
ti elképzeléshez képest. A 
régi épülethez hozzáépí-
tett új szárnyban egy kül-
ső raktár, korszerű hűtő- 
és fagyasztófülkék, előké-
születi, szociális és egyéb 
helyiségek kapnak helyet. 
Megváltozik az egész épü-
let beosztása is, ami lehe-
tővé teszi majd, hogy a 
szertartásokat méltóbb, 
kegyeletteljesebb környe-
zetben lehessen lebonyo-
lítani. A javasolt megoldás 
természetesen számol új 
nyílászárók beültetésével, 
a ravatalozó megnagyobbí-
tásával és a burkolatok fel-
újításával is. Utolsó lépés-
ként az épület külső tata-
rozására és környékének 
rendbe tételére kerül majd 
sor.     (ti)

SoMorjai kiSS tibor a Magyar 
képzőMűvéSzeti egyeteM 

rektora lett

Áder János magyar köztársa-
sági elnök az emberi erőfor-
rások miniszterének javaslatá-
ra 2017-ig megbízta Somorjai 
Kiss Tibor egyetemi tanárt 
a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem rektori feladatainak 
ellátásával – olvashattuk a saj-
tóban megjelent hírt. Minden 
somorjai embert büszkeség-
gel töltheti el, hogy városunk 
szülötte, Somorjai Kiss Tibor 
a magyar művészeti képzés 
fellegvárát, a Magyar Képző-
művészeti Egyetemet igazgat-
hatja. Ez a feladat életpályájá-
nak, eddigi munkásságának 
elismerését jelenti, és egyben 
kihívás is a kiváló művészem-
ber számára, hiszen egy ilyen 
rangos intézmény igazgatása 
a művészi tehetségen túl sok-
féle egyéb képességet, szerve-
zői, menedzseri készséget és 
pénzügyi ismereteket is meg-
kíván. 
Kiss Tibor a néhai Kiss Imré-
nek, a kiváló és sokak által 
tisztelt és szeretett rajzta-
nárnak a középső fia. Alap- 
és középiskoláit Somorján 
végezte. 1984-ben Lipcsében 
végzett grafikusként a Grafi-
kai és Képzőművészeti Főis-

kolán (Hochschule Grafik 
und Buchkunst). 1985-től 
Budapesten él. 2002-ben DLA 
fokozatot szerzett a Magyar 
Képzőművészeti Egyetemen. 
1992 óta az egyetem tanára, 
később adjunktusa, docense, 
majd tanszékvezetője. Mun-
káiban személyes élmény-
anyagát a kortárs művé-
szet eszközeivel, a klasszi-
kus litográfia hagyománya-
inak magas szintű ismere-
tében valósítja meg. Tipog-
ráfiával és könyvtervezéssel 
is foglalkozik. Számos ösz-
töndíjban és szakmai elis-
merésben részesült, 2002-
ben Munkácsy-díjjal tüntet-
ték ki. 2005-ben megkap-
ta Somorja Város Életmű-
díját. Több önálló kiállítása 
is volt külföldön, valamint 
Magyarországon és Szlová-
kiában, többek közt számos 
alkalommal So morján is a 
fivére, Kiss Csaba által ala-
pított és vezetett At Home 
Galleryben. A kinevezéshez 
gratulálunk, további mun-
kájához és e komoly feladat-
kör ellátásához sok sikert 
kívánunk!

Solymos Lívia

Korszerűsödik, épül, szépül városunk
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Szent IStván napok Somorján  •   auguSztuS  12–18.

Jubilánsokat köszöntött az önkormányzat nevében Bárdos 
Gábor polgármester és Pogány Tibor alpolgármester június 
25-én. Azoknak gratuláltak, akik júniusban töltötték be 70., 
75., 80., 85. és több életévüket. Üdvözlőbeszédükben mind-
ketten megköszönték azt a munkát, amit a ünnepeltek eddig 
is végeztek a családjuk és a köz javára, s arra kérték az egy-
begyűlteket, hogy a jövőben is erejükhöz és egészségükhöz 
mérten kapcsolódjanak be a közéletbe, lássák el jó tanácsok-
kal a fiatalokat.                (ti)

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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2013. június 27-én tartotta ülését 
a városi képviselő-testület

élénk vita 
a nyitva tartáSról

Az önkormányzat ülésén a 
tárgyalási pontok jóváha-
gyását követően a képvise-
lők jóváhagyták a város 2013. 
évi költségvetésének első 
negyedévi teljesítését, melyet 
elfogadhatónak tartottak, 
hiszen a bevételi oldal teljesí-
tése 26,9, míg a kiadási részé 
18,01 százalék. Elégedettsé-
güknek hangot adva módo-
sították az évi költségvetést, 
mégpedig a bevételi és kiadá-
si részt egyaránt 8 313 724 
euróról 8 350 884,58 euróra.
A városi főellenőr második 
félévi munkatervének jóvá-
hagyását követően 4/2013 
szám alatt elfogadásra került 
a 15/2012. számú, a laká-
sok bérbe adásának feltétele-
it taglaló rendeletet módosí-
tó javaslat is. A 6/2013 szám-
mal jóváhagyott rendelet-
tel kiegészült a 9/2012 szá-
mú piaci és vásári rendtartás-
ról szóló városi rendelet. E 
kiegészítésre azért volt szük-
ség, hogy az évente négy 
alkalommal (április, június, 
szeptember, október) terve-
zett kirakodóvásárt, úgyne-
vezett bolhapiacot előírás-
szerűen lehessen megtartani. 
Élénk vitát váltott ki az üzle-

tek és szolgáltatásokat nyúj-
tó vállalkozói egységek nyit-
va tartásának feltételeiről 
szóló 5/2013 számú rende-
letre tett javaslat, mely ren-
delet a hosszan tartó vitát 
követően végül is elfogadás-
ra került. A képviselők jóvá-
hagyták néhány kisebb ingat-
lan cseréjét és eladását. Érté-
kesítésre került az egykori 
méntelep területe is, a ver-
senypályázat nyertese az ad 
hoc bizottság döntése alap-
ján a garamszentkereszti 
(Žiar nad Hronom) szék-
helyű Ardis részvénytársa-
ság lett. A testület dönté-
se értelmében megnyitják a 
város területrendezési ter-
vét is, melybe kisebb terüle-
tek, úgynevezett zónatervek 
beépítésére is sor kerül. 
A képviselők interpellációja 
napirendi pontban szó volt 
a szabadidőközpont udva-
rán levő hinta kihaszná-
latlanságáról, meggondo-
landó, nem kellene-e áthe-
lyezni máshová, de arról is, 
hogy a piactérrel szemben 
levő épületben nyilvánosan 
is használható illemhelyet 
láthatóbban kellene megje-
lölni.                          (on)        

Városunk egyik lakótelepén május végén megjelent a felvéte-
len látható textiles kuka. Csak pár napig láthattuk, mert júni-
us első napjaiban elszállították. El kellene gondolkodni raj-
ta, nem lenne-e érdemes használt ruhák és cipők gyűjtésére 
szolgáló gyűjtőedényeket is kihelyezni a városban…             (ti)

A Bacsfán immáron 5. alkalommal rendezett Csallóközi 
Vadászünnepség 2013 rendezvény keretében tartott Csalló-
köz-kupa lövészversenyen ismét a somorjai Szabados Imre 
bizonyult a legjobb lövőnek. A felvételen a győztes és fia, 
kezében az első helyért járó trófeával 

Fotópályázat 2013
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 – Városháza, 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 fel-
tüntetni:
Vezetéknév és keresztnév, a születés dátuma, postacím és 
e-mail cím, a képek témája, a képek címe, a fényképezőgép 
típusa.
Csak olyan számítógépes korrekciót fogadunk el, amely a 
kép információtartalmát nem változtatja meg. Tilos a mon-
tírozás, több kép egymásra másolása, a képen szereplő 
elemek kiretusálása vagy bemásolása és a fotó bármilyen 
egyéb hamisítása. Megengedett a kép megvágása, a színek 
korrekciója, a fotó fekete-fehér és monokróm konverziója. 
A képek tartalmáért az alkotó felel.
A közerkölcsöt sértő és a gyűlöletkeltésre alkalmas fotókat 
kizárjuk a versenyből.  
A versenyző tudomásul veszi, hogy a verseny kiírója a 
beküldött képeket ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja 
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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MiSSzionáriuS SzerzeteSek az iSkolában
A Városmisszió keretében 
május 24-én ellátogatott a 
Corvin Mátyás Alapiskolá-
ba a magyarországi verbita 
misszionárius szerzetesrend 
két tajga: Gergely atya, aki 
Lengyelországból szárma-
zik, és Ferenc atya, aki Nád-
szegen született. 
Az előadás elején Gergely 
atya arról beszélt nekünk, 
hogy attól, hogy más a bőr-
színünk, vagy más nyel-
ven beszélünk, mind egyek 
vagyunk – Isten gyermekei. 
Megtanultunk egy angol 

dalt, amely a Jézus irán-
ti mély szeretetről szólt. 
Később Ferenc atya beszélt 
Indiában szerzett élménye-
iről. Elmesélte, hogy ren-
geteg ott a szegény család. 
Példának hozta fel, hogy 
mi azért vagyunk mérge-
sek, mert nem kapjuk meg 
a legújabb elektronikus dol-
got, ők pedig örülnének, 
ha lenne tető a fejük felett. 
Elmondta, hogy Indiában 
csak az jár iskolába, akinek 
van rá pénze. Érdekes szá-
munkra, hogy ott minden-

ki vallásos, mindenki hisz 
valamiben. Beszélt nekünk 
az indiaiak szokásairól, ame-
lyek számunkra szintén 
nagyon furcsák voltak: pl. a 
nők nem vághatják le a haju-
kat, csak akkor, ha feláldoz-
zák valamilyen célra. 
Egy hindu kislányról is 
mesélt, aki  AIDS beteg-
ségben szenved. A törté-
net arról szólt, mit is gon-
dolt a kislány Jézus Krisz-
tus önfeláldozó tettéről, aki 
meghalt értünk a kereszten. 
A kis hindu lány azt mondta: 
„Nekünk sok istenünk van, 
de egy sincs köztük olyan, 
mint a ti Uratok.” Az atya 
rengeteg képet mutatott az 
indiai templomokról, a köz-
lekedésről és az ottani élet-

ről. Az előadást egy videó-
val fejezte be, amely az otta-
ni emberek összetartásáról 
szólt.  
A vetítővásznon indiaiakat 
láttunk, akiknek egy árvaház 
volt az otthonuk. Nagyon 
megsajnáltuk őket. Gergely 
atya elmagyarázta, hogy 
azért vannak az árvaház-
ban, mert a szüleik egy halá-
los vírusban haltak meg. Lát-
hattuk, hogyan termesztik 
a banánt, és hogyan élnek a 
szegény, valamint a nagyon 
gazdag emberek. Az indiai-
ak végül egy virágcsokorral 
köszöntek el az atyától. Ez 
az összejövetel tanulságos 
volt, és nagyon tetszett.

Illés Melinda, Tám Enikő, 
Zakariás Attila, 5. b

Június 6-án tartották Nyitrán a Poznaj slovenskú reč elne-
vezésű szlovák nyelvi verseny országos döntőjét. A Corvin 
Mátyás Alapiskolát két diák képviselte a 4. osztályból. Boda 
Barbara az 1. helyen végzett, Juhász Mátyás pedig ezüstsá-
vos besorolást kapott. Felkészítőjük Chudoba Katalin tanító 
néni volt. (A képen a nyertesek felkészítőjükkel.)                             

A Corvin Mátyás Alapiskola diákjai tanulmányi kiránduláson vettek részt. A Vértes hegység egyik leglátványosabb, 3,5 km 
hosszú haraszt-hegyi tanösvényét járták be, valamint megtekintettek egy szintén tanösvénnyé átalakított bauxittelepet Gánt 
mellett. Az esős időjárás ellenére a tanulók szorgosan megoldották a különböző feladatokat, fényképeket készítettek. A 
Lóállás-tető elnevezésű irtásréten lepkéket és egyéb rovarokat gyűjtöttek, gyíkokra vadásztak. A bauxitbányában dombot 
másztak és kőzeteket gyűjtöttek a több millió éves sziklák közt.                 (HT)

tanulMányi kiránduláS a vérteSben
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jó buli volt Fergeteges hangulatban
Immáron a harma-
dik Deja Vu Party 
zajlott június 15-én 
a Pomlé szabadté-
ri színpadán. Verő-
fényes napsütés-
ben a nagyszá-
mú nézősereg tar-
talmas és sokszí-
nű műsort látha-
tott. Volt zenei 
témájú nemzetközi 
karikatúrakiállítás 
és nemes vere-
tű népzene a Csalló és a 
művészeti alapiskola mellett 
működő Csali zenekar elő-
adásában. Különböző zenei 

világot képviselő együttesek 
sorjáztak a színpadon, így a 
fiatalos rockot játszó Royko 
Passage, a nosz-
talgikus zušband 
Inka Galbáčová és 
Németh Imre szó-
listákkal. A rock-
popra beállt Deep 
Voice Group erős-
sége a kidolgozott 
hangszerelés volt, 
no meg a szólisták, 
Gaál Jenő és Lašán 
Mihály karakte-
res énekhangja. 
Üde színfoltja volt 
a rendezvénynek a kárpát-
aljai Rát községből érkezett 
gyermekek, az ottani Szent 
Mihály Gyermekotthon lakó-
inak műsora.
A házigazda Deja Vu együt-
tes saját műsorán kívül a 
rendezvény sztárjainak, 
Janko Lehotskýnak és Török 
Ádámnak a kíséretét is elvál-
lalta. A siker nem maradt 
el, s miután a The Buttons 

is nagyszerűen teljesített, a 
közönség elégedetten térhe-
tett haza.
A rendezvény rendezője-

ként hadd mond-
jak köszönetet a 
maroknyi szerve-
zőgárdának, akik 
nélkül a feszti-
vál nem jöhetett 
volna létre. Így 
Dobos Lászlónak, 
Szinghoffer Gábor-
nak, a háttérben 
pedig Dobosová 
Renátának és Gaál 
Jenőnek. Köszön-
jük a közreműkö-
dést a műsorveze-

tőknek (Inka Galbáčová és 
Strieženec Dávid), a szpon-
zoroknak s mindazoknak, 

akik hozzájárultak a rendez-
vény sikeréhez.
Akik ott voltak, tapasztalták, 
hogy nem elvetélt gondolat 
az embereket korra és nem-
zetiségre való tekintet nélkül 
találkára hívni. A jó hír az, 
hogy a szervezők már dol-
goznak a IV. Deja Vu Party 
előkészületein. 

