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„Ecce Homo” ¬ mondta 
Ponczius Pilátus, és Jézusra 
mutatott. 
Jézust addigra bestiálisan 
megkorbácsolták, piros palás-
tot és töviskoronát adtak rá, 
hogy kigúnyolják.
Íme, az ember ¬ az egyetemes 
emberiség morális mélypontja 
idején: 
Íme, Pilátus ¬ filozofálgat, 

kínosan ügyel a népszerűsé-
gére, és nem érti, mi köze az 
egészhez. Hagyják őt a val-
lással. Vannak neki komolyabb 
dolgai is.
Íme, a pribékek ¬ magasról 
tesznek az etikettre. Kéjeleg-
ve ütik, ahol érik. Kicsit még 
kómásak, tegnap sokáig ittak, 
de most kitombolták maguk-
ból a fásultságot. Ha lenne 

mobiljuk, csodás mémeket 
(vicces képek) gyártanának a 
piros ruhás-töviskoronás csá-
vóról, hogy legyen min röhög-
nie az internet népének. De 
nincs se telefon, se internet. 
Marad a maró gúny és a han-
gos káröröm ókori módra.
Íme, a közönség ¬ szórakozik. 
Jól érzi magát a jelenet láttán. 
Ha kell, tapsol, pfújol, közben 

szerecsendiót ropogtat. Fel-
hangzik a „Feszítsd meg!”, és 
kiabálás közben teleköpködik 
egymás tarkóját.
ÍME, AZ EMBER ¬ JÉZUS ¬, 
aki már akkor így imádkozott: 
„Atyám, bocsáss meg nekik, 
mert nem tudják, mit cselek-
szenek.” /Lukács 23, 34/

György András, 
Somorja református lelkipásztora

Íme, az ember!

Április 12-ét a magyar Ország-
gyűlés 2012. decemberében a 
Felvidékről kitelepített magya-
rok emléknapjává nyilvánította. 
72 évvel ezelőtt, 1947. április 
12-én indultak meg ugyanis az 
első vagonok az akkori Cseh-
szlovákiából száműzöttekkel 
Magyarországra. A máso-
dik világháború utáni időszak 
eseményei természetesen 
Somorja és Tejfalu lakossá-
gát is érintették. Az emléknap 
alkalmából idén is megemlé-
kezés zajlik a Fő téren, a Mária 

Mennybemenetele szoborcso-
port előtt 18.40-kor, szónok  
Csáky Pál, a Magyar Közösség  
Pártja európai parlamenti kép-
viselője. Április 16-án, 18.00 
órai kezdettel Sághy Erzsébet 
A tizedik parancsolat ¬ Magya-
rok a pokol kapujában című 
könyvének bemutatója zajlik 
a Zalabai Zsigmond Könyvtár 
olvasótermében. A Tejfaluról 
huszonöt évesen kitelepített 
szerző napló formájában adja 
közre az 1947-es év sorsdöntő 
eseményeit.   (la)

A kitelepítettekre emlékezve
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BÚCSÚ HIDEGHÉTY JÁNOS 
KÁNTOR ÚRTÓL

Hideghéty János 1941. április 
18-án született Tejfalun egy 
három gyermekes munkás-
család legelső gyermekeként. 
A zene mindig is nagy szere-
pet játszott az életében. Fia-
talkorában cimbalom órákat 
vett egy magántanártól, de 
hegedülni is tanult. Ezekben 
az években Ágh Jóska zene-
karában is játszott, de párhu-
zamosan színjátszókörbe is 
járt.
1975-ben nem volt kántora 
a somorjai katolikus temp-
lomnak, így rokonai bíztatá-
sára, követve nagybátyját, a 
bucsuházi Hideghéty Antalt, 
odaült az orgonához, így 
megtörte a templom hosszú 
hónapok óta tartó csendjét, és 
szebbé és emlékezetessé tette 
a somorjai a hívek karácsonyát.

Vasárnap délutánonként 
a templomból kölcsönzött 
harmóniumon gyakorolta a 
szentmisék, temetések éne-
keit, melyekhez felesége és 
lányai énekeltek.
Szerette a magyar énekeket, 
szeretett nótázni, sok családi 
eseményt gazdagított mar-
káns, mély és tiszta hangjá-
val. Ha találkoztunk, nyújtotta 
a kezét, vagy néhány baráti 
szóval, esetleg egy meleg, 
tiszteletteljes baráti pillantás-
sal üdvözölt. Két éve össze-
futottunk az utcán, és sokat 
beszélgettünk. Szerettem vol-
na vele interjút készíteni, de 
akkor, majd később is több-
ször jelezte, hogy nem éppen 
alkalmas az időpont az ott-
honi gondok miatt. Mindezek 
ellenre sosem panaszkodott, 

gondjait, bajait körülírta, de 
azzal fejezte be, hogy csak 
egészség legyen, mert amíg 
az jól szolgál, addig mindene 
megvan.
Hideghéty Jánost az Úr 2019. 
február 22-én vette magához. 
Úgy látszik, nem lehetett elé-
gedett az egyik kántorával a 
Mennyországban, s mivel tudta, 
hogy 1975 karácsonyán micso-
da fényt hozott a somorjai 
templomba, úgy döntött, szük-

sége van erre a fényre a túlvilá-
gon is. Talán ez az egy dolog az, 
ami vigasztalhatja a gyászoló 
családot és mindazokat, akik 
szerették és tisztelték őt. Élet-
pályája pedig példaként szol-
gálhat mindenki, de főleg a mai 
generációk számára, akik sok-
szor áldozatok és felelősségvál-
lalás nélküli életet akarnak élni. 
Ő ebben is példát mutatott.
Kántor úr, Isten nyugosztalja!

Méry János

Különleges harangja van az ispotály-kápolnának
Március 20-án visszakerült 
a helyére az 1873-ban épült 
ispotály-kápolna harangja. Az 
épület teljes körű felújításának 
keretében restaurálták a haran-
got. 
A munkát a zsarnócakohói 
(Žarnovická Huta) harangön-
tő mester, Michal Trvalec és 
fia, ifj. Michal Trvalec végez-
te el. „Büszkék lehetnek a 
somorjaiak, mert ebben a 
méretben nincs még egy ilyen 
szépen kidolgozott és jó álla-
potban fennmaradt harang 
az országban. Harminc éve 
vagyok a szakmában, de ilyen 

különleges, gyönyörű harang 
még nem volt a műhelyemben” 
¬ nyilatkozta a szakember, aki 
a Vatikán számára is készí-
tett már harangot. Az idősebb 
Trvalec szerint az 1784-ben 
készült harangon látható dom-
bormű festő- vagy szobrász-
művész alkotása lehet. Hoz-
zátette, a harangot feltételez-
hetően lövés érte a második 
világháború során, amitől meg-
repedt. Teljesen helyreállítani 
ezért lehetetlen, megszólalni 
sajnos már nem fog. A restau-
rálás során eltávolították róla a 
rozsdát és védőréteggel vonták 

