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Áldott, békés karácsonyt és sikerekben 

gazdag, boldog új évet kívánunk minden 

kedves olvasónknak

Ha Karácsony nem lenne…
Karácsony a szeretet földre 
hajolásának az ünnepe, az ég 
üzenete a földnek. Mi lenne 
szeretet nélkül az élet? Milyen 
sivár, egyhangú lenne a lét.
Ha karácsony nem lenne… 
Szinte megdöbbenéssel gon-
dolunk erre a lehetőségre.
Eszünkbe jut, hogy milyen volt 
a föld az első karácsony előtt. 
Sötétség borította és éjszaka 
borult a népekre. A pogány 
világban volt művészet, iroda-
lom, ismerték a filozófiát, gon-
dolkoztak a lét nagy kérdései 
fölött. De mindenből hiány-
zott az életet átfogó szeretet. 
Voltak Athénben színházak, 
Rómában hatalmas arénák, 
hol a művészetnek és a test 
kultuszának áldoztak, de nem 
voltak kórházak. A beteg, szen-

vedő ember megvetett valaki 
volt. 
Ha az első Karácsonyra a szere-
tet nem hajol le a földre, akkor 
még mindig tart a sötét éjszaka, 
utunk még mindig pusztulásba 
vezetne, ahonnét nincs kivezető 
ösvény.
Ha Karácsony nem lenne…! 
Mi volna az életünk a mosta-
ni bizonytalanságban, mikor 
a háború réme és tüze ütö-
geti fel a fejét s a kétségbe-
esés örvénye tátong előttünk, 
hogy elnyelje mindazt, amit az 
emberiség szépet és nemeset 
alkotott? Mi lenne velünk, ha 
az a hiedelem uralná a lelkün-
ket, hogy a gyűlölet, az ellen-
ségeskedés, a kegyetlenség 
semmisíti meg a jóságot, a 
szeretetet? 

Karácsony azt hirdeti, hogy 
a szeretet a leghatalmasabb. 
Isten szeretettel váltotta meg a 
világot, s a szeretet nem enge-
di, hogy diadalmaskodjék az 
erőszak és az önzés. Ideig óráig 
kísérletezhet, s háborgó ereje 
fölött bizonyára meg is döbbe-
nünk. De hitünk azt tartja, hogy 
a karácsonyi fényt semmiféle 
sötétség nem képes megsem-
misíteni. Azért ne csak arra gon-
doljunk, hogy mi volna, ha Kará-
csony nem lenne, hanem adjunk 
hálát az Istennek, hogy Kará-
csonyt ünnepelhetünk, s kérjük 
őt, hogy ez a nap legyen neki a 
dicsőség, emberek közt pedig a 
jóakarat, a békesség ünnepe.

Lic. Fizély Ödön
Az írás a Somorja és Vidéke 

1936-os kiadásában jelent meg

Versenyben 
a vírussal

November közepére sajnos újra 
látványosan romlott a járvány-
helyzet az országban. Utolért 
bennünket a pandémia újabb 
hulláma. 
A szakértők egyetértenek abban, 
hogy a koronavírus-járványt, bár 
voltak optimista előrejelzések, jó 
ideig még nem tudjuk leküzdeni. 
Az idei karácsonyunkat is be fog-
ja árnyékolni.
Nehéz újra megszokni a szigorú 
korlátozásokat azután, hogy a 
nyáron és kora ősszel már-már 
visszakaptuk a járvány előtti éle-
tünket, és a távolságtartás, a kéz-
fertőtlenítés mellett jóformán sza-
badon létezhettünk, utazhattunk. 
Most azonban újra vissza kell tér-
nünk a szomorú valósághoz.  (s) 
       Folytatás a 8. oldalon
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Adventi díszbe öltözött a város
Városunk óvodáinak és iskoláinak pedagógusai 
idén is gondoskodtak arról, hogy ünnepi disz-
ben pompázzon a város központja és a forgal-
masabb közlekedési csomópontok. Köszönjük 
valamennyiüknek.                    (l)

Fő tér – Kiskakas Bölcsőde és Óvoda

Szél utcai körforgalom – Bél Mátyás Alapiskola

Gútori úti körforgalom – Corvin Mátyás Alapiskola

Fő utca, a városi hivatal előtt – Tejfalusi Óvoda Csölösztői úti körforgalom – Szél Utcai Óvoda

Fő utca, a városi hivatallal szemben – Duna utcai ÓvodaA tejfalusi kápolna előtti tér – Tejfalusi Alapiskola

Mély úti körforgalom – Iskola utcai Óvoda
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MEGEMLÉKEZÉSEK

„Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk
enyhíti hiányát ha álminkban látjuk.

Az ész megérti de a szív soha,
hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van oda.

Az élet múlik, de akit szeretünk,
arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.”

Fájó szívvel és el nem múló szeretettel 
emlékezünk december 15-én halálának 

15. évfordulóján
MEZZEI SZILVESZTERRE (Somorja)

Szerető családja

Szeretettel emlékezünk halálának 
25. évfordulóján

BARTALOS ANDRÁS mérnökre,
aki 1996. december 2-án eltávozott közülünk.

Emlékét őrzi öccse családjával.

KÖZÉLET

Négynyelvű információs táblák a Mátyás-szobornál

Folytatódik a rendelőintézet 
belső tereinek felújítása

Magyar, szlovák, angol és 
német nyelvű információs 
táblák kerültek a Fő téren 
álló Mátyás-szoborhoz. A 
táblák kihelyezését a képvi-
selő-testület kulturális szak-
bizottsága kezdeményezte. 
A táblaavatón jelen voltak az 
önkormányzat képviselői, a 
helyi alap- és középiskolások 
rövid kultúrműsort adtak. Az 
emlékműsort Varju Péter, a 
kulturális bizottság elnöke, 
a Csemadok Somorjai Alap-
szervezetének alelnöke szer-
vezte.
„Hunyadi Mátyás történel-
münk egyik legkiemelkedőbb 
uralkodója, Szent Istvánnal 
és Szent Lászlóval egyetem-
ben a magyar királyi esz-
ménykép megtestesítője – 
hangzott el az ünnepségen. – 
Nem csak rendkívüli művelt-
sége, pompás udvartartása, 
páratlan könyvtára és bőke-
zű művészetpártolása emelte 
ki kora uralkodóinak sorából, a 
harcmezőn is jelentős sikere-
ket ért el. Országa csakhamar 
birodalmi méreteket öltött.”
Az uralkodó 1466. november 
9-én érkezett Somorjára, két 
napot töltött itt kíséretével. 
Itt-tartózkodásának bizo-
nyítéka két, innen keltezett 
levele. Mátyás már korábban 
is megerősítette és gyarapí-
totta Somorja kiváltságait a 
vámmentesség, a révjog és 
a földesúri hatlomtól függet-
len önkormányzatiság terén. 
Úgy tűnik, elégedett volt a 

somorjaiak vendégszerete-
tével, mert később is nagyon 
kegyes volt a város polgárai-
hoz: 1468-ban Szap, 1483-ban 
pedig a Balázsháza nevű bir-
tokot adományozta a város-
nak, majd 1488-ban újfent 
megerősítette privilégiumait. 
A legújabb kutatások szerint 
Mátyás király két alkalommal 
járt Somorján, a második láto-
gatás időpontja 1469. október 
7-e volt.
Lébó Ferenc szobrászművész 
Fő téren álló alkotását 2016. 
novemberében leplezték le. A 
nemrég átadott két informáci-
ós tábla Újhelyi Milán és Len-
gyel József munkája.             (l)

