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Május elején Somorjára láto-
gattak az olasz Vetrya informá-
ciós technológiai cég képviselői. 
Megtekintették a somorjai ipari 
parkot, és új munkahelyek lét-
rehozásának lehetőségéről tár-
gyaltak a városvezetéssel, ami 
elsősorban programozók és 
szoftverfejlesztők számára lehet 
érdekes. A következő munka-
megbeszélést szeptemberre 
tervezik.
A somorjai látogatást követően 
a cég vezetésének meghívásá-
ra Orosz Csaba polgármester 

és Veres Gábor alpolgármester 
Durdík Rudolf, Szlovákia római 
külképviseletének gazdasági 
atta séja kíséretében ellátoga-
tott a Vetrya székhelyére, az 
olaszországi Orvietóba, hogy 
megismerkedjenek a potenciá-
lis befektető ottani vállalatának 
működésével. Katia Sagrafena, a 
cég alapítója és ügyvezető igazga-
tója fogadta őket, aki megerősítet-
te, hogy a Vetryát komolyan érdekli 
a somorjai ipari parkban való lete-
lepedés lehetősége.                       (la)
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Matteo Montanari, Orosz Csaba, Durdik Rudolf, Katia Sagrafena 
és Veres Gábor a Vetrya központjában

Aki ott volt, megerősíthe-
ti: nagyot szólt májusban az 
Omega a Pomlé színpadán.
Jó hír ¬ s ez nem csak a zene 
kedvelőit fogja megörvendez-
tetni ¬, hogy a június elejével 
nyakunkba szakadt nyár sem 
fog eseménytelenül telni.
Lesznek például Zenei napok 
a Korona udvarában honi és 
tágabb pátriánkban élő ven-

dégművészekkel; lesz ismét 
rangos atlétikai verseny a 
csölösztői sportkomplexum-
ban, és a nyár végén lesz Pomlé 
Fesztivál is, hazai és külföldi 
borokkal, ízekkel, zenékkel. A 
felsorolt nagyobb rendezvé-
nyek közötti űrt pedig a város 
klubjainak műsora tölti majd ki, 
ahogy ezt már Somorján meg-
szokhattuk.

Apropó: megszokás. Tudatá-
ban vagyunk-e annak, meny-
nyi tehetséges művészt és 
sportolót adott a honnak ez 
a kisváros, amelyet a Felvi-
déken élő magyarság leg-
nyugatibb bástyájaként is 
szokás emlegetni? Érzékel-
jük-e, milyen kivételes hely-
zetben vagyunk azokhoz a 
kisebb-nagyobb települések-

hez képest, ahol úgy kell „össze-
kaparni a népet”, hogy évente 
egy-két rendezvény megvaló-
suljon? Számunkra ez termé-
szetes, mert mindazt, amit fel 
tudunk mutatni, a közösség épí-
tő erejéből fakadó igény élteti.
Maradjon is így; mert míg ez 
az igény megvan, semmi sincs 
elveszve.                            (la)

Szinghoffer Mátyás felvétete

Nyár, kaland, ilyesmi…
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Elfelejtett gyerekeknek segítenek

Több mind nyolcvan anyuka 
szervezte a gyűjtést, az ado-
mányokat a fő gyűjtőhelyre, a 
magyarországi Ercsibe szállí-
tották, ahol a kárpátaljai kór-
házaknak szervezett gyűjtés 
mozgatója, Darvas-Tanácsné 
Novák Eszter lelkészként szol-
gál. Németországban, Svájc-
ban, Angliában és Ausztriában 
is megszervezték az akciót. 
Szlovákiában Pozsonyban, 
Somorján, Dunaszerdahe-

lyen, Érsekújvárban, Gútán, 
Nagymegyeren, Komáromban 
és Párkányban voltak gyűjtő-
pontok. 
„Összesen 100 köbméternyi 
adomány gyűlt össze. A szállít-
mány a kárpátaljai kórházakba 
kerül. Az úgynevezett elfelej-
tett, a kórházban hagyott cse-
csemők megsegítése a célunk. 
A kicsik később nevelőotthon-
ba vagy nevelőszülőkhöz kerül-
nek, mi pedig azt szeretnénk, 
hogy amíg a kórházban vannak, 
addig se szenvedjenek hiányt 
semmiben” ¬ mondta lapunk-
nak Mészáros Anikó, a gyűjtés 
egyik szervezője.
Darvas-Tanácsné Novák Esz-
ter 2017-ben került kapcso-
latba Sipos József kárpátaljai 

református lelkésszel, és a 
nagyszőlősi, valamint a bereg-
szászi kórház „elfelejtett gye-
rekeinek” gyűjtöttek először. 
2017 júniusában küldték az 
első nagyobb mennyiségű 
adományt. Azóta állandó kap-
csolatban vannak, többször 
szerveztek gyűjtést, sikerült 
elérniük, hogy a nagyszőlősi 
kórházban sokkal jobb körül-
mények között lehessenek a 
kisbabák. Külön babagondozó 
foglalkozik velük, és hama-
rosan elkészül egy fejlesztő-

játszószoba is. Megalakult a 
KEGYES, vagyis a Kárpátaljai 
Elfelejtett Gyermekek Segíté-
se csapat, számos önkéntesük 
hetente többször is bejár a 
kicsikhez. Igyekeznek legalább 
ugyanezeket a dolgokat elérni 
a munkácsi kórházban, és ha 
sikerül, más kórházakban is.
Még nincs vége, mondták a 
szervezők, mert nagyon kell 
a segítség; az itt élő emberek 
ugyanis el sem tudják elkép-
zelni, mekkora ott a szegény-
ség.    (k)

Gyűjtést szerveztek az 
Ukrajnában, Kárpátalján 
élő, rászoruló gyerekek 
megsegítésére. Az akció 
Somorjáról indult és pár 
nap alatt egész Csallóközbe 
eljutott.

Épül az Ambrózia 
idősotthon új pavilonja

A napokban megkezdődött 
az Ambrózia idősotthon új 
pavilonjának építése. A köz-
művesítés és az alapozás 
már korábban megtörtént,  
a munka a falazással folyta-
tódik. A kivitelezés ezzel a 
második szakaszba lépett, 
amely során a helyükre 
kerülnek a nyílászárók, elké-
szül a tető, majd az anyagi 
lehetőségektől függően a 
beltéri hálózatok kiépítésére 
is sor kerül. Az önkormány-
zat a város idei költség-
vetéséből 300 ezer eurót 
(ÁFA-val) különített el az 
építkezés második szakaszá-

nak finanszírozására, a munka 
befejezését 2020-ra tervezik. 
Az egyszintes épület 16 férő-
helyes lesz, nővérszobát és 
egyéb, a közegészségügyi elő-
írásoknak megfelelő kiszolgá-
lóhelyiségeket is kialakítanak 
benne. Az új pavilont és a 
felújítás alatt álló ispotály-
kápolna tetőzetét egybeépí-
tik, vagyis eredetihez hasonló 
állapotába állítják vissza az 
objektumot. A második kivi-
telezési szakasz elindítása 
alkalmával Orosz Csaba pol-
gármester és Veres Gábor 
alpolgármester is ellátogatott 
az építkezésre.                    (la)