be. A mintegy har-
minckilós harang 
Pozsonyban vagy 
E s z t e r g o m b a n 
készülhetett, az igé-
nyes kivitelezésből és a 
gazdag díszítésről erre lehet 
következtetni. A szakembe-
rek elmondták, 22 százalék-
ban cinkből készült, a többi 
réz. A harangon látható 
dombormű vélhetően Szent 
Orbánt, a szőlőművesek, a 
kádárok és kocsmárosok 
patrónusát ábrázolja, 
oldalán a „CHRISTELLY 
POSONII FUDIT” fel-
irat, illetve az 1784 
évszám olvasható.
A somorjaiak által 
ispotály- vagy ispita-
kápolnaként ismert 
épületet és a harangtornyot 
Somorja önkormányzata újít-
tatja fel helyi képviselők egy 
csoportjának kezdeményezé-
sére. A restaurálás keretében 
kiszárították a falakat, kijaví-
tották a megrepedt és statika-
ilag károsodott északnyugati 
falat, rendbe teszik a homlok-
zatot és a tornyot, restaurálják 

a beltér egyes elemeit. Bár az 
eredetileg Szent Dismasnak, 
a haldoklók védőszentjének 
ajánlott épület nem szerepel 
a műemléki jegyzékben, de a 
városkép meghatározó eleme, 
és becses a somorjaiak szá-
mára; ezért is igyekszik a város 
eredeti állapotába helyreállíta-
ni.                                    (la)
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Így ünnepeltük március 15-ét
Mintegy százötven ünneplő 
gyűlt össze március 15-én a 
Pipagyújtónál. „Végigtekintve 
sorainkon, talán elégedetten 
nyugtázzuk: azért vagyunk itt 
páran. De értjük-e még a már-
ciusi ifjak lelkesítő szavát és 
a Pipagyújtó sírkert hős hon-
védjeinek áldozatát? Valóban 
példaképeink ők? A jelenlévők 
közül vajon hányan tekintik 
tényleg példaértékűnek és 
követendőnek a 48-as esemé-
nyek főszereplői ¬ Széchenyi, 
Kossuth vagy Petőfi ¬ határo-
zott fellépését? Nem jellem-
zőbb-e mindennapjainkra és 

zsugorodó közösségünkre a 
célkitűzései mögüli lassú kihát-
rálás és a kompromisszum-
nak álcázott meghunyászko-
dó önfeladás? Merjük-e oly 
őszinte nyíltsággal artikulálni 
céljainkat, ahogy ők tették? Mit 
kívánhat a szlovákiai magyar-
ság 2019-ben? Hogy hangoz-
hatna ma a Felvidék 12 pontja?” 
¬ tette fel a szónoki kérdést 
ünnepi beszédében Horváth 
László, a Madách Imre Gimná-
zium tanára. Az ünnepségen a 
pozsonyi magyar nagykövetség 
is képviseltette magát.  (k)

Fotók: Szinghoffer Mátyás

Az elmúlt hetekben hely-
reállították a tél folyamán 
keletkezett út- és járdahibák 
zömét. A városi tulajdonú 
Area Šamorín Kft. összesíté-
se szerint 317 kátyút, illetve 
az aszfaltburkolaton kelet-
kezett egyéb hibát javítottak 

ki, mintegy 55 tonna aszfalt 
felhasználásával. Közel 500 
m2 felületre került új aszfalt. 
Városszerte felfestették a 
hiányzó és lekopott útburko-
lati jeleket és a zebrákat.
A Gazdasoron folytatódik 
a járdák és a parkolóhelyek 

kiépítése. Mivel a vízművek, 
az áramszolgáltató, valamint 
a telekommunikációs vállalat 
tavaly őszre ütemezte a főnyo-
mócső, valamint a villamos- és 
telefonvezetékek földbe helye-
zését, a város előkészítette, 
majd elvégezte a Gazdasor 

felső szakaszának felújítását. 
Szeptemberben az úttestet is új 
aszfaltborítást kapott. A felújí-
tás tavasszal újabb szakaszába 
lépett, a munka a járdák és a 
parkolóhelyek burkolásával foly-
tatódik. A munka nem akadá-
lyozza a forgalmat.                (m)

Eltűnt a kátyúk nagy 
része, megújul 
a Gazdasor
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Nyílt napot tartottak a Tejfalusi Alapiskolában
Nyílt napot tartottak 2019. 
március 20-án a Tejfalusi 
Alapiskolában, amely során 
az ovisok belekóstolhattak az 
iskolások életébe. Az elsősök 
bemutatták az óvodásoknak, 
milyen jól megtanultak szept-
ember óta olvasni és szlová-
kul, az óvodások pedig nagyon 
örültek, amikor kipróbálhatták, 
milyen krétával írni a táblára. 
Csibre Zsuzsa speciális peda-
gógus előadást tartott a szü-
lőknek az iskolaérettségről. A 
rendezvényen huszonhárom 
óvodás vett részt.

Baráth Hajnalka, az iskola igaz-
gatója hangsúlyozta, az iskola-
választásnál az az elsődleges 
szempont, hogy a magyar szü-
lők magyar iskolát válassza-
nak gyereküknek. Elmondta, 
milyen előnyei vannak a csa-
ládias hangulatú, kis létszámú 
iskolának, ahol a gyerekek, a 
tanítók, a szülők mind ismerik 
egymást. A Tejfalusi Alapisko-
lát látogató gyerekek sok tanul-
mányi versenyen vesznek részt, 
és a legtöbb megmérettetésről 
első, második helyezéssel tér-
nek haza.   (a)

A pedagógusokat köszöntötte 
tanítónap alkalmából március 
28-án városunk vezetése. Az 
önkormányzat nevében Orosz 
Csaba polgármester köszönte 
meg áldozatos, odaadó mun-
kájukat és azt, hogy nevelik, 
tanítják a város ifjúságát. „Az 
ünnepségre a város összes 
óvodájának és iskolájának 
pedagógusait meghívtuk. A 
nyugdíjas kollégákkal együtt 
230 tanítót vendégeltünk 
meg” ¬ mondta Vajas István, a 
somorjai tanügyi hivatal veze-
tője. A tanítók közül sokan 
feketében jelentek meg a ren-
dezvényen, a Szlovák Pedagó-
gusok Kezdeményezése (ISU) 

ugyanis ezzel akarta felhívni a 
figyelmet az oktatásügy gyá-
szos helyzetére. A VMK-ban 
megrendezett ünnepség ennek 
ellenére jó hangulatban zaj-
lott, a vendégeket a For You 
énekegyüttes szórakoztatta. 
A közönség nagyon élvezte a 
koncertet, a végén állva tap-
solt az együttesnek. „Ez volt a 
város meglepetése a pedagó-
gusoknak. Idén először nem az 
iskolák adtak műsort, mert azt 
akartuk, hogy minden tanító 
nyugodtan kikapcsolódhas-
son, ezen az egy délutánon ne 
legyen dolga. Remélem, min-
denki jól érezte magát” ¬ zárta 
Vajas István.                (km)

