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A tavaszvárást avagy télbúcsúztatást vidékenként más-más megnevezéssel illetik. Ami a mai Magyarország egyes vidékein  
(Mohács) busójárás, Nyitra környékén (a Zoboralján) kiszehajtás, az nálunk, Csallóközben a dőrejárás. A Csallóköz több telepü-
lésén is dőrejárók vonultak farsang végén, bolondoztak a hamvazó szerdát megelőző hétvégén. Így volt ez idén Tejfalun is már 
majdnem 150. alkalommal. A dőrézés Tejfalun, köszönhetően annak, hogy jellegének főbb vonásaiban az ősi mítikus hitvilág több 
szereplőjét és mozzanatát is átmentette, egyedinek mondható.  Tejfalusi különlegesség,  hogy az esküvői menetet és a zenésze-
ket bolondozó mesteremberek - hentesek, borbélyok, drótosok - kísérik, valamint olyan mítikus alakok, mint a Lucák, az ördögök,  
a krampuszok, a szimkik és a púposok.                              (folytatás a 2. oldalon)

Eltemették a telet Tejfalun

Már Szlovákiában is megjelent a koronavírus
Március elején Szlovákiában 
is megjelent a koronavírus; 
lapzárta idején a tisztiorvosi 
szolgálat tájékoztatása szerint 
országszerte öt esetet észlel-
tek, 491 minta negatív volt.
A koronavírus megjelenése 
miatt a polgármester rendelke-
zése értelmében március 9-étől 
városunk területén szünetel a 
nyugdíjasklubok működése, illet-
ve elmaradnak az idősek számá-
ra meghirdetett összejövetelek is. 
Március 11-től zárva tartanak 
a városi óvodák, az alapisko-
lák, a művészeti alapiskola és a 
Kukkónia Szabadidőközpont.

A városi művelődési központban 
valamennyi rendezvény elma-
rad. A hétvégi sportmeccseket 
a közönség kizárásával tartják. 
A rendelkezés visszavonásig 
marad érvényben. Az intézkedés 
oka, hogy a koronavírus elsődle-
gesen az idősebb és a gyengébb 
immunrendszerűekre jelent 
veszélyt. Ez okból korlátozták 
a látogatást az Ambrózia Idős-
otthonban is, az intézményben 
március 6. óta nem fogadnak 
látogatókat.
A város vezetése arra kéri a 
lakosságot, hogy csak halaszt-
hatatlan ügyekben keressék fel 

a városi hivatalt, illetve a töb-
bi intézményt. Tájékozódjanak 
inkább telefonon, illetve része-
sítsék előnyben az elektronikus 
ügyintézést. Az intézmények 
látogatása során vegyék igénybe 
a kihelyezett fertőtlenítő beren-
dezéseket és szereket.
Somorja önkormányzata a város 
hivatalos honlapján, Facebook- 
és Instagram-oldalán továbbra is 
folyamatosan, naprakészen tájé-
koztatja a lakosságot az aktuális 
helyzetről és az életbe lépő intéz-
kedésekről. A tisztiorvosi szolgá-
lat megelőzési tanácsait lapunk-
ban is közöljük.                       (l)

Szinghoffer Mátyás felvétele
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Bicikliút és 
kerékpártárolók épülnek

Épül a kitelepítettek 
emlékműve

Eltemették 
a telet Tejfalun

Sikeresen pályázott az 
önkormányzat a közlekedé-
si minisztérium által tavaly 
kiírt, a kerékpáros közlekedés 
támogatását célzó felhívásra. 
A Négyeseki út és Úszor köz-
ti bicikliút első szakaszának 
kiépítéséről van szó, amely az 
X Bionictól a Pomlén keresz-
tül, a Somorja–Úszor kataszteri 
határig húzódik. Az projekt és 
az állami támogatás értéke 5 
százalékos önrész mellett 884 
500 euró.
A tervet a pozsonyi 
Cykloprojekt iroda készítette 
el. Megvalósulását elsősorban 
a lassú engedélyezési folyamat 
akadályozta. Tavaly az új kép-
viselő-testület a városi hivatal 
dolgozóival és Orosz Csaba 
polgármesterrel közösen kezd-
te el a több éve kidolgozott terv 
megvalósítását.
A bicikliút több szakaszban 
épül meg: az első szakasz a 

Négyeseki út kiépítése lesz. 
Itt egy 2 méter széles járda és 
egy 3 méter széles, kétirányú 
kerékpárút épül pihenővel, 
padokkal. A Kertész és az Isko-
la utca közötti kétsávos úttal 
párhuzamosan megépül a szlo-
vák iskola oldalán a 2,5 méter 
széles bicikliút. A szlovák isko-
la bejáratánál fedett biciklitáro-
lót is kialakítunk.
Az Iskola utcától a Kolostor 
utcán, a Főtéren, Piac utcán 
keresztül felfestéssel jelöljük ki 
a kétirányú biciklisávokat.

A Piac utcától a Pomléi úti 
szemaforos átjáróig kiépül egy 
rövidebb szakasz. A Pomléi 
út két oldalán a tervezet fel-
festett biciklisávokkal számol. 
A Pomlén keresztül 3 méter 
széles, kétirányú kerékpárút 
készül, az amfitátrum mögött 
fedett pihenőt alakítunk ki.
Ha az úszori szakasz is meg-
épül, biztonságos kerékpár-
út vezet majd Somorjáról az 
úszori vasútállomásig.
A Négyeseki–Pomléi út ten-
gelyre merőleges útszakasz 
szintén a projekt része: A 
Főteret az autóbuszmegál-
lóval összekötő szakaszon, a 
buszmegállónál nagykapa-
citású biciklitárolók lesznek. 
A Pomléi út és az Olasz ipari 
park között felfestéssel jelöl-
jük ki a kerékpárutakat.
A magyar és a szlovák gim-
názium szülői szövetségei 
és igazgatói által kezdemé-

nyezett 81 500 eurós projekt 
is sikeres lett a minisztérium 
pályázatán. Fedett, zárható, 
100 kerékpár tárolására alkal-
mas bicikligarázs létesülhet 
ebből az összegből, az alapo-
kat tavaly a megye participatív 
költségvetéséből nyert támo-
gatásból már sikerült lerakni. 
A kerékpárút egyes szakaszait 
ábrázoló tervek megtalálha-
tók a város hivatalos honlap-
ján, a www.samorin.sk-n.

Jávorka Tamás
önkormányzati képviselő

Dőrének lenni a hétköznapokon 
nem a legjobb dolog, hiszen 
ezzel a kifejezéssel nyelvünk 
az oktalan, meggondolatlan, ha 
úgy tetszik hebehurgya férfiem-
bert illeti. Dőrének lenni viszont 
dőrejáráskor Tejfalun már-már 
dicsőség volt, és bizony még 
ma is előfordul, hogy a jelent-
kezők közül nem mindenki kap 
helyet a menetben. A hagyo-
mányoknak megfelelően dőrék-
nek fiatal férfiak öltöznek, hogy 
játékukkal elűzzék a telet és 
segítsék a tavasz eljöttét. Mivel 
a menetben a hagyományok-
nak megfelelően csak férfiak - 
vagyis dőrék - vehetnek részt, 
a hölgyek, a sőrék, csak segéd-
kezhetnek az előkészületekben, 

a maszkírozásban és a frissítők 
elkészítésében. 
Az idei dőrejárást is, úgy mint 
sok évtizede már, a helyi önkén-
tes tűzoltók készítették elő 
és segítették lebonyolítani. A 
menet körbejárta a települést, 
jónéhány lakos már a kapuban 
várta a bolondozó menetet. 
Sokan tojással, kolbásszal, sza-
lonnával és természetesen itó-
kával ajándékozták meg a beöl-
tözött alakoskodókat. 
A dőrejárás kétségkívül Tejfalu 
egyik legérdekesebb szellemi 
kincse, s ezt az eseményt nap-
jainkban farsang utolsó szom-
batján, hamvazó szerda előtt 
rendezik, remélhetőleg még 
sok-sok éven keresztül.       (l)

