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SAMOSPRÁVA MESTA ŠAMORÍN
pri príležitosti Dňa mesta
udeľuje

CENU PRO URBE
pre

prof. ThDr. JURAJA BÁNDYHO
za osobitný prínos v oblasti teológie, za tvorivé a významné výsledky vo vedeckej,
publicistickej a pedagogickej činnosti.
PROF. THDR. JURAJ BÁNDY
Juraj Bándy sa narodil 6. septembra 1950 v Rimavskej
Sobote. Základnú a strednú školu absolvoval v Šamoríne,
kde jeho otec slúžil ako evanjelický kňaz. Teologické
štúdiá absolvoval v rokoch 1969 – 1974 na Evanjelickej
bohosloveckej fakulte v Bratislave, rok strávil na štúdiách
v Lipsku.
Začínal ako kaplán v okrese Levice, o rok neskôr pôsobil
ako farár v Kolárove. V Šamoríne bol kňazom v rokoch
1977 – 2005 a počas jeho pôsobenia sa v meste postavila
nová evanjelická fara, obnovil sa interiér a exteriér
evanjelického kostola, ako aj vzácny organ, ktorý postavil
Joseph Effinger.
V dvojjazyčnom cirkevnom zbore sa neúnavne snažil o pokojné spolunažívanie
veriacich. V roku 1979 získal titul doktor teológie. Po Nežnej revolúcii vyučoval na
Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa stal
v roku 1991 docentom. Od roku 1996 viedol Katedru Starej zmluvy. Profesorský titul získal
v roku 2000. Na bohosloveckej fakulte neskôr pracoval ako zástupca dekana, od októbra 2003
do apríla 2007 bol dekanom fakulty a rok zastával aj post predsedu akademického senátu.
Je členom Maďarskej akadémie vied a viacerých zahraničných vedeckých inštitúcií.
Hosťovsky prednášal v Čechách, Rakúsku, Maďarsku a Nemecku. O jeho vedecké prednášky je
záujem nielen na fakultách evanjelickej, ale aj reformovanej a katolíckej teológie. Dnes prednáša
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Reformovanej teologickej
fakulte Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne. Ako predseda prekladateľskej komisie Starého
zákona sa podieľal na ekumenickom preklade Biblie, čo bol druhý pilier jeho vedeckej činnosti.
Od roku 1976 pravidelne publikuje v cirkevných a teologických časopisoch. Je autorom deviatich
vysokoškolských skrípt a sedemnástich monografií.
V roku 2008 získal za svoju vedeckú činnosť Cenu Ányosa Jedlika, v roku 2010 prevzal za
ekumenický preklad Biblie a pedagogicko-vedeckú činnosť Cenu Leonarda Stöckela.

SOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
a Város Napja alkalmából a

PRO URBE DÍJAT
adományozza

DR. BÁNDY GYÖRGY teológiai professzor
részére
jelentős tudományos, teológiai, publicisztikai
és pedagógiai munkásságáért.

DR. BÁNDY GYÖRGY
Bándy György Rimaszombatban született 1950. szeptember
6-án. Alap- és középiskolába Somorján járt, ahol édesapja
evangélikus lelkészként szolgált. Teológiai tanulmányait
Pozsonyban végezte a Szlovák Evangélikus Teológiai Karon
1969 és 1974 között, miközben egy évfolyamon keresztül
Lipcsében tanult.
Hivatali idejének első évét a Lévai járásban töltötte
káplánként, utána Gútán működött mint lelkész. Lelkészi
szolgálata Somorján 1977-ben vette kezdetét, és 2005ig tartott. Szolgálati ideje alatt új evangélikus lelkészlak
épült városunkban, megújult a templom kívül és belül,
valamint a méltán híres Joseph Effinger-féle orgona
is teljes felújításon esett át. A kétnyelvű gyülekezet
zökkenőmentes együttélésén sokat fáradozott.
Teológiai doktori címét 1979-ben kapta meg. A bársonyos forradalom után a pozsonyi
Comenius Egyetem Evangélikus Teológiai Karán tanított, ahol 1991-ben docensi fokozatot
szerzett. 1996-tól az Ószövetségi Tanszék vezetője volt. A professzori címet 2000-ben
nyerte el. A teológiai karon dékánhelyettesként dolgozott, majd 2003 októberétől 2007
áprilisáig a kar dékánja volt. Eközben egy éven keresztül az akadémiai szenátus elnöki
tisztét is betöltötte. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének, valamint több
külföldi tudományos testületnek.
Neve vendégelőadóként is ismert itthon és Csehországban, Ausztriában, Magyarországon
és Németországban. Nemcsak az evangélikus, hanem a református és katolikus teológiai
karokon is szívesen hallgatják szakszerű tudományos értekezéseit. Pedagógiai munkásságát
is folytatja, előadásokat tart a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán,
valamint rendszeresen a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karán.
A kezdetektől részt vett a Biblia ökumenikus fordítási munkálataiban mint az ószövetségi
fordítói bizottság vezetője. Tanszéki feladatai mellett ez volt a másik pillére tudományos
munkásságának.
1976-tól rendszeresen jelennek meg írásai egyházi és teológiai folyóiratokban. Kilenc
felsőoktatási tankönyv és tizenhét monográfia szerzője. 2008-ban Jedlik Ányos-díjjal
tüntették ki humán tudományos munkássága elismerésképpen. 2010-ben Leonard
Stöckel-díjat kapott az ökumenikus bibliafordításért és pedagógiai-tudományos munkáiért.

