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Számtalan ünnepével, jeles 
napjával beköszöntött május, 
Pünkösd vagy ígéret hava. Lás-
suk csak, mit is tartogat. Május 
első vasárnapja ¬ amellett, 
hogy az anyák napja ¬, például 
a nevetés világnapja is. Röhej, 
hogy van ilyen? Ki tudja… A 
„világhahota napját” első ízben 

1998-ban rendezték meg egy 
indiai nevető-klubban, s azóta 
egyre több országban tartják 
meg. Azon kívül, hogy majdnem 
annyira jó poén, mint a május 
25-re eső „törülközőnap”, az 
egészség megőrzése szempont-
jából is hasznos. A víg kedély 
ugyanis segíti az endorfin és az 

adrenalin nevű hormonok kivá-
lasztódását, amelyek egyebek 
mellett fájdalomcsillapítóként és 
vérkeringésfokozóként is hatnak. 
Még egy érdekes adalék: míg a 
gyermekek naponta átlagban 
négyszázszor nevetnek fel, addig 
a felnőttek csak napi tizenötször. 
Talán mert túl komolyan vesszük 

az életet, annak mindennapos, 
apró-cseprő bajait, megfeled-
kezve arról az aranyigazságról, 
hogy az élet túl rövid ahhoz, 
hogy búslakodjunk. Müller Péter 
híva segítségül: A nevetés, csakis 
a szívből jövő nevetés emlékez-
tet arra, hogy nem rab vagy ezen 
a világon, csak átutazó!            (la)

Már a nevetésnek is van világnapja

Májusfát állítottak Tejfalun a 
Csemadok helyi szervezetének 
tagjai és a Tejfalusi Alapiskola 
tanulói. Kisebb ünnepséget is 
rendeztek ebből az alkalomból, a 
műsor után az alapiskola udva-
rán megvendégelték a résztve-
vőket és köszönetet mondtak 
a támogatóknak. A májusfa a 
természet tavaszi ébredésének 
Európa-szerte ismert szimbó-
luma. A májusfát régen cso-
portba szerveződve állították a 
legények a lányoknak, akiknek 

ez nagy megtiszteltetés volt. 
Magas, sudár fák voltak erre 
alkalmasak, melyeket a kerítés-
oszlophoz rögzítettek éjjel vagy 
kora hajnalban. Színes szalagok-
kal, étellel-itallal is díszítették. 
Legtöbbször az udvarló legény 
vezetésével állították a fát, de 
egyes területeken a legények 
a rokonlányoknak is állítottak. 
Gyakran a közösségeknek is volt 
egy közös fájuk, aminek a kidön-
tését ünnepély, és táncmulatság 
kísérte.                   (l, k)

Idén is állítottak májusfát Tejfalun
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A Harmonica Classica kamarazenekar klasszikus zenét játszik 
a barokktól napjainkig terjedő korokból. A kamarazenekart 
Hegyi Brigitta alapította 2008-ban. A zenekar több mint tíz-
éves működése alatt számtalan sikeres koncertet adott itthon 
és külföldön.

Hideghéty János (1941¬2019) Tejfalun született. A zene kora 
ifjúságától mindennapos társa volt. A templomi zenéléssel 
1975-ben kezdett foglalkozni. 2009-ig volt a somorjai katoli-
kus templom kántora. 

Culka Cecília 1942-ben született Somorján. Pedagógiai pályá-
ját Nagycétényben kezdte, 1973-tól a somorjai alapiskolában 
tanított, amelynek 1976-tól egészen nyugdíjba vonulásig igaz-
gatóhelyettese volt. Oktatói tevékenysége mellett tankönyve-
ket is írt, és aktívan bekapcsolódott Somorja kulturális életé-
be.

Kiss János 1945. május 6-án született Éberhadon. 1968-ban 
szerzett orvosi diplomát. A munkáját nagy kedvvel és sze-
retettel végezte, mindig ott, ahol éppen szükség volt rá. A 
somorjai vívóklub orvosaként és a Szlovák Vöröskereszt mun-
katársaként szinte mindenki ismeri a városban.

Vass Géza 1961. augusztus 15-én született Vajkán. 1976 óta áll 
a Somorjai Kajak-Kenu Klub szolgálatában. Több mint húsz-
szoros csehszlovák, több mint harmincszoros szlovák bajnok. 
Aktív pályafutása befejezése, 2004 óta a Somorjai Kajak-
Kenu Klub edzője. A klub azóta ötször lett Szlovákia legjobbja. 

Kitüntették Somorja jeles személyiségeit

Idén a Polgármester díjával tün-
tették ki a Harmonia Classica 
Kamarazenekart a művésze-
tek terén végzett kimagasló 
tevékenységért és városunk jó 
hírnevének öregbítéséért. Pro 
Humana-díjat vehetett át Kiss 
János orvos az egészségügy és 
a szociális munka terén végzett 
tevékenységért. Pro Honoris-
díjjal ismerte el Somorja önkor-
mányzata Vass Géza a spor-
tolók nevelése terén és a város 
sportéletében végzett munká-
ját. Pro Civis-díjjal tüntették kit 
Hideghéty Jánost in memoriam, 
a római katolikus egyház számá-

ra végzett áldozatos munkájáért. 
Pro Futura-díjat kapott Culka 
Cecília az ifjú generáció oktatása 
és nevelése terén végzett sok-
éves, kimagasló tevékenységé-
ért. Pro Cultura-díjjal ismerték el 
Keszeli Ferenc áldozatos mun-
káját, amelyet a kutúra terén 
végzett sok éven át. Pro Urbe-
díjban részesült Andrásy Tibor 
festőművész a kultúra területén 
végzett munkája elismerése-
ként. Bálint Lajosnak jelentős 
tudományos, publicisztikai és 
pedagógiai munkájáért ítélte 
oda Somorja önkormányzata a 
Pro Urbe díjat.                  (l, k)

Orosz Csaba polgármester köszöntőjével kezdődött a kép-
viselő-testület ünnepi ülése április 28-án a városi művelő-
dési központ színháztermében. Az ünnepi ülés alkalmával 
adták át a város díjait. Városunk lakosai, illetve a civil szer-
vezetek képviselői olyan személyeket jelölhették a díjakra, 
akik munkájukkal hozzájárultak városunk fejlesztéséhez.
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Keszeli Ferenc Pozsonyban született, negyven éve Somorján 
él. Közel ötven évig volt újságíró, és verseskötetei is mara-
dandó értéket képviselnek. 1990-ben a Magyar Távirati Iroda 
szlovákiai tudósítója lett. Versei, novellái, gyermekversei és 
meséi mellett ismertek művelődéstörténeti, ill. képzőművé-
szeti tárgyú írásai is. 2002-ben megkapta a magyar újságírás 
legmagasabb szakmai kitüntetését, a Táncsis Mihály Díjat. 
2001-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, 
2014-ben pedig a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét.