Február utolsó hetében a 
terepmunkákkal megkezdő-
dött a Gazdasor és a Fő utca 
találkozásánál a kitelepítettek 
emlékművének építése. 
Első lépésben sor került a járda 
felbontására, a térkövek felsze-
désére, a további területrende-
zési munkák a járda és a közvi-
lágítás korszerűsítését, illetve a 
zöldövezet revitalizálását fog-
lalják magukban. Ezt követően 
kerülhet sor az emlékmű elhe-
lyezésére. 
A Via Nova Ifjúsági Csoport, 
a Vest Music & Culture PT, a 
Somorja Hangja Polgári Társu-
lás, a Csemadok somorjai alap-
szervezete, illetve a Magyar 
Polgári Kör még 2017-ben indí-
tott gyűjtést az emlékmű kivite-
lezésére, amelyet a Dunaszer-
dahelyen élő Lipcsey György 

szobrászművész alkotott meg. 
A szervezők az emlékművet 
április 12-én, a Felvidékről kite-
lepítettek emléknapján szeret-
nék felavatni. Jóllehet ezt ere-
detileg még 2017-re tervezték, 
a megfelelő helyszín megtalá-
lása folyamatosan akadályokba 
ütközött. Kezdetben a római 
katolikus plébániahivatal terü-
letén szerették volna elhelyez-
ni, majd a város más pontjai is 
szóba jöttek, ám a közhálózatok 
műszakilag szinte lehetetlenné 
tették a kivitelezést. Megnyug-
tató megoldás 2019 júniusá-
ban született, amikor városunk 
önkormányzata hosszas mér-
legelést követően úgy döntött, 
hogy a szoborcsoport a fel-
újított Szent Damján és Szent 
Kozma-kápolnával szemközti 
területen kap méltó helyet.    (l)
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Az utolsó simításokat 
végzik az R7-esen

Újra látogatható 
a felújított Honismereti Házat

Már az utolsó simításokat 
végzik az R7-es gyorsforgalmi 
út 29,7 km-es (az R7-es 25,2 
kilométeres és a D4-es 4,5 
kilométeres), Csölle–Dénesd–
Somorja szakaszán. A munká-
sok felszerelik a zajvédő fala-
kat, az út menti szalagkorlá-
tot és a közlekedési táblákat.

Az úton 22 híd és keresz-
teződés épült. Az átadása 
előtt már csak az adminiszt-
rációs munkák vannak hátra. 
Az R7-es gyorsforgalmi út 
átadása után sokkal kényel-
mesebben és gyorsabban 
közlekedhetnek az autósok 
ezen a szakaszon.
Nemcsak a sofőrök életét 
könnyíti meg az új útszakasz, 
hanem a csallóközi lakoso-
két is, akik mostanáig sokat 
szenvedtek a településeken 

áthaladó járművek okozta 
zajtól és portól.
„Az R7 gyorsforgalmi út és a 
D4-es autópálya kész, 29,7 
kilométeres szakasza a D4R7 
pozsonyi körgyűrű teljes, 59 
kilométeres hosszának csak-
nem fele. Biztonságosabbá 
és gyorsabbá teszi a közle-
kedést. Büszke vagyok a kol-
légáimra. Tíz nemzetiséghez 
tartozó munkás összesen 
mintegy kétmillió órát dol-
gozott az építkezésen, és a 
munkát időben, kiváló minő-
ségben végezték el. A Ketelec 
csomópont és a Csölle és 
Egyhézgelle közötti építke-
zés nagyrészt befejeződött, 
néhány napon belül átadjuk 
az utat a forgalomnak” – nyi-
latkozta Juan José Bregel, a 
D4R7 Construction ügyvezető 
igazgatója.               (km)

AZ R7-ES A SZÁMOK TÜKRÉBEN
A szakaszon 2 kereszteződés, 5 aluljáró, 11 felüljáró, egy gya-
logoshíd, 3 zöld híd épült. 22 000 köbméter töltőanyagot 
használtak fel, 24 000 méter beton- és 57 000 méter acélsze-
gély épült, 16 000 méter madárvédő kerítést alakítottak ki, az 
alapréteghez 350 000 tonna anyagot használtak fel, 216 000 
méternyi az autópálya információs rendszerének védelme,  
50 000 méteres a vízelvezető rendszer, 50 000 méternyi vályú, 
8100 méter RSS típusú támfal épült, 15 700 méternyi előre 
gyártott tartógerendát használtak fel, 18 300 méter betonfe-
lület épült, 15 000 méternyi közlekedési útjelzést festettek fel.

(kl, forrás: d4r7.com)

Megnyitották a Honismereti 
Házat. Az épület helyreállítása 
éveket vett igénybe, előrelát-
hatólag a nyáron fejezik be a 
munkát.
A Csemadok kezdeményezé-
sére és néhány odaadó ember 
szorgos munkálkodásának ered-
ményeként 1976-ban nyitották 
meg a Somorjai Városi Honis-
mereti Házat. A lakossági ado-
mányokból és a középiskolás 
diákok által gyűjtött tárgyakból 
összeállított gyűjteményt az 
épületben és az udvaron felépí-
tett pajtákban helyezték el.
A leromlott állagú épület fel-
újítását a fenntartó, a Nagy-
szombati Megyei Hivatal, az 
akkori csallóközi és mátyusföldi 
megyei képviselők kezdeménye-
zésére még a 2017-es megyei 
választás előtt megkezdte. A 
felújítás éveket vett igénybe, a 
munka utolsó szakasza nyáron 

fejeződik be a nagy pajta fel-
újításával. A ház mostani újra-
nyitását legalább akkora érdek-
lődés kísérte, mint az egykori 
megnyitást. A szép számban 
megjelent helyi és környékbeli 
polgárokon és múzeumi szak-
embereken kívül megjelent Beré-
nyi József megyei alelnök, Jakub 
Slobodník, a megyei hivatal 
osztályvezetője, Hervay Rozália 
megyei képviselő, Nagy Iván, a 
Csallóközi Múzeum igazgatója 
és Orosz Csaba polgármester 
is. A megnyitón fellépett a Var-
kocs együttes, amely ősi népi 
muzsikát játszott. Az ünnepi 
beszédekben megemlékeztek 
a múzeum alapítóiról, többek 
között Presinszky Lajosól, köszö-
netet mondtak Végh Lászlónak, 
aki az újranyitásig gondnoka volt 
az intézménynek, és bemutatták 
a létesítmény újonnan kinevezett 
vezetőjét, Mathédesz Lajost. (l)

Így választott Somorja népe
Magas, 68,53 %-os részvételi 
arány mellett zajlott a parla-
menti választás városunkban. 
Legtöbben, a jegyzékbe vett 
választásra jogosultak 76,26 
%-a a 2-es választókörzetben 
járult az urnához, a legalacso-
nyabb, 57,14 %-os részvételi 
arányt a 3-as választási körzet-
ben mérték.
A somorjaiak szavazatai alap-
vetően nyolc politikai párt vagy 
koalíció közt oszlottak meg, 
mégpedig a következőképpen: 
Magyar Közösségi Összefogás 
– 24,93%, OĽaNO – 22,28%, 
Most-Híd – 14,29%, PS/Spolu 

– 7,97%, Za ľudí – 6,65%, Sme 
rodina – 5,80%, SaS – 5,48%, 
Smer - SD – 4,90%.
Városunkból húsz jelölt 
indult a parlamenti válasz-
táson a MKÖ, a Most–Híd, 
a Vlasť, az SaS, a ĽSNS, a 
Socialisti, a Sme rodina, a Za 
ľudí és a PS/Spolu színeiben. 
Egyikük sem jutott be a par-
lamentbe. 
A dunaszerdahelyi járás a 
komáromi és a rimaszombati 
mellett azok egyike volt, ame-
lyekben a legtöbben a Magyar 
Közösségi Összefogásnak sza-
vaztak bizalmat.    (l)
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Itthon Otthon 2020

