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KÖZÉLETI LAP INGYENES    AZ ALAPÍTÁS ÉVE: 1928

Ezt az újságot a D. A. CZVEDLER Kft. ingyenesen terjeszti.

Többféle szempontból 
megközelíthető, mit tar-
tunk értéknek, ezt ki-ki 
döntse el belátása szerint. 
Egy közösség szempontjá-
ból talán az számít a legna-
gyobb értéknek, ha térben 
és időben egyaránt megta-
láljuk azokat a pontokat és 
mozzanatokat, amelyekhez 

kapcsolódhatunk, amelyek 
biztosítják a folytonossá-
got múltunk, jelenünk és 
jövőnk közt. Mindenképp 
ilyenek az ünnepeink; 
Hegedűs Géza írót idézve 
az ünnep a változó világ-
ban a megrögzített pilla-
nat. Olyan momentum, 
amikor kiszállhatunk a 

nagy rohanásból, meg-
állhatunk egy kis időre, s 
magunkba pillanthatunk. 
Hányan vagyunk még, s 
merre tartunk? Jó az irány, 
amit követünk, vagy már 
megfeledkeztünk a lényeg-
ről? A közösségben hatal-
mas erő lakozik – sokkal 
nagyobb, mint az egyének 

csoportjában. S annál erő-
sebb a közösségen belü-
li kötelék, minél több a 
közösen megélt, ritka pil-
lanat.
Március van, tavasz kez-
dete, sok fontos ünnep 
időszaka. Kívánjuk, hogy 
legyen nagyon sok közös 
ünnepünk.              (la)

Értékeink

Miután az Ambrózia Idősott-
hon bővítését célzó fejlesz-
tések mozzanataként tavaly 
sor került az 1873-ban épült 
ispotály-kápolna falainak sza-
nálására, kiszárítására, a fel-
újítás február végén, március 
elején második szakaszába 
lépett. Ez a falak, a homlok-
zat és a tetőzet felújítását és 
a harang üzembe helyezését 
foglalja magában, míg harma-
dik fázisként sor kerül majd 
a beltér egyes elemeinek és a 
mobiliárnak a restaurálásá-

ra. A felújítás olyan az eddigi, 
nem szakszerű beavatkozások 
következményeinek felszámo-
lására is kiterjed.
Az eredetileg Szent 
Dismasnak, a haldoklók védő-
szentjének ajánlott építmény 
nem szerepel a műemléki 
jegyzékben, de a somorjaiak 
számára mindenképp becses. 
Önkormányzati képviselőink 
csoportjának kezdeményezé-
sére a munkálatok során az 
eredetinek megfelelő állapotá-
ba állítják vissza.  (la)

Folytatódik a kápolna felújítása
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Elfogadta a képviselők eti-
kai kódexét februári ülésén a 
város képviselő-testülete. Az 
etikai kódexről szóló javasla-
tot Orosz Csaba polgármes-
ter terjesztette a testület elé, 
a dokumentum azt fogalmaz-
za meg, milyen helyzetben 
hogyan kell viselkedniük, 
milyen elvek alapján kell eljár-
niuk és milyen szabályokat 
kell betartaniuk a lakosok 
által megválasztott képvise-
lőknek. A lefektetett szabá-

lyok között szerepel például, 
hogy a képviselőnek mindig 
a jogszabályoknak megfele-
lően kell eljárnia, és mindig 
a közérdeket kell szem előtt 
tartania, továbbá nem csele-
kedhet semmi olyat, ami miatt 
megrendülhet a választók 
képviselőkbe vetett bizalma. 
Pártatlannak kell lennie, sem-
milyen körülmények között 
nem helyezheti előtérbe saját 
érdekeit. A polgármester és 
a képviselők is minden kér-

désben az objektív tényekre 
támaszkodva határoznak, és 
tartózkodnak az olyan dön-
tésektől, amelyek őket vagy 
a hozzájuk közel állókat elő-
nyösebb helyzetbe hozhatnák 
másokkal szemben. Mindig 
legjobb tudásuknak megfele-
lően, lelkiismeretesen végzik 
a munkájukat, és a képviselői 
jutalmak megítélésekor szem 
előtt tartják a város költségve-
tését.
Az etikai kódex a képviselők és 

a polgármester vagyoni hely-
zetére is kitér. Azt is kimondja, 
hogy a városatyák soha nem 
élhetnek vissza funkciójukkal, 
senkitől semmiféle ajándékot 
vagy ellenszolgáltatást nem 
kérhetnek és nem fogadhat-
nak el.
A lakosok és a képviselő-testü-
let tagjai közti kommunikáció 
hatékonyabbá tétele érdeké-
ben városunk hivatalos hon-
lapján már megtalálható min-
den képviselő e-mail-címe.  (l)

Etikai kódexet fogadott el a képviselő-testület

Elkészült a kitelepítettek 
emlékhelyének makettje
Mint arról már korábban beszámoltunk, a Via Nova Somorja, a Vest Music & Culture, és a 
Somorja Hangja Polgári Társulás emlékhelyet létesít az 1945 és 1949 között somorjáról erőszakkal 
elhurcolt, deportált és kitelepített több száz somorjai család emlékére.

A kompozíciót a Dunaszerdahelyen élő Lipcsey György Munkácsy-díjas szob-
rászművész készíti el, akinek városunkban ez lesz az első alkotása. Az anya-

giak egy részét a szevezők gyűjtés által teremtették elő, a fennmaradó költ-
ségeket olyan nagyvállalkozók állják várhatóan, akik családjuk, felmenőik 
révén szintén érintettek a hetven évvel ezelőtt történt kitelepítésekben. 

„Kötelességünk emlékezni arra, milyen tragédiák játszódtak le szüle-
ink, nagyszüleink életében, s arra, hogy az akkori csehszlovák 

vezetés milyen brutalitással bánt el az ezeréves haza e részén 
élő magyarokkal és németekkel. Az emlékhelyet, amelynek 
már a makettje is elkészült, a belvárosban szeretnénk fel-
állítani, de több helyen a gáz-, víz- és villanyvezetékek 
képeznek akadályt. Folyamatos tárgyalásokat folytatunk, 
így a jövő hónapban várhatóan többet fogunk tudni” 

– nyilatkozta Méry János, a Via Nova Somorja elnöke, 
városi képviselő.     (a)

Kitüntették Bárdos Gábort
Kitüntette Bárdos Gábort, 
városunk korábbi polgár-
mesterét Németh Zoltán, a 
Győr-Moson-Sopron megyei 
közgyűlés elnöke. Bárdos a 
képviselő-testület február 14-i 
ülésén vette át az elismerést. 
Pető Péter, a Győr-Moson-Sop-
ron megyei önkormányzat 
alelnöke beszédében úgy 
fogalmazott: Bárdos Gábor 
kultúraszervezőként, majd 
önkormányzati tisztviselő-
ként évtizedeken át ápolta 
a határon átnyúló kapcso-

latokat. Munkássága 
főképp Győr-Moson-
Sopron megye telepü-
léseit érintette, és kiter-
jedt Mosonmagyaróvár 
és Somorja testvérvá-
rosi kapcsolatára is. A 
volt polgármesternek 
Berényi József, Nagy-
szombat megye önkor-
mányzatának alelnöke, 
Orosz Csaba, Somorja 
polgármestere és Veres 
Gábor alpolgármester 
is gratulált.        (la)
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A VÁROSI RENDŐRSÉG KRÓNIKÁJÁBÓL

Megütötte a szomszédját
Arról tett bejelentést a városi 
rendőrségen egy férfi, hogy 
megütötte a szomszédja. A 
bejelentő Fő utcai címére kivo-
nuló rendőrök mindkét férfit a 
saját lakásában találták. A beje-
lentő elmondta, hogy a szom-
szédja, akivel állandó nézet-
eltéréseik vannak, és régóta 
megkeseríti az életét, most fizi-
kailag is megtámadta, ököllel 
az arcába ütött. A tettes sem 
tagadta, hogy rossz viszony-
ban vannak, de azt mondta, 
sajnálja, hogy megütötte a 
szomszédját. A helyszínre 
kiszállt az állami rendőrség is, 
és átvette az ügyet.