Andrásy Tibor festőművész idén 87 esztendős. 1970 óta 
So morján él és alkot. Művei megtalálhatók a dunaszerdahelyi 
Csallóközi Múzeum és a pozsonyi Városi Galéria gyűjtemé-
nyében is. Idén februárban a Somorjai Művelődési Központban 
nyílt meg Agónia¬Extázis című tárlata. Alkotásaival támogatta 
a Corvin Mátyás Alapiskolában működő Támaszalap munká-
ját, több képe díszíti az Ambrózia Idősek Otthona falait is.

Bálint Lajos pedagógus, kutató. 1960-ban szerzett matematika–
fizika szakos tanári oklevelet a pozsonyi Comenius Egyetemen. 
1979-ig a nyitrai Pedagógiai Főiskola matematika tanszékének 
tanársegédje, adjunktusa, majd a pozsonyi Pedagógiai Kutató-
intézet munkatársa, később igazgatója, 1994-től az Állami Peda-
gógiai Intézet munkatársa volt. Számos pedagógiai szakcikke és 
oktatáspolitikai írása jelent meg magyar és szlovák nyelven.

Sikeresen pályázott tavaly város-
unk önkormányzata a Szlovákia 
zöld települései ¬ Zelené obce 
Slovenska pályázati kiírás kereté-
ben. A biodiverzitást támogató 
projekt a védett területeken kívüli 
városi zöld infrastruktúra, a faj-
gazdagság és az ökoszisztéma 
sokszínűségének megőrzésére 
irányul. Somorja 16 232,94 eurót 
kapott erre a célra, ebből a pénz-
ből 87 darab facsemete ¬ gyer-

tyán, kislevelű hárs, kocsányos 
tölgy, cseresznyefa és mezei szil 
¬ kiültetését fedezi a Pomléban 
és a temetőben. A munka nagy 
részét a Szlovák Környezetvédel-
mi Ügynökség (Slovenská agen-
túra životného prostredia) által 
kiválasztott cég már húsvét előtt 
elvégezte. A facsemeték árát, a 
kiültetés költségeit és a fiatal fák-
ról való gondoskodás költségeit is 
az elnyert összegből fedezik. (la)

Önkéntesek 
takarították a tejfalusi 

zsidó temetőt

Faültetés a Pomléban 
és a temetőben

Mintegy húsz helyi önkéntes, 
köztük Veres Gábor alpolgár-
mester vett részt az egykori 
tejfalusi zsidó temető terüle-
tének takarításában. A Duna-
szerdahelyi Zsidó Hitközség 
által kezdeményezett és a Cse-
madok tejfalusi alapszervezete, 
valamint Somorja önkormány-
zata által megszervezett akció 
keretében megtisztították a 
szeméttől a temető terüle-
tét, eltávolították a gyomot, a 
bokrokat és az elszáradt fákat 
a sírok mellől, lekaszálták a 
füvet, kitisztították az árkot. A 
munkához szükséges műszaki 
berendezéseket a városi tulaj-
donú Area Šamorín Kft. bocsá-
totta az önkéntesek rendelke-
zésére. Négy óra alatt mintegy 
12 teherautónyi szemetet szállí-
tottak el. A temető területének 
háromnegyedét sikerült rendbe 

tenni, a tervek szerint a közeljö-
vőben folytatódik a munka.
Tekintettel arra, hogy a zsidó-
ság meghatározó szerepet ját-
szott Somorja életében ¬ a 19. 
és a 20. század fordulóján Tej-
falu lakosságának mintegy 35 
százalékát tette ki ¬, városunk 
önkormányzata keresi a lehe-
tőségét, hogy a tejfalusi és a 
somorjai zsidó temetőt rendbe 
tegye, hogy ezzel is adózzon az 
egykori lakosok emlékének. A 
tejfalusi zsidó temetőben meg-
találhatók olyan személyek, 
családok emléktáblái is, akik 
az auschwitzi haláltáborban 
haltak meg. Somorja önkor-
mányzata keresi a lehetőségét, 
hogy ezeket az emlékhelyeket 
felújíthassa, a zsidó hitközség-
gel együttműködve ütemtervet 
készítsen és pályázatot nyújt-
son be.                  (la)FOTOS ¬ Szitás Zoltán felvételei
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Bölcsőde és óvoda létesül városunkban
Bölcsőde és óvoda épül Som-
orján a magyar állam által 
támogatott Kárpát-meden-
cei óvodafejlesztési prog-
ram keretében. A Kiskakas 
Bölcsőde és Óvoda elneve-
zésű intézményt a Somorjai 
Református Egyházközség 
fogja működtetni.

Az új létesítmény látványter-
veit a virágvasárnapi istentisz-
teletet követően mutatta be 
György András, Somorja refor-
mátus lelkipásztora.
„A somorjai templomban a 16. 
százban szerzetesek végeztek 
szolgálatot. Nekik köszönhe-
tően indultak el a városban 
nemcsak az anyanyelvi isten-
tiszteletek, hanem az anya-
nyelvi oktatás is. 1547-ben a 
templomban már német, illetve 
magyar nyelvű istentiszteletek 
zajlottak. Feljegyzések van-
nak arról, hogy egy évtizeddel 
később, az 1550-es években a 
somorjai református egyház-
község már két, de néha három 
oktatási intézményt is fenn-
tartott” ¬ közölte. „Gyülekeze-
tünk presbitériuma 2016-ban 
elfogadta a Csukás Zsigmond 
tervet, melynek szerves része, 
sarokköve, hogy a 16. század 
nemzedékének példájára a 21. 
század nemzedéke is vissza-
térjen a templom és az iskola 
összefüggésében a közösség-
szervezés lényegéhez. 2017-
ben Magyarország kormánya 
közzétette a Kárpát-meden-
cei Óvodafejlesztési Progra-
mot, melyhez gyülekezetünk 
az elsők között csatlakozott, 
és elkezdtük a tárgyalásokat 
Somorja önkormányzatával. 
Több lehetőséget is számba 
vettünk, végül 2018-ban adás-
vételi szerződést kötöttünk a 
várossal, melynek értelmében 
a Corvin Mátyás alapiskola 
tőszomszédságában vásárol-
tunk 32 ár telket, amelyen az 
új létesítmény megépülhet” ¬ 
mondta György András.