Újabb szakaszához érkezett 
a rendelőintézet belső terei-
nek felújítása, a várótermek-
ben több mint száz új széket 
helyeztek el.
Somorja önkormányzata 2017-
ben kötött szerződést az épü-
letet üzemeltető MPBH Kft. 
lakáskezelő vállalattal a 360 
ezer eurós beruházásról. Kür-
thy Sándor, a vállalat ügyveze-
tő igazgatójának tájékoztatása 
szerint ebből az összegből 
kicserélték az épületen az ajtó-

kat és az ablakokat, felújították 
a gyógyszertár helyiségeit, a 
fennmaradt pénzből pedig idén 
felújították a padlót és a lép-
csőt, korszerűsítették a föld-
szinti mosdókat, új székeket 
vásároltak és még az év végéig 
felújítják a liftet is. A költségek 
mintegy 27 ezer euróval lépik 
túl a keretet. A különbözetet 
az önkormányzat állja, mivel a 
városnak érdeke, hogy jól fel-
szerelt, korszerű egészségügyi 
központja legyen.                     (l)

A táblák kihelyezését a kultúrális szakbizottság kezdeményezte

A nemrég átadott két információs tábla Újhelyi Milán és Lengyel József munkája
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Bezár a Piton bár

Új rehabilitációs központ Légen

KÖZÉLET

Bezár a városközpontban 
működő Piton bár, nem hosz-
szabbítja meg a város működ-
tető bérleti szerződését. 
Az utóbbi időben – főleg idén 
július óta – megszaporodtak az 
éjszakai rendbontások a Szél 
utcai Piton bárban és környékén. 
Napirenden voltak a verekedé-
sek, leginkább péntekenként. 
Szeptemberben és októberben 
két súlyos ügyet is vizsgált a 
rendőrség, sőt a rendőrökre is 
rátámadtak. Szeptemberben 
tömegverekedést tört ki a bár 
előtt, szerb és macedón állam-
polgárok verekedtek össze, egy 
ember súlyosan megsérült, több 
helyen betört a koponyája, eltört 
az arccsontja.
Októberben rátámadtak egy 
férfira a Piton bár előtt, a sér-
tett agyrázkódást szenvedett, 
több csontja eltört, meg kellett 
operálni. Szintén októberben 
rátámadtak a bárban intézkedő 
rendőrökre, és korábban is szin-
te mindennaposak voltak a vere-
kedések, a rendbontások, több 
súlyos testi sértés történt. 

Kritikussá vált a helyzet
„Több évtized után úgy döntöt-
tünk, nem hosszabbítunk szer-
ződést a bár üzemeltetőjével. 
Évről évre romlott a helyzet, 

mintegy 10 éve olyan vendégkör 
kezdett járni oda, amely folya-
matosan gondokat okozott, az 
utóbbi 5, de főleg a legutóbbi fél 
évben pedig már kritikussá vált 
a helyzet. A bérlők folyamato-
san cserélődtek, egyre több volt 
a probléma, az utóbbi években 
pl. miattuk kellet módosítani a 
nyitvatartásra vonatkozó önkor-
mányzati rendeletet is. Hosszas 
hezitálás után ezért úgy dön-
töttünk, végleg bezárjuk a bárt. 
Ez ugyan bevételkiesést jelent a 
városnak, de vállaljuk” – tájékoz-
tatott Orosz Csaba polgármes-
ter.

Rendbontás, 
garázdaság, verekedés

A bár törzsvendégei nem a 
somorjai fiatalok voltak. Lehet, 
hogy néha odatévedt pár 
somorjai is, de a legtöbben 
messziről elkerülték. Szinte csak 
a környező települések lakosai, 
meg a külföldi vendégmunká-
sok jártak oda, randalíroztak, a 
máshol megvett olcsó alkoholt a 
bár mellett, a parkolókban itták, 
hangoskodtak, emiatt rengeteg 
környéken lakó tett bejelentést, 
sőt petíciót is írtak. Volt, amikor 
átmenetileg javult a helyet, de 
inkább csak a járvány miatt volt 
nyugalom egy rövid ideig.

Bezár a Magic Café is
„A Pitonnal szemben levő Magic 
Café is becsuk az év végén. Ez 
nem a város kompetenciája, a 
Jednotától bérelték a helyisé-
get. A Piton viszont a vmk-hoz 
tartozik, ebben az ügyben a 
mi kezünkben van a döntés. 
Egy darabig biztosan nem fog-
juk hasonló célra bérbe adni a 
helyiséget. Azt még nem tudjuk, 
mire fogjuk használni, meglát-
juk, milyen állapotban vannak a 
helyiségek” – mondta a polgár-
mester
Szabados Imre, a városi rendőr-
ség parancsnoka is azt monda, 
hogy nagyon sok volt a gond a 
Pitonnal. Csendháborítás miatt 
gyakran kellett intézkedniük a 
rendőröknek, a környéken lakók 
folyton panaszkodtak. „Többször 

is figyelmeztettük a működ-
tetőt, hogy ez így nem mehet 
tovább. Próbáltak ugyan rendet 
tartani, biztonsági őrt alkalmaz-
ni, de mikor záráskor kitódult a 
tömeg az utcára, vagy amikor 
nyáron kint ittak az emberek, 
sokszor kellett beavatkoznunk. 
Feldöntötték a kukákat, volt, 
hogy fémcsövekkel estek egy-
másnak, tarthatatlanná vált a 
helyzet. Már az állami rendőr-
ség is kérte a polgármestert, 
hogy a város tegyen valami. 
Hogy a nagyobb bajt megelőz-
ze, a város úgy döntött, véget 
vet ennek az állapotnak, és 
bezáratja a bárt” – zárta a ren-
dőrparancsnok.
A bérleti szerződés az év végén 
jár le, a bérlőnek február végéig 
ki kell ürítenie a helyiséget. (l, k)

Új rehabilitációs tornatermet 
alakítottak ki az agyvérzésen 
átesett betegek számra a légi 
Vitalita központban. A torna-
termet november 23-án adták 
át hivatalosan.
A Vitalita 2019 áprilisában 
nyitotta meg fizioterápiás, bal-
neológiai és orvosi rehabilitáci-