Április 22. a Föld napja. 
Ennek alkalmából 
világ szerte mil-
liók mozdulnak 
meg, hogy fel-
hívják a figyel-
met a természet 
megóvásának fon-
tosságára. Felmerül a kér-
dés: mit tehetünk mi ez ügyben?
Sokat. Városunk önkormány-
zata például április 6-ra immár 
12. alkalommal hirdette meg a 
Tavaszi nagytakarítást, amely 
során önkéntesek járják be a 
város határát, megszabadítva azt 
a hulladéktól. A tét nem kicsi ¬ 
több mázsa szemét kerül egy-egy 
alkalommal a megfelelő helyre. 
Az óvodáink és iskoláink alsó 

tagozatát látogató gye-
rekeket célozza az 

önkormányzat 
április 24-étől 
30-áig zajló 
akciója, amely 

során környe-
zetvédelmi témájú 

rövidfilmeket láthatnak, 
majd a gyakorlatban sajátíthatják 
el a hulladékszelektálás alapelveit. 
S hogy az idegenforgalomról se 
feledkezzünk meg: városunk is 
bekapcsolódik abba a nemzetközi 
projektbe, amelynek nyitókonfe-
renciája március 29-én zajlott az 
ausztriai Illmitzben, s amelynek 
célja, hogy a Csallóközben az öko-
turizmust a burgenlandihoz hason-
ló szintre fejlessze.    (a)

Pedagógusainkat 
köszöntöttük

Megmozdulások 
a Föld napja alkalmából

Író-olvasó találkozó Marta Hlušíkovával
Marta Hlušíková írónővel találkozhattak a szlovák 
tanítási nyelvű Bél Mátyás alapiskola harmadiko-
sai a Zalabai Zsigmond Városi Könyvtárban. Marta 
Hlušíková munkássága nagyon sokrétű, gyerekeknek 
és felnőtteknek is ír. A találkozón izgalmas történeteket 
mesélt gyerekkönyveinek hőseiről. A gyerekek kíván-
csiak voltak a legapróbb részletekre is. Megtudhatták, 
miért költözött az írónő éppen erre a környékre. Az 
írónő elárulta, hogy a gyerekei már felnőnek és unokái 
is vannak.  Könyveinek néhány szereplőjét is róluk min-
tázta. Végezetül arról is elárult egy keveset, miről fog 
szólni a következő könyve. A gyerekek nagyon élvezték 
a beszélgetést, láthatták, hogy az író is ember, olyan, 
mint mindenki más. Szereti és alázattal végzi a munká-
ját. Marta Hlušíková pontosan ilyen ember.

Mgr. Laura Mališová
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Multikulturális napot szervez-
tek a somorjai Madách Imre 
Gimnázium és a Štefánik Gim-
názium első és szextó osztá-
lyos diákjai. 
Már hatodik alkalommal sike-
rült a két gimnázium németül 
tanuló diákjainak megszer-
vezniük ezt a rendezvényt. Az 
alapötlet a szlovák gimnázium 

német szakos tanárnőjétől, 
Danica Stankovskától szárma-
zik. A játékos, kreatív felada-
tok mindig egy bizonyos téma 
köré épülnek. Idén ¬ mivel 
a Madách Imre Gimnázium 
bekapcsolódik az Erasmus+ 
projektbe ¬ a közlekedés és 
a környezetvédelem kapcso-
latát boncolgatták. Négy-öt 

fős csapatokban dolgoztak 
a gimnazisták, kiderült, ki 
melyik közlekedési eszközt 
kedveli, megtekintettek egy 
rövid bejátszást a berlini köz-
lekedésről, keresztrejtvényt 
fejtettek. A diákok megtekint-
hettek egy szeptimósok által 
készített kiállítást is, amely a 
közlekedés fejlődését mutatja 

be a kezdetektől napjainkig. 
A foglalkozás rövid beszélge-
téssel, illetve plakátkészítés-
sel fejeződött be. A szervezők 
remélik, hogy ez a rendhagyó 
németóra is hozzájárult a 
magyar és a szlovák gimnázi-
um diákjai közötti kapcsolatok 
erősítéséhez. 

Pogány Gabriella

Multikulturális délelőtt 
a Madách Imre Gimnáziumban

Óvodapedagógusoknak tartottak szakmai továbbképzést
Pedagógusoknak, óvodapeda-
gógusoknak, óvónőknek, neve-
lőknek szervezett szakmai 
to vábbképzést a Rákóczi Szö-
vetség a Somorja és Vidéke 
Kulturális Társulással közösen. 
Tóth Erika Katalin több mint 
25 éve dolgozik probléma-
megoldó magánlogopédusként, 
ortologopédusként. A magyar 
beszédképzés sajátosságairól, az 
értő és érthető beszéd jellegze-
tességeiről, a szókincsfejlesztés 
jelentőségéről tartott előadást, 
fűszerezve sok gyakorlati kérdés 
felvetésével, megoldási lehető-
séggel. „A beszéd: érték! Legyen 
szép is a jó is, a hallgató számára 
pedig élvezet” ¬ írja Tóth Erika 
Katalin Ez a beszéd! című köny-
vében. 

Nyitráról, Galántáról, Pered-
ről, Félből, Jányokról, Tárnok-
ról, Csallóközkürtről, valamint 
Somorja két óvodájából érkeztek 
óvodapedagógusok. A szak-
mai továbbképzésen elhang-
zott: nagyon fontos, hogy a 
felnőtt példát mutasson azzal, 

ahogyan beszél. Napjainkban 
ugyanis egyre több a beszéd-
hibás óvodás, sokan küzdenek 
szövegértési problémákkal, a 
részképességzavaros tanulók 
száma is növekszik. A helyes orr-
légzést elősegítő orrfújás a leg-
fontosabb, amit minden gyerek-

nek ismerni, tudni és gyakorolnia 
kellene. Hatalmas felelősség van 
a kezünkben. Rajtunk, pedagógu-
sokon, felnőtteken múlik, milyen 
segítséget kapnak ezek a gyere-
kek.

Zacharov Erika, a Somorja és 
Vidéke Kulturális Társulás elnöke
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Ha tavasz, akkor húsvét.
A tavaszi napéjegyenlőséget 
követően hosszabbodni kez-
denek a nappalok, a természet 
újjáéled. Hogy ezt a folyamatot 
erősítsék, felgyorsítsák, a hie-
delemvilághoz fordultak régen 
az emberek. Az ősi rituálékat 
részben átvette a keresztény-
ség, bevonultatva azokat saját 
liturgiájába.
„A húsvéti tojásfestés, a locsol-
kodás és a korbácsolás hagyo-
mánya az ősi pogány világ-
ból eredeztethető. A tojás a 
termékenység szimbóluma, 
ezért fontos jelképe a tavaszi 
megújulásnak is. Az egyház 
úgy magyarázza, hogy a tojás 
Jézust, a pirostojás pedig Jézus 
vérét szimbolizálja. Ebből ere-
deztethető a templomi étel- és 
tojásszentelés hagyománya, 

valamint az a szokás, hogy a 
megszentelt tojás héját szét-
szórják a mezőn, vagy a hús-
véti asztalról összeszedett 
morzsákat az állatoknak adják. 
Ez is termékenységvarázs-
lás, egyfajta rituálé” ¬ mondja 
Nagy Myrtil néprajzkutató, a 
somorjai kultúrház igazgatója a 
húsvéti ünnephez kötődő nép-
szokásokról.
A víz a megtisztulás, a tisz-
taság jelképe. Amikor a fiúk 
meglocsolják a lányokat, ritu-
álisan megtisztítják őket, hogy 
tisztán várhassák a tavaszt, a 
megújulást. A korbácsolásnak 
szintén a megtisztuláshoz van 
köze. A korbáccsal rituálisan 
kiverik, kiűzik a rosszat, a beteg-
séget. „Ez inkább szlovák vidé-
ken szokás, de egyébként nincs 
lényeges különbség a szlovák 

és a magyar húsvéti népszo-
kások között. Talán csak annyi, 
hogy északabbra, ott, ahol hűvös 
van még ilyenkor, inkább meg-
korbácsolták a lányokat, mert a 
hideg víztől megfázhattak volna. 
Ugyanakkor délebbre, magyar 
vidéken jól nyakon öntenek ben-
nünket egy vödör hideg vízzel. De 
vannak átfedések, és ez jellemző 
a böjti időszakra is. Böjtben nem 
volt szabad mulatni, zene nem 
szólhatott, de a lányok énekszó-
val járták a magyar és a szlovák 
falvakat is” ¬ tette hozzá.