Nem nyitott ajtót a lányának
Azzal hívta fel a városi rend-
őrséget egy nő, hogy nem tud 
bejutni édesanyja Duna utcai 
lakásába, és aggódik, mert 
az anyja pszichiátriai beteg, 
gyógyszeres kezelés alatt áll. 
Mivel az asszony a kopogá-
sára és a csengetésére sem 
nyitott ajtót, a városi rend-
őrök a szomszéd balkonjáról 
másztak át az első emeleti 
lakásba. Az asszony az ágyon 
feküdt, sérülése nem volt, 
orvosi segítségre sem szorult. 
Azt mondta, nincs semmi 
baja, csak egyedül akart lenni. 
A lányai mellette maradtak, 
további intézkedésre nem volt 
szükség.

Olcsóbb árammal házaltak
Egy Temető utcai lakostól 
érkezett a bejelentés, misze-
rint két gyanús férfi azzal 
házal a lépcsőházban, hogy 
aki szerződést köt velük, az 
kevesebbet fog fizetni a vil-
lanyáramért. A városi rend-

őrök a helyszínen találták a 
két férfit, és mivel azok nem 
tudták a megfelelő dokumen-
tumokkal igazolni magukat és 
az engedélyeket felmutatni, 
figyelmeztették őket, hogy az 
önkormányzat jóváhagyása 
nélkül nem folytathatnak ilyen 
tevékenységet. Felszólították 
őket, hogy hagyják el az épü-
letet, aminek a két férfi eleget 
tett.

Elfordította a közlekedési 
táblát

A városi rendőrök vették ész-
re, hogy valaki elfordította 
a behajtani tilos táblát a Fő 
utcán, a városi művelődé-
si központ épülete mellett. 
Megállapították, hogy a táblát 
szándékosan fordította meg 
egy férfi, aki ezután betért az 
egyik Fő utcai vendéglőbe. A 
városi rendőrök azonosították 
a tettest, aki nem is tagadta, 
hogy ő űzött ilyen veszélyes 
tréfát. Megbírságolták, és 
kötelezték, hogy fordítsa visz-
sza a megfelelő irányba a köz-
lekedési táblát.

Verekedés az iskolában
Verekedés miatt riasztották a 
városi rendőrséget a Szőlős-
kert utcai szakközépiskolából. 
A bejelentés szerint a diákok 
összeverekedtek, egyikük rátá-
madott az igazgatóhelyettesre 
is. Mivel a támadó nem tudta 
igazolni személyazonosságát, 
a városi rendőrök bekísérték 
az őrsre.

Mégsem épül aszfaltgyár 
Somorja és Úszor között
Elállt a tervétől, és nem épít 
aszfaltkeverő üzemet az 
R7-es gyorsforgalmi út kivi-
telezésében érdekelt beruhá-
zó Somorja és Úszor között 
– tájékoztatott a közössé-
gi hálón a Kvetoslavov pre 
rodiny – Úszor a családokért 
Polgári Társulás. 
Korábban Somorja is elutasí-
totta az üzem építésének ter-
vét. A város akkor az egész-
ségi kockázatokra vonatkozó 
hatástanulmány kidolgozá-
sát, valamint a zajszintről és 
más esetleges káros hatások-
ról szóló vizsgálatok elvégzé-

sét kérte. Feltették a kérdést, 
valóban szükséges-e itt asz-
faltüzemet építeni ahhoz, 
hogy az R7 építéséhez szük-
séges anyagot előállítsák, 
vagy be lehet azt szerezni 
más üzemekből. Lakossági 
fórumon is megvitatták a 
témát, ahol többen is annak 
az aggodalmuknak adtak 
hangot, hogy a beruházás 
miatt szennyeződhez az ivó-
víz-készlet, a levegő, és a zaj 
is nagyobb lehet. A beruházó 
február derekán jelentette 
be, hogy mégsem építi meg 
az üzemet.  (m)

Kétnyelvűségi 
munkacsoport alakult
Három önkormányzati képviselő és több külsős tag részvé-
telével városunkban kétnyelvűségi munkacsoport alakult, 
amely nem hivatalos bizottságként működik majd. Első ülé-
sén Varju Péter, Ifj. Élesztős Pál és Méry jános városi képvise-
lő, valamint külsős tagként Polgár Hajnalka, Tóth Kristóf és 
Duffek Márton vettek részt és pontosították a munkacsoport 
célkitűzéseit, amelyek a következők:
-  a városi dokumentumok, értesítések, kiküldött felhívások, 

nyomtatványok kétnyelvűsítés,
-  a város által fenntartott intézmények, a város által támo-

gatott sportklubok kommunikációjának és feliratainak 
kétnyelvűsítése,

-  javaslatok a város területén működő cégek, vállalkozások 
kommunikációjának kétnyelvűsítésére igény szerint, élve 
a Rákóczi Szövetség által kiírt pályázati lehetőségekkel,

-  ingyenes magyar nyelvkurzus indítása a magyarul nem 
beszélő somorjaiak számára.

„Sokan feltehetik a kérdést, hogy miért foglalkozunk a két-
nyelvűséggel. Ha abból indulunk ki, hogy minden ember 
egyenlő, akkor az általunk beszélt nyelvek is egyenlőek. A 
kölcsönös tisztelet azt kívánná meg, hogy ez a mindennapi 
életben is érvényesüljön” – mondta a bizottság elnöke, Méry 
János képviselő.

Február folyamán mintegy hetven esetben kellett szabály-
sértések és kihágások miatt intézkedniük a somorjai Városi 

Rendőrség munkatársainak – ezekből szemezgettünk.
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Sikeresen pályázott a 
so morjai Corvin Mátyás Alap-
iskola a Számítástechnikai és 
műszaki ismeretek minden-
kinek elnevezésű tervezettel. 
Az iskola számára fontos a 
hatékony és minőségi okta-
tás, de ez elképzelhetetlen 
jól felszerelt szaktanter-
mek nélkül. A pályázat két 

szaktanterem felújítását 
tette lehetővé. Az elnyert 
pályázati összegből sikerült 
modernizálni egy számítás-
technikai szaktantermet és 
kialakítani egy jól felszerelt 
politechnikai szaktanter-
met. A felújított szaktanter-
mek lehetőséget nyújtanak 
a számítógépes ismeretek 

hatékonyabb elsajátítására 
és a munka világához kap-
csolódó műszaki készségek 
fejlesztésére.
A projekt céljai között szere-
pel a tanulók és az idősebb 
generáció közti együttműkö-
dés kialakítása. A tervek sze-
rint a tanulók bevezetnék az 
idősebb generációt az infor-

matikai ismeretek világába, 
az idősebbek viszont segíte-
nének a műszaki ismeretek 
elsajátításában. Ennek meg-
valósítására március folya-
mán kerül sor.
A projekt a Szlovák Gázmű-
vek Alapítványának anyagi 
támogatásával valósult meg.