ós kórházát, amely elsősorban 
az agyvérzésen átesett és a 
súlyos sérülés után lábadozó 
betegek neurorehabilitációs 
kezelésére összpontosít. A 
kezelés 21-60 napig tart, az 
állami egészségbiztosítás a 
teljes költséget fedezi. A szél-
ütés után lévő betegek nagy 

segítséget kaphatnak az új, 
korszerű rehabilitációs beren-
dezésekkel felszerelt edzőte-
remben. A terv a Vitalita és 
a győri Petz Aladár Egyetemi 
Oktató Kórház közötti együtt-
működési projekt keretében 
valósult meg, a beruházást 
az Európai Unió az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 
forrásaiból, valamint az állami 
költségvetésből finanszíroz-
ták, a Szlovákia-Magyarország 
Interreg V-A együttműködési 
program keretében. A Vitalita 
186 811 eurót, a magyarországi 
PAMOK pedig 152 643 eurót 
kapott a tornaterem kialakítá-
sára és rehabilitációs berende-
zések beszerzésére.
Ezen kívül a Kisprojekt Alapból 
a Petz Aladár Egyetemi Oktató 

Kórházzal együttműködve a 
stroke utáni betegek rehabilitá-
lásával kapcsolatos tapaszta-
latcserére és az új módszerek 
bevezetésére irányuló projekt-
re is elkülönítettek forrásokat, 
összesen 42 486 eurót, ebből 
a Vitalita 24 547 eurót kapott. 
A projekt keretében nyáron 
szakmai konferenciát tartottak 
a szakemberek.
A rehabilitációs tornatermet 
Szitási Ferenc, Lég polgármes-
tere, Jozef Koloň, a speciali-
zált kórház főorvosa, Berényi 
József, nagyszombat megye 
alelnöke, Tuba Ildikó Inter-
reg-projektmenedzser, Mária 
Hlbocká, az Általános Egész-
ségbiztosító képviselője és 
Július Slovák, a Vitalita igazga-
tója adta át.                               (k)A tornatermet november 23-án adták át ünnepélyesen   (Képarchívum)

A környéken lakók többször is feljelentést tettek         (Képarchívum)
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Finisel a kerékpárút építése
Befejezéséhez közeledik a 
Csölösztőt és a Négyeseki 
utat a Pomléval összekötő 
kerékpárút építése.
Még az előző választási ciklus-
ban alapította meg a város és 
Úszor község önkormányzata 
azt az alternatív közlekedési 
formákat támogató társulást, 
amely a víztározói hajókikötőt 
köti össze a somorjai busz- és 
az úszori vasútállomást érin-
tésével a Pomlé parkerdővel. 
A kerékpáros, a vízi, a közúti 
és a kötöttpályás közlekedés 
kapcsolódását célzó első ter-
vezetek és elképzelések még 
2015-ben láttak napvilágot.

Sikerült több fát is 
megmenteni

Somorján ez az első olyan pro-
jekt, amely több kilométernyi 
kerékpáros infrastruktúrát és 
a hozzárendelt járulékos beru-
házások megépítését foglalja 
magában. A képviselő-testület 
Jávorka Tamás által vezetett 
közlekedési szakbizottsága, a 
városi hivatal illetékes osztá-
lyainak dolgozói, valamint a 
tervezők és a kivitelezők gyak-
ran egyeztettek, hogy a meg-
valósítás során minimalizálni 
tudják a fakivágások számát 
az érintett területen. A lehe-
tőségek figyelembevételével 
módosították és észszerűsí-
tették az eredeti kivitelezési 
tervet, igyekeztek megfelelni 
a beruházást kritizáló lakosok 
elvárásainak is. A részletes 
dendrológiai tanulmánynak 
köszönhetően sikerült több fát 
– elsősorban platánt – meg-

menteni a Négyeseki szaka-
szon, igaz ehhez kisebb nyom-
vonalmódosításra is szükség 
volt. Az építkezés során sike-
rült több mint 30 ezer euró-
val csökkenteni a költségeket, 
és ebből az összegből olyan 
létesítményeket építeni, ame-
lyekkel az eredeti terv nem is 
számolt, viszont szükség volt 
rájuk.  Kicserélték a Szeder-
fa utcában levő hővezetéket 
és felújították a teljes otta-
ni útszakaszt, megvalósult a 
kerékpárút autóbuszállomásra 
vezető leágazásának akadály-
mentes rákötése a Park utcai 
járda- és úthálózatra. Ugyan-
csak a terven felül készül el a 
Pomlé park bejáratát az ott 
haladó kerékpárúttal és az 
STK stadion melletti nagy 
autóparkolóval összekötő jár-
da és biciklis szakasz is.

Kerékpárút, sétány, 
pihenőhelyek

A beruházás keretében elké-
szült még három pihenőhely, 
továbbá fedett kerékpártá-
rolókat helyeztek el a Bél 
Mátyás Alapiskola mellett 
és az autóbuszállomáson. A 
Négyesek–Pomlé nyomvonal-
ról felfestéssel jelölve leágazás 
lesz az autóbuszállomás és a 
Vicenza ipari park felé. A hiva-
talos átadást a jövő év elejére 
tervezik. „A beruházással nem 
csupán a Pomlét Csölösztővel 
összekötő kerékpárút épült 
meg, hanem a Négyesek sza-
kaszán az X-bionics sportléte-
sítményhez és üdülőközpont-
hoz, illetve a Dunához vezető 

széles sétányt is sikerült kiala-
kítani” – mondta el Tóth László 
mérnök, a közlekedési osztály 
vezetője.

Élhető, zöld város
„Fontos számunkra, hogy 
városunk élhető, biztonsá-
gos legyen, hogy legyen elég 
zöldterület. Ezért dolgoztuk 
ki a képviselő kollégákkal és 
a hivatal dolgozóival közösen 
azt a közlekedési elképzelést, 
amely Az alternatív közleke-
dést támogató koncepció cím-
szó alatt a legutóbb elfogadott 
területrendezési terv része. 
Nagy körültekintéssel igyek-
szünk előkészíteni a kerékpá-
rút-hálózat újabb szakaszát 
is, amely a tározó töltéséről 
a Halász utcát érintve vezet 
majd a városba. Az új bicik-
liút tervdokumentációjá nak 
kidolgozása során az az egyik 
fő szempont, hogy a lehe-
tő legkevésbé károsítsuk a 

környezetet, a zöldövezetet.  
A gyalogosközlekedés bizton-
ságával is foglalkozik a terv.  
A közeljövőben több járda bur-
kolatát is felújítjuk, folytatjuk 
azok akadálymentesítést is. Az 
X-bionics által üzemeltetett 
kerékpárkölcsönző megvalósí-
tását is segítettük azzal, hogy 
a dokkolók elhelyezéséhez 
ingyen adtuk bérbe a területet. 
A területfejlesztési terv része 
járda és bicikliút kialakítása 
Királyfia városrészből Tejfalu 
irányába – árulta el Jávorka 
Tamás, az önkormányzat köz-
lekedési bizottságának elnöke.
Tovább, az úszori állomásig
A közeljövőben remélhetőleg 
megépül a kerékpárút folyta-
tása az úszori vasútállomásig, 
a község önkormányzata már 
megkapta erre az építkezési 
engedélyt. Ha ez a szakasz is 
elkészül, elmondható, hogy az 
összes, a 2010-es évek elején 
született terv megvalósult. (s)