SAMOSPRÁVA MESTA ŠAMORÍN
pri príležitosti Dňa mesta
udeľuje

CENU PRO HUMANA
pre

MUDr. ĽUDOVÍTA JANEKA

za celoživotnú záslužnú prácu v zdravotnej a sociálnej oblasti.

MUDR. ĽUDOVÍT JANEK
Narodil sa 1. mája 1949 v Bratislave, s rodičmi sa v roku
1956 prisťahoval do Šamorína, kde absolvoval základnú
školu a gymnázium. V roku 1967 sa podľa vzoru
svojho otca prihlásil na Lekársku fakultu Univerzity
Komenského, kde si vybral odbor gynekológia –
pôrodníctvo. Ako lekár začal pracovať v Spišskej
Sobote, neskôr pôsobil v novej modernej nemocnici
v Poprade. V roku 1979 sa presťahoval naspäť do
Šamorína, kde až dodnes pracuje v gynekologickej
ambulancii.
V ambulancii už od začiatku zaviedol nové
vyšetrovacie metódy, veľký dôraz kládol na prevenciu
ochorení a pravidelné preventívne prehliadky.
V polovici osemdesiatych rokov sa šamorínska
poliklinika s nemocnicou osamostatnila a vo výberovom konaní bol zvolený za jej riaditeľa.
Vnímal to ako príležitosť na reorganizáciu zariadenia, ktorú aj úspešne zrealizoval.
V nemocnici sa zriadilo interné oddelenie so zameraním na liečbu cukrovky. Rozšírilo
sa laboratórium, stabilizovala sa očná ambulancia, vytvorila sa gastroenterologická,
endokrinologická, kardiologická, urologická a kožná ambulancia a sonografické
pracovisko. Vytvoril podmienky pre vzdelávanie lekárov, ktorí po atestáciách obsadili
ambulancie špecialistov. Vďaka tomu sa rozšírila a skvalitnila zdravotnícka starostlivosť
pre pacientov zo Šamorína a okolia. Návštevné hodiny v nemocnici neboli obmedzené,
rodinní príslušníci mohli navštíviť svojich príbuzných aj po príchode z práce.
MUDr. Ľudovít Janek sa ako poslanec mestského zastupiteľstva v spolupráci s mestským
úradom spolupodieľal na zabezpečení obedov pre dôchodcov.
Po skončení riaditeľského pôsobenia ďalej pracoval ako gynekológ v gynekologickej
ambulancii, kde dodnes prijíma a lieči pacientky. Neustále sa vzdeláva najmä v oblasti
liečby ochorení prsníka a krčka maternice, túto problematiku prednáša na Slovenskej
zdravotníckej univerzite.
Za jeho odbornú činnosť mu Slovenská lekárska spoločnosť k 70. narodeninám udelila
zlatú medailu.

SOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
a Város Napja alkalmából a

PRO HUMANA DÍJAT
adományozza

DR. ĽUDOVÍT JANEK

részére
az egészségügy és a szociális munka terén végzett sokéves,
különösen jelentős tevékenységéért.

