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KEDVES SOMORJAIAK,
kívánok jómagam és Somorja 
önkormányzata nevében 
mindannyiuknak lehetősé-
gekben és sikerekben gazdag, 
új esztendőt!

Nem véletlenül tettem első 
helyre a lehetőségeket, hiszen 
az ember természetéből adó-
dóan mindig bizakodással 
tekint a jövő elébe. Különösen 
érvényes ez az új év elején, 
amikor felmérjük, mi az, amit 
még jobban, még nagyobb erő-
bedobással tudnánk csinálni, 
hogy az év végén azt mond-
hassuk: ismét sikerült előbbre 
lépnünk. Nincs ez másképp 
akkor sem, ha az embernek 
egy közösség boldogulását, 
életkörülményeinek javítását 
kell szem előtt tartania. Visz-

szapillantva az elmúlt, 2019-es 
évre, örömmel nyugtázhatom: 
minden okunk megvan arra, 
hogy bizakodva tekintsünk 
2020 elébe. Az elmúlt évben 
ugyanis olyan projekteket, 
kezdeményezéseket sikerült 
útjukra indítanunk, amelyek 
mindannyiunk gyarapodását 
szolgálják. Itt kell hozzáten-
nem, hogy 2019 elsősorban a 
tervezés éve volt – miután fel-
mértük reális lehetőségeinket, 
a projektek kidolgozásával, 
engedélyeztetésével megtet-
tük az első, és egyben legne-
hezebb lépést. Ennek köszön-
hetően idén már a megvalósí-
tásra koncentrálhatunk, illetve 
újabb projektek alapköveit 
fektethetjük le. Ha a városban 
valami elkezdődik, majd meg-
valósul, az nem kizárólag az 

önkormányzat, hanem váro-
sunk valamennyi polgárának 
a sikere. Ez úton is köszönetet 
mondok hát támogatásukért, 
illetve az építő bírálatokért is, 
amelyekkel munkánkat ered-
ményesebbé teszik.
Az anyagi gyarapodás mellett 
nemkülönben fontos, hogy 
szellemiekben is gazdagod-
junk. Somorja polgármestere-
ként büszke vagyok arra, hogy 
ebben az alig tizennégyezres 
kisvárosban sikerült a kultu-
rális és közösségi életet olyan 
színvonalra emelnünk, ame-
lyet a lényegesen nagyobb 
városok is irigyelhetnek 
tőlünk. A városi intézmények 
mellett ez javarészt ismét 
csak az Önök érdeme, akik 
természetes, belülről fakadó 
igényt támasztanak a színvo-

nalas kultúra és a közösségi 
rendezvények iránt, akik élte-
tik ezeket. Amíg ez így van, 
amíg képesek vagyunk egy-
séges, élő közösséget alkotni, 
addig nem kell attól tartanunk, 
hogy városunk elveszíti ere-
deti, mindannyiunk számára 
oly kedves arculatát és öna-
zonosságát, s hogy jellegtelen 
„csatolt településsé” válik a 
főváros árnyékában.
Továbbra is számítok, szá-
mítunk valamennyiük véle-
ményére, segítő javaslatá-
ra, hogy ne csak szemlélői, 
hanem résztvevői és részesei 
is legyenek annak a munká-
nak, amelyet Somorja javára 
kifejtünk. Hiszem, hogy csak 
együtt lehetünk eredménye-
sek, sikeresek.

Orosz Csaba polgármester

Sikerekben gazdag, 
boldog új évet kívánunk
minden kedves olvasónknak!
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Orosz Csaba: Élhető várost építünk

A bő egy éve, 2018 novem-
berében zajlott helyhatósági 
választásokat követően sok új 
képviselője lett a helyi testü-
letnek. Mit eredményezett ez?
Kellemes meglepetés volt szá-
momra, hogy a képviselő-tes-
tület új tagjai mekkora lelkese-
déssel vetették bele magukat a 
munkába. Új ötletekkel, elkép-
zelésekkel jöttek, s ezek közül 
sokat meg is valósítottak. Egy 
év persze kevés ahhoz, hogy 
minden téren látványos válto-
zások menjenek végbe, de úgy 
érzem, jó irányba mozdultunk 
el, hatékonyabb lett a munkánk.

Az elmúlt évben átszervezé-
sek történtek a városi hivatal-
ban is; ezek milyen célt szol-
gáltak?
A városi hivatalban voltak olyan 
szakosztályok, amelyeket meg 
kellett erősíteni. Bővítettük a 
szociális osztály munkatársai-
nak létszámát, műszaki felelőst 
neveztünk ki, illetve létrehoz-
tuk az építészeti, közlekedési 
és környezetvédelmi főosz-
tályt, amelynek élére új vezetőt 
neveztünk ki. Célunk ezzel is a 
hatékonyság növelése volt, az, 
hogy gördülékenyebb legyen az 
ügyintézés. Ezt a célt szolgálta 
a város hivatalos honlapjának 
megújítása is, amelyen már 
önálló szekcióként jelennek 
meg a szerződések, illetve a 
hivatalos ügyintézés részletei.

Hogy látja: épült, szépült 
Somorja az elmúlt egy évben?
Igen, mindenképp. Hogy mást 
ne említsek, újabb zöldterüle-
teket sikerült revitalizálnunk, 
rengeteg fát ültettünk. Tavaly 
befejeződött a Duna utcai Óvo-
da felújítása, ami az intézmény 
befogadóképességének növe-
lését is eredményezte. Idén 

finisel az Ambrózia Idősotthon 
új pavilonjának az építése, fel-
újítottuk a szomszédságában 
található ispotály-kápolnát, 
és többszöri próbálkozás után 
végre megkezdődött a Korona 
felújítása is, ami, tekintettel a 
közbeszerzési törvény buktató-
ira, nem kis fegyvertény. Követ-
kező komoly sikerünk, hogy az 
érvényes építkezési engedély 
birtokában végre benyújthattuk 
az illetékes minisztériumhoz 
elbírálásra a kerékpárút projekt-
jét. Mivel több éve folyamato-
san keressük a módját annak, 
hogy környezetbarátabbá 
tegyük városunkban a közleke-
dést, és hogy Somorját bekap-
csoljuk a kerékpárutak országos 
hálózatába, bízom benne, hogy 
támogatási kérelmünket pozi-
tívan bírálják el. Ide tartozik, 
hogy a tervezés és az engedé-
lyeztetés általában a projektek 
legrázósabb része, a kivitelezés 
általában simán megy.

Történt számottevő változás a 
közösségi élet terén?
A városvezetés tartja magát 
ahhoz, hogy továbbra is a 
lehető legnagyobb mértékben 
támogassa azokat a kulturális 
és sportszervezeteket, amelyek 
városunk jó hírnevét öregbí-
tik nem csak az ország hatá-
rain belül, hanem azokon túl 
is. Úgy gondolom, továbbra is 
büszkék lehetünk sportolóink-
ra, művészeti együtteseinkre 
és az olyan rendezvényeinkre, 

mint a Pomlé Fesztivál vagy a 
Szent István Napok, amelyek 
színvonala évről évre nő. Min-
dig sikerül valamit újítanunk, s 
ez jó, mert azt jelzi: amit eddig 
létrehoztunk, támogattunk, az 
életképes.

Ejtsünk néhány szót a pénz-
ügyekről is…
Nem volt egyszerű a 2019-es 
év, mivel a törvény értelmé-
ben tíz százalékkal emelnünk 
kellett a városi alkalmazottak 
bérét. Ezt természetesen telje-
sítettük, noha ez a helyi adók 
és illetékek emelését vonta 
maga után. Itt jegyezném meg: 
a Somorján bevezetett adó- és 
illetékemelés így is az országos 
átlag szintje alatt maradt. Ami a 
város gazdálkodását illeti, foly-
tatjuk a konzervatív politikát, 
ami a gyakorlatban azt jelen-
ti, hogy addig nyújtózkodunk, 
ameddig a takarónk ér. Nem 
éljük fel a jövőnket, legfeljebb 
áthidaló hitelt veszünk fel, ha 
egy-egy projekt miatt a szükség 
úgy hozza. Ezt az irányvonalat 
szeretnénk követni a jövőben is.

