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Azt mondják: a világban 
csak a változás állandó. Bár 
közhelyként hangzik, mégis 
kénytelenek vagyunk szem-
besülni vele. Például a klíma-
változás kapcsán.
Emlékeznek még rá, mennyit 
ragoztuk ezt a kifejezést az 
elmúlt egy-két évtizedben? 
Eleinte csak fenntartások-
kal fogadva el, hogy igen, 
valami történik a világban, 

aminek a távoli jövőben 
valószínűleg érezni fogjuk a 
hatását. Hittük is meg nem 
is, inkább amolyan összees-
küvés elméletnek tűnt. Aztán 
egyszer csak itt állunk, szem-
től szemben a valósággal. 
Májusban még vacogunk, 
alig egy hónappal később 
már 35 fok fölé szökik a 
hőmérséklet. A tavasz és az 
ősz gyakorlatilag néhány éve 

megszűnt, a csapadékos és 
az aszályos időszakok pedig 
úgy váltják egymást, mintha 
nem is a mérsékelt égövben 
élnénk.
Tehetünk még valamit a  
Földért, vagy már túl késő?
Tehetünk. Az idei már a sor-
rendben kilencedik műanyag-
mentes július (Plastic Free 
July), ami arról szól, hogy 
legalább harmincegy napig ne 

vásároljunk egyszer használa-
tos műanyag vackokat, hiszen 
előállításuk nem kis környe-
zetrombolással jár, jelentős 
energia-befektetést igényel, 
ráadásul sosem bomlanak le 
a természetben.
Már ott tartunk, hogy a legki-
sebb „öko-tett” is számít. Idá-
ig jutottunk, és nem tudjuk, 
van-e visszaút…                     (la)

Szinghoffer Mátyás felvétete

Változás

Roncstelep a kertek alatt ¬ építkezés a 63-as mellett
Látványosan, szinte egyik napról 
a másikra vált az I/63-as számú 
főút melletti telkek egyike teljes 
terjedelmében leaszfaltozott 
területté Tejfalu városrészben 
– annak ellenére, hogy az érvé-
nyes területfejlesztési terv ezt 
kifejezetten tiltja. Több lakosunk 
is feltette a kérdést: mi készül 
itt?
Az enviroportal.sk-n 2019. ápri-
lis 16-án jelent meg a királyfai 
(Kráľová pri Senci) székhe-
lyű VAŠI Kft. beruházási terve 
(zámer), amelynek értelmében 
hulladékgyűjtő és veszélyeshul-
ladék-tároló létesítményt építe-

ne a szóban forgó, a telekkönyv-
ben 243/2 és 245/1 szám alatt 
szántóföldként nyilvántartott 
parcellákon. A telek tulajdonosa 
a kivonat szerint városunk egyik 
lakosa, aki egyben a dunaszer-
dahelyi Járási Hivatal tisztvise-
lője is. Ebben a minőségében 
továbbította egy 2019. május 
6-án kelt dokumentum kísére-
tében a fent említett társaság 
beruházási tervét a Somorjai 
Városi Hivatalba, hogy három 
munkanapon belül függesszék 
ki a város nyilvános hirdetőtáb-
láira.

Folytatás a 2.oldalon
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Roncstelep 
a kertek alatt

Cseh lány nyerte  
a Miss Alpe Adria 2019 
szépségversenytMiután a beruházási tervezet 

kifüggesztése megtörtént, 
lakosainknak 30 napjuk van 
arra, hogy véleményezzék a 
beruházási szándékot.
Elsőként a városi képviselő-
testület építészeti és környe-
zetvédelmi szakbizottsága 
tett javaslatot a városveze-
tésnek, hogy fogalmazzon 
meg elutasító álláspontot a 
tervezettel szemben, majd 
május 22-én az Ochrana 
prírody Podunajska polgári 
társulás jelezte, hogy az eljá-
rás részese akar lenni. Június 
5-i keltezéssel viszont napvi-
lágot látott egy olyan, szin-
tén a Dunaszerdahelyi Járási 
Hivatal tisztviselője által 
szignált határozat, amely 
arról szól, hogy a beruházá-
si terv a továbbiakban nem 
képezi véleményezés tár-
gyát. 

FELLEBEZÉSEK SORA
Ez ellen fellebbezett város-
unk önkormányzata, az 
indoklásban egyebek mel-
lett rámutatva arra, hogy 
mivel a telektulajdonos és 
a határozatot kibocsátó 
személy azonos, nem fér-
het kétség ahhoz, hogy az 
illető érdekelt az eljárás 
kimenetelének befolyásolá-
sában. Június 14-én a járási 
hivatal illetékes osztálya 
újabb, az előzőt megerősí-
tő határozatot adott ki – ez 
alkalommal más személy 
által aláírva –, amely ellen 
a Somorjai Városi Hivatal 
ismét fellebbezett, pos-
tázva az erre vonatkozó 
dokumentumot Sólymos 
László környezetvédelmi 
miniszternek is. A helyzet 
megoldása céljából váro-
sunk vezetése mindamel-
lett ügyvédhez fordult.

IDŐKÖZBEN A TEREPEN…
Az ügy persze nem csak a 
hivatalos levelezés szintjén 
bonyolódott, hanem a gyakor-
latban is.
Lekavicsozták, majd leasz-
faltozták azt a 3115 m2-es 
területet, amely az érvényes 
területfejlesztési terv értel-
mében ipari felhasználásra, 
raktározási célokra használha-
tó, bizonyos kiterjedésű zöld 
terület megőrzése mellett, 
hulladék elhelyezésére viszont 
kifejezetten nem. Észlelve 
ezt, a Somorjai Városi Hivatal 
építészeti osztálya felkérte 
a Közös Építészeti Hivatalt, 
hogy vizsgálja ki az ügyet. Ez 
hivatalos helyszíni ellenőrzést 
kezdeményezett, amely júni-
us 21-én zajlott, s amelyen a 
telek tulajdonosa nem jelent 
meg. A Városi Hivatal június 
25-én írásban szólította fel, 
hogy mutassa be azokat az 
engedélyeket, amelyek alap-
ján a telkén a tereprendezés 
és az építkezés megvalósult. 
Ha ennek 15 napon belül nem 
tesz eleget, a véros kénytelen 
lesz további intézkedéseket 
foganatosítani. Itt tart az ügy 
július elején, lapzárta idején.

BERUHÁZÁSI ELDORÁDÓ?
Több okból is problémás az 
ügy. Például azért, mert a 
beruházás durva beavatkozást 
jelenthet a környékbeli családi 
házas övezetben lakók életébe.
Azért is, mert precedenst 
teremthet azok számára, akik 
Somorját szeretnék amolyan 
„senkiföldjeként”, beruházási 
eldorádóként kezelni.
És persze azért is, mert az 
érvényes szabályok, előírá-
sok egyformán vonatkoznak 
mindannyiunkra, törvény előtt 
nincsenek egyenlők és egyen-
lőbbek.

Felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, hogy a Somorja és Vidéke 
AUGUSZTUSBAN IS MEGJELENIK.

Keressenek bennünket a megszokott terjesztési pontokon!

Városunkban rendezték meg 
2019. június 8-án a Miss Alpe 
Adria 2019 szépségverseny dön-
tőjét.
Az első Miss Alpe Adriát 
1988-ban Olaszországban 
rendezték meg, s a rendez-
vény az évek során nemzet-
közivé nőtte ki magát. A húsz 
versenyző négyszer lépett a 
színpadra, az első két alka-
lommal nyári ruhában, har-
madszor fürdőruhában, az 
eredményhirdetéskor pedig 
estélyiben.