Somorja környékén nem volt 
szokás hímezni, „írni” a húsvéti 
tojást; leginkább egyszínűre, 
főként pirosra festették őket. 
Ez annak tudható be, hogy 
városunk lakossága viszonylag 
korán polgáriasodott. Mivel 
Somorján és környékén szá-
mottevő németajkú közösség 
élt, „divatba hozta” a húsvéti 
nyulat, ami szintén a termé-
kenység, szaporaság szimbó-
luma. A csokinyúl viszont már 
kifejezetten a kommersz világ 
terméke.                   (la)

Húsvéti szokások Somorján ¬ és máshol

Alkotó pedagógusok címmel 
nyílt tárlat a Városi Művelő-
dési Központ Tallós Prohász-
ka István Kiállítótermében 
huszonöt, Somorján tevékeny-
kedő pedagógus képzőművé-
szeti alkotásaiból. A tárlatot 
2014-ben nyitották meg elő-
ször a Corvin Mátyás Alapis-

kola kezdeményezésére. Orosz 
Csaba polgármester a megnyi-
tó alkalmával úgy fogalmazott: 
az alma maternek, amellett, 
hogy tudás elsajátítására kell 
ösztönöznie a diákokat, a kre-
ativitásról is szólnia kell; min-
denképp dicséretes, ha e téren 
a pedagógusok járnak elöl. (m)

A ZALABAI ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR AJÁNLJA 
DACIA MARAINI: VÉGÁLLOMÁS BUDAPEST
Tíz éve ért véget Európában a második világ-
háború. Az üszkös romok már eltűntek az 
utcákról, de az emberi lelkeken ejtett sebek 
még nem gyógyultak be. Amara Sironit, a fiatal 
olasz újságírónőt főszerkesztője Kelet-Európá-
ba küldi, hogy tudósítson a vasfüggöny túlol-
dalára került országok helyzetéről és arról, mi 
maradt a Soá emlékezetéből. Amarának sze-
mélyes oka is van arra, hogy felüljön a keletre 
induló vonatra. Egy kudarcba fulladt házasság 
után mindenáron nyomára akar bukkanni kamaszkori szerelmének, 
Emanuelének. Amara úgy sejti, a fiút az auschwitzi haláltáborba 
hurcolták. Dacia Maraini meglepő, izgalmas fordulatokban bővelke-
dő regényében megrázó érzékletességgel rajzolódnak ki a közös sor-
sok egyéni drámái, legyen az a zsidók üldöztetése, a fronton harcoló 
katonák végzete vagy a túlélők és az otthon maradottak gyötrelmes 
küzdelme. A kalandos történetben megelevenedik a háború sokk-
jából lassan magához térő Európa mindennapjainak hangulata, és 
olyan szerelem tárul az olvasó elé, amelyet a legnagyobb sötétség 
sem tud kioltani.

DANIEL TAMMET: KÉK NAPON SZÜLETTEM
Daniel Tammet pontosan 45 gramm zabkását 
fogyaszt reggelire, és anélkül el sem indul ott-
honról, hogy megszámolná a rajta lévő ruhada-
rabokat. Ha stresszes vagy boldogtalan, csak 
behunyja a szemét, és számol. Ugyanakkor 
nem csak rutinszerű kényszerei vannak. Mint 
az emlékezetes filmben Dustin Hoffman meg-
formálta Esőember, ő is bonyolult matematikai 
műveleteket képes fejben elvégezni ¬ a szá-
mokat alakzatokban, színekben, textúrákban 
és mozdulatokban látja. Ráadásul kilenc nyelven beszél, sőt alko-
tott is egyet ¬ nyelvtannal és mintegy 1000 szavas szókészlettel ¬ 
saját használatára. De bizonyos szempontból Daniel egyáltalán nem 
hasonlít az Esőemberre. Az autizmus spektrumzavarban súlyosan 
érintettek között gyakorlatilag egyedülálló módon nem szorul segít-
ségre mindennapi, ügyes-bajos dolgainak intézésében. Ez a hihetet-
len önállóság, és ahogy átadja, milyen érzés is ilyen rendkívüli életet 
élni, teszi igazán inspirálóvá és magával ragadóvá Daniel Tammet 
emlékiratait, amely páratlan betekintést nyújt napjaink egyik legkü-
lönlegesebb elméjébe.  

Alkotó pedagógusok-kiállítás – hatodszor

KULTÚRA
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Kiértékelték a kulturális pályázatokat
A városi képviselő-testület 
kulturális szakbizottsága kiér-
tékelte az idei évre benyújtott 
kulturális támogatási kérel-
meket. Varju Péter, a bizott-
ság elnöke elmondta, 2019. 
március 11-ig 46 pályázat 
érkezett be, ebből hármat for-
mai hibák miatt nem tudtak 
elfogadni.
„A negyvenhárom, támogatás-
ra érdemesnek ítélt kérelem 
között ott vannak azok, ame-
lyeket a város legaktívabban 
tevékenykedő egyesületei nyúj-
tottak be: például a Csema-
dok égisze alá tartozó Csali, a 
Csalló és a Híd vegyeskar vagy 
a Harmonia Classica kamara-
zenekar. Idén lesz hatvanéves 
a zeneiskola, ők több pályáza-
tot is benyújtottak, de támo-
gatásért folyamodott a Mozi 
Club, a Matica slovenská helyi 
szervezete, a Sancta Maria 
énekkar, a Pierdo Polgári Tár-
sulás, az At Home Gallery és 
mások. Elmondható, hogy a 
pályázók döntő többsége reá-
lis összegeket, 2000 és 5000 

euró közötti támogatást kért ¬ 
közölte.
„Az objektivitást szem előtt 
tartva igyekeztünk elbírálni a 
pályázatokat. Pontozási rend-
szert dolgoztunk ki, figyelembe 
véve, hogy milyen minőségű a 
pályázat, milyen hozadéka van 

a város kulturális életében, kit 
szólít meg a rendezvény, illetve, 
hogy hol zajlik. A város hatvan-
ezer eurót különített el az idei 
költségvetésből a kultúra támo-
gatására, és további négyezer 
eurót osztunk el a három törté-
nelmi keresztény egyház közt. 