Bugár Gabriella iskolaigazgató

Korszerűsítették a Corvin Mátyás Alapiskola 
számítástechnikai szaktantermét

A Dunaszerdahelyi járás 
középiskoláinak csapataival 
mérték össze matematikatu-
dásukat a somorjai Štefánik 
gimnázium diákjai. A kvarta 
A tanulói nagyon jól szere-
peltek – Tomáš Nagy lett 
kategóriájának első helye-
zettje a járási fordulóban, de 
Lea Kubíčková, Peter Nagy 
és Oliver Druska is remekül 
teljesített.
Február elején rendezték 
meg Pöstyénben azt a tanul-
mányi versenyt, ahol arról 
kellett számot adniuk a 
középiskolásoknak, mennyit 
tudnak az emberi jogokról. 
A kerületi fordulóba idén is 
bejutott Erika Chlebčoková 
(oktáva A), aki már tavaly is 
képviselte a somorjai gimná-

ziumot a ver-
seny országos 
fordulójában.  
Ő és Dominik 
Boris (oktáva 
A) idén is szép 
sikert ért el, 
Dominik beju-
tott az orszá-
gos fordulóba, 
amelyet április 
10 és 12 között 
r e n d e z n e k 
meg.
Nagyszombat-
ban rendezték 
meg február-
ban az angol 
nyelvi olimpiász kerületi for-
dulóját. A somorjai Štefánik 
gimnáziumot három kate-
góriában képviselte Gréta 

Gallová, Oliver Bukor és a 
Marcel Churý. Erős volt a 
mezőny, de két első helyet 
is szereztek: Gréta és Oliver 

a kategóriája győztese lett. 
Marcel pedig a harmadik 
helyen végzett.

Forrás: M. R. Štefánik Gimnázium 

Jól szerepeltek a tanulmányi versenyeken 
a Štefánik gimnázium diákjai

Gréta, Oliver és Marcel a legsikeresebb diákok

Illusztrációs felvétel
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Üzennek 
a hegyek

Újat tanulni 
ötven fölött

A Duna partján található 
kavicsok a folyó felső sza-
kaszán fekvő hegyek üze-
netei – erről a témáról hall-
hatott sok érdekességet a 
Somorjai Régiófejlesztési 
Központban a helyi magyar 
alapiskola több mint száz 
tanulója. A gyerekek meg-
tanulhatták felismerni a leg-
fontosabb dunai kőzeteket. 
Tanulmányozták az üledé-
kes, a metamorf és a mag-
más kőzetek képződésének 
folyamatát, és megtudhat-
ták, miről lehet felismerni a 
folyó vízgyűjtőjében előfor-
duló 10 legfontosabb kőze-
tet, illetve a belőlük keletke-
ző kavicsokat.
Az előadáson elhangzott, 
hogy az Alpok kiemelke-
dése folytán kétmillió éve 
zúdul le a hegyekből annyi 
víz, hogy egy Duna méretű 
folyóra van szükség az elve-
zetéséhez, de a folyó csak 
félmillió éve változtatta 

meg a folyásirányát a Dévé-
nyi-kapu és a Dunakanyar 
felé. Ez idő alatt több mint 
100 métert emelkedtek a 
környező hegyek mindkét 
helyszínen, szerencsére a 
folyó lépést tartott ezzel. 
A Dévényi-kapuból kilépve 
így volt képes lerakni azt a 
hordalékkúpot, amelynek 
felszínén ma a Csallóköz fek-
szik. A diákok megismerték a 
folyó menti hegyek geológiai 

felépítését a Fekete-erdőtől a 
Börzsönyig, és azt is megtud-
hatták, hogy a Duna partján 
található kavicsok a Felső-
Duna melyik részéről szár-
mazhatnak.
A foglalkozás-sorozat a 
NAT-NET 2 projekt része-
ként valósult meg (A Sziget-
köz − Žitný ostrov Natúr-
park előkészítése és további 
összehangolt természet-
védelmi kezdeményezések 

megvalósítása. A projektet 
a Szlovákia–Magyarország 
Határon Átnyúló Együttmű-
ködési Program támogatja 
az Európai Régiófejlesztési 
Alap (ERDF) költségvetésé-
ből.

Forrás és fotó: Tuba Lajos, 
Somorjai Régiófejlesztési Központ

Ingyenes tanfolyamokat 
kínál ötven felettieknek a 
Silver Economy (Ezüst gaz-
daság) projekt. A Somor-
ján zajló képzések: magyar 
nyelv kezdőknek, 64 órá-
ban, angol nyelv haladók-
nak, 64 órában, e-admi-
nisztráció és ügyintézés, 32 
órában, személyiség- és kar-
rierfejlesztő kurzus, 32 órá-
ban. Ezzel párhuzamosan 
Sárosfán Intelligens beren-
dezések használata kezdők 
számára címmel indult 64 
órás tanfolyam. A somorjai 
tanfolyamok a Fórum Inté-
zet székházában (Park u. 
4) zajlanak. A projekt sza-
bályainak megfelelően egy 
jelentkező csak egy képzé-
sen vehet részt. 
A tavalyi kurzus októbertől 
decemberig zajlott, a tan-
folyamokon 35 érdeklődő 
vett részt, a kurzus végén 
tanúsítványt kaptak a részt-
vevők. Az idei tanfolyamok 
januárban kezdődtek és 
áprilisban zárulnak.   (k)

Az iskolaköteles gyerekek beíratása 
az alapiskolába a 2019/2020-as tanévre

A gyermek törvényes képviselője a kötelező iskolalátogatás biztosítása érdekében köte-
les gyermekét beíratni az alapiskolába.
  
A gyermekek beíratása Somorján a Kolostor utca 995-ös szám alatt levő Bél Mátyás 
Alapiskolába minden év  április második hetében szerdától szombatig történik. 
A beíratás helye: az alapiskola épülete.
A beíratás ideje: munkanapokon 15:00 órától 18:00 óráig, szombaton 9:00 órától 
12:00 óráig. 

A gyermekek beíratása Somorján a Halász utca 1093-as szám alatt levő Corvin Mátyás  
Alapiskolába minden év április második hetében csötörtöktől szombatig történik. 
A beíratás helye: az alapiskola épülete.
A beíratás ideje: munkanapokon 7:30 órától 17:00 óráig, szombaton 8:00 órától 12:00 
óráig. 

A gyermekek beíratása Somorja -Tejfalun az Első utca 124-es szám alatt levő Alapisko-
lába minden év április második hetében hétfőtől szombatig történik. 
A beíratás helye: az alapiskola épülete.
A beíratás ideje: munkanapokon 8:00 órától 18:00 óráig, szombaton 8:00 órától 12:00 
óráig. 

Közelebbi információt az egyes alapiskolák nyújtanak.
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A ZALABAI ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR AJÁNLJA 

DAVID ATTENBOROUGH: EGY IFJÚ TERMÉSZETTU-
DÓS TÖRTÉNETEI − ÁLLATKERTI GYŰJTŐUTAK
1954-ben az ifjú David Attenborough-
nak káprázatos alkalmat kínált az élet: 
világ körüli útra indulhatott, hogy ritka és 
különleges állatokat gyűjtsön a Londoni 
Állatkert számára, és minderről filmeket 
készítsen. Ez a könyv három ilyen utazás 
története. Társaival a helybeli őslakosokkal 
együtt kutatott az akkori Brit Guyanában 
óriáshangyászok, Indonéziában komodói 
sárkányok és Paraguayban tatuk után. Volt dolguk pirájákkal, 
dühös kúszósülökkel és szökésre mindig kész pekarikkal. 
Megküzdöttek a komisz terepviszonyokkal, a kiszámíthatatlan 
folyókkal, hogy megörökíthessék e távoli vidékek hihetetlen 
szépségeit és mesésen változatos élővilágát. Módszereik ma 
már idejétmúltnak tűnnek, de az állatok, növények, helybeli 
emberek és a környezet iránti csodálatuk és tiszteletük még 
mindig példamutató.

