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– Elöljáróban mondanék 
néhány adatot a 2006-os évi 
szeparált hulladékgyűjtésről. 
A családi házak számára és 
lakótelepeken külön konténe-
reket helyeztünk el a papír-, 
az üveg- és a műanyag hul-
ladék részére. Az eredmény: 
125,5 tonna papírt és karton-
papírt, kb. 45 tonna üveget és 
csaknem 8 tonna műanyagot, 
elsősorban flakont gyűjtöt-
tünk össze, ezenkívül a gyűj-
tőudvart is bevonva 2,6 tonna 
használt akkumulátort, 11 
tonna elektromos és elektro-
nikai berendezést, tv-készü-
léket, hűtőszekrényt, mélyhű-
tőt, rádiót és egyéb villamos 
berendezést, 3,7 tonna fóliát és 
kemény műanyagot, csaknem 
17 tonna használt autógumit 
és 220 tonna biológiai hulla-
dékot sikerült begyűjtenünk, 
osztályoznunk és hasznosíta-
nunk. Ugyanakkor kismértékű 
emelkedést mutatott a vegyes 
lakossági hulladék mennyisé-
ge is. Ez azt jelenti, hogy 3500 
tonna kommunális hulladék, 
2150 tonna nagyméretű hulla-
dék (bútor és egyéb nagymé-
retű szemét) és csaknem 790 
tonna kisméretű építési hulla-
dék került a hulladéklerakatra. 

Ezek a számok azt mutatják, 
hogy jó úton haladunk. Már az 
első évben szép eredményeket 
értünk el annak ellenére, hogy a 
lakosság nehezen kapcsolódott 
bele a hulladék osztályozásába, 
nehezen szokta meg azt, hogy 
a papírt, az üveget és a műanya-
got külön kukába kell rakni. Biz-
tató jel viszont, hogy egyre több 
lakosunk jelenik meg értékte-
lenné vált holmijával a somorjai 
gyűjtőudvarban. Nem győzik 
dicsérni, hogy kulturált körül-
mények között, térítésmente-
sen tudják leadni az üveget, a 
biológiai hulladékot (faágakat 
és kerti hulladékot), az üveget, 
a kartonpapírt, a műanyag fóli-
át vagy zsákokat és egyéb más 
jellegű hulladékot (elhasznált 
elektromos berendezéseket, 

akkumulátorokat stb.). Örö-
münkre szolgál, hogy ezeknek a 
hulladékoknak bizonyos részét 
hasznosítani tudjuk, védve ezzel 
környezetünket. A gyűjtésnek 
arról az előnyéről nem is szólva, 
hogy a módszernek köszönhe-

Érdekünk, hogy osztályozzuk a hulladékot

(Folytatás a 3. oldalon)

Beszélgetés Sármány Ervin mérnökkel, a Somorjai Városi Hivatal vezetőjével

Tavaly tavasszal színes konténerek jelentek meg városunkban, jelezve, 
hogy kezdetét vette a hulladék osztályozása. Ekkor kezdte meg működését 
a hulladékgyűjtő udvar is. Azóta csaknem egy év telt el, némi tapasztalato-
kat már szereztünk e téren, a lakosság is kezdi megszokni, hogy mindenki 
számára előnyös, ha osztályozzák a hulladékfajtákat. Hogyan értékelhetjük 
az elmúlt időszakot, milyen eredményeket értünk el a hulladék osztályo-
zása terén, hogyan fogadták a szeparált hulladékgyűjtésre való felhívást 
városunk lakosai? Erről kértünk tájékoztatást Sármány Ervin mérnöktől, a 
Somorjai Városi Hivatal vezetőjétől.

„Erős várunk a nyelv”
A kisgyermekes szülők közül 
ilyentájt bizonyára sokan felte-
szik maguknak a kérdést: Milyen 
iskolába írassuk gyermekünket? 
Sokak számára egyértelmű és 
nyilvánvaló a válasz: természe-
tesen olyan iskolába kerüljön a 
gyermek, amilyen az anyanyel-
ve. Olyan iskolába, ahol nem-
csak az alapvető ismereteket 
tanulhatja meg, hanem azt is, 
hogy honnan jön, hová tarto-
zik, s hogy az egyéni felelőssé-
gen túl létezik a közösség iránti 
felelősség is. De sajnos, nagyon 
sokan vannak, akik úgynevezett 
„észérvekre” hallgatva, s azzal az 
indokkal, hogy „a gyerek jobban 
tudjon érvényesülni”, magyar 
nemzetisége és anyanyelve 
ellenére szlovák iskolába íratják 
csemetéjüket. Ez az indok már 
régen nem állja meg a helyét. 
Számos példa bizonyítja, hogy 

a magyar iskolából induló gyer-
mek is lehet közgazdász, jogász, 
vezérigazgató vagy éppen 
miniszter. 
A jó képességű gyermek tehet-
ségét csupán az anyanyelvi 
oktatás tudja kibontakoztat-
ni. A cél ugyanis nem az, hogy 
minél hamarabb idegen nyel-
vekre oktassuk az új generációt, 
hanem elsődlegesen az, hogy a 
gyerekek megtanuljanak gon-
dolkozni, érzékelni, érezni, meg-
érteni a világot. Csak ezután 
érdemes megnyitni az ifjak
érdeklődését más népek, más 
nyelvek felé. Csak akkor fognak 
eligazodni az emberi kapcso-
latokban, idegen közegekben, 
akkor tudnak majd különbsé-
get tenni a dolgok között, akkor 
van esélyük a tiszta világlátás 
kialakítására, ha már eligazod-
(Folytatás a 3. oldalon)

Sármány Ervin hivatalvezető
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A közelmúltban megnyílt a CZUCZ Pékség és Kávéház a Gazda 
sor és a Piac utca sarkán. A kellemes boltot, ahol kis asztalok mel-
lett kávét is felszolgálnak, nemcsak városunk lakosai, hanem a 
Somorjára látogató idegenek is szívesen felkeresik

Befejeződött az építkezés a Fő utcán, a kultúrház és posta közöt-
ti részen,  eltűnt az épületet körülvevő drótkerítés, hozzáférhe-
tővé vált a járda, könnyebbé a közlekedés a gyalogosok számá-
ra. Bár igaz, ami igaz: sokkal szebb képet mutatna az utca, ha 
a gépjárművek a kultúrház vagy az áruház melletti parkolóban 
parkolnának!

