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Szűkebb közösségünk lehe-
tőségeiről esett szó a városi 
újság legutóbbi számában.  
A témánál maradva engedjék 
meg, hogy most soron kívül 
reflektáljak a nagypolitikai 
történésekre is.
A 2020-as év ismét választási 
év. A parlament elnöke február 
29-re írta ki a parlamenti válasz-
tást – ez lesz az a nap, amikor 

ismét közvetlen beleszólásunk 
lesz az ország jövőjének alakí-
tásába. Hiszen eldönthetjük, kik 
lesznek azok, akik az elkövetke-
ző négy évben törvényeket hoz-
nak. A demokrácia legfontosabb 
vívmánya, hogy szabad akara-
tunkat  kinyilváníthatjuk. Lehe-
tőség, ugyanakkor felelősség is a 
lelkiismeretünkkel, a családunk-
kal és a közösséggel szemben. 

Olyan döntést kell tehát hoz-
nunk, hogy a törvényhozásba 
a megfelelő személyek kerülje-
nek, akiken számonkérhető az 
elvégzett munka, s akik fele-
lősséget éreznek választóikért. 
Mert továbbra is érvényes, 
hogy nem a nép van a politiku-
sért, hanem a politikus a népért.
Választani, karikázni a legjobb 
lelkiismeretünk szerint kell, 

nincs erre vonatkozó általános 
szabály. Talán az egyetlen, hogy 
mindenképpen részt kell ven-
ni a választáson ahhoz, hogy 
érvényre tudjuk juttatni aka-
ratunkat. Arra buzdítom tehát 
önöket, hogy éljenek elidege-
níthetetlen jogukkal, és tart-
sák szem előtt, hogy a jövőnek 
választunk.   

Orosz Csaba polgármester

Január 24-én megszentelték 
az újbort a gancsházai Bartal 
Családi Pincészetben. A részt-
vevőket Bartalos Gyula borlo-
vag, az eisenstadti székhelyű 
Európai Borlovagrend legá-
tusa, a Szlovákiai Konzulátus 
alapító tagja üdvözölte, majd 
František Slezák borlovag, az 
Európai Borlovagrend Szlová-
kiai Konzulja mondott köszön-

tőt. Ezt követően mutatta be 
Bartal László borász, a pincé-
szet tulajdonosa az új borokat 
a több száz meghívott ven-
dégnek, köztük neves szlová-
kiai, csehországi és magyar-
országi borászoknak is.  Mint 
mondta, a 2019-es évben jó 
volt a szüret. A borszentelőn 
átadták az új kóstoló- és ren-
dezvényteraszt is.               (kk)

Megszentelték az újbort

Választás előtt
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Helyreigazítás
A Somorja és Vidéke folyóirat 2020. januári kiadásának  
2. oldalán, az Orosz Csaba: Élhető várost építünk című írásban 
hibásan közöltük, hogy „tavaly befejeződött a Duna utcai óvoda 
felújítása”. A mondat helyesen így hangzik: „Tavaly befejeződött 
a Gazdasori óvoda felújítása, ami az intézmény befogadóképes-
ségének növelését is eredményezte.” Az érintettektől elnézést 
kérünk.        A szerkesztőség

Hatvanéves a művészeti alapiskola
Megalapításának 60. évfordu-
lóját ünnepli idén a Németh-
Šamorínsky István Művészeti 
Alapiskola. 
Ebből az alkalomból minden 
hónapban koncerteket és kiál-
lításokat rendeznek. Tavaly 
szeptemberben finn tanárok 
küldöttsége látogatott az isko-
lába, majd a Játsszunk együtt 
című koncerten a növendékek 
szüleikkel és testvéreikkel közö-
sen muzsikáltak, akik korábban 
szintén az iskola diákjai voltak. 
Decemberben a hatvanadik 
adventi koncert zajlott, majd a 

januári ünnepi hangversenyen 
kitüntették azokat a tanárokat, 
akik országos és nemzetközi 
versenyeken sikerrel képvisel-
ték az iskolát. Köszönőoklevelet 
vett át Věra Hlaváčková, Judita 
Bobeková Anna Prachárová, 
Anna Mrázikova, Jaroslav Roček, 
Hecht Éva, Eva Vargová. Az isko-
la igazgatója és a polgármester 
köszönőoklevelét vehette át 
Brigita Hegyiová, Domsitz Erika 
és Hideghéty Jenő. Szűcs Irént, 
az iskola igazgatóját munkája 
elismeréseként oklevéllel tüntet-
te ki Orosz Csaba polgármester.

Fontos ügyekben döntött a képviselőtestület
Február 6-án ismét ülésezett a 
városi parlament, s több olyan 
döntés is született, amelyek 
hosszú távon kihatással lesz-
nek városunk életére. Az aláb-
biakban a februári plénum 
legfontosabb témáit emeljük 
ki.

Új költségvetése van
 a városnak

A testület elfogadta az „év 
törvényét”, Somorja 2020-
2022-re szóló költségveté-
sét. A tervezetet elsőként a 
város főellenőre, Lelkes János 
véleményezte, majd Tóth 
Imre, az önkormányzat pénz-
ügyi bizottságának elnöke 
ismertette. Mint elmondta, 
az idei költségvetés bevé-
teli része mintegy 900 ezer 
euróval, a kiadási oldala 
pedig közel 1,1 millió euró-
val növekszik. Az új büdzsé 
ettől függetlenül kiegyensú-
lyozott lesz, mivel az önkor-
mányzatnak eddig évente 
kb. félmillió eurót sikerült 
megtakarítania a tervezett 

beruházások megvalósításá-
ra. Néhány idei, kiemelt fejlesz-
tési projekt: a Korona felújítása  
(1,1 millió €), az Ambrózia Idős-
otthon befejezése (215 ezer 
€), az utak és járdák javítása  
(92 ezer €), ingatlanok vásárlása  
(60 ezer €), új projektek elő-
készítése (31,7 ezer €), kinti 
tanteremként is használ-
ható építmény létesítése a 
Tejfalusi Alapiskola területén 
(40 ezer €), illetve a tűzol-
tóság épületeinek felújítása  
(21 ezer €).