VERONIKA SIKULOVÁ: MENETTÉRTI
A regény három generáció történetét tárja elénk három nő 
perspektívájából. Nagy történet abban az értelemben, hogy 
fonalát keresztbe metszi a második világháború, a kommu-
nista hatalomátvétel, a politikai perek sora és így tovább. És 
kis történet, amennyiben egyetlen nagycsalád életéről szól. A 
nagymama, Jolana, a lánya, Alica és az unoka, Verona egymás 
történetét mesélik el. A család férfitagjai a fronton vannak 
vagy börtönben, isznak és dolgoznak – azaz 
mindig távol vannak. Nincsenek közvetlenül 
jelen a regényben – a nők élete azonban még-
is körülöttük forog. Ez a regény nem akar tör-
ténelmi vagy politikai regény lenni, és nem is 
törekszik egy speciális női perspektíva felmu-
tatására. Egyszerűen csak el akarja mesélni 
egy család életét és történetét, ahogy az erede-
ti dokumentumokból, a frontról és a börtön-
ből írt levelekből, valamint a szereplők hétköznapi beszélgeté-
seiből feltárul az olvasó előtt.  

Ünnepeljük együtt 
a márciusi forradalmat!

17.00: Koszorúzás a Pipagyújtó emlékhelyen nyugvó honvédek 
sírjánál
Ünnepi szónok: Horváth László, a Madách Imre Gimnázium tanára. 
Közreműködnek a Tejfalusi Alapiskola és a Corvin Mátyás Alapiskola 
tanulói.  
17.45: Koszorúzás Királyfián, Laube Antal sírjánál.
Az érdeklődők számára a Pipagyújtó emlékhelyre 16.30-kor autóbusz 
indul a vmk melletti parkolóból.

18.48: Ünnepi műsor a Híd Vegyes Kar, a Harmonia Classica, a Csa-
li Gyermek Néptáncegyüttes, Domsitz Erika, Méry Rebeka és a Tindia, 
Kiss Gábor Gibbó és Kovács Koppány  közreműködésével.

Szentmise a márciusi események hőseiért 2019. március 14-én, 
18.00 órától a Nagyboldogasszony plébániatemplomban.

2019. 
március 15.

Tisztelt pedagógusok!
A népek tanítójaként ismert Ján Ámos Komenský tiszteletére ünnepeljük március 28-án a 

Tanítók napját. Büszkék vagyunk iskoláinkra, mert az, 
hogy egyre jobb eredményeket érnek el, a pedagógusok érdeme.

Ez alkalomból engedjék meg, hogy Somorja Város nevében kifejezzük köszönetünket 
az Önök felelősségteljes és odaadó munkájukért, emberségükért, jóindulatukért és 

megértésükért, nem utolsósorban kívánjunk Önöknek töretlen munkakedvet, 
jó egészséget és főleg sok türelmet az ifjú generáció formálásához.

 Orosz Csaba Vajas István
 polgármester a tanügyi hivatal vezetője
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Honnan jött ez a dal?
Balázsfán, a Szedres-tanyán, a nyári 
napforduló ünnepségén találkoztam a 
84 éves Nándi bácsival. Doromboztam 
a közönségnek, utána odajött hozzám 
és azt mondta, ismer egy dorombos 
dallamot. Először furcsállottam, hittem 
is meg nem is, mert úgy tudtam, nin-
csenek a magyar nyelvterületre jellemző 
dorombos dallamok. Ám amikor kide-
rült, hogy Nándi bácsi dallama ráadásul 
Somorjával kapcsolatos, nagyon meg-
örültem. Az a felvétel, ahol dorombon 
kísérem Nándi bácsit, megtalálható a 
legnagyobb videómegosztón. A mai 
napig libabőrős leszek tőle, ha meg-
hallgatom. Ezt a dalt dolgoztuk fel az 
új zenekarommal a videóklipben. Hadd 
mondjam el: azért, hogy ez a klip meg-
született, és hogy ilyen jó lett, óriási 
köszönet jár Szinghoffer Matyinak. Ő 
az új zenekar ritmusszekciójának tag-
ja. Nagyon jó ötletei vannak, és profi 
módon szervezte meg a forgatást. 

Hol lehet látni, hallani titeket?
Éppen érettségire készülök, úgyhogy 
ezeket a hónapokat tanulással, a stú-
dióban és forgatással töltöm, de utá-
na több helyen is zenélünk. Például a 
Kurultáj fesztiválon, aztán a felvidéki 

Kurultájon, azaz az Ősök 
útja fesztiválon, amit 
Gömörben rendeznek 
meg. És Romániában, 
egy utcazenei fesztivá-
lon is játszani fogunk. Ez 
a három az, ami már biz-
tos, de további terveink is 
vannak a nyári fesztiválszezonra.

Mi minden van jelenleg a reperto-
árotokon?
Az új zenekar tulajdonképpen azért 
alakult meg, mert eltökéltem, 
hogy felkutatom és feldolgozom a 
Szlovákia területén fellelhető dorom-
bos dallamokat, legyen az magyar, 
ruszin, szlovák vagy sváb. Ez most 
nagyon izgat, mert igen érdekes törté-
nete van ennek a hangszernek. Sokan 
nem is tudják, hogy kétszáz évig egész 
Magyarországon, sőt az Osztrák–
Magyar Monarchia teljes területén til-
tott volt a doromb. De például Szibéri-
ában is.

Mert pogánynak tartották?
Egyrészt azért, másrészt pedig mert a 
korabeli történelmi források szerint azt 
tartották róla, hogy megrontó ereje van. 
Hogy a nőket el lehet bódítani a doromb 

hangjával. Úgyhogy betiltották. Cigány 
kovácsok készítettek titokban dorombot, 
tőlük lehetett suttyomban megvenni. És 
míg például a szlovákok és a ruszinok dal-
lamkísérésre, addig a magyarok rituális 
eszközként, gyógyításra használták. Ritu-
ális szövegeket, varázsigéket mormogtak, 
miközben a dorombot pengették. Mint 
ahogyan Szibériában vagy Jakutföldön is. 
A doromb óriási szabadságot ad, és ez a 
mai napig erősen meghatározza, hogyan 
állok hozzá a többi hangszerhez is. A gyö-
kereket keresem, ez izgat most, ezzel sze-
retnék foglalkozni. Azzal a fajta zenével, 
ami a klipben is hallható. 

Lőrincz Adrián
Szinghoffer Mátyás felvétele

Turtev Erik: 
A gyökereket keresem

www.mskssamorin.sk

Aktuális programok: www.mskssamorin.sk
Jegypénztár: Nyitva munkanapokon 16-tól 19 óráig.

Cím: Szél utca 8., 931 01 Somorja
Telefon: 031/562 22 41 vagy 031/562 33 22 

e-mail: msks@mskssamorin.sk

Március 22., 17:00:  Jančiči – A föld ajándéka, gyerekelőadás
Március 23., 15:00:   Fizikoterápiás előadás 
Március 25., 18:00:  Alkotó pedagógusok – kiállítás
Március 28., 14.00: Tanítónap
Április 6., 19:00:  Koppány-koncert
Április 9., 19:00: Chlieb s maslom, színházi előadás
Április 11., 11:00: Költészet napja, villámcsődület és verskórus a Szent István téren
Április 13., 10.00: Vaskakas Bábszínház: Ilók és Mihók, bábelőadás
Április 13., 18:00: Kaláka-koncert

„Onnan felől, Somorjáról jönnek a cigányok, hárman ülnek egy kis lovon, 
s dorombot csinálnak” – hallható a Varkocs zenekar nemrégiben készült 
videóklipjében. A felvételen Turtev Erik játszik dorombon, nem is akármilyen 
szenvedéllyel. A fiatal zenészt a hangszer iránti szerelemről és terveiről 
faggattam.
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Hetvenéves a Csemadok Somorjai Alapszervezete