Domsitz Károly polgármester január 30-án ezúttal is a Pomléi úti 
nyugdíjasok klubjában köszöntötte az e hónapban 70., 75., 80., 
85., 86. és ennél több életévüket betöltő polgártársainkat

Fűtött váróterem, felújított illemhely – írásunk a 4. oldalon

Tart még a farsang, még javában áll a bál. Írásunk a 6. oldalon

A bacsfai kastélyból hamarosan szálloda lesz. Az épületen, amely 
egykor  Rudolf Wiener-Welten gróf tulajdona volt, már javában 
folynak az átépítési munkák. A szálloda és étterem a Welten nevet 
kapja, mint ahogy az épületet körülvevő golfpálya is, melynek 
építési munkálati szintén nagy ütemben folynak



32007. FEBRUÁR ÖNKORMÁNYZAT

Érdekünk, hogy osztályozzuk a hulladékot

tően egyre kevesebb a szemét 
a külterületeken, a szélfogókban 
és a mezei utak környékén.
Kérjük, mutassa be köze-
lebbről a már említett gyűj-
tőudvart.
– A gyűjtőudvar tavaly már-
cius 1-jén kezdett üzemelni. 
Kezdetben csak a nagyméretű 
hulladékokat gyűjtöttük, majd 
fokozatosan bevezettük az 
üveg és ablaküveg, a kartonpa-
pír, az autógumi, az elhasznált 
elektromos berendezések és az 
öreg akkumulátorok gyűjtését 
is. Kialakítottunk egy nagyobb 
területet, ahová a komposztál-
ható lekaszált fű, kerti hulladék 
rakható. A csaknem 220 ton-
nányi növényi hulladékot az év 
végén a jányoki komposzttelep-
re szállítottuk. Szeparálva tud-
tuk begyűjteni a kisebb épít-
kezésekből származó betont is, 
amelyet ledarálva értékesítet-
tünk.  Ezek az eredmények azt 
mutatják, hogy ha a lakossság 
széleskörűen bekapcsolódik az 
osztályozásba, akkor a hulladék 
nagy részét szétválogathatjuk 
és újra hasznosíthatjuk, s így 
jelentős összegeket takarítha-
tunk meg, hiszen a különválo-
gatott nyersanyag után sem  
szállítási, sem lerakati díjat nem 
kell fizetnünk.
Térjünk vissza a lakossági hul-
ladékhoz. Ennek elszállítását 
még mindig a bazini Petmas-
Onyx cég végzi?
– Igen, 2006-ban újra az emlí-
tett cég nyerte a közbeszerzési 
pályázatot, így az elkövetkező 

évben ismét a Petmas-Onyx fel-
adata lesz a hulladék elszállítása 
városunk területéről. Természe-
tesen tökéletesíteni szeretnénk 
a papír, a műanyag és az üve-
gek gyűjtési rendszerét, növelni 
igyekszünk a szeparált hulladék 
arányát, mégpedig az idei közel 
200 tonnáról minimálisan 300 
tonnára. 
A jó eredmények mellett bizo-

nyára vannak hiányosságok, 
problémák is.
– Sajnos, gyakori eset, hogy fele-
lőtlen emberek a szeparáltan 
gyűjtött papír vagy műanyag 
hulladék közé szerves és válo-
gatatlan kommunális hulladé-
kot dobnak, értéktelenné téve 
így az egész konténer tartalmát. 
Ez nagyon negatív jelenség, de 
szerencsére vannak lakótöm-
bök, ahol az ott lakó családok, 
emberek figyelik és figyelmez-
tetik az illetőt. Vannak olyan 
helyek is, ahol minden szemetet 
egy kukába dobnak, így a gyűj-
tés hatékonyságát veszti. Prob-
lémák jelentkeznek a gyűjtőud-
varon is. Egyes emberek nem 
a személyzet utasításai szerint 
osztályozzák a szemetet, hanem 
a saját kényük-kedvük szerint. 
Ez különösen az esti órákban és 
a hétvégeken fordul elő, amikor 
egy időben több autó jelenik 
meg a gyűjtőudvaron. Kívá-
natos lenne, hogy a lakosság 
fegyelmezettebben viszonyul-
jon  a szeparált hulladékgyűj-

téshez, hiszen ez elsősorban 
nem a város érdeke (számunkra 
ez törvényileg előírt feladat). 
Minél inkább sikerül szeparál-
nunk a szemetet, annál kevésbé 
kell emelnünk a szállításra kirótt 
illeték nagyságát. 
Mit tesz a város a lakosság 
motiválása érdekében? 
– A városi költségvetésben idén 
is megjelent egy összeg, ame-
lyet a szeparált hulladékgyűjtés 
propagálására használunk majd 
fel. A Felső-Csallóközi Hulladék-
gazdálkodási Társulással közö-
sen felvilágosító programokat, 
iskolai vetélkedőket szervezünk 
ebben az évben is. Igyekszünk 
minden tőlünk telhetőt meg-
tenni annak érdekében, hogy a 
lakosok megértsék a hulladék 
osztályozásának fontosságát.  
A nyugati országokban a hulla-
dék csaknem 50 százalékát már 
szeparálják és újrahasznosít-
ják. Reméljük, nálunk is sikerül 
követni ezt a trendet.  
Köszönöm a beszélgetést.

Tóth Ilona  

nak saját közegükben, ha már 
alapvető ismereteket szereztek 
önmagukról s a közösségről, 
amelyhez tartoznak. 
Az anyanyelvi – jelen esetben 
magyar – iskola nélkül a gyer-
mek elveszíti kapcsolatát a saját 
múltjával, családjával, őseivel. 
Nem fogja tudni, hogy a nagy-
apja vagy a dédanyja sorsa 
miért alakult úgy, ahogy alakult, 
nem fogja tudni, miféle törté-
nelmi viharoknak voltak kitéve 
felmenői, mit kellett megélniük 

és túlélniük, és miért. Rettene-
tes látni, hogy vannak nagyszü-
lők, akik nem tudnak szót érteni 
az unokájukkal, mert az már 
más nyelvet beszél. 
Nem véletlenül születünk 
ugyanis e nemzet tagjaként. 
Magyarnak lenni és magyarnak 
maradni vállalás, de egyben sors 
is, amely elől nem szabad kitér-
ni, mert az a nemzeti közösség-
re és az egyénre nézve belát-
hatatlan következményekkel 
járhat. Arról nem is szólva, hogy 
az idegen nyelvű és szemléletű 
iskola megfosztja gyermeke-
inket csodálatos, ősi magyar 
kultúránktól, történelmünktől 
és irodalmunktól,  pedig csak 
ezekből a közösségi tapasz-
talatokból tanulva, ezeket a 
mintákat követve tudnak majd 
választ találni a jövő kérdése-
ire. Vajon honnan fogja tudni 
egy idegen nyelvű iskolában 
tanuló gyermek, hogy mit adott 
Szent István a magyarságnak és 
a világnak, s vajon megérti-e a 
mások elfogadására vonatko-