Segítsünk a rászoruló somorjaiaknak!
Régiónk ugyan a gazdagabbak közé tar-
tozik, a járvány azonban elmélyítette a 
különbségeket, több lett a nélkülözés, 
sokakat lökött át ez a helyzet a fizetés-
től fizetésig élők kategóriából a sze-
génységi küszöbön, vagy a szegénység-
ből a mélyszegénységbe.
Van, akinek fedél sincs a feje fölött. Bár 
a város sok ilyen helyzetben segít, a köz-
pénzek felhasználását szigorúan sza-
bályozzák és feltételekhez kötik a tör-

vények. De segítségre akkor is szükség 
van. Néhány hónappal ezelőtt hírül adtuk, 
hogy a képviselők lemondtak illetmé-
nyükről, vagy annak egy részéröl, ezt az 
összeget egy alapba gyűjtik össze, amely-
ből a nehéz helyzetben levő családokat, 
gyerekeket segítik.
A városi képviselők által létrehozott alap-
ban 11 545 euró gyűlt össze. Ebből az 
összegből hol egy pár téli cipőt, hol egy 
matracot vagy hűtőt veszünk azoknak, 

akiknek erre már nem telik. És persze 
karácsonyi meglepetést a gyerekeknek, 
ott, ahol erre nem futja.
Kérjük, aki teheti, járuljon hozzá, hogy 
minél több családnak tudjunk segíteni, 
minél több gyereknek tudjunk örömet 
szerezni. 
Az alap számlaszáma: 
SK65 0900 0000 0051 8183 9907

Köszönettel: a Pro Humana társulás 

Sétányt is kialakítottak a kerékpárút mellett
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Egy hét az Erasmus+ jegyében
A somorjai Madách Imre Gim-
názium még 2018-ban kap-
csolódott be a győri Kazinczy 
Ferenc Gimnáziummal és a 
bécsújhelyi Zehnergassei gim-
náziummal közösen az Eras-
mus+ programba. 
A német munkanyelvű projekt 
címe: CENTROPE: Schulen als 
InnovationsträgerInnen, témája 
a közép-európai régió múltja, 
jelene és jövője volt.  Sajnos 
a projekt lendületét megtörte 
a világjárvány, emiatt az utol-
só projekttalálkozót, melyre 
Bécsújhelyen került volna sor, 
többször is kellett elhalaszta-
ni. Idén szeptemberben végre 
sikerült kiutazniuk Ausztriába a 
somorjai gimnazistáknak.
A Bécsújhelyen megrendezett 
Erasmus+ projekthéten össze-
sen 90 tanuló vett részt, 30 a 
győri Kazinczy Gimnázium-
ból, 30 iskolánkból és 30 a BG 
Zehnergasse Wiener Neustadt 
partneriskolából. Mindhá-
rom iskola a Centrope, azaz a 
közép-európai régióhoz tarto-
zik.

Fair Trade, divat, 
analfabetizmus

Az együttműködés célja egye-
bek mellett a fenntartható fej-
lődés fontosságának hangsú-
lyozása, a Fair Trade mozgalom 
megismerése, az egyén ökoló-
giai lábnyomának csökkentése. 
A Südwind Niederösterreich 
képviselői által vezetett fog-
lalkozások során bővíthettük 
ismereteinket olyan témakörök-

ben, mint pl. a globalizáció, az 
újrahasznosítás, az élelmiszer-
pazarlás, az éhezés, az olcsó 
munkaerő kizsákmányolása, a 
divat gyors változásának káros 
hatásai, a mobiltelefonok gyár-
tása. Az utolsó Südwind-fog-
lalkozáson – a bécsújhelyi pro-
jekthéten – a diákok szintén 
a fenntartható fejlődéssel, az 
esélyegyenlőséggel, a világmé-
retű analfabetizmussal kapcso-
latos feladatokkal dolgoztak. A 
két foglalkozásvezető érdekes 
előadása, kreatív feladatai segí-
tették a kellemes hangulatban 
folyó munkát.

Antigéntesztelés után 
bemutatkozás

A Zehnergasse-n található gim-
náziumba egy őszi délelőttön 
érkeztünk meg a győri Kazinczy 
Gimnázium csapatával együtt. 
Rögtön átestünk az antigén-
tesztelésen, majd megkezdő-
dött az ismerkedés az iskola 
tornatermében. A diákok rövi-
den bemutatták az iskolájukat. 

A kommunikáció nyelve első-
sorban a német volt, de elég 
gyakran használták az angolt 
is, mivel diákjaink nagy része 
egyelőre kezdő (A1) szinten 
beszéli a németet. A résztve-
vők a hét folyamán vegyes cso-
portokban dolgoztak, ennek is 
köszönhető, hogy vidám volt a 
hangulat, rengeteg új barátság 
is kialakult.

Mozart-golyó, Habsburgok, 
Time Travel

Az első napon városnézésen 
vehettünk részt, idegenvezető-
ink a bécsújhelyi iskola diákjai 
voltak. Megismerkedtünk a 
város történelmi nevezetes-
ségeivel, a dómmal, a There-
sianum Katonai Akadémiával. 
A Mária Terézia által alapított 
akadémián tett látogatásunkkor 
érdekes részleteket hallhattunk 
Ausztria történelméből. Az 
ország történelmével bővebben 
a Grazban tett kiránduláson 
is ismerkedhettünk. Alkalmi 
idegenvezetőnk, az iskola nyu-

galmazott történelemtanára 
mutatta meg a város legszebb 
nevezetességeit, közben sok 
érdekességet mesélt a város 
történelméről és a Habsburgok 
koráról. Az interaktív Time Tra-
vel múzeumban a diákok egy 
egészen különleges időutazá-
son vehettek részt, a legmoder-
nebb 4D és 5D technológiák 
segítségével Bécs történelmébe 
nyerhettek bepillantást. Bécs-
ben meglátogattuk a Heindl 
Csokoládémúzeumot is. Itt 
készül például sokak kedvence a 
Mozart-golyó is. A diákok meg-
ismerkedhettek a csokoládé és 
a Fair Trade történetével, saját 
készítésű csokidesszertet vihet-
tek haza, az élmények sorából 
nem hiányozhatott a csokikós-
tolás sem.