Akadálymentes zebrák 
az Iskola utcában

Az Iskola utcában a közelmúlt-
ban akadálymentesítették a 
Bél Mátyás Alapiskola előt-
ti gyalogátkelőhelyet, majd 
az utca további szakaszainak 
korszerűsítésével folytatódott 
a munka. Április utolsó heté-
ben fejeződött be az óvoda 
előtti gyalogátkelő, pár nappal 
később pedig a járda egy sza-

kaszának akadálymentesítése. 
Ez a negyedik olyan járdasza-
kasz az Iskola utcában, amit a 
mozgáskorlátozottak is problé-
mamentesen tudnak használni. 
Az önkormányzat kiemelten 
kezeli ezt a problémát, a város 
idei költségvetéséből mintegy 
8000 eurót különített el erre a 
célra.     (l)
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Világviszonylatban is 
vezető az olasz Vetrya

Az olasz Vetrya világviszony-
latban is vezető az információs 
technológia, valamint a legújabb 
generációs adatátvitel kutatása 
és fejlesztése terén, tevékenysé-
ge a telekommunikáció, a média, 
a mobil-reklám és a szórakozta-
tás területére összpontosul. 
Ügyfélkörét olyan, a média- és 
telekommunikációs piacot uraló 
multinacionális vállalatok alkotják, 
mint a Mediaset, a Rai, a Telecom, 
a Wind, a Google és mások. A 
vállalat több díjat is kapott, az 
amerikai elnök és az olasz köztár-
saság elnöke is kitüntette a céget 
a fejlesztésekért, és Olaszország-
ban többször is megkapták Az év 
munkáltatója díjat.

Látogatás Orvietóban
Matteo Montanari, a Vetrya nem-
zetközi kapcsolatokért felelős 
vezérigazgatója és európai vezető 
menedzsere május eleji látogatá-
sa során Richard Raši beruházá-
sokért és informatizációért felelős 
miniszterelnök-helyettessel, hiva-
talvezetőjével, Patrik Krauspéval, 
Jaroslav Kmeťtyel, a közigazgatás 
informatizációjáért felelős szekci-
ójának vezérigazgatójával, Peter 
Helexával, a Szlovák Posta vezér-
igazgatójával, Jozef Viskupičcsal, 
Nagyszombat megye elnökével, 
Peter Markovičcsal, a megyeel-
nöki hivatalvezetőjével, valamint 
Petronela Ďurekovával, a megyei 
hivatal külkapcsolatokért felelős 
osztályvezetőjével is találkozott. 
Május 9-én a Vetrya vezetésé-
nek meghívására Orosz Csaba 
polgármester és Veres Gábor 
alpolgármester viszonozta a 
látogatást, és a Rómától mintegy 
120 kilométerre északra fekvő 

Orvietóba utazott, ahová Durdik 
Rudolf is elkísérte őket. Városunk 
vezetői megnézték a cég székhe-
lyét és betekintést nyerhettek a 
Vetrya működésébe. „Az Vetrya 
orvietói székhelye festői környe-
zetben van, szinte város a város-
ban. Szőlőültetvény veszi körül 
a létesítményt, van ott óvoda, 
továbbképzőközpont, technikai és 
képzőművészeti múzeum, sport-
pályák, könyvtár és játszóterek. 
Mintegy 160-an dolgoznak ebben 
a központban, az alkalmazottak 
több mint 40 százaléka nő. A vál-
lalat elfogadta a szlovákiai telep-
hely létrehozásának tervét, de azt 
egyelőre nem tudjuk pontosan, 
hogy Somorján milyen volumenű 
beruházást terveznek” ¬ mondta 
Veres Gábor alpolgármester.

Olasz vendégek 
a Pomlé Fesztiválon?

Orosz Csaba elmondta, a cég 
Durdik Rudolf közvetítésével 
vette fel a kapcsolatot Somorja 
vezetésével. „A vállalat alapító-
ja és ügyvezető igazgatója azt 
monda, komolyan gondolja a 
szlovákiai letelepedést, Katia 
Sagrafena úgy látja, Somorja 
megfelelő helyszín itteni rész-
legük kiépítésére. Giuseppe 
Germani, Orvieto polgármes-
tere is fogadott bennünket, és 
meghívta a somorjai delegációt 
a helyi gasztronómiai feszti-
válra. Felvetette, hogy ezen a 
területen is lehetőséget lát az 
együttműködésre. Mi pedig 
viszonoztuk a meghívást, a ter-
vek szerint az augusztus végi 
Pomlé Fesztiválon látjuk vendé-
gül Somorján Orvieto képvise-
lőit” ¬ mondta.                     (l, k)

Megtartotta évzáró közgyűlését a 
mozgáskorlátozottak alapszervezete
Május 11-én tartotta évzáró 
közgyűlését a Szlovák Moz-
gáskorlátozottak Somorjai 
Alapszervezete. A rendez-
vény a kultúrházban zajlott, 
a köszöntő után egyperces 
csenddel emlékeztek Sipos 
Ferencre, aki áprilisban hunyt 
el. Ezután megválasztották 

az alapszervezet vezetőségi 
tagjait és a bizottsági tagokat, 
majd beszámoló hangzott el 
a tavalyi évről, ezt követte a 
pénztári beszámoló, az ellen-
őrzőbizottság, a mandátum- 
és szavazatszámláló bizottság 
jelentése. Ismertették az idei 

évre tervezett programokat, 
majd az önkormányzat nevé-
ben Veres Gábor alpolgár-
mester üdvözölte a jelenlé-
vőket, megköszönve az alap-
szervezet munkáját. Elmond-
ta: a város minden erejével 
támogatni fogja a tevékenysé-
güket ebben az esztendőben 

is. A további beszámolók után 
Fehér Ferenc, az alapszervezet 
elnöke szólt az egybegyűltek-
hez. Megköszönte a vezetőség 
és az ellenőrzőbizottság tag-
jainak egész évi munkáját és 
sok erőt és sikert kívánt erre az 
évre is.    (k)
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Negyedikesek mérték össze matektudásukat 
Samaria névvel matematikaversenyt szerveztek 
városunkban 2019. május 7-én az alapiskolák negye-
dikes tanulói számára.
„2018-ban, a város oktatási bizottságában vetődött 
fel az ötlet, hogy szervezzünk versenyt a gyerekeknek, 
ahol összemérhetik matematikatudásukat. 15 felada-
tot dolgoztunk ki a negyedikesek számára, a magyar 
és a szlovák iskola tanuló is részt vettek a versenyben, 
összesen 18 gyerek. Minden iskola 60 példát adott le 
az úgynevezett feladatbankba, ezek közül választotta 
ki a versenyfeladatokat egy független pedagógusokból 
állócsapat. A Bél Mátyás Alapiskola tanulói szerepeltek 
a legjobban, ők szerezték meg az első három helyet. Az 
1. helyezett Matej Mitka lett, a 2. helyen Filip Bystričan 
végzett, a harmadikon pedig Michal Čáky” ¬ mondta 
el Veres Gábor alpolgármester. A nyertesek 150, 100 
és 50 euró értékű vásárlási utalványt kaptak, amelyen 
sporteszközöket vásárolhatnak. „Ez volt a verseny első 
évada; ha a gyerekek és a felkészítő pedagógussok tet-
szését is elnyerte, jövőre is megrendezzük” ¬ tette hoz-
zá Veres Gábor.                                   (l, k)