Négy udvarhölgyet választottak, 
a Miss Alpe Adria Formawell 
kategória győztese a magyar Árki 
Dominika lett, a Miss Alpe Adria 
Nouba kategória győzetese pedig 
az olasz Sevmi Fernando. A Miss 
Alpe Adria Optex kategóriában a 
szlovák Simona Čmilová, a Miss 
Alpe Adria Jesolo kategóriában a 
szlovén Katarina Odart győzött.
A verseny győztese a cseh Pavlína 
Ryšková lett, aki elnyerte a Miss 
Alpe Adria 2019 címet. A szép-
ségverseny döntőseit a somorjai 
székhelyű ESOLINE öltöztette (k)

Orosz Csaba polgármester és Veres Gábor alpolgármester 
köszöntötte a Pomléi úti nyugdíjasklubban városunk jubiláló pol-
gárait. A polgármester hangsúlyozta: Somorja önkormányzata a 
kultúra és a sport támogatása mellett kiemelt figyelmet szentel 
annak, hogy az idősebb lakosok megfelelő körülmények között 
éljenek. Az alpolgármester úgy fogalmazott, a városvezetés szá-
mít idősebb lakosaink véleményére, tapasztalataira. A rendez-
vény során az önkormányzat szimbolikus ajándékát vehették át az 
ünnepeltek.                  (l)
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Oktatásügy: nyáron sincs megállás

Valóban nem lesz teljesen 
ingyenes szeptember elsejétől 
az iskolai ebéd?
Az életbe lépő jogszabály gya-
korlatba való átültetése komoly 
kiadásokkal jár. Próbáljuk mér-
sékelni a városra nehezedő 
anyagi terheket, és ehhez a 
szülők segítségét is igénybe 
kell vennünk. Persze szem előtt 
tartottuk, hogy ne rójunk rájuk 
nagy terheket. Ez megkövetel-
te az önkormányzati rendelet 
módosítását is, amelynek értel-
mében az állam által térítendő 
1,20 eurós hozzájáruláshoz a 
szülő az alsó tagozatos tanuló 
után 0,21-at, felső tagozatosok 
után pedig 0,30-at fizet hozzá. 
Emellett a rendelet tartalmazza 
az óvodai és egyéb hozzájárulá-
sok összegének módosítását is. 
Igyekeztünk a lehető legkímé-
letesebben hozzányúlni ezek-
hez az összegekhez; a napközik 
esetében 1,50-nel, az óvodák-
nál pedig 2 euróval emelkedik a 
hozzájárulás. A hasonló nagy-
ságú városokkal összehason-
lítva ez még mindig mérsékelt 
összeg. Mindebből kitűnik, hogy 
az ingyenebéd valóban nem lesz 
teljesen ingyenes, ugyanakkor 
több pénz marad a szülők pénz-
tárcájában.

Felkészültek az iskolai étkez-
dék a változásokra? Mert 
sejthető, hogy szeptembertől 
jóval több gyerek fog az iskolai 
étkezdékben ebédelni.
Az áprilisban elvégzett elő-
zetes felmérésből az derül ki, 
hogy valóban nő az iskolákban 
étkezők száma. A Bél Mátyás 
Alapiskolában például mintegy 
száz fővel, ezért a konyhát már 
nyáron korszerűsítjük. 56 ezer 
eurót különítettünk el erre a 
célra, ebből mintegy 18 ezret a 

szellőztető rendszer felújítására 
szánunk, de további beruházás 
szükséges ahhoz, hogy a konyha 
megfeleljen a kor követelménye-
inek. A fennmaradó összegből a 
konyhai berendezéseket, eszkö-
zöket szerezzük be. 

Mi a helyzet a magyar iskolák-
ban?
Mivel a Corvin Mátyás Alapis-
kola konyhája és étkezője újabb, 
korszerűbb, ott minimális, mint-
egy nyolcezer eurós ráfordítás-
sal fel tudunk készülni az ingye-
nes étkeztetésre. Itt inkább a 
szociális helyiségek felújítására 
kell odafigyelnünk, erre 28 ezer 
eurót költünk idén. A tejfalusi 
alapiskolában nemrég valósult 
meg egy komolyabb beruházás, 
a sportpálya felújítása, ami 13 
ezer euróba került. Itt az ingye-
nes étkeztetés bevezetése nem 
okoz semmiféle fennakadást.

Milyen munkákat terveznek az 
óvodákban?
Sajnos annyi pénz nem áll ren-
delkezésünkre, hogy minden 
szükséges munkát egyszerre el 
tudjunk végezni, ezért fontos-
sági sorrendet állítottunk fel. 
Általános probléma például, 
hogy az óvodák kapui elöreged-
tek, nem egy helyen hiányos 
a kerítés, másutt a mosdókat 
kell felújítani vagy az ablako-
kat kicserélni. Az Iskola utcai 
óvoda épületén tetőt kell cse-
rélni, ez lesz a legnagyobb 
invesztíció, mintegy 40 ezer 
euróba kerül. A Mária utcai 
óvodára 8100, a Duna utcaira 
4800, a Szél utcaira 16 300, a 
Gazdasorira pedig 9800 eurót 
költünk. Mivel az óvodáink 
többsége júliusban is üzemel, a 
munkálatok zömét igyekszünk 
augusztusra ütemezni.

A városi szabadidőközpont nyá-
ron is működik; történt valami-
lyen változás a nyitvatartásban?
Igen. Jóllehet a foglalkozások 
csak nyolctól kezdődnek, az 
eddigi gyakorlattól eltérően a 
Kukkóniában némely napokon, 
a szülők kérésének eleget téve, 
már reggel fél héttől fogadják a 
gyerekeket. Ezt azért vezettük 
be, mivel sok dolgozó szülő már 
korán reggel elindul a munka-
helyére.

Ha értékelnie kellene, milyen 
volt az elmúlt tanév?
Mozgalmas. Idén például elő-
ször rendeztük meg a Samaria 
Matematika-versenyt. Komoly 
szervező és előkészítő mun-
ka van mögötte, de úgy látom, 
megérte. Nagyon pozitív volt a 
verseny visszhangja, a gyere-
kek jól érezték magukat, ezért 
úgy döntöttünk, a következő 
tanévben is megrendezzük. 
Egyébként a díjak – a moz-
gásra ösztönzés jegyében – 
sportszervásárlási utalványok 
és az x-bionic® élményfür-
dőbe szóló bérletek voltak. A 
Somorja, a prevenció városa 

program keretében folytattuk a 
drogprevenciós projektet is, az 
alapiskolák 7–9. osztályos, vala-
mint a speciális iskola tanulói 
érdekes és tanulságos előadást 
láthattak erről a témáról – egy 
ismert színész saját tapaszta-
latait osztotta meg velük egy 
érzelmeket gerjesztő interaktív 
előadás keretében. Mintegy 
450 gyerek vett részt rajta, úgy 
vélem, nagyon hasznos volt.

A beiratkozási eredmények 
alapján több elsős lesz a város-
ban, mint tavaly. Nem okoz ez 
kapacitásbeli gondokat?
Állandóan figyeljük a gyerek-
létszám alakulását, de kapa-
citásbeli gondok csak a szlo-
vák iskolában mutatkoznak. 
Egyesek próbálják sajátosan 
értelmezni az ide vonatkozó 
önkormányzati rendeletet, mi 
viszont, hogy a túlzsúfoltságot 
elkerüljük, tartjuk magunkat 
ahhoz a korábbi döntésünk-
höz, hogy továbbra is csak a 
So morján állandó lakhelyre 
bejegyzett gyerekeket vesszük 
fel a somorjai szlovák tannyel-
vű alapiskolába.                  (k,l)

Véget ért a tanév, elkezdődött a kéthónapos vakáció, de a 
város oktatási és nevelési intézményeiben nyáron sem áll 
meg az élet. Az óvodák egy darabig még nyitva tartanak, 
az iskolákban azonban kezdődnek a felújítások. Ezek egy 
részére azért van szükség, mert a kormány döntése értel-
mében szeptembertől ingyen ebéd jár az iskolásoknak, ami 
azért mégsem lesz teljesen ingyenes. A részletekről Veres 
Gábor alpolgármestert, az oktatási bizottság elnökét kér-
deztük.
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Somorjai gimnazisták a nemzeti összetartozás napján

Június 4-én 6 órakor Budapest-
re indultunk. Egy pályázatnak 
köszönhetően utazhattunk a 
magyar fővárosba testvérisko-
lánk, a győri Kazinczy Ferenc 
Gimnázium diákjaival közösen. 