Folynak a tavaszi munkák

Új ablakok kerültek 
az ispotály-kápolnára

Idén somorjai cégek és önkén-
tesek is bekapcsolódnak az 
Itthon Otthon programba. Ez 
lesz a 14. évfolyam. Önkor-
mányzatokat és civil szerve-
zeteket mozgósít a program, a 
cél pedig az, hogy kitakarítsák, 
megszépítsék a szlovákiai tele-
püléseket. Minden évben több 
ezer önkéntes kapcsolódik be a 
kétnapos júniusi akcióba. 
A Pontis Alapítvány projektje 
a közterületek, például játszó-
terek, parkok, kerékpárutak 
revitalizálását, iskolák, óvo-
dák, környékének kitakarítását, 
padok festését, műemlékek 
állagmegóvását, a vizek és az 
erdők megtisztítását támogat-
ja, de másféle segítő munkát is 
vállalhatnak az önkéntesek. A 
program szlogenje: Szívügyem 
a városom.
„Az Itthon Otthon projekt 
tizennégy év alatt az egyik 
legnagyobb közép-európai 
rendezvénnyé nőtte ki magát, 

tavaly 46 település, 155 vállalt 
és több mint tízezer önkéntes 
csatlakozott az akcióhoz. 
A vállalatok március 20-ig 
jelezhetik részvételi szándé-
kukat. Az önkéntesek május 
5-től 22-ig jelentkezhetnek 
a nasemesto.sk honlapon. 
Ugyanezen a webhelyen ápri-
lis végén már közlik, milyen 
munkákba kapcsolódhatnak be 
az önkéntesek. Június 1. és 3. 
között azokat az egyenpólókat 
is megkapják a vállalatok, 
amelyeket szétoszthatnak az 
önkénteseknek.
A nonprofit szervezetek már-
cius 27-ig regisztrálhatják 
projektjüket a programba az 
interneten elérhető űrlap kitöl-
tésével. A munka június 5-én 
és 6-án zajlanak. A részéletes 
információk a www.nasemesto.
sk honlapon olvashatók.
Idén első alkalommal magyar 
nyelvű tájékoztatót is kiadnak 
az akcióról.          (nasemesto.sk)

Februári véradók
Bándy György, Krisztina Birselová, Iveta Bodová, Adela 
Brtková, Brunczlík Viktor, Csölle Szabolcs, Czvedler Balázs, 
Katarína Fehérová, Ferenczy Anikó, Vladimír Jaloviár, Ján Jura, 
Gejza Kis, Erika Kováčová, Gabriela Kvassayová, Lancz Mik-
lós, Patrik Meiner, Barbara Meinerová, Mészáros Gabriella, 
Pavol Mihál, Zuzana Minarechová, Diana Molnárová, Soňa 
Pacherová, Rabina Szilveszter, Szabó Irén, Szegény Zoltán, 
Mária Véghová, Veres Gábor, Richard Višan, Hana Vlasková, 
Monika Výbochová, Katarína Zacharová, Annamária 
Zajíčeková, Simona Zakariásová, Soňa Zakariásová, Monika 
Zakariásová-Tóth, Zalabai Veronika, Paulína Zemesová, Juraj 
Zervan.

70. születésnapja alkalmából sok 
szeretettel köszönti

Sárközi Gizellát családja.
Kívánnak neki jó erőt, egészséget és még 
nagyon sok boldog évet családja körében.

Köszöntő

FEBRUÁR
2020. február 22.  Tóth Kristóf és Pőcz Enikő

2020. február 22 . - Borbél György - Bokor Mónika

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Új ablakok kerültek február 
folyamán az ispotály-kápol-
nára, amelyek Szent Kozmát 
és Szent Damjánt ábrázolják. 
A kápolna felújítását Peter 
Krivda művészettörténész 
felügyeli. A színes ablaküve-
gen a „Felújíttatott Somorja 
város által az Úr 2020. esz-
tendejében” felirat olvasható.
„A belső munkák nagy részét 
elvégeztük, az eredetinek meg-
felelő festést kapott a kápolna, 
a csontszínű, törtfehér árnyalat 
és a finom, aranyszínű rész-
letek nagyon szép összhatást 
mutatnak. Fokozatosan újít-
juk fel a padokat, az oltár már 
a helyén van. Restauráljuk a 
barokk elemeket is, amelyek az 
épület legértékesebb darabjai, 
például a piéta, amely körül-
belül száz évvel régebbi, mint 
maga a kápolna épülete. Ezek-
nek az elemeknek a helyreál-
lításával a napokban leszünk 

készen – mondta Peter Krivda. 
Új megvilágítást is kap az épü-
let, amelyet nyáron nyitnak 
meg a látogatók előtt.
A művészettörténész elmond-
ta, kiderült, hogy a kápolna 
helyén korábban egy nagyobb 
épület állt, egy kápolna vagy 
egy templom, megtalálták 
ugyanis az eredeti torony alap-
jait. Erről azonban nincsenek 
részletes feljegyzések az archí-
vumban. „Nagyon érdekes len-
ne Somorja történelmi térképét 
felvázolni, jóval többet kideríte-
ni a város és Sámot városrész 
történelméről. A templom tör-
ténete ugyanis szorosan össze-
függ a városéval, amit a fiata-
lokkal is meg kellene ismertet-
ni. Ez a kápolna a város egyik 
karakteres, meghatározó épü-
lete, és nagyon jó látni, hogy a 
somorjaiak törődnek vele, sze-
retik és szívükön viselik a sor-
sát” – tette hozzá.               (l, k)

Március elején a város több 
pontján megkezdődtek a szo-
kásos tavaszi munkák. Ezek 
során az Area Somorja Kft. 
munkatársai rendbe tették a 
zöldterületeket, feltakarították 
az utak szegélyét és kitisztítot-
ták a csatornahálózat víznyelő 
nyílásait.
Megkezdődött a kátyúk feltá-
rása is, ezek feltöltésére, leasz-
faltozására március második 
felében kerül sor. Folyamatban 
van a játszóterek takarítása és 
javítása, a homokozókba ápri-

lis folyamán kerül friss homok. 
Március elején megkezdődött 
az idén hatvanéves művészeti 
alapiskola bejárata előtti terü-
let felújítása. Ennek során kija-
vítják az épület homlokzatát, 
illetve kültéri világítótesteket, 
kerékpárállványt, padokat és 
zászlótartó árbocokat is kihe-
lyeznek. Sor kerül a bejárattal 
szemközti park felújítására 
is, az elöregedett növényzet 
helyére újat telepítenek. A 
munkákat várhatóan április 
végén fejezik be.   (l)
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Farsangi hangulatban 
zajlott az értékelés

Mérleget vont a Szlovákiai Nyugdíjasok Egységszervezete

Egészségügyi szakemberek 
előadásainak megszervezése 
és népszerűsítése, gyógy-
fürdői látogatások, rendsze-
res tanácsadás a civilizációs 
betegségekben szenvedő 
polgárok számára - ezek azok 
a megvalósított feladatok, 
amelyekről a somorjai egész-
ségkárosultak és civilizációs 
betegségekben szenvedők 
alapszervezetének az elmúlt 
évet értékelő ülésén számol-
tak be. 
Gódány Erzsébet elnök által 
vezetett aktív tagok országos 
viszonylatban is a legjobbak 
között vannak, hangzott el 
Alojz Partelnek, a szervezet 
országos elnökének köszön-
tőjében, aki hagyományosan 

idén is részt vett a somorjaiak 
ülésén. Nagyra értékelte a 
szervezet tevékenységét és 
terveit Veres Gábor alpolgár-
mester is, aki a városi önkor-
mányzat nevében köszöntötte 
a résztvevőket.
A helyi gimnázium zsúfolásig 
megtelt aulájában szinte az 
egész Felső-Csallóköz testvér-
szervezeteinek küldöttségei is 
nagy számban megjelentek. A 
hivatalos rész befejeztével és 
a rövid műsort követően meg-
szólalt a zene és elkezdődött a 
késő éjszakába nyúló mulat-
ság, bizonyítandó, hogy a sok 
betegség és gyötrődés ellené-
re ezek az emberek mernek és 
tudnak jó hangulatban barát-
kozni és szórakozni.                  (s)