145 éves a somorjai tűzoltótestület

Február 3-án tartotta évzáró 
taggyűlését a Csemadok helyi 
alapszervezete. A rendezvény-
re meghívták a helyi oktatási 
intézmények vezetőit és peda-
gógusait, valamint a keresz-
tény egyházak képviselői is.
A jelenleg mintegy ötszáz 
tagot számláló somorjai 
Csemadok-alapszervezet az 
országos kulturális szövetség 
harmadik helyi alapszerveze-
teként alakult meg 1949-ben. 
Mindmáig élő közösséget 
alkot, amely pezsgést hoz 
a város kulturális életébe. 
Országos szinten is egyedülál-
ló kezdeményezésekkel rukkol 

elő a somorjai alapszervezet, 
ilyen például a Csemadok-
hűségkártya vagy a támogatói 
kártya, amit idén vezetnek be. 
A kulturális szervezet művé-
szeti csoportjai, például a Csa-
li Gyermek Néptáncegyüttes 
vagy a Híd Vegyes Kar pedig 
rangos nemzetközi fórumo-
kon öregbíti a város hírnevét.
Az évzáró rendezvény során 
Orosz Csaba, Somorja pol-
gármestere, Görföl Jenő, a 
Csemadok országos titkára, 
valamint Sátor Zoltán, a Cse-
madok Dunaszerdahelyi Terü-
leti Választmányának elnöke 
méltatta a szervezet tevékeny-

ségét. A polgármester úgy 
fogalmazott: a Csemadok 
hetven éve a (cseh)szlováki-
ai magyarság sikertörténete, 
majd a város önkormányzata 
nevében megköszönte a tag-
ságnak az áldozatos munkát. 
Az elmúlt évek legfontosabb 
eseményeit Kovács Koppány, 
a somorjai Csemadok-alap-
szervezet elnöke foglalta össze 
és értékelte. „A közeljövőben 
együtt kell gondolkodnia a 
magyar jövőről diáknak és 
tanárnak, polgárnak és kép-
viselőnek, katolikusnak és 

protestánsnak. Együtt kell 
részt vennünk az óvodai és az 
iskolai beíratási programban, 
együtt kell ünnepelnünk nem-
zeti ünnepeinket, együtt kell 
építenünk egy közös somorjai 
magyar jövőt. Mert minden 
magyar felelős minden magya-
rért. Ez megmaradásunk zálo-
ga” – fogalmazott.
Az évzáró rendezvényen fel-
lépett a Pici Csali Gyermek 
Néptáncegyüttes, majd bemu-
tatták Soóky László Egy disz-
nótor pontos leírása című 
színdarabját.   (la)

Kovács Koppány: „Minden magyar felelős minden magyarért. 
Ez megmaradásunk záloga.”

145. évzáró közgyűlését tar-
totta február 2-án a város 
legrégebbi társadalmi szer-
vezete, a Somorjai Önkéntes 
Tűzoltó Testület.
Az ünnepélyes évzáró köz-
gyűlést a testület fúvósze-
nekara nyitotta meg, majd 
a Bazsó Horváth Zsuzsanna 
által vezetett diák fúvósze-
nekar szórakoztatta a vendé-
geket. Ürge Lajos, a testület 
parancsnoka beszámolójá-
ban összefoglalta a szerve-
zet egész évi tevékenységét, 
kitérve arra is, hogy a tes-
tület tagjai tavaly összesen 
58 alkalommal vonultak ki 
bevetésre, 135 alkalommal 
tartottak készenléti szolgá-
latot és 34 alkalommal fel-
ügyeltek rendezvényeken. 
A testületnek jelenleg 102 
aktív felnőtt tagja van, és 
25 diák is bekapcsolódik a 
munkába.
Az évzáró közgyűlésen a 
Somorjai Önkéntes Tűzol-

tó Testület Bárdos Gábor 
leköszönt polgármesternek 
átadta a Somorja város tűz-
védelmének fejlesztéséért 
díjat, így köszönve meg a 
két évtizedes gyümölcsöző 
együttműködést.
A rendezvényen részt vett 
Pavol Ceľuch, a Szlovák 
Köztársaság Önkéntes Tűz-
oltóságának elnöke, Zoltán 
Tánczos mérnök, a Szlo-

vák Köztársaság Önkéntes 
Tűzoltóságának alelnö-
ke, Veres Gábor, Somorja 
alpolgármestere, a baráti 
tűzoltótestületek, köztük a 
Bősárkányi Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület, Uherský Brod 
Önkéntes Tűzoltó Testüle-
te, valamint a környékbeli 
települések önkéntes tűzol-
tótestületeinek és hivatásos 
alakulatainak igazgatói és 

munkatársai. Veres Gábor 
alpolgármester, Czajlik 
Jenő, az önkéntes tűzoltóság 
járási elnöke, Lelkes István, 
a Dunaszerdahelyi Tűzoltó- 
és Mentőtestület igazgató-
ja, valamint Farkas Imre, a 
Somorjai ÖTT tiszteletbeli 
elnök felszólalásában nagyra 
értékelte és megköszönte a 
testület tagjainak a munká-
ját.     (la)
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Karbantartási munkákat végez a város területén a Nyugat-szlová-
kiai Áramszolgáltató Rt. (Západoslovenská distribučná, a. s.).  A 
munkálatok célja az áramszolgáltatás színvonalának növelése és a 
meghibásodások miatt keletkező kiesések elkerülése.
Somorja önkormányzata hivatalos honlapján folyamatosan tájé-
koztatja a lakosságot az aktuális áramkimaradásokról. Michaela 
Dobošová, az áramszolgáltató vállalat szóvivőjének tájékoztatá-
sa szerint a munkálatok egy részének elvégzéséhez mindenképp 
áramtalanítani kell a vezetékeket.
„A Nyugat-szlovákiai Áramszolgáltató Rt. köteles gondoskodni 
az áramelosztó hálózat folyamatos karbantartásáról és felújításá-
ról. A lehető legtöbb karbantartási munkát igyekeznek úgy elvé-
gezni munkatársaink, hogy ne kelljen kikapcsolni az áramot, de 
sajnos nem minden esetben alkalmazható ez a módszer. Somor-
ján az elkövetkező napokban a transzformátor-állomások revízi-
ója zajlik, amihez mindenképp szüneteltetnünk kell az áramel-
látást. Ezúton is szeretném megköszönni ügyfeleink türelmét és 
megértését” – tette hozzá Dobošová.
A várható áramkimaradásokról városunk honlapján, a Hivatalos 
közlemények szekcióban tájékoztatjuk a lakosokat.

Évzárót tartott városunk 
legnagyobb nyugdíjas egylete

Jubiláló nyugdíjasainkat köszöntöttük

Csak akkor kapcsolják ki az áramot, ha muszáj

Február 18-án tartotta évzáró tisztújító közgyűlését a helyi 
nyugdíjasklubban a Szlovákiai Nyugdíjasok Egyletének 
(Jednota dôchodcov na Slovensku) somorjai alapszerveze-
te. Bors Mihály elnök értékelésében sikeresnek nevezte az 
elmúlt évet. Elmondta, hogy az egylet tagjai számos ren-
dezvényen vettek részt vagy működtek közre megszervezé-
sükben, majd ismertette az idei célkitűzéseket. Orosz Csaba 
polgármester és Veres Gábor alpolgármester képviselte a 
rendezvényen a város önkormányzatát.

Orosz Csaba polgármester köszöntötte a Pomléi úti nyugdí-
jasklubban városunk azon lakosait, akik februárban töltöt-
ték be 70., 75., 80., 85. életévüket. A legidősebb jubiláns 90. 
születésnapját ünnepelte február végén. A polgármester a 
jókívánságok mellet átnyújtotta Somorja önkormányzatának 
szimbolikus ajándékát is.

MEGEMLÉKEZÉS

„Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
hogy fiatalon tört ketté életed.
Temető csendje ad neked nyugalmat,
emléked szívünkben örökre megmarad.“

Fájó szívvel emlékezünk március 4-én, 
halálának 6. évfordulóján
ifj. Kalmár Károlyra.

