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Új tanév, új kihívások
Elkezdődött az iskola. Sok 
gyerek nagyon várta már, 
főleg talán a kisebbek, a kis-
elsősök pláne, de – legyünk 
őszinték – sok iskolás 
egyálatlán nem. Sőt, augusz-
tus végén már szorongva 
gondol a szeptemberre. 
Csakhogy mese nincs, menni 
kell...
Pszichológusok alsós gye-
rekeket kérdeztek arról, vár-
ják-e már a szeptembert. A 
legtöbb gyerek azt válaszolta, 

igen, mert újra találkozhat az 
osztálytársaival, lehet játsza-
ni az udvaron, finom fánkot 
venni az iskolabüfében. De 
minél idősebbeket kérdez-
tek, annál több olyan választ 
kaptak, hogy egyáltalán nem 
várják a szeptembert, mert 
tanulni kell, unalmas köte-
lező olvasmányokon átrág-
ni magukat, és este korán 
lefeküdni. Ráadásul jönnek 
a dolgozatok, a felelés... Ki 
örülne ennek? De ha csak 

ennyi a baj, összességében 
még – persze, ha a tanítók is 
ezen munkálkodnak – vidám, 
inspiráló, pezsdítő közeg lehet 
az iskola.
Mi, felnőttek, szülők és tanítók, 
sokat tehetünk azért, hogy a 
gyerek szeressen iskolába járni, 
és örömmel várja a szeptem-
bert. Hogy ne csak követeljünk, 
hanem enyhítsünk a terheken, 
ahol lehet. Mert vannak gyere-
kek, akik bizony olyan iskolába 
mennek vissza, amit nem sze-

retnek. Nem érezték jól magu-
kat az osztályban, vagy konf-
liktusuk volt a pedagógussal. 
Unatkoztak, vagy intőt kaptak, 
megtépázták az önbizalmukat, 
összevesztek a barátjukkal és 
még hosszan lehetne sorolni. 
Ha innen nézzük, kemény hely 
az iskola. Hát segítsünk, ami-
ben csak tudunk. Mert ha mi 
felnőttek nosztalgiával tekin-
tünk is vissza rá, lássuk be, 
nem könnyű diáknak lenni.   
 (k)

Koszorúzással zárult a Szent István Napok
Idén is államalapító királyunk 
szobrának megkoszorúzá-
sával ért véget az augusztus 
15-én kezdődött Szent István 
Napok rendezvénysorozat.
Az egybegyűlteket Agócs 
Kőrösi Ildikó, a Magyar Közös-
ség Pártja alelnöke köszöntöt-
te, aki Szent István intelmei 
kapcsán kiemelte: ezekből 
merítve próbáljuk az év min-
den napját a nemzeti összetar-
tozás szellemében megélni.
„Nem elég deklarálni és elvár-
ni, hogy mások mit nem tehet-

nek és mit ne tegyenek velünk, 
nekünk is tudnunk kell, mit kell 
tennünk magunkért, a ránk 
bízottakért, s kötelességünk is 
mindezt teljesíteni. Nemzeti 

közösségünket, nyelvünket és 
kultúránkat tekintsük a Teremtő 
gondviseléstől kapott ajándék-
nak, amit meg kell tartanunk a 
többségi nemzettel való közös 

problémák megoldása és az 
egymásrautaltságot teremtő 
kihívások mellett is” – mondta.
Szent István szobrának talap-
zatánál Somorja önkormány-
zatának, Magyarország Kor-
mányának, az MKP somorjai 
alapszervezetének, a Csemadok 
somorjai és tejfalusi alapszer-
vezetének, az MKP országos 
elnökségének, a Most-Híd -nak, 
a Via Nova Ifjúsági Csoportnak 
és az Immortal Polgári Társu-
lásnak a képviselői helyezték el 
koszorúikat.    (l)
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Orosz Csaba: 
Eredményes fél év van 
mögöttünk, de sok 
még a dolgunk

Nyár elején volt fél éve annak, hogy hivatalba lépett Somorja 
új vezetése. Ez az idő nyilván kevés ahhoz, hogy számottevő 
sikerekről adhassunk számot, ám sok területen észlelhettünk 
szembeötlő változásokat az elmúlt fél évben. Az önkormányzat 
féléves eredményeiről Orosz Csaba polgármestert kérdeztük.

Szeptember eleje van, kezd-
jük talán az oktatásüggyel. Mi 
minden történt az iskoláink-
ban, óvodáinkban idén?
Az önkormányzat az iskolák és 
az óvodák fenntartójaként nagy 
gondot fordít azok korszerűsí-
tésére. A rendszeres javítások 
mellett idén három kiemelkedő 
projektet sikerült megvalósíta-
nunk: átadtuk a kibővített Gaz-
dasori óvodát, lecseréltük az 
Iskolai utcai óvoda teljes tető-
zetét, illetve korszerűsítettük a 
Bél Mátyás Alapiskola elavult 
konyháját, hogy megfeleljen az 
új elvárásoknak. E két utóbbi 
beruházást teljes mértékben 
önerőből valósítottuk meg.

Nagy volt a sürgés-forgás 
nyáron a városi művelődési 
központ háza táján is…
Így van; itt lecserélték a víz-
vezetékrendszer fő csöveit, 
ugyanakkor befejezték a szel-
lőztetőrendszer felújításának 
harmadik szakaszát. Egy sza-
kasz van még hátra, a befejezés 
a jövő évben várható.

Kapcsolódva a kultúrára: van 
változás az e téren érdekelt 
szervezetek támogatásában?
A kulturális szervezetek, cso-

portok munkáját idén is a 
tavalyival megegyező nagy-
ságrendben tudja támogatni az 
önkormányzat, látványosabb 
változás a város által szerve-
zett rendezvényeket illetően 
állt be. Idén például már nem 
két-, hanem háromnapos volt 
a Pomlé Fesztivál, s a Szent Ist-
ván Napok rendezvénysorozat 
is gazdagabb műsorral várta a 
nagyközönséget – köszönhető-
en a Csemadok somorjai alap-
szervezetének is.

Sokat ragozott téma a város 
területén található, műemlék 
jellegű épületek felújítása. 
Történt itt előrelépés?
Mindenképp, hiszen folyamat-

ban van az ispotály-kápolna 
teljes és a sámoti templom 
részleges felújítása. Ha nem 
látszik is, sikerült előbbre lép-
nünk a Korona épületének 
rekonstrukciója terén, ami az 
önkormányzaton kívüli, bürok-
ráciai akadályok miatt jó ideje 
húzódik. Ide kívánkozik, hogy 
az önkormányzat támogatott 
egy olyan tervezetet, amely-
nek köszönhetően a Korona 
második szintjén a szociálisan 
hátrányos helyzetű családokat 
segítő közösségi központ jön-
ne létre, s ennek köszönhetően 
felújíthatnánk az épületnek ezt 
a szintjét is. Meglátjuk, pozití-
van bírálják-e el a projektet.

Milyen más, szociális jellegű 
beruházások valósultak meg a 
városban?
Megépült az Ambrózia idős-
otthon új, tizenhat férőhe-

lyes pavilonja, a tél folyamán 
befejezik a belső munkákat, a 
jövő nyár elején sor kerülhet 
az átadására. Foglalkozunk 
a Pomléi úti nyugdíjasklub 
korszerűsítésének vagy áthe-
lyezésének lehetőségével is, 
mivel a kapacitása már nem 
elegendő, felújítását viszont 
az épület állaga és elhelyezke-
dése bonyolítja. Ide kívánkozik 
az is, hogy a szociális helyisé-
gek átépítésével folytatódott a 
poliklinika épületének felújítá-
sa, amelyben idén két új szak-
rendelő nyílt, elérhetőbbé téve 
lakosaink számára a szakorvosi 
ellátást.