Somorja kulturális szervezetei 
magas színvonalon működnek, 
a város pedig megbecsüli és 
támogatja minden egyes intéz-
ményét. A bizottság dolga segí-
teni őket, hogy fennakadás nél-
kül végezhessék munkájukat” ¬ 
tette hozzá Varju Péter.       (a)

A Harmonia Classica kamarazenekar

KULTÚRA

Városi Művelődési Központ
Április 9., 19.00   Chlieb s maslom – szlovák nyelvű 

színházi előadás
Április 13., 10.00   Vaskakas Bábszínház: Ilók és 

Mihók
Április 13., 18.00   A Kaláka együttes koncertje

Mozi Club

Április 13., 20.00  Deja Vu klubest

Április 20., 20.00   A Hot Jazz Band zenekar koncertje

Április 26., 19.00   szülinapi táncház Lakatos 

Róberttel és a Rév zenekarral

Április 30., 20.00   International Jazz Day ¬  

Bágyi Balázs New Quartet  

és Li Xiaochuan

 

Sup Sup Music Club

Április 19., 20.00   Vanessa Harbek Blues Band

KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK 
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Konferencia és workshop 
a zöld önkormányzatokról

Ekotopfilm fesztivál:
gazdag felhozatal

Zöldterület-karbantartás ¬ 
speciális igények ¬ speciális 
megoldások címmel kétnapos 
nemzetközi konferenciát tartot-
tak városunkban március folya-
mán.
A konferenciát az Arrabona 
EGTC európai területi együtt-
működési csoportosulás szer-
vezte, amely 2010-ben ala-
kult Győr, Mosonmagyaróvár, 
Dunaszerdahely és Somorja 
részvételével.
A konferencia az Interreg V-A 
Szlovákia ¬ Magyarország 
Határon Átnyúló Együttműkö-
dési Program keretében való-
sult meg. A projekt célja fej-
leszteni és magasabb szintre 

emelni az egyes közműszolgál-
tatók közötti együttműködést. 
A workshop keretében szakmai 
előadások hangzottak el, inter-
aktív beszélgetéseket szervez-
tek, városi sétára, a városi zöld-
területek meglátogatására invi-
tálták a résztvevőket és beszá-
moló hangzott el a további 
együttműködés lehetőségeiről.
Az Arrabona EGTC alapító tag-
jainak komoly tapasztalataik 
vannak a városi szolgáltatások 
terén, melyeket készek meg-
osztani más településekkel 
elméleti, és gyakorlati téren is. 
A rendezvény az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alap támoga-
tásával valósult meg.  (k)

Az x-bionic® sphere sport- és 
szállókomplexumban található 
Tuli® Cinema moziban rendez-
ték meg 2019. március 12-én az 
Ekotopfilm ¬ Envirofilm nemzet-
közi filmfesztivál negyvenötödik 
évfolyamát, amely során a hazai 
közönség is ízelítőt kaphatott 
a környezetvédelmi tematikájú 
nemzetközi dokumentumfilm-
felhozatal legjavából. Délelőtt 
a Bél Mátyás Alapiskola alsó 
tagozatos tanulói szállták meg 
a mozitermet, a többi alapiskola 
tanulói és a nyolcéves gimnáziu-
mok diákjai is részt vettek a vetí-
téseken. Andrej Krbyla, a ren-
dezvény menedzsere elmondta: 
összesen mintegy négyszáz 
iskolás gyerek vett részt a fesz-
tiválon. A résztvevőket Orosz 
Csaba polgármester és Veres 

Gábor alpolgármester is üdvö-
zölte.
„A célunk az, hogy környezettu-
datos életmódra ösztönözzük az 
embereket. A gyerekek nagyon 
fogékonyak erre a témára, és 
úgy láttam, jól érezték magu-
kat a somorjai rendezvényen. 
Sok érdekeset megtudhattak az 
őket körülvevő világról, arról, mit 
tehetnek a környezetért. Évente 
40-50 városban rendezzük meg 
az Ekotopfilm ¬ Envirofilm fesz-
tivált. Pozsonyban és Beszter-
cebányán minden évben százak 
jönnek el, de a kisebb városok-
ban is több tucatnyian kíván-
csiak a vetítésekre, és az utóbbi 
három-négy évben nő az érdek-
lődés, aminek nagyon örülünk” 
¬ nyilatkozta lapunknak Andrej 
Krbyla.                      (la)

Magyar Arany Érdemkeresztet 
kapott Bárdos Gábor
Magyar Arany Érdemkereszttel tüntette ki Bárdos Gábort, 
Somorja leköszönt polgármesterét Pető Tibor, Magyarország 
pozsonyi nagykövete. Bárdos a szlovákiai magyar közösség 
és kultúra szolgálatában végzett több évtizedes munkájá-
ért, valamint településvezetői munkája elismeréseként kap-
ta meg a rangos elismerést. A március 15-i nemzeti ünnep 
alkalmából több felvidéki közéleti személyiségnek adta 
át a kitüntetést Magyarország pozsonyi nagykövete Áder 
János magyar köztársasági elnök nevében, a pozsonyi vár-
ban. Kitüntetésben részesült Czajlik Jenő, a Magyar Közös-
ség Pártja Dunatőkési Helyi Szervezetének elnöke, a Czajlik 
Ranch igazgatója, Fabó Tibor Jászai Mari-díjas színművész 
és M. Nagy László fotóriporter is.      (m)

RÖVID HÍREK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Csápai Zoltán - Tanková Gabriela

Fabok Krisztián - Heligman Adriana
Gratulálunk
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102 éves Somorja 
legidősebb lakosa
102. születésnapját ünnepel-
te március 28-án az 1917-ben 
Lég-Szászon, tízgyerekes csa-
ládban született Bartal Mária. 
Az ünnepeltet Orosz Csaba 
polgármester és Veres Gábor 
alpolgármester köszöntötte.
Marika néni elmondta: másik 
három testvére is magas kort, 
több mint 90 évet élt meg. Jó 
egészségnek örvend, jól is érzi 
magát, igaz, a látása már nem 
a régi. Olvasni, tévét nézni nem 
tud, de egész nap hallgatja a 

rádiót. „Minden reggel tőle tud-
juk meg a legfrissebb híreket, 
azt, hogy mi történik éppen a 
nagyvilágban” ¬ árulta el a fia. 
Amikor arra kértük, meséljen 
a fiatalságáról, elsőként a légi 
kastélyt említette, ahol annak 
idején szolgált. „Benyovszky 
Rudolf gróf nagyon jó ember 
volt. Szépen tudott hegedülni. 
Zongorázni is szeretett. Hege-
dűket is készített. Emlékszem, 
milyen gyönyörű volt a kastély 
parkja. Sokat sétálgatott ott 

a gróf, a kutyái meg futkostak 
körülötte” ¬ mesélte. Bartal 
Máriának két gyereke, öt uno-
kája és nyolc dédunokája van, 
családja körében él. Amikor 

feltettük neki az ilyenkor elma-
radhatatlan kérdést, hogy mi a 
hosszú élet titka, nevetve csak 
annyit mondott: „Ha én azt 
tudnám…!”                  (km)

Zajlanak az Ezüst gazdaság 
projekt tanfolyamai
Közel két hónapja indultak 
az 50 év felettiek számára 
meghirdetett képzések. Az 
öt tanfolyam összesen 46 
résztvevővel zajlik. Az angol 
nyelvtanfolyamra haladók 
jelentkezhettek, hogy szó-
kincsüket gyarapítsák. írás-
beli feladatokat is megol-
danak, amelyeket közösen 
megbeszélnek. A résztvevők 
állítják, bár a tanulás nagyon 
idő- és figyelemigényes, de 
nagyon hasznos is. A magyar 
nyelvtanfolyam résztvevői 
azt mondták, nem könnyű 
megtanulni ezt a nyelvet.  
Néhányan gyerekkorukból 
emlékeznek magyar kifejezé-

sekre, például a nagyszülők-
től, mások számára azonban 
teljesen ismeretlen a magyar 
nyelv. Különböző okok miatt 
kezdték el tanulni: van, aki-
nek a munkájához van szük-
sége rá, de olyanok is akad-
nak, akiket csak érdekel.
Az Ezüst Gazdaság (Silver 
Economy) határon átnyúló 
szlovák– magyar projektet 
a Komáromi Regionális Fej-
lesztési Ügynökség valósítja 
meg további projektpartnerek-
kel közösen az SKHU Interreg 
program V-A keretében, az 
Európai Regionális Fejlesztési 
Alap (ERDF) támogatásával. 

