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Advent első vasárnapjával 
megkezdődött az egyházi év, a 
karácsonyi ünnepkör időszaka. 
Elindultunk a betlehemi jászol 
felé vezető úton. Zarándok-
latunkon jóllehet a sötétben 
járunk, de a fény felé tartunk, 
a Megváltót várva. Imádkozva 
megtett lépéseink a sötétség-
ből a fénybe visznek. A dec-
emberi hajnalok különlegesen 
szép szentmiséinek hagyomá-
nya is mélységeiben fejezik ki 
a várakozást. Négy héten át 
újra felhangzik a templomok-
ban a Rorate caeli desuper, et 
nubes pluant iustum (Harma-
tozzatok, magasságos egek, 
s a felhők hozzák az Igazat). 
Ezek a szavak bevezetnek 
minket az adventi szent idő 

titkába, mélységeibe. A temp-
lomokban és az otthonokban 
fokozatosan meggyúlnak az 
adventi koszorúk gyertyái. 
Zakariás ezt mondja: „meg-
látogat minket a napkelet a 
magasságból”. Éppen ezért 
a liturgikus év egyik leg-
szebb ideje az advent, mert 
gyönyörű befejezése van: a 
karácsony, Krisztus születése 
koronázza meg. 
Világunkban az ajándékvá-
sárlás, a finom vacsorák és a 
meghívások kavalkádja szoro-
san összekapcsolódik a kará-
csony meghitt hangulatával. 
Elgondolkodtató, hogy ez a 
két idegen világ mennyire egy-
betartozik. Egyik oldalon az 
Isten stílusa: titkának köntö-

se a csend, az észrevétlenség 
és zajtalanság. Szemben az 
ember stílusával, aki hangos 
szenzáció- és feltűnéskel-
téssel áldozatos szereteté-
ért hasonló áldozatokat vár. 
Sokszor nemcsak vár, de kér, 
sőt követel. Mindnyájunknak 
el kell érkeznie arra a pontra, 
hogy észrevegye, az igazság 
lényünk csendjében születik. 
A betlehemi éjszaka csendjé-
ben megszületik az Ige, Krisz-
tus a béke hordozója. Ezért 
legyen más az idei karácsony. 
Találjunk időt arra, hogy Isten 
felé fordítsuk szívünket. Szán-
junk sokkal több időt a csalá-
dunk, nagyszüleink és bará-
taink iránt érzett szeretetünk 
kifejezésére. A hajnali órák-

ban, vagy egy csendes helyen, 
egyedül, vagy a szeretteink-
kel együtt, letérdelve adjunk 
hálát a bennünket ért áldáso-
kért, kegyelmekért. Tartsunk 
bűnbánatot, törekedjünk a 
megújulásra. Elevenítsük fel 
régi magyar szokásainkat, 
a mendikálást, a regölést, a 
kántálást. Menjünk el az éjfé-
li misére. Buzdítsuk gyerme-
keinket, hogy vegyenek részt 
a betlehemezésen. Virrasz-
szunk a kétkedés és a bizony-
talanság éjszakájában éber 
és imádságos szívvel. Várjuk 
az új nap hajnalát, miközben 
őrizzük a hit aprócska lángját. 
Áldott, boldog karácsonyt 
kívánok minden kedves olva-
sónak.                        Varju Péter

Karácsony csendje
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Felköszöntötte a város vezetése azokat a lakosokat, akik novem-
berben ünnepelték 70., 75., 80., 85. születésnapjukat, vagy még 
idősebbek. Az ünnepséget a helyi nyugdíjasklubban rendezték 
meg, az ünnepelteket Orosz Csaba polgármester köszöntötte 
fel, kifejezte jókívánságait, majd mindenkinek átnyújtotta a város 
ajándékát. A rendezvényre 38 vendéget hívtak meg, a legidősebb 
közülük idén töltötte be a 91. életévét.               (l)

MEGEMLÉKEZÉS

„Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen,
rég nem dobban családjáért, messze vitted, Istenem.

Álmainkban találkozunk, lelked vár ránk odafent,
hol uralkodik a hit, békesség és a szeretet.
Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,

mi örökké szeretünk és nem feledünk Téged!”

Szeretettel emlékezünk december 15-én, 
halálának 13. évfordulóján

MEZZEI SZILVESZTERRE (Somorja)
Szerető családja

Szomorú szívvel emlékezünk december 25-én 
VALOCSA FERENC halála 5-ik évfordulójára.

Szerettei

November 8-án a város isko-
láinak tanulói és pedagógusai, 
valamint az önkormányzat 
képviselői koszorúkat helyez-
tek el Corvin Mátyás szobrá-
nál. 
Szabó Arnold, a Németh-
Šamorínsky István Művészeti 
Alapiskola tanára reneszánsz 
gitárjátékával nyitotta meg az 
ünnepséget, majd az iskola 
tánctagozatának diákjai, őket 
követően pedig Bándy Gyuri-
ka és Ela Lengyelová, a Corvin 
Mátyás és a Bél Mátyás alapis-
kola tanulói adtak rövid műsort. 
Az egybegyűlteket Varju Péter, 

a somorjai képviselő-testület 
kulturális szakbizottságának 
elnöke köszöntötte, aki úgy 
fogalmazott: példamutató 
hagyományt teremthetünk 
közös megemlékezéseinkkel, 
hogy egy történelmi személyi-
ségen keresztül erősítsük egy-
más elfogadását és a megér-
tést a fiatalok körében.
Orosz Csaba polgármester 
beszédében kitért arra, milyen 
körülmények között állított 
szobrot a város az egykori ural-
kodónak 2016. novemberében.
„Jól emlékszem, mennyi két-
kedés fogadta az ötletet. Azon 

kívül, hogy a várost jogaiban 
megerősítette, tényleg olyan 
fontos volt-e számunkra, hogy 
bronzba kell öntenünk? Ahogy 
akkor, úgy most is csak azt 
tudom válaszolni, hogy igen. 
Corvin Mátyás személyében 
olyan uralkodót tisztelhetünk, 
aki a rábízott országot és népet 
a legjobb tudása szerint, az 
egyenlőség elvét szem előtt 
tartva igyekezett kormányozni, 
s megteremteni a szellemi gya-
rapodáshoz szükséges feltéte-
leket” – mondta.
Mészáros Péter, a Corvin 
Mátyás Alapiskola igazgatója 

követendő példaként állította a 
diákok elé Mátyás királyt. „Ha 
legközelebb megpillantjátok 
ezt a szobrot, gondoljatok arra, 
hogy olyan vezetőt, olyan királyt 
láttok, aki nagyra tört, alkalmas 
volt álmai elérésére, hatalmas 
sikerre vitte azokat, és mi ennek 
a teljesítménynek köszönhetjük, 
hogy itt és így élhetünk. Teljesen 
mindegy, hogy az anyanyelvetek 
magyar, vagy szlovák” – mondta.
Az ünnepi megemlékezés apro-
pója Mátyás király somorjai 
látogatásának 550. és a szobor 
leleplezésének 3. évfordulója 
volt.    (l)

