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Jó ütemben halad az építkezés
A város 2012 elején kötött szerződést az Istrokapitál Slovensko részvénytársasággal, a 
Csölösztőn épülő sport-, kulturális és üdülőközpont beruházójával. A társaság képviselői a 
képviselő-testület tavalyi január 26-ai ülésén a város jogi képviselőjének a jelenlétében vázol-
ták a gigantikus beruházással kapcsolatos terveiket. Ezek között volt többek között az is, hogy 
az építkezési engedélyek megszerzését követően az akvaarénát három éven belül, vagyis 
2015-ben átadják rendeltetésének. A képviselő-testület tagjai szeptember 24-én látogatást tet-
tek az építkezésen, és a helyszínen győződtek meg a munkák menetéről. Ezzel kapcsolatban 
tettünk fel néhány kérdést Fónod Szilárdnak, az önkormányzat építési bizottsága elnökének.

Milyen stádiumban van az 
építkezés? Átadásra kerül-
het az élményfürdő a ter-
vezett időpontban, tehát 
2015-ben?
– Az építkezés jelenlegi álla-
pota és a bemutatott ütem-
terv azt mutatja, hogy meg-
feszített tempóban lehet-
séges lesz tartani a beru-
házó 2015-ös vállalását. Az 
akvaaréna mind a mére-
tét, mind az összetettségét 
tekintve a legbonyolultab-
bak közé sorolható. Min-
den beruházásnak több lép-
csőfokon kell keresztülmen-
nie a sikeres befejezéshez. 
Az elképzelés véglegesítése, 
a jogi viszonyok rendezése, 
az engedélyek, a környezet-
védelmi hatástanulmányok 
mellett az egész komplexum 
működését biztosító infra-
struktúra kiépítése is kulcs-
fontosságú lépés. Csak ezek-
nek a feladatoknak az elvég-
zése után kerülhet sor az 
építkezés utolsó, de leglátvá-
nyosabb fázisára. Az élmény-
fürdő bonyolult műtárgy, de 
az átadás időpontja szem-
pontjából fontos tény, 
hogy egy zöld mezőn épü-
lő új objektum, amelyhez a 
kiszolgáló infrastruktúrát 
már megépítették.
Az építkezés négy fázisból 

áll. A lóversenypályának a 
tervek szerint a második 
fázisban kellene megépül-
nie. Úgy hírlik azonban, 
hogy a nemzetközi szabvá-
nyoknak is megfelelő pálya 
építése sokkal előrehala-
dottabb állapotban van. 
Tájékoztatták Önöket arról 
is, mikorra várhatóak újra 
lóversenyek Somorján? 
– Kivételesen bonyolult 
komplexumról van szó, ahol 
az egyes objektumoknak 
egymáshoz viszonyítva is 
koordináltan kell létrejönni-
ük. Az egyik leginkább idő-
igényes részfeladat a gyógy-
intézet meglévő épületeinek 
átépítése, egyrészt a munka 
jellege, másrészt összetett-
sége miatt. A szálloda mel-
lett ugyanis kongresszusi 

központ, műszaki egyetem, 
mozi és egy wellnessrészleg 
is helyet kap. A másik időigé-
nyes feladat – már a mére-
tei miatt is – a lóversenypá-
lya kiépítése. Nem véletlen, 
hogy a munka ezeken a terü-
leteken a legelőrehaladot-
tabb. Az építkezésen egy-
értelműen kiderült, hogy a 
lóversenypálya elhelyezke-
dése és a földmunkák terje-
delme miatt a munkálato-
kat mindenképpen még az 
élményfürdő üzembe helye-
zése előtt be kell fejezni. A 
beruházó időbeni vállalá-
sa az élményfürdő kiépíté-
sére szólt, a lóversenypálya 
esetében nincs időkorláthoz 
kötve. Annak ellenére, hogy 
a munkák előrehaladott-
nak tűnnek, kimondhatjuk, 

hogy a legtöbb feladat mégis 
ezen a területen vár a kivite-
lezőkre. Az objektum egyes 
részeit azonban már most 
élesben tesztelhették az idei 
CEI*** Endurance Ride ver-
seny résztvevői. Számomra 
mégis ennél sokkal érdeke-
sebbek a tömegsportokkal 
kapcsolatos épületegységek. 
Az építkezés dokumentáci-
ója és ütemterve igazolja az 
atlétikai pálya, a focipálya, 
erősítőrészleg és az olimpiai 
úszómedence tervét. 
Szóljunk arról is, mit ad 
nekünk, somorjaiaknak ez 
a gigantikus létesítmény.  
– Azt hiszem, először is 
nem árt kijelenteni, hogy a 
somorjai élményfürdő nem 
egy fürdő lesz a szokványos 
fürdők sorában. Reméljük, 
hogy pont ez adja majd a 
létjogosultságát, hiszen itt 
nemcsak az a cél, hogy meg-
nyíljon egy létesítmény, 
hanem az is, hogy hosszú 
távon működőképes tudjon 
maradni. A terv a kültéri 50 
m-es versenymedence mel-
lett egy 25 m-es fedett úszó-
medencével, egy gyermek-
medencével, öt tobogán-
nal, egy kiúszómedencével 
és újabban egy teljesen egye-
dülálló szörfszimulátorral is 
számol. Azt is el kell monda-
ni, hogy a képviselők részé-
ről többször felmerült az 
élményfürdő bővíthetőségé-
nek kérdése és területi kapa-
citása. A beruházó ezzel kap-
csolatban elmondta, hogy az 
első hároméves próbafázist 
ki fogják értékelni, és ameny-

(Folytatás a 3. oldalon)
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 megalapításának 140. évfordulóJát ünnepelte 

a somorJai Önkéntes tűzoltó testület 

Tóth Ilona és Kovács Koppány felvételei
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Jó ütemben halad az építkezés
nyiben a látogatószám igény-
li, terveik szerint lehetséges 
lesz a fürdő területének bőví-
tése. A létesítmény specifiku-
mát az adja, hogy a pihenés 
mellett a sportra fókuszál. 
Somorja fiatal város, sok gyer-
mekkorú lakosa van, számuk-
ra pedig sportolási lehetősé-
get kell teremteni. Ha majd 
10-15 év múlva egy somorjai 
országos, világ- vagy olimpi-
ai bajnokot ünnepelhetünk, 
akkor abban egy hangyányi 
része ennek a komplexumnak 
is lesz. A beruházást más for-
mában is hasznunkra lehet 

fordítani. Az üdülőturizmus-
ban rejlő lehetőségeket és a 
belőlük származó előnyöket 
nem kell részleteznem. Az 
adóbevételeket a költségve-
tésen keresztül hasznos dol-
gokra lehet felhasználni. A 
legalább 120 munkahely léte-
sítésében a város is együtt-
működne a helyiek érdeké-
ben. És még valami: végre 

lehetséges lesz a helyi úszás-
oktatás. Azonkívül lehetetlen 
jobb helyet találni a hiánypót-
ló több száz férőhelyes disz-
kónak – távol a lakott övezet-
től. És nem utolsósorban reá-
lis lehetőséggé válik a felső-
fokú műszaki képzés város-
unkban. A város által ter-
vezett sportcsarnokot ele-
ve úgy tervezzük, hogy maxi-
málisan kihasználjuk az újon-
nan épült komplexum inf-
rastruktúráját, számottevő-
en csökkentve ezzel az építési 
és főleg a fenntartási költsé-
geket. Személy szerint a gye-
rekeknek szánt játszópark-

ra vagyok a legkíváncsibb. 
A beruházó e tekintetben is 
teljesen egyedi és különleges 
dolgot ígér. 
A beruházás lehetőséget és 
természetesen – mint minden 
vállalkozás – kockázatokat is 
rejt. Csak rajtunk áll, hogyan 
élünk vele.
– Köszönöm a válaszokat.

Tóth Ilona

(Folytatás az 1. oldalról)

kÖltségvetés értékelés 
és lokálpatriotizmus

A városi képviselő-testü-
let legutóbbi, szeptem-
ber 5-én megtartott ülé-
sén a napirendi pontok 
jóváhagyását követően a 
polgármester és az alpol-
gármester beszámolt az 
elmúlt időszakban vég-
zett munkájáról. beszámo-
lóikból megtudtuk a töb-
bi között azt, hogy az ipa-
ri parkban az olasz cso-
magolócégnek köszönhe-
tően új munkahelyek léte-
sülnek, valamint azt is, 
hogy a megye sikeresnek 
minősítette a város által 
benyújtott pályázatot, 
így 10 ezer euró értékben 
tovább bővülhet a térfigye-
lő kamerarendszer.
A határozatok teljesítésé-
nek ellenőrzését követően 
a képviselők jóváhagyták 
a független könyvvizsgáló 
jelentését a város 2012. évi 
gazdálkodásának konszo-
lidációjáról és a 2013. évi 
költségvetés féléves telje-

sítéséről. A főellenőr első 
félévben végzett munkájá-
ról szóló jelentés jóváha-
gyását követően határozat-
ba foglalták, hogy a mozi 
épületének eddigi kezelő-
jétől az ingatlant átveszi 
a város. A vagyonátadást 
követően az üresen álló 
moziépület további sorsá-
ról az illetékes szakbizott-
ságok döntenek. 
A Lakossági észrevételek 
napirendi pontban Ághová 
barbara felhívta a figyel-
met arra, hogy a Fő utca és 
az Iskola utca környékén 
egyre jobban elszaporod-
nak a kóbor macskák, ten-
ni kellene valamit ellenük. 
Igaz, hogy szeptember 
1-től kötelező a négylábúak 
chipelése, de ez nem oldja 
meg a problémát. (A témá-
val másutt foglalkozunk.) 
Az Egyebek napirendi pont-
ban a többi között  szó 
esett a lokálpatriotizmus-
ról is.      (–)

bárdos Gábor polgármester és Pogány tibor alpolgármester 
szeptember 26-án gratulált az önkormányzat nevében azok-
nak a polgártársainknak, akik szeptemberben töltötték be 
70., 75., 80., 85 és több életévüket. Jókívánságaikat ezúttal 
is a nyugdíjasok és rokkantnyugdíjasok klubjában fejezték ki 
az ünnepelteknek.

egyre tÖbb a kóbor 
macska somorJán

A városi önkormányzat legutóbbi ülésén a Lakossági észrevé-
telek napirendi pontban a városunkban egyre jobban elszapo-
rodó kóbor macskák kérdése került napirendre. A közgyűlé-
sen elhangzott, hogy a város keresni fogja a megoldás mód-
ját. Sikerült-e megoldást találni? – kérdeztük Sármány Ervin 
hivatalvezetőtől.
– A városban elszaporo-
dott kóbor macskák tényleg 
komoly gondot okoznak. 
Az említett lakossági ész-
revétel a  soron következő 
környezetvédelmi szakbi-
zottság egyik fontos témá-
ja lesz. A gyűlésre egy állat-
orvost is meghívunk, hogy 
kikérjük a véleményét. Meg-
oldási lehetőségeink korlá-
tozottak, mivel a macskákat 
nem lehet csak úgy kiirtani, 
csupán törvényes keretek 
közt lehet szabályozni az 
állományukat. tehát min-
denképpen szakemberek 
segítségével szeretnénk ezt 
a sokaknak problémát oko-
zó kérdést kezelni és megol-
dani.  