A társadalmi és érdekvé-
delmi szervezetek életé-
ben általában az év első két 
hónapja a számadás ideje. A 
Somorján működő szerveze-
tek közül február derekán az 
ország legnépesebb szlová-
kiai nyugdíjasszervezetéhez 
- Szlovákiai Nyugdíjasok 
Egységszevezetéhez (JDS) - 
tartozó somorjai alapszerve-
zet tartotta évértékelőjét.
A bevezetőben a Kismagyaron 
működő baráti nyugdíjasklub 
hölgykoszorúja tréfás műsorral 
szórakoztatta a hazaiakat. Bors 
Mihály elnök beszámolójában 
elmondta, bár a tervezett válla-

lások és feladatok zömét sike-
resen megvalósították, az évet 
nem mondhatják teljes meg-
elégedéssel sikeresnek, hiszen 
az egyik legfontosabbnak tar-
tott feladatot, a taglétszám 
jelentős emelését a tagok és a 
vezetőség igyekezete ellené-
re nem sikerült megvalósítani. 
Ennek legfőbb oka a vezetőség 
szerint, hogy a városban több 
nagylétszámú nyugdíjasklub is 
működik, igaz más-más irányú 
érdekvédelmet és képviseletet 
megvalósítva. Ezért elhatároz-
ták, hogy a taglétszám gyara-
pítása céljából a közeljövőben 
újra toborzásba kezdenek és a 

vezetőség egyeztetést kezde-
ményez a többi, nyugdíjasokat 
tömörítő szervezet vezetőivel 
és a tagsággal is. Hiszik és vall-
ják, hogy az országos ernyő-
szervezet hatáskörében műkö-
dő helyi szervezetben vállalt 
tagságuk mellett a régebben 
létrejött, szépkorúakat tömö-
rítő szervezetek, klubok meg-
tarthatják szuverenitásukat. 
Köztudott, hogy egy személy 
egyszerre több szervezetnek is 
tagja lehet.
Az értekezleten vendégek is 
megjelentek, többek között 
Fazekas István elnök a járási 
vezetőség képviseletében, Für-

dős József, a Szlovák Vöröske-
reszt Somorján kiválóan műkö-
dő alapszervezetének elnöke 
és Domsitz Mária alelnök is. 
Megtisztelte továbbá a tagsá-
got és a vezetőséget Lakatos 
Annamária, a városi hivatal 
szociális részlegének vezetője 
és Orosz Csaba polgármester 
is, aki az önkormányzat továb-
bi támogatásáról biztosította a 
jelenlevőket. A szervezet tagjai 
a pénztári és ellenőri jelentést 
követően elfogadták a követ-
kező év tervét, majd az ülés 
bezárását követően a klubtagok 
zenés szórakozással zárták a 
napot.    (s)

Sok jubiláns elfogadta a város önkormányzatának meghivását 
azok közül, akik februárban ünneplik kerek, illetve félkerek szüle-
tési évfordulójukat. Az ünnepelteket Orosz Csaba polgármester 
üdvözölte és köszöntötte, majd a koccintást követően átadta a 
jelenlevőknek a város szimbolikus ajándékát. A virág és az aján-
dék kiosztását követően kellemes, hangulatos beszélgetés indult 
a szépkorúak közt, természetesen a polgármester részvételével. 
A születésnaposok közül többen is megköszönték a városvezetés 
figyelmességét.

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

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

Fájó szívvel emlékezünk március 28-án, 
halálának 4. évfordulóján a drága szeretett férjre, édesapára, 
nagyapára, dédapára, Méry Jánosra. Akik ismerték és szerették, 
emlékezzenek rá velünk együtt.

Szerető felesége, fiai, unokája, dédunokája és az egész család

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk március 4-én, 
halálának 7. évfordulóján ifj. Kalmár Károlyra

Jóságát és szeretetét örökre őrzik szülei 
és az egész család

Fájó szívvel emlékezünk március 24-én, 
halálának 6. évfordulóján 

Purger Sándorra
Emlékét őrző családja

El nem múló szeretettel emlékezünk 
március 14-én, halálának 1. évfordulóján a drága 

jó férjre, édesapára és nagyapára, 
Kovács Jozefre

Akik ismerték és szerették, áldozzanak 
emlékének egy néma pillanatot

Szerettei
Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen,

rég nem dobban családjáért, messze vitted, Istenem!
Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek,

akik szívből szerettek, nem felednek Téged.Lehunytad szemed, csendesen elmentél,
szívedben csak az volt, hogy minket szerettél.
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Balog István emlékére
Rövid betegség után, 2020. 
február 10-én elhunyt Balog 
István, Somorja társadalmi 
életének egyik ismert alakja.
Balog István 1938 február 
10-én született a közép-szlo-
vákiai Tonalján. Itt kezdte meg 
tanulmányait, majd a helyi 
gimnáziumban érettségizett. 
Ezt követően Pozsonyban 
szerzett tanítói képesítést 
zene és szlovák nyelv szakon.
1994-től haláláig a Somorjai 
Önkéntes Tűzoltó Testület 
tagja volt, 2009-ig szervezőként segítette a testület fúvós-
zenekarának munkáját, amelynek 1995 és 1998 között kar-
nagya is volt. A zenekar megalakulásának 130. évfordulója 
alkalmából nemzetközi fúvószenekari találkozót szervezett 
városunkban, aktívan foglalkozott az utánpótlás nevelésével 
is. Az önkéntes tűzoltó-testületben 1999-ben fő technikusi, 
2009-ben ifjú felügyelői rangot szerzett. 1996-ban és 2003-
ban példás munkájáért és érdemeiért kitüntették, 2004-ben 
tíz-, 2014-ben húszéves hűségérmet vehetett át. Dolgozott a 
Szlovák Labdarúgó Szövetségben is, alapító tagja, edzője és 
titkára volt az újonnan megalakult FC STK 1914 Somorja fut-
ball-klubnak.
Balog Istvántól 2020. február 13-án vettünk örök búcsút a 
somorjai temetőben.

Tisztelt pedagógusok!

Közeledik március 28., a pedagógusnap. 
Ez alkalomból mindannyiunk nevében őszinte tisztelettel 

köszöntjük pedagógusainkat. Hálásak vagyunk Önöknek, és 
szeretnénk felhívni a társadalom figyelmét is a pedagógusok 

munkájának fontosságára, a fiatalok nevelésének nehéz 
feladatára. Minden nap küzdenek az oktatási folyamat 

egyik legfontosabb tényezőjével, a bűvös, tanuló – tanár – 
tartalom hármassal. Hárompólusú egyenirányítóvá váltak 

digitalizált világunkban.
Kedves pedagógusok, még egyszer köszönetet mondunk és 

jó egészséget, kitartást és sok sikert kívánunk Önöknek!
Orosz Csaba polgármester

Vajas István, a tanügyi hivatal vezetője

Vadkerti
Imre

Derzsi
György

Kovács
Koppány

2020. MÁRCIUS 27.
NAGYSZARVA KULTÚRHÁZ, 19.00

JEGYEK ELŐVÉTELBEN: 8€
A HELYSZÍNEN: 10€

JEGYEK ELŐVÉTELBEN KAPHATÓK 
ELISABETH FODRÁSZAT, NAGYSZARVA 513 

(+421 907 179 876)

ETERNAL ART TATTOO&BEAUTY, 
SOMORJA , GAZDA SOR 43 

(+421 903 106 176)

LENTULAY ISTVÁN 
(+421 915 980 486)

A  h á r o m  k i r á ly o k  p r o d u k c i ó  b e m u tatj a :
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A ZALABAI ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR AJÁNLJA 
Amy Meyerson: Az elmúlt napok könyvesboltja
Miranda Brooks meglepődve értesül arról, 
hogy nagybátyja ráhagyta a Los Angeles-i 
könyvesboltját. Mirandának nemcsak a 
csőd szélén álló üzlet irányításával és a 
meglehetősen ellenséges boltvezetővel kell 
megbirkóznia, de a végére kell járnia nagy-
bátyja utolsó kincsvadászatának is. A férfi 
ugyanis nyomokat hagyott hátra számára a 
könyvesbolt polcain sorakozó könyvekben, 
amelyek révén nemcsak a férfi élettörténe-
te tárul a lány elé, hanem az is, miért szakadt ketté a családja 
azon a végzetes születésnapon. Amy Meyerson regénye lírai 
történet családról, szeretetről és a közösség gyógyító erejéről, 
valamint arról, hogyan formál minket a személyes történel-
münk azzá, akik vagyunk.