zó Intelmeit, melyeket fiának
írt? Vajon fölfigyel-e arra, hogy
egyedül a magyar nyelv sza-
vai képesek visszafelé olvasva 
is értelmes szót adni? Hogyan 
fogja felismerni a magyar sza-
vak több jelentését, értelmét, 
ha erre senki sem hívja fel a 
figyelmét? Hogy egyedül a mi
nyelvünk tudja, hogy a világ, 
amelyben élünk, csak a „világ”, 
azaz a fény révén maradhat az, 
ami? S Zrínyi Miklós, Dobó Ist-
ván vagy Hunyadi János példája 
nélkül honnan fogja tudni, hogy 
mit jelent az önfeláldozás? 
Ahhoz, hogy tudjuk, kik 
vagyunk és mi a feladatunk a 
világban, meg kell őriznünk 
önazonosságunkat. Meg kell 
értenünk, hogy van nemzeti, 
közösségi lét, s nemcsak önma-
gunkért tartozunk felelősség-
gel. Hogy az egyéni boldogu-
láson, az utóbbi időben sokat 
emlegetett „önmegvalósításon”, 
„karrierépítésen” túl léteznek 
magasabb rendű szempontok 
is. Mert – a jézusi példabeszéd 
szerint – nem csak kenyérrel él 
az ember. 

Solymos Pokstaller Lívia

„Erős várunk a nyelv”

(Befejezés az 1. oldalról)

Testvérvárosunkból, a hollandiai Leidendorpból érkezett küldöttség tagjai tavaly 
szeptemberi itt-tartózkodásuk során nagy érdeklődéssel tekintették meg az akkor 
még csak pár hónapja működő hulladékgyűjtő udvart

(Befejezés az 1. oldalról)
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Ó v o d a i  b e í r a t á s
Tisztelt Szülők!

Somorja Város, a somorjai iskolák és tanintézmények fenn-
tartója értesíti a tisztelt szülőket, hogy a 2007/2008-as tan-
évre március folyamán írathatják be gyermekeiket az alább 

felsorolt óvodákban.

Az óvodák jegyzéke

Duna Utcai Óvoda 
(Somorja, Duna u. 33.) – szlovák és magyar oktatási nyelv

Szél Utcai Óvoda 
(Somorja, Szél u. 496/21.) – szlovák és magyar oktatási nyelv

Vadász Utcai Óvoda  
(Somorja, Vadász u. 5.) – szlovák és magyar oktatási nyelv

Mária Utcai Óvoda 
(Somorja, Mária u. 682.) – szlovák és magyar oktatási nyelv

Gazda Sori Óvoda 
(Somorja, Gazda sor 37.) – szlovák oktatási nyelv  

Iskola Utcai Óvoda 
(Somorja, Iskola u.14.) – szlovák oktatási nyelv 

Iskola Utcai Óvoda 
(Somorja, Iskola u. 14) – magyar oktatási nyelv 

Tejfalusi Óvoda 
(Somorja - Tejfalu 108.) – magyar oktatási nyelv

További információk az egyes óvodákban!

A Somorjai Duna Utcai Szlovák és Magyar Oktatási Nyelvű 
Óvoda igazgatósága, valamint a mellette működő szülői 

közösség vezetősége 
azzal a kéréssel fordul Somorja lakosságához, hogy pénzbeli 

adományaikkal támogassák az óvoda megalakulásának 
20. évfordulójára tervezett rendezvényeket.

A 2007. márciusi ünnepi jubileumra kidolgozott projekt megva-
lósításához anyagi támogatásra van szükségünk, ugyanis önerő-

ből az ünnepségeket nem tudjuk méltóképpen megrendezni.
Kérjük, hogy adományaikat az óvoda mellett működő szülői 

közösség 21879472/0900-es számú számlájára szíveskedjenek 
elküldeni.

Támogatásukat köszönjük.
A Duna Utcai Óvoda igazgatósága

Az ősz folyamán több alkalom-
mal is foglalkoztunk a somorjai 
autóbusz-állomás épületének 
sorsával. Domsitz Károly pol-
gármestertől akkor megtudtuk, 
hogy a város tárgyalásokat foly-
tat az Autóbusz-közlekedési Vál-
lalattal, s minden tőle telhetőt 
megtesz annak érdekében, hogy 
a tavalyi áldatlan állapot (amikor 
az utasok a nagy hidegekben 
kénytelenek voltak fűtetlen 
váróteremben várakozni, job-
ban mondva fagyoskodni) az 
idei télen ne ismétlődjön meg. 
Javában tart a tél, igaz, az időjá-

rás nem ezt tükrözi (legalábbis 
e cikk írásakor még enyhe volt 
az idő), ezért újra utánajártunk, 
milyen fejlemények történtek 
azóta. Január 24-én délután 
először az épületet néztük meg. 
Kívülről semmi változást sem lát-
ni rajta, viszont az épületen belül 
történt némi átalakítás. Elsőként 
az illemhelyek szép, új, fehér 
ajtói ötlenek az ember szemébe. 
Ilyen szép lehet a mosdó belülről 
is? Benyitok, s bizony, a női mos-
dóban szokatlanul szép rend és 
tisztaság volt. Nő létemre a fér-
fimosdóba nem merészeltem

benyitni, nehogy a rám figyelő
egy-két várakozó gyanúba fog-
jon. Érdekes módon az egykor 
újságokat, folyóiratokat árusító 
helyiségben, melyen az alábbi 
felirat áll: Vykurovaná čakáreň 
– Fűtött váróhelyiség egy utas 
sem várakozott. 
Az autóbusz-állomástól a városi 
hivatal felé tartva megszólítom 

Szelle Lajost, az építészeti osztály 
vezetőjét. Tőle megtudom, hogy 
a város  az Autóbusz-közlekedési 
Vállalattal kötött szerződés értel-
mében működteti a várótermet 
és a szociális helyiségeket. Ez 
áthidaló megoldás a téli időszak-
ban. Az épület további sorsával 
kapcsolatos tárgyalások tovább 
folytatódnak.    (ti)

Az autóbusz-állomás épülete kívülről nem változott, bent viszont szemmel 
látható a változás. A szociális helyiségek új ajtót kaptak, tisztaság és rend volt 
ottjártunkkor. Az utasok azonban, ahogy az a felvételen is látható, nem a fűtött 
váróhelyiségben várakoztak,  mert enyhe az idei téli időjárás 

Illusztrációs felvétel

A fűtött váróterem az utasok rendelkezésére áll! 
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Ifjú zongoraművészeink sikerei
Immár harmadik alkalommal rendezték meg Pozsonyban a „Fia-
tal zongoristák“ című országos versenyt a 6–15 éves művészpa-
lánták részére. A somorjai zeneiskolát Lovász Bálint, Domsitz Eri-
ka tanárnő diákja képviselte, aki ismét remekül szerepelt: 1. díjat 
nyert a versenyen, azonkívül elnyerte Eugen Suchoň családjának 
díját is. Lovász Bálint több országos versenyen kiemelkedően 
szerepelt, 2006-ban kétszer lett az országos versenyek abszolút 
győztese. 
Tavaly novemberben zajlott a „Musica camerata J. Albrechta“ 
című verseny is Pozsonyban, amelyen a somorjai zeneiskolából 
négykezes zongoraművel Max Steuer és Emma Jávorková vett 
részt Domsitz Erika és Ginzery Ingrid tanárnők osztályából. Nagy-
szerű, „Aranyöv“ díjat nyertek.
A fiatal tehetségeknek szívből gratulálunk!