Véleményem szerint az 
egyik legfontosabb teendő 
a megelőzés lenne! Ezúton 
is szeretném kérni a tisz-
telt lakosságot, hogy a lakó-
házak közelében kóbor-
ló macskákat ne etessék, 
mivel ezzel csak elősegítik 
ellenőrizhetetlen elszapo-
rodásukat. A kóbor macs-
kák egyébként is komoly 
állategészségügyi, humán 
egészségügyi és egyéb prob-
lémákat idézhetnek elő. 
Vegyük komolyan a poten-
ciális veszélyeket (veszett-
ség, élősködők), hogy ne mi 
magunk legyünk az okozói 
az emberre (főleg a kisko-
rúakra) is veszélyes betegsé-
gek elterjedésének.  (ti) 
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főzésben versenyeztek

Hagyományteremtés céljá-
ból szeptember 28-án első 
alkalommal rendezett főző-
versenyt a somorjai Gan-
dhi Roma Polgári társulás. 
Sipos Károly ötletgazdától, 
a társulás elnökétől megtud-
tuk, hogy a versenybe ere-
detileg hat csapat nevezett 
be, de végül négyen verse-
nyeztek. Légről három csa-
pat is benevezett, az egyik 
velős-gombás pacalt főzött, 
a másik gulyást bacsák 
módra, a harmadik pedig 
lecsót készített, melynek a 
„Dedo-lecsó” nevet adta. 
A zsűri mind a négy csa-
pat gasztronómiai tudását 
nagyra értékelte, de mivel 
sorrendet kellett felállíta-

nia, első helyre a magukat 
Légi Királyoknak nevező 
csapat által készített velős-
gombás pacalt helyezte, a 
második díjért járó serleget 
a Sárközi-féle Dedo-lecsó, 
míg a harmadik díjért járót 
a somorjai Golden csa-
pat gulyása vitte el. A Légi 
Ördögök csapata a zsűri 
különdíját kapta. 
A szervezők minden tőlük 
telhetőt megtettek a siker 
érdekében, de a rendez-
vényt jövőre valószínűleg a 
már nagy népszerűségnek 
örvendő roma fesztivállal 
kötik össze, melyet évek óta 
rendszeresen június utol-
só szombatján rendeznek 
Somorján, a Fő téren.     (ti)    

Sipos Károly a légiek társaságában

A somorjaiak csapata

A somorjaiakat Bábi Dezső képviselte

A megnyitó

Járási énekfesztivál
A Szlovákiai Nyugdíja-
sok Szövetségének járá-
si szervezete tizenötödik 
alkalommal rendezte meg 
a nyugdíjas szólisták és 
énekkarok járási népzenei 
fesztiválját. A rendezvény-
nek ezúttal nem a járási 
székhely, Dunaszerdahely, 
hanem Somorja adott ott-
hont.
A nemzetközi jelleggel bíró 
fesztivált Kovács Ferenc 
járási elnök nyitotta meg, 
a járás jelen levő alapszerve-
zeteinek képviselőit és a ven-

dégcsoportokat Fabián Igor, 
az országos szövetség alelnö-

ke, Fabiánová Margita 
kerületi elnök és bár-
dos Gábor, városunk 
polgármestere köszön-
tötték. A fesztiválon 
15 csoport és 8 szólis-
ta szórakoztatta az egy-
begyűlteket, a somorjai 
alapszervezetet bábi 
Dezső képviselte.   (ti)

Szitás Zoltán felvétele

kÖzÖsen, kÖzÖs nyelven 
– szolgáltatási csomag 

vállalkozóknak

A Magyarország – Szlovákia 
Határon Átnyúló Együttmű-
ködési Program keretében a 
magyarországi Információs 
társadalomért Alapítvány és a 
szlovákiai Szövetség a Közös 
Célokért (SZAKC) társu-
lás közös projektet valósított 
meg „Közösen, közös nyel-
ven” címmel. A projekt ered-
ményeiről szeptember 26-án 
Komáromban számoltak be.  
Pogány Erzsébet mérnök  
(a felvételen jobbról az első), 
a SZAKC igazgatója lapunk-
nak elmondta: A projekt ered-

ményei, a szolgáltatáscsomag 
és az információs rendszer a 
http://husk.info-net.sk olda-
lon érhető el ingyenesen, 
egyszerű regisztrálás után. A 
kis- és középvállalkozók, civil 
szervezetek és önkormányza-
tok figyelmébe ajánlja a hasz-
nos információkat, a pro-
jektmegosztó programot, a 
pályázati partnerkeresőt és 
a gazdasági élet különböző 
területeiről készült magyar és 
szlovák nyelvű tananyagokat, 
valamint hang- és videofelvé-
teleket.    (–)
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nagy sikerű tűzoltó-

bemutató és gyakorlat
A Somorjai Önkéntes tűzoltó 
testület szeptember 27-én és 
28-án méltón ünnepelte meg 
alapításának 140. évforduló-
ját. Ez alkalomból megren-
dezte immár másodszor a tör-
ténelmi tűzoltótechnika-kiál-
lítását, amely ezúttal a helyi 
művelődési központ épülete 
előtt zajlott, illetve egy része 
(a személyi felszerelés és egyéb 
műszaki eszközök, valamint a 
régi fénykép-dokumentáció) a 
kultúrház épületében kapott 
helyet. A kiállítás az Így oltot-
ták a tüzet elődeink címet kap-
ta, és összefoglalta a 19. szá-
zad végétől a 20. század 70-es 
éveiig a tűzoltótechnika egész 
skáláját.
Az első nap az elhunyt bajtár-
sak tiszteletére és emlékére 
állított Szent Flórián-emlékmű 
megkoszorúzásával ért véget a 
somorjai temetőben. A koszo-
rúzást testületünk fúvósze-
nekara tette ünnepélyesebbé. 
A következő nap délután 13 
óráig folytatódott a kiállítás, 
amely egyaránt vonzott min-
den korosztályt. A nap csúcs-
pontja a városháza épületén 
bemutatott tűzoltógyakorlat 
volt, melynek legfőbb érde-
kessége abban rejlett, hogy a 

működő, ám történelmi tech-
nika alkalmazásával oltot-
ták a tüzet tűzoltóink, és kor-
hű egyenruhában mentették a 
szintén hiteles hagyományos 
öltözékben lévő polgárokat a 
városháza épületéből, majd az 
egykori fecskendőkkel oltot-
ták el a keletkezett tüzet. beve-
tésre került az idei évben fel-
újított tűzoltólétra is, mely az 
1800-as évek végén készült és 
utoljára 1973-ban, a testület 
alapításának 100. évfordulóján 
volt látható. A továbbiakban 
láthattuk az Uherský brod-i 
tűzoltók egyedi, 1912-ből szár-
mazó tűzoltó gőzfecskendő-
jét, valamint a bősi és az orosz-
vári tűzoltók remek állapot-
ban lévő kézifecskendőjét. (A 
bemutatón közreműködött a 
Csalló Néptáncegyüttes is. – A 
szerk. megj.)
Az említett bemutató gyakor-
lat nagy sikert aratott a polgá-
rok, a tűzoltó barátok és rajon-
gók körében. bízunk benne, 
hogy a tűzoltóság nemes esz-
méjét és értékes hagyományait 
továbbvisszük, és megőrizzük 
a következő generációk számá-
ra is.

Laczo István

Új, korszerűen felszerelt mentőautót kapott a somorjai egész-
ségügyi gyorsmentőállomás, amelynek a csölösztői gyógyinté-
zetből való távozását követően 2012-ben a város adott otthont 
az adóhivatal épületében. Az autó kulcsait Polák Matejtől, a 
komáromi ZaMed igazgatójától Renata Kratochvílová doktor-
nő, a mentőállomás vezetője vette át. Az ünnepélyes átadás 
során bárdos Gábor polgármester köszönetet mondott a men-
tőállomás dolgozóinak azért az önfeláldozó munkáért, ame-
lyet városunkban és környékén végeznek. „Azt kívánom, hogy 
az új rohammentővel minél kevesebbszer legyenek kénytele-
nek kiszállni” – mondta beszéde végén.

gyűJtÖttek és segítettek
A Szlovák Vöröske-
reszt járási szervezeté-
nek égisze alatt három 
helyszínen zajlott a 
Segítség napja nevű 
rendezvény, melyet 
Dunaszerdahely és 
Nagymegyer után 
szeptember 14-én 
Somorján rendeztek 
meg.
A rendezvényen a vér-
adáson kívül ruhabörzére is 
sor került. Ahogy azt Fürdős 
Józseftől, az alapszervezet 
elnökétől megtudtuk, a dara-
bonként 0,10 euróért árusított 
felnőtt-  és gyermekruháza-
tot, cipőket, játékokat az alap-

szervezet székhelyén, az adó-
hivatal épületében gyűjtötték 
össze a rendezvényt megelő-
ző napokban. Az ötlet jónak 
bizonyult, az eladott holmik-
ból származó bevétel megha-
ladta a 80 eurót, ezért a ruha-
börzét a jövőben is folytatni 
szeretnék. 
A véradás is sikeres volt, 
annak ellenére, hogy szomba-
ti napon tartották, eléggé fél-
tek a szervezők, hogy keve-
sen fognak megjelenni. A 41 
jelentkezőből a vérvételt meg-
előző vérvizsgálat eredmé-
nyét követően a pozsonyi vér-

átömlesztő állomás dolgozói 
végül is 37-től vettek vért. Ők 
a következők: Jávorka Lajos, 
Gaál Róbert, Csenkey Lajos, 
Szegény Ferenc, Mikóczi Ele-
onóra, Vodnyánszky József, 
Mészáros Gabriella, Mészá-

ros Móni-
ka, Czvedler 
tibor, Hor-
váth Esz-
ter (Gom-
ba), Horváth 
Zsolt (Gom-
ba), Klisser 
S á n d o r , 
K r a j č í r o v á 
Z u z a n a 
( Ú s z o r ) , 
Chudý teo-
dor (Dunajská 

Lužná), Fiedler Renáta, Rab-
ina Szilveszter, Schiffer 
Simona (Hegysúr), Kovács 
Andrea (Hegysúr), Múčka 
Csaba (Egyházfa), Sárközi 
László, Csiba Csaba, tóth Sza-
bina (Illésháza), balta Adrián, 
Veres Gábor, Hennyey Péter, 
Kvassay Gabriella, Sinóbli 
Rudolf, Kováčová Erika, 
Kmotrik bálint, tóth József, 
Édel Mária, bándy Gyö rgy, 
Peller András, blazsek András, 
Fürdős Katalin, Kašperová 
Veronika, Kirchner István.