Robert K. Massie: 
A Romanovok – Az utolsó felvonás
1991 júliusában kilenc csontvázat emeltek ki 
egy sekély tömegsírból Szibériában, Jekatye-
rinburg közelében, alig néhány mérföldnyire 
az elhíresült pincehelyiségtől, ahol az utolsó 
cárt és a családját hetvenhárom évvel koráb-
ban meggyilkolták. De vajon a Romanovok 
maradványai kerültek elő? És ha igen, hol 
vannak a két legfiatalabb áldozat csontjai, aki-
ket feltehetően a család többi tagjával együtt 
végeztek ki? Lehetséges, hogy Anna Ander-
son, aki több mint hatvan éven át szerepelt az újságokban, valóban 
Anasztázia nagyhercegnő volt? A Romanovok választ kínál ezekre 
a kérdésekre, izgalmas részletességgel írva le az igazság feltárásá-
ra tett drámai erőfeszítéseket.

Tőzsér Árpád volt a városi könyvtár vendége
Talán nincs is olyan magyar 
folyóirat, újság, havilap a vilá-
gon, ahol nem jelent meg írá-
sa. Láthattuk, tapasztalhattuk, 
életének 85. évében is újra 
topon van, alkotói kedve majd-
nem a régi. Mint azt a beszél-
getés során ő maga is elmond-
ta, úgy érzi, adósa még az iro-
dalomkedvelőknek jónéhány 
művel és minimum még egy 
versválogatással.
Igazi irodalmi nagyágyút 
köszönthetett a Somorjai 
Zalabai Zsigmond Városi 
Könyvtár – a Nemzet Művésze, 
a Kossuth-díjas Tőzsér Árpád író 
érkezett író-olvasó találkozóra. 
A szlovákiai magyar irodalom 
Kossuth díjasai közül, Dobos 
László és Grendel Lajos halá-
la után, már csak te maradtál 
nekünk - mondta a beszélgetést 
indító felvezetőjében Csanda 
Gábor irodalomkritikus, szer-

kesztő, a Fórum Kisebbségkuta-
tó Intézet munkatársa.
Az irodalomelméleti és -tör-
téneti kiselőadásnak is beillő 
bemutatást követően érdekes, 
kimondottan kellemes, oldott 
hangulatú beszélgetés kezdő-
dött. Csanda rendhagyó módon 
több témát vetett fel a költőnek, 
hogy kiválassza közülük azt, 
amiről a legszívesebben beszél-
ne. Természetesen a hallgatóság 
is beszállt a témaválasztásba, 
így kerültek szóba Tőzsér szülei 
és nagyapja valamint a pász-
torkodás, a zene, a művészet és 
a halál viszonya, vagy a sízés, a 
repülés, a furulyák és az Agócs 
Gergőnek ajándékozott tároga-
tó is. Több egykori munkatárs, 
pályatárs jelenlétének és felve-
téseinek köszönhetően ismer-
hették meg az est résztvevői 
Tőzsér Árpád sokoldalúságát és 
nyílt meg ő maga is az érdeklő-

dők előtt. Idő hiányában és a köl-
tő életpályája sokoldalúságának 
okán csupán csak érintettük a 
szerkesztői, tanári és műfor-
dítói ténykedését. A találkozó 
záróakkordjaként, videofelvé-
telről meghallgattuk a Jászai 
Mari-díjas Dráfi Mátyás elő-
adásában Tőzsér Férfikor című 
művét. Szinte indulóként hatott.
A könyvtár vezetése remélhe-

tőleg rövid időn belül megszer-
vezi a folytatást és újabb talál-
kozó alkalmával részletesebben 
megbeszélgetjük majd a könyv- 
és lapszerkesztést, a tanári, a 
kritikusi és a műfordítói munkát 
és mindezek szépségeiről és 
buktatóiról is ejthetünk majd 
szót. Addig is Isten éltesse 
Tőzsér Árpádot erőben, egész-
ségben!    (s)

Figyelem! ELMARAD!
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Értesítjük a szülőket, hogy a gyermekek beíratása a 
Somorja fenntartói hatáskörébe tartozó óvodákba a 
2020/2021-es tanévre 2020. május 11-től május 15-ig tart.

Gyermekeiket a következő óvodákba írathatják:
Iskola utcai óvoda – magyar és szlovák tanítási nyelv
Mária utcai óvoda – magyar és szlovák tanítási nyelv
Szél utcai óvoda – magyar és szlovák tanítási nyelv
Vadász utcai óvoda – magyar és szlovák tanítási nyelv
Duna utcai óvoda – magyar és szlovák tanítási nyelv
Tejfalusi óvoda – magyar tanítási nyelv
Gazdasori óvoda – szlovák tanítási nyelv.

Az óvodákba azok 3-6 év közötti gyerekek nyernek felvételt, 
akik a 2020/2021-es tanévben 2020. szeptemberétől folya-
matosan látogatják majd az óvodát.
A felvétel során előnyt élveznek azok a gyerekek, akik
- betöltötték az 5. életévüket,
- halasztást kaptak a tankötelezettség alól,
- további halasztást kaptak a tankötelezettség alól.
Két évnél fiatalabb gyermek nem vehető fel óvodába.
Az oktatásügyi minisztérium 306/2008 számú, az óvodák-
ról szóló rendeletének 3. §-a (1) bek. értelmében a gyer-
mek az óvodába a törvényes képviselőjének az igazgatóhoz 
benyújtott írásos kérelme, valamint a gyermekorvos által 
kiállított igazolás alapján nyer felvételt. Ez utóbbinak tartal-
maznia kell, hogy a gyermek megkapta a kötelező oltásokat.
Speciális oktatási-nevelési igényű gyermek esetében a szü-
lőnek mellékelnie kell az illetékes pedagógiai-pszichológiai 
tanácsadó központ ajánlását is. 
A Tt. 596/2003 sz. jogszabálya 5. §-a (14) bek. a) pontja 
alapján a gyermek felvételéről az óvoda igazgatója dönt, 
amit hivatalos végzéssel erősít meg.
A szülő által leadandó kérvénynek tartalmaznia kell:
-  a gyermekre vonatkozóan: név, vezetéknév, születési 

dátum, lakhely, születési szám, állampolgárság, nemzeti-
ség, testi és lelki egészségi állapot, szellemi fejlettség, illet-
ve pedagógiai-pszichológiai eredmény,

-  a gyermek törvényes képviselőjére vonatkozóan: név, veze-
téknév, a munkáltató címe, állandó lakhely, telefonszám, 
e-mail cím,

-  a tanítás nyelvét,
- egész vagy félnapos óvodai ellátást igényel-e,
- a gyermek korábban látogatott – nem látogatott óvodát,
- az óvodalátogatás kezdetének dátumát,
-  a kérvényezés időpontját és a kérvényező aláírását.
Közelebbi tájékoztatást az egyes óvodák nyújtanak.

Beíratás az óvodákba

Két alkalommal is fergeteges hangulatú farsangi forgatag volt a 
Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskolában. Közönség 
elé léptek a somorjai iskola növendékei, valamint hazai, ausztri-
ai és magyarországi baráti iskolák tanulói. A nemzetközi farsangi 
diákhangversenyt, képzőművészeti kiállítás és az Anna Mráziková 
által tervezett és kivitelezett jelmez- és farsangi ruhabemutató 
tarkította. A második farsangi koncert és kiállítás színvonala is 
méltó volt az alapításának idén 60. évfordulóját ünneplő intéz-
mény hagyományaihoz.