A CSALÁDOK IS 
OTTHONRA LELHETNEK

Az intézmény a somorjai 
magyar gyerekek nevelésére 

kötelezi el magát. És hogy miért 
éppen a Kiskakas nevet kap-
ta a református közösség által 
fenntartott intézmény? Mert a 
kiskakas öntudatos és pimasz – 
fogalmazott a lelkész. „Ez nem 
azt jelenti, hogy pimasz gyere-
keket szeretnénk nevelni, vagy 

hogy szemben akarnánk állni 
bárkivel is, hanem azt, hogy 
ami a mienk, azzal törődünk, 
azt gondozzuk. A Kiskakas böl-
csőde és óvoda a tervek szerint 
2020 májusában nyitja meg 
kapuját. Először a bölcsődét, 
majd szeptembertől az óvodát 
nyitjuk meg” ¬ árulta el.
Az épület tervezésénél az is 
szempont volt, hogy ne csupán 
a gyerekek, hanem egész csa-
ládjuk otthonra találhasson ott, 
közös programokon vehesse-
nek részt. Az óvodát az állami 
és a városi támogatások mel-
lett elsősorban a gyülekezet 
fogja fenntartani, de felekezeti 

hovatartozástól függetlenül 
fogadnak minden gyerekeket, 
elsősorban a somorjaiakat. 
Felekezeti hitoktatás nem lesz 
az óvodában, a program a 
bibliai foglakozások köré szer-
veződik. A nagycsoport fog-
lalkozásai az iskolai előkészítő 

program szerint fognak zajlani. 
„Célunk az is, hogy a peda-
gógusok részére folyamatos 
szakmai továbbképzéseket 
szervezzünk. Az óvodai prog-
ram része lesz például a közös 
munka a veteményesben, 
hogy a gyerekek megismerjék 
ezt a tevékenységet és sze-
ressék a földet, de a fiziote-
rápiás foglalkozás is, hogy a 
mozgáskutúrájukat fejlesszük. 
A nevelői munka magyar nyel-
ven fog folyni, a középső cso-
portig nem lesz szlovák nyelvi 
oktatás. Ezt csak az iskolai 
előkészítő csoportban vezetjük 
be, a szülők bevonásával ala-

kítjuk ki a programot. A peda-
gógusok kiválasztásakor az 
elsődleges szempont a szak-
mai rátermettség, valamint a 
református magyar identitás. 
Szakpedagógusok és gyógy-
pedagógusok is foglalkoznak 
majd a speciális nevelési igé-
nyű gyerekekkel” ¬ hangzott el 
a sajtótájékoztatón.

ÉPÍTKEZÉS MÁR MÁJUSBAN
A tervek szerint a reggeli köz-
lekedési káoszt elkerülendő, a 
fenntartó óvodabusz üzemel-
tetését tervezi, amely peda-
gógus kíséretében reggelente 
házhoz menne a gyerekekért. 
Az intézménynek saját kony-
hája lesz, külön norma szerint 
fognak főzni a bölcsődés és az 
óvodás gyerekeknek. Az óvo-
dai alapprogram ingyenes lesz, 
illetéket a kiválasztott foglal-
kozások után fizetnek majd a 
szülők.
A Kiskakas Bölcsőde és Óvoda 
alapkövének ünnepélyes letéte-
lére 2019. május 4-én került sor 
Fazekas László, a SZRKE püspö-
ke, Lévai Attila, a SJE RTK dékán-
ja, Somogyi Alfréd, a Pozsonyi 
Református Egyházmegye espe-
rese, a SJE RTK dékánhelyettese, 
Fekete Vince, a SZRKE főgond-
noka, Molnár Rudolf,  a Pozso-
nyi Református Egyházmegye 
főgondnoka és György András, 
Somorja református lelkipászto-
ra jelenlétében. Az építkezés a 
tervek szerint már május végén 
megkezdődik.                       (l, k)



5OKTATÁS

Lezajlott a beiratkozás a 
somorjai alapiskolákban. A 
szlovák tannyelvű Bél Mátyás 
alapiskolába idén 155 gyereket 
írattak be a szülők, 15-tel töb-
bet, mint tavaly. A magyar tan-
nyelvű Corvin Mátyás Alapis-
kola padjaiba 69 kiselsős ül be 
szeptemberben, tizennéggyel 
többen lesznek, mint ahány 
elsős jelenleg jár az iskolába. 
A tejfalusi magyar alapiskolá-
ban 24 első gyerek kezdi meg 

a következő tanévet, kettővel 
többen, mint ahányan tavaly.
A város három alapiskolájába 
248 gyereket írattak be össze-
sen, 31-gyel többet, mint az elő-
ző tanévben. Tizenhárom évre 
visszamenőleg idén íratták be 
a somorjai iskolákba a legtöbb 
gyereket. A legkevesebb elsős 
(135) a 2005/2006-os tan-
évben volt a városban, ebből 
összesen 64 a magyar, 71 a 
szlovák alapiskolában.             (k)

Az utóbbi 13 évben nem volt ennyi 
elsős Somorján

Május 13-tól 17-ig lehet óvodába íratni a gyerekeket
Május 13-tól 17-ig zajlanak a beíratások a somorjai óvodák-
ban. Elsősorban a három és hat év közötti gyerekeket veszik 
fel. Előnyt élveznek azok a gyerekek, akik elmúltak ötévesek, és 
akik halasztást kaptak a tankötelezettség alól. Az óvodai felvé-
telt a gyerek törvényes képviselőjének írásban kell kérvényez-
nie az óvoda igazgatójánál, a kérvényhez csatolni kell a gyer-

mekorvos által kiállított egészségügyi igazolást is. Ha a gyerek 
speciális oktatást és nevelést igényel, a szülő vagy a törvényes 
képviselő az illetékes pedagógiai-pszichológiai tanácsadó köz-
pont ajánlását is csatolhatja. A felvételi kérelem benyújtása 
ingyenes. A gyerek felvételéről az óvoda igazgatója dönt. Köze-
lebbi információt az egyes óvodák nyújtanak.         (k)

A somorjai Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola 
növendékeként abban a szerencsében volt részem, hogy részt 
vehettem az Erasmus + Love every drop programon, Magyaror-
szágon, négy másik diáktársammal és két tanárral együtt. Minden 
nap izgalmas kalandokban volt részünk, például a Balatonhoz is 
elutazhattunk, a fővárosból pedig hajóútra indultunk Visegrádba. 
Nagyon örülök, hogy részt vehettem ebben a nagyszerű program-
ban.               Diana Kissová

Love Every Drop A Tallós Prohászka István 
Művészeti Egyesület kiállítása
A mosonmagyaróvári Tallós 
Prohászka István Művészeti 
Egyesület tagjainak alkotása-
iból nyílt kiállítás 2019. április 
26-án a Városi Művelődé-
si Központ Tallós Prohászka 
István kiállítótermében. A 
tárlatot Fehérné dr. Bodó 
Mariann Dr., Mosonmagyar-
óvár jegyzője nyitotta meg, 
közreműködött Talpasné Süle 
Ibolya (fuvola) és a Harmonia 
Classica kamarazenekar. A 
kiállításon Éder Vilmos (fes-

tő), Füredi Kornél (fotós), Gal-
góczi Emma (fotós), Dr. Olga 
Hrubosova (festő), Ina Trunk 
(festő), Kőrösi Tamás (festő), 
Kun Mária (festő), Vera Kürthy 
(festő), Marsal Kvetta (fes-
tő), Pintér Éva (Kormos István 
díjas festő, grafikus), Dr. Ing-
rid Schramm (festő), Talpas 
Balázs (fotós), Tóth Ida Klára 
(festő) és Vágási Béla (festő) 
alkotásait láthatták az érdek-
lődők.