Találkozunk még
Az utolsó napon a projekt szer-
vezői kiértékelték az elmúlt két év 
valamennyi aktivitását. A tanárok 
a bécsújhelyi iskola igazgatójá-
val megállapodtak egy esetleges 
jövőbeni találkozó lehetőségéről, 
a két iskola partnerkapcsolatá-
nak fenntartásáról. A résztvevő 
diákok visszajelzései alapján az 
együttműködés hete nagyon 
jól sikerült. Rengeteg ismeretet 
szereztek az egységes Európa 
történelméről, különösen szép 
élményekkel gazdagodtak a 
foglalkozások, a kirándulások 
és a partneriskolák diákjaival 
együtt töltött idő során.

Óváry Péter, 
Madách Imre Gimnázium

A szelektív hulladékgyűjtéssel ismerkedtek az ifi focisták
Az STK Somorja futballklub és az 
önkormányzat közös, a szelektív 
hulladékgyűjtés népszerűsítését 
célzó rendezvénye zajlott novem-
ber 11-én a helyi futballstadionban.
A futballklub kezdeményezésére 
a hivatal munkatársai előadást és 
filmvetítést tartottak a 7–10 éves 
gyerekeknek, akik ezt követően csa-
patokban versengve a gyakorlatban 
is kamatoztathatták frissen szerzett 
tudásukat. A környezettudatosság-
ra nevelés városunk iskoláiban és 
óvodáiban egyre nagyobb hangsúlyt 

kap, épp ezért az önkormányzat 
üdvözölte és támogatta a sportklub 
kezdeményezését. 
A futballklub egyébként elköte-
lezte magát a környezetvédelem 
mellett. A focisták csatlakoztak 
a Föld napján szervezett rendez-
vényhez, többször is kitakarítot-
ták a stadion és a Pomlé parkerdő 
környékét, a sportolók csatlakoz-
tak az autómentes naphoz is, a 
stadionban és környékén szelektív 
hulladék gyűjtésére szolgáló kuká-
kat helyeztek el.            (l)

Nagyon jól érezték magukat a gimnazisták Ausztriában

Egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezettudatosságra 
nevelés az óvodákban és az iskolákban is



7KULTÚRA

Nyugalom, szeretet, harmónia 
– Juhász Tibor kiállítása a vmk-ban

Juhász Tibor több tucatnyi 
alkotásából nyílt kiállítás 
novemberben a Somorjai 
Városi Művelődési Köz-
pont Tallós Procházka Ist-
ván kiállítótermében. A 
somorjai és környékbeli 
művészetpártolók, barátok, 
ismerősök már nagy érdek-
lődéssel várták a művész 
újabb tárlatát.
Ez Juhász Tibor sorrendben 
kilencedik somorjai kiállítá-
sa, a képzőművész felkérte 
barátját, Ürge József fafara-
gót, gazdagítsa alkotásaival 
a kollekciót. Bár az ünne-
pélyes megnyitó, a szemé-
lyes találkozás a súlyosbodó 

járványhelyzet miatt elma-
radt, így is nagyon sokan 
megtekintették a kiállítást. 
Az alkotók – hogy kárpótolják 
az érdeklődőket az elmaradt 
megnyitóért – kisebb csopor-
toknak egyedei tárlatvezetést 
vállaltak.
Juhász Tibor karikatúrái, tanul-
mányrajzai és festményeinek 
témája, technikája ismét meg-
mutatta a művész sokolda-
lúságát. Az alkotások között 
megtalálhatók a városban jól 
ismert emberekről készült 
karikatúrák, de a klasszikus 
tájképek is. Mivel Juhász Tibor 
hosszú ideig Venezuelában 
élt, sok képéről a dél-ameri-

kai indiánok alakja, az őserdő 
állatvilága és a latinos tem-
peramentum köszön vissza. 
Alkotásai a témák és stílusok 
kavalkádja ellenére érzékelhe-
tően, tapinthatóan „juhászo-
sak“. Kompozíciói letisztultak 
és magával ragadóak. A képeit 
keretbe foglaló, új életre kel-
tett ódon ablakkereteknek is 
mind-mind külön történetük 
van.

A tárlatlátogatók zöme szerint 
telitalálat volt ötvözni Ürge 
József fafaragásait és Juhász 
Tibor alkotásait, harmonikus 
szimbiózist alkotnak, remek az 
összhatás. Érezhető az alko-
tásokból áradó nyugalom, és 
főként a szeretetet. Elgondol-
kodtató, érdekes, izgalmas, de 
mindenekelőtt megnyugtatóan 
szép volt ez a tárlat. Kíváncsi-
an várjuk a tizediket.          (s)

Még decemberben két Deja vu klubest
Két eseménnyel is készül 
decemberben a Deja vu együt-
tes: egy klubesttel, ahol a zene-
kar – egy régi-új taggal, Bobos-
sal kiegészülve – vendégül látja 
Bogyai Pétert, aki közismerten 
elkötelezett rajongója a Rolling 
Stones együttesnek. 
Kedvencei repertoárjából el is 
énekel majd néhány dalt. Még 
az év végéig szeretné bemu-

tatni a Deja vu izgalmas és 
érdekes, a dobolás történetét 
feldolgozó műsorát is. Csak-
hogy ebben a mai járvány-
helyzetben nem nagyon lehet 
biztosra venni, hogy a tervek 
meg is valósulnak. A kultúra 
követeinek nem marad más 
lehetőségük, mint reményked-
ni és bízni benne, hogy javul a 
helyzet.                                     (a)

2021. november 16.
Tomáš Pongrácz - Dušana Milošovičová

Gratulálunk az ifjú házasoknak!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
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Versenyben 
a vírussal

Folytatás az 1. oldalról:
A szakértők most újabb szi-
gorításokat rendeltek el. A 
nyári lazaság – mint ahogy 
tavaly is – megbosszulta 
magát. Rohamosan emelke-
dik a fertőzöttek száma, és 
külföldről is aggasztó hírek 
érkeznek, Dél-Afrikában, 
Izraelben és már más orszá-
gokban is megjelent az omik-
ron néven emlegetett újabb 
vírusmutáció. Lapzártakor 
Szlovákiában még nem azo-
nosítottak ilyen esetet, de 
mindenképpen további lezá-
rásokra, szigorításokra van 
szükség.
Míg az első hullám idején 
az eminensek között emle-
gették Szlovákiát, a járvány 
második, masszív támadá-
sakor látványosan kicsúszott 
az irányítás az illetékesek 
keze közül. Sajnos a döntés-
hozók, de a lakosság sem 
tanult a hibákból, és úgy 
tűnik, a tavalyi mintát követ-
ve a kormány ismét csak 
akkor lép, amikor már késő. 
A tavalyi lesújtó eredménye-
ket mindannyian ismerjük, 
idén december elején pedig 
már napi 10 ezer körül volt a 
fertőzöttek száma, és mos-
tanáig összesen több mint 
14 ezer áldozatot követelt 
a járvány. A mostani újabb 
hullám idején pedig már 
fegyverünk is van a beteg-
ség ellen, mégpedig az oltás, 
ám a lakosság több mint 
fele a mai napig nem kért 
belőle, annak ellenére, hogy 
november végéig a kórhá-
zi ápolásra szoruló betegek 
több mint nyolcvan százalé-
ka az oltatlanok közül került 
ki. Hogy a halálesetek száma 
csökkenjen – és itt nemcsak 
a covid-19 áldozataira kell 
gondolni –, hogy elkerülhe-
tő legyen a kórházak túlter-
heltsége, ahhoz arra lenne 
szükség, hogy mindannyi-
an betartsuk a járványügyi 
intézkedéseket, és mindenki 
értse meg, hogy egyedül az 
oltás védhet meg bennünket 
a legrosszabbtól.             (s, k)