Megkoszorúztuk Mátyás király szobrát
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„Állj meg legközelebb is” – 
mondta pár hónapja Galam-
bos Laci bácsi az utolsó 
találkozásunkkor. Sajnos ez a 
„legközelebb” a tanár úr utol-
só útja volt, a somorjai teme-
tőben. 
Laci bácsi csendben, nyugod-
tan hagyta itt ez az átmeneti 
világot, hogy egy szebb, iga-
zabb és jobb világ felé vegye 
az útját. Mert a világ, mely-
ben élt, gonosz volt, harácso-
ló és kegyetlen. De neki nem 
számítottak a múlt rendszer 
rosszakaratú pártkatonái, 
akik először a továbbtanulá-
sát akarták megakadályozni, 
majd tanítói pályáját derékba 
törni. Őt az élet nehézségei, a 
betegségek, a kor sem akadá-
lyozta meg abban, hogy mél-
tóságteljes életet éljen.
„Pozitív gondolkodású, nyitott 
ember volt, mindenben meg-
látta a szépet és a jót. Meg-
vigasztalta a természet szép-
sége, egy virágzó gyümölcsfa, 
egy művészeti alkotás, egy 
igaz emberi szó. Szívesen 

beszélgetett mindenkivel. 
Szeretett kérdezni és gondo-
latait szívesen osztotta meg 
másokkal.” – mondta róla 
Trencsík János gyászbeszé-
dében.
Galambos László a gimná-
zium alapítónemzedékének 
tagja volt, azé a generációé, 
mely megalapozta azt az 
intézményes keretet, amely 
a mai napig meghatározza a 
somorjai gimnázium szelle-
miségét és színvonalát. 
Laci bácsi 1933-ban szüle-
tett Bacsfán. Gyermekko-
rát Nagyszarván élte le, és 
saját szemével látta, hogyan 
deportálják Csehországba a 
falu lakosságának egy részét. 
Somorjára járt alapiskolába, 
majd a komáromi gimnázi-
umba, de mivel rossz káder 
volt, az érettségi előtt meg-
tudta: nem érettségizhet le. 
Ezért nyáron Nyitrabányára 
ment és bányásznak állt, 
hogy megkapja a munkás 
státuszt. Utólag leérettsé-
gizhetett. A főiskolát vörös 

diplomával végezte, mellette 
pedig versenyszerűen birkó-
zott. 1957-ben diplomázott 
a Pozsonyi Pedagógiai Főis-
kolán, biológia–kémia sza-
kon, jelentkezett tanárnak 
Komáromba, de egy ürese-
dés miatt végül a somorjai 
szlovák gimnáziumba került, 
majd a magyar gimnázi-
umban kapott állást, ahol a 
somorjai magyar ifjúságot 
nevelte. Nemcsak kémiára 
tanította, hanem a művészet, 
a magyarság és a haza szere-
tetére is nevelte őket.
1986-ban kémiából dokto-
rált. Szabadidejében tan-
könyveket és tudományos 
cikkeket fordított. Érdeklő-
dött a festészet iránt, barátja 
lett a méltatlanul elfeledett 
felvidéki művész, Dúdor Ist-
ván is, aki gyakran fordult 
meg náluk.
Több képzőművészeti témájú 
tanulmányt írt, de volt kiál-
lítások kurátora is, és maga 
is szenvedélyes gyűjtő volt: 
több jeles kortárs művész 
alkotása díszíti lakásuk falát.
1993-ban vonult nyugdíjba.
A rendszerváltás után meg-

köszönték neki, hogy a Kerü-
leti Rehabilitációs Bizottság 
tagjaként sokat tett azért, 
hogy visszatérhessenek  
a munkahelyükre azok, akiket 
a totalitárius rendszer ellehe-
tetlenített. 
Olyan ember volt, aki elfo-
gadta, amit a sorstól kapott,  
a kort, amiben élt, s igyeke-
zett a maximumot kihozni 
belőle, miközben megpróbált 
ember maradni abban a kor-
ban, amikor ez nem volt köny-
nyű. Keveseknek sikerült. De 
Neki igen. Laci bácsi, nyugod-
jon békében. Méry János

Búcsú Galambos Lászlótól

Moldvai csángó gyerekeknek segítettek a somorjaiak
G y e r g y ó g y e n t m i k l ó s , 
Somor   ja testvértelepülése 
határos Moldvával, a csán-
gók lakta vidékkel, ezért 
néhány somorjai ellátogatott 
Háromkútra, a csángók lakta 
községbe. 
60-70 család lakja ezt a falut. 
„Az ottani emberek kitartása, 
a hitükhöz, a nemzetiségükhöz 
való ragaszkodás, az, ahogyan 
élnek, mélyen megérintett 
mindenkit, ezért megfogalma-
zódott bennünk, hogy segít-
sünk. Korábban hozzájárultunk 
az ottani templom javításához, 
anyagi segítséget nyújtottunk 
az iskolának is, de olyan sok 
mindenre szükség lenne még. 
Elég, ha csak annyit mondok, 
hogy a legközelebbi aszfaltút 
16 kilométerre van attól a falu-
tól. Hogy onnan naponta mun-
kába utazzanak az emberek, 
az elképzelhetetlen. Fizetése 
a tanítónőnek és az óvónőnek 

van, a többiek gazdálkodnak, 
élnek, ahogy tudnak. Nem 
éheznek, megtermelik, ami-
re szükségük van, de el van-
nak vágva a világtól” – közölte 
lapunkkal a neve elhallgatását 
kérő forrásunk, aki elmondta: 
az érintette meg őket legin-
kább, hogy az iskolás gyere-
keknek olyan vágyai vannak, 

olyasmiről álmodnak, ami az 
ittenieknek teljesen hétköznapi 
dolog. Például eljutni egyszer 
az állatkertbe. Vagy étterem-
ben ebédelni. „Beszéltem egy-
két barátommal arról, hogy 
hogyan segíthetnénk. Az első 
gondolatunk az volt, hogy hoz-
zuk el őket Somorjára kirándul-
ni. Ennek azonban technikai 

akadályai voltak, útlevélproblé-
mák, szervezési gondok, így ezt 
nem tudtuk összehozni. Vittünk 
hát nekik egy szolid összeget, 
amiből elmehettek egy több-
napos kirándulásra, voltak 
állatkertben, étteremben ebé-
delhettek. Nagyon örültek, mi 
pedig boldogok vagyunk, hogy 
örömet szereztünk nekik” – tet-
te hozzá.
A háromkúti tanítónők, Lungu 
Erzsébet, Nagy Ottília és a gye-
rekek meleghangú köszönőleve-
let írtak segítőiknek, amelyet így 
zártak: „A hála talajigényes virág, 
csak nemes szívben tud gyökeret 
verni.”
Háromkút alig 40-50 kilométerre 
fekszik testvérvárosunktól, Gyer-
gyószentmiklóstól. Elgondolkod-
tató, hogyan élnek ott az emberek; 
nem panaszkodnak, még ha nehe-
zebb sorsuk is van, mint nekünk, 
élik hétköznapjaikat. Tartásuk 
legyen példa számunkra.   (l, k)
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A ZALABAI ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR AJÁNLJA 
Finy Petra: 
Marlenka
Marlenka imádja a nárciszt. Nem csak a 
virágot. Bár már három felnőtt gyereke van, 
vonzza a narcisztikus személyiségeket, és 
gyenge ahhoz, hogy ellenálljon nekik. De 
vajon miért viselkednek furcsán Marlenka 
felnőtt gyerekei? Miért tör az asszonyra 
rosszullét a Városmajor egyes pontjain? Az 
1944 telén a városrészben történt tragikus 
események Marlenka családjának több nem-
zedékére kihatnak. A gyógyuláshoz pedig több nemzedéknyi 
idő szükséges. Finy Petra regénye identitástörténet: főhőseinek 
hosszú utat kell bejárniuk, hogy rájöjjenek, kik is ők valójában. 
Marlenkának és gyerekeinek meg kell dolgozniuk a boldogságért

Frei Tamás: 
Bábel
A Bábel a korábbi regényekhez hasonlóan 
fordulatos, izgalmas, akciódús történet, és 
szokás szerint lényeglátó és égetően aktu-
ális. A mai valóságot mutatja be. Rávilágít 
arra, hogy mi rejlik az óriásplakátokra írt pár-
szavas üzenetek hátterében. Marco Boretti, 
az édesanyja révén magyar származású 
firenzei régész aligha hitte, hogy szakmá-
ja az európai migránsválság kellős közepén 
kulcsszerephez juttatja egy olyan szövevényes ügyben, amiben 
semmi sem az, aminek látszik. A tudósból kincsvadász lesz. A 
segélyszervezetek munkatársaiból műkincscsempész. A fegy-
verkereskedőből miniszterelnöki tanácsadó. Üldözőből üldözött.