Iskolások a csónakházban
Nyár végére új, 141 m2-es 
épülettel bővül a kajak-kenu 
klub csölösztői csónakháza. 
Öltözőket, WC-ket és zuhany-
zókat alakítanak ki benne, 
hogy a fiatalok jobb körül-
mények között edzhessenek. 
Tóth Imre elnök elmonda, 
hogy a klub részt vesz a 
Danube Bike&Boat elnevezé-
sű, a vízi és kerékpáros turiz-
mus fejlesztésére irányuló 
szlovák¬magyar határ menti 

dunai projektben. Ennek kere-
tében az iskolai vízi turizmus 
segítéseként 16 iskolával 
együttműködve tanfolyamo-
kat szervez pedagógusoknak 
és vízitúrákat diákoknak. A 
projektbe az összes somorjai 
iskola bekapcsolódik. A nyár 
folyamán a Kis-Duna mentén 
több mint száz információs 
tábla kihelyezésével segítik 
a folyón haladó vízi turisták 
tájékozódását.          (tuba)

Somorjai gimnazista a rangos történelmi vetélkedő döntőjében
Egyetlen határon túli ver-
senyzőnek, Lancz Nikoletta 
somorjai gimnazistának sike-
rült bejutnia a Budapesten 
megrendezett Tisza István és 
kora országos középiskolai 
történelmi vetélkedő döntőjé-
be. A versenyben 14 középis-
kolás mérte össze tudását. A 
magyarországi Oktatási Hivatal 
által meghirdetett vetélkedő a 
dualizmus kori Magyarország 
miniszterelnökével, Tisza Ist-
vánnal és az Osztrák¬Magyar 
Monarchia történetével foglal-
kozott. Magyarországi és hatá-
ron túli diákok mérték össze 
tudásukat a háromfordulós 
vetélkedőben, az első fordu-
ló tesztfeladatait 559 tanuló 
oldotta meg sikeresen. Az elért 

pontszámok alapján a máso-
dik fordulóba 48-an jutottak 
tovább, közülük három diák 
volt határon túli. A budapesti 
döntőbe 14-en jutottak be, köz-
tük Lancz Nikoletta, a Madách 

Imre Gimnázium szeptimó osz-
tályos tanulója. Niki hónapo-
kig készült a megmérettetésre 
felkészítő tanára, Óváry Péter 
irányításával, és a sok munka 
meghozta gyümölcsét, hiszen 

egyedüli határon túli verseny-
zőként sikerült bejutnia a dön-
tőbe. A téma szaktekintélyeiből 
álló öttagú versenybizottság 
előtt rendkívül sokrétű, sokszor 
interaktív feladatokat kellett 
megoldaniuk a versenyzőknek. 
A szoros versenyben az első 6 
helyezettet emelték ki, azon-
ban, ahogy a szervezők hang-
súlyozták, valamennyi résztve-
vő kiválóan szerepelt. Köztük 
Niki is, akinek ugyan nem sike-
rült az első 6 között végeznie, 
mégis kiválóan helyt állt ezen 
a rangos megmérettetésen. 
Mint elmondta, külön élmény 
volt számára, hogy a versenyt 
megtisztelte jelenlétével Patay 
Tibor, Tisza István dédunokája 
is.     (k)
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Lektorképzés templomi 
felolvasóknak

Magyar nyelvű lelki- és tanulmá-
nyi napon, lektorképzésen vehet-
tek részt a templomi felolvasók 
Somorján.
A rendezvény Stanislav Zvo-
lenský pozsonyi érsek-metropoli-
ta védnöksége alatt valósult meg, 
a főpásztor üdvözletét is tolmá-
csolták a lektorképző-nap elején.
Négy előadást hangzott el a 
somorjai pasztorációs központ-
ban, majd a jelenlévők kérdezhet-
tek az előadóktól, illetve elmond-
hatták tapasztalataikat. Elsőként 
Karaffa János atya tartotta meg 
előadását, az Ószövetség pró-

fétai könyveiben található mes-
siási szövegekről beszélt. Ezt 
követően az Újszövetség vilá-
gába kalauzolta a jelenlévőket 
a második előadó, a Szombat-
helyről érkezett biblikus, Martos 
Levente Balázs atya. Harmadik-
ként Nemes Attila doktorandusz 
atya szólt a lektorok és kántorok 
szerepéről a liturgiában. Negye-
dikként ifj. Derzsi György szín-
művész tartott előadást a szö-
vegközlés művészetéről.
Az előadások után oklevelet 
vehetett át a résztvevők.       (mt)

Franó Szilvia felvétele

Zsúfolásig megtelt a pasztorációs központ előadóterme

Óvodások látogattak 
a városi hivatalba

Remekeltek a somorjaiak 
az elsősegélyversenyen

Munkahelyén, a városházán 
látogatták meg a polgármes-
tert a Duna utcai óvodások, a 
Gomba és a Napocska csoport.
„Óvodánk nagy hangsúlyt fek-
tet arra, hogy a gyerekek meg-
ismerjék szülővárosuk törté-
nelmét, főbb nevezetességeit. 
Mielőtt útnak indultunk volna, 

aprólékos tervezéssel, rajzokkal 
készültek a gyerekek. Lerajzol-
ták a városházát, a polgármes-
tert, városunk címerét és zász-
lóját. Az óvodásokat Sármány 
Ervin hivatalvezető fogadta, aki 

beszélt a városi hivatal épületé-
ről, a hivatalban folyó munkáról. 
Orosz Csaba polgármester épp 
tárgyalt, de az óvodások kedvé-
ért megszakította a munkát és 
fogadta a gyerekeket. Üdvözöl-
hettük Veres Gábor alpolgár-
mestert, Bauer Edit képviselő 
asszonyt és Lakatos Annamária 

szakosztályvezetőt is. A gyere-
keket minden érdekelte, körül-
néztek, majd átadták a rajzaik-
ból készült könyvet” ¬ tájékoz-
tatott az óvoda vezetése.

Zacharov Erika, óvónő

Orosz Csaba polgármester 
nyitotta meg 2019. május 
28-án reggel azt az elsősegély-
versenyt, amelyet a Szlovák 
Vöröskereszt helyi szervezete 
rendez meg minden évben az 
iskolások számára. A megmé-
rettetésen idén tíz csapat vett 
részt ¬ a somorjai alapisko-

lák és a gimnázium mellett az 
Ekecsi Egyesített Iskola, vala-
mint a nagymagyari szlovák 
alapiskola versenyzői. Az első 
helyen a somorjai önkéntes 
tűzoltók ificsapata, a másodi-
kon és a harmadikon pedig a 
somorjai Corvin Mátyás alap-
iskola versenyzői végeztek.   (k)

A Kukkónia szabadidőközpontba látogattak a Duna utcai 
szlovák óvoda nagycsoportosai. Végigjárták a szabadidőköz-
pont termeit, kipróbálták az agyagozást, formák segítségével 
apró ajándéktárgyakat ¬ szivecskét, csillagot, napocskát ¬ 
készítettek. Az agyagfigurákat a központban kiégetik, az óvo-
dások pedig odaajándékozhatják őket az anyukájuknak, sze-
retteiknek. A korongozás rejtelmeibe is beavatták a gyereke-
ket, a keramikus megmutatta nekik, hogy működik a korong, 
és percek alatt apró cserepet formált az agyagból a gyere-
kek legnagyobb örömére. A foglalkozás végén az apróságok 
kipróbálhatták a csocsóasztalt is, nagyon élvezték a játékot. 
Júniusban újabb óvodai csoportot várnak kézműves-foglal-
kozásra a somorjai Kukkónia Szabadidőközpont munkatár-
sai.          (k)