Fórum Kisebbségkutató Intézet

Március utolsó keddjén a helyi nyugdíjasklubban azokat a 
szépkorú somorjaiakat köszöntötte Orosz Csaba polgármester, 
akik márciusban ünneplik kerek születésnapjukat. A meghívottak 
névsorán negyven ilyen személy szerepelt. A polgármester tol-
mácsolta az önkormányzat jókívánságait, és átadta a szimbolikus 
ajándékokat.

Köszönjük minden kedves rokonnak 
és ismerősnek, hogy édesanyánkat, 

özv. Baráth Béniné szül. Kocsis Évát 
elkísérték utolsó útjára, és virággal, je-
lenlétükkel együttérzésüket fejezték ki.

A gyászoló család

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak, 
barátnak, szomszédnak és ismerősnek, akik elkísérték 

utolsó útjára a szerető édesapát, férjet és nagyapát, 
Zöld Árpádot 

a tejfalusi temetőbe. 
Köszönjük a sok szép virágot és a vigasztaló szavakat.

Felesége, gyermekei, unokái és testvérei családjukkal.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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mindent az olimpiai 
helyjegyért!

Bittera Kitti:

Somorjának még nem volt 
vívó olimpiai résztvevője. 
Bittera Kitti lehet az első. A 
huszonegy éves lány mindent 
egy lapra tett fel, csak a vívás 
létezik számára. Budapesten, 
a világ legjobbjaival készül az 
olimpiai kvalifikációs tornákra.

Honnan jött az ötlet, hogy 
Budapesten készülj?
Nyár elején sikerült baccalareus 
titulust szereztem a pozsonyi 
testnevelési főiskolán. Gondol-
kodtam, hogyan tovább. Foly-
tassam-e a tanulmányaimat, 
vagy teljes gőzzel csak vívjak. 
Nagyon sokáig tartott, mire 
meghoztam a döntést. Az utol-
só pillanatban a sportot válasz-
tottam. Október elsejétől Buda-
pestre költöztem.

Miért döntöttél úgy, hogy 
Magyarországon fogsz edze-
ni?

Az edzési lehetőségek és 
főleg a sparing miatt. Érez-
tem, hogy a pályafutásom 
miatt, céljaim eléréséhez 
szükségem van erre a váltás-
ra. Ötkarikás álmaim vannak...

Miért a Honvédot választot-
tad?
Magyarország egyik legjobb 
klubjáról van szó. Ismerem a 
versenyzőket és az edzőket is. 
A klubválasztásban segített a 
somorjai klubom.

Hogyan telnek a napjaid?
Edzés, edzés, edzés.... 

Bővebben?
Általában naponta két edzé-
sem van. Természetesen ez 
változik, ha versenyre készü-
lök. Nagyon keményen készü-
lünk. A nap végén szó szerint 
holtfáradtan esek be az ágy-
ba.

Épp Tatán edzőtáborozol a 
magyar válogatottal. Ez egye-
di eset?
Nem. Hetente készülök a leg-
jobb magyar vívókkal. Általá-
ban a Gerevich Aladár Nemzeti 
Sportcsarnokban eddzünk.

Hogy érzed: fejlődtél?
Mindenképp, főleg fizikai fel-
készültség terén. A múltban 
a tanulmányaim miatt ezt a 
részt egy kicsit hanyagoltam. 
Egyébként minimum fél év kell, 
hogy az ember megszokja az új 

munkatípust, az új edzéseket, 
felvegye az edző által preferált 
ritmust. Úgy érzem, jó úton 
vagyok. Bizonyítja ezt a brünni 
Európa-Kupán elért hatodik 
helyem is. Nagyon boldog 
vagyok, hogy egész nap azt 
csinálhatom, amit a legjobban 
szeretek ¬ vívhatok.

Mikor kezdődnek az olimpiai 
kvalifikációk?
Májusban. Nagyon jó lenne 
jövőre Tokióban indulni...

Duducz Tibor

Bittera Kitti egyesületének, a Somorjai 
Vívó Klubnak is nagy érdeme van abban, 
hogy a fiatal lány a Budapesti Honvédhoz 
került.
„Az ő esetében is a versenyzőnk érdekeit 
néztük ¬ mondta megkeresésünkre For-
gách Krisztián, a Somorjai Vívó Klub elnö-
ke. ¬ Közös a célunk: mi is azt szeretnénk, 
hogy Kitti eredményes legyen, fantasztikus lenne az olimpiai 
részvétele. Ha ez sikerülne, ő lenne az első vívó a klubunk-
ban, aki részt venne az ötkarikás játékokon. Segítettünk neki 
a klubválasztáskor, nagyon jól ismerjük a Honvédot. Klubunk 
anyagilag is hozzájárul a budapesti ott-tartózkodásához. Kit-
tivel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, főleg edzője, Nagy 
József egyeztet vele. Ha itthon van, akkor hozzánk jön edzeni. 
A versenyeken továbbra is Szlovákia, illetve a mi klubunk szí-
neiben vív. Az információim alapján Kitti az elmúlt hónapok-
ban sokat fejlődött, s ez a megfelelő budapesti sparingnak is 
köszönhető. Ez látható volt a brünni Európa Kupán is.” (duc)

Köszönet a Somorjai 
Vívó Klubnak is

SPORT
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GLADIÁTOR BIRKÓZÓ KLUB

SOMORJAI KOSÁRLABDA KLUB

STK LABDARÚGÓ KLUB

STK TENISZKLUB

VÍVÓ KLUB

KAJAK – KENU KLUB

Szeiler Matyi ismét bebizonyította, hogy Szlovákiában 
nincs ellenfele. A kadettok között újabb szlovák bajnoki 
címet szerzett.
„Háromszor léptem a szőnyegre, mindhárom alkalommal 
győztem. Örülök, hogy sikerült bajnoki címet szereznem a 
hazai közönség előtt. Ha jól számolom, 13. aranyamat szerez-
tem,“ jegyezte meg a fiatal versenyző, aki a 60 kg-os kategó-
riában győzött. Matyin kívül még két érmet szereztek a Gla-
diátor birkózói: Martin Lavrinčík ezüstöt, Róbert Rabina pedig 
bronzot harcolt ki.