Strieženec Sándor
Dobosová Renáta felvételei

A Csalló zenekar

Deep Voice Group

Török Ádám

Júniusban számos rendez-
vény zajlott városunkban. A 
hónap minden hétvégéjére 
több akció is jutott, így ki-ki 
kedvére válogathatott közü-
lük. Például 22-én  nagysza-
bású juniálist tartott a sta-
dionban az STK futball-
klub, a Pomléban a fergete-
ges gasztro-  és zenefeszti-
vál zajlott, míg városunk Fő 
tere a Gandhi Polgári Társu-

lás által 9. alkalommal ren-
dezett roma kulturális fesz-
tiválnak adott otthont. Jó 
hangulat, töretlen jókedv 
jellemezte az utóbbit. Sípos 
Károly főszervező, a társu-
lás elnöke is elégedettségé-
nek adott hangot. Ahogy 
azt megtudtuk, eleinte egy 
kicsit tartott tőle, hogy a 
nagyszabású pomléi rendez-
vény szinte mágnesként fog-
ja vonzani az embereket, s a 
főtéren nem lesz néző. Sze-

rencsére nem így történt, 
az emberek jöttek-mentek, 
szép számban megfordultak 
városunk főterén is, szem-
mel láthatóan jól érezték 

magukat. Hogyne, hiszen a 
színvonalas programok mel-
lett gazdag volt az étel- és 
italkínálat, nem hiányzott 
a kürtős kalács, valamint a 
lufi- és játékárus sem.
Nagy sikert aratott fellépé-
sével a nagymagyari Mini 
Tini tánccsoport, színvona-
las zenéjével Bódis Ernő és 
cigányzenekara, továbbá a 
szintén nagymagyari Csínó 

és társai együttes, valamint 
az évek óta rendszeresen 
fellépő, Janikaként ismert 
Sárközi János és zeneka-
ra. Énekelt a közönségnek 
a somorjai Mezei Gitus és 
a nagyszarvai Lelkes Petro-
nella, temperamentumos 
táncával pedig a légi tánc-
csoport és a tonkházai Spa-
nyol Rózsa táncegyüttes 
szórakoztatta a nagyérde-
műt. Az est fénypontja ezút-
tal is, mint ahogy az előző 

évek során, Rigó Mónika, 
a cigánydalok koronázott 
királynője volt, akit a közön-
ség nagy-nagy szeretettel 
fogadott.   (ti)        

Bódis Ernő és cigányzenekara

Sárközi János és zenekara Nagymagyarról 
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Miért fizetünk 
feleslegesen?

De kérem, hogyhogy azért is fizetni 
kell? – teszi fel a jogos kérdést a lelki-
ismeretes adófizető polgár. Hiszen leve-
gőtengerben élünk, a levegő minden-
ki számára korlátlan mennyiségben 
elérhető. Az adófizető polgárnak telje-
sen igaza van. De most nem a mindün-
ket körülvevő áldott levegőről van szó, 
hanem a szemeteskontérekbe dobált, 
de nem összenyomott kartondobo-
zokról. Két-három nagyméretű doboz 
kitölti a konténer űrtartalmát. A szeme-
tet nem súlyra veszik át, hanem köbtar-
talomban, és ezért fizetünk egyformán, 
ha darabos szemét van benne, vagy 
papírkarton-dobozokba zárt levegő. 
Ugyanígy van ez a flakonokkal. Pedig 
a helyes megoldás csak egy pár másod-
percig tartó műveleten múlik. A karto-
nokat laposra, kisebb méretre összehaj-
togatjuk vagy feldaraboljuk. A műanyag 
flakonok esetében elég egy erélyes ráta-
posással az űrtartalom egy huszadára 
csökkenteni a flakont. Ezek a művele-
tek sem nem munka-, sem nem időigé-
nyesek, ugyanakkor felesleges kiadá-
sokat takaríthatunk meg velük. Lehet, 
hogy ez egyeseknek nevetséges kicsi-
ség, de általában véve hasznos. Jó vol-
na, ha minél többen megszívlelnék. Azt 
kívánom, hogy így legyen.

Puss Rudolf

A sport és szórAkozás jegyében

A gimis diákok bécsben jártAk

A mozgáskorlátozot-
tak somorjai alapszer-
vezete májusban a 
győri Pünkösd Fesz-
tiválon vett részt. A 
fesztiválon a mozgás-
korlátozott és szelle-
mi fogyatékos fiata-
lok bemutatták ügyes-
ségüket és tudásukat: 
láthattunk jelbeszé-
des és kerekes székes 
táncot, szavalókórust 
és egy rövid komédi-
át is. A gazdag prog-
ramot táncmulatság 
követte.
Szervezetünk májusban nemzetkö-
zi versenyen vett részt Pápán. Tagja-
ink több sportágban versenyeztek. 
Férficsapatunk elnyerte a Barátság-
kupa díját. A sportrendezvényre négy 
országból érkeztek résztvevők: Auszt-
riából, Magyarországról, Szerbiából és 
Szlovákiából.
Június elején nemzetközi sportverseny 
zajlott a mozgáskorlátozottak számára 
Győrben. A rendezvényt az Egyetértés 
Győr SE szervezte. A sportolók külön-
böző városokból érkeztek: Győr, Pápa, 
Szombathely, Nagymegyer és Somorja. 
Az asztaliteniszben női kategóriában 
Sárközi zsuzsanna 3. helyezést ért el, 

a férfiak kategóriájában pedig Sárközi 
Tibor a 2. lett. Tekében a női kategóriá-
ban Sárközi Irén a 2., Fekete Éva pedig 
a 3. helyet szerezte meg. A legfiatalabb 
versenyzőnk, Fekete Márk megkapta a 
legjobb ifjúsági versenyzőnek járó díjat.
A szervezet június végén ünnepélyes 
összejövetelt rendezett a nyugdíjasok 
és rokkantnyugdíjasok klubjában. Fehér 
Ferenc elnök és Sárközi Tibor alelnök 
köszöntötte az első félévben ünneplő 
névnaposokat és kerek életévüket betöl-
tő születésnaposokat. A rövid köszön-
tőt szórakozás, ízletes estebéd és az 
értékes tomboladíjak kisorsolása követ-
te.

 Sárközi Zsuzsanna

A sok elszenvedett németóra után 
iskolánk, a Madách Imre Gimnázi-
um diákjai élesben is kipróbálhatták 
tudásukat. Ezért a bécsi kirándulást 
már mindenki türelmetlenül várta. 
Egész napos kirándulásról volt szó, 
amelyet a mi iskolánk és egy bécsi 
szakközépiskola szervezett.
Programunk rendkívül gazdag volt, 
fő részét az osztrák diákok és taná-
raik tervezték. Első megállónk a 
schönbrunni kastélynál volt. Vendég-
látóink végigvezettek minket az óriási 
díszkerten, megmutatták a park leg-
érdekesebb látnivalóit. Ezután villa-
mossal és metróval a vendéglátó isko-
lához utaztunk, hogy ott is körülnéz-
hessük. Az ebédlőben finom ebéddel 
vártak minket. A diákok nagyon ked-
vesek voltak, legtöbbször ők szólítot-
tak meg minket, s igyekeztek beszél-
getést kezdeményezni. Néhányan 
közülünk vállalták is a kihívást.
Majd egy nagy séta következett Bécs 
belvárosában. Egy órácska nézelő-
dés után már indultunk is kirándu-

lásunk utolsó helyszínére, a Práter-
be. Sokaknak ez a vidámpark volt a 
nap legizgalmasabb és legemlékeze-
tesebb része. Az óriáskerékről elénk 
tárult a hatalmas város, Bécs köz-
pontja. Egy kis kacskaringós vonato-

zás után elbúcsúztunk a vendéglátó-
inktól, és új élményekkel gazdagodva 
indultunk haza. Másnap dicsekedve 
számoltunk be angolt tanuló osztály-
társainknak a kirándulásunkról. 

Plutzer Béla, Szeptimo osztály
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Andrássy-családtalálkozó
Május 25-én került sor az Andrássy 
család első találkozójára Gútoron. Az 
Andrássy ősök Csukárpakáról származ-
nak, és a leszármazottak többsége ma is 
a Csallóközben és a Mátyusföldön él.

A találkozó megszervezését többéves 
kutatómunka előzte meg. Három lel-
kes fiatal: Bugár zoltán, Bohuš István és 
Kövesdi István kezdték tanulmányozni 
a családi iratokat, és a levéltári anyago-
kat is ők tárták fel. Jómagam komolyab-
ban 2010-ben kezdtem el kutatni. A kuta-
tás alapját levéltári adatok, egyházi anya-
könyvek képezték, továbbá értékes ada-
tokhoz jutottunk rokonok és ismeretlen 
emberek által. Szeretném megjegyezni, 
egyikünk sem tudományos kutató, levél-
táros. Valamennyien laikusként kezdtünk 
a kutatáshoz, amit senki sem bánt meg, 
mert egy nagy, kalandos időutazásban 
volt részünk. 
A családfán az első adatok az 1650-es 
évekből származnak, 815 személy és 13 
generáció szerepel rajta. A találkozón kb. 
150 ember vett részt. 
A találkozó hetében koszorút vittünk az 
ősök sírjaihoz Csukárpakára, és meggyúj-

tottuk az emlékezés mécseseit. Ez nagyon 
megható esemény volt számunkra. 
Az ünnepség programja színes volt. Adat-
gyűjtéssel kezdődött, és történelmi átte-
kintéssel folytatódott.  Az előadásban szó 
volt a címerekről és a nemesi levelekről is. 
A továbbiakban ismertettük weboldalun-
kat www.andrassyfamily.com, ahol min-
denki megtalálhatja a családfát, valamint 
az Andrássy-családfához fűződő adato-
kat. 
A nagyszabású találkozó egyik fénypont-
ja volt a szentmise, amelyet Fóthy zoltán 
plébános úr celebrált a híres Árpád-kori 
gútori templomban. 
A találkozó résztvevőitől eddig csak pozi-
tív visszajelzéseket kaptunk. Levélben és 

telefonon keresztül is sok volt a köszönet 
az összejövetel megszervezéséért. 
Tavasszal, amikor lányom felvetette a 
találkozó gondolatát, én azonnal elve-
tettem, mivel úgy gondoltam, két és fél 
hónap alatt egy ilyen nagyszabású akci-
ót nem lehet tető alá hozni. Örülök, hogy 
ennek ellenére hozzáfogtunk a szerve-
zéshez. Sikerült összeállítani egy lelkes 
szervezőbizottságot, tagjainak ezúton 
is szeretném megköszönni a fáradságot 
nem ismerő munkát. Nem volt köztünk 
„főnök”, mindenki magáénak tekintette 
az ügyet, és ezért volt sikeres a találkozó. 
Remélem, nem ez volt az utolsó családta-
lálkozó, hanem hagyománnyá válik.

Csíkász Erzsébet, Somorja

Féltve őrzött bizonyítványok

augusztus 3-án lenne százéves 
Husvéth Lajos tanító bácsi – állt meg a 
hírrel szerkesztőségünkben egyik volt 
tanítványa, Hushegyiné Czvedler Ildi-
kó, aki így mesélt szeretett tanítójáról: 
– Tudom, hogy Husvéth Lajos egy 
nagyon szigorú tanító bácsi volt, mi is fél-
tünk tőle, amikor a hatodik osztályban 
az osztályfőnökünk lett. De mi voltunk 
az utolsó osztálya, így mi már csak a sze-
retetet kaptuk tőle. Szerintem a mi osz-
tályunk kapta belőle a lehető legjobbat, 
amit csak lehetett, egy meglágyultabb 
személyiséget. De azt is tudom, hogy ő a 
szigorával megosztotta a diákokat és az 
embereket is maga körül. Szigorú ember 
volt kemény tartással, de két dologhoz az 

egész életében hű maradt: a 
nemzetiségéhez és vallásá-
hoz. Mindkettő olyan osz-
lop volt az életében, ame-
lyekre állandóan támasz-
kodott, olyan fonalat jelen-
tettek számára, amelyeket 
követett, s amelyekről min-
dig nyíltan beszélt. Ez a két 
nagy eszme: nemzetiségé-
nek a felvállalása bárhol bár-
milyen körülmények között 
és a vallásához való hűség 
nyomot hagyott oktató-

nevelői munkájában, áthatotta az életét, 
a stílusát, az emberekhez való kötődését.  
Visszaemlékezve a vele töltött pillana-
tokra, a nyolcvanas évek végén, ami-
kor már beteg volt, sokat látogattuk őt. 
Eszembe jut, milyen mókásan beszélt 
nagy vágyáról: megélni az ezredfordu-
lót, a 2000. évet. Megélte, 2000. szeptem-
ber 1-jén, életének 87. évében halt meg. 
A halála előtti évben, 1999 októberében 
még egy nagy álma valóra vált: elutazha-
tott a Szentföldre. A Remény újság 1999. 
évi 45. száma ír a zarándokútról: „Ami-
kor megláttuk őt a repülőtéren, megijed-
tünk. Hogyan fogja bírni ez az idős, gör-
nyedt ember a hőséget és a sok gyalog-
lást? Nem lesz terhünkre? De mikor meg-

tudtuk, hogy életének nagy vágya telje-
sült, és amikor láttuk testi erejét felülmú-
ló akaratát és elszántságát, megnyugod-
tunk. Sőt, nemcsak megnyugodtunk, 
hanem épültünk Lajos bácsi magatartá-
sán. Az egész zarándokcsoport kedvence 
lett. Két őrzőangyala, az udvardi Erzsike 
és a kajali Gizike vezették, vigyáztak min-
den lépésére, és lehetővé tették számára, 
hogy a jeruzsálemi szent helyeket meglá-
togassa...” (Részlet Husvéth Lajos saját 
kezűleg írt életrajzából.)
Husvéth Lajos igazi néptanító volt, olyan 
ember, aki alázattal végezte munkáját. S 
hogy mennyi szeretet volt benne az osz-
tálya iránt? Hushegyiné Czvedler Ildikó: 
– Emlékszem, akkoriban még úszoron 
lakott imádott feleségével, s osztá-
lyunk meglátogatta őt. Azt a mérhetet-
len szeretetet, azt az örömteli fogadta-
tást, amiben részünk volt, nem lehet 
szavakkal kifejezni. Mint ahogy azt a 
felbecsülhetetlen munkabírást sem, 
amellyel a tanító bácsi rendelkezett. Az 
iskolakertben tanított bennünket arra, 
hogyan kell bánni a földdel, hogyan 
kell ápolni a növényeket. Szép emlé-
kek, de a legszebb emléket számomra a 
remegő kezű, gyönyörű gyöngybetűk-
kel írt bizonyítványok jelentik, melye-
ket féltve őrzök unokáim, dédunokáim 
részére.