Viszonylag gyakran kerül a 
média fókuszába az utak álla-
pota és a közlekedés bizton-
sága. Fejlődik Somorja e téren 
is?
Megítélésem szerint igen. A 
közlekedés biztonságának 
növelését szolgálta például a 
lassítóküszöbök felszerelése és 
néhány utca egyirányúsítása, 
a Pozsonyi út felső szaka-
szán a Kaufland és a Lidl köz-
ti útkereszteződés bővítése 
letérősávokkal, ez év végéig 
pedig elkészül az a járdasza-
kasz, amely a Pozsonyi úti 
Slovnaft töltőállomás és a 
Kaufland közötti gyalogosfor-
galmat teszi biztonságosabbá. 
Új járdaszakasz építésének elő-
készítése zajlik Királyfia város-
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részben, Tejfalun rendeztük a 
Jednota üzlet előtti keresztező-
dést, befejeződött a Gazdasor 
felső szakaszának teljes felújí-
tása, amely során új parkolóhe-
lyek és közvilágítás épült, a Mária 
utcában pedig megkezdődött az 
úttest felújítása. Ezek a nagyobb 
projektjeink, a kisebb karbantar-
tási munkák folyamatosan zajla-
nak. Ugyanakkor megrendeltük 
az x-bionic® sphere-be vezető 
terelőutak tervezését, illetve 
finisel a Csölösztőt a Pomléval 
összekötő kerékpárút tervdo-
kumentációjának összeállítása. 
Mindezzel egyidőben kerékpár-
tárolók létesítésének előkészí-
tésével és – egyelőre tanulmány  
szintjén – a Fő tér rendezésével is 
foglalkozunk, ezzel kapcsolatban 
szeretnénk kikérni lakosaink véle-
ményét is.

Az elmúlt hetekben röppent fel 
a hír, hogy új ifjúsági park lét-
rehozásán is dolgozik az önkor-
mányzat.
Igen, ez a Billa parkolója és a 
városi könyvtár közti területen 
épülne meg. Az érintettekkel 
történt egyeztetések értelmé-
ben ennek központjában kap-
na helyett a gördeszkapálya, 
ugyanakkor további, a szabad-
idős-, sport- és kulturális tevé-
kenységet szolgáló létesítmé-
nyek is ide kerülnének. Mivel 
zöld területről van szó, jelenleg 
azon dolgozunk, hogy a lehető 
legkisebb környezeti beavatko-
zással meg tudjuk valósítani a 
tervet.

A sport apropóján kívánko-
zik ide a kérdés: mennyiben 
értintett az önkormányzat az 
STK-stadion gyepének cseré-
jében?

A költségek mintegy felét a 
város állta, de történtek beru-
házások a tejfalusi focipályán 
is. Egyébként érvényes, hogy a 
városi klubokat, sportegyleteket 
az önkormányzat idén is a tava-
lyival megegyező nagyságrend-

ben támogatta, s lényegében 
nem változtak a dotációk meg-
szerzésének feltételei sem.

A választásokat megelőzően 
sokat ragozták az önkormány-
zatok hatékonyságát és átlát-
hatóságát. Tettek lépéseket 
azért, hogy Somorja e téren is 
tartani tudja a tempót?
Természetesen. A városi hivatal 
több osztályán és az intézmé-
nyeinkben is történtek szervezé-
si változások, amelyek egyfelől a 
hatékonyság növelését, másfelől 
meg az ügyintézés egyszerűsíté-
sét célozták. Az önkormányzati 
szakbizottságok felállítása során 
odafigyeltünk arra, hogy szót 
kapjanak a fiatal szakemberek, 
illetve olyan szervezetek képvi-
selőit vontuk be, akik érdemben 

előbbre tudják mozdítani a mun-
kánkat. Érezhetően javult a város 
kommunikációja, honlapunkon 
nemcsak hivatalos tartalmakat, 
hanem híreket is közzéteszünk, 
tavasztól pedig megújult folyó-
iratunk, a Somorja és Vidéke, 
amelyet igyekszünk közérdekű 
és olvasmányos tartalommal 
megtölteni.

A teljesség igénye nélkül: 
melyek azok a projektek, ame-
lyek a felsoroltakon kívül hoz-
zájárultak Somorja élhetőbbé 
tételéhez?
Nagyon sok ilyen van – új sza-
badtéri edzőparkot és aszfal-
tozott multifunkciós sportpá-
lyát adtunk át a Duna utcában, 
ehhez kapcsolódóan tervezés 
alatt áll az új parkolóhelyek 

kialakítása, még több virágot 
ültettünk ki városszerte, mind-
két tűzoltószertárunknál átad-
tunk egy-egy garázst, és még 
folytathatnám… De fontosnak 
tartom azt is, hogy az előttünk 

itt élt somorjaiakra emlékez-
ve, kegyeletből rendbe tet-
tük a tejfalusi zsidó temetőt, 
amiben nem kis része volt a 
Csemadok tejfalusi alapszer-
vezetének, illetve egy megyei 
pályázatnak köszönhetően 
folyamatban van a somorjai 
zsidó temető méltóságának 
visszaállítása.

Végezetül: mennyiben más 
polgármesternek, mint alpol-
gármesternek lenni?
Nagyobb felelősséggel jár ez a 
munka, kiváltképp annak tük-
rében, hogy – mint azt koráb-
ban is megfogalmaztam – 
minden somorjai jóléte fontos 
számomra. A cél továbbra is a 
város élhetőbbé tétele, ahhoz, 
amit a választási programunk-

ban megfogalmaztunk, követ-
kezetesen tartjuk magunkat. 
Az irodám továbbra is nyitva 
áll mindenki előtt, s jómagam is 
nyitott vagyok a jobbító ötletek 
és a kritikák iránt is.       (lőrincz)
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Augusztusban rendezték 
meg a 9. DunArt 

szimpóziumot

Évad után, évad előtt 
a Harmonia Classica

Augusztus 9. és 18. között 
rendezték meg Somorján a 
DunArt.com szimpóziumot. 
A művésztelepnek ismét a 
Pomlé adott otthont, célja a 
kapcsolatteremtés a művész-
társadalom hazai és külföldi, 
szakmailag már elismert és 
feltörekvő fiatal képzőművé-
szei között, új szellemi közös-
ség megteremtése. A szimpó-
ziumon készült alkotásokból 
kiállítást rendeztek a Korona 
udvarban.
A művésztelep minden évben 
tematikus, az idei, kilencedik 
találkozó címe és tematikája a 
levitáció volt. A levitáció (lati-
nul levitas) szó jelentése köny-
nyedség. Olyan állapot, amely 
során egy adott objektum a 

gravitációs erőt legyőzve sta-
bilan lebeg. A művésztelep 
alkotói ezekre a gondolatokra 
reflektálnak a szimpóziumon 
készült alkotásaikkal. 
Az alkotások eladásából 
befolyt összeget egy hátrányos 
helyzetű gyerek taníttatására 
ajánlják fel. Tavaly egy autista 
gyereknek segítettek. Mayer 
Éva Munkácsy-díjas grafi-
kusművész, az alkotótábor 
megálmodója, szervezője és 
kurátora lapunknak elmond-
ta, az alkotásokat a Nefelejcs 
utca (Nezábudková) 16-ban 
tekinthetik és várásolhatják 
meg az érdekődők. Bővebb 
felvilágosítást Mayer Éva szí-
vesen ad a 0905 484 886-os 
telefonszámon.