Agyagoztak, korongoztak 
az óvodások a Kukkóniában
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A ZALABAI ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR AJÁNLJA 
CAROLINE BERNARD: ALMA MAHLER – BÉCS MÚZSÁJA
Anna Schindler a századfordulós, szecessziós 
Bécs híres szépsége. Kegyeiért a Monarchia 
minden tájáról érkezett írók, festők, zene-
szerzők versengenek. A művészszalonokban 
hódító Almát először Klimt, majd Gustav 
Mahler tehetsége nyűgözi le. A zeneszer-
zői ambíciókat dédelgető fiatal nő nagy árat 
fizet a Mahlerrel kötött szerelmi házasságá-
ért: le kell mondania saját zenéjéről, és csak 
a férje érvényesülését szabad elősegítenie. 
Az asszony ihlető múzsa, támogató társ, mellette a zseni Mah-
ler szárnyal és karriert épít. Alma Mahler egy idő után azonban 
ennél többre vágyik...

AMY BLOOM: KÖZÖS TITKAINK
Lorena Hickok 1932-ben ismeri meg Eleanor 
Roosveltet a későbbi elnök, Franklin Roosevelt 
kampánya során. Lorena szegénysorban nőtt 
fel Dél-Dakotában, ám később korának legelis-
mertebb újságírója lett. Hick, ahogy barátai hív-
ják, először nem rajong az idealista és előkelő 
Eleanorért, ám ahogy jobban megismeri, szo-
ros kapcsolat alakul ki közöttük, s a barátságuk 
végül szerelemmé mélyül.  Hick a Fehér Házba 
költözik, mint a fist lady legjobb barátja. Való-
di státusza éppen úgy nyílt titok, mint az, hogy Franklin Rooselvelt 
is szeretőket tart. Amy Bloom regénye magával ragadó, képet fest 
szenvedélyről, politikáról és a Fehér Ház kulisszatitkairól.

Második helyezett lett és kiemelt arany minősítést szerzett 
a Nagy Csali a Szivárvány fesztiválon. A 17. Szivárvány Regi-
onális Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivált Bükön rendez-
ték meg májusban, 30 együttes mérettette meg magát. A 
somorjai Csali Gyermek Néptáncegyüttes Nagy Csali csoport-
ja a 2. korcsoportban versenyzett és kiemelt arany minősítés-
ben részesült, valamint elnyerte a fesztivál legjobb produkció-
jáért járó különdíjat is, mely egyben meghívást jelent a kétna-
pos Soproni Folklórfesztiválra.

Vajdasági Irodalmi Karaván a Csallóközben

Szép eredményeket ért el az Ambrus Lelkes Simona vezette Simi 
Dance, a Kukkónia Szabadidőközpont tánccsoportja május 12-én, 
Léván a Showtime 2019 táncbajnokságon is. Večerníček – Esti mese 
című koreográfiájuk mini-pop kategóriában arany, Galaxy című előadá-
suk gyermek-pompom kategóriában szintén arany minősítést kapott, 
míg a You Are The One gyermek-open kategóriában második, vala-
mint a Live Is Life gyermekdiszkó kategóriában szintén második lett. 
A négy dobogós helyezéssel az együttesnek jó esélye van arra, hogy 
továbbjut az Európa Bajnokságra, amelyet júniusban rendeznek meg 
Magyarországon, Balatonfüreden.                   (l)

Író¬olvasó találkozóra érketett 
májusban a Vajdasági Irodalmi 
Karaván képviseletében Var-
ga Tamás, Bíró Tímea, Döme 
Szabolcs, Benedek Miklós és 
Patócs László Somorjára, Duna-
szerdahelyre és Nagymegyerre. 
Az írókat a Szlovákiai Magyar 
Írók Társasága (SZMÍT) hívta 
meg. A vajdasági vendégek a 
megérkezés estéjén Vida Ger-
gely, Barak László és Kovács 
Barnabás, a SZMÍT tagjai, 
valamint Angyal Sándor, a Fia-
tal Írók Körének egykori tagja, 
és Nagy Erika, a SZMÍT titká-
ra társaságában vacsoráztak. 
A vajdasági írók, költők Angyal 
Sándor vezetésével rendha-
gyó irodalomórát tartottak 

Nagymegyeren, a Szlovák és 
Magyar Tannyelvű Kereskedel-
mi Akadémián, majd a somorjai 
Zalabai Zsigmond Városi 
Könyvtárban mutatkoztak be. 
Ellátogattak a Dunaszerdahelyi 

Magángimnáziumba is, ahol 
Nagy Erika vezetésével tartot-
tak rendhagyó irodalomórát az 
elsős diákoknak.
A rendezvény a magyarországi 
Emberi Erőforrások Miniszté-

riuma támogatásával való-
sult meg, célja, hogy a Kár-
pát-medencei magyar alkotók 
megismerhessék egymás iro-
dalmi munkásságát, folyóirata-
it, kiadványait.                (km)
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Újra kikötött a KOMP Somorján
Kilencedik alkalommal ren-
dezték meg a KOMP, azaz a 
Kortárs Magyar Panoráma 
kiállítást Somorján. A tárlatot 
Böröndi Lajos költő nyitotta 
meg május 10-én. 
Minden kiállítóról ejtett néhány 
keresetlen szót, találó mon-
datokban fogalmazta meg, 
hogyan látja őket, milyen érzé-
seket keltenek benne alkotása-
ik. „Somorján lenni jó. Körülötte 
már néhány település elesett 
és alásüllyedt a tengerben. 
Ebben a városban még van 
valami a régiből. Most itt kötött 
ki a KOMP, jó helyen, jókor” – 
fogalmazott nyitóbeszédében. 
A KOMP a Csallóközben és 
a Szigetközben élő és alkotó 
kortárs képzőművészek közös 
fóruma. Zuzana Benková, Bor-
bély Károly, Borbély Máté, 
Dolán György, Füredi Kornél, 
Juhász Tibor, Karaffa Attila, 
Karczagi Endre, Lebő Ferenc, 
a Munkácsy-díjas Lipcsey 
György, Mile-Tóth Judit, Miro 