DR. ĽUDOVÍT JANEK
Pozsonyban született 1949-ben, szüleivel 1956-ban
költözött Somorjára. Iskoláit itt végezte, majd 1967ben – édesapja példáját követve – beiratkozott a pozsonyi orvosi egyetemre, ahol a szülész-nőgyógyász
szakot választotta. Orvosi gyakorlatát a szepesszombati kórházban kezdte, majd a poprádi új kórházban
folytatta. 1979-ben költözött vissza Somorjára, és a
nőgyógyászati ambulancián kezdte meg itteni pályafutását, amely azóta is tart.
Rendelőjében már kezdetben új vizsgálati módszereket vezetett be, nagy hangsúlyt fektetve a megelőzésre és a rendszeres preventív vizsgálatokra.
A nyolcvanas évek közepén a somorjai rendelőintézet önállósodott, amelynek igazgatójává őt választották meg. Ekkor lehetőség adódott az átszervezésre, és törekvéseit siker koronázta.
A kórházban belgyógyászati osztály nyílt, elsősorban a cukorbetegségek kezelésére. Kibővült a laboratórium, állandósult a szemészeti szakrendelés, új gasztroenterológiai, endokrinológiai, kardiológiai, urológiai és bőrgyógyászati rendelő létesült, és lehetőség nyílt
ultrahangos kivizsgálásra is. Kialakultak a feltételek az orvoskollégák továbbképzésére,
akik megkezdték munkájukat a szakrendeléseken. Ennek köszönhetően sokrétűvé vált az
orvosi ellátás Somorja és a környék betegei számára. A kórházban a beteglátogatás korlátlan volt, a hozzátartozók a munkaidő után is látogathatták bent fekvő hozzátartozóikat.
Dr. Ľudovít Janek mint városi képviselő a városi hivatallal aktívan együttműködve részt
vett a nyugdíjasok számára az étkeztetés biztosításában.
Igazgatói tisztségének megszűnése után a nőgyógyászati ambulancia vezetőjeként dolgozott tovább. Ez idő alatt is szüntelenül képezte magát, főleg a mell és a méhnyak betegségeinek szakterületén. Ebben a tárgykörben előadásokat tart a Szlovák Egészségügyi Egyetemen.
Érdemei elismeréséül 70. születésnapja alkalmából a Szlovákiai Orvosok Társasága aranyéremmel tüntette ki.
Dr. Ľudovít Janek ma is aktív, rendelője nyitva áll a betegek fogadására és gyógyítására.

SAMOSPRÁVA MESTA ŠAMORÍN
pri príležitosti Dňa mesta
udeľuje

CENU PRO HONORIS
pre

ŠTEFANA BALOGA

in memoriam
za vynikajúci výkon v oblasti športu a dlhoročnú záslužnú prácu
v dychovej hudbe dobrovoľného hasičského zboru.
ŠTEFAN BALOG
In memoriam
Štefan Balog, známa osobnosť spoločenského života
nášho mesta, sa narodil 10. februára 1938 v Tornali.
V rodnom meste začal navštevovať základnú školu,
kde potom na miestnom gymnáziu aj zmaturoval.
V Bratislave získal pedagogické vzdelanie v odbore
hudobná výchova – slovenský jazyk a literatúra.
Od roku 1994 až do svojej smrti bol členom
Dobrovoľného hasičského zboru Šamorín, kde sa
v roku 1999 stal vrchným technikom a v roku 2009
získal hodnosť mladšieho inšpektora. Do roku 2009
organizoval život dychového orchestra dobrovoľného
hasičského zboru, v rokoch 1995 – 1998 bol aj jeho
dirigentom. Pri príležitosti 130. výročia založenia
orchestra zorganizoval v našom meste stretnutie dychových orchestrov a aktívne sa
podieľal aj na výchove členov mládežníckeho orchestra. V rokoch 1996 a 2003 získal
vyznamenania Za príkladnú prácu a Za zásluhy, v roku 2004 prevzal medailu Za vernosť 10
rokov a v roku 2014 Za vernosť 20 rokov. Pri príležitosti 120. výročia založenia dychového
orchestra ho Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky ocenil vyznamenaním
Za mimoriadne zásluhy, generálny riaditeľ Národného osvetového centra mu zasa za
rozvíjanie tradície hasičskej hudby v Šamoríne udelil Čestné uznanie.
Dôležitú úlohu zohral aj v Slovenskom futbalovom zväze, bol zakladajúcim členom
novozriadeného FC ŠTK 1914 Šamorín, v ktorom pôsobil aj ako tréner a tajomník.

SOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
a Város Napja alkalmából a

PRO HONORIS DÍJAT
adományozza

BALOG ISTVÁN

részére
in memoriam
a sportolók nevelésének területén és a tűzoltótestület fúvószenekarának élén
kifejtett érdemdús tevékenységéért.
BALOG ISTVÁN
In memoriam
Somorja társadalmi életének egyik közismert alakja,
Balog István 1938. február 10-én született a középszlovákiai Tornalján. Itt kezdte meg tanulmányait, majd
a helyi gimnáziumban érettségizett. Ezt követően
Pozsonyban szerzett tanítói képesítést zene és szlovák
szakon.
1994-től haláláig a Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület
tagja volt. Az önkéntes tűzoltótestületben 1999ben főtechnikusi, 2009-ben ifjúfelügyelői rangot
szerzett. 2009-ig szervezőként segítette a testület
fúvószenekarának munkáját, amelynek 1994 és 1998
között karnagya is volt. A zenekar megalakulásának
130. évfordulója alkalmából nemzetközi fúvószenekari
találkozót szervezett városunkban, s közben aktívan foglalkozott az utánpótlás
nevelésével is. 1996-ban és 2003-ban kitüntették példás tevékenységéért és érdemeiért,
2004-ben tízéves, 2014-ben húszéves munkájáért Hűségérmet vehetett át. A Somorjai
Önkéntes Tűzoltó Testület fúvószenekara fennállásának 120. évfordulója alkalmából a
Szlovák Köztársaság Tűzvédelmi Szövetségében elnyerte a „Rendkívüli érdemekért”
járó kitüntetést, a Nemzeti Művelődési Központ vezérigazgatója pedig dicsérő oklevelet
adományozott Balog Istvánnak a somorjai fúvószenekar hagyományainak ápolásáért.
A Szlovák Labdarúgó Szövetségben is fontos feladatokat vállalt, alapító tagja, titkára és
edzője volt az újonnan megalakult FC STK 1914 Somorja futballklubnak.

SAMOSPRÁVA MESTA ŠAMORÍN
pri príležitosti Dňa mesta
udeľuje

CENU PRO CIVIS
pre

JENŐ KULCSÁRA

za dlhoročnú záslužnú prácu v oblasti rozvoja mesta.

JENŐ KULCSÁR
Narodil sa 5. januára 1940 v Hubiciach. Základnú
školu absolvoval v rodisku a v Zlatých Klasoch.
V roku 1958 zmaturoval na Strednej odbornej škole
stavebnej v Lučenci.
Po maturite sa zamestnal v Stavebnom podniku
v Šamoríne, po zlúčení okresov v roku 1960 pracoval
v Okresnom stavebnom podniku v Dunajskej Strede
ako plánovač výroby. V roku 1965 sa presťahoval
do Šamorína a stal sa riaditeľom miestnej pobočky
dunajskostredského podniku.
V rokoch 1966 – 2004 bol poslancom mestského
zastupiteľstva, pracoval aj ako člen mestskej rady
a dlhé roky pôsobil v stavebnej komisii.
V rokoch 1984 – 1991 bol riaditeľom Okresného
stavebného podniku v Dunajskej Strede, v roku 1991 sa však vrátil do Šamorína na svoje
predchádzajúce pôsobisko a šamorínsku pobočku viedol až do odchodu na dôchodok.
Počas jeho tridsaťročného pôsobenia sa aktívne zúčastňoval na rozvoji Šamorína a
mal veľký podiel na výstavbe významných verejných budov. Riadil výstavbu kultúrneho
domu, domu služieb, gymnázia, stredných odborných škôl, materských škôl, sídlisk,
obchodov, športovísk, inžinierskych sietí a prestavbu starých budov.
Pracovať neprestal ani po odchode na dôchodok. Dodnes žije pre svoju profesiu
a rád podá pomocnú roku každému, kto sa na neho obráti s prosbou o radu.

SOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
a Város Napja alkalmából a

PRO CIVIS DÍJAT
adományozza

KULCSÁR JENŐ

részére
a város fejlesztése érdekében végzett több évtizedes eredményes munkájáért.

KULCSÁR JENŐ
1940. január 5-én született Gombán. Az alapiskolát
szülőhelyén és Nagymagyaron végezte, majd Losoncon
az Építőipari Szakközépiskolában érettségizett 1958-ban.
Érettségi után első munkahelye a Somorjai Építőipari
Vállalat lett. A járások összevonása után 1960-ban a
Dunaszerdahelyi Járási Építkezési Vállalatnál vállalt
munkát, mint termelési tervező dolgozott 1965-ig. Ebben
az évben költözött Somorjára, és a dunaszerdahelyi
vállalat somorjai részlegének lett a vezetője.
Ezzel egy időben közéleti funkciót is vállalt. Közel negyven
évig, 1966-tól 2004-ig mint városi képviselő és tanácstag
tevékenykedett, ezen belül hosszú ideig az építkezési
bizottság tagja volt.
1984 és 1991 között elvállalta az Építőipari Vállalat
igazgatójának tisztségét Dunaszerdahelyen, 1991-ben azonban visszatért Somorjára, és
korábbi munkahelyén folytatta a munkát régi beosztásában, részlegvezetőként egészen
nyugdíjba vonulásáig.
Tevékenyen részt vett Somorja város arculatának kialakításában. Működésének harminc éve
alatt főként a város jelentős középületeinek létrehozásában vállalt oroszlánrészt. A kultúrház,
a szolgáltatások háza, a gimnázium, a szakmunkásképző iskolák, az óvodák, lakóházak,
üzletek, sportpályák, mérnöki hálózatok, régi épületek átépítésének irányításában vett részt.
A munkát nyugdíjaztatása után sem hagyta abba. A mai napig hivatásának él, és segítséget
nyújt mindazoknak, akik útbaigazításért hozzá fordulnak.

SAMOSPRÁVA MESTA ŠAMORÍN
pri príležitosti Dňa mesta
udeľuje

CENU PRO FUTURA
pre

MÁRIU KOTIERS

in memoriam
za dlhodobú záslužnú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie.
MÁRIA KOTIERS
In memoriam
Mária Kotiers sa narodila 10. marca 1934 v Eliášovciach,
kde chodila do základnej školy. Maturovala na
benediktínskom gymnáziu v Komárne a diplom získala
na Vysokej pedagogickej škole v Bratislave v odbore
maďarský jazyk a literatúra.
Učiť začala v roku 1957, kedy prišla do Šamorína.
Začínala na jedenásťročnej strednej škole, po odčlenení
základnej školy až do odchodu na dôchodok učila v
neskoršej Základnej škole Mateja Korvína maďarský
jazyk a literatúru a dejepis.
Na druhom stupni dlhé roky pôsobila ako triedná
učiteľka. Ako učiteľka maďarského jazyka a vedúca
predmetovej komisie sa výrazne podpísala pod smerovanie školy. Národná identita a
láska k materinskému jazyku, kultúre a literatúre boli jej srdcové záležitosti. Desaťročia
pripravovala deti zo Šamorína a okolia na recitačné súťaže, na prijímacie pohovory,
viedla školskú knižnicu, organizovala literárne programy a prednášky. Bola okresnou
metodičkou výučby maďarského jazyka a literatúry.
Na dosiahnutie vzdelávacích cieľov využívala najefektívnejší nástroj: sama išla príkladom.
Mladým, rozvíjajúcim sa ľuďom vštepovala systém hodnôt, vďaka ktorému si uvedomili
krásu maďarského jazyka a to, že na svoju národnosť musia byť hrdí.
Organickou súčasťou jej života bola práca pre maďarskú komunitu. Ako členka vedenia
Csemadoku je jednou zo zakladateliek miešaného zboru Híd a roky viedla kroniku
miešaného zboru. Počúvať ju a rozprávať sa s ňou bolo vždy inšpiratívne, jej osobnosť
vyžarovala pokoj a vyrovnanosť, keďže si bola vedomá významu hodnôt, na ktoré sa vo
svojom živote sústredila.
Mária Kotiers bola skutočnou lokálpatriotkou, patrila k iniciátorom návrhu na rozšírenie
siete materských škôl v Šamoríne. Ako znalkyňa dejín Žitného ostrova a Šamorína je
spoluautorkou publikácie Stáročia Šamorína z roku 2018: zaznamenala výpovede
najstarších šamorínskych pamätníkov, čím ich zachovala pre ďalšie generácie.
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KOTIERS MÁRIA