Kürthy Sándor lett 
az MPBH igazgatója

Titkos szavazással döntöttek a 
képviselők az MPBH Somorja 
Kft. városi lakáskezelő vállalat új 
igazgatójának kinevezéséről. A 18 
jelenlévő városatya közül 15-en 
erősítették meg a pályázatot elbí-
ráló bizottság ide vonatkozó javas-
latát, amelynek értelmében a jövő-
ben Kürthy Sándor fogja betölteni 
ezt a posztot. Orosz Csaba polgár-
mester elmondta, hogy a feltételek 
pontosítását követően szokványos 
versenypályázatot írtak ki, amelyre 
öten jelentkeztek – Kürthyn kívül 
Földváry István, Martin Polovka, 
Pogány Tibor és Zuzana Jankóová. 
A lakossági felszólalások során az 
illás iránt pályázók egyike jelez-
te, hogy írásban emel kifogást a 
pályázat lefolytatása ellen, mivel 
véleménye szerint bizonyos jelöl-
tek hátrányos helyzetbe kerültek a 
többiekkel szemben. Veres Gábor 
alpolgármester, a pályázatot elbí-
ráló bizottság elnöke szerint nem 
történt törvénysértés.

Politikai hirdetés  
csak kijelölt helyeken

Elfogadta a testület azt a javas-
latot, amely városunk területén 
szabályozza a választási plakátok 
kihelyezését. Ennek értelmében a 
politikai pártok és mozgalmak kizá-
rólag mobil reklámfelületeken jele-

níthetnek meg hirdetést, amelyet a 
választásokat követően kötelesek 
eltávolítani. A felületeket a város 
nyolc pontján lehet kihelyezni, 
mégpedig a Fő, a Park, az Iskola, a 
Szél, a Csölösztői és az Első utca, 
valamint a Gazdasor meghatá-
rozott pontján, illetve az egykori 
csölösztői tűzoltó-szertár mellett.

Hét parcellát vesz a város
Ingatlanvásárlás ügyében is dön-
tött a testület; olyan parcellák-
ról van szó, amelyek az egykori 
Somorja-Úszor vasúti szárny-
vonal alatt találhatók, s amelyek 
megszerzésére városunk önkor-
mányzata régebbtől törekszik. Az 
elfogadott határozat értelmében 
Somorja hét ilyen, 2171 m2 össz-
területű, jelenleg a Szlovák Állam-
vasutak (ŽSR) tulajdonában lévő 
parcellát vásárol meg, kötelezve 
magát, hogy a vételtől számított 
tíz évig közhasznú célokra fogja 
azokat használni. Faragó Zoltán, 
az építészeti szakbizottság elnöke 
szerint az önkormányzat a telkek 
megvásárlásával előnyös üzletet 
köt, ugyanakkor problémás helyze-
tek sokaságának veszi elejét azzal, 
hogy birtokába kerülnek az egykori 
szárnyvonal alatti parcellák.
A februári képviselőtestület 
jegyzőkönyve és a szavazások 
eredménye Somorja hivatalos 
honlapján érhető el.  (la)
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Elutasította a városvezetés 
a hulladék-újrahasznosító üzem létesítését
Rendkívüli ülést tartott 
január 14-én a somorjai kép-
viselő-testület a Szenci úton 
található egykori borüzem 
területén létesítendő hulla-
dék-újrahasznosító és az az 
ellen megfogalmazott lakos-
sági petíció kapcsán.

A pozsonyi székhelyű Palkov 
Kft. tavaly szeptemberben 
jelentette be, hogy elektromos 
hulladék újrahasznosítására 
szolgáló létesítményt hozna 
létre az egykori borüzem terü-
letén. Az eredeti tervek szerint 
évi 150 ezer tonna hulladékot 
dolgoznának fel itt. 

Nem akarnak hulladék -
 feldol gozót a lakosok

A somorjaiak petíciót fogal-
maztak meg, amelyben felszó-
lítják a képviselő-testületet és a 
Közös Építészeti Hivatalt, hogy 
ne engedélyezze a feldolgozó 
létrehozását. A Somorjai Városi 
Hivatalban 2019. december 
5-én leadott petíciót összesen 
1704 helyi lakos írta alá.
Az ügyben – a feldolgozandó 
hulladék szállításával járó zaj és 
a többi várható következmény 
miatt – városunk vezetése füg-
getlen szakértőhöz fordult. A 
kiadott szakvélemény szerint 
a Palkov Kft. által feltünte-
tett adatok nem reálisak, ezt 
Somorja vezetése decemberi 
állásfoglalásában jelezte is a 
Dunaszerdahelyi Járási Hivatal 
Környezetvédelmi Osztályának. 

Az ügyben a Dunaszerda-
helyi Járási Hivatal Környe-
zetvédelmi Osztálya is állást 
foglalt. Január 10-i határo-
zatában az áll: a tervezetet 
nem a Tt. 24/2006 számú, 
a környezet védelméről szó-
ló jogszabály értelmében kell 
elbírálni, hanem külön előírá-
sok alapján, mivel a tervezett 
tevékenységnek a környezetre 
és Somorja lakosságára gya-
korolt hatását elfogadhatónak 
találja.

A testület támogatta 
a petíciót

A rendkívüli képviselő-testületi 
ülést megelőzően a városházán 
egyeztetés zajlott a Palkov Kft., 
majd a petíciós bizottság kép-
viselőivel. A városi képviselő-
testület egyhangúlag elfogadta 
azt a határozatot, amelynek 
értelmében tudomásul veszi 

a Szenci úton létesítendő hul-
ladék-újrahasznosító ellen 
benyújtott petíciót, ugyanakkor 
megbízza a város polgármes-
terét, hogy a törvényes határ-
időn belül megfellebbezze a 
Dunaszerdahelyi Járási Hivatal 
Környezetvédelmi Osztályának 
határozatát, illetve kezdemé-
nyezzen olyan, azonnali hatá-
lyú intézkedést, amely leállítja 
a területen folyó munkát.
A rendkívüli ülésen, amelyen 
több helyi lakos is részt vett, 
Orosz Csaba polgármester úgy 
fogalmazott, Somorja vezetése 
mindent megtesz, hogy a petí-
ció aláírói érvényt szerezhesse-
nek akaratuknak. Január 22-én 
élt a fellebbezés jogával, és a 
törvény szabta határidőn belül 
beadványt nyújtott be a Duna-
szerdahelyi Járási Hivatal Kör-
nyezetvédelmi Osztályának 
korábbi döntése ellen, ugyan-
akkor megtette a szükséges 
lépéseket, hogy felfüggessze a  
területen folyó engedély nél-
küli építkezést és más tevé-
kenységet.