Több ezer erdélyi, kárpátaljai, 
vajdasági, felvidéki és magyar-
országi diák gyűlt össze a Kos-
suth téren, a parlament épülete 
előtt, hogy közösen emlékez-
zenek a trianoni békeszerző-

dés 99. évfordulóján. Szarka 
Tamással közösen elénekeltük 
a Kézfogás című dalt, majd a 
Himnuszt.
Amíg sorban álltunk a parla-
ment előtt, a Bihari néptánc-

együttes tagjai táncolni hív-
ták a diáksereget, néhányan 
közülünk is bekapcsolódtak. 
A parlamenti látogatás során 
megnéztük a Szent Koronát és 
a koronázási ékszereket. Külön-
leges élmény volt látni ezeket a 
nemzeti ereklyéket. A rakpar-
ton sétálva gyönyörködhettünk 
a budai oldal szépségeiben: 
megcsodálhattuk a várat, a 
Mátyás-templomot, a Halász-
bástyát.
A Papp László Sportarénában 
láthattuk az István, a király című 
rockopera koncertváltozatát. Ist-
ván szerepében Varga Miklóst, 
Koppány szerepében pedig Feke 
Pált hallhattuk. Az ismerős dalo-
kat hallgatva érezhettük igazán, 
hogy a Kárpát-medencében élő 
magyarság összetartozik.

A gimnázium 
3. A osztályos diákjai

Környezettudatos nevelés a Mária utcai óvodában
Harmadik helyezést ért el a 
Mária utcai óvoda a Nagy-
szombat megye által meg-
hirdetett Ökológiai tett – 
Ekologický čin roka 2019 ver-
senyen.
A környezet világnapja alkal-
mából nyolcadik alkalommal 
meghirdetett verseny célja, 
hogy felhívja a figyelmet a 
környezet globális problémá-
ira, a természet megóvásának 

fontosságára, vizeink védel-
mére.
Szakértőkből álló bizottság 
értékelte a húsz benyújtott 
pályázatot két kategóriában, 
az elsőben közösségek, egye-
sületek és önkéntesek mun-
káját, a másodikban óvodák, 
alapiskolák és középiskolák 
pályázatát.
A megosztott harmadik díjat 
két projekt kapta: a somorjai 

Mária utcai óvoda Növények 
az óvodakertben című pályá-
zata és a nagymegyeri keres-
kedelmi akadémia Éljünk glo-
bálisan, cselekedjünk lokáli-
san programja.
Az óvodai program célja, 
hogy megismertesse a gye-
rekekkel a gyógynövényeket, 
a zöldségeket, megtanulja-
nak gondoskodni a tanösvé-
nyekbe ültetett növények-

ről. A maguk termesztette 
málna, eper, paradicsom, 
tök, bab, fogyasztása által 
rávezetik őket az egészséges 
életmódra, valamint arra, 
hogy részesítsék előnyben 
a helyi termékeket Az óvo-
da filozófiája a fenntartható 
fejlődés. Hogy csak annyit 
vegyünk el a természetből, 
amennyire feltétlenül szük-
ségünk van.                (k)

Bemutatót tartottak a tejfalusi óvodában a somorjai városi ren-
dőrség munkatársai. A gyerekek megismerkedhettek a rendőrök 
munkájával, megtudhatták, mi is az a közbiztonság, és mik a köz-
lekedésbiztonság alapelvei. Az óvosások nagyon örültek annak, 
hogy kipróbálhatták a városi rendőrök által használt eszközöket.  
A megelőzés városa – Mesto prevencie projekt keretében a városi 
rendőrség munkatársai sorra látogatják a város óvodáit.

Multimédiás drogprevenciós 
előadáson vettek részt június 
10-én a Bél Mátyás Alapisko-
la, a Corvin Mátyás Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola és 
a Speciális Alapiskola diákjai 
a városi művelődési központ-
ban. A Metamorfózis Polgári 
Társulás által színpadra vitt és 
az egészségügyi minisztérium 
által is támogatott, A kábítószer 
– út a sötétségbe (The Dark Trip 
– Drogy sú cesta do tmy) című 
előadást az elmúlt években több 
tízezer fiatal látta országszer-
te. A darab humoros formában 
mutat rá a kábítószerfogyasztás 

veszélyeire, ugyanakkor moti-
váló üzeneteket közvetít. Fősze-
replője Martin Žák színművész, 
a darab az ő történetére épül. 
„Higgyétek el, életem legsö-
tétebb korszakát éltem meg a 
kábítószer árnyékában, és nem 
vagyok rá büszke. Óvakodjatok 
tőle” – intette az előadás végén 
a diákokat.
A rendezvény ötletgazdája 
és szervezője Somorja önkor-
mányzata volt, az előadás a 
Mesto prevencie – A megelőzés 
városa projekt része, Somorja 
2017-ben csatlakozott a prog-
ramhoz.    (l)

Drogprevenciós előadás a vmk-ban
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Több mint száz gyerek vett részt az Olimpiai napon
A Csallóközi Olimpiai Klub és 
városunk önkormányzata közös 
szervezésében zajlott a hagyo-
mányos Olimpiai nap az STK 
futballklub területén, amelyre 
az óvodásokat és a kisiskolá-
sokat hívták meg a szervezők. 
Több mint száz gyerek vett 
részt a rendezvényen, amely-
nek célja a mozgás, a sport és 
az egészséges életmód nép-
szerűsítése és az olimpiai esz-
meiség terjesztése.
Orosz Csaba polgármester 
elmondta, szívügye, hogy a 
gyerekek, az ifjúság megszeresse 
a mozgást, a sportot, ezért, bár-
milyen sok is a dolga, mindig talál 
időt az olyan rendezvényekre, 
mint az Olimpiai nap. „Sikerként 
élem meg, hogy azok a rendezvé-
nyek, amelyek megszületésénél 
néhány évvel ezelőtt úgymond 
bábáskodtam – gondolok itt 
például a Sportágválasztóra, a 
Sportgálára vagy a Sportbálra – , 
a mai napig élnek, népszerűek” – 
nyilatkozta. 

A kicsik öt versenyszámban: 
távolugrásban, dobásban, aka-
dályfutásban, akadályugrás-
ban és a Formula kombinált 
akadálypályán versenyeztek. 
A résztvevők idén sem távoz-
tak üres kézzel a rendezvény-
ről, érmeket, oklevelet, apró 
ajándékokat kaptak és szép 
élményekkel gyarapodtak. A 
díjakat Orosz Csaba polgár-
mester, a Csallóközi Olimpiai 
Klub elnöke, Duducz Tibor, 
az önkormányzat sport- és 

ifjúsági szakbizottságának 
elnöke, illetve Almási Ilo-
na, a városi hivatal kulturális 
és sportreferense adta át. A 
polgármester hangsúlyozta: 
továbbra is kiemelt fontossá-
got tulajdonít annak, hogy az 
ifjúsággal megszerettessék 
a sportot, amihez a hasonló 
rendezvények elengedhetet-
lenek. A rendezvény megszer-
vezésében a Szlovák Atlétikai 
Szövetség profi csapata is köz-
reműködött.    (l)

Erasmus-héten a Madách gimnázium csapata
Nemzetközi diáktalálkozót 
tartottak az Erasmus+ prog-
ram keretében, amelynek 
június első hetében a győri 
Kazinczy Gimnázium adott 
otthont, s amelyen részt vet-
tek a Somorjai Madách Imre 
Gimnázium diákjai, valamint a 
Bécsújhelyi (Wiener Neustadt) 
Zehnergassei Gimnázium csa-
pata is.
A közös projekt a közép-euró-
pai régió múltjával, jelenével és 
jövőjével foglalkozik, miközben 
az iskolák új ötleteket keresnek 
és fogalmaznak meg, amelyek 
hozzájárulhatnak környeze-
tünk megóvásához, szépítésé-
hez, illetve a környezettudatos 
nemzedék neveléséhez.
A tanév során mindhárom 
iskola érdekes témákkal foglal-
kozott: a fair trade (méltányos 
kereskedelem) ugyanúgy a 
viták és műhelymunka tárgya 
volt, mint a mobiltelefonok, a 
világ népességének élelmezési 
helyzete vagy a migráció. 
A madáchosok tavaly ősszel 
Bott Andrea tanárnő vezetésé-

vel a közlekedés környezeti hatá-
sait vizsgálták. Remek makettek 
készültek, amelyek az iskola 2. 
emeletén kialakított Erasmus+ 
teremben láthatók a többi, a 
tanév során elkészült anyaggal 
együtt. A világélelmezés hely-
zetével és a mobiltelefonokkal a 
Südwind bécsi aktivistája, Jana 
Tanner vezetésével foglalkoz-
tak a diákok. A műhelymunka 
során nem csak új ismeretekkel 
gazdagodott a harminc résztve-
vő, hanem rengeteg új ötlet is 
megfogalmazódott, amelyeket a 
győri találkozón vitattak meg.