Szinghoffer Mátyás felvétele
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Érdekes naplókötet a kitelepítésekről
Sághy Erzsébet A tizedik 
parancsolat ¬ Magyarok a 
pokol kapujában című köny-
vét mutatták be április 16-án 
a Zalabai Zsigmond Városi 
Könyvtárban. A kötetben a 
Tejfalun született, onnan 1947 
végén Magyarországra kite-
lepített szerző napló formá-
jában foglalja össze közel egy 
év történéseit. A szerző fiatal 
lányként élte meg a második 
világháború utáni zűrzavaros 
időszakot, amikor a felvidé-
ki magyarokat kitelepítették. 
Saját történetét tárja az olvasó 
elé, és olyan személyes hang-
vételben, ami magával ragadja 
az embert. 
Sághy Erzsébet irodalmi pályá-

ra készült, de az élet közbe-
szólt, családját a dél-magyar-
országi Császártöltésre telepí-
tették ki. Korán megözvegyült, 
négy lányát egyedül nevelte fel. 
Naplóját 1938-tól 15 éven át 
írta, feljegyezte egyebek között 
a visszacsatolást, a háború 
borzalmait, azt, hogyan visel-
kedtek a szovjet katonák. 
„Irodalmi idézetekkel, benyo-
másaival, a korabeli helyzet 
elemzésével bőven illusztrált 
műve az adatok hitelessége és 
időrendi sorrendbe való pon-
tos sorolása miatt a kisember 
történelem szemléletének ¬ 
ahogy az angolok mondják: az 
oral hystory-nak ¬ hiteles képét 
adja” ¬ írja a könyv előszavában 

Ozogány Ernő, aki a kötet meg-
jelenését szorgalmazta, amely 
özvegye, Ozogány Kata támoga-
tásával jelent meg. 
A könyvbemutató vendége volt 
Popély Árpád történész, Végh 
László szociológus, Huszár Lász-
ló, a Szlovákiai Magyar Műve-

lődési Intézet igazgatója, Lacza 
Tihamér publicista és váro sunk 
volt polgármestere, Bárdos Gábor. 
A Csemadok Tejfalusi Alapszer-
vezetének köszönhetően minden 
érdeklődő ingyen megkaphatja 
a könyvet a Zalabai Zsigmond 
Városi Könyvtárban.         (k)

Közös versmondás a költészet napján

Két díjat hozott el Gibbó a világversenyről 

Több száz óvodás, alap- és középiskolás gyűlt össze a 
Szent István téren, hogy együtt ünnepelje a magyar köl-
tészet napját. A Somorjai Városi Művelődési Központ, 
a Csemadok Somorjai Alapszervezete és az Aranymet-
szés ¬ Somorja Kultúrájáért Polgári Társulás szervezé-
sében megvalósult rendezvénnyel a tavaly június 20-án 
elhunyt Kányádi Sándor és az egy évszázada, 1919. janu-
ár 17-én elhunyt Ady Endre emléke előtt tisztelegtünk. 
Pirk Ilona vezényletével az óvodások Kányádi Sándor 
Rajz rigóval, az alsó tagozatos tanulók Kányádi Sándor 
Mi lennék?, a felsősök és a gimnazisták pedig Ady End-
re Fölszállott a páva című versét szavalták kórusban. 
Kovács Koppány irányításával mindannyian együtt éne-
kelték a Csiribiri, a Kertész leszek, illetve az Osztogató 
című megzenésített verset, majd a rendezvény végén a 
Himnuszt.                      (l)

Kiss Gábor Gibbó kilenc díjból 
kettőt hozott el idén a Modern 
Collodion amerikai fotós világ-
versenyről. A világ és az ember 
(The World and The Man) 
című alkotása ezüstérmes lett. 
„A fotót édesapám emlékének 
ajánlom, aki derékszíjjal nevelt 
és tanított, de megtanított” ¬ 
nyilatkozta a fotós. A Balett 
a kastélyban (Ballet in the 
Castle) című fotója aranyér-
mes lett. „Ezúton is szeretnék 
köszönet mondani a türele-
mért a modellemnek, Juhász 
Orsolyának. A fotót a tánco-

soknak ajánlom, dolgozzanak 
bármilyen műfajban, legyen az 
balett, néptánc vagy freestyle, 
mert tudom, mennyi kitartás, 
munka kell ahhoz, és mennyi 
lemondással jár, hogy eredmé-
nyeket érjenek el” ¬ mondta, és 
hozzátette: „Szeretnék köszö-
netet mondani mindazoknak, 
akik segítettek nekem és hittek 
bennem.” Kiss Gábor Gibbó 
a 19. század második felében 
alkalmazott nedves kollódi-
umos eljárással és a korabeli 
masinák pontos replikájával 
készíti a fotóit.                    (k)
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A ZALABAI ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR AJÁNLJA 
PATRIZIA GUCCI: GUCCI – 
EGY SIKERES DINASZTIA TÖRTÉNETE
Patrizia Gucci szerelemgyerek volt, születéssét 
titokban tartották, mert könnyen romba dönt-
hette volna édesapja, Aldo Gucci karrierjét. 
Az 1960-as években történt, a Hollywood és a 
királyi sarjak must-have divatmárkája, a Gucci 
cég boldog, szép napjaiban. Ugyanakkor ez 
még az az időszak is volt, amikor a házasságon 
kívüli gyerekvállalás illegális volt Olaszország-
ban. Aldo nem engedhetett meg magának egy 
botrányt, de nem volt képes ellenállni Patrizia édesanyja iránti hatal-
mas szerelmének. Ez a könyv Patrizia szüleinek elhallgatott szerel-
mi történetét tárja elénk a szerző személyes emlékeire, szüleinek 
összegyűjtött szerelmes leveleire, az édesanyjával folytatott beszél-
getésekre, valamint a korábban nem publikált archív fényképekre 
támaszkodva. 

JÁSDI ISTVÁN : MI MARADUNK!
A Csallóköz a régiek szerint Aranykert volt ¬ 
a dunai aranymosók és a tündérek birodal-
ma. Ám ezen a mesebeli vidéken, az Osztrák-
Magyar Monarchia nyugat-magyarországi 
csücskében a 19. század végén már cseppet 
sem mesés az élet. Jásdi István könyvéből egy 
népes család négy generációjának lebilincselő 
története bontakozik ki. Családtagjainak visz-
szaemlékezéseiből, saját gyerek- és ifjúkori 
élményeiből, hivatalos dokumentumokból, 
naplóbejegyzésekből, bírósági jegyzőkönyvekből építi fel rend-
hagyó családregényét, részletgazdag, árnyalt korrajzot festve. A 
Hautzingerek, Jányk, Jásdik sorsában sokan saját felmenőik, nagy-
szüleik, szüleik sorsát ismerhetik fel, hiszen ahogy telnek-múlnak az 
évszázadok, egy család története egyre inkább azonos magának az 
országnak a történelmével. 