részére
in memoriam
az ifjú nemzedékek oktatása és nevelése terén végzett sokéves kimagasló tevékenységéért.
KOTIERS MÁRIA
In memoriam
Kotiers Mária 1934. március 10-én született Illésházán.
Alapiskoláit szülőhelyén végezte, majd Komáromban az
egykori bencés gimnázium diákjaként érettségizett. A
pozsonyi Pedagógiai Főiskolán szerzett tanári oklevelet
magyar nyelv és irodalom szakon.
Pedagógusi pályája 1957 szeptemberében indult, ekkor
került Somorjára. A tizenegy éves középiskolában tanított,
majd az alapiskola leválása után a későbbi Corvin Mátyás
Alapiskolában tanított magyar nyelvet, irodalmat és
történelmet egészen nyugdíjba vonulásáig.
Osztályfőnökként a felső tagozaton osztályok sorát
vitte a pályaválasztásig. A magyar nyelv oktatójaként,
tantárgybizottsági vezetőként jelentős szerepe volt az
iskola szellemiségének, helyes irányultságának alakításában. Az anyanyelvi kultúra, a nemzeti
önazonosság, az irodalom szeretete a szívügye volt. A tanításon kívül évtizedekig felkészítette
a somorjai és Somorja környéki gyerekeket a vers- és prózamondó versenyekre, felvételi
vizsgákra, vezette az iskola könyvtárát, irodalmi műsorokat és előadásokat szervezett. Magyar
nyelv és irodalomból járási módszertani vezető volt.
A leghatékonyabb nevelőeszközt vetette be céljai eléréséhez: a példamutatást. A fiatal,
alakulófélben lévő, fejlődő jellemeknek olyan értékrendszert közvetített, amely segítségével
ráeszméltek a magyar nyelv szépségeire és arra, hogy büszkének kell lenniük magyarságukra.
A magyar közösségért vállalt munka is életének szerves része volt. A Csemadok vezetőségi
tagjaként a Híd vegyes kar egyik alapítója és szervezője volt, évekig vezette a kórus
krónikáját. Mindig inspiráló volt hallgatni őt, beszélgetni vele – személyisége nyugalmat,
kiegyensúlyozottságot árasztott. Talán azért is, mert tisztában volt azon értékek jelentőségével,
amelyekre élete fonalát felfűzte.
Kotiers Mária igazi lokálpatriótaként viszonyult Somorjához. Egyik mozgatórugója volt a város
óvodahálózatának kibővítéséért folytatott kezdeményezésnek. Történelemismerete kiterjedt
szűkebb pátriánkra, a Csallóköz és Somorja múltjára is. A 2018-ban megjelent Somorja
évszázadai című kiadvány egyik társszerkesztője volt: a legidősebb somorjai emlékezők
hiteles vallomásait gyűjtötte csokorba, megmentve az utókornak.
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CENU PRO CULTURA
pre

IMRE NÉMETHA
za viacročnú, mimoriadne významnú prácu v oblasti kultúry.