(ti)   
Fürdős Katalin felvételei

A Vöröskereszt alapszervezetének szervezésében a legköze-
lebbi gyűjtésre október 18-án és 25-én, valamint november 
8-án 16.00 órától 20.00 óráig, október 19-én és 26-án, illet-
ve november 9-én 9.00 órától 12.00 óráig, november 11-től 
20-ig pedig hétköznaponként 16.00 órától 20.00 óráig kerül 
sor. A szervezők a használt, de még jó állapotban levő gyer-
mek-  és felnőttruhákat, cipőket, játékokat a megadott idő-
pontokban az adóhivatal épületének irodájában veszik át. 
Az árusításra a városi művelődési központ előcsarnokában 
november 22-én 9.00 órától 15.00 óráig és november 23-án 
8.00 órától 12.00 óráig kerül sor. 
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Iskolaválasztás gyermekeink, unokáink számára

Szlovákiában a magyar csa-
ládok közel húsz százaléka 
szlovák nyelvű iskolát választ 
gyermekének, ami nagyban 
elősegíti az asszimilációs 
folyamatot. A magyar több-
ségű Somorján és környé-
kén is ezt tapasztaljuk, bár 
a pedagógusok – és nem-
csak ők – igyekeznek, halkan 
vagy hangosabban, érveket, 
jó példákat felsorakoztatni 
az anyanyelven való művelő-
dés érdekében.
A Rákóczi Szövetség és Ala-
pítványa, együttműködve 
a Felvidéken tevékenykedő 
Szülőföldön Magyarul tár-
sulás regionális tagszerveze-
teivel, a Város és Vidéke Cél-
alapokkal, a magyar isko-
lákkal és óvodákkal, 2004 
óta valósítja meg a Felvidé-
ki beiratkozási Programot 
azzal a céllal, hogy minél 
több magyar család íras-
sa gyermekét magyar isko-
lába. Ösztöndíjban részesí-
ti a magyar iskolák elsőseit, 
a támogatáshoz szükséges 
forrást elsősorban magyar-
országi civil szervezetektől, 
polgármesterektől, városi és 
községi önkormányzati tes-
tületektől gyűjti össze.
A Somorja és Vidéke 
Kulturálius társulás lelkes 
vezetőinek, dr. Fóthy János-
nak, Stöszel Emmának, Hor-
váth Lajosnak és a program 
helyi szervezőinek közben-
járásával 2013. szeptember 
23-án hat helyszínen került 
sor tanulmányi ösztöndíjak 
átadására. Az átadás a Cor-
vin Mátyás Magyar taní-
tási Nyelvű Alapiskolában 
és még további öt magyar 
iskolában, Légen, Nagy-
szarván, tejfalun, békén és 
Nagymagyaron derűs, ünne-
pélyes keretek között való-
sult meg, a Rákóczi Szö-
vetségben feladatot válla-
ló budapesti fiatalok: Krupi 
bernadett, dr. bajnóczi 
Gábor, Cseke bence és 
Pálinkás barnabás közre-
működésével. A doborgazi, 
sárosfai, csenkei, illésházi 
és csallóközcsütörtöki 
magyar iskolába, valamint a 

Somorjai Speciális Alap-
iskola magyar osztályá-
ba belépő gyerekek szü-
lei is átvehették az ösz-
töndíjat ugyanezen a 
napon a felsorolt hat 
helyszín valamelyikén.
Somorja Város pol-
gármesterének, bár-
dos Gábornak meghí-
vására a Rákóczi Szö-
vetség elnöke, dr. Halzl 
József is városunkba 
érkezett ezen a napon. 
Együtt keresték fel a 
Corvin Mátyás Magyar 
tanítási Nyelvű Alap-
iskolát, ahol köszön-
tötték a szülőket, buz-
dítva őket gyermeke-
ik anyanyelven való 
iskoláztatására. A városhá-
zán tett látogatása során dr. 
Halzl József találkozott a 
beíratási program vezetőjé-
vel, valamint Németh Csa-
ba tápiógyörgyei történe-
lemtanárral. Németh Csaba 
a bibliotheca Hungarica ven-
dégeként készülő könyve szá-
mára adatokat pontosított, 
és felelevenítette Somorja 
Város és tápiószecső koráb-
bi kapcsolatát. bárdos 
Gábor polgármester nem-
csak So  mor ján találkozott a 
szülőkkel és a pedagógusok-
kal az ösztöndíjak átadása-
kor, hanem Nagyszarván is, 
ahol az iskolaválasztás ügyé-
ben felelősségteljes hozzáál-
lásra ösztönző szavait figye-
lemmel és tisztelettel fogad-
ták.
A Somorja és Vidéke Kul-
turális társulás vezetősége, 
tudatosítva, hogy az isko-
laválasztás ügyében csak 
széles körű összefogással 
tudunk eredményeket elér-
ni, meghívta az iskolák-
ba Németh Csaba történe-
lemtanárt is, aki az iskola-
vezetőknek és a pedagógu-
soknak vázolta otthoni és 
nagymegyeri tapasztalatait. 
Eszerint érdemes kirándulá-
sokat és történelmi  vetélke-
dőket szervezni, hogy  álta-
luk a diákok jobban elsa-
játítsák a magyar többsé-
gű szélesebb régiónk törté-

nelmét és földrajzát. Érde-
mes erősíteni az egész  Kár-
pát-medencében a magyar–
magyar kapcsolattartást és 
együttműködést. tudását és 
tapasztalatait felajánlotta az 
erdélyi túrák és a történelmi 
vetélkedők szervezőinek.   
Új tanévet kezdtünk, a szülői 
és a fenntartói gondoskodás 
új lendületet kapott, pedagó-
gusaink órarendje is megújult. 
Új osztályaik, új vállalásaik 
kapcsán érdemes megvizsgál-
ni az iskolaválasztás statisz-
tikáját So morján és környé-
kén, részletesebben is. Ebben 
az évben is több iskolaköteles 
gyermek pszichológusi meg-
gondolásból és szülői egyet-
értéssel a nulladik évfolyam-
ba került, vagy óvodás maradt 
még legalább egy éven át. A 
Somorja és Vidéke Kulturá-
lis társulás vonzáskörzetében 
az ösztöndíjak átadásának 
számadatai az utolsó néhány 
évben a következőképpen 
alakultak: a magyar iskolá-
ba belépők közül 2009 szep-
temberében 118-an, 2010-ben 
128-an, 2011-ben 131-en, 
2012-ben 136-an vették át az 
ösztöndíjat, 2013-ban viszont 
csak 115-en. 
Kedves olvasók! Ne legyint-
sünk a statisztikai adatok-
ra. Komolyra fordítva a szót: 
Anyukák, Nagymamák! Ne 
hagyjuk, hogy Somorján és 
környékén a magyar isko-
lák leépüljenek, anyanyel-

vünk konyhanyelvvé degra-
dálódjon. A szlovák iskolá-
ban nevelkedett magyar gyer-
mek csak nagyon ritka eset-
ben ír-olvas magyarul. Az 
iskolaválasztással tegyünk 
jót a gyermeknek. Vagy talán 
azt gondoljuk, hogy bécs 
közvetlen közelében, Euró-
pa szívében, a nyugati és a 
távolabbi keleti világgal egy-
re szorosabb kapcsolatokat 
tartó Kárpát-medencében 
nincs fontosabb dolgunk, 
mint a szlovák nyelv töké-
letes elsajátítása? Ne hagy-
juk, hogy váro sunkban és 
régiónkban anyanyelv-hasz-
nálati terünk egyre szűkebb 
legyen, miközben jogaink 
– úgy mondják – gyarapod-
nak... Az üzletekben, a hiva-
talokban, az egészségügy-
ben és más területeken köz-
szolgálatot vállaló magyarok 
sokszor csak azért nem kom-
munikálnak velünk anya-
nyelven, mert anyanyelvü-
ket csak felületesen isme-
rik, szlovák iskolába jártak, 
ahol nem tanulták meg sem 
a helyesírást, sem a válasz-
tékos és szabatos írást és 
beszédet anyanyelvükön.
Győzzük meg az apukákat, 
a szomszédokat, a rokono-
kat és az ismerősöket arról, 
mennyire fontos, hogy a 
magyar családok – utódaink 
érdekében – az anyanyelven 
oktató iskolát válasszák. 

Hecht Anna

Dr. Fóthy János, a Somorja és Vidéke Kulturális Társulás elnöke üdvözli a szülőket. 
Jobbján Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke és Bugár Gabriella, a Corvin Mátyás 
Alapiskola igazgatója
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Felhívás
A Somorjáért Polgári társu-
lás felhívja a somorjai polgá-
rok figyelmét, hogy számít az 
együttműködésükre, és vár-
ja javaslataikat az alábbi pro-
jekt megvalósításával kapcso-
latban. 
Mint azt bizonyára Önök is 
tudják, és rendezvényeink 
alkalmával is tapasztalhat-
ták, fő célunk a város kulturá-
lis életének támogatása, iden-
titásának, sokszínűségének és 
multikulturális jellegének meg-
őrzése. 2012-ben a sport terü-
letén tevékenykedő kiemelke-
dő személyiségeket – sportoló-
kat és edzőket – tiszteltük meg 
azzal, hogy emléktáblát állí-
tottunk nekik, amely azt a célt 
szolgálja, hogy közelebb hoz-
zuk őket a város polgárai és 
látogatói számára, illetve hogy 
az érdeklődők elolvashassák a 
róluk szóló információkat és 
megismerhessék eredményei-
ket, amelyekkel gazdagították 
városunk hírnevét.
A továbbiakban is szeret-
nénk folytatni ez irányú tevé-
kenységünket. A somorjai CZ 
Slovakia részvénytársasággal 