Az egyhetes találkozón az 
eddig elvégzett munkákról 
számoltak be a diákok. A pre-
zentációk és a beszélgetések 
német nyelven zajlottak, s 
bár Szlovákiában ez év szept-
emberéig a kötelező első 
idegennyelv az angol, a kezdő 
németesek remekül vették az 
akadályokat.
Az Erasmus-hét során a régi-
óval is ismerkedtek a diákok: 
sárkányhajókkal járták be 
a Mosoni-Dunát, a Morava 
hajóval átkeltek a bősi zsilip-
kamrákon, Pannonhalmán az 

Apátság épületén kívül meg-
tekintették a gyógynövényül-
tetvényeket, a levendulaolaj-
manufaktúrát, s lehetőségük 
volt tanulmányozni a bio-
massza fűtőmű működését is.
A találkozó utolsó napján 
megfogalmazták a világítóto-
rony-projekteket: a következő 
tanévre tervezett munkával 
kapcsolatos ötleteket beszél-
ték meg a résztvevők, hiszen 
a munka folytatódik, és jövő 
júniusban a Zehnergassén 
találkoznak az erasmusosok.        

Haluska Viola

Az idei Olimpiai nap 
eredményei

Óvodások
1. Duna utcai óvoda
2. Mária utcai óvoda

1. évfolyamosok
1. a Bél Mátyás AI A csapata
2. Tejfalusi Alapiskola
3. a Bél Mátyás AI B csapata

2. évfolyamosok
1. Corvin Mátyás AI
2. a Bél Mátyás AI B csapata
3. a Bél Mátyás AI A csapata
4. Tejfalusi Alapiskola

3. évfolyamosok
1. a Bél Mátyás AI A csapata
2. a Bél Mátyás AI B csapata
3. Corvin Mátyás AI
4. Tejfalusi Alapiskola

4. évfolyamosok
1. Corvin Mátyás AI
2. Tejfalusi Alapiskola
3. a Bél Mátyás AI B csapata
4. a Bél Mátyás AI A csapata
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Július 26¬27.: 
Mozi Club – Samaria Jazz Festival

Augusztus 2., 17.30: 
Pomlé – Samaria Music & Rock Festival

Augusztus 15¬20.: 
Szent István Napok

KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK 

Szűcs Gábor kiállí-
tása a Korona 

termeiben

Moziélmény  
a Harmonia Classica 

hangversenyén

A Korona épületében 
nyílt meg Szűcs Gábor 
Membrane című kiállítása. 
A Korona, vagyis az egykori 
paulánus kolostor épülete 
sokáig elhagyatott, romos 
volt, néhány éve azonban 
új esélyt kapott az átalaku-
lásra egy kulturális rendez-
vénysorozatnak köszönhe-
tően. Szűcs Gábor már az 
elejétől fogva aktív közre-
működője volt ennek a kez-
deményezésnek.
„Szűcs Gábor tudatosan 
használja a műemléki kör-
nyezetet mind festészeti, 
mind videóművészeti alko-
tásainak installálásakor. 
Vásznainak sötét alapjai-
ból erőteljesen világítanak 
merész színei, absztrakt 
kompozíciói, és párbeszéd-
be lépnek a pergő vakolat 
és a tégla alkotta háttérrel. 
Ezek a művek arra ösztön-
zik a nézőt, hogy elhagyja 
a megszokott értelme-
zés kereteit. Előttük áll-
va érdemes átengednünk 
magunkat a látvány keltette 
benyomásoknak, hagyni, 
hogy a vizuális eszközök 
megrezegtessék érzékeink 
finom membránját. A vetí-

tések, animációk dinamikus 
fény- és hanghatások által 
avatnak be minket alkotó-
juk gondolathullámaiba. 
Kizökkentenek, felpörget-
nek, vagy éppen ellazítanak 
és elgondolkodtatnak, de 
semmiképpen sem hagy-
nak bennünket maradandó 
élmény nélkül” – mondta 
Kún Emese a kiállítás meg-
nyitóján.
Szűcs Gábor Európa szá-
mos országában és Ame-
rikában is járt, de mindig 
visszatér oda, ahonnan 
elindult: a felvidéki kisvá-
rosba, Somorjára. Szeren-
csére nincs ezzel egyedül, 
és ez a jelenség egy művé-
szetszerető és -támogató 
közösségi szellemre vall. Ez 
fordítva is igaz: a művészet 
közösségformáló erejét 
bizonyítja minden sikeres 
kiállítás és rendezvény. 
„Bár az épület a hamaro-
san megvalósuló műemléki 
felújítás után óhatatlanul 
elveszíti rusztikus jelle-
gét, de bízom abban, hogy 
továbbra is megőrzi kultu-
rális funkcióját” – fogalma-
zott a kiállítás kapcsán Kún 
Emese.               (k)

Klasszikus filmslágerekkel 
örvendeztette meg a közönsé-
get hangversenyén a Harmonia 
Classica kamarazenekar. A 
bájos rajzfilmek, az érzelmes 
drámák és a misztikus kalózfil-
mek világába egyaránt elkalau-
zoltak bennünket.
A koncertet a somorjai Németh-
Šamorínsky István Művészeti 
Alapiskolában rendezték meg. 
A koncertteremben a vizuális 
megjelenítés is nagy szerepet 
kapott: a színpadon kivetítőn 
jelentek meg a kultikus filmek 
híres jelenetei és szereplői.
Nyitószámként a mára már 
klasszikussá vált Game of 
Thrones (Trónok harca) betét-
dala csendült fel, amely meg-
alapozta az est hangulatát. A 
folytatásban kedvenc mesehő-
seinket idézték fel, majd komo-

lyabb hangvételű filmzenék 
következtek, nem mellőzve a 
drámát és a szerelmi motívumo-
kat sem. Az érzelmes hangulat-
ba Galambos Norbert és Varga 
Éva lopott egy kis vidámságot 
és frissességet zongorajátéká-
val: előadásuk a hatvanas évek 
éjszakai klubjainak világába 
repített bennünket. A hangver-
senyen ezek után Hecht Éva 
nyűgözte le a közönséget, 
aki az egykor nagysikerű slá-
gert, a Hopelessly Devoted to 
Yout-t adta elő Domsitz Erika 
zongorakíséretével. A zenei 
élményt tovább fokozták a 
filmekből kiragadott képsorok 
és jelenetek.
A különleges hangverseny 
osztatlan sikert aratott, a 
közönség vastapssal jutal-
mazta a zenekart.          (B. M.)
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A ZALABAI ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR AJÁNLJA 
JOSÉPHINE DEDET: GÉRALDINE – 
EGY MAGYAR NŐ ALBÁNIA TRÓNJÁN
1915-ben született Budapesten egy szőke kis-
lány, akivel megtörtént a tündérmese: magá-
hoz hívatta a király, feleségül vette, és boldo-
gan éltek, míg meg nem haltak. 
Apponyi Géraldine apja Apponyi Gyula 
magyar gróf, anyja amerikai milliomoslány. 
Az első világháború kitörése előtt találkoznak 
Párizsban, és egymásba szeretnek. Két kislá-
nyuk és egy fiuk születik, majd Apponyi Gyu-
la tüdővészben meghal. A két lány, Géraldine és a húga, Virginia, 
felnőtt korában Magyarországon telepszik le. Virginia megtalál-
ja az igazit, a lassan vénlánysorba kerülő Géraldine kezét pedig 
az albán király kéri meg.  A házasságkötés után alig egy évvel 
Olaszország lerohanja Albániát; a király és a királyné újszülött 
gyerekükkel átszökik a görög határon, s ettől kezdve száműze-
tésben élnek. A második világháború után az albán kommunis-
ták még az emléküket is igyekeztek eltörölni, de Géraldine és fia, 
Leka, megérte Enver Hoxha uralmának összeomlását. Vissza-
tértek Tiranába, és a királyné ott halt meg nyolcvanhét évesen.  
Joséphine Dedet személyes hangú, ugyanakkor alapos portrét 
fest egy különleges asszonyról.