Fejlődtek a város kapcsolatai?
Igen, hiszen az elmúlt évben 
többször is meglátogatott ben-
nünket a morvaországi Uherský 
Brod küldöttsége, majd az év 
vége felé mi is viszonoztuk a 
látogatást. Mivel a két város 
civil szervezetei közt már több 
éve jó a kapcsolat és sikeres 
az együttműködés, úgy gon-

dolom, idén, Somorja Város 
Napja alkalmából sor kerülhet 
a testvérvárosi nyilatkozat alá-
írására. Így Mosonmagyaró-
vár, Hainburg an der Donau és 
Gyergyószentmiklós mellett 
immár csehországi testvértele-
pülésünk is lesz. Hiszek abban, 
hogy gyümölcsöző lesz ez az 
együttműködés.

Ön megyei képviselő is. 
Milyen hozadéka van ennek 
Somorja számára?
Azokon a szakterületen, ame-
lyeken megyei képviselőként 
szerepet vállaltam – gondo-
lok itt a sportra, a kultúrára, az 
oktatásra és a régiófejlesztésre 
–, sikerült kisebb-nagyobb mér-
tékben támogatni a városunk-
ból is beérkezett projekteket. 
Sor került például a somorjai 
zsidó temető revitalizálására, a 
csölösztői központi kis park fel-
újítására, a kerékpártároló meg-
építésére a gimnáziumnál, illet-
ve az egyik helyi civil szervezet 
által kezdeményezett honisme-
reti séták megvalósítására.

Vállalkozna arra, hogy „belő-
je” Somorja helyét az ország 
térképén?
Célunk továbbra is az, hogy 
megőrizzük városunk eredeti 
arculatát, s a szolgáltatások, 
az egészségügy, az oktatás, s 
általában az élhetőség terén 
továbbra is fenntartsuk azt a 
szintet, amely a jelenlegi műkö-
dőképességet is garantálja.  (l)

Az új év a városi önkor-
mányzat számára is új kihí-
vásokat hoz. Orosz Csaba 
polgármestert arra kértük, 
hogy az eddig elért eredmé-
nyek tükrében vázolja fel a 
városvezetés további lehe-
tőségeit, terveit.
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Bronzérmes lett a palóc gulyás Erdélyben
Orosz Csaba polgármes-
ter és a város képviselői is 
részt vettek decemberben a 
Gyergyószentmiklósi Város-
napokon, Somorja erdélyi 
testvérvárosá nak az ünnepén. 
Gyergyószentmiklós idén is gaz-
dag programmal várta a látoga-
tókat. A városnapok egyik hagyo-
mányos eseménye a szentmise, 
majd az azt követő körmenet. 
Az ünnepi tanácsülésen Nagy 
József képviselő átnyújtotta 
Somorja pénzadományát a 
gyergyószentmiklósi Hóvi-
rág Néptáncegyüttesnek. A 
Sportgálán Duducz Tibor, 
a somorjai városi képvise-

lő-testület sport és ifjúsági 
szakbizottságának elnö-
ke átadta Somorja díját a 
gyergyószentmiklósi Jövő  
FC 2004 focicsapatának.
Somorja csapata benevezett 
a Kárpát-medencei Disznóto-
ros Fesztivál főzőversenyére. 
Czafik László önkormányzati 
képviselő ismét bizonyítot-
ta kivételes tudását, remek 
palóc gulyást főzött. A helyi-
eknek nagyon ízlett, pár perc 
alatt üres lett az üst. A zsű-
rinek is ízlett a Czafik módra 
készült gulyás, bronzéremmel 
díjazták az egyéb ételek kate-
góriájában.              (duc)

Kitüntették 
az önkéntes tűzoltókat

Karácsonyi ünnepséget tartottak 2019. december 18-án a 
somorjai Samaria nyugdíjasklub tagjai a városi nyugdíjasklub 
épületében. Orosz Csaba polgármester üdvözölte a vendégeket,  
és tolmácsolta a város vezetőségének üdvözletét és karácsonyi 
jókívánságait. A klub tagjai az ünnephez kötődő témájú prózai 
művek, versek felolvasásával, karácsonyi énekek éneklésével tet-
ték hangulatossá az év végi összejövetelt.

Denisa Saková belügyminisz-
ter 2019. december 17-én 
kitüntette azokat az önkéntes 
tűzoltókat, akik tavaly janu-
árban Árvában részt vettek a 
hóeltakarításban.
Körülbelül egy évvel ezelőtt 
hatalmas mennyiségű hó hul-
lott az ország északi részén, 
ami jelentős fennakadásokat 
okozott. A mentesítési mun-
kákban részt vett a Somorjai 
Önkéntes Tűzoltó Testület hat, 
illetve a Tejfalusi Önkéntes 
Tűzoltó Testület négy tagja is.
„Tavaly januárban kegyetlen 
viszonyok uralkodtak Árvá-
ban, és szükség volt minden 
segítő kézre a hó eltakarításá-
nál” – írta közösségi oldalán a 
miniszter, hozzátéve: először 
vezényeltek ki egy bevetésre 
ennyi önkéntes és hivatásos 
tűzoltót. Összesen 280-an vet-
tek részt a munkában. „Köszö-
net illet minden egyes tűzoltót, 

aki az Árvában élők segítségé-
re sietett. Szolgáljanak ezek a 
ritka alkalmak inspirációként 
valamennyiünk számára, s 
legyen elsődleges mindig maga 
az ember, annak életminősége, 
illetve az emberiesség” – tette 
hozzá a miniszter.
A Somorjai Önkéntes Tűzoltó 
Testület nevében Csörgő János 
vette át az emlékplakettet és 
a köszönőlevelet. Rajta kívül 
Nagy Péter, Forgó Erik, Nagy 
Bence, Ľudovít Jávorka és Gál 
Deán, a Tejfalusi Önkéntes 
Tűzoltó Testületből pedig Rabina 
Szilveszter, Zsemlye Dávid, 
Sluka Roland és Brunczlik István 
is részt vett a bevetésben. Az 
önkéntes tűzoltóknak Vendelín 
Horváth, az Szlovák Köztársaság 
Önkéntes Tűzoltóságának 
főtitkára és Tánczos Zoltán, a 
Szlovák Köztársaság Önkéntes 
Tűzoltóságának parancsnoka is 
köszönetet mondott.  (k)

December folyamán arról érke-
zett bejelentés a városi hivatal 
közlekedési szakosztályára a 
Bucsuháza városrészben élő 
lakosoktól, hogy egy személy-
autó belehajtott egy út mel-
letti gödörbe, és az autó alja 
fennakadt a gödör mellett 
lévő kanálisfedélen. A sofőr 
elhajtott a baleset helyszíné-
ről, 200 méteren át olajfoltot 
húzva.
A Somorjai Városi Hivatal 
közlekedési szakosztálya 
megkereste az útszakasz 

ügyében illetékes Dunaszer-
dahelyi Járási Hivatal közleke-
dési szakosztályát és kérte a 
probléma orvoslását. 
A közútkezelő vállalat duna-
szerdahelyi kirendeltsége azon-
nal intézkedett, a baleset miatt 
keletkezett hibát kijavították és 
az út melletti gödröt betemet-
ték. Boráros Angelika, a kiren-
deltség munkatársa válaszleve-
lében úgy fogalmazott, javasol-
ni fogják, hogy az út szélének 
javítását foglalják bele a 2020-
as útjavítási tervbe.                  (l)

Kijavítják az úthibát 
Bucsuházán
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Várják a pályamunkákat az AMFO 2020 fotóversenyre