együttműködve szeretnénk új 
padokat állítani a Pomléi úton 
és a Pomlé parkerdőben, és a 
rajtuk elhelyezett emléktáb-
lákon feltüntetni a jelentős 
somorjai személyiségek nevét, 
kialakítva ezzel egy ún. „dicső-
ségsétányt”. Ezzel szeretnénk 
kifejezni irántuk való tisztele-
tünket, és bemutatni a fiata-
labb nemzedékek tagjainak az 
egykori társadalmi élet nagy-
jait, kiemelkedő személyisége-
it, hogy a fiatalok megismer-
jék és tiszteljék elődeiket, és 
ezáltal sajátjuknak érezzék a 
várost. Fontos, hogy tudják, 
milyen jelentős személyisé-
gek tevékenykedtek itt, illetve 
milyen neves embereket adott 
városunk a világnak, milyen 
kiválóságok a város szülöt-
tei: így például Kunst Károly 
ornitológus, akinek gyűjtemé-
nye a budapesti Magyar Nem-
zeti Múzeum anyagát gazda-
gítja, vagy a kultúra területén 
kiemelkedőt alkotó Németh-
Šamorínsky István zeneszer-
ző, a festőművész tallós-
Prohászka István, valamint 
Khín Antal, a Somorjai Hon-
ismereti Múzeum megalapí-
tója, a felső-csallóközi halász-

céhekről szóló több tudomá-
nyos munka szerzője. És ki ne 
ismerné az idősebb generá-
ció tagjai közül Husvéth Lajos 
tanító bácsit és a többi értékes 
embert? Nem hagyhatjuk ki a 
felsorolásból M. R. Štefánikot 
sem. 
A fentiekkel kapcsolatban sze-
retnénk kikérni Somorja lako-
sainak véleményét. Kérjük, 
küldjék el nekünk javaslata-
ikat, kit tartanak méltónak 
arra, hogy emléktáblán örö-
kítsük meg a nevét. Leveleiket 
2013. november 30-ig várjuk az 

alább megadott címen. A szak-
mai bizottság decemberben 
választja ki a táblákra felkerü-
lő 25 nevet. A helyes döntés-
hez az Önök javaslatai is hoz-
zájárulnak! 
A szóban forgó projekt a 
padok elhelyezésével és ünne-
pélyes átadásával zárul 2014. 
május 8-án.

Cím (ide várjuk javaslataikat):
oZ Pre Šamorín
Hlavná 39, 931 01 Šamorín
tel.: 0905 276 932
Mail: istrocol@stonline.sk

A Vöröskereszt gombai alap-
szervezete szeptember 6-án 
véradást szervezett. A vér-
adók névsora: Mikóczi bar-
bara, Lengyel Alexandra, 
Lengyel György, Viola Csa-
ba, Sárközi Marián, bot-
ló Igor, Moško Ján, Mučka 
Ján, Sihelník Štefan, bartal 
Gabriella, tomšu Miroslav, 
Karas György, Karas Anna-

mária, Rúgó tímea, Kovács 
Adrián, Libai Lívia, Hor-
váth Péter, bargárová Silvia, 
Szalai János, Deszkás Anikó, 
Lengyel Mónika, Snehota 
Milán, balogh Éva, bódis 
Anita, Nemec Ján, balogová 
Leona, Posvancz tamás, 
Holocsi Szilvia. Hálás köszö-
net valamennyiüknek!

Bartal Gabriella 

teJfalu és somorJa 
rabbiJai

vért adtak

A soron következő főrabbi 
Izak Adler volt 1876–1880 
között. Ebben az időszak-
ban valószínűleg Somorján 
is működött. Felesége sz. 
Königsberg Pepi volt, fiuk, 
Mózes 1878-ban született. 
Róla, valamint a többi gye-
rekről ez idáig, sajnos, nincs 
közelebbi információnk.
Úgy tűnik, hogy 1880 és 
1887 között nem volt állan-
dó szolgálatban lévő rabbi 
tejfalun. Csupán nevek for-
dulnak elő, mint pl. Samuel 
oszadt, Ignac Schwarz, vala-
mint asszesszorok (segéd-
rabbik, azaz helyettesí-
tő rabbik: Samuel bürger, 
benei (bencze) Neuman, 
Arnold Gutenplan, Jakob 
Salamon Freier.
1887-től 1890-ig Samuel 
Klein töltötte be a helyi 
rabbi funkcióját, aki 
So morján is hivatalt gyako-
rolt. Mocsonyról szárma-
zott, és működése idején 
Sós Malival való házassá-
gából két gyermekük szüle-
tett, Szidony (*1880) és Fló-
ra (*1890).
1890 szeptemberétől való-
színűleg mint a hivatalban 
levő utolsó tejfalui főrab-
bi bernát (Noach baruch) 
Fischer volt. Pöstyénben 
született 1863. július 18-án. 
Apja,  Mose David Fischer 

(1820–1880) szintén rab-
biként tevékenykedett egé-
szen haláláig. Egy ideig fia, 
bernát is szolgált rabbiként. 
Édesanya sz. Sonenschein 
Pepi, akinek születési helye-
ként szintén Pöstyén van 
feltüntetve, hasonlókép-
pen testvérének, Judának 
(*1866. 8. 24.). A románi-
ai belényesen is dolgozott. 
1900-tól az eperjesi ortodox 
zsidó hitközség főrabbija, 
az ottani legendás jesiva 
élén is állt. Egyes vélemé-
nyek szerint az I. világhá-
ború előtti Magyarország 
egyik legkiemelkedőbb rab-
bija volt. A székesfehér-
vári születésű Sicher Her-
minával kötött házassá-
gából tejfalun született 
fiuk,  Mózes (*1892). Eper-
jesen való tevékenysége 
idején  elvesztette 19 éves 
fiát, Dávidot. Eperjesen éli 
meg az első Csehszlovák 
Köztárság megalakulását,  
majd 1919 nyarán hal meg. 
Az eperjesi ortodox zsidó 
temető tiszteletbeli helyén 
van eltemetve. Sírkövén a 
munkájával kapcsolatos 
városok között Milchdorf, 
azaz tejfalu neve is fel van 
tüntetve.

(Folytatjuk)
 Ján Hevera

 (Kotiers Márió fordítása)  

(Folytatás)

A Somorjáért Polgári Társulás értesíti az érdeklődőket, 
hogy a legközelebbi bolhapiac október 19-én 8.00 órától 

12.00 óráig lesz Somorján a Fő téren.
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Strieženec Sándor

Zenei élet Somorján 
éS környékén (18)
Élnek városunkban olyan pol-
gárok, akik szerényen, de 
kitartóan, minden harsány-
ság nélkül öregbítik lakóhe-
lyünk hírnevét. Közéjük tar-
tozik a blueszenész Juraj 
turtev. Városunk iránti elkö-
telezettségének legmarkán-
sabb tanújele a Somorjai ver-
sek címen jegyzett zenés irodal-
mi  mű, amelyet élete párjával, 
Judita Kaššovicová költőnővel 
közösen alkottak meg. Erről 
később, az időrendiséggel pár-
huzamosan szólunk majd 
bővebben. Juraj turtev pályájá-
ról szóljon ő maga.
„Kassán születtem, de 
világrajöttem után úgyszól-
ván azonnal Somorjára költöz-
tünk. Kora gyermekkoromat a 
Pomléi úton éltem le. Itt kezd-
tem iskolába járni, amelyet 
később a fővárosban folytat-
tam, de kapcsolatom Somor-
jával sohasem szűnt meg. Ma 
az élettársammal Csölösztőn 
lakunk. A zenei pályára sen-

ki sem irányított, bár örökké 
körülvett a zene. bolgár nagy-
mamám énekein nőttem fel, 
apám pedig gitározott, har-
monikázott. Az ő ütött-kopott 
„dzsipszon” gitárján kezdtem 
zenélni. Kamaszként minden-
féle rockzenéket hallgattunk. 
Zenei irányultságomban akkor 
állt be visszafordíthatatlan vál-
tozás, amikor a blues nagy 
öregjei, big bill broonzy és J. b. 
Lenoir felvételei eljutottak hoz-
zám. Később nagy hatással volt 
rám a hazai előadók közül Ján 
Litecký-Šveda zenéje.
A bluesweiser együttes szív-
ügyem a mai napig. 1986 
körül hoztam össze, akkor 
még akusztikus trióként.  
Akkor rajtam kívül Erich 
boboš Procházka és a gitáros 
Miroslav Staník voltak a tagjai. 
Ők korábban a Samaria blu-
es bandban játszottak. Első 
komolyabb fellépésünk a récsei 
Rhythm & blues fesztiválon 
zajlott 1987-ben. Első szaka-

szában 1992-ig működött, 
eközben stílusa keménye-
dett, hangzásában az elekt-
romos hangszerek kezdtek 
dominálni.
Azután négy évig tar-
tó ausztráliai intermezzo 
következett – addig szü-
netelt a zenekar.  Az angol 
nyelvtudásomat szeret-
tem volna tökéletesíteni, 
de leckét kaptam a modern 
bluesirányzatokból is. 
Hihetetlenül nagy egyénisé-
geket ismertem meg közel-
ről, néhányukat személye-
sen is, olyanokat, mint Roben 
Ford, Albert Collins, tay 
Mahal és Mick taylor. tapasz-
talataimat azután kamatoztat-
tam, amikor újra indítottam a 
bluesweisert. A funk-blues pro-
fil mellett kizárólagossá vál-
tak a saját szerzeményű dalok. 
Mindmáig létezünk, épp most 
készül az aktuális csapat Prá-
gába, hogy felvegyük új albu-
munkat. Már az első cédénket 
is ott rögzítettük.
A bluesweiserrel párhuzamo-
san egy másik zenekart is fut-
tatok, amelynek a neve Dura 
& blues Club. Ez akusztikus, 
tagságát tekintve teljesen nyi-

tott társaság. Itt is megjelent 
egy albumunk, a címe: Kľud a 
piesok (Nyugalom és homok).”
természetesen itt nincs elég 
helyünk Juraj turtev pályá-
nak részletes bemutatására. 
Annyit azért föltétlenül elmon-
danék még róla, hogy 1996-
ban az év blueszenészének 
választották, hogy a brünni 
televízióban Blues ze Staré 
Pekárny címmel zenei műsort 
vezetett, hogy egy sikeres 
Rolling Stones-emlékműsor 
van a háta mögött.
S ahogy említettem, a 
Somorjai versekre majd még 
visszatérünk. 