December 22-ig tart  
a Tallós-Prohászka  
István emlékkiállítás

November 29-én nyílt meg a 
vmk-ban Tallós-Prohászka Ist-
ván emlékkiállítása, amelyet 
a képzőművész halálának 45. 
évfordulója alkalmából ren-
deztek meg. A közönség olyan 
alkotásokat láthat, amelyeket 
még soha nem állítottak ki.
„Tallós-Prohászka igazságta-
lanul alulértékelt alkotó, ezzel 
a tárlattal talán sikerül változ-
tatni ezen a szemléleten” – 
mondta Sánka Ágoston, a kiál-
lítás kurátora. Horváth László, 
a Madách Imre Gimnázium 
tanára megnyitó beszédében 
a művész jóbarátját, Szalatnai 
Rezsőt idézte: „Az életalakító 
szlovákiai magyar társadalmat 
ez a somorjai festő, Tallós-
Prohászka jelenítette meg, 
mintegy vizsgálatot tartva 
létünk fölött. Nem rendkívü-
li vagy elvont tájakon, hanem 
szülőföldjén kereste a mon-
danivalóját. A valóságot látó 

ember nyílt szemével figyelt 
azokra a jelenségekre, amelyek 
Somorján előfordultak.” Orosz 
Csaba polgármester megnyitó 
beszédében úgy fogalmazott: 
„Tallós-Prohászka olyan korban 
élt, amikor a ma ismert világ, 
Európa országainak határai 
még képlékenyek voltak, ala-
kultak. Mindez visszaköszön a 
művészetében, hiszen témá-
iban éppúgy megjelennek a 
parasztvilág, az úgynevezett 
békeidők, majd a szocializmus 
építésének évtizedei, mint az 
ember természetes helykere-
sése a világban. Mindez együtt 
rajzolja ki a Tallós-Prohászka 
életművet, amely annyira sok-
rétű, mint amennyire változatos 
volt a 20. század, amelyben élt.”
A 34 alkotást felvonultató 
emlékkiállítás december 22-ig 
tekinthető meg a vmk-ban, 
munkanapokon 8-tól 20 óráig.        
                      (la)
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Gálaműsorral ünnepelt a Csemadok
Fennállásának 70. évforduló-
ját ünnepli idén a Csemadok, 
a szlovákiai magyarok legna-
gyobb kulturális és közműve-
lődési szervezete. 
A somorjai alapszervezet 
ünnepi gálával emlékezett 
meg az évfordulóról novem-
ber 24-én. A gálaműsorban 
fellépett a Híd Vegyes Kar, 
a Csalló Néptáncegyüttes, a 
Csali Gyermek Néptáncegyüt-
tes és a Csali Zenekar. Csema-
dok anno címmel fotókiállítást 
rendeztek, amely az eltelt 70 
év pillanatait mutatja be.
A somorjai alapszervezet az 
ország harmadik alapszerve-
zeteként alakult meg 1949. 
április 3-án, alig két évvel 
a csehszlovákiai magyarok 
erőszakos kitelepítését és 
deportálását követően. „Ez 
is bizonyítja, hogy Somorja 
magyarsága már akkor össze-

tartó közösséget alkotott, 
szükségesnek látta, hogy 
az akkor egyetlen kulturális 
tömörüléshez, a Csemadok-
hoz tartozzon. Az elmúlt évek 
alatt elértük, hogy szerveze-
tünk megkerülhetetlen része 
lett városunknak kultúrális 

és társadalmi szempontól is” 
- fogalmazott ünnepi beszé-
dében Kovács Koppány, a 
Cemadok helyi alapszerveze-
tének elnöke.
„Somorját idegenben is gya-
korta a kultúra városaként 
emlegetik; ez azért is nagy 

szó, mert a főváros árnyéká-
ban élünk” – mondta Orosz 
Csaba polgármester, majd 
az 1978-ban alakult Csali 
Gyermek Néptánccsoport, a 
Csalló Néptáncegyüttes és 
a fél évszázada működő Híd 
Vegyes Kart méltatta.   (k)

Nyolcadszor nyílt kiállítás 
Juhász Tibor alkotásaiból 
a vmk kiállítótermében. 
A tárlat nagyjából az utolsó 
két év termését mutatta be a 
közönségnek az alkotó, néhány 
régebbi munkájával kiegészít-
ve. Az alkotásokból készül egy 
2020-as naptár is, amelyet 
szintén a kiállításmegnyitón 
mutattak be. A megnyitón a 
Deep Voice Group lépett fel, a 
tárlatot Veres Gábor, Somorja 
alpolgármestere nyitotta meg. 
„Juhász Tibor utibatyujában 
hozott valamit a Karib-tenger 
illatából, páradús levegőjéből, 

az örök nyárból, az ottaniak élet-
szeretetéből. Hozott nekünk egy 
talpalatnyi Dél-Amerikát, hogy 
aztán megmutathassa nekünk 
Somorját is. Hiszen az ő nagy-
szerű festményéről tekint le ránk 
Hunyadi Mátyás, hála neki, lát-
hattuk meg ismét a városháza 
egykor volt tornyát, általa eleve-
nedik meg a pomléi kincs elfele-
dett legendája, portréiból és jól 
eltalált karikatúráiból pedig egy-
egy szomszédunkra, rokonunkra, 
barátunkra ismerhetünk. Nevez-
hetjük őt Somorja krónikásának 
is“ – fogalmazott nyitóbeszédé-
ben Veres Gábor.                (km)

December 13-án Munkácsy 
Mihály alkotásaiból nyílik 
kiállítás Mosonmagyaróvá-
ron, a Fő úti Cselley-ház kiállí-
tótermeiben. 
A kiállítás képei Pákh Imre 
műgyűjtő Munkácsy-gyűj-
teményének darabjai. Pákh 
Imrénél csak a Szépművésze-
ti Múzeumnak és a Magyar 
Nemzeti Galériának van gaz-
dagabb Munkácsy-gyűjtemé-
nye. Mosonmagyaróváron a 
festőművész ötven festmé-

nyét és hét grafikáját állítják ki.  
A korai képektől a drámai erejű 
alkotásokon és a szalonképe-
ken át a nevezetes Krisztus-
trilógiához készült előtanul-
mányokig minden művészeti 
korszakát nyomon követhetik 
az érdeklődők.
A kiállítás március 8-ig, hétfő 
kivételével 10 és 18 óra között 
minden nap megtekinthető, 
a teljes árú belépőjegy 2000 
forintba kerül, a kedvezményes 
belépő ára 1000 forint.         (k)

Juhász Tibor nyolcadik 
önálló kiállítása a vmk-ban

Munkácsy-kiállítás nyílik 
Mosonmagyaróváron

Szinghoffer Mátyás felvétele
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Városi művelődési központ

December 15. – 18.00: karácsonyi hangverseny
December 17. – 18.00: a tejfalusi alapiskola karácso-
nyi műsora
December 19. - 18.00: Sportgála, az Év Sportolója-
díj átadása
December 20. – 16.00: a Kukkónia Szabadidőköz-
pont karácsonyi műsora
Január 12. – 17.00: Operett & Musical Gála
Január 18. – 20.00: Gimibál

Mozi Klub

December 13. – 19.30: Táncház a Fláre Beás zene-
karral
December 28. – 19.30: a P. P. Band és barátai
Január 11. – 20.00: Chameleon Jazz Band-koncert

Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola

December 17. - 18.00 – Adventi koncert/Adventný 
koncert 

Fő tér

December 12-14. - karácsonyi vásár
Január 1. – 00.30: Újévi tűzijáték

KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK 

Pályaválasztási nap 
a Madách Imre 
Gimnáziumban

Folytatódik  
a Life of the Monk projekt 

Mesterségem cíMERRE? 
néven pályaválasztási napot 
szervezett Somorján a har-
madikos és negyedikes diákok 
számára november 7-én a Tan-
dem nonprofit szervezet. 
A pályaválasztás nem könnyű 
dolog, tudják ezt a Madách Imre 

Gimnázium diákjai is, a pálya-
választási nap szervezői abban 
szeretnének segíteni nekik, hogy 
terveik megvalósításához meg-
találják a megfelelő képzési for-
mákat és iskolákat. A program 
anyagi hátterét az iskola szülői 
tanácsa teremtette meg.        (l)

Workshopot szervezett októ-
berben a somorjai és a győri 
kisdiákok számára Pannon-
halma és Győr kulturális, 
szakrális és természeti érté-
keinek ismertetésére a Life 
of the Monk projekt folytatá-
saként Somorja önkormány-
zata. 
A Modern Monasteries pro-
jektek sorába illeszkedő ren-

dezvény megszervezését az 
Interreg Szlovákia–Magyaror-
szág programból finanszíroz-
ták, a tanulók a bencés kolos-
torok életével, illetve a kolos-
torok 21. századi szerepével 
ismerkedtek. Vezetőjük egy, 
a pannonhalmi apátságban 
élő bencés szerzetes volt, aki 
bemutatta a szerzetesek min-
dennapi életét.    (k)

2018 őszén indult az első 
magyar nyelvű Teen STAR kur-
zus Somorján.
Négy nagymácsédi, három 
somorjai, egy lúcsi, egy 
egyházgellei, egy tejfalusi, és egy 
királyfiai fiatal vett részt rajta. A 
csoport 2019-ben is folytatja a 
tanfolyamot.
A kurzus két éven át kíséri figye-
lemmel a fiatalok testi, érzelmi, 
értelmi fejlődését, kapcsolatait, 
környezetét. Nemek szerint is 
foglalkoznak velük, a személyi-
ségfejlesztő szexuálpedagógiai 
program a szülők bevonásával 
működik igazán eredményesen. 
A kurzus folyamán legalább 
három alkalommal tartanak 
közös foglalkozást a szülőkkel.
Az életben való boldogulás egyik 
feltétele az érett döntések meg-
hozatala és a tetteinkért való 

felelősségvállalás. Lényeges, 
hogy elegendő időt kapjanak a 
fiatalok a kérdéseik megfogalma-
zására és saját válaszaik megta-
lálására, illetve, hogy hagyhas-
sanak maguknak időt a felnőtté 
váláshoz.
Szeptember 20-án a 
Nagymácsédi Mészáros Dávid 
Alapiskolában, szeptember 
21-én, október 4-én és novem-
ber 8-án pedig a somorjai Vita 
Humana Központban mutatko-
zott be a szülőknek a Teen STAR. 
Jelenleg 3 csoportban folyik a 
tanfolyam. Nagymácsédon egy 
csoport indult 9 résztvevővel, 
Somorján pedig 2 csoportban 
folyik a foglalkozás.
A Kárpát-medencei Család-
szervezetek Szövetsége idén is 
támogatta a Teen STAR Felvidéki 
programját.   (k)

Sikeres a Teen STAR 
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 Madách-siker a Vámbéry versenyen
November 12-én 9 fős kis 
csapatunkkal részt vettünk 
a dunaszerdahelyi Vámbé-
ri Ármin Gimnázium nyelvi 
vetélkedőjén. 
A versenyen a diákok angol és 
német nyelvből mérték össze 
tudásukat. A gimnazisták 
mellett az alapiskolák nyol-
cadikosai és kilencedikesei is 
szerepeltek. Iskolánkat Lelkes 
Áron (terció), Werskov Zsófia 
(terció), Batta Gergely Sebes-
tyén (kvartó), Zalka Mátyás (1. 
évfolyam), Nagy Gergely János 
(2. évfolyam), Leskó Sophia 
Éva (szextó), Csáder Tamás 

(3. évfolyam), Görcs And-
rás (szeptimo), Szegedi Áron 
(szeptimo) képviselte. Az ered-
ményhirdetés kellemes meg-
lepetéseket hozott. A diákok 
felülmúlták az elvárásainkat. 
Bár minden kategóriában szo-
ros volt a verseny, négy tanu-
lónknak sikerült dobogós helye-
zést elérni. Közülük hárman 
megszerezték a vándorkupát.
Német nyelvből C kategóriá-
ban Batta Gergely Sebestyén 
szerezte meg az első helyet, 
B kategóriában pedig Csáder 
Tamás végzett a képzeletbeli 
dobogó legfelső fokán. Angol 

nyelvből az A kategória volt a 
legsikeresebb: Zalka Mátyás a 
harmadik helyen zárta a ver-

senyt, Lesko Sophia Éva pedig 
megnyerte a vándorkupát. 

Bodó Dalma

Retró kiállítás  
a gimnáziumban

Különleges kiállítást rendez-
tek a Madách Imre Magyar 
Tannyelvű Gimnázium diákjai 
az iskola aulájában.
A kiállítás a bársonyos forrada-
lom előtti időket idézi, a fala-
kon a letűnt rezsim jelképei, a 
polcokon pedig olyan tárgyak 
sorakoztak, amelyeket a diá-
kok hazulról, jórészt nagyszü-
leiktől hoztak el. Ötágú vörös 
csillaggal díszített kitünteté-
seket, régi írógépet, korabeli 
fotókat, iratokat, még párttag-
sági könyvet, és egy régi Jawa 
motorkerékpárt is láthattak az 
érdeklődők.
Kása Timea, a kiállítást össze-
állító osztály osztályfőnöke 
elmondta, úgy gondolták, a 
korabeli tárgyak és dokumen-
tumok segítségével többet 
megtudhatnak a diákok három 

évtizeddel ezelőtti esemé-
nyekről, azok előzményeiről, 
valamint a szocialista rendszer 
mindennapjairól.
A kiállításon bemutatták 
Baráth Ádám és Baráth Tamás, 
valamint Szolgay Bence a bár-
sonyos forradalom előzménye-
iről szóló kisfilmjét. A filmben 
szó volt a Csehszlovákia nyu-
gati határain felállított szöges-
drótokról, az 1989. november 
l7-i prágai brutális rendőri 
beavatkozásról, amely közvet-
len oka volt a forradalom kitö-
résének.
A műsorvezető Molnár Anna 
Laura, Igari Natália és Batta 
Gergely Sebestyén volt. Kiss 
Gábor Simeon és Szolgay Ben-
ce gitárkíséretével elénekelték a 
diákok a legendás idők Jednou 
budem dál című dalát.           (yf)

Sikeresen pályázott
a Corvin Mátyás Alapiskola
A somorjai Corvin Mátyás 
Alapiskola sikeresen pályá-
zott a Mindenki szívesen 
tanul interaktívan elnevezésű 
tervezettel. 
Az iskola számára fontos a 
hatékony és minőségi okta-
tás, de ez elképzelhetetlen jól 
felszerelt tantermek nélkül. A 
pályázatnak köszönhetően az 
alsó tagozaton egy újabb tan-
termet sikerult interaktív tan-
segédeszközökkel felszerelni. 
Az interaktív segédeszközök 
és a megfelelő módszerek 
alkalmazásával a pedagógu-

sok változatos, érdekes, látvá-
nyos tanórákat tudnak tartani, 
a tanulók pedig könnyebben 
sajátítják el a tananyagot.
Céljaink megvalósítását a 
Közép-európai Alapítvány  
(CEF) anyagi támogatása tette 
lehetővé.                  (BG)