Tóth Ilona

Husvéth Lajos 1999-ben kísérőivel, a kajali Gizikével és az udvardi 
Erzsikével
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Strieženec Sándor

Zenei élet Somorján 
éS környékén (16)

Hideghéty Jenő: – A Csalló 
1977-ben alakult mint az azo-
nos nevű néptáncegyüttes 
kísérőzenekara. Egyik szor-
galmazója a megboldogult 
Presinszky Lajos bácsi volt, 
aki a Csemadok felől támo-
gatta a csoport első lépé-
seit. Kezdetben két hege-

dű, továbbá brácsa, nagybő-
gő, cselló felállásban játszot-
tunk, ehhez jött két furulya 
és két citera. A zenekar és a 
tánckar mellett éneklőcso-
port is működött.  A Csalló 
alapító tagjai közt ott volt 
Ürge Mária (Hugi), ő lett az 
együttes első vezetője, aki 
nagy becsvággyal és hittel 
fogott bele a zenekar arcula-
tának kialakításába. 
Hecht Éva: – Hugi valóban 
tiszteletre méltó és meghatá-
rozó szereplője volt a kezde-
ti időknek. Tragikusan bekö-
vetkezett haláláig (1991) 
szinte családjának tekintet-

te a zenekart, és már-már 
fanatikus megszállottsággal 
vezette. Szakmailag is sokat 
tudott segíteni, hiszen nép-
dalgyűjtő is volt, de e téren 
Ág Tibor zeneszerző, nép-
dalkutató is „felügyelte” a 
zenekar műsorának stílus-
tisztaságát. Ürge Marika 

halála után Hideghéty Jenci 
vette át a zenekar vezetését, 
s mind a mai napig az ő irá-
nyítása alatt működünk. 
Hideghéty Jenő: – Autenti-
kus zenélésre törekszünk, e 
célnak mindent alávetünk, 
az egyes tájegységek zenéjét 
a lehető legnagyobb stílus-
hűséggel adjuk elő.
Az együttes hamar elfog-
lalta helyét a hazai kultu-
rális életben, gyakori fellé-
pője lett a népzenei fesz-
tiváloknak (Gombaszög, 
zselíz, Myjava, Východná), 
sőt még magyarországi tánc-
együttesek is rendszere-

sen hívták őket kísérőnek.  
Az 1992-es Ki mit tud?-on 
a csallóközkürti énekcso-
port kísérőjeként a közép-
döntőig jutottak, a Tavaszi 
szél vizet áraszt népdalver-
senyen az országos döntőbe 
kerültek, s rendszeresen részt 
vettek a Szlovákiai  Magyar 
Táncháztalálkozón, ahol 
önálló koncerttel is bemutat-
koztak. 1994-től Jóka község 
hagyományőrző csoportjának 
zenei kíséretét is ők adják. 
Igencsak bő azon országok 
listája, ahol a közel negyven 
év alatt felléptek: Magyaror-
szág, Spanyolország, Francia-
ország, Izrael, Németország, 
Ausztria, Olaszország, Hol-
landia, Belgium, Svédország, 
Észtország, Törökország, 
Csehország, Lengyelország, 
Szlovénia, Szerbia és Romá-
nia-Erdély hallhatta-láthatta 
muzsikálásukat.
Néhányan a volt Csalló-tagok 
közül hivatásos karriert futot-
tak be, így Takács Ádám ma 
a budapesti Honvéd Tánc-
együttesben tevékenykedik és 
a Budafolk együttes prímása. 
Mellette Lelkes Tibor (Szőt-
tes, Ifjú Szívek, Ritka Magyar 
Folk Band) és Hanusz zol-
tán (Szőttes, Figur banda, 
Rév zenekar, Ritka Magyar 
Folk Band) viszi jó hírét a 
Csallónak.
1986-ban Ürge Mária és 
Hegyi Brigitta vezetésé-
vel megalakult a Csali 
gyermekegyüttes, amely az 
évek során fontos utánpót-
lásbázisa volt a Csallónak. 
Ez a csoport néhány éve a 
somorjai Németh-Šamorínsky 
István  Művészeti Alapiskola 
mellett működik Hideghéty 
Jenő vezetésével.

A Csalló mai tagságáról 
Hecht Évi beszél: – A Csalló 
egy baráti, majdhogynem test-
véri társaság, nagyszerű han-
gulatú, családias próbák és fel-
lépések zajlanak.  Hideghéty 
Jenci alapító tag, én a Csali-
ban kezdtem, 1994-től vagyok 
Csallós. Ekkor jött Bohus 
zoltán (zumi) is a zenekar-
ba, előtte a Ghymesben brá-
csázott, és más műfajokban 
is tevékenykedik. A bőgős 
Csenkey Jenő (Bene) kisebb 
megszakításokkal a 80-as 
évek elejétől játszik nálunk, 
Baráth László (Pici), szintén 
volt Ghymes-tag, már régeb-
ben is muzsikált velünk, 
2012-től ismét stabil Csallós. 
Hideghéty Szilvia (Sziszko) 
2011 őszétől énekese a zene-
karnak.
Ez idáig 40 zenész és éne-
kes volt tagja a Csallónak. 
Hadd mondjak köszönetet 
nekik azzal, hogy felsorolom 
a nevüket: Adamcsek Béla, 
Adamcsek Dániel, Baráth Lász-
ló, Bittera Erzsébet, Bobekné 
Keresztes Judit, Bohus Zoltán, 
Csenkey Jenő, Csóka Ede, Csu-
kás Dalma, Fürst Pál, Gyu-
lai Éva, Hegyiné Csadi Brigit-
ta, Hecht Éva, Hecht Péter, 
Hideghéty Jenő, Hideghéty 
Szilvia, Holocsi Tamás, 
Jávorka Tamás, Kádek Kata-
lin, Kakas Judit, Károlyi Éva, 
Kisléginé Mészáros Mónika, 
Kontár Ibolya, Leffler Ödön, 
Lelkes Tibor, Lévai Attila, Lévai 
Jenő, Matus Tibor, Mayer Éva, 
Méry József, Németh Rozá-
lia, Petró Eleonóra, Presinszky 
Szonya, Rucné Szilvássy Anna, 
Schill Tibor, Schuster Éva, 
Szinghoffer Alica, Takács Ádám, 
Toman Mónika, Ürge Mária.

(Folytatjuk)

Lehetnek olyanok, akik megkérdőjelezik, hogy a Csalló zene-
karnak helye van ebben a sorozatban, hiszen nem „közhasz-
nálatú” tánczenét játszanak, hanem egyfajta, ma már szín-
padiasnak ítélt muzsikát. Tudnivaló viszont, hogy eredetileg 
épp az ilyen népi csoportok húzták a talpalávalót falvainkban, 
városainkban, s csak később vált ez a zene az előadóművészet 
részévé.  A táncházmozgalom kialakulásával (a hetvenes évek 
elején) viszont újra visszakerült, ha csak alkalmilag is, oda, 
ahonnét elindult: a táncolni szerető fiatalok-idősebbek kísé-
rőjévé. Másrészt a Csalló zenekar az évek során annyit letett 
a kultúra asztalára, öregbítve ezzel városunk hírnevét, hogy 
mindenképpen szólni szerettem volna róluk.
Az alapító tagok egyikével, ma vezetőjével, Hideghéty Jenővel 
és Hecht Évával próbálunk visszatekinteni az indulásra.

A Csalló zenekar Ürge Mária vezetésével

A Csalló zenekar napjainkban
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A ZAlAbAi Zsigmond Városi KönyVtár AjánljA új KönyVeiből  

MattHEw QuICK: 
Napos oLDaL

Patnek van egy elméle-
te, miszerint az élete egy 
film. Egy film, amely-
nek nemcsak főszereplő-
je, de nézője is egyben, és 
amelynek rendezői széké-
ből maga Isten dirigál. Egy 
film, amelynek végén csak 
és kizárólag 
akkor várja 
happy end, 
ha kiáll-
ja a maga 
elé állított 
próbatéte -
leket. Ezek 
után talán nem meglepő, 
hogy Pat frissen szabadult 
egy elmegyógyintézetből. 
És az sem, hogy egymás 
után szembesül a leküz-
dendő akadályokkal: senki 
sem hajlandó beszélni vele 
a nagy Ő-ről, aki jelenleg 
ex, kedvenc csapata vere-
séget vereségre halmoz, a 
talán még nála is furcsább 
Tiffany folyton ott liheg a 
nyakában, az új pszichiá-
tere pedig mintha házas-
ságtörésre biztatná a gyó-
gyulást elősegítendő. És 
ha ez még nem lenne elég, 
egy világhírű szaxofonos 
kísérti! A regény elbűvölő 
utazásra invitál Pat elmé-
jébe, ahonnan ugyan kissé 
torz, ugyanakkor szívszo-

rongató és szórakoztató is 
a kilátás. 

taNa VasILKoVa: 
a póK HáLóJáBaN

A fiatal 
és sikeres 
Blanka éle-
te két vilá-
got takar. 
Az ünnepelt 
s z í n é s z n ő 
s z e m é l y e s 
élete azonban tele van fájda-
lommal és csalódással. Leg-
féltettebb kincse, a kislánya, 
Alenka egy viharos szerelem 
gyümölcse. A fiatal, váran-
dós lány kénytelen hamar 
a saját lábára állni. Apjá-
val megszakítja a kapcsola-
tot, miután az adóssága fejé-
ben feleségül kényszeríti egy 
idegenhez. A fiatal férj ele-
inte nem érti, hogy Blan-
ka miért olyan hűvös vele, 
de nem adja fel, és szere-
tete meghozza a várt ered-
ményt. Amikor úgy tűnik, 
minden jóra fordul, feltű-
nik a gyermek igazi apja, és 
Blanka egyre jobban belega-
balyodik a hazugságok háló-
jába. Tana Vasilkova (Táňa 
Keleová-Vasilková) Szlová-
kia legsikeresebb írónője. 
Könyveiből több mint egy-
millió példány kelt el, törté-
netei mindennapi emberek-
ről szólnak – mindenkihez. 

NICK VuJICIC: 
MEgáLLítHatatLaN

Minden ember úgy véli, az 
ő terhei a legnehezebbek. 
Sokan úgy érzik, maguk-
ra maradnak a gondjaik-
kal, a problémáikkal, és 
sokan vannak olyanok is, 
akik nem látják a kiutat, 
akik nem rendelkeznek 
azzal az erővel, amely-
nek birtokában továbblép-
hetnének. Nick Vujicic, a 
végtagok nélkül született 
szerb származású ausztrál 
fiatalember a világot jár-
va a saját példáján keresz-
tül szembesíti az embere-
ket azzal, hogy vannak, 
akik valóban komoly prob-
lémákkal küzdenek, még-
sem adják 
fel. Elő-
a d á s a i n 
e l m a g y a -
rázza hall-
g a t ó s á g á -
nak, hogy 
a látszat 
ellenére soha senki sincs 
egyedül, legfeljebb nem 
vesszük észre azokat, akik 
mellettünk állnak a baj-
ban. Elmondja, hogy min-
dig van kiút, bár sokszor 
nem a megfelelő helyen 
keressük; elmondja, hogy 
mindenkiben megvan az 
az erő, ami az akadályok 
leküzdéséhez kell, csak 

hinnünk és bíznunk kell 
önmagunkban.

NataLIJa NyIKItyINa: 
HazatÉrEK HozzáD

Imre, a jóravaló, szerény 
magyar fiú még szinte meg 
sem tette az első lépéseket a 
felnőttéletben, frissen meghó-
dított szerelme mellől azonnal 
az orosz frontra vezénylik. Bár 
kamaszkori álmát beteljesítve 
pilótaként vehet részt a háború-
ban, ő mégis szívesebben lenne 
Márta mellett – amíg egy vég-
zetes levélből 
meg nem tud-
ja, hogy ott-
hon már sen-
ki nem vár rá. 
S amikor már 
azt hinné, 
ennél  rosz-
szabb nem jöhet az életében, 
találat éri a gépét, neki pedig 
sebesülten, társak és fegyver 
nélkül kell életben maradnia a 
kegyetlen orosz télben. Ráadá-
sul elveszti azt is, ami eddig 
mindig reményt öntött belé: 
az apjától kapott tiszti tőrt, 
a becsület és hűség jelképét. 
Reménytelennek tűnő helyze-
téből Olga, az egyszerű orosz 
parasztlány menti ki, aki meg-
találja és ápolni kezdi az öntu-
datlan katonát. Az erdő mélyén 
kibontakozó idill azonban nem 
tarthat sokáig, mert újra közbe-
szól a történelem.