Nagy fegyvertény a somorjai kosaras lányok részéről, hogy 
a felsőházi csoportban legyőzték Kassát (80:61).  Ez volt az 
SKK első sikere a kelet-szlovákiai csapat felett. „Mindenki oda-
tette magát, egy csapat voltunk. Végre sikerült legyőzni a kas-
sai csapatot. Nagy köszönettel tartozunk a szurkolóinknak” ¬ 
jegyezte meg Lelkes Júlia. A somorjai szurkolók kitettek magu-
kért a Nyitra elleni negyeddöntős meccsen. Úgy otthon, mint 
a Zobor alatt is hangosan biztatták a lányokat, akik a lehető 
legrövidebb módon, két meccs alatt kiütötték Nyitrát. Az elő-
döntőben az SKK a szlovák bajnokság toronymagasan legjobb 
csapata, a Rózsahegy ellen lépett pályára.
www.sbksamorin.sk

Rögtön az első tavaszi meccsen a somorjai focisták meg-
érezték, mit jelent a keleti országrészen játszani. A bártfai 
meccsen az utolsó fél órát csak nyolc (!) focistával játszotta 
az STK, mivel a játékvezető három vendégjátékost kiállított. 
Nagyon „lejtett” a pálya Bártfának, ám a többszörös ember-
előny ellenére a hazaiak csak szabálytalan góllal tudtak győz-
ni. „Óriási pofont kapott a fair-play” ¬ vélekedtek játékosaink. 
A meccs játékvezetőjét, Nemčeket több hétre eltiltották. 
Az első tavaszi hazai meccsen az STK 2:1-re legyőzte Liget-
falut. Nagyon sokan voltak a Pomléban. A somorjai szurkolók 
vastapssal jutalmazták a fiúkat. A Máriatölgyesen szerzett 
pont csak bizonyította, hogy jól rajtolt a kék-fehér csapat.  
Áprilisi program
13. STK Somorja – Szakolca
24. STK Somorja – Lok.Kassa
www.stksamorin.sk

Puhó volt a helyszíne a fedettpályás 
ifjúsági tenisz szlovák bajnokságnak. 
A hölgyek között a legjobb Méri Eszter 
lett. „Jól ment a játék, nagyon örülök a 
sikernek” ¬ mondta Eszter, aki 2018-ban 
Somorja második legjobb sportolója lett. 
Az egyesben szerzett aranyon kívül dön-
tős volt a párosban is. Itt kolléganőjével 
csak rövidített játszmában kapott ki. A 
nagyszombati, nemzetközi tornán Klára 
Novákovával az oldalán bejutott a döntő-
be, ahol a lányok balszerencsés vereséget szenvedtek.
www.tenis-samorin.sk

A somorjai vívók a lengyelországi 
Wroclavban vettek részt a világ leg-
nagyobb ifjúsági tornáján, amelyet a 
diákok nem hivatalos világbajnoksá-
gának is neveznek. Fantasztikus telje-
sítményt nyújtott György Bendegúz, 
aki az U15-ös kategóriában harmadik 
lett. Fazekas Árpád a hetedik helyen 
végzett. U11-esben Ambrus Bence 
ötödik lett.  A wroclawi eseményen 
több mint ezer versenyző vett részt. 
Bittera Kitti, aki a budapesti Honvédban készül, de somorjai szí-
nekben versenyez, a brünni Európa-kupán a nagyon jó hatodik 
helyet csípte el.
Áprilisi program
13. Szlovák Kupa (fiatal diákok)
14. Szlovák Kupa (idősebb diákok)
www.fencing-samorin.sk

A somorjai kajakosok és kenusok az év első hónapjaiban szét-
széledtek a világban. Zalka Csaba és Jakubík Gábor hat hetet 
Kaliforniában készültek az új idényre, Ladič Gabi, Strýček Edo, 
Seregi Karolína, Fekete Dávid és Libai Zsolt pedig egy hóna-
pig Sabaudiában dolgozott keményen. A többiek Somorján 
edzettek.
Sajnos, betegségek és sérülések is közbeszóltak. Fekete Dávi-
dot mandulagyulladás kínozta, Linka Tiborra pedig térdműtét 
vár. A riói olimpia ezüstérmese nagy valószínűséggel kihagyja 
a 2019-es évet. Azon fog dolgozni, hogy 2020-ban újult erő-
vel harcoljon az olimpiai részvételért.
www.ksksamorin.sk
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AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA

Megalakult az átláthatósági 
munkacsoport
A képviselő-testület szakbizott-
ságainak megalakulásával pár-
h u z a m o s a n 
Varga Rená-
ta, Balheim 
H e n r i e t t a , 
Tóth Imre és 
Jávorka Tamás 
k é p v i s e l ő 
részvételével 
megalakult az 
úgynevezett 
átláthatósági 
munkacsoport. 
A munkacsoport 
megalakulását a 
városi hivatal vezetése 
és Orosz Csaba polgármester is 
támogatta.
A munkacsoport célja a városi 
hivatal és képviselő-testület 
működésének átláthatóbbá téte-
le, a helyi politikai, gazdasági, tár-
sadalmi, közellátási viszonyokkal 
kapcsolatos adatok, információk 
hozzáférhetőségének garan-
tálása, valamint a lakosokkal 
való kommunikáció javítása. Az 
átláthatóság modernebb, pro-
fesszionális működésre ösztönzi 
az önkormányzatokat. Amellett, 
hogy a lakosok elégedettebbek 
lesznek, városunk remélhető-
leg előkelőbb helyre kerülhet 
a Transparency International 
Slovensko értékeléseiben is.

A munkacsoport január óta 
megtartott négy ülésén részt 

vett Sármány 
Ervin hivatalve-
zető és Almási 
Ilona, a kultu-
rális- és sport-
s z a ko s z t á l y 
vezetője is. A 
városvezetés-
sel való egyez-
tetés után 

megállapodás 
született a szük-

séges lépésekről 
és változtatásokról. 

Ennek alapján megújul, 
új struktúrát és dizájnt kap a 
város weboldala, hogy a szüksé-
ges információk és adatok még 
áttekinthetőbbek legyenek és 
könnyebben meg lehessen talál-
ni őket. Jelenleg az erre vonat-
kozó javaslatok kiértékelése 
folyik. A munkacsoport kezde-
ményezése alapján az új évtől a 
weboldalon már megtalálható az 
önkormányzati képviselők elér-
hetősége, a szakbizottsági ülések 
jegyzőkönyve, valamint a februá-
ri képviselő-testületi ülésen elfo-
gadott, a képviselők munkáját 
szabályozó etikai kódex is.
A további változásokról a városi 
újságban és a weboldalon tájé-
koztatjuk lakosainkat.

A tavalyi évhez képest idén hamar megér-
kezett a tavasz. Ráadásul nem volt csapa-
dékos az időjárás, gond nélkül el tudtuk 
végezni a fák és a szőlő metszését. A talaj 
megmunkálására, rotavátorozására, ill. 
trágyázására szintén ideálisak voltak a fel-
tételek. Aki nem érkezett elvégezni ezeket 
a talajmunkákat, április elején még bepó-
tolhatja.
Ha már említettem a trágyázást, tavasszal 
fontos a talaj nitrogénpótlása. Ezt granu-
lált tehéntrágya, nitrogén-tartalmú műtrá-
gya (ammónium-nitrát – liadok amónny), 
illetve kombinált műtrágya (Cererit, NPK) 
talajba juttatásával tudjuk elérni.
Aki palántaneveléssel foglalkozik, az 
áprilisban fordítson fokozott figyelmet 
a palánták tápanyagellátására, illetve 
szoktassa őket fokozatosan a rosszabb 