Gábriš, Simon Anikó, Uzsák 
Zoltán és Varga György alko-
tásait május 30-ig láthatták az 
érdeklődők a városi művelődési 
központ Tallós Prohászka Ist-
ván Kiállítótermében.
Ez a művészeti panoráma 
Somorja és testvérvárosa, 
Mosonmagyaróvár égisze alatt 
működik, jeles magyarországi 
és szlovákiai alkotók részvé-

telével. Alapeszméje hirdetni 
a szépséget, a pozitív érzése-
ket, gondolatokat közvetíteni, 
megmutatva, hogy a különbö-
ző kultúrák, emberek tudnak 
hasonlóan gondolkodni a tisz-
taság, a tisztelet és a tisztes-
ség alapvető emberi értékeiről 
a harmónia nyelvén, a művé-
szet eszközeivel. 
„Van bennünk valami végtelen 
szomjúságérzés, hogy több 
van bennünk annál, ami min-
dennapjainkat uralja. Valami 
vágy, valami transzcendens, 
valami igazi emberi. Még 
akkor is, ha a kétszer kettő 
józansága többször hull ránk, 
mint ahogyan szeretnénk” 
¬ írja Nagy István, Magyar-

ország agrárminisztere a 
kiállítás katalógusában. „A 
művészet életforma és külde-
tés, amely azt példázza, hogy 
szellemi és érzelmi értékeink 
vannak, s figyelmeztet arra, 
hogy ezeket az értékeket egy-
re kevésbé kezeljük jelentő-
ségüknek megfelelően. Mert 
szeretünk tovább sietni, ismé-
telgetve a régi mondást: az 
idő pénz. A művészek azon-
ban másként gondolkodnak 
az időről. A formáló, alkotó 
kéz nem számolgatja a perce-
ket, hiszen az alkotás minden 
mozzanata cél is egyben” ¬ 
mondta Orosz Csaba polgár-
mester a KOMP 2019 kiállítá-
sának megnyitóján.  (k)

VMK
Június 13., 17.00:  Smejko a Tanculienka  
– gyerekelőadás szlovák nyelven
Június 28–29.:  Korona Udvar Zenei Napok

Mozi Klub
Június 13., 18.00:  Skutka Miklós: Julien könyve – 
ősbemutató

At Home Gallery
Június 30-ig: Kusza idő – Serge Marchetta 
(Canada) és Masha Ryskin (USA) közös installációja

Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár
Június 26., 9.00: Interaktív játék-kiállítás Horváth 
Róbert fafaragó mester fajátékaiból

KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK 
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Közlekedés: 
terítéken a kerékpárút és a déli elkerülő út
Fél év telt el azóta, hogy az új 
képviselő-testület és annak 
szakbizottságai megkezdték 
munkájukat. Több poszton 
új arcok jelentek meg, így a 
közlekedési, köz- és tűzbiz-
tonsági szakbizottság élén 
is. Elnökével, Jávorka Tamás 
műépítésszel városunk közle-
kedési problémáinak lehetsé-
ges megoldásait vettük gór-
cső alá.

Mi volt a személyes motiváci-
ója, amikor elvállalta az elnöki 
tisztséget?
A polgármester felkérését a 
szakbizottság elnöki poszt-
jának betöltésére elsősorban 
azért vállaltam, hogy lehető-
ség szerint közreműködjek a 
kerékpáros közlekedés és az 
ahhoz szükséges infrastruktúra 
fejlesztésében. Szívügyemnek 
érzem ezt a témát, ha csak 
tehetem, jómagam is két keré-
ken rovom a város utcáit és a 
környéket.

Mennyiben sikerült e téren 
előrelépniük?
Már ez év első hónapjaiban 
sikerült megnyerni az ügyünk-
nek az e témára szakosodott 
Cykloprojekt tervezőirodát, 
amely megkezdte városunk 
kerékpár-közlekedési kon -
cepciójának kidolgozását. A 
cég két munkatársa is Somor-
járól származik, így a helyisme-
ret garantált. A tanulmánynak 
szeptemberben kell elkészül-
nie, és ez fog a további, rész-
letesebb tervdokumentációk, 
illetve a pályázatok alapjául 
szolgálni, amelyeket a megye 
vagy a kormány ír ki. Ugyanak-
kor még januárban elkészült a 
Négyeseki¬Úszor kerékpárút 
javított, aktualizált változata, 
amelynek engedélyeztetésére 
még idén sor kerül.

A választások előtt szóba 
került a Pozsonyi út kereszte-
ződéseinek korszerűsítése is. 
Lett elmozdulás e téren?
Igen. A Kaufland bővítése kap-
csán a város vezetése meg-
egyezett a bevásárlóközpont 

képviselőivel bizonyos járu-
lékos beruházások felvállalá-
sáról. Konkrétan a Kaufland 
és a LIDL közti kereszteződés 
paramétereinek javítása, a 
parkolóhelyek bővítése és egy, 
a Kaufland és az autóbusz-
megálló közötti járdaszakasz 
megépítése került szóba. Ez 
utóbbi tervezése a napokban 
fejeződik be, az engedélyezést 
az önkormányzat, a kivitele-
zést, amelyre remélhetőleg 
jövőre kerül sor, a Kaufland 
vállalta. Előrelépés történt az 
autóbusz-állomásnál található 
két útkereszteződés optima-
lizálása, átépítése terén is. A 
tervezés az áthaladó forga-
lom számlálásával már meg-
kezdődött, így belátható időn 
belül szakmailag újraértékeljük 
annak a három forgalmi cso-
mópontnak a szerepét, amely 
a Pozsony felől érkező forgal-
mat fogadja.

Az elkövetkező hetekben 
kerül sor az egykori zsinagó-
ga környékén található utcák 
egyirányúsítására. Milyen 
szem pontok alapján fog ez 
megtörténni?
Az elmúlt választási időszak-
ban készült egy ún. forgal-
mi generel, amely komplex 
módon értékeli városunk köz-
lekedési helyzetét és lehető-
ségeit. Készítője különböző 
forgalomszervezési szituációk 
digitális szimulációját is el tud-
ja végezni. Ilyen módon fogja 
kiértékelni a Zsinagóga körüli 
utcák egyirányúsításának lehe-
tőségeit. Reméljük, ez a mód-
szer hozzásegít a jó döntés 
meghozatalához.

Mit tud kezdeni az önkor-
mányzat az x-bionic® sphere 
sport- és szabadidőközpont 
rendezvényei idején ugrás-
szerűen megnövekvő sze-
mély- és kamionforgalom-
mal?
A megoldás az úgynevezett 
déli elkerülőút megépítése 
volna, amellyel a városfej-
lesztési terv 2017-ben elfo-
gadott módosítása is számol. 

Az önkormányzat a közel-
múltban rendelte meg annak a 
tanulmánynak az elkészítését, 
amely alapján sor kerülhet az 
út nyomvonalának kijelölésére. 
A tanulmány eredményei beke-
rülnek a területfejlesztési terv 
következő, aktualizált változa-
tába.

Nemkülönben fontos téma 
a járdák, gyalogos átkelők 
akadálymentesítése. Hol tart 
Somorja e téren?
Az akadálymentesítés város-
unkban folyamatos, idén példá-
ul az Iskola utcában épült meg 
néhány ilyen szakasz. Képvise-
lőként felmértem a helyzetet a 
tágabb városközponton belül, 
így már rendelkezésünkre áll 
egy térkép, amely alapján pon-
tosan megállapítható, mely 

utcák vannak jól vagy kevés-
bé akadálymentesítve. Sze-
retném, ha a jövőben e téren 
gyorsabban haladnánk, hiszen 
már viszonylag kis beruházá-
si költséggel érezhető javulás 
érhető el. Véleményem szerint 
nagyobb összeget kell majd e 
célra előirányoznunk a költség-
vetésben.