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Nagykürtösi Terü-
leti Választmánya 2013. október 5–6-án rendezi meg a XIV. ŐSzIRÓzSA 
magyarnóta-énekesek országos versenyét. A versenyzők minősítést kapnak 
(arany, ezüst, bronz). 
A nótaénekesek versenyébe 2013. szeptember 1-jéig azok jelentkezését várjuk, 
akik betöltötték 16. életévüket. Felső korhatár nincs. A versenybe két magyar 
nótával – hallgató, csárdás – lehet jelentkezni írásban név, elérhetőség (pontos 
lakcím, e-mail, telefonszám), valamint a nóták címének és hangnemének fel-
tüntetésével a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmányánál:  
Oblastný výbor Csemadoku, 991 28 Vinica, Cesta slobody 457.
e-mail: csemadokntv@gmail.com
A borítékra írják rá: „ŐSzIRÓzSA” .
Az érdeklődők bővebb tájékoztatást kérhetnek a Csemadok NTV telefonszá-
mán: 0907 85 62 96 vagy 0907 84 22 67. A jeletkezőknek részletes informáci-
ót küldünk.
A jelentkezési lapok letölthetők a Csemadok honlapjáról (www.csemadok.sk), 
vagy beszerezhetők a Csemadok területi választmányain.

XIV. ŐszIrózsa
magyarnóta-énekesek országos versenye

Immár ötödik alkalommal rendezett hangula-
tos juniálist a zalabai zsigmond Városi Könyv-
tár a város magyar óvodásainak a Honismere-
ti Ház festői környezetében. A rendezvény ven-
dégelőadója Bernáth Tamás, azaz Tomi bohóc 
volt, aki nemcsak vidám zenés műsorral szó-
rakoztatta a gyerekeket, hanem meglepetés-
ként minden egyes résztvevőnek apró, kedves 
lufiállatkát is készített.       (vk)

Tuba Ádám felvétele
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Tisztelt Ügyvédnő!
A hagyatéki eljárás még nagyapám halá-
la után kilenc hónappal sem zárult le. 
Írtam egy levelet a közjegyzőnek, amely-
ben kértem az eljárás meggyorsítá-
sát, erre a közjegyző behívta az örökö-
söket márciusra. A hagyatéki tárgyalás-
ra elment az édesanyám és halott nagy-
apám egyik fia – a másik fia, akit nagy-
apám kitagadott, nem ment el. A tárgya-
lást ezért elnapolták, méghozzá azzal az 
indoklással, hogy a tárgyalás időpontja 
majd akkor lesz kitűzve, amikor a kitaga-
dott fiú véleményezi a kitagadásról szóló 
levelet. Kérdésem: ha a kitagadott fiú tíz 
évig nem nyilatkozik, akkor tíz évig nem 
fog történni semmi? Nem kellene valami-
lyen időpontot meghatározni? Anyám és 
a nagybátyám szerint valami nincs rend-
ben, arra gyanakodnak, hogy a kitaga-
dott fiú és a közjegyző szándékosan húz-
zák az időt. A másik dolog: anyám és 
nagybátyám aláírták a jegyzőkönyvet 
anélkül, hogy elolvasták volna. Mikor 
a nagybátyám megkérdezte, hogy mit ír 
alá, a közjegyző annyit mondott, hogy a 
jegyzőkönyvben csak az van leírva, hogy 
a kitagadott fiú nem jelent meg a tárgya-
láson. A közjegyző még azt is mondta, 
hogy fogja kérvényezni a bíróságon, hogy 
elővezettethesse a kitagadott fiút. Ez volt 
minden. Édesanyám másnap kikérte a 
jegyzőkönyvet, hogy mégiscsak elolvasná, 
mit írt alá. A jegyzőkönyvben azon kívül, 
hogy a kitagadott örökös nem jelent meg, 
még az is volt írva, hogy az örökösök fel 
voltak világosítva arról, hogy joguk van 
az örökséget elutasítani, majd kijelentet-
ték, hogy az örökséget nem utasítják el!!! 
Ez nem igaz, erről szó sem volt, semmi-
lyen jogról nem volt szó, az örökség eluta-
sításáról meg végképp nem. Amikor 
édesanyám felhívta a közjegyzőt, és ezt 
elmondta neki, a közjegyző meg volt sér-
tődve, és mérgesen reagált. Normális a 
közjegyző viselkedése?

tisztelt Levélíró!
Saját tapasztalataim szerint a kilenc 
hónapig vagy annál tovább tartó 
hagyatéki eljárás az örökhagyó halá-
la után nem számít hosszú időnek. 
Ebben nem látok időhúzást, termé-
szetesen ez függ a bíróság és a kije-
lölt közjegyző terheltségétől, az 
ügyek mennyiségétől.  
Ami a kitagadást illeti, ebben a tör-
vény eléggé egyértelmű, pontosan 
meghatározza a kitagadás feltétele-
it, melyek a Polgári Törvénykönyv 
469a paragrafusa szerint a követke-
zők:
a) az utód a jó erkölcs szabályaival 
ellentétben nem nyújtott az örök-
hagyónak segítséget annak öreg-
ségében, betegségében vagy egyéb 
komoly esetben,
b) az örökhagyó iránt nem tanúsí-
tott komoly érdeklődést, amelyet 
mint utódnak tanúsítania kellett vol-
na,
c) szándékosan elkövetett bűncse-
lekményért jogerősen minimum egy-
évi vagy azt meghaladó szabadság-
vesztésre ítélték,  
d) hosszan tartó erkölcstelen élet-
módot folytat.
A kitagadásról közjegyzői jegyző-
könyv készül, vagy a végrendelet-
ben van lefektetve. A kitagadás csak 
akkor érvényes, ha az örökhagyó 
annak okát kifejezetten megjelöli.
A közjegyzőnek, akit a bíróság kije-
löl a hagyatéki eljárás lefolytatására, 
törvényből kifolyólag kötelessége 
megvizsgálni, adottak-e a kitagadás 
törvény által meghatározott felté-
telei, amelyhez hozzátartozik az is, 
hogy kikéri a kitagadott utód véle-
ményét a kitagadásról. A közjegyző 
emiatt nem határozta meg a követ-
kező hagyatéki tárgyalás időpont-
ját. Ha viszont kiszámítjuk a kézbe-

sítési időt, letéti időt, pár napot szá-
mítunk a térti vevény vagy az át nem 
vett levél visszaküldésére, akkor a 
következő hagyatéki tárgyalás idő-
pontját meg lehetett volna határoz-
ni, mondjuk, 30 nap után, amennyi-
ben egyéb dolog ezt nem akadályoz-
ta, amelyről nincs tudomásunk. 
Fontos hangsúlyozni, hogy minden 
dokumentum aláírása előtt azt ala-
posan el kell olvasni, és csak ezután 
szabad aláírni. Amennyiben az érin-
tett nem ért egyet a dokumentum 
tartalmával, az aláírást meg lehet 
tagadni.  Ennek ellenére, amennyi-
ben a felek nem voltak a közjegyző 
által a jogaikról felvilágosítva, vagy 
nem helyesen voltak felvilágosít-
va, akkor ez eljárási hibának számít. 
Ebben az esetben kérvényezhetik 
a bíróságon más közjegyző kijelö-
lését. Természetesen ezt a kérvényt 
alá kell támasztani és kellően megin-
dokolni a bíróság felé.
Ami az örökség visszautasítását ille-
ti, a Polgári Törvénykönyv 463-as 
paragrafusa alapján az örökös visz-
szautasíthatja az örökséget a bíró-
ság vagy a közjegyző előtt tett szó-
beli kijelentéssel, avagy írásban, a 
bíróságnak kézbesített levélben. Az 
örökség visszautasítható az örökség 
visszautasítási jogáról és ennek jogi 
következményeiről történő felvilá-
gosítástól számított egy hónapon 
belül.
  

* * *
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

A békei óvoda ezúton mond 
köszönetet Bárdos Gábor-
nak, Somorja polgármes-
terének azért, hogy június 
18-án lehetővé tette a városi 
rendőrök kutyás bemuta-
tóját óvodásaink részére a 
helyi futballpályán. A bemu-
tató tartalmas volt, a gye-
rekek örömmel fogadták. 
Köszönjük szépen!

A békei óvodások
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a lakóházak hőSzigeteléSe éS FelújítáSa
A Városi Lakásgazdálkodási Vállalat, Somorja Kft. kezelésében lévő lakóházak felújításáról

A panelházak a hőszigete-
léssel egybekötött felújítás 
után még további évtizede-
kig kiváló lakhatást biztosí-
tanak. A vállalat által kezelt 
lakóházakban felmerült az 
igény a szigeteléssel egybe-
kötött felújításra. Bár a fel-
újítással kapcsolatban leg-
többször a „hőszigetelés” 
kifejezés használatos, a való-
ságban a panelházak meg-
mentéséről van szó, ami gya-
korlatilag hőszigeteléssel 
történik. A hőszigetelés igé-
nyes és összetett folyamat. A 
felhasznált anyagok tartós-
ságát figyelembe véve rend-
kívül fontos a kritikus rész-
letek megfelelő megoldása 
– a szigetelés összekapcso-
lása a nyílászárók cseréjével, 
a balkonok, a tetőpárkány, 
az épület emelt feszültségű 
helyeinek felújításával, az 
alapzat („szokli”) és persze 
a dilatáció figyelembe véte-
lével. Ezért a határozathoza-
tal alkalmával nagy figyelmet 
kell fordítani a tervező kivá-
lasztására, a tervdokumentá-
cióra és nem utolsósorban a 
felújítás kivitelezőjére. 
A kivitelező kiválasztásakor 
célszerű figyelembe venni az 
építési vállalat tapasztalatait 
a lakóházak felújítása terén, 
továbbá hogy milyen típu-
sú hőszigeteléssel dolgo-
zik. Figyelembe kell venni a 
kiadott műszaki engedélyek 
listáját, ill. az alkalmazott 
hőszigetelésre kiadott enge-
délyt, és hogy a vállalat alkal-
mazottait a szigetelőanya-
got gyártó cég beiskolázta-e. 
Lényeges még a beiskolázott 
személyek száma és listája, 
akik a munkát elvégzik, vala-
mint az engedélyezett tech-
nológia is. Fontos a kivite-
lező által vállalt jótállás idő-
tartama is, hogy mennyi idő 
alatt végzik el a felújítást és 
hasonlók. Semmi esetre sem 
tanácsoljuk, hogy a lakók a 
kivitelezőnek teljesíthetet-
len határidőket szabjanak. 
Amennyiben ezt ő kínálja, 
érdemes mérlegelni a továb-
biakat, mivel ha nincsenek 

betartva az 
előírt folya-
mat egyes 
lépései, a 
későbbiekben 
ez oka lehet 
a hibáknak és 
a reklamáci-
óknak. A fel-
újítás áránál 
minden egyes 
tételt érdemes 
átnézni, mert 
a kivételesen 
magas ár sem 
garancia a jó 
m i n ő s é g r e , 
viszont a túl 
alacsony ár is 
óvatosságra 
int. Hangsúlyozni kell azon-
ban, hogy minden panelház 
felújítása más tervdokumen-
táció és más követelmények 
alapján történik. Lényeges 
szempont az építésfelügyelő 
kiválasztása is. A jó építésfel-
ügyelő a garancia arra, hogy 
a felújítást a tervek alapján 
fogják végezni, a lakók fel-
újításra szánt pénzét célsze-
rűen, a szerződés és a terv-
dokumentáció értelmében 
fogják felhasználni, és nem 
lépik túl a megszabott kere-
tet. 
Mi a Városi Lakásgazdálko-
dási Vállalat, somorja Kft. 
feladata a felújítás során?
A vállalat maximális erőfe-
szítéseket tesz azért, hogy 
a kivitelező kiválasztásának 
folyamata teljesen átlátható 
legyen. A döntésbe bevon-
ja a lakástulajdonosokat is, 
mivel végeredményben az ő 
pénzükről van szó, ezért a 
döntő szót is ők mondják ki. 
a lakóház felújításának 
lépései:
1. A lakástulajdonosok sza-
vaznak a felújításról – a 
lakástulajdonosok több mint 
felének egyet kell értenie a 
felújítással.
2. Következő lépésként a 
lakástulajdonosok bizottsá-
got választanak, amelynek 
tagjai kizárólag a lakástulaj-
donosok közül kerülnek ki 
(általában 3-5 bizottsági tag 

van), akik dönthetnek azok-
ban a kérdésekben, amelyek-
re a többi lakástulajdonos 
felhatalmazta őket. Abban 
az esetben, ha a lakók nem 
választanak bizottságot, 
minden egyes lépés előtt 
lakógyűlést kell összehív-
ni, vagy pedig írásos szava-
zást megejteni, ami viszont 
az egész folyamatot hossza-
dalmassá teszi. A bizottság 
feladatai általában a követ-
kezők: a tervdokumentá-
cióval kapcsolatos feltéte-
lek megszabása, a tervező 
kiválasztása – általában 3-5 
ajánlat közül. A tervdoku-
mentáció elkészítése után a 
bizottság átnézi azt, és fel-
készül a kivitelező vállalat 
kiválasztására. Ezek után 
kiértékeli ezen építési vál-
lalatok beérkezett áraján-
latait, majd javaslatot tesz 
a lakógyűlésen a kivitelező 
kiválasztására – 2-3 ajánlat 
közül választ a többi lakás-
tulajdonos a gyűlésen. Az 
idáig eljutott építési válla-
latok a lakógyűlésen bemu-
tathatják az ajánlatukat, és 
válaszolnak a lakók kérdése-
ire. Tehát a végleges döntés 
a lakástulajdonosok kezé-
ben van. 
a felújítás finanszírozása
A felújítás finanszírozását 
háromféle módon oldhatjuk 
meg, miközben a módról 
a lakástulajdonosok dön-

tenek a 182/1993 törvény 
alapján. Az érvényes dön-
téshez 2/3-os többség szük-
séges. A finanszírozás mód-
jai a következők:
1. Saját forrásból (javítási 
és karbantartási alap) – ez 
a magas felújítási költségek 
miatt általában nem meg-
oldható.
2. Az Állami Lakásfejlesz-
tési Alapból – a 607/2003 
törvény alapján (ill. 2013. 1. 
1-től a 150/2013 z. z.), vagy 
pedig állami támogatásból 
az épület rendszerhibáinak 
eltávolítására.
3. Kereskedelmi hitelből 
(amely bármely Szlovákia 
területén működő pénz-
intézettől igényelhető) – 
banktól felvett hitelből, 
vagy pedig az ún. építkezé-
si takarékpénztáraktól (pl. 
Prvá stavebná sporiteľňa, 
a. s., Wüstenrot stavebná 
sporiteľňa, a. s., ČSOB 
stavebná sporiteľňa, a. s. és 
hasonlók) felvett hitelből. 
Tapasztalataink alapján 
jelenleg a leggyakoribb 
finanszírozási mód az Álla-
mi Lakásfejlesztési Alap-
tól felvett hitel (a felújítás 
költségeinek 80%, és 20% 
önrész), ill. az új európai 
projekt, a „JESSICA”, vagy 
pedig valamely pénzintézet-
től felvett hitel.