Lezajlott a Harmonia 
Classica kamarazenekar éva-
dának első koncertsorozata. 
Mint minden évben, ezúttal 
is jellemző volt a sokszínű 
zenei felhozatal, hiszen a 
repertoárban egyebek között 
CD-bemutató, adventi hang-
verseny és tavaszköszöntő 
filmzenék is szerepeltek. 
A szezon kezdetét igazi szü-
letésnapi hangulat jellemezte, 
hiszen a polgármester díjával 
kitüntetett Harmonia Classica 
zenekar 2018-ban ünnepelte 
fennállásának tizedik évfor-
dulóját. Az ünnepi hangulatot 
a vidám, dinamikus számok 

mellett a jubileumi CD-bemu-
tató tette igazán emelkedetté: 
november 23-án a zsúfolásig 
megtelt somorjai Mozi Club-
ban a húrok pengését a pezs-
gős dugók pukkanása követte. 
December 15-én a zenekar 
a Híd vegyes karral közösen 
adott adventi hangversenyt 
a római katolikus plébánia-
templomban, ahol a karácso-
nyi dallamok mellett barokk 
zene is felcsendült.
A hosszú tél után a tavaszi 
időszak sem telt esemény-
telenül, áprilisban a város 

napján lépett fel az együttes, 
majd május 18-án a somorjai 
Németh-Šamorínsky István 
Művészeti Alapiskola koncert-
termében került sor a hagyo-
mányos tavaszi hangverseny-
re: a Harmonia Classica ezút-
tal klasszikus filmslágerekkel 
örvendeztette meg közönsé-
get, ahol a bájos rajzfilmektől 
az érzelmes drámákon át egé-
szen a misztikus kalózfilmekig 
terjedt a repertoár.
A nyári szezon a tavaszihoz 
hasonlóan mozgalmasan kez-
dődött: a zenekar június 28-án 
a somorjai Korona udvarban 
adott koncertet, majd másnap 

a magyarországi Kocs telepü-
lésen mutatkozott be. Az éva-
dot ünnepi fellépéssel zárták: 
a Harmonia Classica a kőszegi 
vár tövében lépett fel augusz-
tus 20-án, ahol vastapssal 
jutalmazta előadásukat a 
közönség.
A következő évad is hasonlóan 
izgalmasnak ígérkezik: a ter-
vek szerint november 22-én 
az auszriai Wieselburgban 
koncertezik az együttes, az 
újévi hangverseny és a hagyo-
mányos tavaszi koncert is 
tervben van.                   (B. M.)

Pomlé park
Szeptember 13. – 17.00: 
Goodbye Summer Party 2019

Mozi Club
Szeptember 13. – 19.00: Samaria Blues fesztivál

Városi Művelődési Központ
Szeptember 25. – Révész Sándor Rock and roll köz-
legények

At Home Gallery
Szeptember 20-ig tekinthető meg a zsinagógában 
Barbara Claus installációja.

Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár
Október 10. - 18.00: író-olvasó találkozó Schäffer 
Erzsébet Pulitzer-díjas újságíróval, íróval, a Nők Lap-
ja munkatársával

KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK 

www.facebook.com
/mestoSamorin

Keressen ránk a facebook-on!
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A ZALABAI ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR AJÁNLJA 
Joanna Goodman: Elveszett lelkek otthona
Az 1950-es években járunk a kanadai Qué-
becben, ahol az angol és francia közösségek 
együttélése csak látszólag harmonikus, a 
mélyben súlyos feszültségek húzódnak.  A 
tizenöt éves Maggie Hughes angol apja sem 
szíveli a franciákat, s mindenáron meg akar-
ja akadályozni, hogy Maggie a szomszédos 
farmon élő francia fiúhoz menjen feleségül. 
Amikor Maggie teherbe esik, a szülei ráve-
szik, hogy mondjon le a kislányról, s az újszü-
lött Elodie árvaházba kerül. A kislány amúgy sem könnyű sorsa 
újabb tragikus fordulatot vesz, amikor a gyermekotthont, ahol 
él, elmegyógyintézetté, a több ezer állami gondozott gyermeket 
pedig értelmi fogyatékossá nyilvánítják. Van-e szabadulás ebből 
a kilátástalan helyzetből? Létezhet-e feloldozás és megnyugvás 
egy anya számára, aki ilyen helyzetbe taszította gyermekét? 
Joanna Goodman valós eseményeken alapuló regénye szívbe 
markoló és felemelő történet az anya-lánya kötelék megbontha-
tatlanságáról, s megrázó pillanatfelvétel Kanada történelmének 
egyik sötét időszakáról.

Kate Morton: Az órásmester lánya
1862 nyarán ifjú művészek maroknyi cso-
portja jelenik meg a Temze partján álló 
Birchwood kúriában. Vezetőjük a kimondot-
tan szenvedélyes és kiemelkedően tehet-
séges Edward Radcliffe, a tervük pedig az, 
hogy a külvilágtól elzárkózva, ihletet keresve, 
alkotásba merülve töltik a nyarat. Mire terve-
zett tartózkodásuk véget ér, egy nő gyilkos-
ság áldozata lesz, egy másiknak nyoma vész, 
eltűnik egy nagy értékű tárgy, és Edward 
Radcliffe élete romokban hever. Másfél évszázad múltán Elodie 
Winslow, a fiatal londoni levéltáros egy mappában két látszólag 
összefüggéstelen dokumentumra bukkan: az egyik egy elragadó 
külsejű, Viktória-kori öltözéket viselő nő fényképe, a másik pedig 
egy művész vázlatfüzete, melyben felfigyel egy folyókanyarulat-
ban álló, kétormú ház rajzára. Vajon miért találja Elodie oly isme-
rősnek Birchwoodot? És ki lehet a régi fényképen látható fiatal 
nő? Fény derül-e valaha is a titkára? Az órásmester lánya évszá-
zadokon átívelő, lenyűgöző történet gyilkosságról, titkokról, rab-
lásról, művészetről és szerelemről.

A somorjai néptáncmozgalom kezdetei
Somorján már az ötvenes évek 
derekán tánccsoport alakult 
Vízi László vezetésével. A 
Somorja évszázadai címmel 
nemrégiben megjelent, diákok 
számára írt, hiánypótló törté-
nelmi olvasókönyv Kulturális 
élet a hontalanság évei után c. 
fejezetében olvashatunk is a 
csoportról.
Az ötvenes években minden 
esztendőben meghirdették az 
Országos Népművészeti Ver-
senyt (Súťaž ĽUT), amelyen 
1957-ben a somorjai csoport 
is részt vett. Itt találkoztak 

a pozsonypüspöki tánco-
sokkal. Ekkor határozták el, 
hogy a két csoport egyesül és 
Felsőcsallóközi Népi Együt-
tes néven működik tovább. 
A somorjai népművelődési 
intézmény fogadta be őket, 
a próbák a régi kultúrházban 
folytak. Strieženec Horváth 
Rudolf vezette a csoportot. 
Ő az egyik úttörője a hazai 
magyar néptáncmozgalomnak, 
a pozsonypüspöki csoportot 
1954-ben alapította. Ebből 
a társaságból sokan átjöt-
tek somorjára, többek közt 

Quittner János is, aki később 
ikonikus alakja lett a hazai 
néptáncmozgalomnak. Egy 
másik nevet is említsünk meg: 
Czingel Gyuláét, aki a későb-
bi Csalló-alapító, Czingel 
László bátyjáét. Somorján jó 
körülmények között dolgozha-
tott az együttes, volt például 
kísérő zenekaruk id. Sárközi 
Ferenc vezetésével, a zenekar 
tagjai rendszeresen honorári-
umot kaptak. A tánccsoport-
nak évi 80–85 fellépése volt 
(néptánctalálkozók, szüreti 
ünnepségek, ünnepi műso-
rok stb.), ami a mai viszonyok 
közt szinte elképzelhetetlen 
lenne. 1958 februárjában önál-
ló műsorral mutatkoztak be a 
Csehszlovák Televízióban, ez 
nagy fegyvertény volt abban 
az időben egy magyar együt-
tes életében. A 1960-as terü-
leti átszervezések vitték el az 
együttest Dunaszerdahelyre, 
ahol Csallóközi Dal- és Tánc-
együttes néven működött 
tovább. 
A Felsőcsallóközi Népi Együt-
tes somorjai tagjai voltak: Len-
gyel Betka, Szabó József, Varga 
Magda, Ozorai Ferenc, Sárközy 
Ferenc, Bodó Erzsébet, Lipka 
István, Bors Katalin, Kopál Irén-
ke, Fiedler Ernő, Fiedler Éva, 

Kallay Edit, Valacsay Tibor, 
Gyurkovics Árpád, Simon Edit, 
Molnár Jenő, Horváth Már-
ta, Vízi László, Vízi Antal, Vízi 
József, Vízi Gita, Óvári Mar-
git, Czére László, Czére Tibor, 
Radocsák Katalin, Kaluz Gyula, 
Dolník Erzsébet, Fehér Júlia, 
Petőc Júlia, Ferenczi Rozália, 
Strieženec Eta, Csenkey Lász-
ló, Mikus Gizella, Molnár Lajos, 
Németh Zoltán, Szabó József, 
Bittera Mihály, Boros János, 
Bors György, Sárközy Aladár, 
Sárközy Elemér, Kalmár Rozá-
lia, Kalmár László, Merc Mária, 
Károlyi Edit, Dobsa Ferenc. 
Bár mindent megtettünk, hogy 
teljes legyen a lista, de sajnos 
nem maradtak pontos feljegyzé-
sek. Elnézést kérek azoktól, akik 
kimaradtak.         Strieženec Alex