A közlekedési szakbizottság 
véleményezi a hivatalba beter-
jesztett tervdokumentációkat 
is. Mit tartanak szem előtt a 
döntés meghozatalakor?
Igyekszünk nemcsak a sofő-
rök, hanem a kerékpárosok 
és a gyalogosok szempontja-
it is figyelembe venni, hiszen 
Somorja kisvárosi jellegéből 
adódóan ennek is fontos szere-
pe van.   (la)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk június 
30-án, halálának 5. évfordulóján a drága jó férjre, 
édesapára és nagyapára,
SIPOS KÁROLYRA.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek 
emlékének egy néma pillanatot ezen a számunkra 
oly szomorú évfordulón.

A gyászoló család
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondok minden kedves 
rokonnak, ismerősnek és szomszédnak, akik 
május 30-án elkísérték utolsó útjára drága 

lányomat,

ÁLLÓ ILIKÉT

a tejfalusi temetőben.
Köszönöm a sok szép virágot, koszorút és 

a vigasztaló szavakat, amelyekkel mély 
fájdalmamat enyhítették.

Szomorú édesanyja és testvére, Imi, valamint a 
gyászoló család.

Egyben köszönetet mondok a somorjai tűzoltó-szervezet 
tagjainak, akik készségesen segítséget nyújtottak a beteg 

leányom levitelével a gyorsmentőhöz.
Még egyszer köszönöm.

Álló Klára

Hagyománnyá vált, hogy az önkormányzat képviselői minden 
hónap utolsó hetében felköszöntik azokat a nyugdíjasokat, akik 
abban a hónapban jubilálnak. Orosz Csaba polgármester a nyug-
díjasklubban találkozott a születésnapjukat ünneplőkkel. Köszö-
netet mondott nekik a helyi közösségért végzett munkájukért, 
majd átadta az önkormányzat szimbolikus ajándékát. A meghí-
vottak listáján ez alkalommal 31 személy szerepelt, a legidősebb 
közülük májusban ünnepelte 95. születésnapját.              (l)

Lakástüzek oltását 
gyakorolták a tűzoltók

Fél év alatt másodszor is meg-
küzdöttek a Somorjai Önkéntes 
Tűzoltó-testület tagjai a „tűzoká-
dó sárkánnyal”, azaz a német 
Dräger cég Fire Dragon 7000 
szimulációs konténerével, amely-
ben a lángló zárt belső terekbe 
való behatolást és a beltéri tüzek 
oltását gyakorolhatták.
Ürge Lajos, a somorjai tűzoltó-
testület parancsnoka elmondta, 
az első, 2018 októberében zaj-
lott gyakorlat sikerére alapozva 
hozták el a berendezést másod-
szor is Szlovákiába, ezúttal 
Somorjára. „Az első, pozsonyi 
kiképzésen tizenöt tűzoltónk 
vett részt ¬ mondta ¬, idén, 
május 22. és 26. között viszont 
már mintegy százötven üzemi 
és önkéntes tűzoltót sikerült 
bevonnunk. A somorjaiakon 
kívül a csallóközcsütörtöki, a 
pozsonypüspöki, a lozornói, a 

nagypakai, a nagymagyari, a 
vágfarkasdi, a gombai, a bősi és az 
Uherský Brod-i kollégák is eljöttek, 
hogy a berendezésben gyakorol-
ják a lakás- és pincetüzek oltását, 
illetve az új módszert, az impulzív 
oltást. A négytagú csapat mozgá-
sát oktató figyeli a konténerben, és 
értékeli a munkájukat. Akik sike-
resen teljesítenek, öt évre szóló 
tanúsítványt kapnak.” Városunk 
polgármestere, Orosz Csaba is 
megtekintette a gyakorlatot, és 
Alexander Nejedlý, a Tűzoltó és 
Mentő Testület országos parancs-
noka is ellátogatott a somorjai 
tűzoltóállomásra. A gyakorlatban 
való aktív részvételnek köszön-
hetően már mintegy negyvenre 
tehető azoknak a somorjai tűzol-
tóknak a száma, akik sikerrel vet-
ték a szimulációs gyakorlatot, ami 
garantálja az országos elsőséget 
számukra.                   (l, k)

Óvodák nyári nyitvatartása
A városunk fenntartói hatáskörébe tartozó óvodák 

nyitvatartása a nyári szünidőben:

2019.  július 31-ig minden óvoda üzemel az Iskolai utcai 
Óvoda kivételével, ahol 2019. július 8-tól tetőjavítás folyik

2019.  augusztus 1-jétől egyik óvoda sem üzemel
2019.  szeptember 2-től valamennyi óvoda üzemel
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Közel félmillió euró kellene a II. ligához

Mi lesz veled STK? 

Kezdjük a 2018/19-es idény 
elején.
Még a Fluminense vezetősé-
ge alatt vágott neki a csapat. 
Július végén itt volt Marco 
Manso sportigazgató, aki az 
utolsó pillanatban összeállí-
tott egy csapatot. Felállította a 
költségvetést, ami alapján alá-
írta a szerződéseket. Ezután 
már egyszer sem mutatkozott 
Somorján. Nem jött a beígért 
pénz a Fluminensétől. Csak 
65 ezer euró érkezett meg 
a felnőtt csapat működésé-
re. A szerződésben rögzített 
összegnek ez csak töredéke 

volt. Októberig valahogyan 
bírtuk, majd kiutaztunk Bra-
zíliába. Új együttműködésben 
egyeztünk meg. Átvettük az 
irányítást, mivel úgy műkö-
dött a klub, hogy nem volt itt 
emberük.

Ön lett a klub elnöke, télen 
újabb változások történtek. 
Milyen céllal vágtak neki a 
2019-s évnek?
Az őszi idény után átvettük a 
klub irányítását. A jelenlegi 
többségi tulajdonos, Csutora 
Norbert és más társtulajdo-
nosok segítségével anyagi-

lag megoldottuk a tavaszi 
idényt. Az STK be tudta 
fejezni az idényt. Kifelé nincs 
tartozásunk.

Hogyan értékelné a tavaszi 
idényt?
Sikerült új csapatot építe-
ni, környékbeli játékosokat 
igazoltunk. Megtartottuk 
Németh Tomit, megszerez-
tük Almási Lacit és a nagy 
tehetséget, Méry Tomit. 
Nagyon jól sikerült a téli fel-
készülés, legyőztük az For-
tuna ligás Aranyosmarótot, 
a DAC kombinált csapatát, 
nagyon jó meccset játszot-
tunk a Nyitrával. Aztán az 
első tavaszi fordulóban 
Bártfán óriásit odacsaptak 
nekünk. Három játékosunkat 
kiállították, stb… Összedőlt 
az előre felállított koncep-
ció. Két hónapig készültünk 
és aztán rendesen bele-
nyúltak. Eltartott egy ideig, 
mire megtaláltuk a helyes 
utat. Végül hétpontos előny-
nyel bent maradtunk. De 
többet vártam a csapattól. 
Igaz, nagyon nehéz idény 
van mögöttünk, de tisztelet-
tel, becsülettel végigcsinál-
tuk. Mindenkinek köszönöm 
jár, aki segített ebben. Úgy 

működtünk, mint egy család, 
ennek köszönhetjük, hogy 
bent maradtunk.