Németh Péter ügyvezető igazgató
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mediterrán hAjóút – csAllóköziekkel, 
AvAgy kAlAndozások négy országon át genovától mArseille-ig

Francis Drake kapitány korá-
ban – akit Erzsébet királynő 
területszerzési céllal 1577-
ben útnak indított, hogy 
aztán csaknem három év 
múlva kincsekkel megrakod-
va térjen vissza világ körü-
li hajóútjáról – ugyancsak 
valószínűtlennek tűnhetett, 
hogy a 21. században a ten-
geri hajózás az élményszerző 
utazások egyik kedvelt kirán-
dulási formájává válik. Nem 
volt ez másként egy csallókö-
zi csapat esetében sem, akik 
2012 októberében útra kel-
tek, hogy végigjárják a Föld-
közi-tenger gyöngyszemeit. 
genova – A genovai kikö-
tőbe vezető csoportos út 
So morjáról indult. Másnap 
reggel szikrázó napsütéssel 
várta az utazókat Kolumbusz 
szülővárosa és a 16 emeletes 
MSC Fantasia nevű óriásha-
jó, amely a világ egyik legna-
gyobb, európai tulajdonban 
lévő utasszállító tengerjáró-
ja. A behajózásig még volt pár 
óránk, tehát irány a történel-
mi belváros kanyargós utcái, a 
bankárok és kereskedők palo-
tái és a San Lorenzo-katedrális. 
Az apró kávézók, trattoriák és 
a terek piaci hangulata, vala-
mint a régi kikötőben békésen 
ringatózó sokárbocos fregatt 
látványa jó jelnek bizonyult a 
hajózás megkezdése előtt.  
A hajóra való érkezés már ele-
ve komoly élmény, hiszen 
a hajóhídról az 5. emelet-
re száll be az utas, kétoldalt a 
felfelé kanyargó, Swarovski-
kristályokkal díszített csillo-
gó-villogó lépcsővel. A kabin-
szemle után elengedhetetlen 
volt a hajó felfedezése. Ennek 
a 330 m-es úszó szállodának 
rengeteg része van: fedett és 
nyitott óriási akvapark, tobo-
gán, 12 jakuzzi, több étterem, 
15 bár (különböző zenékkel), 
4D moziterem, Forma1 szi-
mulátor, olasz sétálóutca cuk-
rászdákkal, bevásárlóutca, 
wellnessrészleg, sportpálya, 
fitnesz, kaszinó, színház – 
rendkívül színvonalas musica-
lekkel, lézershow-val, akroba-

tákkal – és rengeteg egyéb más 
szórakozás, amik javarészt az 
utazás árában benne foglaltat-
tak. 
Nápoly – Campania tarto-
mány központja ragyogó idő-
járással, a kikötőben magaso-
dó Castel Nuovóval és annak 
közvetlen szomszédsá-
gában fekvő kirá-
lyi székhely-
lyel, a Palazzo 
Realeval, a 
sikátorok-
kal átszőtt 
belváros 
a dóm-
mal, a bet-
lehemké-
szítő meste-
rek apró bol-
tocskáival vár-
ja az idelátogatót. 
A városjáró túrát a csa-
pat egy hangulatos kis étte-
rem teraszán zárta egy igazi 
nápolyi ínyencséggel, a „piz-
za Margheritával”. Nem hiány-
zott persze a finom bor és a 
tökéletes olasz kávé sem.
palermo – a szicíliai maffia, 
vagy ahogy az amerikai FBI-
ügynökök nevezték, a „Cosa 
Nostra” bölcsője. Persze ez 
nem teljesen igaz, hiszen 
Palermo tündöklő, művésze-
ti alkotásokban gazdag város, 
ahol a görög telepesek első 
hódításainak, a Római Biroda-
lomnak, a normannok palotá-
inak, de a garibaldista magyar 
tábornok, Tüköry Lajos ittlété-
nek is kézzel fogható nyoma-
it láthatjuk. Itt találjuk a léleg-
zetelállító Cappella Palatinát 
is. Szicília városában nehezen 
lehet felszedni a horgonyt, 
olyan szép.
tunisz – Európát elhagyva a 
hajó Kelet-Afrika kapuja felé 
vette az irányt. Pirkadatkor a 
hajó orránál megjelentek az 
afrikai kontinens első körvo-
nalai. La Goulette kikötőjében 
rövid alkudozás után az utas-
szállítókkal (ez kötelező ritu-
álé az iszlám országokban) az 
útirány Karthágó, a tragikus 
sorsú Dido királynő fürdőkről 
és fórumokról híres birodal-

ma lett. Az utazás folytatódott 
egy meredélyre épült, legen-
dáktól és portékájukat riká-
csolva kínálgató kereskedőktől 
hangos kisváros, Sidi Bou Said 
felé. Itt a Delicious kávéház 
kínált a megfáradt vándornak 

nemcsak hűs menedéket, helyi 
finomságokat, hanem pazar 
kilátást a tengerre, az elnöki 
palotára és kikötőre. A csapat 
sok vásárlás és alkudozás után 
igencsak jókedvűen tért vissza 
a hajóra, amely immár négy 
napja az otthona volt… 
a tengeren – csaknem 36 
órás hajózás vissza Európá-
ba. Kimondottan jólesett, 
hiszen most lehetett kényez-
tetni a testet fürdéssel, olvas-
gatással, napozással, finom 
koktélok kortyolgatásával vagy 
akár egész napos falatozással, 
ugyanis a hajó konyhája ízek-
ben, választékban és mennyi-
ségben minden diétázó rémál-
ma – szóval nagyon finom és 
sok. Az irány pedig a mediter-
rán világ gyöngyszeme: Barce-
lona volt.
Barcelona – Madrid örök 
vetélytársa. Partraszállás után 
a csapat egy darabig együtt 
haladt a katalán zászlókba öltö-
zött tüntetőkkel az El Gotic 
negyeden át. Sikeresen túlélte 
a barcelonai metró megpróbál-
tatásait, és elérkezett az orga-
nikus művészet legnagyobb 
alakjának, Antoni Gaudínak 
főművéhez, a Sagrada Familia-
templomhoz. Az Espana tér 

nyüzsgése a vasárnapi foci, 
az Aréna pedig a bikaviadalok 
hangulatát idézte. Csatango-
lás – újfent a békés tüntetők 
között – a világ leghíresebb 
sétálóutcáján, a Ramblán. Ez a 
város fenomenális!   
Marseille – Franciahon ellent-

mondásokkal teli, költő-
ket, írókat, sőt film-

rendezőket meg-
ihlető városa 

a St. Nicolas-
erőddel és 
a legen-
dás If 
várának, 
M o n t e 

Cristo gróf-
jának, ali-

as Edmond 
Dantèsnek szige-

tével fogadja a ten-
ger felől érkezőt. Ahhoz, 

hogy igazán élvezni lehessen 
a város hangulatát, fel kellett 
mászni a dombra épített Notre 
Dame de la Garde székesegy-
házhoz. Ám a kilátás minde-
nért kárpótolt, és alkalom 
adódott beszélgetni a várost 
övező legendákról, a patto-
gó ritmusú francia himnusz, 
a Marseillaise születéséről és 
a francia idegenlégióról. Az 
igazi provence-i hangulatért 
köszönet járt egy mesébe illő 
tér 18. századi kulisszáinak 
és pici piacának, na meg az 
isteni „café gourmand”-nak.
genova – az utolsó nap reg-
gelén 9 órakor futott be a 
hajó Genova kikötőjébe, a 
fedélzetén az igencsak össze-
kovácsolódott társasággal. 
A kikötőben pedig már várt 
a kényelmes autóbusz, hogy 
aztán Ausztrián át hazaszál-
lítsa a Földközi-tenger ván-
dorait.
Azoknak pedig, akik kedvet 
kaptak a hajózáshoz, talán jó 
hír, hogy a további, Somor-
járól szervezett hajóutakról 
hírt adunk városi újságunk 
hasábjain. 

Cséfalvay Júlia
utazásszervező és idegenvezető, aki 
ezúton köszöni meg, hogy ilyen ked-

ves csapat tagja lehetett
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határon átnyúló koncert
a Németh-Šamorínsky Ist-
ván Művészeti alapisko-
la koncerttermében június 
11-én került sor a Hainburg 
– somorja – Mosonma-
gyaróvár határon átnyú-
ló szimfonikus zenekar 
koncertjére. a zenekar a 
három város zeneiskolá-
inak diákjaiból és taná-
raiból áll, vezetője Erwin 
Knopper. a koncertet élő-
ben közvetítette a Metoo.
sk multimediális televízió.
A zenekar 2009-ben alakult 
egy Hainburg – Somorja 
együttműködését segí-
tő, határon átnyúló pro-
jekt keretében. Célja az 
volt, hogy a két zeneiskola 
diákjai és tanárai kipróbál-
hassák, milyen érzés és fel-
adat egy szimfonikus zene-
kar tagjának lenni. A szerve-
zők remélték azt is, hogy a 

zenekar tagjai között továb-
bi munka- és baráti kapcso-
latok szövődnek. 
Hainburg és Somorja mind-
össze 37 kilométerre fekszik 
egymástól, de az együttmű-
ködés kezdetén ez a távolság 
sokkal nagyobbnak tűnt... A 
kulturális különbségek, nyel-
vi akadályok, a rendszeres 
utazás Pozsonyon keresztül, 
a zeneiskolák finanszírozá-
sának eltérő módja és egyéb 
akadályok nehezítették a 
szervezők munkáját a határ 
mindkét oldalán. A moti-
váció fő forrásaivá később 
a közös koncertek sikerei 
váltak, elsősorban Erwin 
Knopper, a hainburgi zene-
iskola igazgatója és a hatá-
ron átnyúló zenekar alapító-
ja számára.
2012-ben a zenekarhoz a 
mosonmagyaróvári zene-

iskola is csatlakozott, így 
az együttműködés most 
már három országra ter-
jed ki. Első közös koncert-
jükre 2013. február 13-án 
került sor Hainburgban, 
majd május 28-án játszot-
tak Mosonmagyaróváron, 
az iskolaév utolsó koncert-
jét pedig június 11-én tartot-
ták Somorján. A program-
ban klasszikus és könnyű-
zenei számok egyaránt sze-
repeltek, de egy koncerten 
sem hiányozhat Bob Thiele 
és G. D. Weiss örök klasszi-
kusa, a What a Wonderful 
World. Az élet gyönyörű, 
főleg akkor, ha a zene össze-
köt bennünket. 
„Az motivált, hogy fiatalok-
kal dolgozhassak, lássam, 
milyenek, hogyan játszanak, 
mennyi energiát fektetnek 
a projektbe Szlovákiában. 

Kíváncsi voltam” – árulta el 
Erwin Knopper.
A somorjai zeneiskola az 
1959/1960-as tanévben jött 
létre. Később további két 
szakkal bővült, képzőművé-
szettel és tánccal. 1996 óta 
viseli Németh-Šamorínsky Ist-
ván nevét. Jelenleg 551 diák 
látogatja. 
A határon átnyúló zenekar 
munkáját a 2012/2013-as tan-
évben a Nemzetközi Visegrá-
di Alap támogatja. A somorjai 
koncert élő közvetítését a 
MeToo.sk multimediális tele-
vízió, az internetes kapcsola-
tot a somorjai Fórum Intézet 
biztosította.
A somorjai koncert 
Facebook-eseményként is 
él az interneten (https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/578404998883100/).