A Palkov Kft. is megszólal
Az ügyben kikértük a Palkov 
Kft. véleményét is, amely a 
következő állásfoglalást juttat-
ta el szerkesztőségünknek:
„Nem értünk egyet a módszer-
re, amellyel Somorja lakosai elé 
vitték a petíciót.
A lakosságot azzal szólították 
meg, hogy fejtsék ki vélemé-

nyüket a városközpont köze-
lében létesítendő hulladék-
lerakat és gyűjtőudvar kapcsán, 
amitől mi elhatárolódunk.
A lakosságot semmilyen for-
mában nem tájékoztatták arról, 
valójában mire szeretnénk 
kihasználni a területet.
Semmilyen hulladéklerakatról 
vagy gyűjtőudvarról szó nincs, 
hogy reális képet kapjanak, 
elég rákeresni a YouTube-on a 
cable recycling-re.
Vállalásunk a város felé, a kor-
rekt együttműködés érdekében:
1.  a környezeti hatástanulmány 

(EIA) projektjében az éves 
feldolgozandó másodlagos 
nyersanyag mennyiségét 
1/3-ára, évi 50 ezer tonnára 
módosítjuk,

2.  a terület határán digitális zaj-
szintmérőt szereltetünk fel,

3.  valamennyi városi képvise-
lő számára szabad belépést 
biztosítunk az üzembe, elő-
zetes bejelentés nélkül (elég 
felmutatni a képviselői iga-
zolványukat),

4.  egyszerűen követhető nyil-
vántartást fogunk vezetni a 
beérkező járművekről,

5.  negyedévente kimutatjuk 
a város felé a feldolgozott 
hulladék mennyiségét.”

Az állásfoglalást Pavol Šotek 
ügyvezető igazgató látta el 
kézjegyével.
Az ügy további fejleményeiről 
tájékoztatni fogjuk olvasóin-
kat.                 (l, k)
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Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját és barátait 
a Csemadok somorjai alapszervezetének

ÉVZÁRÓ TAGGYŰLÉSÉRE, 
amelyet 2020. március  8-án, vasárnap 15.00 órai kezdettel 

tartunk a kultúrház nagytermében.
A taggyűlés után a kultúrműsor keretében bemutatásra kerül 

KÓSZA SZÉL - Szécsi Pál-emlékkoncert 
az ESZPÉ formáció előadásában

Szécsi Pál-emlékkoncert 
a Csemadok-évzárón

Harmonia Classica – 
ünnepi hangulat és telt ház
Alig fért be a közönség a 
Harmonia Classica kamara-
zenekar szokásos évadnyitó 
hangversenyén a zeneiskola 
koncerttermébe. Olyan nagy 
volt az érdeklődés, hogy a pub-
likum egy részének csak az elő-
csarnokban elhelyezett széke-
ken jutott hely.
A fajsúlyos, dallamaiban erős 
darabokat könnyed, néha a 
piccicato technikát alkalmazó 
művek váltották. A hangverseny 
anyagát az ünnepi hangulat fogta 
össze, beleértve a zárószámként 
elhangzott Radetzky marsot, 
amely – a bécsi filharmonikusok 
hagyományos újévi hangverse-
nyeinek köszönhetően – egyfajta 
örökzöldjévé vált az új esztendőt 
köszöntő előadásoknak. 
Ezekre a koncertekre rendre ven-
dégelőadót hívnak. Az idei pro-
dukció különösen hatásos volt 

azért is, mert egy olyan zenélési 
formát mutatott be, ami ritka a 
koncerttermekben: a nyolcke-
zes zongoradarabot. Nem sok 
ilyem mű akad a zeneirodalom-
ban, szerencsére azért születnek 
kitűnő átiratok, például a Felhívás 
táncra – Op. 65 című darab (Carl 
Maria von Weber). A művet 
négy zongorista, Hecht Éva, Var-
ga Éva, Domsitz Erika és Domsitz 
Ágnes, a helyi zeneiskola tanárai 

adták elő, kihasználva a műfaj 
nyújtotta lehetőségeket: néha 
frenetikus dinamikát keltve, 
máskor meg épp a „levegős” 
részek visszafogottságával élve.
Évek óta hiányolom a legmé-
lyebb zenei szólam, a basszus 
jelenlétét a zenekari hang-
zásból. Ennek prózai oka van, 
nehéz ugyanis megfelelő szín-
vonalon játszó nagybőgőst 
találni. A hiányt néha vendég-

zenésszel pótolják. Csukás 
Zsolt, somorja szülöttje, kitűnő 
zenész, nagybőgős felajánlot-
ta, ha meghívást kap, szívesen 
besegít olykor. 
Köszönet illeti elsősorban a 
kamarazenekar tagjait, mert 
nélkülük a csoport vezetőinek 
(Hegyi Brigita művészeti veze-
tő, Hideghéty Jenő koncert-
mester) igyekezete semmit 
sem érne.                Strieženec Alex

Egy család, három generáció, négy fotós 
Nem mindennapi fotókiállí-
tás nyílt január 17-én a vmk 
Tallós-Prohászka István kiál-
tótermében. A tárlat három 
generáció négy tagjának – az 
apa, két fia és egyik unokája – 
munkáját mutatja be a közön-
ségnek. 
A húszéves Puss Richárd az 
AMFO dunaszerdahelyi for-
dulóján fekete-fehér és színes 
fotóival két első díjat is nyert. 
Péter főleg a digitális fényképe-
zésnek hódol, egzotikus tájakat 
örökít meg. A másik fiú, Tibor 
több fotóversenyen is rész vett 
már. A Puss család legidősebb 
tagja, a most 85 esztendős 
Rudolf tizenkét éves korában 
kapta az első fényképezőgépét. 
Onnantól nem volt megállás. 
Beleszeretett a fényképezés-
be, és később, amikor már egy 
komoly géppel dolgozhatott, 
fotói újságokban, folyóira-
tokban is megjelentek. Ez a 
harmadik kiállítása Somorján. 
Három évvel ezelőtt könyvben 
jelentek meg a munkái.
A kiállításon bemutatott fel-
vételek különböző időszakok-

ban és helyszíneken készültek, 
átfogó képet adnak az alkotók 
világlátásáról. Puss Rudolf fotói 
a hetvenes évektől napjainkig 
terjedő időszakot ölelik fel, 
képei főleg klasszikus eljárás-
sal, filmre fotózva készültek. 
Puss Tibor a művészi fotó-
zásra összpontosít, alkotásai 
a legutóbbi egy év termését 
mutatják be. Puss Péter felvé-
telei a nagyvilágot hozzák el 
Somorjára, utazásai alkalmá-
val készült képeit mutatja be 
a kiálltáson. A fotósdinasztia 
legifjabb tagja, Puss Richárd 
alkotásai kivételes művészi 
élményt kínálnak, elgondol-
kodtató felvételei magukkal 
ragadják a szemlélőt. 
A kiállítást Forgách Erika nyi-
totta meg, majd Kiss Gábor 
Gibbó fotós méltatta az alko-
tók munkáit. Rámutatott, hogy 
tudatosan tervezett, megkom-
ponált alkotásokat láthatnak az 
érdeklődők.
A megnyitót Kósa Ferenc, a 
művészeti alapiskola gitárta-
nárának játéka tette hangulato-
sabbá.                (km)
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Városi művelődési központ
Február 14.,  18.00: Rácz Rebeka Magdolna kiállítá-