Nehezebb vezetőnek lenni, mint 
játékosnak?
Nehezebb. Nagy a felelősség. De 
tudtam, mi vár rám, hogy hogy 
nem lesz egyszerű. De mivel 
somorjai vagyok, felvállaltam és 
becsülettel végigcsináltam. Csak 
így, a pályán kívül látja az ember, 
mivel jár egy klub működtetése. 
Somorján vannak olyan embe-
rek, akik szívvel-lélekkel csinál-
ták, és olyan részvényesek is, 
akik anyagilag segítették a focit. 
Például Csutora Norbert, aki ,,fut-
ballőrült”, szereti és támogatja 
a focit. A második liga nagyon 
komoly országos bajnokság, ami-
hez komoly összegre van szük-
ség. Meglátjuk, hogyan tovább. 
A jelenlegi csapattal lehetne 
tovább dolgozni. Van tartása, 
tehetségesek a srácok. De biz-
tos anyagi háttér is kell. Ha nem 
tudom garantálni a szerződések 
teljesítését, nem megyek bele az 
új szezonba.

Meddig kell eldönteni, hogy 
vállalja-e az STK a második 
ligát?
Június 15-ig. Jelenleg is több 
befektetővel tárgyalunk.

Vége a házasságnak a brazilokkal, az első kritikus évet túlélte 
az STK Somorja labdarúgócsapata. A kék-fehérek továbbra is 
a második ligában szerepelhetnek. Ha sikerült előteremteni az 
anyagiakat. Mi várható a Pomléban? ,,Június 15-ig kell eldönte-
nünk, felvállaljuk-e a második ligát” ¬ mondta Horváth Csaba, 
az STK Somorja elnöke. 

Sikeres ifjúság
„Az U17-es és U19-es csapat mint újonc bent maradt a II. 
ligában. Ez nagyszerű eredmény, ilyen magas osztályban 
ebben a kategóriában még nem volt csapatunk. Az U15-
ös csapat megnyerte a II. osztályt. De sajnos, különböző ¬ 
néha értelmetlen ¬ feltételek miatt nem léphet magasabb 
osztályba” ¬ mondta Horváth Csaba klubelnök.
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Mekkora összegre van szük-
ség, hogy továbbra is második 
ligás csapata legyen a város-
nak?
Körülbelül 450¬500 ezer euró-
ra. Az állami támogatás nulla, 
marketingből nincs bevételünk, 
csak szponzori pénzekből jöhet 
össze a költségvetés. Január 
óta tudjuk, hogy befejeződött 
az együttműködés a brazilok-
kal. Azóta azon dolgozunk, 
hogy stabilizáljuk a klubot. 
Nem csak egy évről beszélünk, 
hanem hosszú távra tervezünk. 
Jelenleg nincs anyagi fedezete 
annak, hogy a második ligában 
játszunk. Ott fogunk játszani, 
amire pénzünk lesz. Ha a har-
madikra, akkor a harmadikban. 
De ha csak az ötödikre, akkor 
ott.

Gondolom, így egyezett meg a 
játékosokkal is…
Amikor beléptem a klubba, az 
volt az első, hogy átdolgoztuk 
az összes játékosszerződést. 
Olyan összegeket írtunk bele, 
amit minden hónapban meg-
kaptak a játékosok. Nem úgy, 
mint a braziloknál, amikor 
hosszú hónapon keresztül 
nem kaptak egy centet sem. 
Ha mindent úgy ment volna, 
ahogy a brazilok beállították, 
valószínű, hogy az STK nem 
tudta volna befejezni a bajnok-
ságot és visszasorolták volna 
a VII. osztályba. Említettem, 
hogy folynak még a tárgyalá-
sok, nyitott vagyok, minden-
kivel leülök tárgyalni, akinek 
érdeke a somorjai foci. A játé-
kosokkal úgy egyeztem meg, 
hogy mindenkinek időben szó-
lok, elmondom, hogyan tovább. 
Nagyon sajnálnám, ha nem 
folytathatnánk a II. ligában, de 
csak azt fogjuk vállalni, amire 
lesz anyagi fedezet.

A brazilok távozásával eltűnik 
a Fluminense a klub nevéből?
Igen. A Fluminense szponzor-
ként szerepelt a nevünkben. 
Még nem tudjuk, mi lesz a klub 
neve. Én kétnyelvűt szeretnék: 
FC STK Šamorín¬Somorja. De 
természetesen meg kell várni 
a tárgyalások végét. Ha jön egy 
befektető, akkor neki is bele-
szólása lesz a klub nevébe.

Duducz Tibor

Jakubík és Zalka: ezüstérem a VK-ról
Két somorjai kajakos is ott ült a 
szlovák kajaknégyesben, amely 
második lett a duisburgi világ-
kupa 500 méteres versenyén.
,,Nagyon boldogok vagyunk, 
hogy sikerült ilyen remek 
eredményt elérnünk A világ-
kupát megelőzően csak négy-
szer edzettünk együtt. Mi is 
kellemesen meglepődtünk, 
hogy ilyen remekül ment“ ¬  
mondta Simpson. A szlovák 
négyes megnyerte az előfu-
tamot, az elődöntőt és a dön-
tőben csak fél másodpercre 
maradt le a győztes német 

hajó mögött. „Már a világku-
páról is van érmem. Örülünk 
ennek az ezüstnek, hisz itt volt 
mindenki, aki a világ élvonalá-

ba tartozik. Az eredmény azt 
mutatja, hogy jó úton hala-
dunk“ ¬  jegyezte meg Zalka 
Csaba.                                    (dt)

Közel 1500 futó vett részt a népszerű Pomlé Run 7. évfolyamában. 
Először állított csapatot Somorja önkormányzata a tízkilométeres, 
fő futóversenyre. Pirk Ilona, Tóth Imre, Jávorka Tamás, Méry János 
és Hideghéty Csaba az összetettben a 6. helyen végzett. A csa-
pat összes tagja egy órán belül teljesítette a 10 kilométert. Méry 
János és Tóth Imre a férfiak kategóriájában az első száz között 
végzett, Pirk Ilona a nők között 95. lett.
Kovács Roland képviselő is indult, aki a Csigavér SK csapat tag-
jaként a férfiak között a 142. helyen futott be a célba.                (dt) 

Folytatódik a hagyomány, Csölösztőn ismét megrendezik a kajak-
kenu Samaria Kupát. „Idén nem júliusban, hanem korábban, júni-
us 22-23-án rendezzük meg az eseményt. A helyszín változatlan, 
a csölösztői Lagúna tó ¬ árulta el Tóth Imre, a KCK Somorja elnö-
ke, a verseny igazgatója. Minden kategóriában lesznek versenyek, 
az U9-től egészen a veteránokig, mégpedig 200 és 2000 méteres 
távokon.”
A Samaria Cup időpontjában nincs a programon jelentős nem-
zetközi verseny, a kajak-kenu versenyek az Európa játékokon csak 
június 25-én kezdődnek. Ezért a legnagyobb somorjai kajak-kenu 
csillagok is ott lesznek a Samaria Kupán.    (duducz)

Az elmúlt hetekben remek 
eredményeket ért el Méri Esz-
ter, a somorjai tenisz neveltje. 
Először a kettes kategóriájú 
villachi versenyen egészen a 
döntőig jutott, majd remek 
játékkal megnyerte a budapes-
ti négyes kategóriájú versenyt. 
Mindkét városban úgy szipor-
kázott, hogy nem volt kiemelt. 
A junior világranglistán május 
végén a 248. volt, ez eddigi 
pályafutásának legjobb helye-
zése.    (t)