A budapesti Országos Széchenyi 
Könyvtár, azon belül a Könyvtári 
Intézet és a Fórum Intézet között 
megegyezés született néhány 
évvel ezelőtt, amelynek célja az 
volt, hogy képzéseket szervezze-
nek szlovákiai magyar könyvtá-
rosok részére. „Mi, határon túli 
magyarok abban a szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy részt 
vehetünk a Könyvtári Intézet 
Könyvárok határok nélkül prog-
ramjában, amely létrehozta a 
Kárpát-medencei könyvtárosok 
hálózatát. Mi választhatjuk ki 
azokat a témákat, amelyekkel 
szerintünk foglalkozni kell, és 
az intézet megkeresi ezekhez 
a megfelelő szakembereket. A 
legutóbbi képzés támája a digi-
tális írástudás volt, korábban 
pedig a számítógépes ismerete-
inket gyarapítottuk” ¬ nyilatkoz-
ta lapunknak Kecskés Ildikó, a 
Szlovákiai Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének elnöke.
„Szlovákiában nincs magyar  
könyvtárosképzés. Képeznek 
ugyan könyvtárosokat a pozso-
nyi Comenius Egyetemen, van-
nak rekvalifikációs kurzusok, de 
ezek iránt igen gyér az érdek-

lődés. Akik pedig elvégzik az 
egyetemet, azoknak nagyon 
nagy része nem marad a szak-
mában. Hogy miért, azon is 
érdemes lenne elgondolkodni, és 
tenni valamit, hogy ne így legyen. 
Elöregedett a szakma, utánpótlás 
alig van, a fiatalok nem látnak 
perspektívát ebben a hivatásban. 
Talán azért, mert olyan kép él az 
emberekben, hogy a könyvtáros 
az, aki ül a pult mögött és várja, 
hogy visszavigyék neki a könyvet. 
Pedig a könyvtár ma már sokkal 
több ennél” ¬ fogalmazott az 
elnöknő.
Minden képzés arról szól, 
hogy a könyvtárosok ki tudják 
elégíteni a mai kor igényeit. 
Megtanulják, hogyan foglal-
kozzanak a tinédzserekkel, 
mi az a biblioterápia, hogyan 
alkalmazható a meseterápia, 

hogyan lehet a könyvtári fog-
lalkozások által környezettuda-
tosságra nevelni a gyerekeket, 
hogyan hozzák vissza a mesét 
az életükbe. „Az a dolgunk, 
hogy elérjük: az olvasást mint 
élményt tapasztalja meg a 
gyerek. Rendhagyó irodalom-
órákat szervezünk, igyekszünk 
átsegíteni a gyerekeket az óvo-
dából az iskolába, vagy meg-
keressük azt a szakembert, aki 
abban segít a kicsiknek, hogy 
a betű, az írott szó ne legyen 
számukra mumus” ¬ mondta 
Kecskés Ildikó, és hozzátette: 
könyvtárvezetői képzésük is 
volt, amelynek az volt a célja, 
hogy együtt tudjanak működni 
az óvodákkal és az iskolákkal. 
„Sokféle emberrel találkozunk 
a munkánk során, különféle 
helyzeteket kell megoldanunk, 

erre is felkészítenek ezek a 
képzések, hiszen a könyvtáros-
nak egy kicsit pszichológus-
nak, egy kicsit tanítónak, de 
közvetítőnek is lennie kell” ¬ 
mondta.
„Megváltozott, és egyre gyor-
sabban változik a világ, a mai 
gyerekekre pedig ezer forrás-
ból zuhognak az információk. 
Nekünk az is dolgunk, hogy 
megtaláljuk és a gyerekek ¬ 
és nemcsak a gyerekek ¬ elé 
tárjuk a hiteles, a megbízható 
információforrásokat. És hogy 
a gyerekek ne a számítógép 
előtt töltse minden szabad-
idejét, de amikor ott ül, tudja, 
mit hogyan és hol kell keresni. 
Megváltoztak az olvasási szo-
kások, ezt figyelembe kell ven-
nünk és igazodnunk kell hozzá-
juk ¬ véli az elnök asszony. (l,k)

A digitális írástudás fejlesz-
tése – a táblázatkezelés és 
az online kérdőívek világa 
címmel szerveztek tovább-
képzést a könyvtárosoknak 
április 12-én a somorjai 
Zalabai Zsigmond Városi 
Könyvtárban. 

„Hogy az írott szó ne mumus legyen a gyereknek”
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városi művelődési központ

Május 15., 17.00:    A Bél Mátyás Szlovák Tannyelvű 
Alapiskola anyák napi műsora

Május 16–17.:  Tavaszi vásár
Május 21., 19.00:   Len si pospi miláčik ¬ szlovák 

nyelvű színházi előadás
Május 28.:    A Vöröskereszt versenye diákok 

számára

KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK 

Somorja Város a 2003. évi 596. számú,  az állami oktatásügyi 
igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló 

SZNT– törvénye 4.§-sa 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 intézmény igazgatói tisztségének betöltésére 

Centrum voľného času ¬ Szabadidőközpont, 
Gazdovský rad 41, Šamorín ¬ Somorja

2019. szeptember 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 Okta-
tásügyi minisztériuma 2009. évi 437.  számú  rendelete  
értelmében, 

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

•  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. tör-
vényének 3. paragrafusa szerint

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

fénymásolata,
•  erkölcsi bizonyítvány leirata ¬ výpis (három hónapnál nem 

korábbi),
• szakmai önéletrajz,
• okirat a pedagógiai gyakorlatról,
• munkaalkalmasságot igazoló orvosi vélemény,
• az intézmény irányításának, fejlesztésének írásos tervezete, 
•  a pályázaton résztvevő beleegyezése személyi adatainak 

a felhasználására a SZK NT a személyi adatok védelméről 
szóló 18/2018-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. június 12-ig az 
alábbi címre eljuttatni:

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

 „Výberové konanie ¬ CVČ ¬ Szabadidőközpont ¬ Pályázat ¬ 
neotvárať“
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MEGEMLÉKEZÉS

„Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.”

Fájó szívvel emlékezünk halálának 
2. évfordulóján

POKSTALLER JÁNOSRA

Szerető családja

Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek,
szívünkből szeretünk s nem feledünk téged.

Fájó szívvel emlékezünk május 27-én,
halálának harmadik évfordulóján

KISS ÉVIKÉRE

Szerettei

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
április 15-én, halálának 3. évfordulóján

a drága jó férjre, édesapára, nagypapára,
testvérre és sógorra,

LENGYEL BENJAMINRA

70. születésnapja alkalmából
sok szeretettel köszönti

CSÁPAI MÁRIÁT
szerető családja

Öröm és boldogság legyen mindig veled,
arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket.

Erő és egészség kísérjen utadon,
nagyon boldog légy minden születésnapodon!

„Hulló könnyekkel állunk sírod felett, a koporsó lezárta legdrágább kincsünket.
Megállt egy szív, mely élni vágyott. Csak az idő múlik, feledni nem lehet.

Nehéz az életet élni nélküled, feledni téged soha nem lehet.”

Emléked örökre szívünkben őrizzük szerető feleséged Marika, lányaid: 
Ildikó és Andrea, fiad Tibor, hét unokád és az egész rokonság.