Lovász Bálint a városunkban zajló rendezvények gyakori szereplője. Legutóbb a 
Vöröskereszt alapszervezetének évzáró taggyűlésén láthattuk-hallhattuk

Üzemel a nyilvános illemhely

Annak idején, amikor a város 
engedélyt adott a piactérrel 
szembeni épület felépítésére, a 
beruházót kötelezte arra, hogy 
az épületben nyilvános illem-
helyet működtessen. Az épület 
helyén állt ugyanis valamikor a 
városi WC. Az illemhelyre, főleg 
a nyári időszakban, amikor 
a városközpont e forgalmas 
részén egyre többen meg-
fordulnak, a piacteret nem is 
említve, nagy szükség van. Az 
épület elkészült, számos üzlet, 
szolgáltatás található benne. 
Megépült-e a nyilvános illem-
hely is? – tettük fel a kérdést 
Szelle Lajosnak, a városi hiva-
tal építészeti osztályvezetőjé-
nek. Megtudtuk tőle, hogy a 
város feltételei között valóban 
szerepelt, hogy a beruházó 

nyilvános illemhelyet köteles 
kialakítani az épületben. Ez 
meg is történt. Az épületet pár 
hete átadták rendeltetésének, 
s megnyitották a nyilvános 
illemhelyet, amelyet a vállal-
kozó működtet. Az illemhely 
tehát a lakosság rendelkezésé-
re áll.    (ti)

Fenti felvételünkön az az épület látható, amelyben a nyilvános városi illemhely 
kapott helyet. A WC-t azonban nehéz megtalálni, mert ottjártunkkor, január 
24-én még semmiféle felirat sem jelezte, hogy a lenti felvételen látható lépcső az 
illemhelyhez vezet

Somorja város polgármestere az SZNT 2003. évi, 552. 
számú, a közösség érdekében végzett munkáról szóló 

törvénye értelmében 

pályázatot hirdet
a környezetvédelmi osztály osztályvezetői posztjára.

A megbízatási időszak kezdete 2007. március 1.
Pályázati feltételek:

• főiskolai végzettség (környezetvédelmi, mezőgazdasági  
vagy természettudományi szak),

• szakmai gyakorlat (előny),
• a magyar és más idegen nyelv ismerete (előny),

• számítógépes ismeretek (Microsoft Outlook, Microsoft 
Word, Microsoft Excel, Power Point),

• erkölcsi feddhetetlenség.

A szakmai életrajzzal, a képzettséget igazoló hitelesített 
okirattal, a (három hónapnál nem korábbi) erkölcsi bizonyít-

vánnyal kiegészített írásbeli jelentkezést 
2007. február 15-ig kérjük eljuttatni az alábbi címre: 

Városi Hivatal, 931 01 Somorja, Fő utca 37.
A borítékon tüntessék fel: „Výberové konanie – ŽP“. 

Somorja város polgármestere az SZNT 2003. évi, 552. 
számú, a közösség érdekében végzett munkáról szóló 

törvénye értelmében 

pályázatot hirdet
a Közös Építészeti Hivatal szakelőadói posztjára.

A megbízatási időszak kezdete 2007. március 1.
Pályázati feltételek:

• középiskolai vagy főiskolai végzettség (építészeti szakon),
• legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

• a magyar és más idegen nyelv ismerete (előny),
• számítógépes ismeretek (Microsoft Outlook, Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Power Point),
• a szakmai alkalmatosságot bizonyító okirat 

(építészeti hivatal),
• erkölcsi feddhetetlenség.

A szakmai életrajzzal, a képzettséget igazoló hitelesített 
okirattal, a (három hónapnál nem korábbi) erkölcsi bizonyít-

vánnyal kiegészített írásbeli jelentkezést 2007. február 15-ig 
kérjük eljuttatni az alábbi címre: 

Városi Hivatal, 931 01 Somorja, Fő utca 37.
A borítékon tüntessék fel: „Výberové konanie – SOcÚ“.  
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Tart még a farsang, még javában áll a bál
A farsang vízkereszttől, vagyis január 6-ától a húsvétvasárnapot megelőző 40 napos böjt kezdetéig, azaz 
húshagyókeddig tart. Ez a nap az idén február 27-re esik. Jelenleg tehát még javában tart a bálok, a jelme-
zes felvonulások, a felhőtlen szórakozások időszaka. A nagy evések-ivások időszakának a hamvazószerda 
vet véget. 
A farsang szó a farsang éjszakája jelentésű német Fastnacht szóból származik. A vízkereszttől hamvazó-
szerdáig tartó időszak másik elnevezése a carnevale, de nevezzük akárhogyan is, a lényeg az, hogy egy tél-
temető, tavaszváró néphagyományról van szó, melyet vidékeinken sok helyen még ma is ápolnak. 
Farsangi összeállításunkban amellett, hogy néhány ízletes recepttel szolgálunk kedves olvasóinknak, meg-
kérdeztük néhány polgártársunkat arról, hogyan tekint a farsangi időszakra, kiveszi-e részét a mulatozás-
ból, mi a véleménye a nagy eszem-iszomról, dínomdánomról.

Károly, 49 éves
– A régi időkben, 15–20 évvel 
ezelőtt a farsangi időszak még 
„szent“ volt, a farsangi bálon 
való résztvétel szinte kötelező 
volt. Ma már ez nem így van. 
Egy-egy bálért olyan sok pénzt 
elkérnek a rendezők, hogy csak 
nagyon kevesen engedhetik 
meg maguknak. Az emberek-
nek ma már nincs erre pénzük. 
Ma csak az „urak“ mulatnak, 
tisztára olyan a helyzet, mint a 
középkorban.
Péter, 32 éves
– A farsangi időszak számunk-
ra ugyanolyan, mint bármely 
nap az évből: munkából mun-
kába. Sajnos, olyan világot 
élünk, hogy éjt nappallá téve 
kell dolgoznunk, hogy a gyer-
mekünknek biztosítani tud-
juk a jólétet, bálozásra nincs 
időnk.