2020. február 11-én rendezték meg a német nyelvi olimpia kerü-
leti fordulóját Nagyszombatban. A Madách Imre Gimnáziumot  
a 8-9., illetve a terció-kvartó osztályosok kategóriájában Batta 
Gergely Sebestyén, a kvartó osztály tanulója képviselte, aki a 3. 
helyen végzett. Csáder Tamás a 3. A osztályból a 2B kategóriá-
ban versenyzett, és az 1. helyet szerezte meg. Ezzel a helyezéssel 
ő képviseli Nagyszombat megyét a német nyelvi olimpia országos 
döntőjében.

Február 6-án színes jelmezekbe öltözött gyerekek zsivajától volt 
hangos a somorjai Kukkónia Szabadidőközpont. Királylány, bohóc, 
százlábú, tigris és sok más emlékezetes alak ropta együtt a tán-
cot. A késő délutánig tartó farsangi mulatságot a tomboladíjak 
kisorsolása koronázta meg.
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Márciusban rengeteg munka 
vár ránk. Kezdjük a gyümöl-
csösben, ahol, hála az enyhe 
februárnak, már elkezdhettük 
a gyümölcsfák metszését. 
Legkorábban a ribiszke-, a kösz-
méte-, a szeder-, a josta- és a 
málnabokrokat metsszük meg, 
mert ezek korán kizöldülnek. 
Ezt követi az alma-, a körte-, 
a szilva-, a cseresznye-, és a 
meggyfa metszése. Ezt a virág-
rügyek fakadása előtt végezzük. 
A kajszi- és az őszibarackfákat 
elég lesz pirosbimbós állapot-
ban, közvetlenül virágzás előtt 
metszeni. A metszés után a 
nagyobb vágási felületeket 
sebkezelővel kenjük le. Fon-
tos továbbá az előző évről a 
fán maradt gyümölcsmúmiák 
eltávolítása. A szőlő metszését 
a fagyok elmúltával, de még 
rügyezés előtt végezzük el. A 
másik fontos teendő a tavaszi 
lemosópermetezés, amelyet 
vagy réztartalmú (Kuprikol 50, 
Champion 50WP, Cuproxat 
SC) vagy kéntartalmú (SulCa) 
készítményekkel végzünk, ami-
kor a hőmérséklet már meg-
haladja a 7 °Celsius-fokot. Ez 
a kezelés a gombabetegségek 
ellen nyújt védelmet. A máso-
dik fázisban következik az 
olajos lemosópermetezés, az 
ehhez szükséges készítmény 
Predjarný postrek márkanéven 
van jelen a piacon. Akkor per-
metezzünk, amikor a hőmér-

séklet tartósan 15 °C felett van, 
vagyis a gyümölcsfák rügye-
zésekor. Ez a permetezés az 
áttelelő rovarok és az atkák 
irtására szolgál. E kétfázisú 
lemosópermetezésnek idén 
különösen nagy a jelentősége, 
ugyanis rendkívül egyhe télünk 
volt, ezért a korokozók is jóval 
nagyobb számban vészelték 
át a telet. Az őszibaracknál a 
tafrinás levélfodrosodás elleni 
védelemre a réztartalmú keze-
lésen kívül ajánlatos organikus 
(Syllit 65WP) növényvédőszert 
is alkalmazni, akár kétszeri 
alkalommal is. További fon-
tos teendő a meggy, a kajszi, 
az őszibarack és a cseresznye 
monília elleni védelme. Ezt két-
szer, a virágzás kezdetén, illetve 
elvirágzás előtt kell elvégezni 
(Signum illetve Prolectus).
A zöldségeskertben a legfonto-
sabb teendő a talaj előkészítése 
a veteményezéshez. A talaj-
lazítást legalább két héttel az 
ültetés előtt végezzük el, majd a 
talajt hagyjuk ülepedni. A talaj-
lazítás nagyszerű a tápanyag-
pótlásra is, tápanyagok híján 
ugyanis a növények nem tudnak 
megfelelően fejlődni majd beér-
ni, illetve kevésbé lesznek ellen-
állók a betegségekkel szemben. 
A tápanyagpótlás formája lehet 
szerves és szervetlen is. Szer-
ves trágyaként használjunk 
tőzeget, komposztot és állati 
eredetű szerves trágyákat. Az 

állati eredetű szervestrágya 
használatánál érdemes betar-
tani a következő szabályokat: 
frissen trágyázott talajba csak 
a következő növényeket ültet-
tessük: paradicsom, paprika, 
uborka, tök, dinnye, zeller, bur-
gonya vagy káposztafék. A 
második évben vethetünk sár-
garépát, petrezselymet, retket, 
spenótot, illetve duggathatunk 
vöröshagymát és fokhagymát. 
Csak a trágyázást követő har-
madik évben vessünk borsót 
vagy babot.
A szervetlen tápanyagpótlás 
formája a műtrágyázás, amely 
történhet egykomponensű 
(ammóniumnitrát, kálium-
szulfát, szuperfoszfát), illetve 
kombinált műtrágyával (NPK, 
Cererit). Egyre elterjedtebb a 
mésznitrogén (Dusíkaté vápno 

– Perlka) használata. Talajsteri-
lizáló hatásának köszönhetően 
pusztítja a károsító gombákat, 
csökkenti a fonalférgek kártéte-
lét, pusztítja a csigák tojásait és 
a fiatal csigákat, írtja a csírázó és 
fiatal gyomnövényeket. Fontos, 
hogy legalább két héttel a vetés 
előtt a földbe juttassuk.
Március végén a konyhaker-
tünkben földbe kerülhet a 
hidegtűrő korai cukorborsó. 
A 9 °C fölötti talajba beleke-
rülhet a tavaszi fokhagyma 
majd a sárgarépa, a retek, a 
petrezselyem, a spenót és a 
hagyma. Fagymentes időben 
a hónap végétől ültethetjük 
a korai burgonyát. Ha fehér 
fátyolfóliás takarást alkalma-
zunk, a növényeket nagyobb 
biztonságban tudhatjuk. 

  Lelkes Róbert  (Agrosam)

Március a kertben
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A nézők tapsa lesz a mérvadó

Végre foci! Négy hónap után 
ismét benépesül a Pomlé. 
A somorjai szurkolók már 
nagyon várják, hogy kedven-
ceiknek szurkolhassanak. 
Mivel telt a hosszú szünet az 
STK Somorja háza táján? Mi 
várható tavasszal a II. ligá-
ban? Horváth Csaba, a foci-
klubunk elnöke árulta el a 
részleteket.

Hogyan jellemezné a felké-
szülést?
Hosszú volt, hisz négy hónapja 
volt az utolsó bajnoki találkozó. 
December elejéig még edzettek 
a srácok, majd pár hét szünetet 
kaptak. A téli felkészülés elején 
újdonságot vezettünk be, a srá-
cok terhelési teszteken vettek 
részt. Az eredmények alapján 
az edzők mindent megtudtak 
a játékosok felkészültségéről, 
állapotukról. Nagyon sok felké-
szülési meccset játszott a csa-
pat, melyeken mindenki lehe-
tőséget kapott, hogy bizonyít-
son. Több próbajátékos is volt 
nálunk, de tartottuk magunkat 
ahhoz, amit megfogalmaztunk: 
a legfontosabb a minőség, nem 
a mennyiség.