Három generáció sikere az amatőr fotóversenyen
A dunaszerdahelyi Csallókö-
zi Népművelési Központban 
rendezték meg az amatőr 
fényképészek országos ver-
senyét (AMFO). A versenybe 
beküldött képekből kiállítást 
rendeztek.
A győztesek listáján többször 
is olvasható a Puss név. Puss 
Rudolf nyerte idén a Csallókö-
zi Népművelési Központ díját, 
Fia, Puss Tibor a 3. kategóri-
ában harmadik helyezett lett, 
unokája, Puss Richárd pedig két 
első díjat is elvitt a 2. kategóriá-
ban, egyiket egy fekete-fehér, a 
másikat egy színes felvételével. 
A 84 éves Puss Rudolf lapunk-
nak elmondta, gyerekkora óta 
fényképez, első gépét 12 éves 
korában kapta. Megfertőzte 
ezzel a szenvedéllyel mindkét 
fiát ¬ Péter fia ugyan nem állítja 
ki és nem publikálja a képeit, de 
ő is remek felvételeket készít. 
Puss Rudolf évekig fotózott a 
Csallóköznek, képei közül sokat 

még ma is hagyományos tech-
nikával készít, de kihasználja a 
modern, digitális technika elő-
nyeit is. 
Jana Svetlovská, a népművelési 
központ igazgatója elmondta, 
az idei volt a 21. verseny. Idén 
22 szerző összesen 125 munká-

val nevezett be. A zsűri hatvan 
fekete-fehér és színes tájké-
pet és csendéletet választott 
ki. Idén először multimédia 
kategóriában is osztottak díja-
kat.
A kiállítás megnyitója előtt 
szakmai szemináriumot tartot-

tak, a bizottság tagjai minden 
kiállított művet külön értékel-
tek, hasznos tanácsokkal látták 
el a fotósokat. A győztes mun-
kák továbbjutnak a szakolcai 
(Skalica) kerületi fordulóba. 
Több alkotást Csehországban 
is kiállítanak.   (k)

Fotó: dunaszerdahelyi.sk

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

2019. április 13. 
Bobák Robert - Fogdová Silvia

2019. április 27.   
Haramia Ákos - Horváthová Jana 
Nagy Gábor - Šutková Michaela 

Horváth Tamás - Šúry Katalin 
Dišek Štefan - Jarmila Ružičková

Gratulálunk
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Bronzérmes aranylányok 

Hatalmas siker a Papával. A somorjai női kosárlabdacsapat 
másodszor szerzett története során bronzérmet az Ext-
raligában. Elmondható, hogy ez a klub legnagyobb sikere, 
hisz más csapatokkal ellentétben nem volt sem profi, sem 
idegenlégiós a keretünkben. ,,A lányok tudása, akaratereje, 
szíve döntött” ¬ mondta Diósi Albert, a somorjai edzőle-
genda.
Miért szólítják Papának, Diósi úr?
Én voltam ugyan a főedző, de 
néha csak figyeltem az edzé-
seket, hagytam kibontakozni a 
lányokat. Aztán csak megmond-
tam a véleményemet. Mint egy 
apuka. Talán ezért.

Emlékezzünk vissza az elmúlt 
idény kezdetére. Milyen céllal 
vágtak neki a munkának?
Augusztus elején kezdtük a fel-

készülést, főleg otthon edzet-
tünk. Már a felkészülési mecs-
csek jót ígértek. Három jó képes-
ségű játékos igazolt el tőlünk, de 
sikerült ügyes, célratörő, szívvel 
játszó kosaras lányokat szerez-
ni. A célunk az volt, hogy gyors, 
dinamikus legyen a játékunk. 
Fiatal csapatot sikerült összerak-
ni, a keret a tapasztalt Romana 
Vyňuchalovával és Suja Tímeá-
val egészült ki. 

Hogyan jellemezné az alapsza-
kaszt?
Hullámzó volt a teljesítményünk. 
Egyszer jobban, egyszer gyen-
gébben játszottunk. Az alap-
tervet azonban teljesítettük, 
sikerült a rájátszásban a legjobb 
négy közé kerülni. Itt már érez-
hető volt, hogy fokozatosan kezd 
összeszokni a csapat. Sikerült 
legyőznünk a Pöstyént és a Kas-
sát is. Ha a csapatok nem vitték 
volna magukkal az alapszakasz-
ban megszerzett pontokat, akkor 
már a rájátszás után harmadikok 
lettünk volna.

Aztán jött a playoff.
A Nyitrával kezdtünk. Nagy 
nyomás volt a lányokon. Tud-
tuk, hogy ezen a meccsen 
dől el, sikeres-e lesz az idény. 
Nagy volt a harc, az ellenfélnek 
amerikai játékosa is volt. Sike-
rült behúznunk mindkét mecs-
cset, és az elődöntőre koncent-
rálhattunk.

A Rózsahegy ellen az első 
meccsen simán kikaptak, de 
a másodikon nagyon jól ját-
szottak és csak a végén kere-
kedett felül a legjobb szlovák 

csapat. Ön mit vont le ebből?
Azt, hogy ésszel kell játsza-
nunk. Mivel szűk volt a kere-
tünk, nagyon kellet vigyáznunk 
arra, hogy ne sérüljön meg 
senki. Tudtuk, hogy a Rózsa-
hegyet el lehet kapni, de nem 
lehet kiejteni. Nekünk ugye 
például arra is gondolnunk kel-
let, hogy a lányok a meccsek 
után, ahelyett, hogy pihenné-
nek, fáradtan munkába men-
nek. 

Két hetük volt, hogy fel-
készüljenek a Kassa elleni 
bronzmeccsre. 
Többször hangsúlyoztam, hogy 
senkit sem érdekel, mi volt az 
idényben. Most jött el a pil-
lanat, amikor a legjobbat kell 
teljesítenünk. A felkészülés 
azonban nem volt felhőtlen. Az 
edzésen Lelkes Julinak kiment 
a bokája. Láttam azonban, 
hogy az orvostanhallgató egy-
ből elkezdte kezelni, és hogy 
rendben lesz. Sajnos Martina 
Letková súlyosan megsérült. 
A szűk keretünkből kiesett egy 
ember. Nemsokára még egy. 
Suja Timi egymeccses eltiltást 
kapott.

Felső sor balról: Diósi Albert (edző), Mészáros Bettina, Martina Letková, Petra Škublová, Romana Vyňuchalová, Simona Marcová, Ema 
Slimáková, Ágh Emma. Középső sor balról: Vaigl Bianka Laura, Lelkes Júlia, Andrássy Eszter, Suja Tímea. Fekvő sor balról: Laura Horvátová, 
Veronika Dulová, Suja Léda
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Ennek ellenére sikerült a klub 
történelmében először Kassán 
győzni. Mi volt a titok?
Remekül teljesítettek a lányok. 
Öten több mint harminc percet 
játszottak. A csapatkapitány, 
Romana Vyňuchalová negy-
venből harmincnyolcat. Kassán 
bejött az, amit mondtam: a leg-
jobbkor kell lecsapni az ellen-
félre. Ugyan a negyedik negyed 
elején hét ponttal vesztettünk, 
végül néggyel nyertünk.