Veronika, 25 éves
– Mi a párommal teljes erőnk-
kel belevetjük magunkat a far-
sangi báli szezonba. Somorjára, 
Gútorra járunk rendszeresen 
bálozni. Szerintem kell, hogy az 
ember egy kicsit kikapcsolód-
jon, ne gondoljon a szürke hét-
köznapokra. Van egy baráti tár-
saságunk, akikkel rendszeresen 
bálozunk, legyen az farsangi bál 
vagy vadászbál, mindegy, csak 
jó hangulat legyen.
Gertrúd, 34 éves
– Ma már nem járunk bálozni, 
viszont nagyon szeretjük a far-
sangi időszakot. Ilyenkor meg-
sütöm a jófajta csörögefánkot, 
és a gyermekeimnek farsangi 
jelmezt készítek. Idén fehér 
foltos fekete macska jelmezt 
készítünk, már én is nagyon 
várom. Nekünk ez a farsang, és 
a bál sem hiányzik.    

Nincsen farsang fánk nélkül
A fánk hosszú idő óta a 
farsang elengedhetet-
len étele. Több fajtáját 
ismerjük. Tájainkon is 
ismert a szalagos fánk, 
a rózsafánk, a forgács-
fánk, más néven csörö-
gefánk. 

Farsangi fánk 
Hozzávalók: 38 dkg liszt, 4 
dkg élesztő, 6 tojássárgája, 
7 dkg vaj, 8-9 evőkanál tej, 
1 evőkanál cukor, 1 kávéskanál 
rum, negyed citrom reszelt héja, 
csipetnyi só, olaj, vaníliás cukor, 
barackíz
Elkészítés: Az élesztőből a 
cukorral, egy kevés liszttel és 
négy evőkanál langyos tejjel 
kovászt készítünk. A tál köze-
pére – amelyben a fánk készül 
– tesszük a kovászt, köréje a 
lisztet. Betakarjuk és langyos 
helyre tesszük, amíg megkel. A 
tojássárgákat a sóval elkeverjük, 
és a liszthez öntjük, hozzáadjuk 
az olvasztott vajat, a maradék 
felforralt, kihűtött tejet, vala-
mint a rumot és a reszelt cit-
romhéjat. Addig verjük, amíg 
hólyagos nem lesz (ilyenkor 
elválik a kanáltól), majd beta-
karva meleg helyen kelni hagy-
juk. Végül lisztezett deszkára 
borítjuk és ujjnyi vastagságúra 
nyújtjuk. Ezt követően letakar-
juk, és hagyjuk tovább kelni, 
majd kiszaggatjuk és forró olaj-
ban kisütjük (először fedő alatt, 
majd a megfordítás után fedő 
nélkül). A fánkokról az olajat 
szalvéta segítségével leitatjuk, 
majd meghintjük vaníliás cukor-
ral, és barackízzel kínáljuk. 

Csörögefánk
Hozzávalók: 20 dkg liszt, 2 

tojássárgája, 5 ek. tejföl, 1 ek. 
rum, 1 ek. cukor, étolaj
Elkészítés: A lisztet egy tálba 
szitáljuk, hozzáadjuk a cukrot, 
a tojássárgáját, a rumot és a 
tejfölt. Jól kidolgozzuk. Lefedve 
pihentetjük egy kicsit, azután 
gyúródeszkán késfok vastagsá-
gúra kinyújtjuk. Bírósarkantyú-
val 8 cm-es négyszögekre vág-
juk, a közepét 4 cm-re bevágjuk, 
és az egyik sarkát áthúzzuk a 
nyíláson. Forró olajban kisütjük, 
és még melegen megszórjuk 
porcukorral. Dzsemmel kínál-
juk.

Almás siska
Hozzávalók: 20 dkg sima liszt, 
1 kk. sütőpor, 2 tojás, 6 dkg 
porcukor, 2 dl tej, 30 dkg reszelt 
alma
Elkészítés: A tojássárgáját elke-
verjük a porcukorral és a tejjel. A 
lisztet összekeverjük a sütőpor-
ral, hozzáöntjük a tojássárgát 
a tejjel, hozzáadjuk a reszelt 
almát, és jól összekeverjük. 
Összedolgozzuk a habbá vert 
tojásfehérjével, gyúródeszkára 
borítjuk, vastagra kisodorjuk, 
fánkokat szaggatunk belőle, és 
közepesen forró olajban meg-
sütjük. Végül megszórjuk por-
cukorral.   (ti), (kk),(cs)

A Tejfalusi Önkéntes 
Tűzoltó Testület 

2007. február 17-én 
tartja a hagyományos 

dőrejárást. 
A nászmenet 9.00 

órakor indul a helyi 
tűzoltószertár elől.
A rendezők minden 

érdeklődőt nagy 
szeretettel várnak! 

DŐREJÁRÁS
TEJFALUN
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A Szlovák Vöröskereszt somorjai alapszervezete január 
20-án értékelő taggyűlést tartott a kultúrházban

Életet menthet, aki vért ad
Iskoláink, a helybeli két alap-
iskola és a művészeti alapis-
kola tanulóinak kultúrműso-
rával vette kezdetét a Vörös-
kereszt somorjai alapszerve-
zetének évzáró taggyűlése.
A Fürdős József elnök és 
Domsitz Marienka vezetőségi 
tag által  előterjesztett beszá-
molóból, amelyben a tavalyi év 
eredményeit értékelték, kitűnt, 
hogy a szervezet az egészség-
ügyi szolgálat és a humánus 
cselekedetek mellett nagy 
súlyt helyez a közösségi mun-
kára is. A tagok nemcsak az 
alapiskolák és a gimnáziumok 
tanulóinak  elsősegélynyújtó 
versenyre való felkészítéséből 
veszik ki részüket, hanem első-
segélynyújtó szolgálatot teljesí-
tenek városunkban a nagyobb 
rendezvényeken is. Ráadásul 
pedig még két kirándulást is 
szerveztek a tavalyi év folya-
mán. Jártak a magyarországi 
Bükfürdőn, és ellátogattak a 
nagymegyeri termálfürdőbe is. 
A szervezet életében jelentős 
mérföldkőnek számít az a nap, 
amikor hosszú, de sikeres mun-
ka eredményeként megkapták 
az egykori Zväzarm épületé-
ben azt a helyiséget, amelyben 
a vezetőségi üléseken kívül 
előadások s egyéb rendezvé-
nyek megtartása is lehetővé 
vált. Ezzel a lehetőséggel élve 
novemberben előadást tar-
tott itt Buliková doktornő, aki-
nek értékes gondolatait nagy 
érdeklődés kísérte. 
Az alapszervezet évzáró 