Táncos idill. A csoport somorjai tagjai: Óváry Margit, Fidler Ernő, 
Mikus Gizella, Ferenczi Rózsika, „Kis Lata”, Strieženec Eta, Strieženec 
Horváth Rudolf.
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Érettségi találkozó – fél évszázad után

Várták már az iskolakezdést a tejfalusi gyerekek

Volt egy jelentős nap a 
nyár elején a mi egyszerű 
nyugdíjaséletünkben. Az 
érettségi találkozónk nap-
ja. Kerek fél évszázaddal 
ezelőtt érettségiztünk, 1969 
júniusában. 
A somorjai Magyar Általános 
Műveltséget Nyújtó Középis-
kola végzősei voltunk, a 3. A 
és 3. B osztály. Az A osztály 
osztályfőnökei Szamos Lász-
ló és Görcs Lajos, a B osztályé 
néhai Orosz Tibor és Galambos 
László. A találkozóra az osz-
tályfőnökökön kívül hivatalo-
sak voltak tanáraink: Csíkász 
Erzsébet, Galambos Ella, Illés 
Sándor és Székely István. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy meg-
hívásunkat elfogadták, szere-
tettel köszöntöttük őket. 
A bevezetőben egy néma 
főhajtással és nevük felolvasás-
sal megtiszteltük elhunyt taná-

rainkat és osztálytársainkat. A 
rövid köszöntő alapgondolata 
a köszöneté és háláé volt, mert 
a mi alma materünk egészen 
kiváló tanári gárdája olyan érté-
kekkel ruházott fel bennünket, 
amelyek útravalóul szolgál-
tak egyebek között kisebbségi 
létünk tudatos felvállalásában 

is. Valamit nagyon tudott az az 
iskola, ha 50 év elmúltával is hat 
a megtartó erő.
A tanárok nevében Szamos Lász-
ló beszélt, fő mondanivalója az 
volt, hogy igyekezzünk a mai élet-
ben is nyitottnak maradni és lehe-
tőség szerint nem csak passzív 
szemlélője lenni a történéseknek. 

Az édes-bús emlékezést egy 
meglepetés tetézte: volt osz-
tálytársunk, Dávid Vali (3. B) 
édesapja hagyatékából előke-
rült egy tízperces film a 1969. 
június hatodikai ballagásról. 
Hozzáértő szakemberek apró-
lékos munkával élvezhető fil-
mecskét varázsoltak belőle 
zenével, kimerevített képekkel. 
Mindez Ürge Józsinak köszön-
hető. Igazi meglepetés volt, 
könnyes szemmel, de ujjongva 
fedeztük fel magunkat, egy-
mást, 18 éves fiatalokat. A 
felvételen itt-ott még felvillan 
a régi Somorja főutcája, amely 
már szintén csak az emlékeink-
ben él. 
Tartalmas, szép este volt és 
azzal búcsúztunk, hogy nem 
fogunk újabb 5 évet várni 
a találkozóra, mert jó volt így 
együtt.

Domsitzné Czucz Júlia

Jó hangulatban indult a tan-
év a tejfalusi alapiskolában. 
Baráth Hajnalka, az iskola 
igazgatója elmondta, újdon-
ságok is várják idén az isko-
lásokat.
„Minden szeptemberben meg-
kérdezem a gyerekeket, mond-
ják meg, de őszintén, ki várta 
már a tanévnyitót. Minden 
kéz a magasba lendült. És sze-
rintem nem csak azért, hogy 
el ne szomorodjak. Családias 
hangúlatú kisiskola a mienk, jó 
az atmoszféra, a gyerekek jól 
érzik magukat itt, talán tényleg 
várták már kicsit az iskolakez-
dést” – mondta az igazgatónő.
A tejfalusi magyar iskolában 
85 gyerek ült be szeptember 
2-án az iskolapadba. Két első 
osztály nyílt összesen 19 gye-
rekkel, az egyik sajátos neve-
lési igényű gyerekek számára. 
„Speciálisan képzett gyógy-
pedagógus és egy pedagógiai 
asszisztens foglalkozik velük. 
Dunaszerdahelyen van egy 
ilyen osztály, a járásban nincs 
több, pedig egyre nagyobb 
szükség lenne az ilyen külön-
leges oktatásra, mert egyre 

több a speciális foglalkozást 
és odafigyelést igénylő gye-
rek. Nálunk minden feltétel 
megvan ehhez, és a város 
önkormányzata is támogatta 
az elképzelést” – tette hozzá 
az igazgatónő.
Nyáron elvégezték a szoká-
sos munkákat, kitakarítottak, 
lefestették az ajtókat, kiegé-
szítették az étkező felszerelé-
sét. „Ahhoz képest, hogy régi 
az épület, nagyon szép és ren-
dezett. Rengeteget segítettek 
a szülők abban, hogy modern 
és jól felszerelt informatikai 
termünk legyen, és lehetősé-
geihez képest a város is sokat 
tesz az iskoláért” – mondta 
Baráth Hajnalka.
Ebben a tanévben is megren-
dezik a hagyományos prog-
ramokat, sulihívogatót, és 
különféle projektek megva-
lósítását is tervezik. Az első 
évfolyamban iskolaotthonos 
oktatás folyik, vagyis a gye-
rekek az iskolában végzik el 
minden feladatukat, hogy 
otthon már ne legyen tanulni 
való. A felsőbb évfolyamok-
ban kapacitásgondok miatt 

nincs erre lehetőség. Torna-
teremre égető szüksége lenne 
az iskolának, mert a tornaórá-
kat az iskola folyosóján tudják 
csak megtartani. Ez azonban 
nagyobb beruházást igényel.
Jelenleg hat pedagógus, egy 
gyógypedagógus, két asszisz-
tens és három nevelőnő dol-
gozik a tejfalusi iskolában. 
Ötödik osztályig járnak ide 
a gyerekek, és az igazgatónő 

elmondta, büszkék arra, hogy 
tavaly a 12 ötödikesük közül 
nyolcat felvettek a somorjai 
kisgimnáziumba. „Ez is arról 
árulkodik, hogy színvonalas 
oktatás folyik az iskolában. 
A kollégáim remek munkát 
végeznek, szoros kapcsolat-
ban vagyunk a szülőkkel, és 
ez mind-mind a gyerekek javát 
szolgálja” – zárta Baráth Haj-
nalka.                  (k)
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Szlovák nyelvi táborok 
a Vita Humana Központban

Idén is sok új élménnyel gaz-
dagodhattak a Vita Humana 
Polgári Társulás két szlovák 
nyelvi táborában a somorjai és 
a környékbeli gyerekek. 
A Bethlen Gábor Zrt. támogatá-
sának köszönhetően összesen 
közel negyven, 5 és 10 év közötti 
gyerek tölthette a vakáció egy 
részét sport- és művészeti prog-
ramokkal színesített táborban, 
miközben természetes közeg-
ben hallhatta és gyakorolhatta 
a szlovák nyelvet. Közösen úsz-
tunk, bicikliztünk, táncoltunk, 

énekeltünk, akadálypályákat 
küzdöttünk le, vízi pisztollyal 
lőttünk célba, vagy stafétajá-
tékokat játszottunk. Estefelé, 
amikor már elfáradtunk a napon, 
kövekre festettünk vagy model-
leztünk. A Vita Humanának 
köszönhető a jó szervezés, a 
barátságos légkör. A gyerekek 
remekül érezték magukat. A 
gazdag programról Bándy Zsu-
zsanna, Gyén Mónika, Pörsök 
Veronika, Bándy Katalin és Ifj. 
Bándy György gondoskodott.