A somorjai Kiskakas óvoda nyerte 
a Bábozzunk együtt! pályázatot

Idén is meghirdette Báboz-
zunk együtt! pályázatát a kül-
honi magyar óvodák részére 
a Kárpát-medencei Óvoda-
fejlesztési Program. A szak-
mai zsűri a 31 pályázó közül 
a Kiskakas óvoda A kelekótya 
kiskakas című bábelőadását 
tartotta a legjobbnak.
A felkészítő óvónők célja nem 
elsősorban a győzelem volt, 
hanem az, hogy a gyerekek jól 
érezzék magukat, és a bábo-
zás során tanuljanak valami 
újat, amit majd a szüleiknek is 
bemutathatnak, hogy lássák 
milyen ügyesek. Hasznos szak-
mai útmutatást, sok jó tanácsot 
kaptunk Csepi Zsuzsától, ami-
ért nagyon hálásak vagyunk. 
Azért esett a választás A kele-
kótya kiskakasra, mert az óvó-
nőknek is ez volt az egyik leg-
kedvesebb meséjük gyermek-
korukban, ráadásul az óvodánk 
is a kiskakasról kapta a nevét. 
Sokat készültünk, a történetet 

is gondosan választottuk ki, az 
előadás is jól sikerült, mindez 
hozzájárult ahhoz, hogy legna-
gyobb örömünkre a Kiskakas 
óvoda bábjátékát tartotta a leg-
jobbnak a zsűri.
A gyerekeket Domsitz Kata-
lin és Bélik Ildikó óvópedagó-
gus készítette fel, türelemmel, 
mosolyogva és elkötelezetten 
végzik a munkájukat. Termé-
szetesen a többiek is bekap-

csolódtak, csapatmunka volt. 
Igyekszünk minden lehetősé-
get megragadni, hogy öregbít-
sük óvodánk hírnevét, aminek 
köszönhetően egyre több szülő 
dönt a magyar nyelvű oktatás 
mellett. A bábozást minden-
képpen folytatjuk, mert a gye-
rekek nagyon szeretik, és jó 
hatással van rájuk.

Komzsik Diana, 
a Kiskakas óvoda igazgatója

Az óvoda Piros csoportja elismerő oklevelet és 300 ezer forint értékű 
sportszer- és játékcsomagot kap.           (Képarchívum)

A Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testületnek köszönhetően idén is ellátogatott városunkba a Mikulás, a 
kicsik és nagyok örömére. December 5-én lovas kocsin járta be a város utcáit, a somorjaiak az ablakok-
ból, az erkélyekről köszöntötték. A Fő térre érve fénybe borította a város karácsonyfáját; az eseményt 
a város Facebook-oldalán közvetítettük.                  (Fotó: Szinghoffer Mátyás)
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Betörtek a boltba, 
randalíroztak az utcán

November 2-án éjszaka a 
járőrök egy csoportra figyel-
tek fel, akik üvegpalackokat 
törtek össze a Gazda soron, 
a városi művelődési központ 
közelében. Amikor meglátták 
a városi rendőröket, futásnak 
eredtek, de a rendőrök utol-
érték és igazoltatták őket. 
Közben az állami rendőrség-
ről azzal hívták fel a városi 
rendőröket, hogy egy beje-
lentés szerint négy ismeretlen 
személy betört egy üzletbe 
a Gazda soron. Feltörték a 
bejárati ajtót és árut loptak a 
boltból. Mivel az egyik igazol-
tatott személynek vérzett a 
keze, a rendőrök feltételezték, 
hogy a csoportnak köze lehet 
a betöréshez. Az állami ren-
dőrök is a helyszínre érkeztek, 
a gyanúsítottak pedig beval-
lották, hogy ők törtek be az 
üzletbe, és a városi parkban, 
egy bokorban rejtették el a 
lopott holmit. Önként átad-
tak mindent a járőröknek. Az 
ügyet az állami rendőrség 
vizsgálja.

Tolvajokat fogtak
A Pozsonyi útról riasztották 
a városi rendőrséget novem-

ber 4-én éjszaka. A bejelentő 
azt mondta, két ismeretlen 
fiatal épp akkor lopta el kül-
téri lámpájának fedelét. A 
bejelentő részletes személy-
leírást adott a tolvajokról, 
ami alapján a Gazda soron, 
egy lakóház közelében meg is 
találták őket a járőrök. Meg-
próbáltak elmenekülni, de a 
rendőrök megállították őket. 
Végül beismerték a lopást, és 
önként visszaadták az ello-
pott tárgyat. A tetteseket iga-
zoltatták és bekísérték őket 
az állami rendőrségre.

Lopás a Gazda soron
Egy lopás felderítésében kérte 
a városi rendőrség segítségét 
az állami rendőrség november 
12-én éjszaka. Az eset a Gazda 
soron, a park mellett, a művésze-
ti alapiskola közelében történt. A 
károsult személyleírása alapján 
kiderült, hogy a tettes kerékpár-
ral közlekedett, de ennél többet 
nem tudott mondani. A járőrök a 
közelben ellenőriztek egy gyanús 
személyt. Az ügyet átvette az 
állami rendőrség.

Gyújtogattak
 a Pozsonyi úton

Tetten értek két gyújtogatót 
a városi rendőrök novem-

ber 18-án éjszaka a Pozsonyi 
úton, a garázsok közelében. 
A két férfi szándékosan tüzet 
gyújtott, amely nagy lánggal 
égett. Amint észrevették a 
járőröket, menekülőre fog-
ták. Az egyik rendőr üldöző-
be vette őket, a másik pedig 
eloltotta a tüzet, amely éppen 
belekapott volna egy halom 
lehullott falevélbe. Az egyik 
tettest utolérte, visszavitte 
a helyszínre és igazoltatta a 
járőr. Azt állította, hogy kábí-
tószer (hígító) hatása alatt 
állt, és nem tudta megmon-
dani, miért gyújtott tüzet. 
Megállapították, hogy hígító-
val okozták a tüzet, és azt is, 
hogy ki volt a másik tettes. 
Az ügyet az állami rendőrség 
vette át.