Lelovics Andrea

a VárosI rENDŐrsÉg HírEI

Egy kedves olvasónk szer-
kesztőségünknek küldött 
elektronikus levélben hiá-
nyolta a városi rendőrség és 
az önkéntes tűzoltók híreit. 
Hiánypótlóként álljanak itt 
a rendőrségi hírek.
• Május 1-jén 12.15 órakor 
egy pozsonyi állandó lakhely-
lyel rendelkező idegen állam-
polgár mosta gépjárművét a 
szolgáltatóház előtti közte-
rületen. Helyszíni bírságot 
kapott. 
• Május 3-án 10.30 órakor 
a Pomléi úti speciális alap-
iskolában néhány tanuló a 
pedagógusát szidalmazta, és 
közönségesen viselkedett az 
osztálytársakkal szemben. A 
kihívott rendőrök megfékez-
ték a rendbontókat. 
• Május 4-én 9.00 órakor a 
Kovács utcában három sze-
mély közterületen szeszes 
italt fogyasztott. Pénzbünte-
tést szabtak ki rájuk.
– 9.20 órakor az autóbusz-
pályaudvaron, tiltott helyen 
dohányoztak. A törvénysér-
tésért az elkövetőket pénzbír-
sággal sújtották.
– 21.00 óra előtt lopás történt 
a Billa bevásárlóközpontban. 
Az elkövetőt a kamera segítsé-

gével sikerült elfogni és átad-
ni az állami rendőrségnek.  
• Május 8-án 23.40 órakor 
egy brit állampolgár ittasan 
hangoskodott a Fő utcán. 
Csendháborítás vétségéért 
pénzbírsággal büntették.
• Május 9-én 9.20 órakor a 
Víztorony utcában egy lakos 
a tiltás ellenére száraz gallya-
kat égetett. A rend őrei pénz-
bírságot róttak ki rá.
– 22.30 órakor a Duna utcán 
hangoskodtak a közeli bár 
vendégei. A szórakozóhely 
nem tartotta be a nyitva tartá-
si időt, így a szolgálatos pin-
cért pénzbírsággal büntették.  
• Május 16-án 22.30 órakor a 
járőrök arra lettek figyelme-
sek, hogy a Fő utcai nappa-
li bárban még javában szó-
rakoznak a vendégek. Mivel 
a bár üzemeltetői nem tar-
tották be a nyitvatartási időt, 
pénzbírságot kellett fizetni-
ük.
• Május 18-án 11.20 órakor 
utcai árusokra figyeltek fel a 
járőröző rendőrök a Fő téren. 
Megállapították, hogy egy 
román állampolgár engedély 
nélkül árulta a portékáját, 
pénzbírságot kapott.
• Május 28-án 7.05 órakor a 

Duna utcában egy nő lakat-
tal lezárt hegyikerékpárt 
vonszolt. A rendőrök igazol-
tatták őt, s mivel tette gya-
núsnak bizonyult, az állami 
rendőrőrsre vitték.
– 22.30 órakor a Lovag-
ló utcában a járőrök egy 
embert találtak a földön 
fekve. Mivel mozdulatlanul 
feküdt és nem reagált a fel-
szólításra, segítségül hív-
ták a gyorsmentőt. Az orvos, 
miután megállapította, hogy 
erősen ittas állapotban van, 
elsősegélyben részesítette.
• Június 1-jén 23.50 órakor a 
Halász utcában csendhábo-
rításra került sor. 1.15 órakor 
pedig az egyik Fő utcai szóra-
kozóhelyen nem tartották be 
a nyitvatartást. Egyik esetben 
sem maradt el a pénzbírság. 
• Június 4-én 15.10 órakor 
a sámoti menedékház egyik 
lakásából segélykiálltás hal-
latszott. Egy nőt bántalma-
zott az élettársa. Az álla-
mi rendőrőr sön kitudódott, 
hogy az elkövetőt egy korábbi 
eset miatt már körözi a rend-
őrség.
• Június 6-án 12.10 órakor az 
alapiskolában avatkoztak be a 
rendőrök, ahol néhány tanuló 

gyerekeket zaklatott, mások a 
mellékhelyiségben dohányoz-
tak. A rendbontás tisztázása-
kor jelen volt az iskola veze-
tősége és a gyerekek szülei is. 
• Június 7-én 23.45 órakor az 
Iskola utca egyik lakásának 
tulajdonosa hangoskodott. 
Szabálysértés miatt pénzbír-
ságot róttak ki rá.
• Június 9-én 1.45 órakor Tej-
falun egy családi ház kertjé-
ben zajosan ünnepelte a szü-
letésnapját a háztulajdonos. 
A rendőrség felszólítását 
követően helyreállt a rend.
• Június 13-án 9.00 órától 
12.00 óráig a városi rendőrök 
bemutatót tartottak  a tejfalui 
óvodásoknak a futballpályán, 
amelynek során a szolgálati 
kutyák tudományának bemu-
tatására is sor került.  A ren-
dezvényen jelen voltak az álla-
mi rendőrök is. 
• Június 14-én 8.15 órakor 
egy iskoláskorú fiú dohány-
zott az Iskola utcában. A 7. 
osztályos tanulót a rendőrök 
átadták az iskola igazgatónő-
jének.
– 8.55 órakor a Fő téren haj-
léktalanok italoztak. A rend-
őrök felszólítását követően 
elhagyták a helyszínt.
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tejfAlu és somorjA rAbbijAi  
tejfalu és somorja, a két 
csallóközi izraelita közösség 
története szorosan össze-
függött. az anyahitközség 
kezdeteit tejfalun találhat-
juk, mely virágkora idején 
350-400 lelket számlált. az 
idő előrehaladtával, amikor 
e hitközségből megalakult 
somorja mezőváros hitköz-
sége, a közösségben az erő-
szakos végzet előtti időszak-
ban 320 zsidó származású 
polgár élt. 
Robert Büchler szlovák szár-
mazású izraeli történész sze-
rint Tejfalun elsőként Ábra-
hám rabbi tölti be a tanítói 
és a közösségvezetői funkci-
ót. Az 1770-es években jele-
nik meg Löbl Salamon rabbi 

neve, aki már harminc évig élt 
és működött Tejfalun. Erről az 
időszakról kevés információ 
áll rendelkezésünkre, szem-
ben a 19. század első felével, 
amikor az anyakönyvi iratok-
ban már megtaláljuk Samuel 
(Salamon,  Jisaschár) Beer 
(Bör, Bern) nevét, aki a tejfa-
lui zsidó családok összeírása 
idején, 1848-ban már kilenc-
venéves öregúr. 1758 körül 
született Beckón. Felesége, 
Rozália (lehetséges, hogy ő 
már a második feleség, *1788) 
Nyitráról származott. Samuel 
Beer  nevéhez fűződik a Stafo 
rananot című könyv megírá-
sa is. 1848-ban, a nyári tamuz 
hónapban hunyt el, azaz 
röviddel a helyi népszámlás 

után. A tejfalui zsidó temető-
ben van eltemetve.
1848-ban feltűnik egy másik 
jelentős rabbi, David ha 
Kohen Bistricar neve, aki 
a nemzetközi krónikák-
ba is bekerült. Bistricar rab-
bi Vágbesztercéről szár-
mazott (innen ered máso-
dik vezetékneve, a Bistritz, 
Bistricar), ahol 1815–17 körül 
született a híres Gomperz-
Emerich családban mint 
az ottani rabbi, Kolonmot 
Kohen és felesége, Cirl 
gyermeke. A szintén David 
Kohen nevet viselő nagyap-
ja Trencsénben volt rabbi, 
ahol 1783-ig, haláláig műkö-
dött. Kohen-Bistricar rabbi 
képzettségét a híres pozso-

nyi jesivában (rabbiképző) 
szerezte Chatam Szofernél 
(aki világhírű pozsonyi rabbi 
volt). Senicában tevékenyke-
dett Aszód Juda mellett, aki 
később Dunaszerdehely rab-
bijaként lett ismert. A hely-
beli Mandl Hanyt (*1817) 
vette feleségül. Családjával 
1847–48-ban költözik Tejfa-
lura. A házasságból öt gyer-
mek született Tejfalun (Cilli, 
*1849, Benjamin, *1851, Sala-
mon, *1852–1855?, Emanuel-
Emerich, *1854–1855?, Fany, 
*1855). Felesége, Hany azon-
ban 1855 szeptemberében 
meghalt. 

Ján Hevera
(Kotiers Márió fordítása)                   

(Folytatjuk)

gyerektábor tejfAlun
Gyerekzsivajtól volt hangos a 
tejfalui alapiskola még júli-
us első hetében is. Ez alka-
lommal azonban a tanulást 
felváltotta a szórakozás és a 
kikapcsolódás. Vidám nyá-
ri gyerektábort szervezett a 
Csemadok tejfalui alapszer-
vezete és az alapiskola.

A szünidő első napján Baráth 
Hajnalka, az iskola igazga-
tónője és szorgos kis csapa-
ta gazdag programkínálat-
tal várta a több mint 50 gye-
reket, akik között a legkiseb-
bek még nem voltak ötéve-
sek sem. A gyerekeket cso-
portokra osztották: megala-
kult a Sasok, a Csonttörők, 
a Csipetcsapat és a Villám-
oroszlánok csapata – mind-
egyik saját címert is készí-
tett. Naponta volt bicajo-
zás és kézműves-foglalko-
zás. Szerdán a gyerekek ellá-
togattak Dunatőkésre, a Bús-
lak Oil farmjára, ahol feled-
hetetlen élmény volt számuk-
ra a borjúsimogatás, a fris-
sen fejt tehéntej kortyolgatá-
sa. A Czajlík-rancs lovait és 
a tőkési malmot is megnéz-
ték. Csütörtökön Csepi zsu-
zsa és bábszínházi társula-
ta szórakoztatta előadásával 
a gyerekeket, amelyet a tejfa-
lui óvoda gyerkőcei is megte-

kintettek. Az én gyerekeim-
nek mégis a Pomléban lezaj-
lott számháború tetszett a 
legjobban. Lázas beszámo-
lójukból megtudtam, hogy a 
piros csapat verhetetlen volt 
aznap, a feketéknek esélyük 
sem volt ellenük. Az utol-
só napon délután két órától 
nyílt táborzáró napot tartot-
tunk, amelyre szeretettel vár-
tuk a szülőket és nagyszülő-
ket is. Volt légvár, trambu-
lin, a Csemadok fiatal höl-
gyei pedig kézműves-foglal-
kozásokkal szórakoztatták 
az alkotni vágyó gyerekeket. 
Az arcfestőknek szusszanás-
nyi idejük sem volt a pihenés-
re a hosszan kígyózó gyerek-
sorok miatt. Domsitz Már-
ton és fia íjászbemutatóját 
is tátott szájjal nézték végig 

a gyerekek. A nap fénypont-
ja a Kuttyomfitty társulat 
fellépése volt, amelyet tánc-
ház követett Lelkes Tibor és 
zenész társainak közreműkö-
désével. És hogy a jó hangu-
lat mellett a bendő se marad-
jon üresen, arról a civilizáci-
ós betegségben szenvedők 
somorjai alapszervezetének a 
tagjai gondoskodtak, név sze-
rint: Tóth Éva, Ferdics Ildikó, 
Seregi Piroska és Bíró Gabri-
ella, akiknek Németh Piros-
ka is segített. A cigánypecse-
nye mellett kapós volt a fánk 
és a palacsinta is. Az utóbbit 
a nagymamák osztották szét 
a gyerekek között. Köszönjük 
a sok támogatónak: Somorja 
polgármesterének, az OSP 
Danubius vállalatnak, a Bús-
lak Oilnak, az EuroGeónak és 

a Magyar Közösség Pártjának 
az anyagi és egyéb segítséget 
(ez utóbbi az anyagi támoga-
tás mellett trambulint és lég-
várat is kölcsönzött az utolsó 
napra). A tábort a Csemadok 
sikeres pályázatai által Nagy-
szombat megye 200 euróval 
támogatta, és 500 euróval 
a magyarországi Bethlen 
Gábor Alap is. A szponzorok 
által felajánlott támogatást 
és a nagymamák finom főzt-
jéből befolyt összeget a szer-
vezők egy új iskolai játszótér 
kialakítására fogják fordíta-
ni. Amint elkészült, jelentke-
zünk. Köszönet minden segí-
tőkész embernek, akik pénzt, 
időt, fáradságot nem kímél-
ve segítettek nekünk a tábor 
megvalósításában.

Tóth László



2013. JúLIUS – AUGUSzTUS 15

POMLÉ FESZTIVÁL  • augusztus 30–31. • facebook.com/pomlefesztival

művésztelep hArmAdszor
Idén augusztusban harmadik alkalommal nyílik meg Somor-
ján a DUNART.com nemzetközi művésztelep, melyet 2011-
ben Mayer Éva, a somorjai származású, Budapesten élő Mun-
kácsy-díjas képzőművész, valamint Bárdos Gábor polgármes-
ter és György András református lelkész alapított. A rendez-
vényről Mayer Éva főszervező nyilatkozik:

– A DUNART.com értékte-
remtőnek számít Somorja 
város történetében, hiszen 
azontúl, hogy a város első 
nemzetközi művésztelepe, 
a város képzőművészeti 
gyűjteményének megalapí-
tására és gyarapítására is 
súlyt fektet. A gyűjtemény 
fő célja a kortárs művé-
szek alkotásainak bemuta-
tása a hagyományos meg-
fogalmazásokon túl az 
újszerű médiumok alkal-
mazásáig, műfaji megkö-
tés nélkül. Ezért a három 
év folyamán céltudatosan 
hívjuk meg a magyarorszá-
gi és határon túli magyar 
művészeket, illetve más 
országok szakmailag elis-
mert alkotóit. A művész-
telep célja a kapcsolatte-
remtés a művésztársada-
lom tehetséges hazai és 
külföldi, már szakmailag 
elismert és feltörekvő fia-
tal képzőművészei között. 
A művésztelep évről évre 
különböző korosztályok-
ból állítja össze a résztve-
vők csoportját, mellyel a 
közvetlen vagy közvetett 
egymásra hatás, egymás 

munkamódszerének, gon-
dolkodásának megfigyelé-
se által új szellemi közös-
séget kíván teremteni. A 
16-20 fős alkotócsoport-
ból általában egyharmad a 
külföldi művészek aránya. 
Az idei Dunart.com3 részt-
vevői:
Reshat Ameti (MK), Sergej 
Andreevski (MK), Blahó 
Borbála (HU), Klement 
Brunn (SL), Gyenes 
Gábor (SK), Majoros 
Áron zsolt (HU), Mayer 
Éva (SK), Németh Mar-
cell (HU), Pézman And-
rea (SK), Szőke Erika 
(SK), Sztojánovics And-
rea (HU), Dick Roberts 
(USA), Tolnay Imre (HU), 
Gayle Tustin (USA).