Méri Eszter 
budapesti 

tornagyőzelme

Kosaras sikerek
Két érmet is szereztek az SKK 
Somorja ifjúsági csapatai. Az 
U13-as csapat a kassai döntőn 
harmadik lett, míg az U12-es 
hazai pályán ezüstérmet szer-
zett. A somorjai torna legjobb 
játékosa Tátošová Veronika 
lett.                         (ducz)

Első sor balról: Tóth Imre, Pirk Ilona, Kovács Roland, 
Hideghéty Csaba, Jávorka Tamás és Méry János



12

Végre itt nyár, hiszen a júniust már a 
nyári hónapok közé soroljuk. Az időjárás 
megint megtréfált bennünket, mert amíg 
áprilisban esőért fohászkodtunk, május 
végén napsütésért.
A leggyakrabban termesztett gyümöl-
csünk, az alma gombabetegégei időjá-
rástól függetlenül sok bosszúságot okoz-
nak. Míg száraz időben a lisztharmat, 
csapadákos időben a varasodás gyakori. 
A levéltetvek az időjárástól függetlenül 
szaporodnak, az almamoly is sok kárt 
okoz. Ha az előbb említett betegségek és 
kártevők ellen permetezünk, fontos, hogy 
a permetlébe tapadószert (pl. Silwet) és 
kalciumtartalmú levéltrágyát keverjünk 
(pl. Wuxal Calcium). Június elején a gyü-
mölcsritkítás és a zöldmetszés elvégzé-
séről se feledkezzünk el.

A szőlő lisztharmat és peronoszpóra 
elleni védelme mellet a szőlőmoly elleni 
védekezéssel is számoljunk. A szabadföl-
dön termesztett paradicsom, uborka és 
burgonya, különösképpen esős időben, 
rendkívül fogékony a gombabetegségek-
re. Itt csak a megelőzéssel tudjuk a növé-
nyeket megvédeni, ami azt jelenti, hogy 
heti rendszerességgel preventív kezelést 
kell alkalmaznunk.
A lótetű távoltartására pár éve megjelent 
egy természetes növénykivonatot tartal-
mazó, Talpa Raus nevű készítmény, amely 
elriasztja a vakondot és a mezei egeret 
is. A május végi esős időszak kedvez a 
meztelencsigák elszaporodásának. Ha a 
paprika levelén lyukakat fedezünk fel, ez 
a meztelecsigák éjjeli garázdálkodásának  
jele. Júniusban a pirosló eperszemeken 
gyakran rágásnyomokat észlelünk. Ez is 
az ő művük. A csigák elleni granulátum, 

gél, illetve a csapda használatával vehet-
jük fel ellenük a harcot. Az eper, illetve a 
cseresznye érését már türelmetlenül vár-
ják a rigók és seregélyek. Ellenük hálós 
takarással lehetünk a legeredményeseb-
bek.
A diófa baktériumos betegségei ellen 
virágzástól kezdődően Kuprikol 50 per-
metezést alkalmazunk, amelyet kéthetes 
időközönként legalább kétszer kell megis-
mételnünk. Ajánlatos a permetbe rovar-
ölőt keverni a férgesedés megakadályo-
zására.
A pázsitot megtámadó gombabetegsé-
gek ellen Askon gombaölővel védeke-
zünk. A fűszellőztetés elvégzésével azon-
ban jelentősen csökkenthető a gombabe-
tegségek elterjedése. Az elszaporodott 
kétszikű gyomok ellen Bofix gyomirtót 
használunk.

Lelkes Róbert – Agrosam

Június a kertben

A VÁROSI RENDŐRSÉG KRÓNIKÁJÁBÓL

Eltűnt személyt kerestek 
a városi rendőrök

Egy eltűnt személy keresésé-
ben segített az állami rend-
őrségnek a somorjai városi 
rendőrség. A keresett személy 
pszichiátriai beteg, a járőrök 
végül a buszpályaudvaron 
találták meg. Értesítették az 
állami rendőrséget, akik intéz-
kedtek az ügyben.

Elhanyagolta a kutyáit
Bejelentés érkezett a városi 
rendőrségre, hogy a Fűzfa 
utcában kutyákat tart valaki, 
de nem gondoskodik megfe-
lelően az állatokról. A járőrök 
kivonultak a helyszínre, egy 
régebbi, lakatlannak tűnő csa-
ládi házhoz. A szomszédok 
megmondták, hol lakik a tulaj-
donos. A megadott címen az 
illető édesanyjával beszéltek 
a rendőrök, az asszony azt 
mondta, nem tudja, hol lakik 
a fia. Az üresen álló házhoz 
tartozó telken három pitbullt 
és egy bullterriert találtak 
a városi rendőrök, és megálla-
pították, hogy a tulajdonosuk 
taxisofőrként dolgozik Somor-
ján. Az ügyet vizsgálják.

Elhajtott a vétkes sofőr
Egy bejelentő azzal hívta fel 
a városi rendőrséget, hogy 
egy autó nekihajtott a beton-
korlátnak a Temető utcai 
a körforgalomnál, a Sport Pub 

közelében, és megrongált egy 
parkoló autót. A vétkes sofőr 
a szemtanú szerint elhaj-
tott a helyszínről. A rendőrök 
a helyszínen megállapították, 
hogy két betonkorlát elmoz-
dult a helyéről és egy ott par-
koló autó megrongálódott. 
A városi rendőrök a Tejfalusi 
úton megtalálták azt az autót, 
amellyel feltehetően a balese-
tet okozták. Jelentést tettek 
az állami rendőrségen, akik 
kiszálltak a helyszíre és átvet-
ték az ügyet.

Verekedés a benzinkútnál
Verekedést jelentettek az 
éjszakai órákban a Pozsonyi 
úti benzinkútról. A városi rend-
őrök kiérkezésekor egy ötfős 
társaság iszogatott a helyszí-
nen. Elmondták, hogy közülük 
ketten összevesztek és a bejá-
rat előtt összeverekedtek. Mire 
a rendőrök odaértek, már újra 
egy asztalnál ültek. Mivel az 
egyik férfinek vérző seb volt 
a fején, kihívták a mentő-
ket, akik a helyszínen ellátták 
a sérültet. Az állami rendőrség 
is intézkedett az ügyben.

KÖZÉLET

K E R T É S Z K E D Ő

Júniusban falunapokat 
rendeznek Nagyszarván

Falunapokat tartanak június 
28-án és 29-én Nagyszar-
ván. Péntek délután főzőver-
sennyel, focis vetélkedőkkel, 
ugrálóvárral várják a vendé-
geket a helyi sportpályán, és 
megrendezik a 9. Nagyszarvai 

Forró 3 Mérföld elnevezésű 
futóversenyt is. A falunapi ren-
dezvény másnap a kultúrház 
előtti téren folytatódik, ahol a 
jó hangulatról többek között a 
Rock Fanatic és a Csavargók 
zenekar gondoskodik.         (hk)

Május utolsó péntekén 10. alkalommal rendezték meg a nagy-
szarvai családi napot, melynek hagyományosan a helyi alapisko-
la udvara adott otthont. Gazdag programról és finom falatokról 
közösen gondoskodtak a szervezők és a szülők.

www.samorin.sk
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NIŽŠIE CENY ako na INTERNETE
  www.agrosam.sk
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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