Betörés a Fő utcán
Megszólalt a riasztó egy Fő 
utcai épületben november 
20-án éjszaka. A városi rend-
őrség azonnal kivonult a hely-
színre, és megállapították, hogy 
a bejárati ajtó sértetlen, de az 
épület oldalán levő pincerá-
csot kiszakították. Biztosították 
a helyszínt és értesítették az 
állami rendőrséget. Az épület 
belső ellenőrzése során meg-
állapították, hogy az alagsori 

kazánház bejárati ajtajának 
zsanérjait is leszakították. Egy 
személyt találtak bent, az ille-
tő nem tudta igazolni magát, 
a rendőrök őrizetbe vették. Az 
emeleteket is ellenőrizték a 
járőrök, az irodákban és helyi-
ségekben mindent rendben 
találtak. Az épületet lezárták, 
az ügyben vizsgálat indult.

Megszegték a kijárási 
korlátozást a fiatalok

November 26-án éjszaka 
fiatalok egy csoportjára let-
tek figyelmesek a járőrök az 
Iskola utcában, amint éppen 
behatolnak az egykori moso-
da elkerített területére. Az 
épület egyik helyiségében öt 
személyt találtak. Azonosítot-
ták őket, és figyelmeztették a 
fiatalokat, hogy megszegték a 
járványügyi intézkedéseket és 
a kijárási korlátozást. Figyel-
meztették őket, hogy ha ez 
még egyszer előfordul, érte-
sítik az illetékes közegészség-
ügyi hivatalt. Hazaküldték a 
fiatalokat, de nem sokkal ezu-
tán az Iskola utcai rendelőin-
tézet közelében észrevették, 
hogy a fent említett csoport 
egyik tagja nyilvános helyen 
alkoholt iszik. Helyszíni pénz-
bírságot szabtak ki rá.

Idős hölgyeket szemel ki a biciklis rabló
Elszaporodtak az utcai rab-
lások Somorján az utóbbi 
másfél hónapban, november 
végéig összesen öt ilyen eset 
történt. 
A maszkot, sildes sapkát vise-
lő, biciklivel közlekedő tettes 
jellemzően idősebb hölgyeket 
szemel ki, melléjük hajt, letépi 
a válltáskájukat és elmenekül. 
A táskában általában kész-
pénz, bankkártya, személyes 
iratok vannak, sokszor a PIN-
kód is ott van a bankkártya 
mellett, ami nagy hiba. 
„A tettes általában kevés-
bé forgalmas helyen támad. 
Kiszemeli az áldozatot, kivárja 
a megfelelő pillanatot, odahajt, 
lerántja a válláról vagy kitépi a 
kezéből a táskát és elmene-
kül” – mondta Szabados Imre, 
a városi rendőrség parancsno-
ka. „Ilyen támadás például a 
Gazda soron és a buszmegálló 
melletti parkban is történt. A 
városi és az állami rendőrség 

is nyomoz az ügyben” – mond-
ta a rendőrparancsnok. Az 
egyik áldozatnak 1000 eurós 
kárt okozott a rabló. Éppen 
ezért a rendőrség arra kéri 
a járókelőket, soha ne tart-
sák a táskájukban, a kártyára 
vagy papírra felírva a kártya 
PIN-kódját. Előfordult, hogy a 
károsult segítséget hívni sem 
tudott, mert a mobiltelefonja 

is az ellopott táskában volt. 
És persze az iratai, a lakáskul-
csa is, ami azt jelenti, hogy aki 
kirabolta, az azt is megtudhat-
ta, hol lakik, és az áldozat laká-
sának kulcsa is nála volt. „Arra 
kérünk mindenkit, ha egy mód 
van rá, gondoljon erre, és lehe-
tőleg ne tartsa mindenét egy 
táskában” – figyelmeztetett 
Szabados Imre.                  (k)

Betörtek 
a városházára

Betörtek a városháza épü-
letébe november 21-ére vir-
radóra. 
A tettes az egyik pinceablakon át 
hatolt be az alagsorba, felment a 
földszintre, felfeszített egy ajtót, 
ám ekkor megszólalt a riasztó. A 
betörő a pincében rejtőzött el. A 
somorjai városi rendőrség munka-
társai két percen belül a helyszín-
re értek és értesítették az állami 
rendőrséget. A tettest elfogták. A 
város vagyonában nem keletke-
zett kár, az ügyet az állami rend-
őrség vizsgálja.                      (k)

Pénztárca, telefon, bankkártya, kulcsok - minden a táskában volt
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Tatiana Bábiková
A pozsonyi Testnevelési Egyetem Sporttudományi 

Karának kosárlabdaedző szakos hallgatója Laura Bianka Vaigl
Marketingmenedzser, 

nyáron animátorként dolgozik

Barbora Šípková
Kutató a pozsonyi Comenius Egyetem 

Természettudományi Karának biokémiai tanszékén

Lelkes Júlia
A pozsonyi Comenius Egyetem 

Orvostudományi Karának 
hatodéves hallgatója 

Suja Tímea
Projektmenedzser, az SKK 

Somorja edzője,  
menedzsere, és anyuka 

Fenes Barbara
A somorjai Corvin 
Mátyás Alapiskola 

kilencedikes tanulója

A somorjai kosaras lányok a hétköznapokban
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Pellérdi Petra
A somorjai Madách Imre Nyolcéves 

Gimnázium hatodikos diákja 

Slama Tilda
A somorjai Madách Imre Nyolcéves 

Gimnázium ötödikes diákja

Lelkes Anna
A somorjai Madách Imre Nyolcéves 

Gimnázium ötödikes diákja

Soóky Sofia
A somorjai Bél Mátyás 

Alapiskola kilencedikes tanulója

Lelkes Barbara
A pozsonyi Közgazdasági 

Egyetem másodéves 
hallgatója

Hosszú évtizedek óta az SKK Somorja a 
szlovák női kosárlabda egyik fellegvára.  
A felnőtt csapat a legfelső osztály, az Extra-
liga oszlopos tagja. Ismerjék meg a játéko-
sainkat, akik amatőr státuszban szerepel-
nek a szlovák profi bajnokságban.

„A legtöbb fiatal lány Somorjára jár iskolába, 
páran Pozsonyban főiskolai hallgatók. A leg-
tapasztaltabb játékosoknak civil foglalkozá-
suk van, de úgy szervezik a munkájukat, hogy 
rendszeresen tudjanak edzésre, meccsekre 
járni. Nálunk a mozgás, a kosárlabda szere-
tete a legnagyobb hajtóerő,“ mondta Suja 
Tímea, csapatunk játékosa, pályaedzője és 
menedzsere.

Duducz Tibor

A somorjai kosaras lányok a hétköznapokban

Takács Tamara
A somorjai Madách Imre Gimnázium 
harmadikos diákja, szeret lovagolni.