Indul a Cineama 2020

Amatőr képzőművészek alkotásait várják

AMFO 2020 címmel újra meghirdette az amatőr 
fotósok járási versenyét a dunaszerdahelyi Csallókö-
zi Népművelési Központ. A szervezők február 20-ig 
várják a pályamunkákat. A díjazott fotókból kiállí-
tást rendeznek a Csallóközi Népművelési Központ 
Gallery Nova kiállítótermében.
A szervezők minden nem hivatásos fotográfust sze-
retnének megszólítani a felhívással, és bátorítani, 
hogy vegyen rész a 23. alkalommal megrendezett 
versenyen. Részletes információ: Csallóközi Népmű-
velési Központ – Žitnoostrovské osvetové stredisko, 
ulica biskupa Kondého 10., 929 01 Dunajská Streda. 
Felelős: Jana Svetlovská
Koordinátor: Dagmar Madarásová
Tel.: 031 552 27 62; 0911 265 582
E-mail: zosds@zupa-tt.sk; madarasova.dszos@gmail.com, 
(www.osvetads.sk).          (k)

Idén is meghirdette az amatőr videósok járási ver-
senyét a dunaszerdahelyi Csallóközi Népművelési 
Központ. A Cineama 2020 szervezői amatőr filme-
sek tetszőleges témákban, műfajokban, technikával 
készült alkotásait várják, nevezési határidő:  
2020. február 20.
A Cineama országos fordulója az amatőr filmesek 
legrégebbi és legrangosabb rendezvénye 
Szlovákiában.
Részletes információ: Csallóközi Népművelési 
Központ – Žitnoostrovské osvetové stredisko, ulica 
biskupa Kondého 10., 929 01 Dunajská Streda. 
Tel.: 031 552 27 62; 0911 265 582
E-mail: zosds@zupa-tt.sk; zosds@zupa-tt.sk, 
derzsi.dszos@gmail.com.         (k)

23. Képzőművészeti Spektrum 2020 címmel idén is 
meghirdeti a nem hivatásos festőművészek járási ver-
senyét a dunaszerdahelyi Csallóközi Népművelési Köz-
pont. A versenyszabályzatot a www.osvetads.sk. web-
oldalon találják meg az érdeklődők. 
A versenybe beküldött alkotásokat szakmai zsűri érté-
keli, a legszínvonalasabbakat a dunaszerdahelyi Csalló-
közi Múzeum kiállítótermeiben állítják ki. 
A verseny kiértékelését a kerületi fordulóval egyszer-
re rendezik meg, amelybe a járási versenyek győztesei 
kerülnek be. A kiállításmegnyitót, a verseny kiértékelését 
és a díjátadót 2020. május 14-én rendezik meg Duna-
szerdahelyen.  Részletesebb információ: Csallóközi Nép-
művelési Központ – Žitnoostrovské osvetové stredisko,  
ul. biskupa Kondého 10., 929 01 Dunajská Streda.  

Felelős: Jana Svetlovská, Koordinátor: Dagmar Madarásová. 
Tel.: 031/ 552 27 62, 0911/ 265 582
E-mail: zosds@zupa-tt.sk; madarasova.dszos@gmail.com.       (k)
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Adventi kórustalálkozót szerveztek a templomban
Kórusfesztivált szerveztek a Nagy-
boldogasszony-plébániatemp-
lomban, 2019. de cember 7-én.  
A találkozó egyúttal az adven-
ti ünnepvárásra hangolt.  
Az esemény ünnepi hang-
versenyben csúcsosodott ki, 
amelyet később Légen és Győr 
katolikus templomaiban is 
megszerveztek.
Már a beköszöntő darab, a 
Vitnyédi bölcsőcske című 
lánybetlehemes ráhangolt az 
ünnepvárásra. A győri Czuczor 
Gergely Bencés Gimnázium és 
Kollégium gyermekkórusa, a 
Vox Angelorum Vántusné Gaál 
Zsófia vezényletével angyali 
hangokkal töltötte meg a temp-
lomot. A somorjai Híd Vegyes 
Kar által előadott darabokat 

Németh Imre karnagy gondos 
stílusérzékkel válogatta össze, 
a szólóénekes Csémi Erika volt, 
zongorán Domsitz Erika kísért.
A kórustalálkozó igazi hoza-
déka, hogy megvalósul a cso-
da, és a hallgatóság örömére 
összecseng és egymást erősíti a 

csoportok zenei nyelve. Ebben a 
felfogásban csendültek fel a Híd 
Vegyes Kar műsorának darabjai 
a Pálinkás Albert vezette kecs-
keméti Renaissance consort 
kíséretében, néhány mű erejéig 
a győri gyermekkórussal is kiegé-
szülve. Az adventi hangverseny 

nagyszabású közös produkcióval 
zárult. Az Eperjesi graduálból 
kiválasztott két művet (Dávid-
nak ő városában, Mind ez világ 
örvendezzen) a Híd Vegyes Kar, 
a győri gyermekkórus, a somorjai 
Corvin Mátyás Alapiskola gyer-
mekkórusa (művészeti vezető: 
Bándy Katalin) és a csenkei alap-
iskola gyerekkórusa (művészeti 
vezető: Mihalík Elvíra) közösen 
adta elő.
A hangversenyt a Pátria Rádió is 
rögzítette, CD-n is hozzáférhető.
A kórustalálkozó a Modern 
kolostorok projekt szlovák–
magyar közös akciójának része-
ként valósult meg.
A kórustalálkozót a Csemadok 
somorjai alapszervezete szer-
vezte meg.             Strieženec Alex

Jön az Ekotopfilm – 
Envirofilm filmfesztivál

Emlékkönyv Pogány Erzsébetről

Ezt a kérdést feszegeti az idei 
Ekotopfilm – Envirofilm film-
fesztivál, amelyet 2020. január 
23-án, csütörtökön rendeznek 
meg a vmk-ban. Az esemény 
során olyan dokumentumfilme-
ket láthat a közönség, amelyek 
változásra ösztönöznek. Beszél-
getéseket is szerveznek, valamint 
az alap- és középiskolások Junior 
fesztiválját is megrendezik. 
A Ekotopfilm–Envirofilm fesztivál 
minden évben díjnyertes külföldi 
és hazai dokumentumfilmeket 
sorakoztat fel. A szervezők igye-
keznek a környezettudatosságra 
fókuszálni. „A fesztiválfilmek 
a természet szépségét, még 
érintetlen távoli helyeket mutat-
nak be, de azt is, milyen nega-
tív hatással van a környezetre 
a mai fogyasztói tárdadalom. 
Nem megijeszteni akarjuk az 
embereket, hanem informálni, 
figyelmeztetni és motiválni őket 
a változásra. Tanulnunk kell a 
helytelen szokásokból és kezde-
ményezni a változást“ – mondta 
Peter Lím, a fesztivál igazgatója.
A fesztivál az alap- és középis-
kolásoknak szóló programmal 

indul. A Junior fesztivál részeként 
a gyerekek érdekes információ-
kat kaphatnak a környezetvéde-
lemről. Az esti program 16 óra 
és 21.30 között zajlik, a filmek 
sokféle témát dolgoznak fel. 
Érdekes dokumentumfilmet lát-
hat a közönség a farkasfalkákról, 
egyedülálló felvételeket a rideg 
tundrákról, sokat megtudhat 
arról, hogyan lehet elkerülni a 
pazarlást, információkat kap-
hat a fenntartható élelmezésről, 
arról, hogy elképzelhető-e egy 
rovarmentes világ, vagy inspiráló 
történetet láthat egy aktivistá-
ról, a modern kori Jeanne d'Arc-
ról. Beszélgetést szerveznek a 
veszélyben lévő méhekről David 
Turčánival, akitől megtudhatják 
az érdeklődők, milyen kihívás elé 
néznek a méhészek a 21. század-
ban.
A fesztiválra való belépés ingye-
nes. 
A programmal kapcsolatos 
további információk a 
www.ekotopfilm.sk/samorin 
weboldalon találhatók.
A projektet az Európai Unió és a 
Kohéziós Alap támogatta.