Jóságát és szeretetét örökre őrzik szülei és 
az egész család

Egy pillanat, és mindennek vége,
szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe.
Maradt a bánat, egy csendes sírhalom,
szerető szívekben örök fájdalom.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk halálának 1. évfordulóján
a 2018. március 24-én elhunyt

PÉK IMRÉRE, Somorja

Emlékét és szeretetét örökké őrző felesége és 
családja.

„Emléked örökké itt van velünk,
Amíg élünk, Te is itt élsz velünk.“

Fájó szívvel emlékezünk halálának 
5. évfordulóján
ID. PURGER SÁNDORRA (Somorja)
 
Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk március 30-án, 
halálának 5. évfordulóján
SÁRKÖZY BÉLÁRA

Emlékét örökké őrző családja.

 „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk senki soha el nem vehet.
Egy a reményünk, mely éltet és vezet,
Hogy egyszer majd találkozunk veled.”

Fájó szívvel emlékezünk március 28-án, 
halálának 3. évfordulóján a drága szeretett férjre, 
édesapára, nagyapára, dédapára,
MÉRY JÁNOSRA.
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá velünk együtt.
Szerető felesége, fiai, unokája, dédunokája és az egész család

70. születésnapja alkalmából 
sok szeretettel köszönti

SZAMARÁNSZKY ILONÁT 
családja

Kívánnak neki jó erőt, egészséget és 
még nagyon sok boldog évet családja 

körében.
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Napi tizenhét 
óra munka

KORAI KELÉS
Odakint még sötét van és 
hideg, amikor 5:30-kor már 
csörög az óra. Nagyon nem 
szeretek korán kelni, de 
mennem kell. Bekapok egy 
banánt, iszom egy pohár 
vizet és irány a napi első 
edzés. Általában kardió, 
evezőgép, néha úszás. Az 
evezőgépen 8-12 kilométert 
nyomok le. Hosszabb távo-
kat evezek, de van, amikor a 
sprint kerül előtérbe.

IRÁNY AZ ISKOLA
Nyolc körül érekhaza. 
Zuhanyzás, reggeli. Nincs 
gondom vele, beállítottam 
magam erre. Minden nap 
zabpelyhet összekeverek 
proteinnel, amit leöntök 
forró vízzel. Ezután irány az 
iskola.

ÉRETTSÉGI CSAK 
ÁPRILISBAN

A Somorjai Magán-szakkö-
zépiskola diákja vagyok. 
Mivel márciusban edzőtá-
borban leszek, az írásbeli 
érettségit csak áprilisban 
fogom megírni. Az iskolá-
ba magam viszem az ebé-
demet, minden nap előre 
elkészítek  három adagot. 
Miből áll? Rizs és csibe-
hús. Az első adagot 11.00-
kor eszem meg, majd két 
óra múlva jöhet a második 
adag, ami megint csak csir-
ke és rizs.

ÚJABB EDZÉSEK
Ha sikerül, szeretek a dél-
utáni edzés előtt pihenni 
egyet. Ezután összesze-
dem a cuccaimat, a vita-
minjaimat, majd irány 
a csölösztői csónakház. 
Háromtól ötig súlyozunk, 
majd következik a harma-

dik csirke-rizs kombiná-
ció. Este az újabb edzés-
adag, futás a sportkomp-
lexumban, majd vacsora – 
tojás minden mennyiség-
ben, zöldséggel. Pihenés, 
relax, tanulás, majd tíz 
után lefekszem. Néha 
nagyon sokáig tart, 
mire elalszom, ugyanis 
nem vagyok jó alvó.

PIHENÉS
Szombat délelőtt 
általában hosszabb 
az edzés, így déltől 
vasárnap estig sza-
bad vagyok. Fontos a 
regeneráció. A well-
nesst nem szeretem, 
inkább masszázsra 
szoktam járni. Főleg 
pihenek; igyekszem 
maximálisan kikap-
csolni, a szabadidő-
met a barátnőmmel 
szoktam tölteni.

A tokiói nyári olimpia ugyan csak jövőre lesz, de 
a kajak-kenusok számára a 2019-es év a legfonto-
sabb. A következő hónapokban dől el, indulhatnak-e 
az ötkarikás játékokon. A jó eredmény titka a kemény 
munka. Zalka Csabának köszönhetőn most betekinthe-
tünk egy olimpiai selejtezőre készülő sportoló téli munka-
napjába.

Vass Géza edző
„Igyekszem figyelemmel 
kísérni más csapatok felké-
szülését. Észrevettem, hogy 
nagyon sokan elkezdték 
használni az evezőgépet. 
Hanyagolják az úszást, az 
erőnövelésre az említett 
berendezést használják. 
A srácok ezt először tavaly 
az USA-ban használták. 
Nagyon jó szerkezet, meg-
mozgatja az egész testet, 
még a lábakat is. Megpró-
báljuk követni azt az új tren-
det – remélem, jó döntésnek 
bizonyul majd.”
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AZ ÉTKEZÉS
Az étkezés terén nagy vál-
tozás állt be nálam. Mezei 
Kalmival együttműködve 
a téli felkészülés alatt pon-
tosan meghatároztuk, mit 
ehetek, és grammra kimér-
tük az adagokat. Mint már 
említettem, ötször eszem. 
Reggelre zabpelyhet és pro-
teint, háromszor csirkét és 
rizst, majd este tojást. Ugye 
ez 7x5, heti 35 adag enniva-
ló. Ebből kétszer csalhatok, 
olyankor azt ehetek, amire 
épp gusztusom van. Ez álta-

lában a hétvégén történik.  
Ez az étkezési mód nagyon 
jó a súlyom szabályozására 
is.

EGÉSZSÉG
„Nagyon jó, hogy az egész 
felkészülés alatt nem vol-
tam sem sérült, sem beteg. 
Ez remek, mindent végig 
tudtam csinálni. Természe-
tesen voltak nehéz időszaka-
im. Nem volt verseny, csak 
edzés, edzés, edzés… Néha 
fáradt, ideges, ingerlékeny 
voltam, s olyankor elillan 

a motiváció... De 
szerencsére mindig 
sikerült túltennem 
magam ezeken.

AMERIKA
„A kemény fizikai 
felkészülés hónap-
jai után öt hétre az 
Amerikai Egyesült 
Államokba utazunk 
a srácokkal. Pon-
tosabban Newport 
Beachbe, ahol koráb-
ban már jártunk. Itt 
már az evezésről, a 
vízi edzésekről lesz 
szó. Fokozatosan for-
mába kell lendülni, 
hiszen május elején 
lesz az első kvalifiká-
ciós verseny.

Duducz Tibor

Hosszú, négyhónapos 
szünet után elkezdődött 
a focitavasz. Bizakodnak 
a somorjai rajongók; 
biztos bennmaradást, 
szép focit várnak az 
STK-tól a második osz-
tályban. A somorjaiak 
egyébként január 14-én 
kezdték a téli felkészü-
lést.
„Bizakodóak vagyunk. 
Reméljük, hogy szép 
tavasznak nézünk elé-
be – mondja Horváth 
Csaba, az STK elnöke. 
– Négy kiváló brazil játé-
kos van a keretünkben. 
Luquinhast és Peut isme-
rik a somorjai szurkolók, 
Diogo és Capixaba most 
érkezett. Jól beilleszked-
tek a csapatba. Sikerült 
megszereznünk Almási 
Lacit a DAC-tól és Méry 
Tomit a Rába ETO-tól, 
Magda és Kopičár pedig 
Zólyombrézóból érkezett. 
Keményen végigcsinálták 
a srácok a felkészülést, 
bár az első két felkészü-
lési meccsen még erezni 
lehetett, hogy a kemény 
munka közepén vagyunk. 
A Vágsellye elleni mecset 
leszámítva felfelé ívelt 
a csapat játéka, remek 
meccset játszottunk a 
DAC ellen. Jól, szépen 

fociztunk és győztünk. 
Nagyon jó lenne, ha ezt 
a teljesítményt sikerülne 
megismételni a bajnoki 
meccseken is.”
A tavaszi idényt a 9. hely-
ről kezdi a somorjai társa-
ság. „Csapatunk többre 
képes. Bizakodom, hogy 
ezt be is bizonyítjuk. 
Nagyon nehéz lesz a kez-
det Bártfán, majd otthon 
a Ligetfalu ellen. De jó a 
csapat, bízom a srácok-
ban. Mivel lennék elége-
dett? Ha nagyon sokan 
kijönnének a Pomléba. 
Ez lenne a legékesebb 
bizonyítéka annak, hogy 
jól csináljuk a dolgun-
kat. Mindenkit nagy sze-
retettel várunk tehát a 
Pomléba, hadd szóljon a 
Hajrá Somorja!” – tette 
hozzá a klubelnök.