Lemezajánló
Július 10-én  jelent meg a 
somorjai The butchers zene-
kar első albuma, amely a 
train to Freedom címet vise-
li, és 11 számot tartalmaz  
blues-rock stílusban. Az albu-
mon gitár és ének formájában 
Hushegyi „Husi” András, test-
vére, Hushegyi „Johnny” János 
(gitár és vokál), Petrákovič Zol-
tán (dobok) és bartha tamás 
(basszusgitár) jelenik meg.
A banda alapítója és egyben 
„agya” Husi, aki a szövege-
kért is felelős. A dalok szöve-
gei angol nyelvűek, helyes-
ségük ellenőrzése és javítá-
sa Czére orsinak köszönhető. 
A zenekar olyan jelentős fel-
lépők előtt zenélt már, mint a 
Quimby (Gombaszögi Nyári 
tábor 2013), illetve a P. Mobil 
és a Road. Koncertekben nincs 
hiány, a fiúk sok környékbe-
li klubot megjártak már – a 
dunaszerdahelyi Soul Hunter 
zenei klubban rendszeres ven-

dégek, de a pozsonyi british 
Rock Stars is zengett már pár-
szor blues-rock szellemű dala-
iktól.
A Train to Freedom című 
debütáló albumuk kapha-
tó lesz koncertjeiken, illet-

ve e-mailes megrendelés-
sel (a.hushegyi@gmail.
com), ára 3 euró (Pozsony-
ba, Dunaszerdahelyre, illetve 
So morján és megegyezés sze-
rint a környékre a fiúk szemé-
lyesen is kiszállítják, ha arra 

lesz igény). A zenekar hiva-
talos oldala a  https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
thebutchersmusic, ahol a 
legközelebbi koncertek idő-
pontjai és több infó is meg-
található róluk. Néhány 
számuk meghallgatható a 
Youtube-on is, konkrétan az 
album címadója, a train to 
Freedom, a one Day, az I’m 
with you és az Under the Sky.
A felvételhez a Somorjai 
Városi Művelődési Köz-
pont biztosított termet. 
A számok mixelése Szabó 
„Gila” Ádámnak tulajdonít-
ható, továbbá köszönet jár 
Strieženec Dávidnak, mert 
lehetővé tette a dobok fel-
játszását, Lengyel Valternak 
az albumborító megtervezé-
séért és tuba Ádámnak, aki 
a zenekar promóciós fotó-
inak kivitelezője. A CD-t a 
WebCD Kft. készítette el.

Boda Bianka
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D. TóTh KriSzTA: 
JÖTTeM, hADD lÁSSAlAK
Amikor Graham Guiy Leaver 
de Monfort, a kifogástalan 
modorú angol gróf nyitott tete-
jű, patyolatfehér bMW-jével 
budapestre érkezik, 
hogy tanzániai orosz-
lánkölyköket ajándé-
kozzon az állatkert-
nek, Patakhegyi bor-
bálát kérik fel, hogy 
rövid itt-tartózko-
dása alatt a tolmá-
csa legyen. A pár nap 
– úgy tűnik – elegendő a gróf-
nak, hogy szerelemre lobban-
jon a lány iránt, s arra kérje, 
hogy mint élete párja köves-
se őt. bora azonban a társa-
ság kedvencét, takács Mikit 
választja, vele éli le korántsem 
kalandos életét Kaposváron. 

Minderre halálos ágyán emlék-
szik vissza a varázsos szemé-
lyiségű anya, aki élete végéig 
dajkálja magában a meg nem 
valósult álmot, mi lett volna, 
ha úgy dönt, hogy a szórakoz-

tató és gazdag ide-
gennel él angol kas-
télyokban, gondta-
lanul és boldogan. 
Megrázó küzdelme 
a halállal átrendezi 
benne az értékeket, 
az illúzió szertefosz-
lik, az marad csak, 

ami valóság. D. tóth Kriszta 
édesanyja történetét írta meg 
ebben a regényben.  

hArPer lee: 
Ne bÁNTSÁToK 
A FeKeTerigóT! 

Az alabamai Maycomb város-
ában utolsó gondtalan nyarát 

tölti egy testvérpár, Jem és négy 
évvel fiatalabb húga, Scout. Az 
őket anya nélkül nevelő Finch 
ügyvéd megpróbál tökéletes 
apaként viselkedni, ám neki 
sem könnyű. Izzik körülöt-
te a levegő, egy szí-
nes bőrű férfit véd 
a bíróságon. Ráadá-
sul váratlan esemé-
nyek, misztikus jele-
nések, nyugtalaní-
tó hírek zavarják 
meg a család nyu-
galmát. A gyerekek 
élete is gyökeresen megválto-
zik, a felnőtté válás varázslatos 
és fájdalmas útja immár elke-

rülhetetlen számukra. Harper 
Lee a magával ragadó történe-
tet a gyermekek szemével lát-
tatja, s ez ad a mesének olyan 
hitelességet és bájt, amely 
méltán emelte az örök klasszi-

kusok közé. A könyv 
Pulitzer-díjat kapott, 
a belőle készült fil-
met oscar-díjjal jutal-
mazták. Negyven nyel-
ven, 15 millió példány-
ban jelent meg a vilá-
gon. Mind az európai, 
mind az amerikai szak-

tekintélyek és az olvasók is a 
20. század egyik legjelentő-
sebb regényének tartják.

Tisztelt Ügyvédnő!
2002. november 1-től külföldön élek, ott dol-
gozom, és ott van egészségügyi biztosításom is. 
Állandó lakhelyem még mindig Szlovákiában 
van. 2002. október 31-én a volt főnököm kije-
lentett az egészségügyi biztosítóból. Még akkor 
telefonon bejelentettem a biztosítónak, hogy 
külföldön fogok dolgozni, ott lesz biztosításom, 
ezért már nem fogom fizetni a biztosítást Szlo-
vákiában. Még a kártyámat is visszaküldtem 
nekik. A biztosítóban nem mondtak semmit, 
hogy a lemondást írásban is el kell küldenem, 
vagy hogy valamilyen dokumentumot kell bead-
nom. Tavaly májusban megtudtam, hogy az 
egészségügyi biztosító végrehajtást indított elle-
nem, mert nem fizettem a biztosítást. Felkeres-
tem a végrehajtót, és érdekes dolgokat tudtam 
meg tőle. A biztosító nem iktatott ki a rendszer-
ből, és 2002-től 2008-ig a káromra 3.682,16 
euró adósságot tart nyilván, 2009-től 2010-ig 
pedig 600,18 euró adósságot. Az első kerese-
tet már átadta a Slovenská konsolidačná ügy-
nökségnek, a másodikat pedig a végrehajtónak. 
Ezután újra elküldtem a biztosítónak a papírt 
arról, hogy már kijelentkeztem, és arról is, hogy 
külföldön vagyok biztosítva. Ezután kiiktat-
tak a rendszerből. Visszamenőlegesen nem tud-
tak, azért, mert már átadták az ügynökségnek 
behajtásra az adósságot. A behajtót is értesítet-
tem, de ők azt akarják, hogy fizessek. A biztosí-
tó egyszer sem értesített arról, hogy adósságom 
van, sem arról, hogy nem iktatott ki a rendszer-
ből. Nem tudom, mit csináljak.  

Tisztelt olvasó!
A 2004. 12. 31-ig hatályos – tehát abban 
az időben, amikor az Ön kötelező egész-

ségbiztosítása megszűnt Szlovákiában – 
egészségügyi biztosításról szóló törvény 
3. paragrafusa 3. bekezdésének b) pont-
ja értelmében az a személy, aki Szlová-
kia területén állandó lakhellyel rendelke-
zik, és külföldi székhelyű munkáltatóval áll 
munkaviszonyban, és azon államban van 
egészségbiztosítása, amelyben a munkál-
tatójának a székhelye található, ki van von-
va az egészségbiztosítás alól. Az viszont, 
hogy egykori munkáltatója Önt a mun-
kaviszony megszűnése után kijelentette 
az egészségbiztosítóból, nem jelenti azt, 
hogy Önnek nem lett volna kötelessége 
kijelentkeznie a biztosítóból a már említett 
okból kifolyólag. A munkáltató kijelentése 
csak az Ön munkaviszonyára vonatkozott, 
az egészségbiztosító viszont továbbra is 
nyilvántartotta Önt mint az egészségbiz-
tosítás szolgáltatásaira jogosult személyt – 
mint Szlovákia területén állandó lakhellyel 
rendelkező személyt annak tudomása nél-
kül, hogy Ön már nem jogosult az egész-
ségbiztosítás szolgáltatásaira. természete-
sen ez nem jelenti azt, hogy a kiadott fize-
tési felszólítás ellen nem tud védekezni 
– természetesen az azóta eltelt idő hosszá-
nak figyelembe vételével (ami a leveléből, 
sajnos, nem derül ki, ugyanis nem tudjuk, 
hogy 2002 és 2008 között pontosan mikor 
volt a fizetési felszólítás kiadva). Azt sem 
tudjuk, mikor lett végrehajtható. A fizeté-
si felszólítás kiadásának ideje azért is fon-
tos, mert a kiadástól számított 3 éven belül 
tudja a bíróság a fizetési felszólítás ellen 
folytatott bírósági eljárás keretein belül 
kötelezni a biztosítót vagy azt, aki a fizetési 
felszólítást kiadta, hogy felmutassa, hogy 
a fizetési felszólítást kézbesítették Önnek 
(amennyiben Ön azt állítja, hogy nem kéz-

besítették). Ez azért is fontos, mert ezt a 
döntést a kézbesítéstől számított 2 hóna-
pon belül lehet megtámadni.
Amennyiben a fizetési felszólítást vissza-
menőleg több mint három éve adták ki, 
tehát még 2010 júniusa előtt, akkor már 
nem támadható meg a bíróságon. 
A fizetési felszólítást törvénytelensége 
okán az ügyész is megtámadhatja a jog-
erősségtől számított 3 éven belül. 
A fizetési felszólítás jogerőssége is lénye-
ges, ugyanis a jogosultnak jogában áll a 
jogerősségtől számított 3 éven belül behaj-
tani az adósságot. tehát fontos kideríteni, 
mikor adták ki a fizetési felszólítást, mikor 
lépett jogerőre, és mikor indították el a 
végrehajtást, vagy hogy egyáltalán elindí-
tották-e. Ezektől az adatoktól függenek a 
további lépések. 
Az adósságot valószínűleg a végrehaj-
tási összeg 15%-ának fejében adták át 
a Slovenská konsolidačná társaságnak. 
Amennyiben a fizetési felszólítást meg-
szüntetné a bíróság, akkor ezt az összeget 
a biztosítónak vissza kellene fizetnie. Ért-
hető tehát, miért nem akarja a biztosító a 
fizetési felszólítást megszüntetni. A fizeté-
si felszólítást törvénytelenül adták ki, ezért 
valószínű, hogy a bíróság megszünteti.