sának megnyitója
Február 15.,  10.00: A kismalac meg a farkasok –  

a Vaskakas Bábszínház előadása
Február 15.,  19.00: a Híd Vegyes Kar farsangi  

álarcosbálja
Február 21.,  19.00: Sportbál
Február 23.,  16.00: Hanička a Murko – gyerekelő-

adás szlovák nyelven
Március 6., 19.00: Presser és vendége – koncert
Március 7.,  10.00: Boka Gábor: János vitéz – gye-

rekelőadás
Március 8.,  15.00: a Csemadok Somorjai Alapszer-

vezete évzáró közgyűlése
Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár

Február 27.,  17.00: Író-olvasó találkozó Tőzsér Árpád 
Kossuth-díjas költővel. Beszélgetőtársa: 
Csanda Gábor irodalomkritikus, szerkesztő.

Mozi Klub
Február 28., 20.00: Arizóna – Vak a szerelem-turné

Sup-Sup Music Club
Február 21., 20.00: Swing est

KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK 

A ZALABAI ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR AJÁNLJA 
Elif Shafak: 10 perc 38 másodperc
Elif Shafak legújabb regénye a modern 
Isztambul számkivetettjeit: prostituálta-
kat, transzvesztitákat, menekülteket, a 
családon belüli erőszak elől megszökő, 
napjaikat a becsületgyilkosságtól rettegve 
élő nőket mutatja be. Ám ebben a sötét, 
kegyetlen világban, melyben sem együtt-
érzés, sem segítség nem adatik azoknak, 
akik nem törődnek bele isten, a sors vagy 
a hatalommal bíró férfiak rendelésébe, 
mégis van valami remény. A barátság és a szerelem, ha meg 
nem is váltja a szenvedésekből, de megajándékozza őket azzal 
a méltósággal és örömmel, ami az életet élhetővé, az embert 
emberré teszi.

Jennifer Robson: II. Erzsébet ruhája – 
Egy királyi esküvő története
Heather Mackenzie megpróbálja megfejteni 
a nagyanyja által ráhagyott néhány hímzett 
virág titkát. Vajon hogyan került az értékes 
hímzés – amely megtévesztésig hasonlít II. 
Erzsébet királynő hetven évvel korábban viselt 
lenyűgöző menyasszonyi ruhájának díszíté-
séhez – szeretett nagyijához, aki sohasem 
beszélt angliai életéről? És milyen kapcsolat-
ban állt nagyanyja a híres textiltervezővel, a 
holokauszttúlélő Miriam Dassinnel? Jennifer 
Robson a történelem egyik leghíresebb menyasszonyi ruháját 
készítő műhelyébe kalauzol el minket. Kulisszatitkokról rántja a 
leplet, miközben elsöprő erejű képet fest az angol társadalomról.

A Csallóközi vízkészletről 
szól a Kukkónia sorozat 
negyedik kötete

A Zalabai Zsigmond Városi 
Könyvtárban mutatták be 
a Kukkónia könyvsorozat 
negyedik kötetét a szerző, 
Derzsi Bernadett és Dömötör 
Ede fotós.
„A Csallóköz ivóvízkészle-
tét szennyezés veszélyez-
teti, mocsaraink kiszárad-
nak, madaraink fokozatosan 
eltűnnek tájainkról, folyóink 
pedig iszappal töltődnek fel. 
Már csak három olyan arany 
homokszemünk maradt: a Léli-
sziget, a Tőkési-ág és a Lion, 
amelyekre illene odafigyelni” – 
mondta Derzsi Bernadett.
A könyvet olvasva válasz 
kapunk olyan kérdésekre, 
lesz-e elég ivóvizünk a jövőben, 
mi fenyegeti az ivóvízkészle-
tünket. A múltbeli dolgokat is 

említi a szerző, az árvizeket, az 
egykor híres vizát, a csallóközi 
halászok legértékesebb zsák-
mányát, melynek ikrájából a 
beluga kaviár készül. Kiderül az 
is, hogy a tőkési Duna-ág vízi 
berkeiben él a világ legnagyobb 
édesvízi szivacskolóniája, a 
számtalan védett és különle-
ges állat- és növényfaj miatt 
ez a Csallóköz egyik legkülön-
legesebb természeti kincse. 
A somorjai könyvbemuta-
tón jelen volt két, a könyvben 
megszólaló riportalany is, a 
doborgazi Czafik Rózsi, aki az 
árvizekről mesélt, valamint 
Tuba Lajos somorjai geoló-
gus, aki a vízitúrákról, a Csal-
lóköz földtanáról és az arany-
mosásról mondott érdekes 
dolgokat.    (l)
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és vendége / a jeho hosť

2020. március 6., 19.00
6. marca 2020, o 19.00 hod.

Jegyár / vstupné: 25 €, 23 €
www.mskssamorin.sk · facebook.com/mskssamorin
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Somorja Város a 2003. évi 596. számú,  az állami oktatás-
ügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervek-
ről szóló SZNT törvénye 4.§-sa alapján és a 2003. évi 552. 
számú közösségi érdekben végzett munkáról szóló SZNT 

törvénye alapján 

pályázatot hirdet
 az alábbi 

oktatásügyi intézmény igazgatói tisztségének 
betöltésére 

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským 
- Óvoda, Školská 997, 

Šamorín - Somorja 

2020. április 1-jétől kezdődő időszakra.

Pályázati feltételek:
a) szakmai képzettség
 •  megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség az SZK 

NT a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottakról 
szóló 2019. évi 138-as törvénye  értelmében, 

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

 •   az első attesztációs vizsga az SZK NT 2019. évi 138-
as törvénye  értelmében,

b)  erkölcsi feddhetetlenség a SZK NT 2003. évi 552-es 
sz. törvényének 3. paragrafusa szerint

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

tett fénymásolata,
 •  erkölcsi bizonyítvány leirata - výpis (három hónapnál 

nem korábbi),
 • szakmai önéletrajz,
 • okirat a pedagógiai gyakorlatról,
 • munkaalkalmasságot igazoló orvosi vélemény,
 •  az iskola irányítására, fejlesztésére vonatkozó írásos 

tervezet, 
 •  a pályázaton résztvevő beleegyezése személyi ada-

tainak a felhasználására a SZK NT a személyi adatok 
védelméről szóló 18/2018-as sz. törvénye alapján 

d) egyéb kritériumok és elvárások:
 •  számítástechnikai imeretek, vezetői képesség, az 

államnyelv és a magyar nyelv megfelelő szintű isme-
rete.