Hogy látja, sikerült megfelelő 
játékosokat igazolniuk?
Úgy érzem, igen. Az egyik leg-
fontosabb az volt, hogy meg-

erősítsük a védelmünket, mivel 
csapatkapitányunk, Vlado 
Pončák gyakran lesérült. Sike-
rült leigazolnunk a magyar-
görög állampolgárságú Kons-
tantinos Oikonomout (Koszta) 
és a szerb Nikola Unkovičot. A 
középpályára Denis Jančo érke-
zett, akinek nemzetközi tapasz-
talatai vannak, és sikerült leiga-
zolnunk a gyors brazil szélsőt, 
Matheust. Főleg Koszta leiga-
zolásának örülök. Nemzetközi 
tapasztalatokkal a háta mögött 
vezéregyéniségünké válhat. 
Sokat várok Denis Jančótól is.

Tizenhárom felkészülési 
meccset játszott a csapat.  
Mit mutattak ezek a találko-
zók?
Voltak olyan meccsek, melye-
ken jobban szerepeltünk és 
voltak, amelyeken gyengéb-
ben. Figyelembe kell venni, 
hogy az edzőnk próbajátéko-
sokat szerepeltetett. Focis-
tákat más-más poszton is 
kipróbált. Azt azonban lehe-
tett látni, hogy a csapat játék-
rendszere fokozatosan kiala-
kult, megszokták egymást 
a játékosok, beépültek az új 
focisták. A Puskás Akadémia 
elleni találkozón kipróbáltuk a 
modellt a DAC-játékosokkal 
is. Nem lehet messzeme-
nő következtetéseket levon-

ni a felkészülési meccsekből.  
A csapat igazi arcát a bajnoki 
találkozók fogják megmutatni.

Milyen szinten van az együtt-
működés a DAC-cal?
Nyáron nem volt sok időnk, de 
sikerült leraknunk az alapokat, 
elkezdtük az együttműködést a 
dunaszerdahelyi klubbal. Foko-
zatosan csiszolódott az együtt-
működés, az őszi idény végén 
nagyon jól működött. A téli szü-
netben a MOL Akadémiában 
kitűnő feltételek mellett tudtunk 
készülni, minden adott volt a 
magas szintű munkához, a Pus-
kás Akadémia elleni találkozót 

természetes füvön játszhattuk. 
Egyszóval: nagyon pozitív, remek 
az együttműködés a DAC-cal.

Mit vár a tavaszi idénytől?
A minimális cél a bennmara-
dás a II. ligában. De ennél töb-
bet várok a csapattól. Minden 
feltétel adott, hogy egy remek 
tavaszt fussunk. Bízom benne, 
hogy eredményes, szórakoz-
tató focit fogunk játszani. A 
legjobb visszajelzés az lesz, ha 
sokan lesznek a meccseinken a 
Pomléban és a szurkolók taps-
sal fogják jutalmazni a játéko-
sainkat. Zengjen hangosan, 
hogy Hajrá Somorja!

AZ STK SOMORJA TAVASZI PROGRAMJA
Március 8.: STK–Máriatölgyes - 2:1

Március 15.: Ligetfalu–STK

Március 22.: STK–Tőketerebes

Március 28.: Bártfa–STK

Április 5.: STK–Zsolna B

Április 12.: STK–Kassa

Április 19.: Rózsahegy B–STK

Április 22.: STK–Puhó

Április 26.: Slovan B–STK

Május 3.: STK–Zólyombrézó

Május 9.: Poprád–STK

Május 16.: STK–Szakolca

Május 23.: Liptószentmiklós–STK

Felső sor balról: Sármány Róbert, Konstantinos Oikonomou, Lukáš Leginus, Sharani Zuberu, Nagy Péter, Jakub Čunta, Kovács Gergely, Nikola Unković
Középső sor balról: Juraj Hajdúch, Paulík Szabolcs , Magyar Attila, Molnár Jakab, Draško Matej Marić-Bjekić, Martin Rymarenko, Denis Jančo, Matheus, 
Ľubomír Mezovský, Vladimír Fuják, Jakub Bubák
Alsó sor balról: Aldo Baéz, Vladimír Pončák, Juraj Baláž (pályaedző), Ján Blaháč (edző), Horváth Csaba (klubelnök), Csölle Roland (csapatvezető), Róbert 
Végh (fyzioterapeut), Juraj Pančík, Méry Tamás
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HAT SOMORJAI KOSARAS A VÁLOGATOTTBAN 

FAZEKAS ÁRPÁD JÓL SZEREPELT VARSÓBAN

HÁROM SIKERES KAJAKOS LÁNY

OLÁH OLIVER PECHJE

LINKA TIBOR VILÁGCSÚCSA

SZLAMA ANGELIKA A HARMADIK LEGJOBB

A szlovák női kosárlabda-válogatott februárban Rózsahegyen 
edzőtáborozott. Suja György edző keretében hat olyan játékos 
volt, aki a somorjai csapatban nevelkedett, vagy jelenleg a csa-
patunkban játszik. Mégpedig Orosz Szabina (jelenleg San Gio-
vanni/Olaszország), Szlama Angelika (Gdynia/Lengyelország), 
Alexandra Hašková (Pöstyén), Simona Marcová és Suja Tímea 
(mindkettő SKK Somorja). Horvátová Laura a tartalékok között 
volt.

A somorjai vívók Varsóban vettek részt az U17-es Európa-
Kupa idei utolsó idénybéli versenyén. A lengyel fővárosban 
22 ország 158 versenyzője vívott. Legeredményesebb Fazekas 
Árpád volt, aki a nyolcadik helyet szerezte meg.

Az X-Bionic Sphere sportközpontban került sor a kajak-kenu 
Szlovák Kupa 2019-es idény kiértékelésére. Három somorjai 
kajakost tüntettek ki. Libai Laura (U13-as lányok kategóriája) 
összesítve a második lett, Sidó Bianka (kadét lányok) és Seregi 
Karolina (junior lányok) pedig a harmadik helyet harcolta ki. 

Rangos, a Nemzetközi Birkózó Szövetség rendezte versenyen 
vett részt Oláh Olivér, a Gladiátor Somorja junior versenyző-
je az osztrák Götsitzben. Olivér nagyon jól birkózott, legyőzte 
török és amerikai ellenfeleit, ezzel bejutott a döntőbe, ahol 
azonban kiújult sérülése miatt nem tudott versenybe szállni.

Linka Tibor számára remekül indult a 2020-as év. A somorjai 
kajakos világcsúccsal nyerte meg az ergométeres szlovák bajnok-
ság 200 méteres versenyét (36,440 másodperc). 

Pozsonyban került sor 
a 2019-es év kosárlab-
da-gálaestre, melyen 
a legjobbakat díjaz-
ták. Nagyon büszkék 
lehetünk a somorjai 
lányokra, a szakembe-
rek szavazatai alapján 
hárman bekerültek 
a legjobb tíz közé. 
Szlovákia legjobb 
harmadik női kosara-
sa Szlama Angelika 
lett. Negyedik Orosz  
Szabina, Suja Tímea 
pedig a kilencedik.
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Szidta és sértegette
 az édesanyját

Február 3-án éjszaka egy beje-
lentést ellenőriztek a városi 
rendőrök egy Kaszárnya utcai 
címen. A bejelentő azt mond-
ta, egy fiatalember kiabál és 
agresszíven viselkedik az édes-
anyjával. A helyszínen a beje-
lentő azt mondta a rendőröknek, 
hogy fia szidja és sértegeti. Azt 
is elmondta, hogy hosszú ideje 
problémák vannak a fiúval, nem 
akar iskolába járni és agresz-
szíven viselkedik. Már pszicho-
lógushoz is el kellett mennie. 
A járőrök felszólították a fia-
talembert, hogy ne viselkedjen 
így, amit ő meg is ígért, és azt 
mondta, az eset nem fog megis-
métlődni.

Kitörte a szél 
a transzformátorállomás 

ajtaját
Arról érkezett bejelentés február 
4-én a Tejfalusi útról, hogy nyit-
va áll a transzformátorállomás 
ajtaja, ami balesetveszélyes. A 
helyszínen a városi rendőrök 
megállapították, hogy az erős 
szél lökte ki az 751/12-es transz-
formátorállomás ajtajának fém 
csuklópántját, ennek következ-
tében nyílt ki az ajtó. A meghi-

básodásról értesítették az áram-
szolgáltatót, és ideiglenesen 
bezárták a meghibásodott ajtót.