Pár nap múlva jött a máso-
dik bronzmeccs. A telt házas 
Samaria Sportközpontban.
Ennyi embert kosárlabdamecs-
csen Somorján még nem láttam. 
Sokat álltak, vagy a lépcsőkön 
ültek. Ahogy a lányok, a közön-
ség is fokozatosan belelendült. 
Eufórikus volt a hangulat. Ismét 
a végén robbantottunk. Három 
perccel a vége előtt már tud-
tam: megvan a bronz. Romana 
Vyňuchalová örömében elsírta 
magát. Felejthetetlen volt az 
öröm a lefújás után. 

Össze lehet foglalni röviden, 
mi volt a somorjai csapat titka, 
amivel bronzérmet szerzett?
Nagyon jól kommunikáltak a 
játékosok. Egymás között és 
velem is. A lányok nagyon akar-
tak. A szív diadala is ez a siker. 
Meg kell említenem Suja Timit 
is, aki játékospályaedzőm volt. 
Nagyon sokat segített. Úgy a 
pályán, a kispadon, mint az öltö-
zőben. 

Romana Vyňuchalová csapat-
kapitány az utolsó meccs után 
bejelentette, hogy befejezi 
a pályafutását. Megpróbálja 
erről lebeszélni?
Gyerekkora óta ismerem Roma-
nát, édesanyja is Somorján 
játszott. Romana játékosként 
beért. Óriási érdeme van a 
bronzéremben. Mindenképpen 
felhívom.

A következő idény? 
Nagyon jó hír, hogy Romanán 
kívül a többi lány Somorján sze-
retné folytatni a pályafutását. 
Szükségünk lesz azonban egy 
kosár alatti játékosra. Remélem 
sikerül újabb saját nevelésű 
játékosokat beépíteni a klubba. 

Duducz Tibor

Reggel hatig táncoltak
Érezték, hogy most van itt az 
alkalom. Mindent megtettek 
a sikerért, aztán ünnepeltek.
„Már a felkészülés alatt érez-
tük, hogy itt van a nagy esély 
az éremszerzésre. A nagy 
profiklubok, a Rószahegy 
és a Pöstyén kiemelkedik a 
mezőnyből, de nagy változás 
állt be Kassán. Csak fiatalok-
kal játszottak, ami nagyobb 
esélyt adott nekünk. Nálunk 
ugyan nem voltak profi játé-
kosok, de nagyon jó társaság 
alakult ki” ¬ mondta Romana 
Vyňuchalová, az SKK Somorja 
csapatkapitánya, aki nagyon 
fontos szerepet játszott a 
csapatban. Nemcsak játékos 
volt, hanem igazi vezéregyéni-
ség is. A lányok nagyon sokat 
köszönhetnek neki, rengeteg 
tapasztalatot átadott nekik, 
mindig volt hozzájuk egy buz-
dító, dicsérő szava. „Az egész 
idény alatt hangsúlyoztam, 
hogy a végén kell a csúcsfor-
mában lennünk. Hál’ istennek 
így is történt. A Kassa elleni 
bronzszériában játszottunk a 
legjobban. Kelet-Szlovákiában, 
és a somorjai találkozón is. 
Nagyon boldogok vagyunk” ¬ 
mondta Romana, aki kitért a 
szurkolókra is. „Amióta elké-
szült a Samaria Sportcentrum, 
nagyon sokan járnak ki a mecs-
cseinkre. Az utolsó találkozón 
pedig telt ház volt. Ilyen közön-

ség előtt nem lehet rosszul 
játszani. Óriási köszönettel 
tartozunk nekik. A bronzérem 
a szurkolóké is.” 
Nagy örömünnep kezdődött 
az utolsó sípszó után. Elő-
kerültek a pezsgősüvegek, 
a virágok, melyeket a fiatal 
kosárlabdapalánták nyújtottak 
át a példaképeiknek. „A laká-
somon folytatódott a buli, ahol 
a lányok egy dal is írtak nekem, 
abból az apropóból, hogy befe-
jeztem a pályafutásomat. Ez 

a bronzérem egy gyönyörű 
pont volt a végére. Imádtam 
Somorján játszani” ¬ folytat-
ta a Romana Vyňuchalová. „A 
buli egy diszkóban folytató-
dott, reggel hatig táncoltunk. 
Megfogadták a lányok, amit a 
mindent eldöntő meccs előtt 
mondtam nekik: mindenki 
hozza ki magából a maximu-
mot, csak reggel a táncparket-
ten lehet elfáradni” ¬ zárta a 
somorjai csapatkapitány.

Duducz Tibor

Tehetséges fiatalok
A Somorjai Kosárlabda Klub jövőjéért nem kell aggódnunk. 
Bizonyítják ezt a klub ifjúsági csapatainak az eredményei is. 
A májusi lapzártakor négy csapatból (U11–U14) már három 
bejutott a szlovák bajnokság döntőtornájába. Egyébként az 
U12-es kategória Somorján (május 31–június 2) fog harcolni 
az érmekért.                       (duc)

Kitüntették a somorjai vívókat
A Szlovák Vívó Szövetség meg-
alapításának 50. évfordulójá-
nak alkalmából Pozsonyban 
gálaestre került sor, melyen 
több remek somorjai vívót tün-
tettek ki.

A szlovák vívómozgalomban 
elvégzet munkáért, edzőségért 
(in memoriam): Forgács Oszkár 
(A Szlovák Vívó Szövetség máso-
dik elnöke, a somorjai vívómoz-
galom megalapítója, hosszú éven 
keresztül válogatott és edző)

Példás válogatottságért (in 
memoriam): Safarit László

A szlovák vívómozgalomban 
elvégzett munkáért: Ásványi 

László (Szlovák Vívó Szövet-
ség elnöke 1997¬2002)

Kitűnő edzői munkáért: 
Forgách Krisztián, Nagy 
József, Fehér Béla, Érsek 
Árpád

Kitűnő edzői munkáért és 
a példás válogatottságért: 
Kovács László

Remek eredményekért és 
a példás válogatottságért: 
Bittera Kitti, Hanzelová 
Gorosito Gyöngyi, Horony 
Tamás, ifj. Domsitz Tibor, 
Botló Bálint, Érsek Attila, 
Ásványi Gábor