Martina Mikulášová animátor

Mivel vág neki a feladatnak?
Olyan tanintézményt szeret-
nék kialakítani, olyan szakmai 
közösség tagja lenni, amely 
iskolaotthonként működik és 
gyerekközpontú filozófiát vall. 
Fontos, hogy az iskola felvál-
lalja ezt a célt és feladatot. Azt 
szeretném, hogy amit csak 
lehet, a tanítási órákon érjük 
el, a pedagógusok szervezzék 
úgy a munkájukat, hogy minél 
inkább erre tudjanak összpon-
tosítani. Hogy az alsó tagoza-
tos, hat és fél, hétéves gyerekek 
az iskolában, majd egy plusz 
órában a napköziben elvégez-
zenek minden munkát, és ott-
hon már ne legyen több felada-
tuk a tanulással.

Nagylétszámú osztályokban 
nem olyan könnyű ez…
Nincsenek nagylétszámú osz-
tályaink. Például mind a három 
most induló első osztályban 
húsz alatt lesz a gyereklétszám. 
De ez nincs is összefüggésben 
a létszámmal, hiszen sok tan-
tárgyat osztott csoportokban 
tanítunk már az alsó tagozaton 
is, továbbá erre találták fel a 
differenciált oktatást. Nagyon 
fontos, hogy a pedagógus 
következetesen szem előtt 
tartsa, hogy ne a tanterv és ne 
a tankönyv, hanem a gyerek 
legyen a középpontban. Ha ez 
sikerül, a tanító nem űzött vad-
nak fogja érezni magát, nem a 
tanterv nyomása alatt fog élni, 

hanem megpróbálja a legtöb-
bet kihozni abból az időből, 
amit a gyerekekkel az iskolá-
ban tölt.

Magyarán el fognak jutni oda, 
hogy a gyerek nem hordja 
haza a füzeteket, a tanköny-
veit, feladatok nélkül, zseb-
re tett kézzel mehet haza az 
iskolából?
Nem eljutni akarunk ide, 
hanem már itt vagyunk. Innen 
indítunk. Persze hacsak a szü-
lő nem akar jobban belelátni 
abba, mit tanul, hol tart a gye-
rek. Ha szeretné, felmondat-
hatja, elolvastathatja vele a 
leckét, de nem neki kell otthon 
tanulni vele, nem a szülőnek 
kell elvégeznie azt a munkát, 
ami a pedagógus feladata.

Mindez az alsó tagozatot 
érinti?
Igen, de meggyőződésem, 
hogy van felső tagozatra app-
likálható változata is ennek a 
modellnek. Minden felső tago-
zatos, szakos pedagógus átve-
heti a módszert. A pályázatom 
kulcsmondata, ami az alsó 
tagozatra vonatkozik: lehe-
tőségeink szerint nyugalmat 
vigyünk a családok életébe, ne 
zűrzavart, kapkodást generál-
junk. A felső tagozatra vonat-
kozó pedig: ne a felejtésnek 
tanítsunk. Nem az a cél, hogy 
egy három hét múlva esedékes 
felmérőre legyen kész a gyerek 
tudása, és miután a felmérőt 
megírta, úgy, ahogy van, elfe-
lejtse, amit tanult.

További tervei?
A vakációban volt alkalmam 
alaposan felmérni az iskolaépü-
let állagát. Akad felújítani való 
bőven, de aminek nagyon örülök, 
hogy a város segítségével 28 ezer 
euróból már sikerült rendbe ten-
nünk négy földszinti illemhelyet. 
Remélem, fokozatosan folytat-
hatjuk a felújításokat. Például fes-
tésre lenne szükség, továbbá, ha 
a város is rábólint, nagyon szeret-
nék az udvarra egy tartan futópá-
lyát, amit nemcsak az iskolások, 
hanem minden kocogó, sportolni 
vágyó használhatna.

A város és az iskola kapcsolatát 
hogyan képzeli el?
Az iskolának aktívan részt kell 
vennie a város életében, a Cse-
madok rendezvényein, jelen kell 
lennünk a kulturális és a sport-
életben, jó viszonyt kell ápol-
nunk a többi iskolával, óvodával. 
És nem csak a somorjaiakkal. 
Tagadhatatlanul létezik egyfaj-
ta rivalizálás az iskolák között, 
de azt szeretném, ha elsősor-
ban szövetségesek lennénk. Az 
pedig magától értetődik, hogy 
a város vezetéséhez szervesen 
kapcsolódik az iskola, és kölcsö-
nösen segítenünk kell egymást. 
Somorjai vagyok, és azért vállal-
tam ezt a feladatot, mert a tudá-
somat itt alapoztam meg, és úgy 
érzem, hasznára lehetek ennek 
az iskolának és a közösségnek. 
Nagyon bízom a kollégáimban, 
olyan tantestület tagja szeretnék 
lenni, amelyik csapatban gon-
dolkodik.                 Lőrincz Adrián

Fotó: Somogyi Tibor

Mészáros Péter: Ne a felejtésnek tanítsunk!
Mészáros Péter a somorjai Corvin Mátyás alapiskola 
újonnan kinevezett igazgatója. Somorján járt iskolába, 
frissdiplomásként itt kezdett tanítani. Most visszatért 
a városba, szeptembertől ő igazgatja a Corvin Mátyás 
alapiskolát. Terveiről, elképzeléseiről kérdeztük.
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Kitüntették 
Bándy György 

professzort
A Commenius Egyetem alapítá-
sának 100. évfordulója alkalmá-
ból tartott akadémiai ünnepély 
keretében kitüntették az egye-
tem kiválóságait. 
A kitüntetettek között volt a 
somorjai Bándy György profesz-
szor is. Az Evangélikus Teológiai 
Kar terjesztette fel az egyetemi 
kitüntetésre, a kar dékánja meg-
említette, hogy a professzor nagy-
ban hozzájárult a Commenius 
Egyetem Evangélikus Teológiai 
Karának fejlődéséhez. Mint a 
tanulmányi program garantáló-
ja, dékánhelyettes, majd dékán, 
nagyban befolyásolta ennek az 
intézménynek a működését a 
rendszerváltás utáni időszakban.
Számos egyetemi tankönyv, tudo-
mányos monográfia és tanul-
mány szerzőjeként jelentősen 
hozzájárult az evangélikus teoló-
gia fejlődéséhez hazai és külföldi 
vonatkozásban is. Szakértelmét a 

szlovák nyelvű ökumenikus Biblia 
fordításánál az ószövetségi fordí-
tóbizottság vezetőjeként kama-
toztatta.
Bándy professzor tagja a rangos 
Wissenchaftliche Gesellschaft 
für Theologie-nak, megkapta a 
Jedlik Ányos-díjat és a Leonard 
Stöckel-díjat is.
Milan Jurík, a Commenius Egyetem 

Evang. Teol. Karának dékánja

Augusztus 27-én köszöntötte Orosz Csaba polgármester azokat a 
lakosokat, akik augusztusban ünnepelték 70., 75., 80., 85. szüle-
tésnapjukat. A rendezvényt a nyugdíjasklubban tartották meg, 38 
vendég kapott meghívást. A polgármester kifejezte jókívánságait, 
majd átadta az ünnepelteknek az önkormányzat szimbolikus aján-
dékát. Farkas Tímea népdalokkal és operett-melódiákkal kedves-
kedett a vendégeknek.                  (l)

MEGEMLÉKEZÉS

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindenkinek, akik 2019. augusztus 19-én 

elkísérték utolsó útjára a szeretett férjet, apát, 
nagyapát és dédapát,

Fiedler Ernőt
Köszönetet mondunk minden kedves rokonnak, 
szomszédnak és a kertbarátoknak a koszorúkért 

és a vigasztaló szavakért.
A gyászoló család

Hívták hát elment, nem köszönt senkinek,
neki már nem fogja kezét soha senki meg.
Könnyeid törlöd, mikor fel nézel az égre,
gondolatban lesz veled drága személye.
Fáj belül az érzés, mar s éget, 
ő nem fogja feledni a földi létet,
üres lett minden, nagyon fáj hiánya ,
te se feledd őt, Így nem élt hiába.
Most fentről néz téged, és suttogja halkan:
„Kelletem mögéd mint őrző-védő angyal !“

Fájó szívvel emlékezük  halálának 5. évfordulóján , feledhetetlen 
drága jó férjre, édesapára, nagypapára és dédpapára, 

CHALUPA CTIBORRA Bacsfáról
Akik ismerték, szenteljenek neki egy néma pillanatot.