A művésztelep idején – 
a Templomkerti Napok 
programsorozat kere-
tében – három napon 
keresztül nyílt körű szak-
mai programokat szer-
vezünk: előadásokkal, 
m ű h e l y b e s z é l g e t é s e k -
kel, bemutatkozóestekkel, 
performenszekkel, kon-
certekkel, gyerekfoglal-

kozásokkal együtt, melyek 
tematikailag a művésztelep 
adott témaköréhez kapcso-
lódnak. Kiemelt támogatás-
ként egy-egy művészt meg-
jutalmazunk, önálló kiál-
lítást szervezünk számá-
ra, melyre a következő évad 
folyamán a Somorjai Városi 
Művelődési Központ Tallós-
Prohászka István Kiállító-
termében kerül sor. 
A művésztelep csopor-
tos kiállítással zárul, mely 
két hónapig látogatható a 
református templomban. 
A kiállításhoz nevelési cél-
lal múzeumpedagógiai elő-
adásokat szervezünk a helyi 
általános és középiskolások 
számára. 
A művésztelep működésé-
nek alapfeltételeit a szer-
vezők biztosítják. A helyi 
családok, vállalkozók és a 
református közösség össze-
fogásával, anyagi és szelle-
mi támogatásával idén már 
harmadik alkalommal sike-
rül létrehozni a művészte-
lepet és a hozzá kapcsolódó 
programokat. A rendezvény 

már az első évadtól nem-
zetközi sikernek örvend, és 
mára elismert művésztelep-
nek számít mind a felvidé-
ki közösség számára, mind 
hazai és nemzetközi szak-
mai berkekben.    (–) 

Nem lesz felújítva István 
király szobra az augusztu-
si szent István Napokra, 
ahogy azt az Immortal pol-
gári társulás eredetileg ter-
vezte. almásy péter, a tár-
sulás elnöke tájékoztatta 
lapunkat.  
– A felújítással, amely 
három hónapot vesz igény-
be, Mag Gyula szobrász-
művészt bíztuk meg. Mivel 
májusig nem gyűlt össze a 
szükséges 2800 euró, kény-
telenek voltunk elhalasz-
tani a felújítási munkála-
tokat. Lassan gyűlik össze 
a szükséges pénz, jelenleg 
mindössze ezer eurónk van. 
Ennek ellenére az a vélemé-
nyünk, hogy nemcsak szá-
munkra, hanem városunk 
magyar lakossága számára 
is fontos a szobor felújítá-

sa, hiszen kultúránk, identi-
tásunk megőrzésében nagy 
szerepet játszik. Szeretnénk, 
ha minél többen bekapcso-
lódnának a gyűjtésbe. Hon-
lapunkon rendszeresen 
közzétesszük az adakozók 
névsorát. Továbbra is várjuk 
minden jóérzésű somorjai 
és környékbeli ember anya-
gi támogatását. Számlaszá-
munk: 0021871913/0900
Reményeink szerint jövő 
májusig összegyűlik a 
szükséges pénzösszeg, és 
akkor az augusztusi ünne-
pen leleplezhetjük a felújí-
tott szobrot. A Szent Ist-
ván Napokon természetesen 
idén is lesz utcabál, tűzijáték 
és egész hetes rendezvény, 
melyet a somorjai Csema-
dokkal közösen szervezünk.

Kovács Koppány

laSSan gyűlik a SzükSégeS 
pénzöSSzeg

Késik Szent István szobrának felújítása

a Városi Lakásgazdálkodási Vállalat, somorja Kft. 
mint az Iskola utca 1748/33a szám alatt található, a 
város tulajdonában lévő orvosi rendelőintézet bérlője 
a várossal kötött bérleti szerződés alapján bérbeadás-
ra kínálja a következő helyiségeket:
– a földszinten levő 37,25 m2-es helyiséget (rendelő),
–  az első emeleten levő 35,56 m2-es helyiséget (volt bőrgyógyá-

szati rendelő),
–  az első emeleten levő 26,16 m2-es helyiséget (volt orr-, fül- és 

gégészeti rendelő),
–  a második emeleten levő 103,47 m2-es helyiséget (rendelő),
– a második emeleten levő 20 m2-es helyiséget (rendelő),
– a második emeleten levő 19,25 m2-es helyiséget,
– a második emeleten levő 25,51 m2-es helyiséget.
A bérleti díj 44,50 €/m2/év + a bérlettel összefüggő szol-
gáltatások és költségek.
Elérhetőség: Városi Lakásgazdálkodási Vállalat, Somorja 
Kft., Veterná 23D, 931 01 Šamorín.
Tel.: 031/562 44 65, 031/562 45 06, 0905 450 830
E-mail: mpbhsamorin@mpbhsamorin.sk vagy 
nemeth@mpbhsamorin.sk 

prograM
• Augusztus 19.  –  
Reshat Ameti és Sergej 
Andreevski macedón fes-
tőművészek önálló kiál-
lítása 19.00. Helyszín: a 
Városi Művelődési Köz-
pont Tallós-Prohászka Ist-
ván Kiállítóterme
• Augusztus 20. – Egyéni 
bemutatkozó előadások és 
beszélgetések a művészte-
lep résztvevőivel – 19.00. 
Helyszín: református 
templom
• Augusztus 25.  – 
A művésztelep záró kiál-
lítása – 19.00. Helyszín: 
református templom. A 
tárlatot Csanda Máté (SK) 
művészettörténész nyit-
ja meg. Vj-s projectoros 
animációs vetítés a temp-
lom külső homlokzatán: 
Sztojánovics Andrea és 
csapata (HU)
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négy éreM koMároMból

A montenegrói Bar városában 2013. június 18-a és 23-a 
között került megrendezésre a kadett birkózó-Európa-
bajnokság. A szlovák színeket többek között Horváth Denis, 
a somorjai Gladiátor klub tagja képviselte a 69 kg-os súly-
csoportban. Két megnyert mérkőzés – osztrák és fehérorosz 
versenyző ellen – után bejutott az elődöntőbe, ahol ugyan 
kikapott a román versenyzőtől, de végül is a magyar ver-
senyző elleni elvesztett mérkőzés után a nagyon értékes ötö-
dik helyet szerezte meg. Köszönjük, Denis, a kiváló teljesít-
ményt!

A Komáromban hagyomá-
nyosan megrendezett Virág 
István-emlékversenyen, 
melyen az előkészítő és diák 
kategória versenyzett kötött-
fogásban, a somorjai Gladiá-
tor klubot négy ifjú birkózó 
képviselte. A verseny nem-
zetközi jellegű volt, 17 klub 
vett részt rajta Szlovákiából, 
Magyarországról és Csehor-
szágból.
A somorjai gladiátorok 
három kategóriában verse-
nyeztek. Az előkészítő B 36 

kg-os súlycsoportban Juraj 
Čukan aranyérmet, Bartalos 
Marek pedig ezüstérmet 
nyert. Az előkészítő 33 kg-os 
súlycsoportban kemény küz-
delem után Szeiler Mátyás a 
második helyen végzett. A diá-
kok 48 kg-os súlycsoportjában 
igényes és nehéz versenyzés 
után Holocsi Bence bronzér-
met szerzett. Csak így tovább, 
fiatal sportreménységek!
A Gladiátor birkózóklub nevé-
ben

Gabriela Čukanová 

Jobbról:  Horváth István, Szeiler Mátyás, Bartalos Marek, Juraj Čukan, Holocsi Bence

kétSzer győztek a SoMorjaiak
A múlt hónap közepén ismét benépesedett kajakosok-
kal a csölösztői Lagúna tó környéke. Sorrendben már a 19. 
Samaria-kupa és a 9. Gális-emlékversenyt rendezte meg a 
hazai klub. A viadalról Tóth Imre, a KCK elnöke árult el rész-
leteket.
Elégedett?
– Igen, elégedett vagyok. 
Ismét egy nagyszerű színvo-
nalú versenyt látott a közön-
ség. Sőt úgy is fogalmazhat-
nék, hogy évről évre emelke-
dik a színvonal. Köszönhe-
tő ez Somorja városának és a 
Kormorán szállónak.
Mint klubelnöknek örömet 
szereztek a hazai verseny-
zők?
– Jobb nem is lehetett volna. 
Mind a Samaria-kupát, mind 
a Gális-emlékversenyt meg-
nyertük. Igaz, az utóbbit 
csupán egyetlen pont előny-
nyel. 
Egy újdonság is volt a via-
dalon. Ezúttal nem egy, 
hanem két napig tartott 
a verseny. Helyes döntés 
volt?
– Igen. Nem volt annyira 
sűrű a program, mint eddig, 

és a versenyzők több szám-
ban is indulhattak. Érdeke-
sek voltak a kétszáz méteres 
versenyek.
Milyen díjakat kaptak a 
legjobb versenyzők?
– Tizenkét éves korig érme-
ket, okleveleket. Az időseb-
bek tárgynyereményt is kap-
tak, például tabletet.
tervezik jövőre a 20. 
samaria-kupát?
– Visszatérnék még az idei 
futamra. Szeretném megkö-
szönni Somorja váro sának, 
a Kormorán szállodának 
és a többi szponzornak a 
támogatást. Továbbá köszö-
nöm a szülőknek is a segít-
séget. Ami a jövő évet ille-
ti, mivel jubileumi évfolyam 
elé nézünk, szeretnénk még 
színvonalasabb versenyt 
rendezni.
Mit tud elárulni a somorjai 

kajak-kenu klub életéből?
– Nagyon jó hír, hogy ismét 
növekedett a versenyzők szá-
ma. Ebben az évben is az a 
cél, hogy megnyerjük a Szlo-
vákia-kupát. Ha sikerülne, 
sorozatban negyedszer len-
nénk a legjobbak Szlovákiá-
ban. 

Duducz Tibor

a somorjai helyezettek
2000 méteres táv
K1 Fiúk 9: 2. Derzsi Bence
K1 Lányok 11: 2. Ravasz Vik-
tória
K1 Lányok 12: 1. Seregi Karo-
lina
K1 Fiúk 12: 1. Matús Bence
2. Libai zsolt
C1 Fiúk 12: 3. Tóth Alex
K1 Fiúk 13: 2. Mintchev 
Borisz, 3. Húsvéth Tamás
C1 Fiúk 13: 3. Fekete Dávid
K1 Fiúk 14: 1. zalka Csaba,
3. Horváth Balázs
K1 Lányok 14: 2. Tesáriková 
Paulína

200 méteres táv
K1 Fiúk 9: 2. Végh Tamás,
3. Derzsi Bence
K1 Lányok 11: 3. Horváth 

Emma
K1 Fiúk 12: 2. Libai zsolt,
3. Matús Bence
K1 Lányok 12: 1. Seregi Karo-
lina
C1 Fiúk 12: 3. Tóth Alex
K1 Fiúk 13: 2. Húsvéth 
Tamás
K1 Lányok 13: 3. zalka Vik-
tória
C1 Fiúk 13: 3. Szász Péter
K1 Fiúk 14: 2. zalka Csaba
K1 Kadett lányok: 3. Halag 
Barbara
C1 Kadett fiúk: 1. Virágh 
Krisztián, 3. Sidó zoltán
C2 Kadett fiúk: 1. Virágh 
Krisztián - Žúbor Erik (ŠGT),
3. Keresztes Róbert - Sidó 
zoltán
K2 Kadett lányok: 2. Halag 
Barbara - Roskošová Simona
K2 Kadett fiúk: 2. Kiss zsolt 
- Bóri Alexander (PIE)
C1 Ifi fiúk: 1. Orosz Tibor
K1 Nők: 2. Karasz Edit
C1 Férfiak: 2. Orosz Csaba
C2 Férfiak: 1. Csenkey Ádám 
- Tóth Kristóf, 2. Fehér Ferenc 
- Orosz Csaba, 3. Fekete 
Roland - Tarcsi Dávid
K2 Férfiak: 2. Tóth zoltán - 
Danko Juraj (UKB)

Matús Bence és Libai Zsolt párharca                                Ján Čikovský felvétele

Siker az európa-
bajnokSágon
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reMek idényt zárt az Stk – ilyen lesz a következő is?
Sikeresen helytálltak a somorjai STK labdarúgói a szlovákiai 
második legmagasabb osztályban. Mint újoncok az előkelő 7. 
helyen végeztek. A somorjai pálya oroszlánbarlanggá nőtte ki 
magát, a csapat tizenhat hazai találkozón csak hét gólt kapott. 
Legkevesebbet az összes csapat közül! A elmúlt idényről és a 
következő hónapokról Peter Bláha menedzserrel beszélgettünk.
Milyen volt a 2012/13–as 
idény?
– Egyszerűen nagyszerű. 
újoncként probléma nélkül 
bent maradtunk a második 
osztályban. Jól szerepeltünk 
hazai pályán, általában ered-
ményes játékkal kedvesked-
tünk szurkolóinknak.
Említést érdemel Igor 
Ležaič, aki 14 találattal a 
második liga második leg-
jobb góllövője lett.
– A tavaszi idényben mint 
előretolt csatár játszott, és 
ennek meg is lett az eredmé-
nye. Az első ligás Nagyszom-
bat szeretné őt leigazolni.