2019. december 11-én mutatták 
be a Szövetség a Közös Célokért 
kiadásában megjelent, Pogány 
Erzsébet életéről szóló emlék-
könyvet.
Hideghéthy Andrea, a SZAKC 
ügyvezető igazgatója, az est házi-
gazdája mutatta be a könyvet. A 
könyvben családi fotókkal tarkí-
tott életrajzi adatok, egy Haják 
Szabó Mária által készített inter-
jú és a búcsúbeszédek kaptak 
helyet.
Cserháty László Gábor, a Szé-
chenyi Társaság alelnöke Pogány 
Erzsébet munkásságáról beszélt. 
Elmondta, hogy míg itthon az 
Együttélés sorait erősítette, 
a határ túloldalán a Magyar 
Demokrata Fórumért dolgozott, 
de a Magyarok Világszövetségé-
ben és a Rákóczi Szövetségben is 
tevékenykedett.
Oriskó Norbert, a kiadvány szer-
kesztője, Pogány Erzsébet közeli 
munkatársa és barátja emléke-
zett vissza a sok közös évre. 
Bárdos Gyula Csemadok-elnök 
Pogány Erzsébet munkatempó-

járól, elhivatottságáról beszélt. 
Több megemlékező is – akik 
között ott volt Martényi Árpád, 
a Rákóczi Szövetség alelnöke, az 
Esterházy János Emlékbizottság 
elnöke és Bauer Edit, az Európai 
Parlament egykori képviselője is 
– felvetette egy díj alapításának 
ötletét, amelyet, Pogány Erzsé-
bet emléke előtt tisztelegve, róla 
neveznének el.
A rendezvény végén Pogány 
Tibor köszönte meg a jelenlé-
vőknek a részvételt. Mint mond-
ta, Erzsébet számára a közügyek 
mindig fontosabbak voltak, mint 
saját maga. Ez megmutatkozott 
az utolsó harcában is, a keze-
lések mellett sokszor akkor is 
vállalta az utazást, amikor nem 
érezte jól magát. Az est folya-
mán többször is elhangzott, 
hogy Pogány Erzsébetre nem 
szomorkodva kell visszagondol-
nunk, hanem elhivatottságából 
erőt merítve továbbmennünk az 
általa megkezdett úton.
Forrás: Búss Attila / ma7.sk
Fotó: Bölcskei Tímea / felvidek.ma

Túlzott fogyasztás, nem környezettudatos viselkedés, a 
környezet iránti tisztelet hiánya, az ipari fejlődés negatív 
hatásai, ellentétben az érintetlen vadonnal, a természettel, 
a pusztulás néma tanújával. A bolygót változtatjuk meg, 
vagy mi változunk? 
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Városi művelődési központ
Január 15. –  17.00: Fíha trallala és a Baby Band – 

szlovák nyelvű koncert gyerekeknek.
Január 17. –  18.00: Puss Rudolf, Puss Péter és Puss 

Richárd fotókiállításának megnyitója.
Január 18. –  14.00: a Corvin Mátyás Alapiskola  

álarcosbálja.
Január 25. –  15.00: a Szlovák Vöröskereszt helyi 

szervezetének évzáró közgyűlése.
Január 27. –  19.00: Na koho to slovo padne- szlovák 

nyelvű színházi előadás.
Február 1. – 19.00: A Matica slovenská bálja

Mozi Klub
Január 18. –  20.00: Hushegyi „Johnny” János  

koncertje.
Január 23. –  19.00: A szavak ablakok vagy falak? 

– Erőszakmentes, együttműködő kom-
munikáció – előadás.

Január 25. – 20.00: Deja Vu-klubest Mezei Atival
Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár

Január 30. –  17.00: Amade vizeskönyv,  
könyvbemutató

KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK 

A ZALABAI ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR AJÁNLJA 
Michelle Marly: Coco Chanel és a szerelem illata
1919, Párizs. Coco Chanel, a párizsi divat 
nagyasszonya szép szakmai sikereket ért 
már el, amikor a magánélete szörnyű vál-
ságba kerül. Szerelme autóbalesetben életét 
veszti, s a boldogtalan nő képtelen meg-
birkózni a gyásszal. Támogató barátnője 
segítségével idővel új életcélt talál, amikor a 
szeretett férfival közös ötletüket, egy Chanel-
parfüm megalkotását veszi tervbe. A nagy 
csoda, a Chanel No. 5 megálmodása az első 
lépés egy olyan úton, amelynek a vége a szerelem illatának fel-
fedezése. A gyötrelmes útra a saját múltjának árnyaival is küz-
dő Coco szerető lelki társat kap a sorstól, a karizmatikus Dmitrij 
Romanov herceget.

Daniel Silva: A másik nő
Ő volt a férfi legjobban őrzött titka. Anda-
lúzia hegyei közt, egy elszigetelt faluban 
veszélyes visszaemlékezés írásába fog 
egy titokzatos francia nő. Memoárja egy 
férfiról szól, akit valaha szeretett a régi 
Bejrútban, és egy gyermekről, akit árulás 
ürügyén elvettek tőle.
A nő a Kreml legféltettebb titkának tudó-
ja. Hosszú idővel ezelőtt a KGB beépített 
egy téglát a nyugati világ központjába. 
Egy téglát, aki mostanra a legfőbb hatalom megszerzésének 
küszöbéig jutott…

Deja vu: halad a szekér

Hogy halad a Deja vu szekere?
Nem száguld, de nem is döcög. 
Volt már jobb évünk is, mint a 
tavalyi, de azért nem szomorko-
dunk. Tavaly főleg a megszokott 
Deja vu-klubestek domináltak, 
ezekkel a környező települé-
seken is felléptünk. Hosszú 
idő után megint játszottunk a 
nagymegyeri Big Man Pubban 
is, és nagyon élveztük. Itthon 
felváltva lépünk fel a Moziban 
és a Sup Supban; minkét helyen 
más a publikum, s mi mindket-
tőt nagyon szeretjük. Emléke-
zetes fellépésünk volt nyáron a 
komáromi Lehár Napokon, szép 
környezetben, értő közönség-

nek. A Pomléban Dobos László 
és barátai megint hangulatos 
fesztivált szerveztek, jó volt ott 
játszani. Folytatódtak a Luci-
fer és az angyalok hangja című 
színházi előadások is, tavaly ket-
tő is volt: egy a pozsonyi Duna 
utcai iskolában, és egy a pozso-
nyi Csemadok szervezésében.

Terveitek az idei évre?
Deja vu klubesttel kezdünk a 
Moziban január 25-én. A klub-
estekre mindig hívunk vendé-
geket, akik vagy önállóan lépnek 
fel, vagy a Deja vu kíséretében. 
Ezúttal Mezei Ati lesz a ven-
dég. Attilát már kísértük egy 

Manapság gyakran panaszkodnak arra a zenészek és a kon-
certszervezők, hogy alig van közönség a koncerteken, hogy nin-
csenek helyek, ahol érdemes lenne fellépni. Somorjára ez nem 
jellemző, hiszen a klubok egymás után hozzák a jobbnál jobb 
produkciókat, és sok színvonalas rendezvény zajlik a Pomléban, 
a művelődési központban, a zeneiskolában és a templomokban 
is. Strieženec Alexet, a Deja vu együttes vezetőjét arról kérdez-
tük, hol tart most a banda, és milyen elvárásokkal vágnak neki 
az új esztendőnek.

régebbi Deja vu-est alkalmá-
val, azóta jóval magasabbra 
szállt a csillaga, ő a somorjaiak 
egyik kedvence. Bízom benne, 
hogy fellépésére sokan kíván-
csian lesznek, annál is inkább, 
mert ritkán hallani élő zene-
kari kísérettel. Még januárban 
egy színházi előadás is lesz 
Alsóbodokon. A zenés dara-

bunkat beterveztük az idei évre 
is, például Somorján két diák-
előadást szeretnénk megvaló-
sítani. Szeretnénk stúdióban 
rögzíteni két saját nótánkat is. 
A Pátria rádiónak szánjuk, ahol 
már itt-ott felhangzik két Deja 
vu-szám, de egyik sem magyar 
szöveggel. Ezt a hiányt szeret-
nénk pótolni.   (l)
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Impozáns méretei és a szerkezeti kialakítása országos 
viszonylatban is egyedülállóvá teszik a Pomlé parkerdő-
ben álló, jelenleg pihenőhelyként szolgáló építményt. Ezt 
Rastislav Petrovič, a nagyszombati kerület műemlékvédel-
mi hivatalának munkatársa is megerősítette. A szakember 
utánajárt, és beigazolódott, hogy nincs még egy hasonló az 
országban.