SZVETLANA ALEKSZIJEVICS: CSERNOBILI IMA
1986. április 26-án kezdődött Csernobilban 
minden idők legnagyobb atomerőmű-
katasztrófája. Az akkori szovjet vezetés tit-
kolózása miatt a világ napokig szinte sem-
mit sem tudott róla. 
A Nobel-díjas fehérorosz írónő két évtize-
det szánt a téma feldolgozására. Beszélt 
olyan emberekkel, akiket rögtön a kataszt-
rófa után a helyszínre rendeltek, és a leg-
veszélyesebb munkákat végeztették velük. 
Beszélt az özvegyekkel, akiknek csak a kitüntetések és az okle-
velek maradtak. Beszélt azokkal, akik az erőmű közelében éltek, 
aztán bedeszkázták a kútjukat, és kitelepítették őket, vagy 
maradhattak a házukban, de úgy éltek, mint egy rezervátum 
lakói. Csernobil nemcsak egyéni, családi, hanem nemzeti tragé-
dia is. Nem szovjet, nem orosz, nem is ukrán, hanem fehérorosz 
nemzeti tragédia. Mert amikor a szovjet híradókban örömhír-
ként közölték, hogy szerencsére nem Kijev felé szállt a radio-
aktív felhő, azt nem közölték, hogy Minszket és Fehéroroszor-
szágot borította el. Alekszijevics szerint minden nemzedéknek 
olvasnia kell a jövőnek hagyott jelekből.  Csernobil ma is aktuá-
lis. És aktuális lesz még 48 ezer évig.

Aranysávos Ládafia ¬ remekelt a Nagy Csali

Aranysávos minősítést vívott 
ki Ládafia című műsorával a 
Csali Gyermek Néptáncegyüt-
tes Nagy Myrtil és Madocsai 
Imre vezette Nagy Csali cso-
portja Füleken, az Országos 
Gyermek Néptáncfesztiválon. 
A csoport szólistái – Gyén Noé-
mi, Červenka Robert, Csenkey 
Botond – szintén arany sávval 
tértek haza, Lukács Léda és Lel-
kes Áron pedig kiemelt arany 

sávos minősítést kapott a zsű-
ritől.
Háromszáz fiatal táncos 
érkezett az Országos Gyer-
mek-szólótáncversenyre és a 
Gyermekegyüttesek Orszá-
gos Seregszemléjére a Füleki 
Városi Művelődési Központ-
ba. Ez a fesztivál 20 éve a 
szlovákiai magyar gyermek-
néptáncmozgalom rendszeres 
szakmai rendezvénye. 

A táncos szólisták versenyé-
nek országos döntőjét júni-
us 7-én, két korcsoportban 
rendezték meg, 26 szólista 
részvételével. Az előadáso-
kat háromtagú szakmai zsűri 
bírálta el: Furik Rita koreo-
gráfus, jelmeztervező, Busai 
Norbert néptáncpedagógus 
és Hégli Dusan koreográfus, 
rendező.
Az idei seregszemle döntőjébe 
8 gyermek-néptáncegyüttes 
jutott be. A füleki döntő szak-
mai zsűrijének tagjai: Furik 
Rita koreográfus, jelmezterve-
ző, Csoóri Sándor népzenész, 
Richtárcsik Mihály koreo-
gráfus, néptáncpedagógus, 
Hégli Dusan koreográfus,  
rendező.    (k)

Helyreigazítás
Lapunk júniusi kiadásának Kultúra rovatában tévesen adtuk 
közre a következő információt: „Második helyezett lett és 
kiemelt arany minősítést szerzett a Nagy Csali a Szivárvány 
fesztiválon”. A somorjai Csali Gyermek Néptáncegyüttes 
Nagy Csali csoportja a 2. korcsoportban versenyzett és szer-
zett kiemelt arany minősítést. Az érintettektől ez úton is elné-
zést kérünk.     A szerkesztőség

Rendezvények 
sora zajlott 
a könyvtárban
A Klub slovenských 
čitateľov olvasóklub és a 
Zalabai Zsigmond Városi 
Könyvtár meghívására láto-
gatott el városunkba júni-
us 19-én Viera Kamenická 
muzeológus, a pozsonyi 
Zsidó Kultúra Múzeumá-
nak munkatársa, elhozva 
és bemutatva olvasóinak 
legújabb, a Ropzprávky zo 
židovskej ulice című kötetét.
Alig egy héttel később az 
óvodások és kisiskolá-
sok ismerkedhettek meg 
a könyvtárban Horváth 
Róbert fafaragó mester 
jóvoltából mesterségének 
rejtelmeivel, illetve alkotása-
it is kézbe vehették.
Az iskolaév vége felé ter-
mészetesen idén is kihir-
dették, ki lett az Olvasók 
királya. Idén két magyar 
és egy szlovák tannyelvű 
iskolai osztály vett részt 
a versenyben, a legtöbbet 
olvasó „uralkodók” mellé 
természetesen udvarhöl-
gyeket is választottak.
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A legnagyobb közösségi 
hálón intézte hozzánk város-
unk egyik lakosa a következő 
bejegyzést:
„Ha már a törvény vagy mi 
előírja, hogy a lakásban tar-
tott kutyáért 40 € ebadót kell 
fizetni (amiről, miután érte-
sítettek róla, majdnem dob-
tam egy hátast), arra kérem 
Önöket, hogy ennek megfele-
lően viszonyuljanak a dolog-
hoz, mégpedig a következő 
képpen: hozzanak létre ren-
des, nem rongyos dróthálóval 
körülkerített, szalagparkett-
darabokkal toldozott (vél-
hetően a kutyások próbálták 
így megjavítani) kifutókat a 
kutyák számára, helyezzenek 
ki több kutyaürülék-tárolót, 
valamint több, a biológiai hul-
ladék összegyűjtésére alkal-

mas zacskót is. Mivel nem 
úgy veszem észre, hogy az 
ebtartókat szolgáló berende-
zésekre költenék, meg tudnák 
mondani, hová megy el mind-
az a pénz? Felháborítónak 
tartom, hogy egy csivaváért 
az ember 40 €-t fizessen, 
ez szégyen. Köszönettel és 
üdvözlettel, SZ D.”

Kocsis Arnold, a Városi Hiva-
tal környezetvédelmi osztá-
lyának vezetője elmondta: 
a kutyafuttatók javítása terv-
ben van, sajnos ezeknek az 
állapota nagyban függ attól, 
hogyan használják őket – 
mint ahogy a kutyaürülék-
tárolók sem maguktól men-
nek tönkre.
„Az újabb kifutók létesí-
tése akadályokba ütközik, 

mivel a lakótelepek tömb-
házai között, a helyszűke és 
az ablakok közelsége miatt 
nem mindig megoldható. 
Ha azonban lakosaink tud-
nak megfelelő helyről, azt 
szívesen vesszük. A kutya-
ürülék-tárolók számát a 
kö zeljövőben növelni fog-
juk, de meg kell jegyezzem: 

ezeket sok esetben nem a 
célnak megfelelően, hanem 
köztéri kukaként használják. 
Ide kívánkozik az is, hogy a 
kutyaürülék az Európai Uni-
óban nem biológiai, hanem 
veszélyes hulladéknak minő-
sül, s annak megfelelően is 
kell kezelni” – tette hozzá az 
osztályvezető.

Ad: A kutyafuttatók állapota

Június 16-án rajtolt és szept-
ember 30-ig tart az a pályázat, 
amelynek keretében a tíz évnél 
öregebb családi házak hőszige-
telésére lehet legfeljebb 8800 
eurós állami támogatást igé-
nyelni.
A kérvényeket elektronikus 
formában lehet beadni, ám 
ezzel nem érdemes megvár-
ni a végső határidőt, mivel a 
pályáztató az első 500 kérelem 
beérkezését követően lezárja a 
pályázatot. Arról, hogy milyen 

feltételek mellett igényelhető 
a dotáció, az energiaprevas.
sk honlapon tájékozódhatunk. 
Néhány fontosabb tudnivaló:
– támogatás igényelhető a 
2015-ben megkezdett hőszige-
telési munkákra is,
– csak állandó szlovákiai lak-
hellyel, az Európai Unió tagál-
lamainak valamelyikében vagy 
Svájcban, Norvégiában, Izlan-
don, illetve Lichtensteinben 
állampolgársággal rendelkező 
személyek folyamodhatnak 

dotációért, amennyiben Szlo-
vákiában álló családi házuk 
alapterülete nem haladja meg a 
150 m2-t (egyszintes építmény 
esetén), illetve a 300 m2 (több-
szintes építmény esetén),
– a ház használatba vétele a 
hőszigetelés megkezdése előtt 
legalább 10 évvel megtörtént,
– az ingatlant kizárólag lakha-
tásra, és nem vállalkozás célja-
ira használják.
A június derekán közétett fel-
hívás a hőszigetelés állami 

támogatásának már az ötödik 
fordulója. Újdonsága, hogy a 
munkálatok már nem kizárólag 
olyan cégekkel végeztethetők, 
amelyek erre külön engedély-
lyel rendelkeznek. A szigete-
léssel kapcsolatos dokumen-
táció kidolgozását az állam 
800 euróval támogatja, míg a 
hőszigetelés költségeinek 40 
százalékát téríti támogatás 
formájában, legfeljebb azon-
ban 8 ezer eurót nyújt egy-egy 
projektre.