IMRE NÉMETH
Narodil sa 13. decembra 1954 v Novom Živote, kde
aj vyrástol. Tu sa začalo aj jeho vrúcne priateľstvo
s hudbou. Jeho prvým hudobným nástrojom boli husle.
Neskôr sa naučil hrať na gitare a spievať. Vystupoval
s kapelou Fortuna, ktorá bola v našom regióne veľmi
populárna.
Imre Németh po právnickom diplome získal na Štátnom
konzervatóriu v Bratislave aj diplom učiteľa spevu a
definitívne sa oddal hudbe a kultúre. V Ústrednom
výbore Csemadoku pracoval ako referent pre ľudovú
hudbu a vyznamenal sa aj v zbieraní ľudových piesní.
Významné úspechy dosiahol ako sólista maďarského
umeleckého súboru Mladé srdcia. Založil súbor starej
hudby Gaudium a na jeho čele okrem verejných vystúpení absolvoval takmer tisíc
výchovných koncertov na maďarských školách na Slovensku. Súbor vydal dvanásť
zvukových nosičov, spomedzi ktorých treba osobitne vyzdvihnúť album Nemá noc
(Néma éj) so zhudobnenými básňami.
Imre Németh bol od roku 1982 členom speváckeho zboru Slovenskej filharmónie, okrem
toho sa v Základnej umeleckej škole v Šamoríne venoval mladým talentom. V rokoch
1990 – 2006 usporiadal desať koncertných cyklov Dni starej hudby Samaria, na ktoré do
nášho mesta pozval svetoznámych interpretov tohto žánru.
Imre Németh je aktívny aj v inej oblasti kultúry, s jeho menom sa spája viacero výstav
vo Výstavnej sieni Istvána Tallósa-Prohászku v Mestskom kultúrnom stredisku. V rámci
Festivalu Koruna usporiadal veľkolepý renesančný program venovaný kráľovi Matejovi
a bol producentom dokumentárneho filmu o šamorínskych pamiatkach.
Od roku 2018 je zbormajstrom miešaného zboru Híd, ktorý pod jeho vedením nabral
druhý dych. Dodnes aktívne pracuje aj súbor Gaudium, pamätné sú najmä jeho
každoročné adventné koncerty.
Imre Németh je nielen obľúbený interpret, ale aj neúnavný organizátor kultúrneho života
v Šamoríne. Veríme, že nás ešte dlho bude tešiť svojimi blahodarnými aktivitami.
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NÉMETH IMRE
részére
a kultúra területén végzett sokéves, különösen jelentős munkájáért.

NÉMETH IMRE
Kismagyaron született 1954. december 13-án, és ebben
a faluban nőtt fel. Itt kezdődött szoros barátsága a
zenével, első hangszere a hegedű volt. Később megtanult
gitározni és énekelni, a Fortuna együttessel lépett fel, és
nagyon népszerű volt a környéken.
Németh Imre a jogi diploma megszerzése után a
Pozsonyi Állami Konzervatóriumban énektanári oklevelet
szerzett, s ezzel végképp átállt a zene és a kultúra
oldalára. A Csemadok Központi Bizottságában népzenei
szakelőadóként dolgozott, valamint a népdalgyűjtésben
is jeleskedett. Az Ifjú Szívek Magyar Dal- és Táncegyüttes
szólóénekeseként jelentős sikereket ért el. Megalapította
a Gaudium régi zenei együttest, és ennek élén a nyilvános fellépéseken kívül közel ezer ifjúsági
hangversenyt adott a szlovákiai magyar iskolákban. Az együttesnek 12 hanghordozója
jelent meg, ezek közül is kiemelkedik a Néma éj című album, amely megzenésített verseket
tartalmaz.
Németh Imre 1982-től tagja volt a Szlovák Filharmónia kórusának, emellett a Somorjai
Művészeti Alapiskola tanáraként egyengette az ifjú tehetségek útját. 1990 és 2006 között
tíz alkalommal koncertsorozatot rendezett Samaria Régi Zenei Napok néven, elhozva
városunkba a műfaj világhírű képviselőit.
Németh Imre figyelemre méltó tevékenysége más vonalon is érezhető. Nevéhez köthető
több kiállítás a városi művelődési ház Tallós-Prohászka István Kiállítótermében; a Korona
Fesztivál keretében Mátyás királyra emlékezve nagyszabású reneszánsz műsort szervezett,
és producerként egyengette a Somorja műemlékeit bemutató dokumentumfilm elkészítését.
2018-tól a Híd vegyes kar karnagya. Vezetése alatt a kórus új lendületet kapott. Mindez jelen
időben értendő, hiszen az énekkar ma is aktívan dolgozik, a Gaudium együttes is működik,
és emlékezetesek az általa vezetett, évente zajló adventi egyházi hangversenyek.
Németh Imre Somorja örökmozgó kultúraszervezője és közkedvelt előadóművésze.
Bízunk benne, hogy még sokáig végzi áldásos tevékenységét.
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CENU PRIMÁTORA
rockovej skupine

RÓMEÓ VÉRZIK

za vynikajúcu prácu v oblasti umenia
a za propagáciu kultúry mesta doma i v zahraničí.