Duducz Tibor

Romana Vyňuchalová pezsgővel a győzelem után

Hanzelová Gorosito Gyöngyi és 
Bittera Kitti
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Május a tavasz utolsó hónapja az egyik 
legvarázslatosabb időszak. Szinte az 
egész kert kizöldül és virágba borul. A 
gyümölcsfákon megindul a termés fejlő-
dése, illetve az intenzív hajtásnövekedés. 
Ebben az időszakban fokozott figyelmet 
kell fordítani a kártevők elleni védelmére. 
A gyümölcsös legveszélyesebb kártevője 
ebben a hónapban az almamoly, a cse-
resznyelégy, a körtelevélbolha, a vértetű, 
illetve a levéltetvek. A felsorolt kárte-
vők ellen a következő szerekkel véde-
kezhetünk: Decis Protech, Karate Zeon, 
Reldan 22, Dursban 480EC, Mospilan 
20EC, Integro, Spintor és Vertimec. A 
vegyszeres növényvédelem lassan a hát-
térbe szorul és előtérbe kerül a biológia 
növényvédelem. Ennek egyik formája a 
színcsapdás ragasztólapok használata, 

amely azon alapszik, hogy a kártevő rova-
rokat bizonyos színek vonzzák. A sárga 
színcsapdák a levéltetvek, a cseresznye-
légy és az almamoly, míg a fehér szín-
csapdák a szilva-, és az almadarázs ellen 
hatásosak. A gyümölcs és a szőlő gomba-
betegségei elleni védelemet megnehezí-
ti, hogy a közkedvelt Zato 50WG széles 
hatáskörű szert kivonták a kiskereske-
delmi forgalomból. A liszharmat ellen 
Thiovit Jet, Kumulus WG, Topas, míg a 
varasodás ellen Chorus 50WG, Qualy 
300EC, Syllit 65 WP szerek kombináció-
jával védekezhetünk. Megjelentek olyan 
biokészítmények, amelyek növényi olajat, 
illetve növényi eredetű hatóanyagot tar-
talmaznak. Ilyen például a NeemAZAL, 
a  Floravita Citro, a Floravita Coco, a 
Floravita Sio, a Bor OIL, a Ferrum OIL, a 
Karanimba Mikro, a HF Mycol, a Folicit, 
az Imunofol, a PowerOff K és a Chitopron. 

A díszkertekben idén is várható az 
élősövényt károsító zöld hernyók megjele-
nése, amelyek a puszpángmoly lárvái. Elle-
nük a Karate Zeon EC, illetve a Dursban 
480EC rovarölő szer hatásos.
A kétszikű gyomövények ellen Bofix 
szelektív gyomirtóval védekezünk. Ne 
feletkezzünk meg a pázsit tápanyagpótlá-
sáról sem!
A zöldsegeskertben folytathatjuk a hűvös-
re nem érzékeny növények ültetését, mint 
például a retek, a saláta, a spenót, a bor-
só, a sárgarépa, a petrezselyem, a burgo-
nya, a csemegekukorica. Május közepé-
től a fagyosszentek elmúltával vethetjük 
a melegigényes növényeket, például az 
uborkát, a cukkinit, a patizont valamint a 
babot. Érvényes ez a paradicsompalánták 
szabadföldi kiültetésére is. A szabadföl-
di paprika kiültetését inkább halasszuk 
május végére.

Május a kertben

A VÁROSI RENDŐRSÉG KRÓNIKÁJÁBÓL

Gyanús alakokat láttak 
a parkolóban

Április 4-én éjjel arról érkezett 
bejelentés a városi rendőrőrs-
re, hogy gyanús alakokat láttak 
ólálkodni az autók körül az egyik 
parkolóban. A járőrök átvizsgál-
ták a helyszínt, de senkit nem 
találtak a parkolóban, sem a 
környéken. A bejelentő annyit 
mondott, hogy a gyanús férfiak 
elmentek, de nem tudta meg-
mondani, melyik irányba.

Kikötötte a kutyáját, 
megbüntették

Egy kikötött kutyáról érkezett 
bejelentés a városi rendőrségre. 
Az esetet a Gazdasorról jelen-
tették. A járőrök kiszálltak a hely-
színre, ahová megérkezett a kutya 
gazdája is, akivel közölték, hogy a 
helyi érévényű rendeletet értel-
mében kihágást követett el, és 
pénzbírságot szabtak ki rá. 

Meghibásodott a riasztó
Április 6-án a Vicenzy utcából 
érkezett bejelentés a városi rend-
őrségre, miszerint időközönként 
megszólal az olasz ipari park terü-
letén lévő cég riasztóberendezé-
se. A járőrök a helyszínre vonul-
tak, ahol a biztonsági őr elmondta 
nekik, hogy a probléma rendsze-
resen megismétlődik, valószínű-
leg meghibásodott a riasztó. A 
rendőrök ellenőrizték az épületet 
és a környéket, bűncselekményre 
utaló nyomokat nem találtak.

Külföldiek randalíroztak 
a bárban

Április 6-án éjszaka egy bárból 
riasztották a városi rendőrsé-
get, a bejelentő azt mondta, 
külföldiek egy csoportja randa-
lírozik, provokálják a vendége-
ket, és kitörték a bejárati ajtó 
üvegét. A rendőrök a egy spa-
nyol társaságot találtak a bár-
ban, egyikük még a rendőrök 
jelenlétében is hangoskodott, 
vulgárisan szidalmazta őket 
és agresszíven viselkedett. 
Kihívták a helyszínre az állami 
rendőrséget, akik igazoltatni 
akarták, de nem tudott felmu-
tatni semmilyen személyes 
iratot, ezért előállították. A fér-
fit megbírságolták.

Részegen feküdt az úton
Április elején, a délutáni órák-
ban egy eszméletlen férfiról 
érkezett bejelentés a városi 
rendőrségre. A bejelentő azt 
mondta, a férfi az úttesten fek-
szik. A rendőrök a helyszínen 
megállapították, hogy a férfi 
brit állampolgár, erősen ittas, 
emiatt lett rosszul és beütöt-
te a fejét. Könnyebb sérülést 
szenvedett, nem kért orvosi 
ellátást.

KÖZÉLET

K E R T É S Z K E D Ő

Odaítélték a 2019-re szóló 
sporttámogatásokat

Somorja 2019-re szóló költségvetésében 115 ezer eurót 
különített el sporttámogatásra az önkormányzat. Ugyan-
annyit, mint amennyivel tavaly támogatták városi sportklu-
bokat.

„A tavalyi évhez hasonlóan a 
sportklubokat idén is három 
kategóriába soroltuk” ¬ nyilat-
kozta lapunknak Duducz Tibor 
önkormányzati képviselő, a 
sport- és ifjúsági szakbizott-
ság elnöke. „Az elsőbe azok 
a klubok kerültek, amelyek a 
fiatalok nevelésével foglalkoz-
nak, és már több mint 25 évbe 
működnek. Ezek között 94 ezer 
eurót osztottunk szét” ¬ mond-
ta Duducz.
A képviselő elmondta, a máso-
dik kategóriába azokat a klu-
bokat sorolták, amelyek több 
mint 5, de kevesebb mint 25 

éve alakultak. Ezek között 15 
ezer eurót osztott el az önkor-
mányzat.
A harmadik kategóriába 
a tejfalusi focicsapat és a 
somorjai asztalitenisz csapat 
került, és 6000 eurót osztottak 
el közöttük.
„A költségvetésben 7000 eurót 
különített el a város az ifjúsági 
klubok részére. Nem osztottuk 
szét a teljes összeget, tarta-
lékot is hagytunk. Huszonegy 
kérvény érkezett be határidőre, 
két klubnak nem ítéltük meg 
támogatást” ¬ közölte Duducz 
Tibor.    (k)
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