Szeptember végéig igényelhető  
a hőszigetelési támogatás
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Hogy éljük túl a nyarat?
A klímaváltozás következ-
ménye, hogy az utóbbi évek-
ben egyre forróbbak a nya-
rak. A hosszantartó kánikula 
megviseli szervezetünket. 
Különösen veszélyeztetett 
az idősebb korosztály, az ő 
szervezetük hőszabályzása 
ugyanis már nem tökéletes, 
ezért kevesebbet izzadnak.  
Megváltozik a hőérzékelésük, 
és kevésbé érzik a szomjú-
ságot is, ezért nem isznak 
elég folyadékot, testük köny-
nyebben túlmelegedhet, ami 
hamarabb vezethet kiszára-
dáshoz. Az időskori megbe-
tegedések – például a magas 
vérnyomás, a szív- és érrend-
szeri problémák, a vesemű-
ködési és anyagcserezavarok, 
a cukorbetegség – tovább 
rontják a helyzetet. Sok idősek 
ember szed vízhajtó gyógy-
szereket is, ami alacsony 
folyadékbevitel mellett növeli 
a kiszáradás kockázatát.
Mit a teendő a hőségben? 
Hűtsük környezetünket!  A 
szoba hőmérséklete legfel-
jebb 27 fok legyen, nappal 
sötétítsünk be, éjszaka vagy 
hajnalban szellőztessünk. A 
légkondicionálót csak időn-
ként kapcsoljuk be, a hőmér-
sékletet ne állítsuk 27 fok-
nál hűvösebbre. A túl hideg 
levegőtől megfájdulhatnak az 
ízületek. A ventillátort szintén 
szakaszosan használjuk. Páro-
logtatót is elhelyezhetünk a 
szobában, a kicsit magasabb 
páratartalom hűvösebb érze-
tet kelt. Segíthet, ha rövid idő-
re nedves törölközőt teszünk 
a homlokunkra, nyakunkra, a 
végtagokra, vagy langyos víz-
zel lezuhanyzunk. Viseljünk 
szellős, természetes anyagból 
készült ruhát. 

Igyunk eleget! Hőségben a 
szervezet folyadékszükség-
lete akár másfél literrel is 
megnőhet. Akkor is igyunk, 
ha nem vagyunk szomjasak. 
Óránként legalább egy pohár 
folyadék fogyasztása szük-
séges. Fontos, hogy ne csak 
alacsony sótartalmú vizet, 
teát igyunk, hanem az izza-
dással elveszített sót is pótol-
juk. A magas vérnyomásban 
szenvedők a szokásosnál 
gyakrabban ellenőrizzék a 
vérnyomásukat, szükséges 
lehet a gyógyszer adagjának 
csökkentése. 
Kerüljük a tűző napot és a fizi-
kai terhelést!  A kánikulában 
még a hétköznapi tevékeny-
ségek is rendkívül megeről-
tetők lehetnek. Már a kevés 
mozgás is megterheli a szív-
működést, hiszen szerveze-
tünk jelentős munkát végez a 
hőleadással. 
Figyeljünk az élelmiszerek 
megfelelő tárolására! Ügyel-
jünk, hogy kellőképpen főz-
zük meg, süssük át az ételt. 
Ami megmaradt, azt gyorsan 
hűtsük le. Nagy melegben 
válasszunk könnyen emészt-
hető ételeket. Ne fogyasszunk 
zsíros, fűszeres, tejes, krémes 
ételeket. 

Varga Renáta 
belgyógyász

Ismét kétnyelvű lett az 
útjelzőtábla ¬ de csak egy napra

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia – 
Dvojjazyčné Južné Slovensko 
mozgalom újabb megmozdu-
lásának köszönhetően június 
10-től egy napra ismét két-
nyelvű lett az a közlekedési 
tábla Bacsfa határában, amely 
a főváros és Somorja távolsá-
gát jelzi a településtől. A civi-
lek akciójukról itt számoltak 
be. Aztán viszont újra lekerül-
tek a magyar feliratok a táblá-
ról. A Kétnyelvű Dél-Szlovákia 
Facebook-oldalán egy nappal 
később közétett közlemény 
szerint „a kétnyelvű matricát a 
mai nap folyamán eltávolítot-
ták, miközben szlovák szélső-

ségesek részéről összehangolt 
trolltámadás érte az oldalun-
kat. Mi mindenesetre levélben 
szólítottuk meg a közlekedési 
minisztert és a kisebbségi 
kormánybiztost, hogy érjék 
el a műszaki normák megvál-
toztatását oly módon, hogy 
kikerülhessenek a kétnyelvű 
útjelző táblák. Rajtuk múlik, 
hogy kiállnak-e a demokrati-
kus értékek mellett.“
Az akciócsoport mint-
egy fél évvel ezelőtt már 
kétnyelvűsítette ugyanezt a 
közlekedési táblát, akkor a 
miniszterelnök közbenjárására 
került le róla a magyar felirat.

Önkéntesek takarították 
ki a Pomlé parkerdőt 
Önkéntesek takarították ki júni-
us 15-én a somorjai Pomlé par-
kot a Kártát-medencei önkéntes 
napok keretében. A Szeretethíd 
akciót a somorjai református 
egyházközség szervezte meg. 
A munkában mintegy ötvenen 
vettek részt, köztük Veres Gábor 
alpolgármester. 
Kijavították és lefestették a sza-
badtéri színpad padjait, meg-
tisztították az információs táb-
lákat, a színpadot, a rotundát 
és a járdákat, virágokat ültettek 
a pódium melletti virágládákba 
és összeszedtek több zsák sze-
metet. A Szeretethíd elnevezé-
sű önkéntes napokat 2009-ben 
hívta életre a Magyar Reformá-
tus Szeretetszolgálat. Mára már 
meghaladja a húszezret azoknak 

az önkénteseknek a száma, akik 
évről évre bekapcsolódnak az 
akciókba. 2017-ben például élel-
miszert, egészségügyi segéd-
eszközöket adományoztak a 
program keretében a somorjai 
idősek otthonának, a Somorjai 
Református Egyházközség tagjai 
pedig az elmúlt években újra-
festették a tejfalusi, a Corvin 
Mátyás és a csallóközcsütörtöki 
alapiskola kerítését, majd a 
nagyszarvai óvoda udvarában 
lévő fajátékokat, rendbe hozták 
a kerítést és a kertet. Pénzado-
mánnyal is segítették az idősek 
otthonát, a magyar iskolák és 
óvodák, az anyanyelvi oktatás 
és a családok támogatása is 
kiemelten fontos a gyülekezet 
tagjai számára.                       (l, k)
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Világ-, Európa-bajnoki, olimpiai 
dobogós volt. Zalka Csabának 
köszönhetően júniustól újabb 
értékes éremre lehet büszke 
Somorja. Zalka Csaba tagja 
volt szlovák kajaknégyes bronz-
érmes egységének a minszki 
Európai Játékokon.
„Nagyon boldogok vagyunk. A 
duisburgi világkupa után itt is 
bebizonyítottuk, hogy jó formá-
ban vagyunk” – mondta Csa-
bi, aki bevallotta, ilyen nehéz 
körülmények között még nem 
versenyezett. „Erős ellenszél 
fújt, nagyon hosszúak voltak 
a hullámok, ami nagyon meg 
tudja ingatni a hajót. De ez nem 
zökkentett ki minket” – folytat-