Elégedett volt a hazai mecs-
csek nézőszámával?
– Igen, bár lehetett volna 
több is. Balszerencsénkre a 
DAC is akkor játszott ott-
hon, amikor mi. Ha nem így 
történik, akkor 40 százalék-
kal több nézőnk lett volna.
Július közepén kezdődik az 
új idény. Milyen újdonsá-
gok történtek a klub háza 
táján?
– Az edzői stáb nem válto-
zott. A játékoskeret mag-
ja szintén nálunk maradt. A 
már említett Igor Ležaič való-
színűleg a Spartak Trnava 
játékosa lesz.

Milyen célokat tűztek ki 
maguk elé?
– A biztos bennmaradás a fő 
célunk, továbbá az, hogy ismét 
legyen olyan jétékosunk, akit 
majd el tudunk adni. Most 
például két játékosunk ilyen: 
Pellegrini (Myjavában játszik) 
és Ležaič. A klubnak ugyan-
is szüksége van a pénzre, amit 
játékoseladásból szerzünk.
azt mondják, hogy a maga-
sabb osztályban a második 
év nehezebb, mint az első.

– Erre azt tudom mondani, 
hogy a harmadik vonalban 
játszva a második évben har-
coltuk ki a feljutást a maga-
sabb osztályba... (mosoly).
Milyen napon fogja játszani a 
hazai meccseket az stK?
– Most ugyan vasárnap fogunk 
kezdeni Vágsellye ellen, de 
ezután szombatonként fogad-
juk az ellenfeleinket. Minden 
nézőt sok szeretettel várunk a 
Pomléba.

Duducz Tibor

SoMorjai FociSta londonba?

biztoSított az utánpótláS

Ismét nagyon sikeres volt az a négynapos futballtábor, 
melyet az STK rendezett. ,,Tavaly hatvanan jelentkeztek, 
idén azonban már 120 focista vett részt a foglalkozásokon, 
melyeket az angol első ligás West Ham Akadémiából érke-
zett edzők vezettek” – árulta el Peter Bláha menedzser, a 
tábor vezetője. Idén nemcsak szlovákiai labdarúgók vettek 
részt a foglalkozásokon, hanem Magyarországról és Szerbi-
ából is érkeztek játékosok. ,,Pár labdarúgó megtetszett az 
angol edzőnek. Elképzelhető, hogy a West Ham Akadémia 
tagjai lesznek” – fejezte be Peter Bláha.             (dt)

A somorjai vívás remek 
jövő elé néz. Bizonyítja ezt a 
váro sunkban megrendezett 
Future Master´s Challange 
verseny. A viadalon a hazai 
versenyzőkön kívül több kül-
földi vívó is részt vett. A tíz-
éves Sármány zoli ismét 
bebizonyította, hogy Szlová-
kia legjobbjai közé tartozik, 

hiszen biztosan nyerte meg a 
somorjai versenyt. Rajta kívül 
a többi hazai versenyző sem 
okozott csalódást. Pirk Ákos, 
Boda Barbara és Nagy Kit-
ti harmadikok lettek, Lelkes 
Márton hatodik, Udvardy Jáz-
min és Nagy Patrik hetedik, 
és Buday Boglárka nyolcadik 
helyezést ért el.   (dt)

Ilyen még nem volt! tör-
ténelmi sikereket értek 
el a somorjai kajakosok. 
Júnuis utolsó hétvégéjén 
három aranyérmet sze-
reztek a poznańi Euró-
pa-bajnokságon. Jakubík 
gábor az u 23-as kategó-
riában a K4-ben (1000 m) 
és a K2-ben (500 m) vég-
zett az első helyen, Linka 
tibor pedig a junior kategó-
riában szerzett aranyat a K2 
500 m-es versenyén.    
– Eddig is szereztem már 
érmeket nemzetközi verse-
nyeken, de az arany az arany 
–  mosolygott Jakubík Gábor 
a somorjai kajakklub szék-
házában rendezett ünnep-
ségen. Linka Tiborral együtt 
óriási tapsviharral fogadták 
őket, és tortát meg pezsgőfür-
dőt kaptak. – A kajak négyes-
ben reménykedtem az arany-
ban, de a kettesben eszembe 
sem jutott. Nem is edzettünk 
párban Marek Krajčovičcsal. 
Csak heccből indultunk, még-
is nyertünk – árulta el Gábor. 
– A cél előtt 150 méterrel 
az ukránok még jóval előt-
tünk voltak. Az jutott eszem-
be, hogy jó lenne megsze-
rezni az ezüstöt. Miután cél-
ba értünk, kinéztem az ered-
ményjelzőre, és láttam, hogy 
nyertünk. Marek örömében 
eldobta az evezőjét. Fantaszti-
kus volt kétszer a dobogó leg-
felső fokára állni – folytatta a 
23 éves kajakozó.
Gábor és a többi kajakos 

azonban még nem pihen-
het. – Két világbajnokságon 
veszünk részt. Augusztus ele-
jén az U 23-as kategóriában, a 
hónap végén pedig a felnőtt-
világversenyre utazunk. Bele-
húzunk a következő hetek-
ben, azután majd jöhet az 
ünneplés és a pihenés – tette 
hozzá Jakubík Gábor.
Linka Tibor tavaly a 11. volt 
az Európa-bajnokságon. Idén 
pedig Myšák Denisszel a leg-
jobb volt az öreg kontinensen. 
– Mi a siker titka? A rengeteg 
munka – mondta a 18 éves 
kajakozó, akinek Vass Géza az 
edzője. – Ma sem hiszem el, 
hogy aranyat szereztünk. Ez 
az érem mindenkié, aki szur-
kolt nekem és gondolt rám 
– folytatta Tibor. Gondolatai 
már a kanadai világbajnoksá-
gon járnak. – Remélem, ott 
is megtörténik a csoda. Ez a 
poznańi arany minimum arra 
jó lesz a tengrentúlon, hogy 
megfélemlítsük az ellenfele-
inket – mondja nevetve Linka 
Tibor, akinek kedvenc zeneka-
ra az ausztrál AC/DC.

Duducz Tibor

aranyeSő a SoMorjai 
kajakoSoknak

Sármány Zoltán és Pirk Ákos
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2013. április 5-én taha 
Elissa, május 8-án 
Macíčková Lucia, május 
17-én Csörgő Viktória, 
május 23-án Štendová 
Liliana, május 24-én 
zapletalová Ellie Isabel, 
május 28-án Varga zsolt, 
május 31-én sztankay 
Viktória, június 1-jén 
Mindošová Natália, júni-
us 4-én Horváth Edward 
tibor és Magyarics Nim-
ród, június 10-én shudeiwa 
tarek Mohamed, június 
11-én pirk Viktória látta 
meg a napvilágot. 
Sok sikert, újszülöttek!

2013. június 7-én Horváth 
róbert és Csaplár Éva, 
június 8-án szalai Lász-
ló és  Nussová Monika, 
június 15-én Kürti Michal 
és Lančaričová Martina, 
Holocsi róbert és paluch 
Éva, Šípoš Márió és Varju 
Krisztina, június 22-én 
Horváth Béla és Vassy 
tímea esküdött örök hűsé-
get egymásnak. 
Gratulálunk!

A zsinagógában – At Home 
Gallery – június 19-én 
megnyílt Heather Layton 
(usa) The Magnificent 
ascension of Irreplaceable 
objects  – a pótolhatatlan 
tárgyak csodálatos lebe-
gése című kiállítása. A tár-
lat augusztus15-ig tekinthe-
tő meg.
Nyitva: szerda – vasárnap 
14.00 – 18.00 
www.athomegallery.org

SzÜLETETT

HÁzASSÁGOT KÖTÖTT

AT HOME GALLERY

2013. június 2-án pirko 
László 57 éves korában, 
június 6-án Mocsonoky 
János 72 éves korában, júni-
us 7-én Csenkey györgy 51 
éves korában, június 9-én 
posztós teréz 70 éves korá-
ban és rechtorovič pat-
rik 24 éves korában, júni-
us 10-én ugróczky Imre 81 
éves korában, június 14-én 
Fekete Lajos 55 éves korá-
ban és Nitran Lajos mér-
nök 73 éves korában, június 
20-án turoňová Magdalé-
na 74 éves korában, június 
21-én Fehér Mária 73 éves 
korában távozott az élők 
sorából.
Béke poraikra!

ELHUNYT

KÖSzÖNTŐ

Jó egészséget, sok erőt, bol-
dogságot kívánunk azon 
polgártársainknak, akik júli-
usban és augusztusban töl-
tik be 70., 75., 80., 85., 
86. és ennél több életévü-
ket: Matus anna, stöszel 
Béla mérnök, Kőszeghy 
Erzsébet, sebestyén anna, 
Mikšík pavel, Badačová 
Božena, dr. galambos Ella, 
sztruhár györgy, Lelkes 
Irén, Mikus Júlia, Csenkey 
László, Maár Mária, orosz 
Katalin, takács Irén, Hor-
váth zoltán, pőcz Erzsé-
bet, Csiba györgy, Ladič 
Ilona, Kirchner Ist-
ván, Kenessy sándor, 
purger László, Csadi and-
rás, slugeň sebastian, 

MEGEMLÉKEzÉSEK

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

Fájó szívvel emlékezünk augusztus 13-án, halá-
lának 7. évfordulóján drága halottunkra,
szLuKa MarEKra,

Fájó szívvel emlékezünk augusztus 21-én, halá-
lának 20. évfordulóján
HoMBauEr JózsEFrE.

Szeretettel emlékezünk 

CzuCz JózsEF mérnökre, 

aki tíz éve hunyt el.
A gyászoló család

„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 augusztus 19-én, halá-
lának 5. évfordulóján drága halottunkra,
áLLó IMrÉrE tejfalun.

aki 33 éves korában távozott szerettei köréből. Emléked meg-
marad, őrizzük mosolyodat.

Édesanyád, húgod és családod

Emlékét el nem múló szeretettel örökké a szí-
vünkben őrizzük.

Szerető felesége, fia, Józsi és családja

Emlékét örökké őrző felesége, leánya, fia a családjával, négy unokája 
a párjukkal, két dédunokája és sógornője

závodníková Štefánia, 
zöld Margit, Boldocky Ilo-
na, Krascsenits Erzsébet, 
Csiba rozália, Verecky Ilo-
na, Világi Mária, ujj Klá-
ra, slobodová paulína, dr. 
galambos László, Batyuk 
Erzsébet, Farkas Mihály, 
Liďák František, Lelkeš 
apollónia, Vasi Mária, 
Dunay Vilma, tóth Ilo-
na, Csörgő Mária, Vavrík 
Mária, Krecsko anna, 
Krutá anna, puteková Eva 
mérnök, Jasenicky Mária, 
Csóka Mária, Kaluz Mária, 
Kirner Margaréta, takács 
Mária, Kalácska Erzsé-
bet, Édel Mária, dr. Klenka 
Jaroslav, Kirchner Mária, 
Kovács Erzsébet, álló Irén, 
Ilka terézia, oťazíková 
alžbeta, Vörös anna, Édel 
Julianna, ajpek János.   

Önkéntes tűzoltóink június 
15-én nagyszabású bemuta-
tó gyakorlatot tartottak a  víz-
tároló partján, az Ötösöki út 
végén a Somorja – Uherský 
Brod: Istennek dicsőség, egy-
másnak segítség projekt része-
ként. A nemzetközi részvétellel 
megtartott rendezvény sokakat 
odavonzott a víz partjára. Tóth 
Ilona felvétele a gyakorlat egyik 
pillanatát eleveníti fel. 

a közelmúltban megjelent 
Fóthy János: 

Öt ÉV aFrIKáBaN című 
könyve, mely megrendel-

hető a szerzőnél 
a 0908 668 069 telefonszá-

mon vagy a 
fothyjanos@zoznam.sk 

e-mail címen.
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Školská 41, Šamorín

šatníky od 173,- / bm 

kuchyne od 174,- / ks

do 10 dní

do 10 dní

INTERIÉRUEB
design

VÁŠ
INTERIÉR
VÁŠ

www.beunabytok.sk

nad 500,- € sedací vak zdarma 

nad 500,- € doprava zdarma 
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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), 

augusztus 10-ig lehet befizetni a Városi Könyvtárban. 
Jelentkezési lapot a  könyvtárban Pirk Ilonánál 

lehet igényelni.
Táborparancsnokok: 

Kovács Koppány és Pirk Ilona 

Kalandra vágysz?

Szeretsz nyomozni, 

kincseket keresni?

Ha igen, itt a
 helyed!

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

RODINNÉ OSLAVY
          SVADBY
                   PROMÓCIE
Menu a cena podĺa Vaších 
požiadaviek!!!

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

www.restauraciasafari.sk

www.tepovanie-samorin.sk

0908 745 810

TEPSAM

DEZINFEKCIA ROZTOČE
NEVIETE SA ICH ZBAVIŤ?

MY ÁNO!

Hĺbkové tepovanie
a čistenie kobercov, sedacích
súprav, kresiel,
čalúnených stoličiek, postelí,
matracov, automobilov a
iného čalúneného nábytku.

Kvalitné a výhodné služby.

Prostriedky proti roztočom
Kärcher Mitex pôsobia
dlhodobo a ich aplikáciou
zbavíme Vašu domácnosť
roztočov minimálne
na 6 - 9 mesiacov!

Darčekové poukážky

Darujte blízkym naše služby. Prekvapte ich

originálnym darčekom!

Doprava Šamorín a okolie
do 25 km zdarma.
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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

TM

Ideálne pre: 
rodinné udalosti 
oslavy narodenín, promócií 
malé svadby 
firemné akcie 
(možný catering)

crown.caffe

udvoch.templarov

pôsobivý podzemný interiér s pôvodnými klenbami   fajčiarska & nefajčiarska zóna   príjemný a sympatický personál 
bohatý výber alkoholických nápojov   destiláty, vína, miešané drinky   diskotéky, zábavy & koncerty
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