 Emlékét örökké szívében őrző szerető felesége Margit,  
lányai: Lýdia, Ildikó, Katalin és Zsanet családjaikkal.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Sportnapot rendezett 
a mozgáskorlátozottak 

szervezete
Augusztus harmadik szombat-
ján rendezte meg a mozgás-
korlátozottak somorjai 769-es 
számú alapszervezete a polgár-
mester kupájáért zajló nemzet-
közi sportnapot. 
Farkas Gábor, az SC Odvaha 
sportklub elnöke a Mozgáskor-
látozottak Szlovákiai Szövetsé-
ge somorjai alapszervezetének 
titkára elmondta, nagyszerűen 
sikerült az idei sportnap, csalá-
dias volt a hangulat. Dunaszer-
dahelyről, Győrből és Eperjes-

ről érkeztek vendégek. Fehér 
Ferenc, az alapszervezet elnöke 
azt mondta, nem a versengés, 
hanem a barátságok megerősí-
tése és a szórakozás volt a fő cél. 
A résztvevők három sportág-
ban: asztaliteniszben, dartsban 
és labdajátékokban mérhették 
össze az erejüket, női, férfi és 
mozgáskorlátozott kategóriá-
ban, úgyhogy nemcsak a moz-
gáskorlátozottak, hanem a 
segítőik, kísérőik is verse-
nyezhettek.                        (k)

Hommage á Albrecht János
Emlékhangverseny Albrecht János születésének 

100. évfordulója alkalmából
2019. október 5-én (szombaton) 18 órai kezdettel
a somorjai művészeti alapiskola koncerttermében.

Közreműködnek:
Bátaszéki Pedagógus Kórus – karnagy: Pajor Márta

Kecskeméti Renaissance Consort – művészeti vezető: 
Pálinkás Albert

Híd Vegyes Kar – zongorán kísér: Domsitz Erika, 
karnagy: Németh Imre

Janík Júlia – szoprán
Mezei Ernő – zongora

Támogatók:
Ing. Csémmy Tibor, Somorja város,

 a Csemadok helyi szervezete
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E könyvtár e-könyvtár
Online adatbázisok 

a somorjai könyvtárban
Több online adatbázis 
vált ingyenesen elérhe-
tővé mindenki számára a 
Bibliotheca Hungaricában 
és a Zalabai Zsigmond 
Városi Könyvtárban. 
A magyarországi EISZ Nem-
zeti Program keretében mind-
két könyvtár olvasói több mint 
5000 magyar szakkönyvhöz, 
egyetemi jegyzethez és szép-
irodalmi kiadványhoz, online 
szakszótárakhoz, valamint 
több millió oldalnyi tudomá-
nyos és szakfolyóirathoz fér-
hetnek hozzá. Sőt, a legtöbb 
anyagot le lehet letölteni. 
Jó hír ez az egyetemi hall-
gatóknak, azoknak, akiknek 
magyarországi szakkönyvre 
volna szükségük vagy valami-
lyen szakfolyóiratban megje-
lent cikket keresnek.
Aki a felsőoktatásban tanul 
vagy dolgozik, esetleg csak 
érdeklik a természettudomá-
nyok és a társadalomtudomá-
nyok, jó hasznát veheti ennek 

a szolgáltatásnak, a több mil-
lió oldal terjedelmű digitalizált 
tartalmaknak. 
Aki kutakodna az Akadémiai 
Kiadó szótárai, folyóiratai és 
e-könyvei között; beleolvasna 
az Arcanun Digitális Tudo-
mánytárba, amely több mint 
22 millió oldalnyi tudomá-
nyos és szakfolyóirat, heti- és 
napilap, valamint lexikon és 
tematikus könyvgyűjtemény 
adatbázisa; és aki kíváncsi 
a Tinta Kiadó 11 egynyelvű 
szótárát tartalmazó honlap-
ra, igénybe veheti a somorjai 
könyvtár szolgáltatásait. Sőt, 
aki eddig nem fért hozzá olyan 
szakkönyvekhez és egyetemi 
tankönyvekhez, amelyeket a 
Kronosz Kiadó, a L’Harmattan 
Kiadó, a Mentor Kiadó, az Osi-
ris Kiadó, a Szaktudás Kiadó, 
illetve a Typotex Kiadó jelente-
tett meg, most ezeket is elér-
heti. A könyvtárosok örömmel 
segítenek eligazodni az adat-
bázisokban. (BH)

Tesztelték az új forgalomlassító küszöböket
Több forgalomlassító küszö-
böt szereltek fel a városban az 
utóbbi hónapokban, hogy biz-
tonságosabbá tegyék a közle-
kedést. 
A lakosság részéről vegyes az 
intézkedés megítélése; sokan 
örülnek neki, mert úgy látják, 
hogy az adott utcában érezhe-
tően javul a közlekedés bizton-
sága, mások pedig bosszan-
kodnak, mert szerintük ezek 
a forgalomlassító küszöbök 
tönkreteszik az autók futómű-
vét. Megesett az is, hogy meg-
rongálták a fekvőrendőröket, 
például május elején Tejfalun, 
az Öreg úton. 
Ifj. Élesztős Pál, az önkormány-
zat közlekedési, közrendi és 
tűzvédelmi szakbizottságának 
tagja, a közúti és kötöttpályás 
járművek minősítő intézeté-
nek vezetője az elmúlt hetek-
ben tesztelte a forgalomlassító 

küszöböket. A tesztek során 
speciális érzékelőkkel felszerelt 
gépjárművel különböző áthala-
dási sebességek mellet mérték, 
hogy a fekvőrendőrök mekkora 
többletterhelést jelentenek a 
gépjárművekre.
„A legjobb eredményt a Gaz-
dasor felső szakaszán kialakí-
tott forgalomlassító küszöbnél 
mértük – mondta a tesztelést 
követően. – Ezen folyamatosan 
lehet áthaladni anélkül, hogy 
komoly mechanikai igénybe-
vételnek tenné ki a gépjármű 
futóművét és karosszériáját. 
Ehhez viszonyítva a szintén a 
Gazdasoron, az utca kultúrház 
felőli végén és a szolgáltatások 
házánál található, megemelt 
gyalogátkelőhelyek mintegy 
harminc százalékkal, a klasz-
szikus kaucsuk forgalomlassító 
küszöbök pedig mintegy ötven 
százalékkal nagyobb erővel ter-

helik a gépjármű szerkezetét 
maximális, még megengedett 
áthaladási sebesség mellett.”
A legnagyobb terhelést a Sző-
lőskert utcában található for-
galomlassító jelenti a gépjár-
művek számára.
„Bár a gazdasori új forgalomlas-

sító küszöb kialakítása műsza-
kilag igényesebb és drágább is, 
bízom benne, hogy ezt az irányt 
fogjuk követni, mert a közleke-
dés biztonsága szempontjából 
megfelelőbb, és a gépjárművek-
re nézve is kíméletesebb” – tet-
te hozzá ifj. Élesztős Pál. (l)
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Gyönyörű bronzkorszak

Minden idők legnagyobb kajak-kenu világbajnokságát rendezték meg Szegeden, melyen három somorjai sportoló-
nak szurkolhattunk: Ladič Gabikának, Jakubík Gábornak és Zalka Csabának. A mieink remekeltek.
A magyarországi eseményen több mint száz ország ezer versenyzője harcolt az érmekért és egyúttal az olimpiai 
kvótáért. Ladič Gabika két számban indult. A C1 500 méteren fél méterrel maradt le az A-döntőről, végül a világ 
tizedik legjobbja lett. A másik számában, a C1 200 méteren pedig tizenharmadik. Jakubík Gábor tagja volt a bronz-
érmes kajaknégyesnek. Öröme azonban nem volt felhőtlen, mivel a K2 ezer méteres versenyen nem sikerült olimpi-
ai helyjegyet kiharcolnia. Zalka Csaba, az ötszázas kajaknégyes tagja boldog lehetett. A szlovák hajó harmadik lett, 
ami négy helyet jelent Tokióban.

Névre szóló érem
Zalka Csaba húszévesen 
másodszor indult a világbaj-
nokságon a felnőttek között 
és megszerezte első érmét. 
Tagja volt a szlovák kajak 
négyes ötszáz méteres egy-
ségének (Zalka Csaba, Vlček 
Erik, Botek Ádám, Samuel 
Baláž), amely nemcsak bron-
zot szerzett, hanem kievezte 
az olimpiai részvételt is.   