2001 októberében alakult Pongrácz István és Varga Zsolt kezde-
ményezésére városunkban a Po & Va kutya klub, amely az alapí-
tók aktivitásának, illetve a kinológia iránti érdeklődésnek köszön-
hetően ma már 35 taggal és saját kutyakiképző pályával működik. 
Bemutatóik érdekes színfoltjai az iskolai rendezvényeknek is. A 
felvétel a tejfalusi alapiskola udvarán készült, amelyet ez év októ-
berében látogattak meg.
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Új pihenőpark létesült 
Csölösztőn. A projekt kivite-
lezését a megye támogatta. 
Somorja hivatalos weboldalán 
jelent meg a megye felhívása, 
amely lehetőséget jelentett a 
csölösztői buszmegálló kör-
nyékének rendbehozására. 
Rövid időn belül meg is szüle-
tett a Park a csölösztői kápol-
nánál, a hársfák alatt elneve-
zésű projekt ötlete. Csölősztőn 
eddig nem volt olyan közös-
ségi hely, ahol a szomszédok, 
az ismerősök találkozhattak, 
beszélgethettek, pihenhet-
tek volna. A Spolok Čilistov-
Csölösztő Polgári Társulás 
Nagy Józsefnek köszönhetően 
indította el a terv megvalósí-
tását. Forgách Krisztián, a PT 
elnöke jóváhagyta az ötletet, 
Sebestyén Martina pedig segí-
tett azt professzionális for-

mába önteni. Somorja polgár-
mesterének hozzájárulásával 
és segítségével benyújtották 
a pályázatot a megyére, és 
sikerült elnyerni a támogatást. 
A nyár folyamán Csölösztő 
megkapta az engedélyt egy 
pavilon építésére és a terület 
parkosítására. Szeptember-
ben kezdődött a munka. A 
pavilon felépítését egy erre a 
munkára szakosodott cégre 
bízták, padokat helyeztek el a 
fák alatt, a tereprendezésben a 
helyiek is segítettek. 
November 9-én, szomba-
ton adták át a létesítményt. 
A helyiek, a szomszédok és 
a barátok mellett részt vett 
az ünnepségen a Sancta 
Maria kórus néhány tagja 
is, valamint a Dura & Blues 
Club és Inka Galbáčová.      
         (info: Judita  Kaššovicová)

OLVASÓINK ÍRTÁK

Ha a tél nem is a legideálisabb 
a kerti munkák végzéséhez, 
azért ha jól körülnézünk, talá-
lunk még egy-két tennivalót.
Ilyen például a komposzt átfor-
gatása is, hiszen ha egy kicsit 
besegítünk az itt élő mikroor-
ganizmusoknak, hatékonyab-
ban dolgoznak. Nagyban meg-
gyorsítjuk a komposzt érését, 
ha komposztálást gyorsító 
adalékot, illetve karbamidot 
(močovina) adagolunk hozzá.
Továbbra se feledkezzünk 
meg a madarak etetéséről, 
hisz egyre nehezebben talál-
nak élelmet. Egyre gyakoribb, 
hogy valaki elő – konténeres 
vagy földlabdás – fenyőfát állít 

karácsonyra. Ezek a fák tovább 
nevelhetők, esetleg a követke-
ző karácsonykor újra felhasz-
nálhatók. A legalább fél éve 
konténerbe ültetett fenyőnek 
nagyobb az esélye a túlélésre. 
A földlabdás fenyő vásárlá-
sánál ügyelni kell arra, hogy 
a földlabda elég nagy legyen, 
és hogy a gyökérzet ne legyen 
sérült. Minél kisebb a fenyő, 
annál nagyobb az esélye a 
túlérésre. A földlabdás fenyőt 
csérépbe ültetjük, lehetőleg 
zsákkal együtt, hogy a gyö-
kérzet legkevésbé sérüljön, és 
a gyökerek közti föld nehogy 
leváljon. A keletkezett réseket 
jó minőségű földdel töltjük fel 

és a cserép alá alátétet helye-
zünk, hogy a kifolyó vizet fel-
fogjuk. A fát 3-4 nappal a feldí-
szítés előtt tegyük 10–15 fokos, 
nem sötét helyiségbe, hogy 
akklimatizálódjon. A fenyőfát 
a lakásban, ha lehetséges, a 
fűtőtesttől távol helyezzük el. 
Kíméletesen díszítsük, lehető-
leg LED-es égőket használjunk, 
mert azok kevésbé melegsze-
nek fel, és kevésbé károsítják 
a növényt. A fát folyamatosan 
kell öntözni, tápozni, nehogy 
kiszáradjon. Vízzel megtöltött 
kézi permetezővel naponta 
párásítsuk a lombozatát. Fon-
tos, hogy a fa az új év elején 
kerüljön ki a lakásból. Ügyel-

jünk a sokkhatás elkerülésére, 
pár napra, akár hétre is hűvös, 
10–15 fokos, világos helyre 
helyezzük (télikert, folyosó, 
garázs). Ezután, fagymentes 
időben balkonra vagy terasz-
ra tesszük vagy kiültetjük. A 
kiásott lyuk legyen kb. 20 cm-
rel nagyobb a gyökér méreté-
nél, aljára savanyú tőzegkeve-
réket rakjunk, majd körülötte a 
földet jól megtömjük és alapo-
san megöntözzük. Ha fennál a 
veszélye, hogy a föld leválik a 
gyökérzetről, akkor a zsákot ne 
fejtsük le, és vágjunk rá nyílá-
sokat, hiszen a jutazsák a föld-
ben idővel szétmállik.

Lelkes Róbert  (Agrosam)

Hogyan mentsük meg a cserepes karácsonyfát?
K E R T É S Z K E D Ő

Centrope Gála címmel 
szerveztek kamarakon-
certet november 9-én a 
pozsonyi Prímási palota 
h a n g ve rs e ny t e r m é b e n . 
Elsőként a Nagymegyerről 
származó, Békén élő Cseh 
Tamás hegedűjátékát, 
Mozart Török indulóját 
hallhatta a közönség. Cseh 
Tamás a Szlovák Nemzeti 
Színház szimfonikus zene-
karának szólóbrácsása, 
számtalan hazai és külföldi 
zenei díj tulajdonosa. Cseh 
Tamást Miloš Biháry fiatal 

nagyszombati zongoramű-
vész, a nagyabonyi szüle-
tésű Bihari János magyar 
zeneszerző és hegedűmű-
vész leszármazottja kísér-
te. Fellépett a gálán Dorota 
Tóthová fiatal énekes, 
Elena Denisova hegedű-
művész, Alexej Kornienko 
zongoraművész, Liane 
Olczár és Samuel Szabó. 
Az est szervezője, Katona 
Ágnes több mint 12 éve 
keresi a fellépési lehetősé-
geket a fiatal tehetségek-
nek.                    Molnár Ilona

Pihenőparkot 
alakítottak ki Csölösztőn

NOVEMBER
2019.11.16. Ugróczky Csaba - Johancsik Aranka
2019.11.23. Husvéth Csaba - Helena Janikovičová
 Richard Kopáč - Andrea Jozeffyová

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
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A helyi adók és illetékek emelésére 
kényszerül az önkormányzat