RÓMEÓ VÉRZIK
Kapela Rómeó Vérzik sa v uplynulých tridsiatich rokoch stala najznámejšou
a najpopulárnejšou maďarskou rockovou formáciou na Slovensku. Jej popularita
postupne prerástla aj za hranice našej krajiny.
Kapela vznikla v roku 1995 pod záštitou Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne
a dnes má štyroch členov: Koppány Kovács, János Szamaránszky, Richárd Csiba a Ákos
Kálmán. Formácii sa už od počiatkov darilo a postupne sa prepracovala medzi najlepšie
rockové kapely na Slovensku. Štyri razy získala hudobnú cenu Harmónia, trikrát v
kategórii Pieseň roka a raz v kategórii Kapela roka. Doteraz vydala deväť albumov,
viaceré z nich sa v rebríčku MAHASZ dostali medzi štyridsať najlepších maďarských
albumov. Najnovší album Szűk tér figuroval v rebríčku MAHASZ TOP 40 tridsaťdva
týždňov. Za album Három si v Budapešti v roku 2013 prevzali zlatý album.
Mnohé videá kapely Rómeó Vérzik si na internete pozreli státisíce divákov,
celkovo majú ich videá viac ako dva milióny pozretí. Kapela odohrala vyše tisíc
koncertov po celom svete. Pravidelne koncertuje doma a v Maďarsku. Od roku
2000 trikrát vystupovali v Londýne a dvakrát v Dubline. V roku 2019 koncertovali
v legendárnom hollywoodskom nočnom klube Whiskey a Go Go v Los Angeles, kde
mali medzi americkými Maďarmi veľký úspech.
Medzi rockermi je Rómeó Vérzik už roky synonymom Šamorína. Kapela je od svojho
vzniku skutočným veľvyslancom Šamorína, vďaka nej sa mnoho ľudí dozvedelo
o existencii nášho mesta.
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RÓMEÓ VÉRZIK rockegyüttesnek

a művészet terén végzett kimagasló tevékenységéért
és városunk hírnevének öregbítéséért.

RÓMEÓ VÉRZIK ZENEKAR
A Rómeó Vérzik együttes az elmúlt közel harminc évben a legismertebb és legnépszerűbb
szlovákiai magyar rockzenekarrá vált. Ismertsége az évek folyamán túlnőtt az ország
határain.
Az együttes 1995-ben alakult Somorján a helyi művelődési ház égisze alatt. A zenekart
négy tag alkotja: Kovács Koppány, Szamaránszky János, Csiba Richárd és Kálmán
Ákos. A kezdeti sikerek után gyorsan az élmezőnybe kerültek, és sorra készültek velük
a hanghordozók. A zenekarnak eddig kilenc nagylemeze jelent meg. Négy alkalommal
kapta meg a szlovákiai Harmónia díjat, háromszor Az év dala és egyszer Az év zenekara
kategóriában. A zenekar több lemeze a magyarországi MAHASZ TOP 40-es lista
élmezőnyébe került. Legújabb lemezük, a Szűk tér 32 hétig szerepelt a MAHASZ TOP
40-es listán. Nagylemezeik közül az egyikért, a Három címűért 2013-ban Budapesten
átvehették a Magyar Hanglemez Szövetség aranylemezét.
A Rómeó Vérzik több videója már jócskán túllépte a több százezres nézettséget, ami
összességében több mint kétmillió megtekintést jelent. A zenekar pályafutása során
több mint ezer koncertet adott szerte a világban. Rendszeresen turnéznak itthon és
Magyarországon. A 2000-es években három alkalommal felléptek Londonban és két
alkalommal Írországban, Dublinban. 2019-ben Los Angelesben, a hollywoodi Whiskey
a Go Go legendás bárjában adtak koncertet, nagy sikert aratva az amerikai magyarok
körében.
Rockberkekben a Rómeó Vérzik elnevezés és Somorja város neve szorosan egybeforrt
az évek alatt. A zenekar fennállása óta igazi nagykövete lett Somorjának, rengeteg
ember ismerte meg általuk városunk nevét.