A pályázatra a szükséges iratokat kérjük 
2020. február 28-ig az alábbi címre eljuttatni:

Mestský úrad – Városi Hivatal, Hlavná 37, 931 01 Šamorín.

A borítékra írják rá:  „Výberové konanie – MŠ s VJM, 
Školská - Pályázat – neotvárať“

Korszerűbb lett a tornaterem 
a Corvin Mátyás Alapiskolában

Gimis siker a német olimpia 
járási fordulóján

Felújították a Corvin Mátyás 
Alapiskola tornatermét és 
a tornateremhez tartozó 
zuhanyzókat. 
Az iskola vezetése fontosnak tart-
ja, hogy egészséges életmódra 
nevelje a gyerekeket, hogy meg-
szerettesse velük a mozgást, a 
sportolást, ehhez pedig elenged-
hetetlen a korszerű tornaterem. 
Az iskola pályázatot nyújtott be 
Mozgással az egészségért cím-
mel, a pályázat sikeres volt, ami 
lehetővé tette a tornaterem és a 

mellette lévő zuhanyzók felújítá-
sát, a tornaterem padlóburkola-
tának kicserélését. Január végével 
a gyerekek birtokukba vehették 
a felújított helyiségeket. Az isko-
la vezetése bízik benne, hogy a 
helyiségek modernizálása hoz-
zájárul ahhoz, hogy a rendszeres 
mozgás örömforrás legyen a gye-
rekek számára, ami a legjobb út az 
egészség megőrzéséhez. A pro-
jekt a Szlovák Gázművek Alapít-
ványának anyagi támogatásával 
valósult meg.                      (BG)

Szép sikereket ért el a Madách 
Imre Gimnázium öt diákja a 
német nyelvi olimpia járási 
fordulóján. 
A 3. A. osztályos Csáder Tamás 
első helyezett lett a kategóriájá-
ban, ezzel bejutott a kerületi for-
dulóba, amelyet Nagyszombat-
ban rendeznek meg. A kvartós  

Batta Sebestyén Gergely 2. 
helyezett lett, ő is továbbjutott. 
A szintén kvartós Válent Ben-
ce és a kvintó osztályos Lelkes 
Viktor a harmadik helyen vég-
zett. Az oktávóból Sill Frigyes 
4. helyezést ért el, mindössze 
egyetlen ponttal lemaradva a 3. 
helyezett mögött.   (l)
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Eddig nagyon enyhe volt a tél, 
meglátjuk, mit hoz a február. 
Február elején általában már 
lassan langyul az idő. Ez jelzés a 
gyümölcsfáknak, hogy vége felé 
közeledik a nyugalmi állapot. 
Megindul a vízfelvétel, las-
san kezdenek megduzzadni a 
rügyek. Ha ebben az időszak-
ban előfordul fagyhullám, az 
bizony nagy károkat okozhat. 
Ezt enyhíti a Champion 50 WG 
réztartalmú növényvédőszerrel 
való permetezés, amely bizo-
nyos mértékig véd a fagy ellen 
is. További védelem a fák tör-
zsének meszelése, amely meg-
hosszabbítja a fák nyugalmi 

állapotát, ugyanis a fehér felü-
let alatt a fa szövetei lassabban 
melegednek át.
A téli metszést, amely lényeges 
folyamat, fagymentes, és lehető-
leg száraz időben végezzük. Az 
almát és a körtét már februárban, 
a szőlőt, a sárga-, és az ősziba-
rackot március elején metsszük.
A fagyok elmúltával szintén 
fontos elvégezni a gyümölcs-
fák és a díszbokrok kora tavaszi 
lemosópermetezését réztartal-
mú növenyvédőszerekkel (pl. 
Kuprikol 50, Champion 50WP). 
Az olajos lemosópermetezést 
a kórokozók ellen elég a rügye-
zéskor elvégezni, ugyanis ennek 

a permetezésnek ilyenkor a leg-
jobb a hatásfoka.
Februárban már elkezdjük 
beszerezni a vetőmagokat. A 
vetőmag csomagolásán a szava-
tossági időn és a mag mennyisé-
gén kívül tájékoztatást találunk 
a vetés időpontjáról, a sor- és 
tőtávolságról.
Aki palánta nevelését tervezi, 
annak a következőkre kell figyel-
nie: jó minőségű vetőmag és 
palántaföld, megfelelő hőmér-
séklet, nedvesség és fényviszo-
nyok. Ezek meghatározó ténye-
zői a sikeres termesztésnek.
A leggyakrabban nevelt palán-
ta a paprika és a paradicsom. 

A paprika vetési dátuma fűtet-
len fóliában, illetve üvegház-
ban február 10. Ez a dátum 
a paradicsomnál február 20. 
Rendkívül fontos a jó minősé-
gű palántaföld, ha tehetjük, azt 
a fajtát válasszuk, amelyik tar-
talmazza a palántadőlés elleni 
védelmet. Ha más földkeveré-
ket használunk, akkor Previcur 
gombaölőszerrel vehetjük elejét 
a palántadőlésnek. Miután a 
növénykék kikeltek, melegen és 
vízen kívül sok fényre is szüksé-
günk van. A palántanaveléssel 
részletesen 2018. februári cik-
künkben foglalkoztunk.

Lelkes Róbert  (Agrosam)

Februári munkák a kertben
K E R T É S Z K E D Ő

JANUÁR
Csáder Krisztián és Juhász Karina

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Köszönetnyilvánítás
Az Ambrózia Idősek Otthona 

ezúton köszöni a 2019-es évben nyújtott 
támogatást, az önzetlen segítséget, az 

odafigyelést Somorja önkormányzatának, 
a képviselő-testület tagjainak,  

Érsek Árpád közlekedésügyi miniszternek, 
a Kukkónia Szabadidőközpontnak, a Beme 

Kft.-nek, a református, a katolikus és az 
evangélikus egyháznak, a Market Bistro 
& Cafe étteremnek és minden kedves, 

segítőkész támogatójának.

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk 2020. február 18-én 
halálának 21. évfordulóján Czédli Róbertre

Emlékét őrző családja

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk halálának 4. évfordulóján a 2016. 
február 16-án elhunyt somorjai Tóth Lászlóra.

Emlékét és szeretetét örökké őrző családja.

Nem tudunk nem gondolni rád,
hiába mondják: az élet megy tovább.

Igen, valóban élünk, de hogyan?
Összetört szívvel, szomorúan.

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

amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Egy a reményünk, mely éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk veled.”

Köszöntő
85. születésnapján sok szeretettel 

köszöntik a tejfalusi 
CZVEDLER LÁSZLÓT 

szerettei, kívánva neki további jó erőt, 
egészséget.