taggyűlésére invitáló meghí-
vón bizonyára nem véletlenül 
szerepel a gondolat: „Legyünk 
erősek és bátrak, amikor az 
ember azt súgja: Élni akarok!“ 
Ezt a jelszót szem előtt tart-
va kerül sor Somorján – most 
már az országos vérellátó állo-
mással karöltve – a véradások 
rendszeres megszervezésére. 
Nagy előny, hogy a véradás 
helyben, többnyire a kultúr-
ház 1. emeleti Zöld termében 
zajlik, így a véradókat nem 
kell utaztatni a járási székhely-
re vagy a fővárosba. Ez meg-
látszik a vért adók számán is, 
hiszen a tavaly szervezett négy 
véradáson minden egyes alka-
lommal 30-40 fő vett részt, egy 
alkalommal pedig 56-an adtak 
vért. Dicséretre méltó cseleke-
det!  A véradók számát tekintve 
(akik között egyre több a fiatal)
nem véletlen, hogy városunk-

ban egyre több a Jánsky-érem 
egyes fokozatainak viselője. Az 
évzáró taggyűlésen az érem 
ezüst fokozatát Jakúzek Peter, 
Pavlík Vladimír és Simon Zol-
tán, arany fokozatát Kirman 
Éva, Kirman Jaroslav mérnök, 

Szegény Ferenc, Czikhart Teré-
zia és Sinobli Rudolf vette át. 
Világi Ernő, Marics Márton és 
Fehér Jenő nyolcvan alkalom-
mal adott vért, így ők a Jánsky-
érem gyémánt fokozatának 
büszke viselői lettek.  
A Jánsky-érmek tulajdono-
sainak, valamint a többi vér-
adónak is szívből gratulált dr. 
Mišánek Tibor, a Szlovák Vörös-
kereszt dunaszerdahelyi terü-
leti választmányának elnöke és 
Domsitz Károly, városunk pol-
gármestere is. 

Tóth IlonaAz évzáró taggyűlés résztvevői

Az elnökségi asztal. Balról: Domsitz Károly polgármester, Nagy Ilona és Matlaha 
Szilvia vezetőségi tagok, Fürdős József elnök, Mišánek Tibor és Szabó Dása, a 
területi választmány képviselői

A Jánsky-emlékérem gyémánt foko-
zatát Marics Márton, Világi Ernő és 
Fehér Jenő kapta

BEVETÉSEN 
A 

TŰZOLTÓK

Január 17-én és 18-án az elő-
re jelzett orkán miatt rendkívüli 
ügyeletet  tartottak a tűzoltók 
Somorján. Nyolc tűzoltó volt 
készültségben a tűzoltószertár-
ban. Reggel három órakor riasz-
tották őket. Az erős szél egy fát 
döntött a főútra Somorja felső 
végén, a lóversenypálya mellett. 
A kidőlt fa szerencsére senkit nem 
sebesített meg. 
Január 7-én éjfél után 1 óra-
kor egy nyolcéves kislány életét 
vesztette egy közúti balesetben 
a 63-as főúton Somorja közelé-
ben, Dunaszerdahely irányában.  
Egy 39 éves ittas gépkocsivezető 
kamionjával hátulról belehaj-
tott az út szélén  szabályosan 
parkoló megvilágított Audiba. 
A személyautó bal oldalát zúzta 
össze a kamion, éppen ott, ahol 
a szerencsétlen kislány ült. Súlyos 
sérüléseibe a helyszínen belehalt. 
A kislány szülei és testvére sértet-
lenül úszták meg a balesetet.
Január 2-án 15.00 óra után köz-
úti balesethez riasztották a tűz-
oltókat. Béke község határában 
történt baleset. A Škoda Fabia 
vezetője elvesztette uralmát 
a gépjármű felett, lehajtott az 
úttestről, majd felborult. 
December 15-én a reggeli 
órákban súlyos közlekedési bal-
eset történt Somorja és Misérd 
(Dunajská Lužná) közt a torcsi 
(Lipnica) kereszteződésben. A 
Škoda Felicia személyautó veze-
tője nem adott elsőbbséget a 
főúton haladó Škoda Fabiának, 
ennek következtében összeüt-
köztek. Az összeroncsolódott 
Felicia vezetőjét és utastársát csak 
a tűzoltók tudták kiszabadítani 
feszítő-vágó segítségével. 
December 6-án este 23 óra után 
riasztották a tűzoltókat, hogy 
Gútor és Somorja közt ég egy 
vadászház. Az épület tulajdonosa 
figyelmeztette a tűzoltókat, hogy
az égő épületben feltehetően egy 
propán-bután gázpalack van. A 
palackot a tűzoltók megtalálták, 
és időben kihozták az épületből. 
Személyi sérülés nem történt.
December 4-én a hajnali órákban 
autóbalesethez riasztották a tűz-
oltókat. A gépkocsi fiatal vezetője
feltehetően túl gyorsan vezette 
az autót, kisodródott az úttestről, 
a szegélykőnek, majd egy villany-
oszlopnak csapódott és felborult. 
A gépkocsi vezetője és további 
három utasa kisebb sérülésekkel 
úszta meg a balesetet.

2007. FEBRUÁR
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Könyvesboltunk szeretettel várja kedves vásárlóit!
Kínálatunk:

világirodalom, szépirodalom, útikönyvek, ajándéktárgyak,  
naptárak, ajándékutalványok, CD / DVD