Remek versenyzéssel bejutot-
tak a szegedi világbajnokság 
döntőjébe. Milyen volt a min-
dent eldöntő futam?
Nagyon nehéz. Tudtuk, hogy 
most vagy soha. Ez volt az egyet-
len lehetőség, hogy kiharcoljuk az 
olimpiai helyjegyet. Egyébként jól 
éreztük magunkat. Fejben ott vol-
tunk, többé-kevésbé nyugodtak 
voltunk.

Hogyan nézett ki belülről a döntő?
Hát nem volt a legjobb, de a 
legrosszabb sem. Két hajó meg-
lépett ugyan, de tudtuk 
tartani a pozíci-
ónkat. A végén 
éreztük, hogy 
jövünk felfe-
lé. A hajrá az 
erős oldalunk. 
A legfontosabb 
az volt, hogy ott 
legyünk a leg-
jobb hétben, 
meglegyen az 
olimpiai kvóta. 
Sokan jöttünk 
be pár század 
m á s o d p e r -
cen belül. Azt 
éreztük, hogy 
a kvóta megvan. 
Ideges, mérges és 

fáradt voltam. Leírhatatlan érzés 
volt, amikor egy idő után kiír-
ták, hogy nemcsak a kvóta van 
meg, hanem az érem is. Boldog 
vagyok, hogy ilyen fiatalon érmet 
szereztem a felnőtt világbajnok-

ságon és Szlo-
vákiának kihar-
coltunk négy 
helyet az olim-
pián. Nagyon jól 

néz ki a bronz-
érem. Bele-
gravírozták a 
nevünket és 

a verseny-
számun-

kat is.

Szurkolók? Hangulat a szegedi 
pályán?
Felemelő volt. Az ember nem hal-
lotta a saját hangját. A szegedi a 
világ legjobb pályája. Minden tekin-
tetben. Nagyon sokat adott nekem, 
hogy rengetegen utaztak el Somor-
járól is. Köszönettel tartozom nekik.

Az egész év a VB-re való felkészü-
lésről szólt. Mi volt a legnehezebb 
az utóbbi hónapokban?
Az az óriási nyomás, ami alatt 
készültünk. Főleg az után, hogy Likér 
Péter edző Botek Ádámot ültette a 
hajóba. Nagyon örülünk, hogy sike-
rült a célunk, megvan a négy kvóta.

Hogyan tovább?
Egy kis pihenés, majd indulok a 
tokiói előolimpián. És aztán elkez-
dődik a harc az olimpiáért. Sze-
geden csak a kvótákat szereztük 
meg, a konkrét személyekről 
majd a tavaszi forma alapján 
dönt a vezetőség.   Duducz Tibor

Zalka Csaba és Jakubík Gábor (jobbról)
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Az egyik sikerült, a másik nem
Jakubík Gábor bronzéremmel 
tért haza, de nem volt boldog. 
A kajak kettesben nem sikerült 
kieveznie az olimpiai kvótát. 
Az ezer méteren (nem olim-
piai táv) induló kajak négyes 
(Jakubík Gábor, Tarr György, 
Gacsal Ákos, Denis Myšák) 
megnyerte az előfutamát és 
egyenesen bejutott az A dön-
tőbe. Itt a harmadik helyen ért 
célba. „Titkon egy kicsit jobb 
eredményt vártunk, de min-
den éremnek örülünk. Kétszáz 
méterrel a cél előtt még azt 
gondoltam, az oroszokat meg-
előzzük, van bennünk annyi 
erő, de mégsem így volt. Az 
egyik célt teljesítettem, meg-
van az érem” – mondta Gábor. 
A kajakkettesben Gacsal Ákos-
sal indult. Itt a tokiói helyjegy 
volt a tét. „Sajnos a kvótától 

most nagyon messze voltunk. 
Az előjelek nem ilyenek vol-
tak. A nyolcvan százalékát sem 
nyújtottam annak, amit tudok. 
Sajnos, nem tudom, miért 
nem ment” – mondta Gábor a 
kajak kettesek B döntője után. 
Miközben az ötszázas négyes-
ben bekövetkezett váltás után 
csak Gelle Péter helyzetéről 
beszéltek, Jakubík Gáborról 
alig esett szó. Pedig ő ült az 
„olimpiai” ötszázas kajakné-
gyesben, amely a duisburgi 
világkupán ezüstérmes lett. 
Botek érkezése után neki nem 
maradt hely a hajóban. „Nehe-
zen tudok bármit mondani 
anélkül, hogy bárkit megbánt-
sak a csapatból, ezért inkább 
csendben maradok. Nehéz, 
fájó dolog. De ez van” – jegyez-
te meg Gábor, aki tavaly nagyot 

váltott. Komáromba költözött, 
ott készült Likér Péter irányí-
tása alatt. „Mindent egy lapra 
tettem fel. Javultam. Az edzé-
seken és a versenyen is. Nem 
tudom, idén nem akarták-e ezt 

észre venni, vagy tényleg nem 
vették észre. Remélem, ha jövőre 
is így folytatom, már észreveszik, 
és esélyem lesz a tokiói indulás-
ra” – zárta Jakubík Gábor

Duducz Tibor

Ladič Gabika: 
hogyan tovább?

Az alapcélt Ladič Gabika tel-
jesítette. Mindkét számban 
(C1/200 m és C1/500 m) az 
első tizenötben végzett. 
„Nem vagyok elégedetlen, 
mert mindig reális célokat 
szoktam kitűzni magam elé, de 
kicsit többet vártam. Ötszázon 
nagyon bíztam benne, hogy 
a tavalyi évhez hasonlóan 
ismét A döntős leszek. Sajnos 
hiányzott fél másodperc. Két-
százon nagyon kiegyenlített 
volt. Sajnos, Szegeden nem 
sikerült az olimpiai kvóta” – 
mondta a somorjai lány. A jövő 
évi pótkvalifikáción még lesz 
lehetőség kiharcolni a tokiói 
részvételt. „Még nem tudom, 
indulok-e. Át kell jól gondol-
nunk. A rendőrségi egyesület, 
az ŠCP ugyan finanszírozza az 
edzőtáboraimat, de nem állok 

velük szerződéses viszonyban. 
Nem vagyok profi, és egyelőre 
nem is kaptam tőlük ajánlatot. 
Amatőr vagyok, de profi ered-
ményeket várnak tőlem” – foly-
tatta Gabika.
„Az iskolát is fontosnak tartom. 
Hatéves korom óta rendőrnek 
készülök, de az első évemben 
szinte csak egy hetet jártam 
iskolába, egyéni tanterv szerint 
tanultam. Nem fogok elhamar-
kodottan dönteni, meglátjuk, 
mit hoz a jövő. Ki kell elemez-
nem, mennyire lehetne esélyem 
Tokióra, mert ahhoz meg kellene 
nyernem a pótkvalifikációt” – 
zárta Ladič Gabika, aki számára 
még nem ért véget a szezon, 
mert szeptemberben részt vesz 
Kínában a meghívásos szuper-
kupán és a tokiói előolimpián.