A jövő év elejétől hatályos 
jogszabályokra vagy azok 
módosításaira reagálva hatá-
rozott Somorja önkormány-
zata a helyi adók és illetékek 
emeléséről, szigorúan szem 
előtt tartva az egyenlő teher-
viselés elvét. A tervezett,  
30 %-os adó- és illetékeme-
lés így a lakosság és a város 
területén tevékenykedő vál-
lalkozók mindegyikét arányos 
mértékben érinti, és kiterjed 
a helyi adók és illetékek min-
den típusára. Az önkormány-
zat szakemberei a tervezet 
kidolgozása során figyelembe 
vették azt, hogy a 2020-at 
követő években újabb olyan, 
állami szintű intézkedések 
várhatók, amelyek további 
terheket rónak a városokra 
és falvakra – ezért is határoz-
ták meg 30 %-ban az adó- 
és illetékemelés mértékét. 
Ez ugyanis szavatolja, hogy 
az önkormányzat az elkö-
vetkező két-három évben ne 
kényszerüljön ismét hasonló 
intézkedéseket hozni. Jelen-
leg nincs olyan önkormány-
zat az országban, amelyik ne 
kényszerülne megtenni ezt 

a lépést. A nagyvárosokban  
– tekintettel az önkormányzati 
intézmények nagyobb számá-
ra – a helyi adók és illetékek 
tervezett emelésének mérté-
ke eléri akár a 100 %-ot, míg a 
Somorjához hasonló nagyságú 
városokban az ország keleti 
részében átlagban a 20, nyu-
gati részében pedig a mintegy 
70 %-ot.
Somorja 2019-ben az ügyin-
tézés hatékonyságának és az 
önkormányzati szolgáltatások 
minőségének javítása céljából 
a következő olyan intézkedése-
ket hozta, amelyek összhang-
ban vannak a városvezetés 
célkitűzéseivel és a jogszabá-
lyokban foglaltakkal:
-  sor került a városi alkal-

mazottak bérének  
10 %-os emelésére,

-  folyamatban van az ún. üdü-
lési csekkek bevezetésére,

-  a GDPR-nak való megfelelés 
és a cyber-védelem növelése 
céljából bővül az elektronikus 
ügyintézési rendszer,

-  a kétnyelvű önkormányzati 
anyagok minőségének javítá-
sa céljából a város betársult 
egy fordítói csoportosulásba,

-  sor került a köztéri kamera-
rendszer bővítésére és a tűz-
oltóság felszerelésének kor-
szerűsítésére.

Mindezen intézkedéseknek 
2020-ban is meg kell terem-
teni az anyagi hátterét, ugyan-
akkor az önkormányzat és a 
helyi közösség érdeke, hogy 
2020 utolsó negyedévében 
megfelelő szinten kezdje meg 
működését az Ambrózia Idős-
otthon új pavilonja, ami újabb 
kiadásokkal jár.
A kormány által elfogadott 
rendelkezések – mint a bér-
emelés, a munkáltatói bónu-
szok vagy a minimálbér 
módosítása –, illetve a közüze-
mi díjak bejelentett növekedé-
se folyományaképp 2020-ban 
a következő területeken növe-
kednek az önkormányzatok 
kiadásai:
- bérköltségek,
- közüzemi díjak,
- épületek karbantartása,

-  közhasznú és szociális szol-
gáltatások,

-  a kommunális hulladék elhe-
lyezése. 

Somorja vezetése tisztában 
van azzal, hogy az intézkedés 
érzékenyen érinti lakosainkat, 
ezért meghozatalakor igyeke-
zett szem előtt tartani, hogy 
a helyi adó- és illetékemelés 
szintje az országos átlag alatt 
maradjon. Bízva megérté-
sükben, illetve abban, hogy a 
városi szolgáltatások anyagi 
hátterének megteremtése a 
helyi közösség érdekeit szol-
gálja, a városi hivatal adó- és 
illetékkezelési osztálya ügy-
félfogadási időben továbbra is 
lakosaink rendelkezésére áll, 
és bármilyen, a témába vágó 
kérdést megválaszol.

Valamennyi, a helyi adókra és 
illetékekre vonatkozó informá-
ciót folyamatosan közzéte-
szünk Somorja hivatalos hon-
lapján.    (L)

adó- és illetéktípus jelenlegi állapot adó- és illetékteher 2020-ban

60 m2 alapterületű lakás 15,60 € 20,28 €

120 m2 alapterületű családi ház 5 áras udvarral 39,81 € 51,76 €

1 ha szántóföld Somorja kataszterében 61,46 € 79,90 €

3 áras kiskert 20 m2 alapterületű hétvégi házzal 24,17 € 31,42 €

hulladékdíj 22,69 euró/személy/ év 29,42 euró/személy/ év

Néhány példa arra, mit eredményez a jelenlegi állapothoz képest az egyes adó- és illetéktípusok emelése:

A jó irányú költségvetési politikának köszönhetően Somorja 
önkormányzata eddig folyamatosan sikeresen biztosította a 
város zavartalan működésének anyagi hátterét. Ennek tudha-
tó be, hogy megannyi önkormányzattal ellentétben városunk 
vezetése az utóbbi időben nem kényszerült jelentősebb hitel 
felvételére vagy a helyi adók és illetékek emelésére. Új helyze-
tet teremtenek e téren azok a jogszabályok, amelyek az önkor-
mányzatok számára előírják például az önkormányzati alkal-
mazottak bérének vagy a hulladékelhelyezési díjaknak az eme-
lését. Közhelynek tűnhet, ám továbbra is igaz, hogy az állam 
nagylelkűen az önkormányzatokra „bízza”, miből gazdálkodják 
ki mindezt.
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Minden jó, 
ha a vége jobb

Nagyon nehéz éven van túl 
az STK Somorja focicsapata. 
Tavasszal, azután, hogy a bra-
zilok cserbenhagyták őket, pár 
lelkes embernek köszönhetően 
mégis a II. ligában maradt a 
kék-fehér csapat. Nyáron soká-
ig a bizonytalanság volt az úr 
a Pomléban. Végül az STK lett 
a DAC farmcsapata és folytat-
hatta szereplését a II. ligában. 
A turbulens őszről Horváth 
Csaba klubelnök beszélt a 
Somorja és vidéke olvasóinak.

Hogy érzi magát az idény 
végén?
Úgy mondanám, minden jó, ha a 
vége jobb.
 
Bővebben?
Ősszel volt egy rossz soroza-
tunk, de győztünk az utolsó 
három hazai találkozón, így jobb 
hangulatban mehettünk a téli 
pihenőre.
 
Hogyan jellemezné az idényt?
Csak egy hónapunk volt a felké-
szülésre, gyorsan kellett össze-
raknunk a csapatot. Jól sikerültek 
az edzőmeccsek, optimisták vol-
tunk. Aztán három meccs után 
nulla pont, 1:11-es gólarány. Ezután 
ugyan a MOL Arénában győztünk 
a Ligetfalu ellen, de nem tudtunk 
jó sorozatot produkálni. Közben 
visszatértünk a Pomléba, de nem 
ment jól a játék. Elvesztettünk 
olyan meccseket (Poprád, Rózsa-

hegy B), amelyeken pontokat kel-
lett volna szereznünk.
 
Három fordulóval az őszi idény 
vége előtt edzőváltás történt.
Nem nézhettük ölbe tett kézzel 
a csapat szereplését. Tudtuk, 
hogy tapasztalt játékosra van 
szüksége az együttesnek, hát 
leigazoltuk Aldo Baezt. Közben 
sérülés után visszatért Vlado 
Pončák. A két tapasztalt játékos 
nagyon sokat jelentett a csapa-
tunknak. A szakolcai vereség 
után úgy döntöttünk, hogy edzőt 
váltunk. Braňo Sokoli helyett Ján 
Blaháč került a kispadunkra.
 