A fizetési felszólítást más jogorvoslattal is 
meg lehet támadni, aminek alapján az ille-
tékes szerv köteles megszüntetni azt, ami 
bekövetkezhet még azelőtt, hogy a bíróság 
döntene. Amennyiben megszűnik a fize-
tési felszólítás, a Slovenská konsolidačná 
társaságnak már nem lesz minek az alap-
ján behajtani az összeget. Erről bővebben 
viszont már csak a szükséges ismeretek 
birtokában lehet beszélni. 

jogi tanácsadás                                                   dr. Varga Éva ügyvéd rovata

Megnyílt Sulyok teréz tatán élő festőművész kiállítása 
a Zalabai Zsigmond Városi Könyvtárban. A művésznő 
akvarelljei és olajfestményei november végéig naponta a 
könyvtár nyitvatartási ideje alatt tekinthetők meg.
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A vÁroSi reNDőrSég hírei

• Augusztus 24-én 22.55 óra-
kor a városmajori játszó-
tér közelében két személy-
re figyeltek fel a járőrök, akik-
nél igazoltatáskor gyanús szá-
rított növényt találtak. Az ille-
tőket az állami rendőrőrsre 
vezették, ahol a kihívott szak-
értő megállapította, hogy 
marihuánát rejtegetnek. Az 
esetet az állami rendőrség 
vizsgálja.  
• Augusztus 27-én 23.10 óra-
kor a városmajori játszótéren 
két személy hangoskodott. A 
csendháborításért pénzbírsá-
got róttak ki rájuk. 
• Augusztus 28-án 21.10 
órakor az autóbusz-megál-
ló peronján két személy a til-
tás ellenére cigarettázott. A 

377/2004. számú törvény 
7/2a paragrafusának megsze-
géséért pénzbírságot kaptak.
– 21.45 órakor a Fő téri park-
ban iddogált két személy, aki-
ket a városi rendelet megsze-
géséért pénzbírsággal sújtot-
tak.
• Augusztus 30-án 22.45 óra-
kor a járőrök csendháborítók-
ra figyeltek fel a Fő téri park-
ban. A hangoskodókat pénz-
bírsággal büntették. 
• Augusztus 31-én 3.30 óra-
kor a futballpálya mellett a 
Pomléban hangoskodott két 
személy. Pénzbírságot róttak 
ki rájuk.  
• Szeptember 3-án 11.20 óra-
kor ismételten kihágás történt 
az autóbusz-megállóban, az 

elkövetők tiltott helyen ciga-
rettáztak. Pénzbírsággal bün-
tették őket. 
– 23.55 órakor a piac mellett 
hangoskodott egy részegek-
ből álló csoport. Ők sem úsz-
ták meg pénzbüntetés nél-
kül.  
• Szeptember 4-én 14.40 
órakor és szeptember 5-én 
9.45 órakor cigarettázó sze-
mélyeket büntettek meg a 
rendőrök a helybeli autó-
busz-megállóban. 
• Szeptember 16-án 7.50 óra-
kor az Iskola utcában az egyik 
lakóház 2. emeleti ablakából 
kiugrott egy férfi. A rendőrö-
kön kívül a gyorsmentő is a 
helyszínre érkezett. Az esetet 
az állami rendőrség vizsgálja.

• Szeptember 17-én 23.20 
órakor a Gazda sor egyik 
lakóházában csendháborí-
tás történt. Az elkövetőkre 
a 372/1990 számú törvény 
47. paragrafusa 1. bekezdése 
b. pontjának megszegéséért 
pénzbüntetést róttak ki. 
• Szeptember 25-én 14.05 
órakor a Csölösztői út egyik 
lakóházának alagsorában egy 
ittas férfi feküdt. Mivel vér-
ző seb volt a fején, a rend-
őrök a helyszínre hívták a 
gyorsmentőt is. A sérültet a 
dunaszerdahelyi kórházba 
szállították.
– 16.10 órakor a járőrök 
ismét az autóbusz-megálló-
ban büntették pénzbírsággal 
a dohányzókat.

rendőrkutyák nemzetkÖzi versenye
Magas színvonalú nemzetközi rendőrkutyaverseny zajlott 
városunkban szeptember 19–20-án Bárdos Gábor polgármes-
ter védnökségével. Pongrácz Istvánnal, a verseny főszervező-
jével beszélgettünk.

– A kétnapos versenyen 
három ország, Csehország, 
Magyarország és Szlová-
kia városi és állami rend-
őrei és kutyáik vettek részt. 
Magyarországról az orszá-
gos válogatott érkezett, 
Csehországból prágai és 
ostravai versenyzők jöttek, 
Szlovákiát az érsekújvári, a 
nyitrai és a nagytapolcsányi 
kollégák képviselték, 
érkeztek Pozsonyból és 
Dunaszerdahelyről is rend-
őrkutyák a gazdájukkal, 
Somorját pedig jómagam 
képviseltem Whiskey nevű 
kutyámmal. A kutyák és gaz-
dáik különböző verseny-

számokban mérték össze 
tudásukat: erdőben kere-
sés, épületben keresés lopás 
esetén, folyóvízen keresz-
tüli elfogás vagy a szájko-
saras blokkolás bemutatá-
sában versenyeztek. Érde-
kes volt az éjjeli elfogás ver-
senyszám is. Géppisztolyból 
adtak le lövéseket, miköz-
ben a bűnöző futott a kutyá-
val szemben. A bírák azt 
figyelték, hogy a külső hatá-
sok mennyire zavarják meg 
a kutyát. De vol-
tak engedelmes-
ségi gyakorlatok, 
amikor az aka-
dály átugrását és 
az egyes vezény-
szavakra való rea-
gálást figyelték 
a bírók. A nézők 
szempontjából 
érdekes volt a 
vízen keresztü-
li elfogás, ame-
lyet Csölösztőn a kanálisnál 
rendeztünk meg. Itt történt 
meg az az eset, hogy a rend-
őr, amikor a kutyája leblok-
kolt, ruhástul ugrott a hideg 
vízbe, hogy kutyája segít-
ségére legyen. természete-

sen közös erővel elkapták a 
„bűnözőt”, a kollégák és a 
nézők pedig hatalmas ováci-
óval és tapssal jutalmazták a 

rögtönzött produkciót.
hogyan értékeli a kétnapos 
versenyt?
– A külföldi és hazai kollégák 
elmondása szerint sikerült 
magasra tennünk a mércét. A 
kutyák szakszerűen voltak fel-

készítve, valóban magas szín-
vonalú versenyt láthattunk, 
amit elsősorban a szponzo-
rok támogatásának köszön-
hetünk. Külön köszönöm a 
somorjai városi rendőrkollé-
gáknak az önfeláldozó mun-
káját, azt, hogy közös erő-
vel sikerült városunk hírnevét 
öregbítenünk.
Szóljunk a helyezésekről is.
– Csapatversenyben a prágai 
rendőrök nyertek, a második 
helyet a szlovák állami rend-
őrök szerezték meg, a harma-
dik helyen a magyar váloga-
tott végzett. Egyéniben a har-
madik helyen egy prágai kol-
léga végzett, a másodikon 
egy magyarországi rendőr, 
és első helyezettként nekem 
sikerült elvinni a pálmát. (kk)

Kiss Béla és 
Kovács Koppány felvételeiPongrácz István Whiskey nevű kutyájával

Bárdos Gábor polgármester köszönti a rendőröket

A helyezettek
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Sűrű program vár a somorjai kosaras lányokra

indulnak a kÖzép-európai ligában is
Ismét benépesül a somorjai 
sportcsarnok. A somorjai női 
extraligás kosárlabdacsa-
pat számára elkezdődik az új 
idény. A hazai bajnokságon 
kívül a lányok a Közép-euró-
pai Ligában is indulnak. Egy 
biztos: remek meccseket fog 
látni a somorjai közönség. 
A csapatról az újdonságo-
kat Kardos Károly menedzser 
árulta el.
Suja Juraj edző rózsa-
hegyre távozott. Ki ül le a 
somorjai kispadra?
– Martina Gyurcsi befejezte 
pályafutását. Mivel rengeteg 
tapasztalattal rendelkezik, 
szerettük volna megtartani a 
klubban, de mivel még nincs 
megfelelő edzői képesítése, 
ezért Ján Krajnák lett a csa-
pat edzője.
Mit tud róla elmondani?
– Ján Krajnák vezette már a 
Cassovia Kassát és a Poprá-
dot is, és mint másodedző 
dolgozott az euroligás Good 
Angels Kassánál. Krajnák 
többször bebizonyította, 
hogy nagyon jól tud dolgoz-
ni a fiatal kosarasokkal is, 
nemcsak a kész, tapasztalt  
játékosokkal.

Milyen változá-
sok történtek a 
játékoskeretben?
– A legfontosabb 
az, hogy a csa-
pat húzóemberei, 
Suja timi, Slama 
Angi és Romana 
Vyňuchalová itt 
maradtak. továb-
bá a keretben 
maradt több 
somorjai nevelé-
sű játékos is.
vannak légió-
sok?
– Azzal kezde-
ném, hogy a tava-
lyiak közül sen-
ki sem maradt itt. 
Például Stephany 
Murphy Rózsa-
hegyre igazolt. Ez azt jelenti, 
hogy tavaly jó munkát végez-
tünk, illetve végzett. Mis-
kolcról érkezett a szerb Maja 
Škorič, akinek horváth útle-
ve van. Vele együtt igazolt 
hozzánk a magyar válogatott 
bozóki bettina. A legújabb 
igazolásunk pedig az ameri-
kai Amy betsy Jaeschke.
Újdonság, hogy indulnak a 
Közép-európai ligában.
– Úgy döntöttünk, hogy 

az Extraligán kívül részt 
veszünk az említett bajnok-
ságban, melynek magas lesz 
a színvonala. Öt szlovák, 
öt magyar csapat és a hor-
vát Zágreb vesz részt ben-
ne. több euroligás csapat 
fog játszani, öt csapat pedig 
a Fiba Cupban is indul. Ren-
geteg meccs vár ránk. Előfor-
dul, hogy például szomba-
ton Kassán játszunk, vasár-
nap pedig itthon fogjuk 
fogadni Lévát. Így majdnem 
minden hétvégén remek 
meccset fog látni a somorjai 
közönség. 
Fogják bírni a lányok a ter-
helést?
– Reméljük, hogy fogják. 
Nehéz feladatuk lesz, kevés 
lesz az idő a regenerációra.
egy fontos kérdés: Somor-
ján lesznek otthon?
– Senki sem mondta, hogy 
nem játszhatunk a mi csar-
nokunkban. Úgyhogy a 
hazai pálya otthon lesz. tud-
juk, Somorja nagy fájdalma, 
hogy nincs megfelelő sport-
csarnokunk. Reméljük, nem-
sokára megváltozik a hely-
zet. Ha nem, akkor veszély-
ben lesz a kosárlabda jövője 
a városunkban.
Milyen költségvetéssel 
indulnak?
– Az összeg megugrik. több 

lesz a kiadásunk az utazás-
ra, szállásra. Remélem, nem 
lesz probléma a költségvetés 
kifedése.
Mekkora a konkrét összeg, 
amellyel gazdálkodni fog-
nak?
– 150 ezer euró.
Szlovák viszonylatban ez 
mennyi?
– A Good Angels Kassa 
egymillió euróval dolgo-
zik. A Rózsahegy félmillió-
val, maga a város 250 ezer 
eurót biztosít a klubnak. Az 
Iglónak is nagyobb a költ-
ségvetése, mint nekünk. A 
Pöstyén körülbelül olyan 
szinten van, mint a Somorja.
Milyen eredménnyel lenne 
elégedett?
– Rengeteg mindentől függ 
a végső helyezésünk. Igaz, 
hogy költségvetésünk nem 
a második legmagasabb, de 
a Szlovák Extraligában meg-
szerezhetjük az ezüstöt is. 
Azonban úgy gondolom, 
hogy a harmadik hely körül 
fogunk mozogni. A Közép-
európai Ligában pedig való-
színű nem leszünk ott az 
első ötben. Azonban utolsók 
sem akarunk lenni. Ha a har-
madik legjobb szlovák csa-
pata leszünk, akkor elége-
dett leszek.