Somorja, Gazda sor 1998., az ESOLINE épülete

EGÉSZSÉG

Kábítószerek - A nikotin
Az emberiség évszázadok óta ismeri a dohánylevelet, amelyet állítólag az 
amerikai indiánok fedeztek fel. Az újonnan felfedezett kontinensről Sir Walter 
Raleigh angol tengeri hajós hozta be Európába a 16. században. Itt a növény 
gyorsan otthonra talált. Szárított leveleiből ma cigarettát, szivart és vágott 
dohányt készítenek. A dohánylevélben levő hatóanyagok a legelterjedtebb és 
legveszélyesebb kábítószerek, ennek ellenére a nikotin nem tiltott szer, és a 
dohányzás is engedélyezett. 
Sok fiatal 10 éves kora előtt
kezd dohányozni. A dohánycé-
gek legsikeresebb reklámjai az 
attraktív sportversenyek, autó-
versenyek és a velük összefüg-
gő életmód, mely a szabad-
ságot és kalandvágyat jeleníti 
meg, és dohányzásra serkenti 
a fiatalokat. A dohányosok szá-
ma egyre emelkedik. 1998-ban 
1,1 milliárd dohányost tartottak 
nyilván a világon. A dohányzás 
és a következtében kialakuló 
betegségekben Európában 
évente 1,2 millió ember 
hal meg. Szlovákiában 
a férfiak 39, a nők 16
százaléka dohányzik. 
Hazánkban  évente 10 
ezer ember hal meg a 
dohányzás következ-
tében. A statisztika szá-
mainak emelkedéséhez, 
sajnos, a 12-25 év közötti 
fiatalok is hozzájárulnak.
A dohány hatóanyaga 
kábítószer
A dohány levele nikotint tar-
talmaz, mely a legismertebb 
mérgek egyike. A tiszta niko-
tin erősen mérgező anyag, 
nagyobb mennyiségben 
néhány percen belül halált 
okozhat. A cigarettafüst szén-
monoxidot is tartalmaz, mely 
megakadályozza az oxigén 
eljutását a tüdőbe. A dohány 
másik rendkívül veszélyes 
eleme a kátrány. Ez okozza a 
rákbetegséget. A dohányle-
vél kékes füstjében ammónia 
(a WC-tisztító szerekben és 
a fehérítőkben is előfordul),  
halálos cián és fenol találha-
tó. Egy cigarettaszívással több 
mint 3000 különféle kémiai 
anyagot szívunk be. 

A mámor
A szájba és a tüdőbe kerülő 
cigarettafüst gyors hatást idéz 
elő, mivel a füstben levő niko-
tin felszívódik a szájüreg nyál-
kahártyájában, s a nyálban fel-
oldódva egyenesen a véráram-
ba jut. Ezért a dohányosok az 
első slukk után néha szédülést 
éreznek. A nikotin hatására 

emelkedik a pulzusszám, a 
szív több vért szivattyúz. Ami-
kor a méreg az agyba kerül, 
a dohányzó ember aktívnak, 
feldobottnak érzi magát. A 
dohányosok azt állítják, hogy 
a cigaretta elszívását követően 
jobban tudnak összpontosíta-
ni, teljesítményük nő. Egyúttal 
csökken az izomfeszültségük, 
lazák, könnyebbek lesznek.
A veszély
A nikotin aránylag gyorsan testi 
és szellemi függőséghez vezet. 
A függőség veszélyének kiala-
kulása nagyobb, mint a félelme-
tes heroin esetében. Már maga 
a dohányzás rituáléja is függő-
séget okoz, mivel több funkciót 

tölt be: az embernek állandóan 
van valami a kezében, nagyvi-
lági hatást kelt, az ember nem 
érzi egyedül magát, ráadásul 
azt hiszi, hogy jóval attraktí-
vabb. A nikotinnak rákkeltő 
hatása van, főleg tüdőrákot 
okoz. A diagnózis felállítását 
követően az érintetteknek álta-
lában fél év van hátra az éle-
tükből. A nikotin hatással van 
a szív- és érrendszeri betegsé-

gek kialakulására is. A nikotin 
több ember halálát okoz-

za, mint bármilyen más 
kábítószer, valószínűleg 
többét, mint az összes 
kábítószer együttvéve. 
Hatással van a nemi 
hormonokra, termé-
ketlenséghez vezet. A 
fiatal férfiak esetében

befolyásolja az erekciót. 
A dohányosok gyorsab-

ban öregszenek, a legtöb-
bet a bőrük szenved, amely 

megszürkül, ráncosodik. A 
dohányzásnak kevésbé káros, 
de annál kellemetlenebb kísérő 
tünetei is vannak: a dohányo-
sok büdösek – ezt nyíltan ki kell 
mondanunk. Bűzös a leheletük. 
Ízlelőszerveik sem működnek 
úgy, ahogy kellene, mert elve-
szítik ízlelőképességüket. A 
dohányzással járó gondokat az 
is nehezíti, hogy a dohányzás 
következményei csak sok-sok 
év, akár húsz év után mutatkoz-
nak meg, s ekkor már nem hoz-
zák összefüggésbe a dohány-
nyal. A fiatalok azonban ennek
tudatában is dohányoznak, 
a káros következményekkel 
nem törődnek, mert naivan azt 
hiszik, hogy ők halhatatlanok.

Červenka Andrea

Pudingos fonott kalács
Hozzávalók: l kg sima liszt 
(Speciál), 1 dl olaj, 1 kávéskanál 
só, 2 kocka élesztő, tej szükség 
szerint, a kovászba 1 kávéska-
nál cukor és egy kis liszt.
Elkészítés: A hozzávalókat ala-
posan összedolgozzuk. (A tészta 
egy kicsit keményebb legyen.) A 
tésztát 8 részre osztjuk, a része-
ket egyenként kisodorjuk, és 
megkenjük a pudingos töltelék-
kel. Mindegyiket felgöngyölítjük, 
majd kettőt-kettőt összefonunk. 
Összesen 4 fonott kalácsot 
kapunk. Tepsire téve a fonatok 
tetejét megkenjük tojással és 
megsütjük.
Töltelék: 1/2 liter tej, 30 dkg 
kristálycukor, 2 csomag kakaós 
puding és 4 nagy kanál kakaó. 
Mindezt megfőzzük, majd a 
meleg pudinghoz hozzáadunk 
1 Palmarint (a Palmarinnal már 
nem főzzük!).

A finom kalácshoz  
jó étvágyat kívánunk!

Kérjük kedves olvasóinkat, hogy 
kedvenc receptjeiket küldjék 
el szerkesztőségünk címére: 

Somorja és Vidéke – Šamorín a 
okolie, 931 01 Šamorín, Hlavná 
37, vagy az alábbi e-mail címre: 

redakcia@samorin.sk. 
A recepteket beküldő olvasóink 
között ajándékot sorsolunk ki!