A Pomlé parkerdőben található, 
faszerkezetes, belső letámasz-
tás nélküli kupolás építmény 
1933-ban épült Kapcsándy 
Sándor kocsmáros megbízásá-
ból. Állítólag olyan ügyes asz-
talos, aki el tudta volna készí-
teni a szükséges elemeket, az 
akkori időkben azok között az 
orosz hadifoglyok között lehe-
tett, akik a világháború idején 
itt raboskodtak, és akik közül 
páran itt is maradhattak. A 
szerkezet egy 12,8 m átmérőjű 
körbe helyezhető el, az alapraj-
za szabályos nyolcszög, amely-
nek oldalai 4,9 méter hosszúak.

Pár megmaradt darabka 
alapján restaurálták

A rotunda felújítására Tóth 
László, a városi hivatal közleke-
dési szakosztályának vezetője 
készített pályázatot 2012-ben, 
és a sikeres projektnek köszön-
hetően kapott pénzt a város a 
munka elvégzésére a trencsé-
ni központú Mikrofondból. A 

pályázatban a morvaországi 
Uherský Brod volt Somorja 
partnere. A somorjai önkén-
tes tűzoltóknak köszönhetően 
ekkor már jó kapcsolatai vol-
tak Somorjának Uherský Brod 
vezetésével, de ez a projekt 
tovább segített a két város 
kapcsolatának elmélyítésében. 
A homlokzati panelek díszes 
faragványát is Tóth László 
rekonstruálta abból a pár meg-
maradt darabkából, ami még a 
helyén volt. Sajnos a panelek 
több mint 95 százaléka eltűnt. 
Korabeli fényképek segítsé-
gével, amelyeket Kiss Trúditól 
kapott, sikerült újra összerakni 
a mozaik kockáit és méretará-
nyos tervrajzokat készíteni a 
díszes panelekről. A 8 darab, 
egyenként 4,9 méter hosszú 
panel aztán Nagy István asz-
talosműhelyében készült el. A 
90-es évek elején egyébként 
az épület statikáját megerősí-
tették, ami nélkül valószínűleg 
már nem állna. Akkor kapta 

meg a rotunda azt a vaskos 
korlátot, amellyel a szerkezet 
oldalirányú stabilizálása és a 
korhadt oszlopok megerősítése 
volt a cél. A panelek már akkor 
is hiányosak voltak. Az akko-
ri megerősítés az azóta sajnos 
elhunyt Berner Vince statikus 
utasításai alapján készült el. A 
2013-as felújítás során további 
apróbb statikai megerősítéseket 
végeztek az épületen, amelyek 
főleg a korhadt részek cseréjét 
és megerősítését jelentették. Új, 
az időjárás viszonytagságaitól 
óvó festést kapott a fakonst-
rukció, a tetőt borító pléhet is 
megjavították és újrafestették.  
Az építmény aljzatát is rend-
be tették, a tető alatti területet 

térkővel rakták ki és öt padot is 
elhelyeztek a rotunda alatt.

A műemlékvédők 
tanácsait követték

A felújítás során ügyeltek arra, 
hogy az eredeti konstrukció 
minél jobban elkülönüljön az 
új elemektől, ezért a műem-
lékvédő szakemberek tanácsát 
követve azok más színt kaptak, 
mint az eredeti fakonstruk-
ció. A komplex felújítás 2013-
ban összesen 16 ezer euróba 
került, a költségek nagy részét 
a Mikrofond fedezte. A konst-
rukciót védő festékréteget ideje 
megújítani, amire a város költ-
ségvetéséből kell pénzt elkülö-
níteni.    (k)

Ritka építészeti gyöngyszem 
a Pomléban található rotunda
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Januárban ajánlatos értékelni 
az elmúlt esztendőt, hogy a 
rendelkezésünkre álló terüle-
tet minél eredményesebben 
hasznosítsuk. Ez különösen 
érvényes az üvegházra vagy a 
fóliasátorra, hiszen ott minden 
talpalatnyi területet igyek-
szünk kihasználni. Az ilyen 
termesztés mellett korábban 
lehet betakarítani, és a növé-
nyek sokkal védettebbek az 
időjárás viszontagságaival 
szemben. Jó példa erre a para-
dicsom, hiszen a nagyterme-
lők ezt a növényt szinte kizá-
rólag üvegházban vagy fólia-
sátorban termesztik. Ha a tél 

továbbra is olyan enyhe lesz, 
mint amilyen de cemberben 
volt, akkor bizony jócskán 
meggyűlik a bajunk a kár-
tevőkkel és a kórokozókkal. 
Nagy figyelmet kell fordíta-
nunk a megelőzésre, hiszen 
a biokészítmények hatása, 
melyek szinte már teljesen 
kiszorítják a hagyományos 
rovar- és gombaölőszereket, 
a megelőzésen alapszik. 
A növényvédelem továb-
bi módszere a vetésfor-
gó alkalmazása, amely a 
tápanyagfelhasználás mel-
lett gátolja a fajra jellemző 
betegséget okozó élőlények, 

gombák és más kórokozók túl-
szaporodását. E módszer alkal-
mazásánál a kertet négy részre 
osztjuk, vagyis csak minden 
ötödik évben kerül vissza 
ugyanaz a növényfaj ugyan-
arra a helyre. A növényfajták 
a következők: 1.: hüvelyesek 
(bab, borsó), káposztafélék, 2.: 
gyökérzöldségek, hagymafélék 
3.: paprika, paradicsom, burgo-
nya, 4.: kukorica, tökfélék. 
Azt is figyelembe kell ven-
nünk, hogy mikor trágyáz-
tuk a földet szervestrágyával 
(napjainkban leggyakrabban 
granulált tehéntrágyával). A 
szervestrágyázás utáni idő-

szakban ültessünk paradicso-
mot, paprikát, uborkát, tököt, 
dinnyét, zellert, burgonyát vagy 
káposztafélét. Csak a második 
évben vethetünk sárgarépát, 
petrezselymet, retket, spenó-
tot, illetve duggathatunk vörös-
hagymát és fokhagymát. A trá-
gyázást követő harmadik évben 
vessünk borsót vagy babot.
A január a megfelelő időszak 
arra, hogy átnézzük a tavaly-
ról megmaradt vetőmagokat 
és betervezzük az új fajták 
megvásárlását. A palántane-
veléssel februári rovatunkban 
foglalkozunk bővebben.

Lelkes Róbert  (Agrosam)

A január a tervezésről szól
K E R T É S Z K E D Ő

MEGEMLÉKEZÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel emlékezünk január 7-én, halálának 
10. évfordulóján Szekeres Máriára.

Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk január 25-én, 
halálának 2. évfordulóján 

Czvedler Évára.
Szerettei

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik 2019. október 18-án elkísérték utolsó 

útjára édesapánkat, Lengyel Pétert a tejfalusi 
temetőbe.

Külön köszönetet mondunk a véradóknak, akik 
betegsége alatt a segítségére siettek.

A gyászoló család

Feledni valakit
lehetetlen csoda,

Mert akit szeretünk

azt nem feledjük soha.