Duducz Tibor

STK Somorja 2018/2019
Érkeztek: Luquinhas, 

Capixaba, Diogo (mind 
Fluminense), Méry 
(Rába ETO), Viola, 

Almási (DAC), Magda, 
Kopičár (mindketten 

Zólyombrézó), Ružinský 
(Slovan)

Távoztak: Pato 
(Fluminense), Jánošík, 
Hruška, Sabler, Rožník

A nézőszám 
a legjobb 
tükör

Somorjai sportprogram
Március
16. STK Somorja – Ligetfalu (foci)
30. Vívó Szlovák Kupa (mini diákok)
30. STK Somorja – Besztercebánya (foci)

Április
13. Vívó Szlovák Kupa (ifjabb diákok)
13. STK Somorja – Szakolca (foci)
14. Vívó Szlovák Kupa (idősebb diákok)

Részletesebb program:
Női kosárlabda: www.sbksamorin.sk
Labdarúgás: www.stksamorin.sk
Vívás: www.slovak-fencing.sk
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Az idei február időjárása kedvezett a fák 
metszésének, de aki esetleg még nem 
érkezett elvégezni a téli metszést, már-
cius közepéig pótolhatja. Sőt, érdemes 
várni, amíg a rügyek kicsit megduzzad-
nak, mert így egyszerűbb a metszés. 
A legkésőbbi időpont, amikor még 
metszhető az alma-, a körte-, a szilva-, 
a cseresznye- és a meggyfa, a rügy-
pattanás előtti időszak. A kajszi- és az 
őszibarackfák metszését virágzás előtt, 
pirosbimbós állapotban végezzük el. A 
metszés mellett, ha a hőmérséklet eléri 
a 7 °C-ot, rezes lemosópermetezést (pl. 
Kuprikol 50, Champion 50WP) alkalma-
zunk. Ha a hőmérséklet tartósan 15°C 
körül mozog, végezzük el a tavaszi ola-
jos lemosópermetezést.
A szőlőt a fagyok elmúltával ajánlatos 
metszeni. A szőlő első permetezésé-
nél, a metszés és a rügyezés közti idő-

szakban kéntartalmú szert (pl. Sulka) 
használunk. Az őszibarack levélfodro-
sodása elleni védelmét a réztartalmú 
permetezést követően a rügypattanásig 
organikus növényvédőszerrel (pl. Syllit) 
ismételjük meg, akár kétszer is. Fontos 
a meggy, a kajszi, az őszibarack és a 
cseresznye monília elleni védelme. Ezt 
a virágzás kezdetekor, illetve elvirágzás 
előtt kétszer kell elvégezni (Signum, 
Prolectus).
Márciusban legfőbb ideje beszerezni a 
vetőmagokat. A vetőmag csomagolásán 
tájékoztatást találunk a vetés megfelelő 
időpontjáról, valamint a sor- és tőtávol-
ságról is.
Fontos teendő a talaj tavaszi tápanyag-
pótlása is. A tavaszi trágyázást igénylő 
növények közé tartozik a paradicsom, 
a paprika, a tökfélék, a burgonya, a 
káposztafélék és a csemegekukorica. A 
tavaszi műtrágyázásra megfelelő a klór 
nélküli kombinált műtrágya, például 
a Cererit. Ha szerves trágyával akarjuk 

megoldania a tápanyagpótlást, gra-
nulált tehéntrágyát, illetve kombinált 
tehén-, tyúk- és lótrágyagranulátumot 
használhatunk.
A tavalyi időjárás nem igazán kedvezett 
a vetőburgonyának és a dughagymá-
nak, ezért a szükségesnél jóval kevesebb 
termett belőlük, ami miatt idén jócskán 
megemelkedtek az árak. Ha a vetőbur-
gonyát előcsíráztatjuk, akár egy-két 
héttel is korábban szedhetünk újburgo-
nyát. 
A sárgarépa, a petrezselyem, a borsó, a 
spenót, a retek, és a fejessaláta alacsony 
hőmérsékleten csírázik. A megszikkadt 
talajba akár már március elején vethe-
tők. Először a borsó korai fajtáit vetjük. 
A későbbi fajták keléskor érzékenyeb-
bek az alacsony hőmérsékletre, ezért 
ezek vetése csak március közepén aján-
lott. Ha mésznitrogént (Dusíkaté vápno 
– Perlka) szeretnénk használni talajfer-
tőtlenítésként, az anyagot ajánlatos 2-3 
héttel a vetés előtt beledolgozni a tajba.

Kertészkedő

A VÁROSI HIVATAL VÁLASZOL

Lapunknak ebben a rovatában a lakosaink által fel-
tett kérdéseket válaszoljuk meg. Várjuk az olyan, 

konkrét eseményekhez, problémákhoz kapcsolódó 
kérdéseket, amelyek közérdeklődésre tarhatnak 

számot.
E havi kiadásunkban az ebadókból befolyt összegek 
felhasználásával foglalkozunk, amivel kapcsolatban 

többen tettek fel kérdést városunk Facebook-oldalán.

Mire költik az ebadót?
Városunkban évente mint-
egy 17 ezer euró folyik be a 
befizetett ebadóból a város-
kasszába. Ebből körülbe-
lül 4−4,5 ezer eurót költ az 
önkormányzat a városban 
befogott kóbor kutyák és 
macskák ivartalanítására, 
amivel elszaporodásuknak 
igyekszik gátat vetni. A 
fennmaradó összeg pedig 
szinte teljes egészében arra 
megy el, hogy megtisztítsák 
a várost a kutyaürüléktől, 
amit a gondatlan kutyasétál-
tatók az utcán hagynak.
 „Ez óriási anyagi megterhe-
lést jelent az önkormányzat-
nak, főleg mert a játszóterek 
környékét is folyamatosan 
tisztítani kell a kutyaürülék-
től. Tavaly pályázott ugyan a 

város speciális kukák vásár-
lására, de a pályázat nem 
volt sikeres. Nem adjuk fel, 
újra próbálkozni fogunk, de 
addig is igyekszünk megol-
dani a problémát. Persze, 
ehhez plusz forrásokat kell 
találnunk, mert az ebadó-
ból befolyt összeg nem 
elég mindenre. A Pomléi, a 
Csölösztői úton és a Gaz-
dasoron is találhatók olyan 
kukák, amelyekbe a zacskó-
ba helyezett kutyaürüléket 
ki lehet dobni. A gazdik, 
amikor a kutyájukat beje-
lentik, a városháza portá-
ján ingyen kapnak ilyen 
zacskókat. Kutyafuttatókat 
is fenntartunk a városban, 
ennek ellenére nagyon sok a 
kutyapiszok az utcán. Ezért 

is van az, hogy a lakásokban 
tartott kutyák után, amelyek 
az utcán végzik a dolgukat, 
magasabb összegű adót kell 
fizetni, mint a családi ház-
nál tartottak után” – mond-
ta Szerda Tamás pénzügyi 
főosztályvezető.
Az ebadóról az év folyamán 
folyamatosan kell a változá-
sok függvényében bevallást 
tennünk. Ilyen adót magán- 
vagy jogi személy által tar-
tott, 6 hónaposnál idősebb 
kutya után kell fizetni. Nem 
kell fizetni a tudományos és 
kutatási célokra tartott, az 
állatmenhelyen elhelyezett, 
vagy olyan speciálisan kikép-
zett eb után, amely súlyosan 
fogyatékos, kíséretre szoruló 
személy, vagy kísérője tulaj-

donában van. Az adóbeval-
lás alapján az önkormányzat 
ebadót vet ki; erről határo-
zatban értesíti a kutyatartót. 
Az adó befizetése a határozat 
hatályba lépésétől számított 
15 napon belül esedékes.
Örvendetes hír, hogy idén 
az ebadóból a szokásosnál 
magasabb összeg futott be.