ta Vass Géza edző tanítványa. 
„Elképesztő iramban men-
tek az oroszok. Mellettük mi 
csak álltunk. De mint kiderült, 
nekünk is remekül sikerült az 
utolsó kétszáz méter” – mondta 
a húszéves versenyző. „Minszk-
ben szervezték meg a versenyt. 
A helyszín csak félórára volt az 
Európai Játékok falujától, remek 
volt a koszt is. Óriási élmény-
nyel lettem gazdagabb. Nagyon 
sokat jelent számomra a bronz-
érem. Ez az eddigi legértéke-
sebb érmem.”
Pihenésre azonban nincs idő. 
Jön a kvalifikációs verseny, 
U23-as Európa-bajnokság, 
majd a kemény felkészülés az 

augusztusi világbajnokságra. 
„Itt az olimpiai kvóták megszer-
zése lesz a tét” – zárta Zalka 
Csaba.
Somorját Zalka Csabán kívül 
Ladič Gabika is képviselte az 
Európai Játékokon. Sándor 
Árpád tanítványa remek ver-
senyzéssel bekerült a C1 200 
méteres táv A döntőjébe, ahol 
végül 9. lett. „Jól rajtoltam, 
de egy idő után a kelle-
metlen szélhez még eső 
is társult, és alig láttam 
valamit. Nem voltam 
elégedett a teljesít-
ményemmel, nem 
tudtam a maxi-
mumot kihozni 
magamból. Vár-
tam, hogy jobb 
eredményt érjek 
el” – nyilatkozta 
Ladič Gabi.

Duducz Tibor

SPORT

Zalka Csaba 
legértékesebb érme

Az STK Somorja továbbra is a 
második liga meccseit játssza a 
Pomléban
Sokáig úgy tűnt, hogy az STK 
Somorja csak a III. ligát vállalja. 
Végül pár nappal a időpont előtt 
eldőlt, hogy a csapatunk marad 
a második legmagasabb osz-
tályban. Mégpedig úgy, mint a 
DAC farmcsapata. A megálla-
podás egyelőre egy évre szól.
Az együttműködés keretében 

a bajnoki meccsekre öt játékos 
érkezhet Somorjára a sárga-
kékek A csapatából. Ezen felül 
lesz 7-8 fiatal dunaszerdahelyi 
játékos, aki somorjai színekben 
szerepel ezután. Az STK-nak is 
van 10–12 focistája. Így áll össze 
a játékoskeret. ,,Fontos küldeté-
sünknek tartjuk, hogy elindítsuk 

a régióból a fiatalokat egy úton, 
és a somorjai klub jó ugródesz-
ka lehet” – mondta Horváth 
Csaba, az STK Somorja elnöke.
A somorjai csapat farmként fog 
működni, megváltozott a klub 
neve. Az új idénytől FC ŠTK 
1914 Šamorín/Somorja néven 
szerepel és a hazai meccseit 

általában vasárnap 10.30-kor 
játssza. Csapatunknak Branislav 
Sokoli személyében új edzője 
van, aki sokat fog konzultálni 
Peter Hyballával, a DAC mes-
terével.
Mivel a főpályánkon komoly 
munka folyik (megújul a gyep-
szőnyege), valószínűleg csak 
augusztus 11-én a Ligetfalu 
ellen játszik először az STK a 
Pomléban.                   Duducz Tibor

Házasság a DAC-cal
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Remek évet zártak a somorjai fiatalok csapatai, többen 
dobogósok lettek.
Az STK U15-ös és U11-es csapata bajnok lettek, az U8-as 
pedig második. A női kosárlabdacsapat bronzérmet szer-
zett. A SKK U12-es és U11-es csapata második, míg az U13-
es harmadik lett. 

Dobogós focisták 
és kosarasok

Tejfalu 
történelmi 
sikere

Különleges 
gyermeknapi ajándék

Két év, két bajnoki cím, ősztől 
V. liga. Ez az STK Somorja B, a 
tejfalui focicsapat jeles bizo-
nyítványa. 
Kevés olyan felnőtt csapatot 
találnánk, amely két év alatt 
227 gólt szerzett, ami mér-
kőzésenként 4,2 gólnak felelt 
meg. Két idény alatt 54 talál-
kozóból a tejfalui csapat csak 
kettőn nem talált a kapuba, 
négyszer kétszámjegyű győ-
zelmet ért el. „Nagyon jó csa-
patunk volt, amely remek, 
nézőszórakoztató focit ját-
szott. Ennek bizonyítéka volt az 
is, hogy nagyon sok somorjai is 
járt Tejfalura focira” – mondta 
Szamaránszky János, aki több 
mint fél évszázada látogatja 
a helyi focipályát. A klubban 
játszott, elnöke volt, az utóbbi 
években pedig hűséges szur-
kolója. „A klubban az összefo-
gás és az együttműködés volt 

a hajtóerő. Kiegyensúlyozott 
volt a csapat. Fiatal srácok 
mellett tapasztalt játékosok is 
voltak az együttesben, gyakran 
So morjáról is jöttek erősíteni a 
csapatunkat” – folytatta a tej-
falui B-közép tagja. „Nagyon 
várom az új idényt, a V. liga 
meccseit. Ilyen magas osz-
tályban még nem szerepel-
tünk. Nagyon sok rangadó lesz, 
a tejfalui pályára még több 
néző fog kilátogatni” – zárta 
Szamaránszky János. 
A játékosokon és az edző-
kön kívül nagy érdeme van az 
újabb bajnoki címben az STK 
Somorja főrészvényesének, 
Csutora Norbertnek, Horváth 
Csabának, az STK klubelnö-
kének, Andrej Špánik mene-
dzsernek, Lengyel Ernő klub-
elnöknek és a tejfalui csapat 
mindenesének, Vasi „Mester” 
Lajosnak.                 Duducz Tibor

A Szlovák Labdarúgó Szövetség és Somorja önkormányzata 
különleges ajándékkal lepte meg az alapiskolásokat a nemzetközi 
gyermeknap alkalmából. 
Először rendhagyó sajtótájékoztatón vettek részt az iskolások, akik 
nyolc focistát (Martin Dúbravkát, Juraj Kuckát, Miroslav Stochot, 
Milan Škriniart, Stanislav  Lobotkát, Róbert Makot, Ľubomír Šatkát 
és Bénes Lacit) faggatták. A gyerekek édességet, autogramkártyá-
kat kaptak, majd az edzés után focizhattak, fényképezkedhettek 
a labdarúgókkal. Azokkal a játékosokkal, akik a világ élvonalá-
hoz tartoznak, és a legjobb bajnokságokban játszik. Az iskolások 
felejthetetlen, életre szóló pillanatokat élhettek át.      Duducz Tibor



12

A termés betakarítása a legkellemesebb 
tevékenységek közé tartozik. 
Melegházban június közepétől szedhető 
a paprika, a paradicsom és a salátaubor-
ka. A paprika esetében ebben az évben 
is gyakori a barna foltok megjelenése a 
bogyókon. Ezt a kalciumhiány okozhat-
ja, ami megszüntethető kalciumtartalmú 
folyékony műtrágya alkalmazásával, mint 
például a Kalcidol, a Wuxal Ca, vagy a 
Florasin Ca. Ez a hiánybetegség a para-
dicsomnál is gyakori, ezért itt is hason-
lóképpen járunk el. Az érés időszakában 
a paprika több nitrogént igényel, míg a 

paradicsomnál kálium pótlásával tudjuk 
meggyorsítani az érési folyamatot. A kint 
termesztett paradicsom érése kb. 2 hét-
tel eltolódik a tavalyihoz képest, ugyanis 
a csapadékos időjárás miatt a palántákat 
csak később lehetett kiültetni. Június 
folyamán már szedhető az őszi fokhagy-
ma, míg augusztusban a tavaszi. A korai 
burgonya felszedését már június köze-
pén elkezdhetjük, a betekarítást nem 
érdemes halogatni, ugyanis a gumók a 
nyári melegben már nem fejlődnek, és 
jóhamar a drótférgek és más kártevők 
fogják megdézsmálni. A nyári hóna-
pokban folytatjuk a szőlő permetezését 
lisztharmat (Thiovit Jet, Kumulus WG, 

Topas 100EC, Cabrio Top) és peronosz-
póra (Kuprikol 50, Champion 50WP, 
Profiler WG, Cabrio Top) ellen, és 
elkezdjük a szürkerothadás (Prolectus, 
Cantus, Teldor) elleni védekezést. Ne 
feledkezzünk meg a gyümölcsmo-
lyok és a levéltetvek elleni védekezés-
ről sem, amelyek úgy a szőlőt, mind az 
almát és az őszibarackot is károsítják 
(Decis Protech, Karete Zeon, Dursban, 
Mospilan 20SP). Ajánlatos Kalcidol vagy 
Wuxal Ca akár többszöri kijuttatása is, 
amely fokozza az alma, a körte tárolha-
tóságát, megelőzi a keserűfoltosság és a 
húsbarnulás kialakulását.