Közeleg a helyi adók 
bevallásának határideje

A helyi adókról és illetékekről 
szóló 582/2004 sz. törvény-
rendelet és módosulatai értel-
mében minden adózó – fizi-
kai és jogi személy egyaránt 
– köteles január 31-ig adóbe-
vallást, részleges adóbevallást 
tenni abban az esetben, ha a 
fennálló adózási időszakban az 
addigi állapothoz képest ingat-
lanainál (földadó, épületadó, 
lakásadó), az ebadónál, az áru-
sítást biztosító automatáknál 
és a nyereményt nem biztosí-
tó játékautomatáknál változás 
történt  (ingatlan vétel - eladás, 
örökség, ajándékozás, épít-
kezési engedély, kollaudációs 
végzés, árverés; új automaták 
elhelyezése, ill. eltávolítása).

A fentebb idézett törvény 
értelmében minden kutyatu-
lajdonos fizikai és jogi sze-
mély köteles adóbevallást 
benyújtani.
Minden kutyát, amelyet a város 
területén tartanak, 90 napot 
meghaladó időn túl, be kell jelen-
teni. Az esetleges változást - sza-
porulat, elhullás – a kutya tulaj-
donosa köteles 30 napon belül 
írásban bejelenteni az illetékes 
szakosztályon. 
A szükséges nyomtatványok 
beszerezhetők a városi hivatal 2. 
emelet, 4-es számú irodájában, ill. 
a város internetes oldalán www.
samorin.sk/tlaciva.
Az adóbevallás leadásának 
határideje 2020. január 31.

LÁTHATÓVÁ 
TESSZÜK 

VÁLLALKOZÁSÁT!

n yo m t a s s . s k
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A papír-, a fém-, és a műanyaghulladék, valamint a többrétegű  
csomagolóanyagok gyűjtésének időpontjai 2020-ban

A kommunális hulladék elszállításának időpontjai 2020-ban

Az alább felsorolt utcákban a következő időpontokban gyűjtik a papír-, a műanyaghulladékot, valamint a többrétegű csomagoló-
anyagokat:
Akácfa sor, Bükkfa utca, Diófa utca, Duna utca, Fő utca, Fürdő utca, Fűzfa utca, Gabona utca, Gazda sor, Gútori út, Halász utca, Hosszú 
utca, Ipar utca, Iskola utca, Juharfa utca,  Kaszárnya utca, Kolostor utca, Kereszt utca, Kertek alja, Kertész utca,  Lovagló utca, Lövölde 
utca, Mező utca, Nefelejcs utca, Nyírfa utca, Őszirózsa utca, Pacsirta utca, Park utca, Pázsit utca, Pomléi út, Pozsonyi utca, Sport utca, 
Szederfa utca, Szenci út, Szőlőskert utca, Tűzoltó utca, Új utca, Vadász utca, Vadrózsa utca, Városmajor, Labirintus 1, 
Bucsuháza, Királyfia, Sámot:

Az alábbi utcákban a következő időpontokban gyűjtik a papír-, a fém-, a műanyaghulladékot, valamint a többrétegű csomagoló-
anyagokat:
Almafa utca, Alsó utca, Átjáró utca, Belső utca, Bekötő utca, Borostyán utca, Csendes utca, Csillag utca, Csölösztői utca, Első utca, Faze-
kas utca, Fácán utca, Felső utca, Fényes utca, Gomba utca, Gólya utca, Görbe utca, Gyalog út, Kis utca, Kovács utca, Körtvélyesi utca, 
Középső utca, Mária utca, Mély út, Napos utca, Napraforgó utca, Nyárfa utca, Nyugodt utca, Páceri ut, Régi ut, Rózsa utca, Rövid utca, 
Szél utca, Szélső utca, Szivárvány utca, Tejfalusi utca, Temető sor, Vidra utca, Víztorony utca, Zöld utca
Csölösztő: Hársfa utca, Hattyú utca, Somorjai utca, Szűk utca, Töltés menti utca:

 I. félév  II. félév
 Műanyag, Tetra Pak 

Papír
 Műanyag, Tetra Pak 

Papír
 Fémhulladék   Fémhulladék

 Január 7., 21. 28. Július 7., 21. 14.

 Február 4., 18. 25. Augusztus 4., 18. 11.

 Március 3., 17., 31. 24. Szeptember 1., 15., 29. 8.

 Április 14., 28. 21. Október 13., 27. 6.

 Május 12., 26. 19. November 10., 24. 3.

 Június 9., 23. 16. December 8., 22. 1., 29.

 I. félév  II. félév
 Műanyag, Tetra Pak 

Papír
 Műanyag, Tetra Pak 

Papír
 Fémhulladék   Fémhulladék

 Január 7., 21. 14. Július 7., 21. 28.

 Február 4., 18. 11. Augusztus 4., 18. 25.

 Március 3., 17., 31. 10. Szeptember 1., 15., 29. 22.

 Április 14., 28 7. Október 13., 27. 20.

 Május 12., 26 5. November 10., 24. 17.

 Június 9., 23. 2.,30. December 8., 22. 15.

A Somorjai Városi Hivatal környezetvédelmi osztálya értesíti 
városunk lakosait, hogy 2020-ban a háztartási hulladék elszállí-
tása a családi házaktól az alábbi harmonogram alapján történik:
Páros hét, szerda: Őszirózsa u., Pozsonyi út 1 – 25., Hosszú u., 
Kereszt u., Fürdő u., Új u., Gabona u., Vadász u., Mező u., Pomléi út, 
Csipke u., Pacsirta u., Sport u., Szőlőkert u.
Páros hét, péntek: Duna u., Gazdasor, Gútori út, Fő u., Lovagló u., 
Juharfa u., Kaszárnya u., Kolostor u., Városmajor, Szeder u., Pázsit 
u., Kertek alja u., Halász u., Lövölde u., Fűzfa u., Kertész u.; a csatolt 
városrészek: Bucsuháza, Királyfia, Sámot.
Páratlan hét, szerda: Fácán u., Gólya u., Pozsonyi út 45-47. és 
92-100., Nyírfa u., Bükkfa, Borostyán u., Alsó u., Felső u., Körtvélyesi 
u., Gomba u., Szélső u., Görbe u., Tejfalusi u., Nefelejcs u., Diófa u., 
Páceri u., Gyalog u., Nyugodt u., Tűzoltó u., Átjáró u., Ipar u., Első u., 
Szenci út, Napraforgó u., Bekötő út, Régi út, Középső u., Belső u., 
Víztorony u. – új rész, Vidra u.
Páratlan hét, péntek: Temető sor, Csölösztői út, Szivárvány u., 
Almafa u., Fényes u., Fazekas u., Csillag u., Kovács u., Rövid u.,  

Hattyú u., Hársfa u., Kis u., Töltés menti u., Rózsa u., Napos u., 
Somorjai u., Csendes u., Nyárfa u., Mária u., Szűk u., Szél u., Vízto-
rony u. – régi rész, Zöld u.
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Volt mit ünnepelni és értékelni 

A 2019. december 19-én zaj-
lott Sportgálán folytatódott 
a hagyomány, de több újdon-
ságot is láthatott a sportked-
velő közönség. Mivel a fiata-
labb somorjai diákok között 
is nagyon sok remek sportoló 
van, az önkormányzat sport 
és ifjúsági bizottsága ket-
téosztotta a kategóriákat. 
So morjának 2019-ben két 
legjobb sportolója lett: a 15 
évesnél fiatalabbak kategó-
riájában Sidó Bianka, a 20 év 
alattiak kategóriájában pedig 
Ladič Gabika. Kenusunk telje-
sen megérdemelten megvéd-
te tavalyi elsőségét. Mindkét 
lány a Kajak Canoe Klub tagja, 
és nagy fölénnyel lettek a leg-
jobbak.