Simona Marcová
Adminisztratív dolgozó, 

szabadidejében malamut 
kutyákat tenyészt 
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Baumallee, Pomling, Pamlény, Pomlé
Helytörténészek hangyamun-
kájának, no meg a közösségi 
hálókon folyó eszmecserének 
köszönhetően időről időre 
újabb töredékek kerülnek elő 
városunk elveszettnek hitt 
történetéből.
Lapunk múlt havi számában 
közzétett, a Pomléban található 
rotundát ábrázoló felvétel kap-
csán újabb információk kerültek 
napvilágra; ezeket Méry Erzsé-
bet egyetemi tanár, helytörté-
nész osztotta meg velünk.

A somorjai napfényműterem
„Kutatási eredmények igazol-
ják, hogy városunk első állan-
dó fotográfusa Németh Bélá-
né volt, aki az 1890-es évek 
végén, még az Osztrák–Magyar 
Monarchia idején nyitotta meg 
napfényműtermét, és fotózta 
negyven éven keresztül Somor-
ja és vidéke apraja-nagyját. 
Ezidáig 140 fotót sikerült felku-
tatni, főleg műtermi portrékat. 
Somorja legelső, 1898-1899-
ben kiadott képes levelezőlap-
jaihoz ez a műterem szolgál-
tatta a fényképanyagot, az ő 
fotójuk örökítette meg elsőként 
a városi parkot is” – közölte.
A Pomlé mulatójánál készült 
fotográfia, amely egy korai 
somorjai képeslapon látható, 
nagy valószínűséggel szintén 
az ő felvételük. A Pomlé rotun-
dájáról számtalan helyen azt 
írták, hogy 1933-ban épült. Ez 
a fotográfia viszont minden 
kétséget kizáróan 1919 előtti, 
ugyanis magyarul szerepel rajta 

a felirat: Pomléi mulató. Ez azt 
bizonyítja, hogy a tánckör jóval 
régebbi, mint gondoltuk. Akár 
a századforduló környékén is 
készülhetet, de az sem kizárt, 
hogy az első világháború alatt 
itt tartózkodó orosz hadifog-
lyok, ács- és fafaragó mesterek 
munkája.

Honnan ered az elnevezés?
„A másik, egészen meglepő 
felfedezés a Pomlé nevének 
eredetéhez köthető – folytatja 
Méry Erzsébet. – Hosszú évti-
zedek óta forog közszájon, hogy 
a Pomlé név a német Baumal-
lee, azaz fasor szóból ered. 
Egy régi okiratot, egy adásvé-
teli szerződést őriz a Pozsonyi 
Káptalan Országos Levéltára. 
Az okirat 1342. december 2-án 
kelt, és a következő tárgyban 
jár el: A pozsonyi káptalan előtt 
Sámoti Bertalan érseki nemes 
jobbágy sámoti birtokrészét 
Sámodi Pamlény fia Mihálynak 
eladja. Vagyis Sámoton, amely-
nek határában a Pomlé találha-
tó, a 14. század derekán élt egy 
Pamlény nevű birtokos.”
Mikesy Sándor magyar nyel-
vész egy 1966-ban publikát 
tanulmányában, a Magyar 
Nyelv című folyóiratban pon-
tosan levezeti, hogyan kelet-
kezett az elnevezés a Pamlény 
személynévből: „A csallóközi 
Pomlé neve“ a Pamlényból 
eredeztethető. A 1468-ban 
a Pomlé melletti dűlőt Szap/
Zap néven Mátyás király ado-
mányozta a városnak, ennek a 

dűlőnek a neve az évszázadok 
során alig változott, a 20. száza-
di megnevezése is Zab-dűlő. A 
Pomlé esetében is sokkal való-
színűbb ez a névfejlődés, mint a 
Baumalle előzmény. Egyrészt 
a Pomléi út fasorát csak 1916-
1917-ben ültették ki az orosz 
hadifoglyok, a HÉV Somorja–
Úszor szakaszának kiépítését 
követően, addig semmiféle 
fasor nem volt ott. Másrészt 
egyáltalán nem biztos, hogy a 
Pomlé évszázadokkal ezelőtt 
is fás volt, pusztaként említi 

Vályi András 1799-es Magyar 
országnak leírása című mun-
kájában, de mint dűlő, való-
színűleg a birtokosáról kapta 
a nevét. Ha a Baumalle lett 
volna az előzmény, akkor a 
katonai felmérések német 
nyelvű térképei miért Pom-
lingként jelölik az 1700-as 
években?
Olyan dokumentum és fénykép 
került tehát elő, amelyek fényé-
ben új szempontok szerint is 
átgondolhatjuk, amit a Pomléról 
tudunk.                    (l)

A Somorjai Városi Hivatal 
közgazdasági szakosztályának

K Ö Z L E M É N Y E

A helyi adókról és illetékekről szóló 582/2004 sz. törvény-
rendelet és módosulatai értelmében minden adózó – fizikai 
és jogi személy egyaránt – köteles január 31-ig adóbeval-

lást, részleges adóbevallást tenni abban az esetben, ha 
a fennálló adózási időszakban az addigi állapothoz képest 

ingatlanainál (földadó, épületadó, lakásadó), az ebadónál, 
az árusítást biztosító automatáknál és anyereményt nem 

biztosító játékautomatáknál változás történt (ingatlan 
vétel–eladás, örökség, ajándékozás, építkezési engedély, 
kolaudációs végzés, árverés; új automaták elhelyezése ill. 

eltávolítása).
A fentebb idézett törvény értelmében minden kutyatulajdo-
nos fizikai és jogi személy köteles adóbevallást benyújtani.

Minden kutyát, amelyet a város területén tartanak 90 
napot meghaladó időn túl, be kell jelenteni. Az esetleges 

változást - szaporulat, elhullás – a kutya tulajdonosa köteles 
30 napon belül írásban bejelenteni az illetékes 

szakosztályon.
A szükséges nyomtatványok beszerezhetőek a városi hiva-
tal 2. emelet, 4-es számú irodájában, ill. aváros internetes 

oldalán:
www.samorin.sk

A 2022-es évre beadandó adóbevallás határideje 
2022. január 31.
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Hľadáte v Šamoríne predajňu  
s elektroinštalačným materiálom?  
Obráťte sa na firmu 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.

(75% Arabica, 25% Robusta)

(100% Arabica)

(67% Arabica, 33% Robusta)

(100% Arabica)

(100% Arabica)

(100% Arabica)

(100% Arabica)

(100% Arabica)

Samorıń

Otváracia doba
Pondelok: 09:00  -  11:30    12:30  -  16:00

09:00  -  11:30    12:30  -  16:00Utorok:

09:00  -  11:30    12:30  -  16:00Streda:

09:00  -  11:30    12:30  -  16:00Štvrtok:
09:00  -  11:30     12:30  -  16:00Piatok:

Zatvorené / ZárvaSobota:

Zatvorené / ZárvaNedeľa:

Naše kávy:

(100% Arabica)