Ján Blaháč három meccsen 
vezette a csapatunkat, melyen 
kilenc pontot szerzett az STK. 
Három győzelmet várt?
Mivel nagyon erős csapatokat 
fogadtunk (Liptószentmiklós, 
Komárom, Besztercebánya), 
elégedett lettem volna a hét 
ponttal. De mi kilencet szerez-
tünk. Nagyon jó játék vezetett 
a győzelmekhez. Jó volt lát-
ni az elégedett szurkolókat a 
Pomléban. Az utolsó három 
meccsünket több mint 1500 
néző látta, ami remek. Blaháč 
mester vezetésével az utolsó 
három forduló alatt kilenc pon-
tot szereztünk. Annyit, amennyit 
Sokoli edző vezetésével az első 
14 körben. Ez is bizonyítja, hogy 
jól döntöttünk az edzőváltáskor. 
Az őszi idény végén feljöttünk 

a 13. helyre, csak három pontra 
vagyunk a középmezőnyhöz. Az 
utolsó három győzelem után 
optimistán nézünk a jövőbe.

Hogyan értékeli az együttmű-
ködést a DAC-cal?
Ha százalékban kellene kifejez-
nem, akkor nem is 100, hanem 
110 százalékosan működött min-
den. A nyáron felállított projekt 
fokozatosan állt össze. Mint a 
puzzle. Ez sokáig nem mutat-
kozott meg az eredményekben, 
de végül remekül hajráztunk. 
Meg kell említeni a remek felté-
teleket a felkészülésre, az edzé-
seink 80-90 százalékát a MOL 
Akadémiában tartottuk, ahol 
minden megvolt a színvonalas 
munkához. Például az étkezés is.

A dunaszerdahelyiek is elége-
dettek?
Igen. Látják, hogy a II. liga 
nagyon jó ugródeszka a fiata-
loknak a profizmushoz. Foko-
zatosan jöttek a DAC-osok 
Somorjára. Nagyon jót tett 
több focistának, hogy a kispad 
helyett nálunk rendszeresen 
szerepelhetnek. Mindenki-
nek (Bednár, Šimčák, Malý, 
Veselovský, Nagy Laci, Sharani, 
Slančík, Száraz) nagyon jót tett, 
hogy Somorján is játszott. Szá-
raz Benjamín kiválóan védett 
az STK mezében, nagy érde-

me van a pontszerzéseinkben. 
Aztán nagyon fontos pillanat-
ban remekül teljesített a DAC 
kapujában is, neki köszönhe-
tően jutott tovább a Szlovák 
Kupában a sárga-kék társaság.

Ez nagyon jó reklám volt 
a Somorjának is. Meg az 
is sokat hoz, hogy Martin 
Rymarenko bekerült a 21 
éves válogatott keretébe.
Ez is azt bizonyítja, hogy jól 
működik a DAC-STK projekt. 
Több játékos is nagyon jól tel-
jesített az ősszel. Az említett 
Rymarenko nyolc góllal a II. 
liga egyik legeredményesebb 
játékosa lett, Jakub Čunta 
pedig bombaformában zárta 
az őszt. Elmondható, hogy 
minden játékosnál látható 
volt a fejlődés.

Hogyan tovább?
A dunaszerdahelyiekkel kiér-
té keljük az első félévet, majd 
nekifogunk a munkának. 
Lesznek változások a csa-
patban. Többen távoznak, 
de érkeznek is. A minimális 
célunk a bennmaradás lesz, 
de nagyon szeretnénk, ha 
stabilan a középmezőnyben 
mozognánk. És továbbra is jó 
játékkal szeretnénk sok örö-
met szerezni a somorjai szur-
kolóknak.              Duducz Tibor

Horváth Csaba (balra), klubelnök és Csölle Roland menedzser
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Sportkirály választatik
Ha december, akkor koroná-
zás. Mégpedig a sportban. 
Somorja önkormányzatának 
sport- és ifjúsági bizottsága 
ismét megrendezi a hagyo-
mányos Sportgálát.
„Több újdonsággal készü-
lünk” – kezdte Duducz Tibor 
képviselő, a sport- és ifjúsági 
bizottság elnöke. „Az utóbbi 
években a junior korban lévő 
sportolók voltak a királyok. 
Mivel a fiatalabb somorjai 
diákok között is nagyon sok 
remek sportoló van, ezért 
kettéosztottuk a kategóriá-
kat. Két legjobb sportolónk 
lesz. Az egyik 15 éves, a másik 
pedig 20 éves korig. Város-
unkban színvonalas munkát 
végeznek a csapatsportokban 
is. Ezért úgy döntöttünk, meg-
választjuk Somorja legjobb 
csapatát is” – árulta el a kép-
viselő. 
A szavazás nem változott. 

Minden megszólított klub 
(Gladiátor/birkózás, KCK/
kajak-kenu, Kyokushin/kara-
te, Budokan/karate, SKK/
kosárlabda, STK, FK/labdarú-
gás, STK/tenisz, SVK/vívás) 
három sportolót jelölhetett, 
plusz a csapatsportágak két 
csapatot. Az összesített lis-
tából minden klubból ketten 
szavazhatnak. Változás, hogy 
saját sportolóikra nem sza-
vazhatnak. A klubokon kívül 
szavaztak még a sport- és ifjú-
sági bizottság tagjai.
A két egyéni ankétban az első 
három sportolót díjazzuk, a 
csapatsportokban a legjobb 
együttest. „A Sportgálába 
szeretnénk bevonni Somorja 
sportszerető közönségét is, 
akik megválasztják városunk 
legjobb sportolóját” – foly-
tatta Duducz Tibor. Nagyon 
sok somorjai sportoló pro-
fi pályára lépett, vagy nem 

városi klubban tevékenyke-
dik. ,,Az ankétunk státusza 
szerint ők nem vehetnek 
részt a választásban. Nagyon 
büszkék lehetünk rájuk, 
rendszeresen népszerűsítik 
városunkat, ezért köszönetet 

mondunk nekik is” – mond-
ta a képviselő. A rendezők 
meglepetésvendéggel is szí-
nesítik a programot. 
A Sportgála december 19-én 
18 órakor kezdődik a városi 
művelődési központban.      (k)

Somorját Dél-Koreában is ismerik
A somorjai Jankó Csáder 
Brigitta remekül szerepelt a 
dél-koreai WBPF fitnesz- és 
testépítő világbajnokságon, 
melyen 44 ország 300 ver-
senyzője indult. A 165 cm 
feletti kategóriában negye-
dik, míg a 40 év felettiben 
harmadik lett. 

Az út Jeju szigetére
„Két átszállással (Helsinki 
és Soul) húsz órát utaztunk. 
Tizenhárom óra repüléssel, 
hét pedig várakozással telt 
el. Dél-Koreában nyolc óra 
az időeltolódás. Hétfő reggel 
indultunk és kedden délután 
ötkor érkeztünk a hotelba”.

Program a versenyig
„Mivel két napot vesztettem 
az utazással, már a repü-
lőgépen el kellett kezdnem 
a felkészülést. Meg kellett 
innom kilenc liter vizet. Az 
érkezésem után edzeni men-
tem a hotelba. A követke-
ző napokban fokozatosan 
csökkentettem a vízbevitelt, 

a sózást, kevés fehérje, két-
szer glutamin és edzések.  
A verseny napján maximum 
fél litert ittam, amiben már 
benne volt a kávé és a rizsfő-
zésre felhasznált víz is. Figyel-
tem  az alakomat és az alapján 

táplálkoztam. A verseny előtt 
jött a kávé vagy a csoki. Csü-
törtökön volt a regisztráció, 
szombaton a hivatalos meg-
nyitó.”

Feltételek
„A rendezők szervezték a szál-
lást és az étkezést. Az éjszakai 
adagot – mivel nekem akkor 
is ennem kellet – pluszban 
fizettem. Tíz percre voltunk a 
verseny helyszínétől, az oda-
utazást is a rendező szervezte 
meg”.

Tudják, hol van Somorja
,,Meglepődtem, de tud-
ták, hogy hol van Somorja, 
ismerték a városunknak. 
Köszönhető ez a tavalyi 
Európa-Bajnokságnak, amely 
az X-Bionic Sphereben volt. 
Kiemelten köszöntöttek is, 
egyetlen szlovákiai résztvevő-
ként kiváltságosnak éreztem 
magam.