Kérdéseiket a press@gmail.
com drótposta-címre vagy 
az Area Šamorín s. r. o., 
Bratislavská cesta 88/23, 
931 01 Šamorín címre küld-
hetik a lakosok. A szerkesz-
tőség fenntartja a jogot, 
hogy a beérkező kérdéseket 
azok aktualitása és közér-
dekű jellege alapján szelek-
tálja.    (la)



Somorja Város a 2003. évi 596. számú,  az állami okta-
tásügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati 
szervekről szóló SZNT– törvénye 4.§-sa alapján és a 

2003. évi 552. számú közösségi érdekben végzett mun-
káról szóló SZNT– törvénye alapján 

P Á L Y Á Z A T O T    H I R D E T
az alábbi 

oktatásügyi intézmények igazgatói tisztségének betöl-
tésére 

Materská škola, Školská 977, Šamorín 
Materská škola – Óvoda, Poľovnícka 1029, Šamorín 
– Somorja
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským −
Óvoda, Prvá ulica 108, 
Šamorín-Mliečno, Somorja-Tejfalu

a 2019. július 1-jétől kezdődő időszakra.

Pályázati feltételek:
a) szakmai képzettség
 •  megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség 

az SZK NT a pedagógiai és szakvégzettségű 
alaklmazottakról szóló 2009. évi 317-es törvénye és 
a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi minisztériuma 
2009. évi 437.  számú  rendelete  értelmében, 

 •  minimum 5 év pedagógiai gyakorlat a SZK NT 
596/2003-as sz. törvényének 3. paragrafusa alap-
ján

 •  az első attesztációs vizsga letétele az SZK NT 2009. 
évi 317-es törvénye  értelmében,

b)  erkölcsi feddhetetlenség a SZK NT 2009. évi 317-es 
sz. törvényének 3. paragrafusa szerint

c) szükséges iratok:
 • írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra,
 •  a végzettséget és attesztációt igazoló okirat hitele-

sített fénymásolata,
 •  erkölcsi bizonyítvány leirata − výpis (három hónap-

nál nem korábbi),
 • szakmai önéletrajz,
 • okirat a pedagógiai gyakorlatról,
 • munkaalkalmasságot igazoló orvosi vélemény,
 •  az óvoda irányításának, fejlesztésének írásos terve-

zete, 
 •  a pályázaton résztvevő beleegyezése személyi ada-

tainak felhasználására a SZK NT a személyi adatok 
védelméről szóló 112/2013-as sz. törvénye alapján 

d) egyéb kritériumok és elvárások:
 •  számítástechnikai imeretek, vezetői képesség, az 

állami és magyar nyelv megfelelő szintű ismerete.

A pályázatra a szükséges iratokat kérjük 2019. április 
8-ig az alábbi címre eljuttatni:

Mestský úrad – Városi Hivatal, Hlavná 37, 931 01 
Šamorín.

A borítékra írják rá a megfelelő intézmény alapján: 
„Výberové konanie – MŠ Školská – neotvárať”
„Výberové konanie MŠ Poľovnícka – Pályázat –
neotvárať”
„Výberové konanie -  MŠ Mliečno – Pályázat - neotvárať”

Somorja Város a SZNT  2003. évi 552. számú közössé-
gi érdekben végzett munkáról szóló  törvénye alapján, 
valamint Somorja Város munkarendjének 4.3.1. és 
4.3.2. pontja értelmében 

PÁLYÁZATOT HIRDET

az építészeti, területfejlesztési, közlekedési 
és környezetvédelmi szakosztály vezetői  posztjára

A megbízatási időszak kezdete 2019. május 1.

Pályázati feltételek:
• II. fokú  főiskolai vagy egyetemi  végzettség,
•   minimum 5 éves szakmai gyakorlat,
•    számítógépes ismeretek  (Microsoft Outlook, Mic-

rosoft Word, Microsoft Excel),
•   a fennt említett szakterületeket érintő törvények 

ismerete, 
•   a vezetői tapasztalatok előnyt jelentenek, 
•   a közigazgatásban szerzett tapasztalatok előnyt 

jelentenek, 
• a magyar és más idegen nyelv ismerete előny,

 A jelentkezést (amelynek tartalmaznia kell a pályázó 
beleegyezésését személyi adatainak  feldolgozásához) a 
szakmai önéletrajzzal, az egyetemi vagy főiskolai  vég-
zettséget  igazoló okirattal,   a feddhetetlenségi  bizo-
nyítvánnyal   (három hónapnál nem régebbi),  kérjük 
2019. 3. 22-ig az alábbi címre eljuttatni:   Városi hivatal,  
Fő utca 37, 931 01 Somorja.

A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizáró-
lag a pályázat céljaira használjuk fel, és azok kezelése 
a szerződéskötést megelőző cselekményekhez szük-
ségesek. A feltüntetett személyes adatokat a pályázati 
bírálóbizottság tagjainak és a pályázati eljárást előkészí-
tő munkatársaknak továbbítjuk. A személyes adatokat 
harmadik országokba nem továbbítjuk. A pályázat cél-
jából összegyűjtött személyes adatokat a pályázat idő-
tartama alatt, valamint a pályázat befejezését követő 3 
hónapon keresztül őrizzük meg; az őrzési idő leteltét 
követően ezeket a személyes adatokat megsemmisít-
jük, vagy (munkajogviszony vagy más hasonló jogvi-
szony létrejötte esetén) munkajogi célra használjuk fel. 
Bővebb információ a személyes adatok védelméről a 
www.samorin.sk weboldalon.

A borítékra írják rá : 
„Výberové konanie – vedúci/vedúca odboru výstavby, 
územného plánovania, dopravy a životného prostredia 

Mestského úradu v Šamoríne”. 

Orosz Csaba s. k. , polgármester
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UBYTOVACIE ZARIADENIE
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V ŠAMORÍNE
0905 666 683
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POHODLNÉ

Odborná prednáška
 praktické rady od fyzioterapeuta
Prednášajúci: Bc. Zoltán Kurucz, fyzioterapeut

Dozviete sa: 

üužitočné informácie o správnom sede, stoji a chôdzi

üo správnom spôsobe dvíhania bremien

üo účinných a jednoduchých uvoľňovacích a posilňovacích cvikoch 
pri bolestiach hlavy a chrbtice

üako využiť účinok tepla a chladu pri bolestiach pohybového aparátu

üprečo nie je vhodný horúci kúpeľ pri akútnych bolestiach chrbtice

üprečo môže byť správna chôdza užitočná pri bolestiach krížov a hlavy

üo mnohých ďalších aktuálnych témach z pohľadu fyzioterapie, 
týkajúce sa pohybové aparátu

Počas odbornej prednášky budete mať možnosť klásť otázky 
a tak aktívne sa zapojiť do diskusie.
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Miestny spolok SČK v Šamoríne
 Vás srdečne pozýva na prednášku, 

ktorá sa koná dňa 23. marca 2019 (sobota) o 15,00

 v bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne 