Január 28-án Veres Gábor alpolgármester köszöntötte városunk 
azon lakosait, akik januárban töltötték vagy töltik be 70., 75., 80., 
85. életévüket, vagy még idősebbek. Az alpolgármester méltat-
ta a Somorján működő nyugdíjasklubok gazdag tevékenységét, 
illetve rámutatott arra is, hogy az önkormányzat kiemelt figyel-
met szentel az idősebbekről való gondoskodásnak. A koccintást 
követően a megjelenteknek átadta a város szimbolikus ajándékát.  
Az e havi rendezvényre harmincegy vendéget hívtak meg.
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Somorja önkormányzata a SZNT  2003/552,  közérdekű  
munkáról szóló  törvény alapján pályázatot hirdet

városi rendőr
munkakörének betöltésére

Pályázati feltételek:
középiskolai végzettség, érettségivel,

számítógépes ismeretek 
(Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet),

jogi cselekvőképesség megléte,
alsó korhatár: 21 év,

jó egészségi, pszichés és fizikai állapot,
a szlovák nyelv ismerete szóban és írásban,

a magyar nyelv, illetve egyéb, idegen nyelv ismerete előny,
erkölcsi feddhetetlenség

B-típusú gépjárművezetői igazolvány.

Az írásos hozzájárulást a személyi adatainak a pályázat 
céljából történő feldolgozásához, a szakmai önéletrajzot, 

az iskolai végzettséget igazoló okmányokat és a 3 hónapnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt tartalmazó jelentkezés 
beküldési határideje 2020. február 24. 12.00 óra. A jelent-
kezést a következő címre kérjük eljuttatni: Városi Hivatal, 

Fő u. 37, 931 01 Somorja

A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag a pályázat céljaira hasz-
náljuk fel, és azok kezelése a szerződéskötést megelőző cselekményekhez szük-
ségesek. A feltüntetett személyes adatokat a pályázati bírálóbizottság tagjainak 
és a pályázati eljárást előkészítő munkatársaknak továbbítjuk. A személyes ada-
tokat harmadik országokba nem továbbítjuk. A pályázat céljából összegyűjtött 

személyes adatokat a pályázat időtartama alatt, valamint a pályázat befejezését 
követő 3 hónapon keresztül őrizzük meg; az őrzési idő leteltét követően ezeket a 
személyes adatokat megsemmisítjük, vagy (munkajogviszony vagy más hasonló 
jogviszony létrejötte esetén) munkajogi célra használjuk fel. Bővebb információ a 

személyes adatok védelméről a www.samorin.sk weboldalon.

A borítékon kérjük feltüntetni: “Výberové konanie – 
príslušník  Mestskej polície v Šamoríne“.

Orosz Csaba, polgármester

Városunk önkormányzata 2016-tól díjat adományoz azoknak a 
személyeknek és szervezeteknek, amelyek munkájukkal hozzá-
járultak a város fejlesztéséhez. A díjak átadása áprilisban zaj-
lik annak tiszteletére, hogy Luxemburgi Zsigmond király 1405 
áprilisában nyilvánította szabad királyi várossá Somorját.
Ez úton hívjuk fel lakosaink, illetve a városunk területén műkö-
dő civil szervezetek és intézmények képviselőinek figyelmét, 
hogy jelöléseiket az önkormányzat által alapított városi díjakra 
2020. március 9-ig adhatják le a városi hivatalban.

Somorja Város Napján, a városi képviselő-testület ünnepi ülése 
során az alábbi díjakat adják át:
Pro Urbe díj – amely jelentős alkotói és kimagasló tudományos, 
műszaki, művészeti, publicisztikai és közhasznú tevékenységért 
adományozható, valamint olyan személyeknek adható, akik jelen-
tősen hozzájárultak a város gazdasági, kulturális fejlődéséhez, 
kimagasló sporteredményeket értek el, valamint azon személyek-
nek, akik életet mentettek vagy megóvták a város vagyonát és 
polgárait;
Pro Cultura díj – azon személyeknek adományozható, akik sok-
éves, különösen jelentős munkát fejtettek ki, ill. kiemelkedő telje-
sítményt mutattak fel a kultúra területén;
Pro Humana díj – szociális és egészségügyi téren végzett sokéves, 
különösen jelentős tevékenyégért, ill. különleges teljesítményért 
adományozható;
Pro Civis díj – a város fejlesztése terén kifejtett sokéves kiemel-
kedő tevékenységért, ill. kimagasló eredményért adományozható;
Pro Honoris díj – a város kiváló képviseletéért és propagálásáért, 
nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséért adományozható;
Pro Futura díj – az ifjú nemzedék nevelésében végzett sokéves 
tevékenységért, ill. kimagasló teljesítményért adományozható.

A jelölésnek tartalmaznia kell a javaslattevő és a javasolt személy 
nevét és címét, valamint a részletes indoklást. Posztumusz díj 
esetében annak a személynek a nevét és címét kérjük feltüntet-
ni, aki a díjat átveszi. A képviselő-testület a névtelen javaslatokat 
nem veszi figyelembe. A javaslatokat írásban vagy elektronikus 
formában kérjük eljuttatni a Somorjai Városi Hivatal címére: 931 
01 Somorja, Fő utca 37.  A borítékon kérjük feltüntetni: „Javaslat a 
város díjára".
Elektronikus formában a javaslatokat a következő címre kérjük 
elküldeni: prednosta@samorin.sk.

Március 9-ig adhatjuk le  
a jelöléseket a városi díjakra

Felhívjuk lakosaink, valamint a civil szervezetek figyelmét, hogy 
városunk önkormányzata 2020. március 9-ig fogadja a sport- és 
kulturális szervezetek, valamint az egyházak idei évre vonatkozó 
támogatási kérelmeit. Az elektronikus űrlapok Somorja hivatalos 

honlapján érhetők el. 

Az önkormányzat várja 
a támogatási kérelmeket
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Méri Eszter: szeretnék a legnagyobbak ellen játszani
Januárban Ausztráliára 
figyelt a világ. A tenisz Grand-
Slam tornán, az Australian 
Openen küzdöttek a sporto-
lók. Mindennek részese volt 
Méri Eszter, a somorjai tenisz 
neveltje is. 

Mennyi időt töltöttél 
Ausztráliában?
Egy nap híján három hetet. 
Először egy ITF-junior tor-
nán vettem részt, majd indul-
tam az Australian Openen 
Melbournben. Tudtuk, hogy 
egész más időjárás van ott, 
más időzóna, ezért öt napom 
volt az akklimatizálásra. Auszt-
ráliában 10 óra az időeltolódás 
és jelenleg tombol a hőség.