Verseny
,,Két kategóriában indultam. 

A 165 cm felettiben és a 40 
év felettiben. Fárasztó volt, 
négyszer voltam a színpadon. 
Nagyon boldog vagyok, mert 
egy negyedik és egy harmadik 
helyezést sikerült megsze-
rezni. Köszönettel tartozom 
edzőmnek, Peter Turtevnek. A 
legnagyobb szurkolóm pedig a 
legkisebbik lányom”.

Elégedett a bronzzal
,,Úgy mentem ki, hogy ismer-
tem az EB-ről pár indulót. 
Éremről álmodtam. Nagyon 
erős volt a mezőny. Míg én 
csak két éve űzöm ezt a spor-
tot, az első két helyezett tíz 
éve. Elégedett vagyok, nagyon 
jó formában versenyeztem. 
Egyébként csak egy ponttal 
csúsztam le a második hely-
ről.”

Érdekesség
,,Nagyon jó volt a szervezés, 
kedvesek az emberek. Állító-
lag szurkolótáborom is volt, 
akik azt kiabálták, hogy hajrá 
Szlovákia.              Duducz Tibor

Ladič Gabika (jobbról a második) volt tavaly a legjobb. 
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Balesetet okozott, elmene-
kült

November 4-én délután az 
állami rendőrök kérték a városi 
rendőrség járőreinek segítsé-
gét egy olyan személy megta-
lálásához, aki jogtalanul hasz-
nált egy személygépjárművet, 
amellyel Tejfalu városrészben 
balesetet okozott (nekihajtott 
egy parkoló autónak), majd 
elmenekült a helyszínről. A 
rendőrök nem sokkal később 
elfogták a férfit. Az ügyet az 
állami rendőrség vizsgálja.

Rokkantnak tettették 
magukat, kéregettek

Arról érkezett bejelentés nov-
ember 6-án délután, hogy egy 
Pozsonyi úti áruház mellett 
ismeretlen személyek kére-
getnek, akik süketnémának és 
testi fogyatékosnak tettetik 
magukat. A helyszínt többször 
ellenőrizték a városi rendőrök, 
de a kéregetőket már nem 
találták ott.

Kiszökött a kutya az utcára
November 7-én délután arról 
érkezett bejelentés Csölösztő 
városrészből, hogy egy veszé-
lyes kutya kóborol a buszmeg-
álló környékén. A helyszínen 
egy fekete kutyát találtak a 
járőrök, az állat egy bekerí-
tett telekről futott ki az utcá-
ra a nyitott kapun át. A ház 
tulajdonosa nem volt otthon, 
a rendőrök bezárták a kaput, 
hogy a kutya ne tudjon újra 
kimenni az utcára.

Kerülte az iskolát
Iskolakerülésen kaptak a jár-
őrök egy kilencedikes tanulót 
november 8-án délelőtt. A 
fiú a buszmegálló környékén 
csavargott. A városi rendőrök 
elkísérték az iskolába, és átad-
ták az igazgatónak.

Hat ember verekedett össze 
a kávézóban

November 8-án éjszaka egy Fő 
utcai kávézó pincérnője azért 
telefonált a városi rendőrség-

re, mert összeverekedtek a 
kávézó vendégei. Hatan estek 
egymásnak. A járőrök felszó-
lították őket, hogy hagyják 
abba a verekedést, aminek ők 
eleget is tettek. Az igazolta-
tás után azt mondták, nem 
akarnak feljelentést tenni. 
Mindannyian kisebb sérülése-
ket szenvedtek, de a berende-
zésben nem okoztak kárt. Az 
állami rendőrök is kivonultak 
a helyszínre, figyelmeztették a 
verekedőket.

Bántalmazta az édesanyját
Bántalmazta az édesanyját 
egy 18 éves férfi november 
8-án éjszaka. A bejelentés egy 
Fazekas utcai házból érkezett. 
Az asszony könnyebb sérü-
lésekkel szenvedett a jobb 
kezén. Az esetet az állami 
rendőrség vizsgálja. 

Kiszedték a ruhákat 
a gyűjtőkonténerből

November 11-én éjszaka egy 
telefonos bejelentést ellen-
őriztek a városi rendőrök. A 
bejelentő azt mondta, hogy 
ismeretlen személyek a ruhá-
kat szedik ki a gyűjtőkonténer-
ből, és az utcai világítás bizto-
sítékát is kikapcsolták, hogy 
ne lássák őket. A rendőrök két 
személyt találtak a helyszínen, 
akiket igazoltattak. Román 
állampolgárok voltak, a hely-
színen megbírságolták őket, a 
ruhákat pedig visszarakatták 
velük a gyűjtőkonténerbe.

Három elpusztult hattyút 
találtak

November 15-én arról érke-
zett bejelentés, hogy három 
elpusztult hattyú van Tejfalun, 
a kanálisnál. A városi rendőrök 
ellenőrizték a helyszínt, meg-
találták a tetemeket és érte-
sítették az állategészségügyi 
felügyeletet.

Nem talált haza az idős 
asszony

Egy dezorientált nő segítsé-
gére siettek november 20-án 
délután a városi rendőrök. 
Az idősebb nő zavart volt, és 
nem talált haza a városból. A 
járőrök kiderítették, hogy hol 
lakik, és hazakísérték.

Drogdílert vett őrizetbe 
a rendőrség

Drogterjesztőt vett őrizetbe a dunaszerdahelyi rendőrség. A 
férfit diósförgepatonyi családi házában fogták el.
A házkutatás során a rendőrök kristályos anyagot tartalma-
zó tasakokat találtak. A drogot a kandallója alsó részében és 
a ház pincéjében rejtette el a férfi. A rendőrök a kábítószer 
adagolására használt tasakokat és fecskendőket is találtak. Az 
előzetes szakértői vélemény szerint 575 adag pervitint tartott 
a házában, a drogot eladásra szánta.
A 31 éves férfi ellen eljárás indult, helyzetét súlyosbítja, hogy 
már kétszer elítélte a bíróság drogterjesztésért. A törvény 
értelmében 10-től 15 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhető, 
a gyanúsított előzetes letartóztatásban van.

www.samorin.sk/hu
naponta frissülő tartalommal és programajánlóval



Mestské kultúrne stredisko Šamorín 
a OZ Euregio Vás srdečne očakávajú na tradičný

2019. december 15-én, 18.00 órakor  
a VMK nagytermébe

Közreműködik: 
EUREGIO Szimfonikus Zenekar és szólistái  

Limpár Pál vezlényletével

A belépés díjtalan

15. decembra 2019, o 18.00 hod,  
vo veľkej sále MsKS.

Účinkuje:
Symfonický orchester EUREGIO so svojimi sólistami  

pod vedením Pavla Limpára

Vstup je bezplatný

A somorjai Városi Művelődési Központ és az  
Euregio Polgári Társulás sok szeretettel vár mindenkit a hagyományos

Mobiltelefon eladás, szerviz és felvásárlás
Predaj, servis a výkup mobilných telefonov

ABIES
záhradníctvo

Karácsonyi 
hangversenyre

koncert
Vianočný
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Príjemné prežitie via
nočných 

sviatkov Vám prajeme!

Kellemes Karácsonyi 

Ünnepeket kívánunk!

Fotky sú len ilustračné - ilusztrációs képek

Čilistovská 14
931 01  Šamorín

VÝPREDAJ PRODUKTOV
TERMÉK KIÁRUSÍTÁS

Od 16.12.2019 do 31.12.2019
December 16-tól  December 31-ig 2019

Bližšie informácie v predajni / Bővebb információ az üzletben

40%40% 50%40%30% 50%
70%

AKCIA - AKCIÓ