Verekedés a bár előtt
Rendzavarás miatt vonultak ki 
a városi rendőrök egy Fő utcai 
bárhoz február 7-én. A bár előtt 
veszekedés tört ki egy kb. húsz-
fős csoport között. A csoport 
egyik tagja fizikailag is meg-
támadott egy férfit, akinek az 
ütés következtében megsérült 
a feje. A városi rendőrök érte-
sítették az állami rendőrséget, 
akik átvették az ügyet. A férfi 
közölte, hogy feljelentést akar 
tenni a támadója ellen. A men-
tőket is kihívták, akik a helyszí-
nen ellátták a férfi sérülését, 
majd a dunaszerdahelyi kórház-
ba szállították.

Az autóban maradt a kisbaba
Február 8-án, délután a tűzoltók 
kérték a városi rendőrség segít-
ségét. A buszmegállóhoz közeli 
parkolóban egy személyautó 
sofőrje, amikor kiszállt, vélet-
lenül bezárta a jármű összes 
ajtaját és nem tudta újra kinyitni 
őket. Az autóban egy 9 hónapos 
gyerek volt. A tűzoltók betörték 
az ablakot, úgy nyitották ki az 
ajtót.

Sérült egerészölyvet mentet-
tek meg a városi rendőrök

Február 16-án délután  
a Négyeseki útra hívták  
a városi rendőröket, ahol a 
bejelentés szerint egy sérült 
ragadozómadarat találtak. A jár-
őrök meg is találták a helyszínen 
a sérült egerészölyvet. Értesítet-
ték az illetékes természetvédel-
mi hivatalt, amelynek munkatár-
sa állatorvoshoz vitte a madarat.

Bútorok és régi ajtók 
a szemétlerakó mellett 

Február 18-án arról érkezett 
bejelentés a Gazdasorról, hogy 
valaki oda nem való hulladékot 
– régi bútort, ajtókat, felszedett 
padlóburkolatot – rakott le a sze-
metes konténerek mellett. A ház 
gondnoka azt mondta a rend-
őröknek, hogy valaki ideiglene-
sen helyezte oda a hulladékot. 
Amikor délután újra ellenőrizték 
a környéket a járőrök, megállapí-
tották, hogy a kirakott tárgyakat 
elszállították.

Román állampolgár kéregetett 
a bevásárlóközpontban

A Pozsonyi útról érkezett beje-
lentését a városi rendőrségre 
február 20-án, a bejelentő azt 
mondta, egy ismeretlen személy 

kéreget a bevásárlóközpontban. 
A helyszínen kiderült, hogy az 
illető román állampolgár. Tetté-
vel törvényt sértett, amiért hely-
színi bírságot szabtak ki rá.

Póráz nélkül szaladgáltak 
a kutyái a városban

Február 20-án délután arról tett 
bejelentést egy telefonáló, hogy 
kutyák szaladgálnak szabadon a 
fő utcán, a posta mellett. A jár-
őrök a helyszínen megtalálták a 
kutyákat, és a gazdájukat is, aki-
nél nem volt igazolvány. A nőt 
figyelmeztették, közölték vele, 
hogy kihágást követ el.

Kigyulladt egy családi ház 
Bucsuházán

Tűz miatt riasztották február 
21-én délután a városi rendőr-
séget. A tűz Bucsuházán, egy 
családi házban ütött ki. A városi 
rendőrök biztosították a hely-
színt, amíg a tűzoltók eloltották 
a tüzet.

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

Három lopási ügyet derí-
tettek fel, és két gyanús, 
az ügyekkel összefüggésbe 
hozható férfit vett őrizetbe a 
napokban a dunaszerdahelyi 
rendőrség.
Egy károsult arról tett bejelen-
tést, hogy kilopták a kézitás-
káját az autóból. A táskában 

a tulajdonos személyes doku-
mentumain és az autó papír-
jain kívül 1400 euró készpénz 
is volt. A rendőrök hamarosan 
elfogták a gyanúsítottat, egy 
fiatal dunaszerdahelyi férfit, aki 
bevallotta a lopást. Az ellopott 
tárgyakat átadta a rendőrség-
nek, de a pénzt elköltötte.

A két másik bűncselekmény 
elkövetésével egy 64 éves 
dunaszerdahelyi férfit gya-
núsítanak. A férfi két számí-
tástechnikai műszaki beren-
dezést lopott el egy családi 
ház előtt parkoló autóból, 
amit nyitva hagyott a sofőr. 
A lopással több mint 3600 
euró kárt okozott a tulajdo-
nosnak, egy távközlési cégnek. 
Nem sokkal később egy másik 
nyitva hagyott autóból egy 
fúrót lopott el a tartozékaival 
együtt, amivel 870 euró kárt 
okozott. A két bűncselekmény 
elkövetése miatt egy év bör-
tönbüntetésre ítélte a bíróság.
A rendőrség figyelmezteti 
a lakosságot, mindig ellen-

őrizzék, hogy bezárták-e a 
lakást vagy az autót, és soha 
ne hagyjanak pénz, értéke-
ket vagy iratokat az autóban.

Két tolvajt fogott el a dunaszerdahelyi rendőrség



A GAZDAG TERMÉS
 ALAPJA A JÓ VETŐMAG

ŠAMORÍN, Gazdovský rad 41- DOM SLUŽIEB, Tel.: 031/562 22 52  www.agrosam.sk

OSVEDČENÉ OSIVÁ - BOHATÁ ÚRODA

Vaše 2% významne pomôžu Leonardovi 
v napredovaní a zlepšení kvality života.

Leonard trpí DMO a viacerými diagnózami.
Z celého srdca Vám ďakujeme za pomoc.

Adója 2 százalékával nagyban 
hozzájárulhat Leonard gyógyulásához és élet-

minőségének javításához.
Leonard DMO-ban és egyéb betegségekben szenved.

Segítségét tiszta szívünkből köszönjük!

www.leonardovacesta.sk
Občianske združenie LEONARDOVA CESTA, IČO: 37929020



Gyógyító hétköznapok, 
vasárnapi érkezéssel

saját fürdőrészleg használattal, 
vasárnapi érkezéssel.

A csomag tartalma:
• szállás félpanzióval (bőséges svédasztalos reggelivel 

,kenéjécnedem sezivygóyg ttedef tájas adollázs a  •
úszómedencéjének és szaunájának használata  

• parkoló használat
• Fürdőköntös bekészítés
• Hajnal szárny: 155.- Euro/fő/5éj
• Kikelet szárny (tágasabb szoba): 171.- Euro/fő/5éj

Hajnal Hotel *** Gyógy- és wellness szálloda
Telefon: 

Mobil: 06 (30) 539-4173 Fax: 06 (49) 505-199
info@hajnalhotel.hu E-mail: hajnalpa2@t-online.hu

Weboldal: www.hajnalhotel.hu
Facebook: Hajnal Hotel FACEBOOK oldala

Elektro-szaküzletet keres Somorján? Forduljon bizalommal a GM Elektro K� .-hez, amely élvonalbeli 
gyártók kiváló minőségű termékeinek széles skálájával várja Önt.

Hľadáte v Šamoríne predajňu s elektroinštalačným materiálom? Obráťte sa na � rmu GM Elektro, s.r.o., 
ktorá ponúka široký sortiment vysoko kvalitného elektromateriálu od popredných výrobcov.

Elektroinštalačný materiál
Hľadáte v Šamoríne predajňu 
s elektroinštalačným materiálom? 
Obráťte sa na fi rmu GM Elektro, s.r.o., 
ktorá ponúka široký sortiment vysoko 
kvalitného elektromateriálu 
od popredných výrobcov.

Elektro-szaküzletet keres Somorján? 
Forduljon bizalommal a GM Elektro Kft.-hez, 
amely élvonalbeli gyártók kiváló minőségű 
termékeinek széles skálájával várja Önt.

Senecká cesta 2350/22A
931 01 Šamorín