Duducz Tibor

Öt érem csehországból
A csehországi Havlíčkův 
brodban szeptember 20-án 
és 21-én rendezett František 
Červín-emlékversenyen hét 
somorjai birkózó szerepelt. 
A kötöttfogású verseny nem-
zetközi jellegű volt, Csehor-
szág, Szlovákia és Lengyel-
ország 22 klubja és 228 ver-
senyzője vett rajta részt. 
A fiatal gladiátorok ismét 
kiválóan teljesítettek: 
– az előkészítő kategóriá-
ban a legfiatalabb versenyző, 
bartalos Marek (2005) a 39 
kg-os súlycsoportban kitű-
nő birkózás után a 6. helyen 
végzett,
– a fiatalabb diákok kategó-
riában Szeiler Mátyás (2003) 
a 33 kg-os súlycsoportban a 
kiváló 2. helyet szerezte meg 

azt követően, hogy a döntő-
ben kikapott a nála idősebb 
ellenfelétől.
Liptai tamás és Holocsi ben-
ce (2000) az 52 kg-os súlycso-
portban versenyzett, s egy-
más közt osztozott az 1. és 
2. helyen. Plavý Zoltán a 80 
kg-os súlycsoportban arany-
érmet szerzett. Pajli Ádám 
(1999) az idősebb diákok 
kategóriában versenyzett 
az 53 kg-os súlycsoportban, 
de sajnálatos sérülése miatt 
nem tudta befejezni a ver-
senyt. Nagy Krisztián a 73 
kg-os súlycsoportban az érté-
kes 2. helyet szerezte meg.
Köszönjük, gladiátorok, a 
klub és városunk kiváló kép-
viseletét!

Gabriela Čukanová

Kosarasaink a Pécs elleni mérkőzésen                                 (Kép: internet)
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2013. augusztus 16-án 
Szalai Ján, augusztus 22-én 
Petráš roman, augusz-
tus 24-én Košovský Peter, 
augusztus 26-án zagyi 
zalán, augusztus 27-én 
barthová Tamara, augusz-
tus 29-én horváth vivien, 
augusztus 30-án barteková 
Nela, augusztus 31-én 
Fehér iván Sámuel, szep-
tember 2-án Podhradská 
barbora, szeptember 3-án 
Slobodová lea, szeptem-
ber 5-én Kojnoková hana, 
szeptember 7-én vida 
emily, szeptember 9-én 
Szabó Patrik, szeptem-
ber 17-én valacsay Tomáš, 
szeptember 18-án bogár 
Juraj látta meg a napvilá-
got.
Sok sikert, újszülöttek!

2013. szeptember 7-én 
Frimmel ondrej és 
Kovácsová zuzana, Amb-
rus lászló és Szalay 
Nikoleta, szeptember 14-én 
Szekeres róbert és Matus 
Szilvia, radványi gábor 
és  Kovács Szilvia,  szep-
tember 21-én Ugróczky 
lóránt és zalka Szilvia, 
hoffer Norbert és Kvarda 
Mária, szeptember 27-én 
Czingel Dávid és Šeregová 
Miroslava. 
Gratulálunk! 

• eladó Győrzámolyon, Győrtől 6 kilométerre 98 m2 családi 
ház, két gépkocsibeállóval, melléképülettel, 650 m2-es tel-
ken. Irányár 23 000 000 Ft (77 000 €). Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon lehet: +36 30 700 4583.

•  Október 14.  Halottak napjától Virágvasárnapig – a 
Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház előadása  
(Szerbia) – 19.00

•  Október 19.  Coupe de Samária 2013 – a kadét női  
Európa-kupa tőrvívóverseny döntője – 18.00

•  Október 20.  Coupe de Samária 2013 – a kadét női  
Európa-kupa csapat tőrvívóverseny döntője – 18.00

•  Október 23.  tasnádi István: Magyar zombi – komédia a 
komáromi Jókai Színház előadásában  
(bérletes előadás) – 19.00

•  November 5.  Juhász tibor festőművész tárlatának meg-
nyitója – 18.00 

•  November 16. A Rómeó Vérzik rockzenekar lemezbe-
mutató koncertje – 19.00 

SZÜLEtEtt

HÁZASSÁGot KÖtÖtt

APRóHÍRDEtÉS

VÁRoSI MűVELŐDÉSI KÖZPoNt

2013. augusztus 9-én 
batyuk erzsébet 85 éves 
korában, augusztus 24-én 
Csápai béla 71 éves korá-
ban, augusztus 25-én görcs 
barbara 75 éves korában, 
augusztus 26-án honti zol-
tán 40 éves korában, szep-
tember 1-jén hlavaty zol-
tán 72 éves korában, szep-
tember 2-án vasi Mária 
96 éves korában, szeptem-
ber 7-én verecky ilona 80 
éves korában, szeptember 
9-én Tauber Walter 70 éves 
korában, szeptember 13-án 
Németh Margit 67 éves 
korában, szeptember 15-én 
Nyári Terézia 61 éves korá-
ban távozott az élők sorá-
ból.
Béke poraikra!

ELHUNYt

KÖSZÖNtŐ

Jó egészséget, sok erőt, bol-
dogságot kívánunk azon 
polgártársainknak, akik 
októberben töltik be a 70., 
75., 80., 85. és több élet-
évüket: görcs Margit, 
Slugeňová elena, Mezzei 
Dezső, Szántó erzsébet, 
Fekete erzsébet, horváth 
Kálmán, Szalay Mária, 
Pušec Milan, lőrincz éva, 
brunczlik Mária, Kul-
csár Magdolna, Tóth Jenő, 
Šenkárčinová Alžbeta, 
Tóth lászló, hegyi gizella, 
Álló Titusz, Fehérová Joze-
fa, becske istván, baráth 

lászló, horváth Anna, 
Karčovičová helena, Sán-
dor irén, Filipcsík Juli-
anna, Kovács erzsébet, 
hideghéthy erzsébet.

Emlékezzünk halálának első évfordulóján 
 NAgy PÁlrA, 
akit 29 éves korában ragadott ki a kegyet-
len halál szerettei közül.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik a szeretett édesapa, férj, 

fiú, nagyszerű kolléga és barát elvesztése miatt odaadó-
an és készségesen felajánlották segítségüket, és együttér-
zésüket fejezték ki.

A gyászoló család

orgoNAhANgverSeNy
A somorjai Nagyboldog-
a s s z o n y - t e m p l o m b a n 
2013. október 13-án (vasár-
nap) 18.00 órakor orgo-
nahangversenyt ad Deák 
lászló neves magyarorszá-
gi orgonaművész.
Deák László  orgonatanulmá-
nyait baróti Istvánnál kezd-
te, majd a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem orgo-
na tanszakán Gergely Ferenc 
növendékeként diplomázott 
1991-ben. A következő évben 
zongora szakon is megszerez-
te művészi diplomáját. tudá-
sát Párizsban tovább tökéle-
tesítette. Kiváló professzorok 
számos mesterkurzusán vett 
részt.     
1991 óta a Szent István Király 
Zeneművészeti Szakközépis-
kola orgonatanára, 2002 októ-
berétől pedig a budapesti 
ferences templom orgonistája. 

Az AreA Somorja Kft., 
Somorja, Pozsonyi út 
23/88. bérbe ad iroda-
helyiségeket Somorján a 
Fő utca 64. számú épü-
let első emeletén (a VÚb 
épülete), melyek terü-
lete 136,70 m2. továb-
bi információk a bérbe-
adással kapcsolatban 
munkaidőben a 031/562 
22 12-es telefonszámon 
vagy a cég központjá-
ban: Somorja, Pozsonyi 
út 23/88. alatt kaphatók.

„A női egészségvédelem és a gátizmok erősítésének sze-
repe a nők életében” című előadásra várja szeretettel az 
érdeklődőket a somorjai művelődési központba Mórocz 
Magdolna KiT-oktató, egészségügyi nővér.
időpont: 2013. október 16., 18.30–19.30. 
Az előadás ingyenes. 
A Kriston-Intimtorna® tanfolyamra Somorján 3 x 2,5 órában 
a következő időpontokban kerül sor: 2013. okt. 23-án, okt. 
30-án és nov. 6-án 18.00 órai kezdettel a VMK-ban. Előzetes 
bejelentkezés szükséges!
tel.: 0907 861 400, e-mail: momagdi@realmail.sk, 
www.valetudo.sk, Facebook: Kriston-intimtorna 

100 éve TÖrT Ki Az 1. vilÁghÁborÚ
A Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra 
Múzeuma országos méretű gyűjtést és digitalizációs kampányt 
indít. A projekt célja a mai Szlovákia területén fellelhető első 
világháborús tárgyi emlékek, dokumentumok, személyes emlé-
kek, családi ereklyék összegyűjtése és azok digitalizálása. A kam-
pány mellett a Facebook közösségi portálon is indítottunk egy 
profilt (https://www.facebook.com/1vilaghaborusemlekek), 
amelyre bárki szabadon feltöltheti a témával kapcsolatos fotóit, 
történeteit, dokumentumait.   
Az első kampány időtartama: 2013. szept. 15. – 2013. okt. 15
Érdeklődni a következő címen lehet: Pozsony, Szlovák Nemze-
ti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, e-mail: 
mkms1914@gmail.com, tel.: +421 2 204 91 253.
A kampány  bázisának helyszíne Somorján: bibliotheca 
Hungarica, Parková 4, 931 04 Šamorín, roncz@foruminst.
sk, tel.: 590 27 97.
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Partnerséget építünk
Fiatalok a régióért projekt zárókonferenciája

 A „Fiatalok a régióért” projekt zárókonferenciájára a somorjai Fórum Intézet konferenciatermében 
került sor 2013. október 4-én a Fórum Régiófejlesztési Központ szervezésében. A projekt a Magyarország 
– Szlovákia Határmenti Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósult meg EU-s és szlovák – 
magyar állami források segítségével.
 A konferencia során a projektpartnerek – Fórum Régiófejlesztési Központ, Budapesti Corvinus 
Egyetem Innovációs Központ, Ipoly Unió és a gödöllői Szent István Egyetem – bemutatták a projekt során 
elkészült határmenti együttműködési pályázatokat.
 A bemutatók után a legjobb elkészült pályázatokat, maguk a pályázatírók, a fiatal szakemberek 
mutatták be. Somorja Városa Mosonmagyaróvár Városával álmodott meg egy közös pályázatot 
„Szolgáltatók fejlesztése az idegenforgalomban Somorja és Mosonmagyaróvár környékén” címmel.  
A pályázat megírói és előadói Kósa Lilla és Benkovich Edina volt.