körülményekhez (pl. nappalra kivinni az 
üvegházba, a fóliasátorba). Április végén 
a paradicsom, május elején a paprika kiül-
tethető az üvegházba.
Április elejétől fokozatosan vetjük ki a 
hidegtűrő zöldségféléket: a korai borsót, a 
hónaposretket, a sárgarépát, a petrezsely-
met, hónap végén a tökféléket, az uborkát, 
a csemegekukoricát.
Ez a hónap az egyik legalkalmasabb idő-
szak a pázsit telepítésre. A gyomtalanított, 
gondosan előkészített talajba finoman 
belegereblyézzük az egyenletesen szét-
hintett fűmagot, majd lehengerezzük.  A 
talajt állandóan tartsuk nedvesen, de ne 
áztassuk túl, nehogy a mag kimosódjon. 
Április végéig még elvégezhetjük a tavaszi 
gyepszellőztetést. Ha szép, mutatós gyep-
felületet akarunk, a koratavaszi talajlazítás 

elengedhetetlen. Utána ajánlatos fűműtrá-
gya kijuttatása, majd az ezt követő beön-
tözés.
A növényvédelemben az április a rovar- 
és gombakártevők elleni védelem fontos 
időszaka. A hagymalégy ellen fátyolfóliás 
takarással, illetve permetezéssel (Reldan 
22 + Silwet) védekezünk. A szilva-, a 
meggy- és a cseresznye virágzás utáni 
védelmét Karate Zeon EC, Mospilan 20SP, 
Decis Protech rovarölőszerekkel végezzük 
el. Aki a biológiai védelmet helyezi elő-
térbe, az sárga vagy fehér színcsapdával, 
rovarfogólappal védekezhet. Az almafá-
kat az elvirágzás után a lisztharmat és a 
varasodás ellen permetezzük (Kumulus, 
Thiovit Jet, Topas 100EC, ill. Syllit 65WP, 
Zato 50WG). A levéltetvek ellen ajánlatos 
még hozzákeverni rovarirtót (Mospilan 
20SP, Dursban 480EC, Karate Zeon EC, 
Decis Protech) és tapadószert.

Áprilisi tennivalók a kertben

A VÁROSI RENDŐRSÉG KRÓNIKÁJÁBÓL

A lakás körül ólálkodott valaki
Telefonon hívta egy bejelentő 
a városi rendőröket egy éjsza-
ka azzal, hogy valaki erőszak-
kal akar bejutni egy Kaszárnya 
utcai lakásba. A bejelentő a 
helyszínen várta a rendőröket, 
akik ellenőrizték a lakást és a 
környéket. Nem találtak semmi 
gyanúsat, de, megkérték a beje-
lentőt, ha az eset megismétlőd-
ne, azonnal hívja a 159-es tele-
fonszámot.

Nem tudta, hol van, 
nem tudta, hol lakik

Ismeretlen, furcsán viselke-
dő idősebb nőt láttak március 
közepén, az éjszakai órákban az 
egyik tömbház bejáratában. A 
járőrök a helyszínen találták a 
nőt, aki alsóneműben volt, dez-
orientált volt, nem tudta, hol van 
és nem tudta megmondani, hol 
lakik. A városi rendőrök értesí-
tették az állami rendőrséget és 
a mentőket, akik a helyszínre 
vonultak és átvették az ügyet.

A rendőrök segítségét kérte az 
iskolaigazgató

A városi rendőrség segítségét 
kérte a Pomléi úti speciális isko-
la igazgatója. Az igazgatónő azt 
mondta, nem tudják megfékez-
ni az iskola néhány agresszívan 
viselkedő tanulóját, akik vulgá-
risan szidalmazzák a tanítókat, 
és rendszeresen megsértik az 
iskolai rendtartást. A járőrök 

kivonultak a helyszínre és figyel-
meztették a renitens diákokat.

Fegyverrel fenyegetőzött
Az állami rendőrökkel közö-
sen intézkedett a városi rend-
őrség egy bejelentés nyomán, 
ami arról szólt, hogy fegyverrel 
fenyegetőzik egy férfi a Lakta-
nya utcában. A bejelentő azt 
mondta, a férfi azzal fenyegeti 
a lakosokat, hogy lelövi őket. A 
tettest őrizetbe vették, az ügyet 
vizsgálja a rendőrség.

Gyanús autó cirkált 
a városban

A Kereszt utcából érkezett 
bejelentés az éjszakai órákban 
arról, hogy egy lengyel rend-
számú, gyanús személyautó 
cirkál a környéken. A városi 
rendőrség járőrei megtalálták 
az autót, az utcában parkolt. 
A bejelentő azt mondta, arra 
lett figyelmes, hogy az autó 
az éjszaka folyamán többször 
elhaladt az utcán, a sofőr pedig 
néhányszor kiszállt és a családi 
házak udvarát figyelte. A rend-
őrök az éjszakai ügyelet során 
többször ellenőrizték a környé-
ket, de semmi gyanúsat nem 
tapasztaltak.

KÖZÉLET
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Pályázati felhívás
Somorja Város a 2003. évi 596. számú,  az állami oktatásügyi 
igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szó-
ló SZNT– törvénye 4.§-a alapján és a 2003. évi 552. számú 
közösségi érdekben végzett munkáról 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 betöltésére: 

Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom 
maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Rybárska 1093, 

Šamorín – Somorja

Základná umelecká škola Štefan Németha-Šamorínskeho - 
Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola, Parková 

49, Šamorín – Somorja

2019. július 1-től kezdődő időszakra.

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

a pedagógiai és szakvégzettségű alaklmazottakról szó-
ló 2009. évi 317-es törvénye és a Szlovák Köztársaság 
Oktatásügyi minisztériuma 2009. évi 437. számú rende-
lete értelmében, 

 •  minimum 5 év pedagógiai gyakorlat a SZK NT 596/2003 
sz. törvényének 3. §-a alapján

 •  az első atesztációs vizsga letétele az SZK NT 2009. évi 
317 sz. törvénye értelmében,

b) erkölcsi feddhetetlenség a SZK NT 2009. évi 317-es sz. 
törvényének 3. §-a szerint
c)  szükséges iratok:
 • írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra,
 •  a végzettséget és atesztációt igazoló okirat hitelesített 

fénymásolata,
 •  erkölcsi bizonyítvány kivonata - výpis (három hónapnál 

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

zete, 
 •  a pályázaton résztvevő beleegyezése személyi adatainak 

felhasználására a SZK NT a személyi adatok védelméről 
szóló 18/2018-as sz. törvénye alapján 

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

államnyelv és a magyar nyelv megfelelő szintű ismerete.

A pályázathoz a szükséges iratokat kérjük 
2019. május 13-ig az alábbi címre eljuttatni:

Mestský úrad – Városi Hivatal, Hlavná 37, 931 01 Šamorín.
A borítékra írják rá a megfelelő intézmény alapján: 

„Výberové konanie – ZŠ M. Korvína s VJM - Pályázat – 
neotvárať“

„Výberové konanie – ZUŠ Š. N. Šamorínskeho - Pályázat – 
neotvárať“

Kaderníctvo 
LILLE

pánske, dámske a detské kaderníctvo
na objednávky aj bez objednávky.

0907 411 214
OC ARÉNA Šamorín, pri Tescu

Bratislavská 1200/35B
Šamorín

www.lille.sk

Otváracia doba:
Pondelok: zatvorené

Utorok - Sobota: 12:00 - 20:00
Nedeľa: zatvorené