Városunkban magas színvona-
lon működnek a csapatsport-
ágak is, a rendezők a legjobb 
csapatot is díjazták. A szavaza-
tok alapján ,,házi” döntőre került 
sor. Végül az extraligás hölgyek 
lettek az elsők, megelőzve az 
U13-as kosárlabdacsapatot. 
Ismét bebizonyosodott, hogy 

Somorja a sport fővárosa, hiszen 
több ezren vettek részt a közön-
ségszavazásban. A legtöbb 
lájkot az STK Somorja focistája, 
Méry Tamás szerezte.
A színvonalas programot szí-
nesítette Dominika Stará 
somorjai énekesnő, a 2019-es 
évben elért eredményekért elis-

merésben részesültek: Slama 
Angelika, Zalka Csaba, Jakubík 
Gábor, Jankó Csáder Brigitta, 
Nagy Tamás, Vonyik András, 
Michelle Podkonická és az 
X-Bionic Sphere U13-as vízilab-
dacsapata.
Találkozunk 2020-ban. 
Hajrá Somorja!       Duducz Tibor

Színvonalas gálaműsorral 
búcsúzott a somorjai sport 
a 2019-es évtől. A somorjai 
sportolók a tavalyi eszten-
dőben is bebizonyították, 
hogy Szlovákiában a legjob-
bak közé tartoznak.

SOMORJA LEGJOBB SPORTOLÓI (15 ÉVES KORIG):

CSAPATVERSENY:

SOMORJA LEGJOBB SPORTOLÓI (20 ÉVES KORIG):

KÖZÖNSÉGDÍJ:

1. Sidó Bianka (KCK Somorja) - 172 pont
2. György Bendegúz (Somorjai Vívó Klub) - 99 pont
3. Fazekas Árpád (Somorjai Vívó Klub) - 71 pont
4. Tátošová Veronika (SKK Somorja) - 57 pont
5. Lelkes Anna (SKK Somorja) - 43 pont
6. Jávorka Karin (STK Somorja/tenisz) - 39 pont

1. SKK női extraligás csapata  - 171 pont
2. SKK Somorja U13 - 123 pont
3. STK Somorja U11 - 85 pont

1. Ladič Gabriella (KCK Somorja) - 151 pont
2. Seregi Karolina (KCK Somorja) - 138 pont 
3. Szeiler Matyi (Gladiátor Somorja) - 107 pont
4. Bódis Gergely (Kyokushin karate) - 74 pont
5. Méry Tamás (STK Somorja) - 69 pont
6. Oláh Olivér (Gladiátor Somorja) - 65 pont

1. Méry Tamás (STK Somorja) - 909 lájk
2. Nina Benešová (Budokan Samaria) - 662 lájk
3. György Bendegúz (Somorjai Vívó Klub) - 336 lájk

Minden megszólított klub (Gladiátor/birkózás, KCK/ kajak-
kenu, Kyokushin/karate, Budokan/karate, SKK/ kosárlabda, 
STK és FK/labdarúgás, STK/tenisz, SVK/vívás) három spor-
tolót jelölhetett, plusz a csapatsportágak két csapatot. A 
kilenc klub elméletileg 27 sportolót jelölhetett. Mivel az FK 
Somorja nem élt a lehetőséggel és a teniszezők csak Jávorka 
Karint jelölték, így 22 egyéni sportoló került a listára, akiket 
életkor alapján két csoportba osztottunk (tizenöt éves és 
húszéves korig). A csapatversenybe hat együttes volt jelölve.  
Az összesített listákból minden klubból ketten szavazhattak. 
A saját sportolóikra azonban nem.  Az egyéni kategóriákban 
a legjobb hatot, míg a csapatoknál a legjobb hármat kellett 
jelölni. A klubokon kívül szavaztak még a sport és ifjúsági 
bizottság tagjai. A beérkezett szavazólapokon alapján az első 
helyért 10, majd 6, 4, 3, 2 és 1 pont járt.
Ki hogyan szavazott? 
Részletek a www.samorin.sk oldalon.

Hogyan szavaztak?

Balról Seregi Karolina, Honti Jenő (edző), Sidó Bianka, Jakubík Gábor, Sándor Árpád (edző), Ladič Gabika
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Sportkirálynők a 2019-es évből
Somorján 2019-ben két hölgy 
lett a legjobb sportoló. Az első 
kategóriában (15 éves korig) a 
szavazás alapján Sidó Bianka 
lett az első, míg a másikban 
(20 éves korig) Ladič Gabi-
ka. Mindkét sportkirálynőnek 
ugyanazokat a kérdéseket tet-
tük fel.

Mit jelent számodra, hogy 
Somorja legjobbja lettél?
Sidó Bianka: Nem gondoltam 
volna, hogy én leszek az első. 
Jó évem volt, de amikor láttam, 
hogy milyen remek sportolók 
szerepelnek az ankétban, nem 
is reménykedtem az előkelő 
helyezésben. Amikor nem hang-
zott el a nevem a harmadik, 
sem a második helyen, titokban 
reménykedni kezdtem. Nagyon 
boldog vagyok, hogy én lettem 
a legjobb.
Ladič Gabriella: Nem számol-
tam azzal, hogy megvédhetem 
a tavalyi elsőségemet. Csak 
akkor tudtam meg, hogy van rá 
esélyem, amikor megláttam a 
nevemet az ankétba nevezett 

sportolók között. Boldog vagyok, 
hogy ismét sikerült.

Mi jut elsőnek eszedbe a 2019-
es évről?
SB: Az Olimpiai reménységek 
versenye, mégpedig a K1 500 
méteren aratott győzelmem. 
Nagyon boldog vagyok, hogy 
ilyen fiatalon ott lehettem a juni-
or Európa- és világbajnokságon.
LG: Nagyon sok versenyem volt, 
rengeteget utaztam. Talán a 
račicei U23-as Európa-bajnok-
ság fog eszembe jutni, ahol két 
ezüstöt szereztem.

Mi volt a legnehezebb 2019-
ben?
SB: Abban az évben nagyon sok 
jó eredményt értem el. A legnehe-
zebb ezeket feldolgozni, a fejem-
ben rendet rakni, nehogy fejembe 
szálljon a dicsőség. 
LG: Az utazás. Rengeteg időt töl-
töttem repülőn vagy autóban. 
Kezdődött az év eleji olaszországi 
edzőtáborral és végződött a kínai–
japán utazással. Csak a račicei és 
a szegedi verseny volt a közelben. 

A pályafutásom alatt még nem 
utaztam annyit, mint 2019-ben.

Az év pozitívuma és negatívu-
ma?
SB: Tavaly gyakran eszembe 
jutott az a pillanat, amikor hat éve 
apu kivitt a csónakházba. Bele-
szerettem a sportba, imádom 
a kajakot. Nagyon szuper volt a 
Olimpiai reménységek versenye, 
viszont többet érhettem volna el 
a szlovák bajnokságon.
LG: Nem volt olyan versenyem, 
amely után csalódott lettem volna. 

Mindig a maximumot sikerült 
kihozni magamból. Természe-
tesen voltak olyan versenyek, 
melyeken jobban szerettem vol-
na szerepelni, de figyelembe kell 
venni azt is, kik voltak az ellenfe-
leim.

Hogyan tovább? 
SB: 2020-ban szeretnék nem 
csak a K4-ben, hanem a K1-ben, 
vagy a K2-ben is kijutni a junior 
Európa- és világbajnokságra.
LG: Meglátjuk...         Duducz Tibor

Mit vár a 2020-as évtől?
Szlama Angi, a lengyel Gdynia női 
kosárlabda-csapat játékosa
„A legfontosabb az egészség. Ha 
az meglesz, akkor minden lehet-
séges... Nagyon jó lenne folytatni 
a sikeres szereplést a Gdynia csa-
patában. Remek lenne, úgy, mint 
tavaly az erdélyi Sepsiben, Lengyel-
országban is bajnok és kupagyőz-
tes lenni. Ott vagyunk az Euroliga 
legjobb csapati között. Már ez is 
óriási dolog, nincs konkrét célunk. 
A nyolccsapatos csoportunkból az 
első négy folytatja az Euroligában, 
az 5. és a 6. az Eurocup-ban. Jó 
lenne minél tovább ott lenni az európai porondon. Mivel olimpiai 
év van, és a szlovák válogatott nem jutott ki Tokióba, tétmeccset 
csak ősszel fogunk játszani. Nagyon szorítok a nevelőklubomnak, 
az SKK Somorjának, hogy az Extraligában védje meg a 3. helyét. A 
húgomnak, Tildának pedig, aki a somorjai klubban az idősebb diá-
koknál játszik, hogy sokat tanuljon a suliban és jó legyen a kosár-
labdában is, és élvezze az otthoni nyugodt éveket. Ebben az évben 
még államvizsga is vár rám. Esküvő? Az eljegyzés már megvolt, de 
a lagzit még nem tervezzük".