Lelkes Róbert – Agrosam

Július a kertben

A VÁROSI RENDŐRSÉG KRÓNIKÁJÁBÓL

Kirabolták  
a bankautomatánál

Június 1-jén éjszaka a 
Tejfalusi utcából riasztották 
a városi rendőrséget, ahol 
kirabolt egy nőt egy ismeret-
len férfi. A károsult elmond-
ta, 50 eurót vett ki az auto-
matából, amikor odaugrott 
egy férfi, kitépte a kezéből 
a pénzt és elrohant. A rend-
őrök átvizsgálták a környé-
ket, de nem találták meg a 
tettest. Az ügyet vizsgálja az 
állami rendőrség.

Kisbaba a bezárt autóban
Június elején a Pozsonyi 
útról riasztották a városi 
rendőrséget. A bejelentő 
azt mondta, egy körülbelül 
3 hónapos gyerek van egy 
bezárt, parkoló utóban, és 
a szülők nincsenek ott. A 
városi rendőrség a helyszí-
nen megállapította, hogy a 
gyerek nincs veszélyben.

Csapkodással riogatta  
a galambokat

A Fő utcából érkezett beje-
lentés az éjszakai órákban. 
A telefonáló azt mondta, 
egy ismeretlen férfi lapát-
tal csapkodja a földet az 
utcán, és a csattogástól nem 
tud aludni. A rendőröknek 

a helyszínen azt mondta 
az illető, hogy így próbálja 
elriasztani a galambokat. A 
városi rendőrök felszólították, 
hogy hagyja abba, aminek ő 
eleget is tett.

Holtan találták a kádban
Június 13-án, az éjszakai órák-
ban érkezett bejelentés arról, 
hogy a szomszédok egy ideje 
már nem látták az egyik ház 
lakóját. A városi rendőrök 
értesítették az állami rend-
őrséget is, akik kivonultak a 
helyszínre. Az egyik rendőr 
a nyitott ablakon át bement 
a házba. A ház tulajdonosát 
holtan találták a kádban. Az 
állami rendőrség átvette az 
ügyet.

Azt mondta, veri a felesége
Június közepén a Pomléi útról 
hívta a városi rendőröket egy 
férfi. A bejelentő a ház előtt 
várta őket és azt mondta, a 
felesége bántalmazza és kés-
sel fenyegeti. Az asszony azt 
mondta a rendőröknek, hogy 
már régóta vannak közöttük 
veszekedések, mert a férje 
gyógysszerfüggő, és éppen 
fordítva, a férfi bántalmazza 
őt. A városi rendőrség járőrei 
értesítették az állami rendőr-
séget, akik átvették az ügyet.

KÖZÉLET

K E R T É S Z K E D Ő

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves 
rokonnak, ismerősnek, lakótársnak, akik június 
26-án elkísérték utolsó útjára drága szerető 
édesanyánkat, keresztanyát és nagymamát, 
Hajmássy Ilonát (†82) a somorjai temetőbe.
Köszönjük a sok virágot, koszorút, melyekkel 
igyekeztek enyhíteni mély fájdalmunkat.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

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

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

Köszönetet mondunk minden kedves rokonnak, ismerősnek, 
akik június 11-én elkísérték utolsó útjára a drága férjet, 

édesapát és nagypapát, 
Matlaha Gézát.

Köszönjük a sok szép virágot, koszorút és a vigasztaló 
szavakat.

A gyászoló család

„Hogy egy édesapa milyen drága kincs,
azt csak az tudja, akinek már nincs.

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
pihen a kéz, amely értünk dolgozott.

Számunkra te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Fájó szívvel emlékezünk július 17-én, 
halálának 5. évfordulóján 

Méry Józsefre.
Soha el nem múló szeretettel: szerető családja

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, 
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,

csak az idő múlik, feledni nem lehet.
Egy reményünk van, amely éltet és vezet:

hogy egyszer majd találkozunk veled.”

Fájó szívvel emlékezünk július 25-én, halálának 5. évfordulóján 
Fituš Lászlóra.

Emlékét örökké őrzi felesége és az egész család

„Szívünkben örökké itt maradsz.”

Fájó szívvel emlékezünk július 11-én, halálának 5. évfordulóján 
Gremsperger Józsefre.

Szerető családja
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Bazénová chémia
Medence kemikáliák

Aku náradie
Akkus kertigépek
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• Ručne v	 ábané v Toskánsku
• Veľký výb�  tv� � , vz� � , veľkostí

KVETINÁČE

/Terracottové kvetináčef
0948 070 3111

INFO:

Alebo sa prídťe p� oz� ať 
osobne HOLICE (o� .DS),

radi Vás privítame,
Tešíme sa na Vás
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Kaderníctvo 
LILLE

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

0907 411 214
OC ARÉNA Šamorín, pri Tescu

Bratislavská 1200/35B
Šamorín

www.lille.sk

Otváracia doba:
Pondelok: zatvorené

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

Profesionálna fyzio - rehabilitácia
Fyzioterapeut špecialista s 15 ročnými skúsenosťami v oblasti 
rehabilitácie so zameraním na prevenciu, diagnostiku a liečbu 
pohybového aparátu: ● Špeciálna rehabilitácia ● Naprávanie 

vysunutých medzistavcových platničiek v krčnej, hrudnej a krížovej 
oblasti ● Cvičenia po náhlejcievnej mozgovej príhode s využitím 
Bobath konceptu ● Zmrznuté rameno, karpálny tunel, tenisový 
lakeť, vyvrtnutie členka, bolesti kostrče ● Pooperačné stavy, po 

výmene bedrových kĺbov, kolených kĺbov, artroskopia kolien  
● Rehabilitácia u detí v predškolskom, školskom veku zameraná 
na skoliotické držanie tela, ploché nohy ● Špeciálne cvičenia pri 

inkontinencii zamerané na spevnenie panvového dna
● Vojtová metóda u novorodencov, dojčiat. 

Zdravotné stredisko Zlaté Klasy
Poštová 2, 930 39 Zlaté Klasy

www.fyzio-rehabilitácia.sk
objednavky@fyzio-rehabilitácia.sk

Tel.: 0902 777 536 

Program:
09.30  Ekumenická bohoslužba v Kostole v Eliášovciach
 Ökumenikus istentisztelet az Illésházi templomban 

10.00  Kladenie vencov k pomníkom padlých hrdinov
 Hősi emlékművek megkoszorúzása

Na športovom ihrisku v Eliášovciach 
Az illésházi sportpályán:

17.00 Zahájenie / Megnyitó
17.30 Predstavenie tria VARKOCS
 A VARKOCS TRIÓ bemutatkozása
18.30 Vystúpenie speváčky Ambrus Lelkes Simona 
 Ambrus Lelkes Szimona énekesnő fellépése
19.30 Kytica ľudových a operetných piesní: Katalin Kollár 
 a Juraj Derzsi st. 
 Nóta és operett-csokor Kollár Katalin 
 és id. Derzsi György előadásában
20.30 Program skupiny Black & White 
 Black & White együttes műsora
21.30 Zábava na voľnom priestranstve 
 – živá hudba: so skupinou SPARK 
 Utcabál – élőzene: a SPARK zenekarral
 

22.30 VASTAG TAMÁS
Programom sprevádza: Alexandra Dovicsovicsová – Sendy
A műsorvezető: Dovicsovics Alexandra - Szendy
     

Srdečne Vás očakávame na podujatí.
Szeretettel várjuk rendezvényünkre.

Falunap
Nový Život / Illésháza

Deň obce
20. júla 2019 (sobota)  

2019. július 20-án (szombat) 

Inzerujte u nás!
Hirdessen nálunk

noviny@samorin.sk