(dt)

Ladič Gabika

Jakubík Gábor (jobbról a második)

Sikeres edzőtáboron és EB-n vannak túl a somorjai Kyokushin 
Karate Oyama Dojo karatékái. Az Európa-bajnokságot Győrben 
rendezték meg, a rangos versenyen 28 ország 540 sportolója 
mérte össze tudását. A somorjai klub hat versenyzőt indított – 
kettőt kata, négyet pedig kumite kategóriában. Ez utóbbiban Bódis 
Gergely és Vígh Levente ért el második helyezést a súlycsoport-
jában.
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Eljött az ősz első hónapja, amely során 
fokozatosan betakarítjuk a még kint lévő 
zöldségféléket és gyümölcsöket.
A kertben egyre több terület szabadul 
fel, ahová hónaposretket, spenótot, sós-
kát, dughagymát, fokhagymát és átte-
lelő salátát ültethetünk, vethetünk. Az 
őszi fokhagymát napjárta helyre, 5-6 
cm mélyre ültetjük. A gerezdeket ülte-

tés előtt ajánlott kéntartalmú (pl. SulCa) 
gombaölő oldatba áztatni, majd megszá-
rítani. Egyre elterjedtebb a zöldtrágyazásra 
szánt növények őszi vetése.  Erre a célra a 
mustármag és a repce a legmegfelelőbb. 
Ezen növények az őszi ásással a talajba jut-
tatva kiváló tápanyagforrásként szolgálnak.
Folytatjuk a téli alma kalciumtartalmú 
levéltrágyával való kezelését, amely nagy-
ban hozzájárul a biztonságos tároláshoz. 
Az utolsó kezelést 14 nappal a szedés előtt 
végezzük. Fajtátol függően fokozatosan szü-
reteljük a szőlőt, a szilvát, az almát és a kör-

tét, lassan megszokjuk,  hogy szinte minden 
hamarabb érik, mint azelőtt. A hónap végéig 
metszhetjük a málna és más aprógyümölcsű 
bokrokat illetve a díszcserjéket. A gyümölcs-
fák és a díszfák elszáradt ágait vágjuk le a 
hónap végéig.
A leveleket és más növényi részeket érde-
mes összeszedni, mert kiváló komposzt lesz 
belőlük. A komposztba keverhetjük az ágda-
rálóval felaprított ágakat is. Komposztérést 
serkentő adalék hozzáadásával a komposz-
tálás ideje harmadára csökkenthető.

Lelkes Róbert – Agrosam

Szeptember 
a kertben

K E R T É S Z K E D Ő

Ősszel a galambok is költöznek Somorjáról
Mint sok más városban, 
So morján is túlszaporodtak a 
galambok, a város megoldást 
keres. Kocsis Arnold, a városi 
hivatal környezetvédelmi osz-
tályának vezetője elmondta, 
figyelembe kell venni a tör-
vényi előírásokat, mert szi-
gorodtak a jogszabályok és a 
környezetvédők, a civil szer-
vezetek nagyon odafigyelnek 
erre.
„2012–2013-ban már volt egy 
galambbefogási program, akkor 
likvidálták a befogott madara-
kat. Akkor ezt még lehetett, de 
most már nem szabad elpusz-
títani a galambot. Csak befogni 
és elvinni 200–300 kilomé-
terrel távolabbra, és szabadon 
engedni őket. Erről a módszer-
ről ugyan megoszlanak a véle-
mények, hiszen előfordulhat, 
hogy az innen pár száz kilomé-
terre befogott madarakat meg a 

mi környékünkön engedik sza-
badon, de jelenleg nincs más 
megoldás. Felvettem a kapcso-
latot a Divé Krídla Polgári Tár-
sulással. Ez a legnagyobb civil 
szervezet, amely elvégezheti 
ezt a munkát, megvan minden 
engedélye, hogy befogja és 
elszállítsa a galambokat” – tájé-
koztatott az osztályvezető.
2012–2013-ban több mint hat 
és fél ezer galambot fogtak 

be Somorján, akkor érezhe-
tően lecsökkent a számuk a 
városban. Amíg megvoltak az 
öreg padlások a cseréptetős 
házakon, ez a probléma léte-
zett ugyan, de rejtve maradt, 
mert a madarak a padlásokon 
fészkeltek. Voltak lakók, akik 
még etették is őket, ezért nem 
röpködtek ezrével a városban. 
De aztán az Iskola utcai régi 
házak nagy részét lebontották 

vagy emeletet húztak rájuk, és 
a galambok már nem tudtak 
hol fészkelni, hát ellepték az 
utcákat, balkonokat, ablak-
párkányokat. „Április végén, 
májusban érkeztek panaszok 
a városházára emiatt, de 
olyankor nem érdemes elkez-
deni a befogást, inkább ősszel, 
amikor már kevesebb eledelt 
találnak a szántóföldeken és 
táplálékkal be lehet őket csa-
logatni a ketrecekbe. Szept-
ember 20. körül négy nagy 
ketrecet helyezünk ki a panel-
házak tetejére, az ezzel járó 
költség 2750 euró, már meg-
kerestem ez ügyben a házke-
zelőségeket. Egy ideig bizto-
san kevesebb lesz a galamb 
a városban, de tavasszal 
valószínűleg megint szembe-
sülünk ezzel a problémával” – 
tette hozzá Kocsis Arnold.          
 (l, k)

A VÁROSI RENDŐRSÉG KRÓNIKÁJÁBÓL

Bankkártyát talált az utcán
Augusztus 1-jén délelőtt egy 
bejelentést ellenőriztek a 
városi rendőrség járőrei a Fő 
utcán, a VÚB Bank előtt, ahol 
a bejelentő egy bankkártyát és 
egy SAD-kártyát adott át nekik, 
amelyeket az utcán talált. Azt 
mondta, megpróbálta leadni 
a bankkártyát a bankfiókban, 
ahol arról tájékoztatták, hogy 
nem vehetik át és nem tud-
nak intézkedni, mivel a kártyát 
Oroszországban adták ki. A 
bejelentő azt mondta, közzéte-
szi a közösségi hálón, hogy mit 
talált, a kártyák pedig a városi 
rendőrségen várják a tulajdo-
nosukat.

Kötekedett a kávéház 
vendégeivel

Augusztus 9-én éjszaka arról 
érkezett bejelentés egy Gaz-
dasori kávézóból, hogy prob-
léma van egy vendéggel. A 
városi rendőrök kivonultak 
a helyszínre, ahol a bejelen-
tő és a kávézó többi vendége 
elmondta, hogy az illető pro-
vokálta, fenyegette a kávézó-
ban ülőket, de amikor meg-
látta a járőröket, elment. A 
járőrök utolérték az utcán, az 
illető azt mondta, senkit sem 
provokált, nem kötekedett. A 
járőrök arra kérték, ne men-
jen vissza a kávézóba, mivel 
a tulajdonos nem akarja. A 

férfi agresszív volt, sértegette, 
fenyegette a városi rendőröket.

Megpróbáltak betörni 
a boltba

Betörés miatt riasztották a 
városi rendőröket egy Pozsonyi 
úti boltból augusztus 10-én dél-
előtt. A helyszínen a rendőrök 
megállapították, hogy a bolt 
bejárati ajtaját megrongálták. Az 
üzletvezető azt mondta, a tet-
tes valószínűleg nem jutott be 
a boltba, mert nem szólalt meg 
a riasztó. A városi rendőrök az 
állami rendőrség kiérkezéséig 
biztosították a bűncselekmény 
helyszínét. A rendőrség vizsgá-
latot indított.

Lángolt a szemetes konténer
Augusztus 18-án, délután arról 
érkezett bejelentés a városi 
rendőrségre, hogy ég egy sze-
méttároló a Pozsonyi úton. A 
somorjai tűzoltóság kivonult a 
helyszínre és eloltotta a tüzet. 
A szemetes konténer teljesen 
tönkrement.
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2018. szeptemberétől szexuálpedagógiai személyiségfejlesztő

program indult magyar nyelven Somorján a 14-16 éves
tinédzserek részére a szülők bevonásával.

2019. szeptemberétől további kurzusok indulnak:12-14, 15-16
éves fiatalok részére. 

2019. szeptember 21.én szülőknek,

tanároknak mutatjuk be a programot

Mikor? 17:00-i kezdettel

Hol? VITA HUMANA Központban 
(Somorja, Tejfalusi út 25.)

2019. októberében a szülők beleegyezésével fiataloknak mutatjuk
be a programot

A KCSSZ és a VITA HUMANA közös rendezvénye
További info.:tel.: 0908/421258

“BABAZENE” és 
“ÉPÍTKEZŐ MAMASAROK”

a VITA HUMANA Központban
(Tejfalusi út 25., Somorja)

Hétfőnként 8:30kor és 10:00kor 
Bemutató óra: 2019. szeptember 16án 8:30kor és 10:00kor

Szeretettel várja az érdeklődőket a 45 perces hagyományőrző zenésbábos foglalkozásra 
és a 30 perces “építkező MAMASAROKra” a 04éves korú gyermekeket,

 szüleiket és nagyszüleiket: Mgr. Bándy Katalin

A program megvalósult a magyar kormány tamogatásával.
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