Említetted a hőséget. Megta-
pasztaltad a szörnyű erdőtü-
zet is?
Igen. Az első tornám hely-
színén, Traralgonban nagyon 
rossz volt a levegő, érezni lehe-
tett a füstöt. Elmaradt egy ver-
senynap is, mivel kritikus szintű 
volt a levegő szennyezettsége. 
Ezután két napig szakadt az 
eső, kitisztult az idő, ideális 
körülmények voltak a tenisz-
hez.

Hogy sikerült az első torna?
A selejtezőben egyszer győz-
tem, majd a következő mec-
csen kikaptam. Nehéz volt 
a sorsolásom, de igazából a 
tenisz sem ment a legjobban.

Ezután jött az Australian 
Open junior versenye. Hogy 
sikerült kiharcolnod az indu-
lást a világ egyik legnívósabb 
tornáján?
Az előző évi ranglista alap-
ján. Indulhattam a junior ver-
seny selejtezőjében. Itt is két 
meccset játszottam. Először 
legyőztem egy új-zélandi lányt, 
majd vereséget szenvedtem 
a második kiemelt amerikai 
Houghtontól. Kiestem ugyan, 
de nagyon jól ment a játék. 
Apró dolgokon múlt, hogy 
kikaptam.

Milyenek voltak a feltételek a 
versenyeken?
Traralgon kisváros, két hétig 
voltunk ott. A 20–25 pályán 
kívül nem volt ott semmi... 
Melbournben egész más volt. 
Remek volt a szállás, nagysze-
rű, modern, gyönyörű a tenisz-
központ. 

Találkoztál a világ legjobb 
játékosaival is
Igen. Mivel volt játékos-akkredi-
tációm, mindenhova bejutottam. 
Többször néztem a legnagyobb 
játékosok edzéseit és meccseit. 
Többek között Thiem, Monfils, 
Halep, vagy Muguruza találko-
zóit. Láttam a női párosgyőztes 
Babos Timit is edzeni.

Állítólag az Australian Ope-
nen érzik magukat a legjob-
ban a játékosok. Igaz ez?
Nem tudom megmondani, 
mivel más Grand-Slam tornán 
eddig nem voltam. Remélem, 
ebben az évben sikerül ját-
szanom a Roland Garroson, 
Wimbledonban és az US 
Openenen.

Milyen érzésekkel tértél haza 
Ausztráliából?
Nagyon motiváltan. Még 
nagyobb kedvet kaptam a 
munkához. Szeretnék vissza-
térni az Australian Openre és a 
legjobbak ellen játszani. 

Duducz Tibor

Kosárlabdaünnep Somorján
Március első napjaiban a jövő legjobb európai női kosár-
labdázói küzdenek a Samaria Sportközpontban.
Az idény elején a Somorjai Kosárlabda Klub vezetősége 
úgy döntött, benevezi az U14-es csapatot az Európai Lány 
Kosárlabda Liga küzdelmeire, amely a legjobbak közé tar-
tozik Szlovákiában. ,,Nagyon fontos, hogy fiatal játékosa-
ink a hazai bajnokságon kívül nemzetközi tapasztalatokat 
is szerezzenek” – mondta Lelkes Júlia, a női kosárlabda-
klub mindenese. 
A Dalibor Hlivák és Peter Tátoš által vezetett csapat eddig 
két tornán vett részt. Októberben Fehéroroszországban, 
januárban pedig Kassán szerepelt. A harmadik torna 
So morján lesz március 5. és 8. között. Összesen nyolc csa-
pat fog küzdeni a Samaria Sportközpontban: BCT Honka 
(Finnország), BS Riga (Lettország), SK Nord Tallin (Észt-
ország), Pomerania Gdaňsk (Lengyelország), Prinemanie 
Grodno (Fehéroroszország), BST Moszkva (Oroszország), 
a Rózsahegy és a Somorja. 
A somorjai torna sorsolása lapzártakor még nem volt 
ismert. Információk a Somorjai Kosárlabda Klub, és 
Somorja hivatalos oldalán.               (duc) 
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OLÁH OLIVÉR BAJNOK

LADIČ GABIKA A LEGJOBB

SÁRMÁNY ZOLTÁN SIKERE UDINÉBEN

ELSŐ VERSENY, ELSŐ GYŐZELEM

KUPAGYŐZTES LETT SZLAMA ANGELIKA

URBÁN KRISZTIÁN ANGLIÁBAN

A somorjai birkózók számára nagyon jól kezdődött a 2020-as 
év. A junior szlovák bajnokságon három érmet szereztek. Oláh 
Olivér aranyat, Szeiler Mátyás és Holocsi Bence ezüstöt.

Újabb sikereket ért el a somorjai Kajak-Kenu Klub. Ladič 
Gabika lett a 2019-es év legjobb szlovák női kenusa, a K4-es 
egység, amelynek tagja Zalka Csaba, A 2019-es év legjobb 
teljesíténye díjat hódította el. 

Sármány Zoltán számára nagyon jól kezdődött a 2020-as év. 
A Somorjai Vívóklub versenyzője az udinei junior világkupán, 
melyen 180 vívó vett részt, a 19. helyen végzett. Ezzel a helye-
zéssel kiharcolta a részvételt a junior Európa-, illetve világbaj-
nokságon.

A somorjai Kyokushin Karate Oyama Dojo klub részt vett 
a győri Knock Down Karate bajnokságon. A serdülő fér-
fi -43 kg-os kategóriában az első versenyét abszolválta 
Schwinghammer Marián, aki végül az első lett. A serdülő férfi 
-49 kg-osoknál szintén az első versenyét abszolválta Bogya 
Dávid, aki a 3. helyen végzett.

Szlama Angelika, a Somorjai Kosárlabda Klub neveltje újabb 
sikert ért el. Tavaly a Szepsi csapatában Román Kupagyőzes lett, 
most pedig  az Arka Gdynia mezében ünnepelte az elsőséget a 
lengyel kupasorozatban.

Hatalmas lehető-
ség nyílt a nagypakai 
Urbán Krisztián előtt, 
aki januárban egy 
hetet töltött az angol 
Ipswich Town aka-
démiáján. A tizenhat 
éves tehetség jelen-
leg az STK Somorja 
színeiben szerepel. 
Februárban még vis-
szatér az angol csa-
pathoz. Ha sikerrel 
jár, az Ipswichben 
folytathatja a pálya-
futását.
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Ittas volt, rosszul lett
Január 3-án délután a Fő utcá-
ról érkezett bejelentés a városi 
rendőrségre. A telefonáló azt 
mondta, egy ismeretlen sze-
mély fekszik a földön, a patika 
előtt. A férfi erősen ittas volt. 
Mivel fájdalmakra panaszko-
dott, kihívták a mentőket.