Horváth Csaba, az STK Somorja elnöke:
„Nagyon nehezen indult a 
2019-es év, de végül jól vég-
ződött. Ott szeretnénk foly-
tatni, ahol novemberben 
abbahagytuk. Továbbra is 
szeretnénk együttműköd-
ni a DAC-cal. Bízunk benne, 
hogy stabil másodosztályú 
csapatot sikerül összerak-
nunk, amely gond nélkül 
kiharcolja a bentmaradást 
a II. ligában. Nagy figyel-
met szeretnénk szentelni a 
fiatal focistapalánták neve-
lésének. Bízunk a továb-
bi fejlődésükben. Klubunknak a 2020-as év nem csak a 
pályán nyújtott teljesítményekről fog szólni. Mivel a II. liga 
2020/21-es bajnokságában induló csapatoknak az indu-
láshoz megfelelő létesítményre van szükségük, jelentős 
infrastrukturális változásokra lesz szükség a Pomléban is.  
A pályánk már megfelelő állapotban van, de még több vál-
toztatást kell véghezvinnünk. Sok sikert kívánok az összes 
somorjai sportklubnak.”

Ladič Gabriella
Sidó Bianka
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Kiszedték a ruhákat 
a gyűjtőkonténerből

December elsején, délután 
telefonon értesítették a városi 
rendőrséget, hogy az Iskola 
utcában ismeretlen személyek 
kiszedik a ruhákat a gyűjtőkon-
ténerből. A helyszínen három 
személyt találtak a járő rök, 
magyar állampolgárok voltak. 
Közölték velük, hogy kihágást 
követtek el, helyszíni bírságot 
szabtak ki rájuk, a használt 
ruhákat pedig visszarakták a 
gyűjtőkonténerbe.

Majdnem felborult a kamion
A Pozsonyi út melletti áruház-
hoz hívták a városi rendőröket 
december 2-án éjszaka, ahol 
a tűzoltók kérték a segítsé-
güket. Egy cseh rendszámú 
teherautó parkolt az út szé-
lén, a laza talajon, amitől 
megüllyedt és majdnem fel-
borult. A forgalmat a járőrök 
irányították addig, amíg a tűz-
oltók kiemelték és elvitték 
a kamiont.

Pénztárcát találtak 
a parkban

December 5-én délután pénz-
tárcát találtak a városi park-
ban. A tárcában készpénz és 
iratok, valamint egy személyi 
igazolvány is volt. Az igazol-
vány alapján megtalálták a 

tulajdonost és eljuttatták neki 
a tárcát.

Elpusztult hattyúkat találtak
December 9-én az állat-
egészségügyi felügyelet kérte 
a városi rendőrség segítségét 
egy elpusztult hattyú megtalá-
lásához. A tetemet Csölösztő 
területén látták. A járőrök meg 
is találáták a tetemet a vízben, 
a parttól mintegy 5 méterre. 
Mivel nem tudtak bemenni 
érte, a tűzoltók segítségét kér-
ték az elhullott hallytú kieme-
léséhez. A kanális másik part-
ján is találtak egy elpusztult 
madarat, a tetemeket elszállí-
totta az állategészségügyi fel-
ügyelet.

Hátizsák a bokorban
Egy gyanús csomag miatt 
riasztották december 1-én 
a városi rendőrséget. A beje-
lentés szerint egy hátizsák 
hevert a bokorban, egy családi 
ház előtt. A járőrök egy piros 
hátizsákot találtak a helyszí-
nen, ellenőrizték a tartalmát, 
egy iskolás gyerek tornafel-
szerelése volt benne. A háti-
zsákot bevitték a rendőrőrsre.

Sár került az útra
December 11-én a Temető 
utcát ellenőrizték a járőrök egy 
bejelentés nyomán. Egy építke-
zésről földet szállító teherautó 
sárral szennyezte be az utat. 
A rendőrök felvették a kapcso-

latot a felelős személlyel, aki 
azonnal intézkedett, hogy tisz-
títsák meg az utat.

Erőszakoskodtak 
a pincérekkel

Arról érkezett bejelentés 
december 14-én délután egy 
Pozsonyi úti vendéglőből, hogy 
két román állampolgár erő-
szakoskodik az alkalmazottak-
kal, azt követelik, hogy fizes-
sék ki nekik azt a pént, amit 
a játékautomatán nyertek. 
A pénz nem járt nekik, mert 
nem nyertek semmit. A városi 
rendőrség a helyszínen találta 
a két személyt, akiket kiutasí-
tottak a vendéglőből. Azonnal 
elhagyták a helyszínt.

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

Huszonhét olyan városi rendőrt tüntettek ki Csorba-
tón, akik munkájuk során életet mentettek. A kitün-
tetettek között volt a somorjai Végh László és Jávor-
ka Lajos is, akik tavaly októberben egy vágási sérü-
léseket szenvedett, erősen vérző férfit részesítettek 
elsősegélyben a Csölösztői úton, és mentőt hívtak a 
sérülthöz. 
Az elismeréseket 2019. november 27-én, a városi 
és községi rendőrparancsnokok szövetségének 
(Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií 
Slovenska – ZNOMPS) ünnepi közgyűlésén adták át. 
Végh Lászlót és Jávorka Lajost fogadta Orosz Csaba 
polgármester is, aki köszönetét fejezte ki nekik, és 
gratulált a kitüntetésükhöz.           (k)

Életet mentettek a városi rendőrök, kitüntették őket



Az Area Somorja Kft. vezetése nevében köszönöm lakosainknak 
az együtt működést és hozzájárulásukat a város karban- 
és tisztántartása terén az elmúlt évben. Bízok a további 

jó együtt működésben és kívánok sikerekben gazdag, boldog új évet.
Nagy József
ügyvezető igazgató

V mene vedenia spoločnosti Area Šamorín s.r.o. ďakujem našim 
obyvateľom za spoluprácu a pozitívny prístup v oblasti údržby 

a udržiavania čistoty v našom meste v uplynulom roku. 
Verím v ďalšiu spoluprácu a prajem 
Vám úspešný a šťastný nový rok.

Jozef Nagy
konateľ spoločnosti
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ŠAMORÍN, Gazdovský rad 41 – DOM SLUŽIEB, tel.: 031/562 22 52  www.agrosam.sk

PREČO?
- cez jar čakacie doby bývajú aj 2-3 týždne
- do konca februára -20% zľava* na servisné práce

Servis záhradnej techniky
  Kertigép szervíz

PREČO?

Predsezónna údržba záhradnej techniky 

SA TERAZ OPLATÍ!!!

Kerti gépek szezon előtti karbantartása  

   MOST MEGÉRI!!!
MIÉRT?
- tavasszal a varakozási idő 2-3  hét.
- február végeig 
  -20% kedvezmény* 
  a szerviz munkálatokra

 *-20% 
na servisné práce

a szerviz munkálatokra

✁
PREDLOŽENÍM TOHTO KUPÓNU ZÍSKÁTE 20% ZĽAVU NA SERVISNÉ PRÁCE

E KUPON FELMUTATÁSÁVAL 20% ÁRENGEDMÉNYT NYÚJTUNK SZERVIZ MUNKÁLATOKRA
ZĽAVA PLATÍ DO KONCA FEBRUÁRA / AZ ÁRENGEDMENY FEBRUÁR VÉGÉIG ÉRVÉNYES