A „Fiatalok a régióért” projekt folyamán elkészült 16 határmenti pályázatból poszterkiállítás készült, ami 
megtekinthető a Fórum Intézet épületében október 14-ig.

www.husk-cbc.eu

Jelen cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
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Partnerséget építünk
„Fiatalok a régióért” projekt eredményei

 A „Fiatalok a régióért” projekt a Magyarország – Szlovákia Határmenti Együttműködési Program 
2007-2013 keretében valósult meg EU-s és szlovák – magyar állami források segítségével. 
A projekt folyamán a projektpartnerek (Fórum Régiófejlesztési Központ, az ipolysági Ipoly Unió, a Budapesti 
Corvinus Egyetem Innovációs Központja, a gödöllői Szent István Egyetem és a budapesti Interrégió Fórum 
Egyesület) képzési anyagokat dolgoztak ki két témakörben: Projekirányítás és Határmenti együttműködési 
projektek. A képzések anyagai – az előadások és a metodika megtalálható a www.frdc.sk honlapon.
 A képzések után határmenti együttműködési projektek készültek. A régiónkban 4 pályázat is elkészült 
a következő partnerekkel és címmel:
Somorja Városa – Mosonmagyaróvár Városa: Szolgáltatók fejlesztése az idegenforgalomban Somorja és 
Mosonmagyaróvár környékén
Felső Csallóköz Kistérség – Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület: Aktív fiatalok a közös Duna-
menti térségért
Somorjai Régiófejlesztési Ügynökség – Pisztráng Kör Egyesület: Határmenti természet testközelből
Somorjai Kajak-Kenu Klub – Inno-Agrária Közhasznú Egyesület: Közös folyónk a Duna

Az elkészült pályázatok szintén megtekinthetőek a www.frdc.sk honlapon.

www.husk-cbc.eu
Jelen cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

 Pôžičky, poistenie, finančné 
zabezpečenie do 48 hodín! 

Šamorín a okolie 

 +421 911 929 727
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Budujeme partnerstvá
Záverečná konferencia projektu „Mladí pre regióny”

 
	 Záverečná	konferencia	projektu	„Mladí	pre	regióny”	organizovaná	Fórum	centrom	pre	regionálny	
rozvoj	(FRDC)	sa	uskutočnila	dňa	4.	októbra	2013	v	Šamoríne	v	konferenčnej	sále	Fórum	inštitútu.	
Projekt	bol	uskutočnený	za	podpory	Programu	cezhraničnej	spolupráce	Maďarsko-Slovensko	2007-2013	s	
príspevkom	EÚ	a	štátnych	rozpočtov	oboch	štátov.	
	 Projektoví	partneri	Fórum	centrum	pre	regionálny	rozvoj,	Inovačné	centrum	Univerzity	Corvinus	
v	Budapešti,	Ipeľská	únia	a	Univerzita	sv.	Štefana	z	Gödöllő,	ktorí	v	projekte	vystupovali	ako	mentori,	
na	konferencii	predstavili	jednotlivé	projektové	návrhy	cezhraničnej	spolupráce	rôznych	inštitúcií	v	
pohraničnom	regióne.
	 Následne	boli	najlepšie	hodnotené	projekty	samostatne	odprezentované	autorskou	dvojicou	mladých	
expertov	zo	Slovenska	a	Maďarska.	Spoločnou	snahou	Mesta	Šamorín	a	Mesta	Mosonmagyaróvár	je	projekt	
„Podpora	poskytovateľov	služieb	v	cestovnom	ruchu	v	Šamoríne	a	Mosonmagyaróvári	a	v	ich	okolí”.	
Autormi	vypracovaného	návrhu	sú	Lilla	Kósová	a	Edina	Benkovich.	
	 Zo	16	cezhraničných	projektov	vypracovaných	počas	projektu	„Mladí	pre	regióny”	bola	inštalovaná	
papierová	prezentácia,	ktorá	je	k	nahliadnutiu	v	budove	Fórum	inštitútu	do	14.	októbra.

www.husk-cbc.eu
Obsah	tohto	článku	nereprezentuje	oficiálne	stanovisko	Európskej	únie.

Jedinečné úvery a sporenie v pss, a. s. 
Prvá  stavebná sporiteľňa opäť prispôsobuje  aktuálnu 
ponuku potrebám svojich stavebných sporiteľov. Vychá-
dza v ústrety tým, ktorí potrebujú úver na bývanie, ale aj 
tým, ktorí chcú, aby ich peniaze viac ako dobre zarábali.  
O podrobnostiach hovoríme s Vojtechom Kiššom, oblast-
ným vedúcim  Prvej stavebnej sporiteľne. 

Čím potešíte záujemcov o úvery na bývanie? 
Od 1. septembra poskytujeme úver na bývanie až do výšky 40 ti-
síc € bez založenia nehnuteľnosti, stačí iba jeden ručiteľ. Man-
želia nepotrebujú ani to. Úvery sú dostupnejšie, ale aj lacnej-
šie. Veď nemusíte založiť nehnuteľnosť - ani tú, ktorú chcete kú-
piť, ani dom či byt svojich rodičov alebo súrodencov. Nepotre-
bujete  znalecký posudok, nie je nutné poistenie nehnuteľnos-
ti, odpadnú výdavky súvisiace so zriadením záložného práva  
v katastri. A to už nehovorím o tom, koľko času by ste stratili pri „vy-
bavovačkách“ na úradoch. Nie nadarmo sa hovorí, že čas sú peniaze. 

Kto môže využiť túto formu financovania?
Mysleli sme na tých stavebných sporiteľov, ktorí už majú nie-
čo nasporené, ale k tomu, aby mohli získať úver s vyšší-
mi sumami,  im chýba záložný objekt. Naša mimoriad-
na akcia im určite pomôže prekonať aj túto prekážku. Je 
tu iba jedno obmedzenie.  O tento úver treba požiadať do  
31. októbra 2013. 

Zmenili sa aj úrokové sadzby 
úverov?
Vieme, že záujemcovia o úver sa 
rozhodujú aj podľa úrokových sa-
dzieb. Preto sme od 1. septembra 
znížili ich výšku - niektorých prí-
padoch až o 0,8 % ročne. 

Povedzme, že v súčasnosti nie 
som stavebným sporiteľom a ne-
potrebujem úver. Čo mi poradíte?
Lenže o rok, o dva sa vaša situ-
ácia môže zmeniť. Preto vám 
odporúčam uzatvoriť si čo najskôr novú zmluvu o staveb-
nom sporení.  Ak to stihnete do 31. októbra, všetky vkla-
dy na tejto zmluve  budú úročené 3-mi percentami roč-
ne a to počas celej doby sporenia. Podľa toho, koľko v da-
nom roku nasporíte, získate aj štátnu prémiu vo výške 
66,39 € ročne. Vďaka svojmu účtu stavebného sporenia si 
budete postupne vytvárať zaujímavú finančnú rezervu.  
Je len na vás, či neskôr požiadate o úver na bývanie  alebo 
po šiestich rokoch sporenia využijete nasporenú sumu vrá-
tane úrokov a štátnej prémie na ľubovoľný účel.

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

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



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

Budujeme partnerstvá
Výsledky projektu „Mladí pre regióny” 

 
Projekt „Mladí pre regióny” bol uskutočnený za podpory Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-
Slovensko 2007-2013 s príspevkom z EÚ a zo štátnych rozpočtov oboch štátov. 
 Projektoví partneri (Fórum centrum pre regionálny rozvoj zo Šamorína, Ipeľská únia zo Šiah, 
Centrum inovácií Univerzity Corvinus z Budapešti, Univerzita sv. Štefana v Gödöllő a budapeštianske 
Združenie Interrégió Fórum) vypracovali počas projektu spoločné učebné materiály v tematických okruhoch 
Riadenie projektov a Projekty cezhraničnej spolupráce. Všetky materiály školenia – prednášky a metodika 
sú k dispozícii na webovej stránke www.frdc.sk.
 Po ukončení školenia sa začala práca na tvorbe konkrétnych projektov cezhraničnej spolupráce. Pre náš 
región boli mladými expertmi vypracované 4 projektové návrhy pre nasledovných cezhraničných partnerov: 
Mesto Šamorín – Mesto Mosonmagyaróvár: Podpora poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu v 
Šamoríne a Mosonmagyaróvári a ich okolí
Mikroregión Horný Žitný ostrov – Združenie LEADER regiónov Szigetköz – Mosoni-sík: Aktívna 
mládež pre spoločné Podunajsko
Regionálna rozvojová agentúra Šamorín – Spolok Pstruh: Pohraničná príroda v teréne
Kajak-canoe klub Šamorín– Inno-Agrária Közhasznú Egyesület: Dunaj – naša spoločná rieka

Hotové projektové návrhy sú k nahliadnutiu na webovej stránke www.frdc.sk.
www.husk-cbc.eu

Obsah tohto článku nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

SHR – KUBULÁK 
ponúka na predaj nami dopestované  

produkty na zimné uskladnenie 
Ê

• zemiaky ružové, žlté a šalátové 
• cibuľa žltá, červená a biela 
• kapusta biela a červená 
• rezaná kapusta  
• cvikla 
• karfiol 
• brokolica 
• tekvice „Haloween“ 
• koreňová zelenina (mrkva, petržlen, paštrnák) 
Ê

Predaj každú sobotu  
od 8,00-12,00 hod.  

v mesiaci október – november: 
12., 19., 26. októbra 2013 

2., 9., 16., 23 novembra 2013. 
Ê

Ê