Gyanús személy miatt hívták 
a városi rendőrséget

A Csölösztői utcából riasztot-
ták január 3-án éjszaka a városi 
rendőröket, ahol egy gyanús 
személyt láttak az egyik panel-
háznál. A férfi arcán sérülések 
voltak, de orvosi ellátásra nem 
volt szüksége. A járőrök meg-
állapították, hogy tudatmódo-
sító szer hatása alatt áll. Az 
ügyet átvette az állami rend-
őrség.

Összeveszett a barátjával, 
majd eltűnt

Január 5-én éjszaka egy eltűnt 
személy megkereséséhez kér-
ték a városi rendőrség segít-
ségét. A nő ittas állapotban 
távozott egy születésnapi par-
tiról. A kihűlés veszélye miatt 
azonnal a keresésére indultak 
a járőrök, rövid időn belül meg 
is találták az Iskola utcában. 
Nem sérült meg, a rendőrök-
nek azt mondta, összeveszett 
a barátjával. A városi rendőrök 
értesítették a barátját, aki érte 
jött, és megköszönte a rend-
őröknek, hogy azonnal intéz-
kedtek.

Zavart és dezorientált volt 
az idős asszony

A Kovács utcából érkezett 
bejelentés január 6-án délután 
arról, hogy egy idősebb nő ül 
az utcán. A járőrök kimentek 
a helyszínre, és ott találták 
a nőt, aki zavart volt, dezori-
entált és egyszerű kérdésekre 
sem tudott válaszolni. A városi 
rendőrök kihívták a mentőket.

Megakadályoztak egy 
öngyilkosságot a járőrök

Telefonos bejelentés alapján 

indultak január 17-én délelőtt 
a városi rendőrök egy férfi kere-
sésére, aki telefonon azt mond-
ta a testvérének, öngyilkos lesz, 
mert nem lát más lehetősséget 
pszichés problémáinak meg-
oldására. A keresett személyt 
a fényképe és a személyle-
írás alapján találták meg egy 
munkásszálló második eme-
leti szobájában, amelyet egy 
éjszakára bérelt ki. A felesége 
és a családja is ott volt, amikor 
a járőrök bekopogtak az ajtaján. 
Kinyitotta az ajtót, és kiderült, 
hogy valóban öngyilkosságra 
készült, lefejtette a szigete-
lést az elektromos kábelekről, 
hogy halálos áramütés érje. 
A járőrök időben érkeztek, és 
megakadályozták ebben. Men-
tőt hívtak, akik megvizsgálták 
a férfit és a dunaszerdahelyi 
kórházba szállították. 

Kihűlés fenyegette a férfit 
Január 13-án reggel a Város-
majorból hívták a városi rend-
őrséget, a bejelentő azt mond-
ta, egy ismeretlen férfi fekszik 
a földön, a játszótéren, és nem 
mutat életjeleket. A járőrök 
a helyszínre érve betakarták 
a földön fekvő embert és hív-
ták a 112-es segélyhívó szá-
mot. Az operátor azt mondta, 
próbálják magához téríteni, 
és ne engedjék elaludni, mivel 
valószínűleg kihűlt. A mentők 
megérkezése után, a mentő-
autóban a beteg jobban lett, 
de az unokaöccsét, akit idő-
közben értesítettek a városi 
rendőrök, nem ismerte meg. 
A mentősök ellátták és haza-
szállították.

Megtalálták 
az elveszett kutyát

Január 19-én délután egy gaz-
dátlan kutyáról érkezett beje-
lentés. A kutya egy Pozsonyi úti 
bevásárlóközpont parkolójában 
kóborolt. A járőrök megállapí-
tották, hogy az állat eltűnését 
bejelentette a gazdája. Értesí-
tették a tulajdonost, aki a hely-
színen átvette a kutyát.

Veszélyeztette 
a gyalogosokat a sofőr

Január 23-án délután a Gazda-
sorra vonultak ki a városi rend-
őrök egy telefonos bejelentés 
nyomán. A telefonáló azt mond-
ta, hogy egy sofőr veszélyeztet-
te a gyalogosok biztonságát. A 
bejelentő elmondta, hogy a jár-
dán beszélgetett a barátnőjével, 
amikor hirtelen feltűnt egy nagy 
jármű, és el kellett ugraniuk az 
útjából. A sofőr aztán leparkolt 
a szolgáltatások háza mellett. 
A sofőrt igazoltatta a városi 
rendőrség, az ellenőrzés során 
arrogánsan viselkedett a jár-
őrökkel és a bejelentővel. Kihív-
ták az állami rendőrséget, akik 
átvették az ügyet.

Kóbor kutyákat mentettek
Arról érkezett bejelentés janu-
ár 24-én délelőtt a városi rend-
őrségre, hogy két kóbor kutyát 
láttak a Halász utcai gyűjtőud-
var mellett. A helyszínen meg-
találták a két kutyát, az egyik 
sérült volt, nem tudott ráállni 
a hátsó lábára. A rendőrök 
hívták az önkéntes segítőt, aki 
gondoskodott róla, hogy elvi-
gyék a kutyát az állatorvos-

hoz. A második állatot a kutya-
menhelyre szállították.

Randalírozott a vendéglőnél
Még karácsony délutánján egy 
bejelentést ellenőriztek a jár-
őrök az Iskola utcában. A beje-
lentő azt mondta, egy ismeret-
len személy veri a vendéglője 
ablakát és az ajtót rugdossa. 
A helyszínen a tulajdonos várta 
a rendőröket és ott volt az isme-
retlen nő is, aki nem tudta iga-
zolni magát, ittas volt és kábító-
szer hatása alatt állt. Agresszív 
volt, kiabált, sértegette a vállal-
kozót és mindenáron be akart 
menni a vendéglőbe. Rugdos-
ta a teraszon lévő padokat és 
ordítozott. Felszólították, hogy 
menjen el, amire nem reagált, 
és tovább ordítozott. Riasztot-
ták az állami rendőrséget, akik 
átvették az ügyet.

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

Drograzziát tartott a rendőrség Diósförgepatonyban 
és Egyházgellén január 28-án. Mintegy ezer adagnyi 
metamfetamint foglaltak le az akció során, két járművet vizs-
gáltak át és három házkutatást tartottak. Egy 31 és egy 34 
éves férfit vettek őrizetbe, több mint 200 grammnyi kristályos 
anyagot foglaltak le. A szakértői vizsgálat megállapította, hogy 
a lefoglalt anyag pervitin. A két gyanúsítottat 10-től 15 évig ter-
jedő szabadságvesztére ítélhetik.