HASZNOS TANÁCSOK

Hogyan használjuk a sót?
• Az ételeket általában ne sóz-
zuk meg előre, csak a főzés 
befejezése után, kivéve azokat, 
melyeknek előkészítésekor 
vagy főzésekor már így kívánja 
meg a recept.
• A hirtelensülteket borsozzuk 
és szórjuk meg egyéb fűszerek-
kel a sütés megkezdése előtt, a 
sót csak a végén tegyük hozzá 
– különben rágós lesz a hús.
• Cserépedényben való sütés-
nél vagy párolásnál mértékle-
tesen, de előre sózzunk.
• A burgonyát csak akkor sóz-
zuk, amikor a vize már forr.
• A tojásfehérjét könnyebb fel-
verni, ha csipetnyi sót teszünk 
hozzá.
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A történelmi Magyarország 
területén a nyomdák a mohácsi 
vészt követően terjedtek el. 
Az elsőt Brassóban alapították 
1535-ben, ezt követte egy évvel 
később a nyugati határszélen a 
sárvári, majd a kolozsvári nyom-
da. Két emberöltő alatt har-
mincegy nyomda kezdte meg 
működését, közöttük 1594-ben 
a később híressé vált pozsonyi 
intézmény. A 16. század folya-
mán az egykori Felvidék terü-
letén még Kassán (1560 előtt), 
Eperjesen (1573), Nagyszom-
batban (1578), Besztercebá-
nyán (1578), Bártfán 
(1579) és Galgócon 
(1582) alapítottak 
állandó nyomdát.  
Elmondható, hogy – akárcsak 
egész Európában – nálunk is a 
szellemi és tudományos közpon-
tokban működtek, ahol nagy 
igény mutatkozott az írott szó 
iránt. Emellett a sajátos történel-
mi események következtében 
a 16. század második felében 
egész Európát elözönlötték a 
vándornyomdászok, akik olykor 
eldugottnak hitt kis községek-
ben folytatták tevékenységüket. 
Közéjük tartozott Wechelius 
Zsigmond János is, aki – egyes 
források szerint – huszonhárom 
éven át tevékenykedett Tejfalun. 
A bázeli születésű Christian 
Wechel a 16. század közepén 
Párizsban alapított nyomdát, 
ahonnan a protestánsok köré-

ben 1572 agusztusában rende-
zett vérengzés, a Szent Bertalan-
éji borzalmak után menekült 
Majna-Frankfurtba családjával 
együtt. Tevékenységét fiai és
vői folytatták, Frankfurton kívül 
Németország több városában. 
Wechelius Zsigmond János-
ról a források úgy tudják, hogy 
az 1620-as évek elején Bécs-
ben volt könyvkereskedése, itt 
ismerkedett meg Pálffy István-
nal, aki felajánlotta neki, hogy 
rendezzen be könyvnyomdát 
egyik birtokán. Ennek eredmé-
nyeként került Zsigmond János 

a gróf adófizetőjének számító
Tejfalura. A községben kifej-
tett tevékenységéről aránylag 
keveset tudunk, ez az oka a 
személye körüli bizonytalan-
ságnak. Hogy ennek ellenére 
Tejfalu neve bekerült a nyom-
dászat történetébe, az általa 
kiadott magyar nyelvű kalen-
dáriumoknak köszönhető. Az 
első 1637-ben jelent meg a 
korra jellemző dagályos cím-
mel: „Urunk Christus Születése 
után Az M.DC.XXXVIII Eszten-
dőre valo Calendarium Melly Az 
Crackai Akademiában tanéto M. 
Zorawsky Miklós Philosophus és 
Mathematicus Doctor irasabul 
magyarra fordéttatván Tei-
Falun Nyomtattatot Wechelius 

Sigmond Janos által“. A kiad-
ványt Wechelius Erdődi gróf 
Pálffy István pozsonyi főkapi-
tánynak, a dunántúli végvárak 
főparancsnokának ajánlja Tej-
faluról 1637. december 6-án.  A 
következő évben készült kiad-
ványon Galanthai Esterhaz(y) 
Miklós nádornak szóló ajánlás 
olvasható, 1638. november 19-
én jegyzett, ugyancsak tejfalusi 
keltezéssel. A könyv címlapja és 
néhány oldalnyi töredéke meg-
tekinthető a somorjai Honisme-
reti Házban. Egészen 1646-ig 
Mikolaj Zorawski tollából jelen-

tette meg a kalendáriumokat. 
Mivel tudjuk, hogy a magyar 
változat eredetije  1666-ig folya-
matosan megjelent Krakkóban, 
arra lehet következtetni, hogy 
Wechelius Zsigmond János leg-
feljebb 1647-ig fejtette ki tevé-
kenységét. Érdemes megemlí-
teni, hogy a negyvenes években 
kiadott kalendáriumokból csak 
töredékek maradtak fenn, ezek 
alapján kideríthetetlen, hogy 
még ezek is Tejfalun jelentek-e 
meg, vagy már Somorján, ahova 
András fia  költöztette a sajtót.
Az viszont biztos, hogy 1650-
ben már ez utóbbi helységben 
működött. 
Teljesen kizártnak tekinthe-
tő, hogy csupán a fent emlí-

tett termékeket állította elő a 
Wechelius-nyomda. Mint a kor 
legtöbb nyomdásza, ő is min-
den bizonnyal megrendelése-
ket is teljesített, erről azonban 
nem maradt fenn semmilyen 
kézzelfogható adat. 
Wechelius András a családi 
hagyomány folytatásaként 
1651-től adott ki kalendáriu-
mokat. Somorján nem soká-
ig tartózkodott: elfogadva a 
kőszegi evangélikus egyház-
község meghívását, a dunántúli 
városba költözött. Az időpont 
is bizonytalan: valamikor 1652 

után. Ami tudható, 1658-
ban már Kőszegen nyom-
tatott könyveket. Annyit 
bizonyosan tudunk róla, 

hogy tizenhét évig dolgozott 
nyomdászként.  Tekintve, hogy 
1665-ben hunyt el, minden 
valószínűség szerint 1648-ban 
vette át édesapjától a családi 
vállalkozást.  
Az egykori könyvkereskedő, 
Vechelius János Zsigmond egyi-
ke volt a magyar nyelvű sajtóter-
mékek előállítóinak a 17. század 
első felében. Az első csallóközi 
nyomda megalapításával beírta 
Tejfalu nevét az egyetemes saj-
tótörténetbe. Földi mivoltában 
közöttünk maradt: valamelyik 
helyi temetőben nyert örök nyu-
godalmat. Egy emléktáblát min-
denképp megérdemelne kultú-
ratörténetünk e jeles alakja.

 Ozogány Ernő 

A Csallóköz első nyomdásza
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Somorján vendégeskedtek a kolozsvári oktatók

Dr. Hantz Péter és dr. Kovács 
Lehel István a Szövetség a 
Közös Célokért igazgatójának, 
Pogány Erzsébetnek a meghí-
vására látogatott el a Felvidék-
re, vendéglátóik Hrubík Béla, a 
Csemadok elnöke, Duray Mik-
lós, az MKP ügyvezető alelnö-
ke és Szigeti László, az MKP 
alelnöke voltak. 
Január 19-én Komáromban 
ellátogattak a Selye János 
Egyetemre, majd találkoztak 
közéleti személyekkel. Szom-
baton Dunaszerdahelyen Páz-
mány Péter fogadta őket, és  
Malina Hedviggel is találkoz-

tak, akit meghívtak Erdélybe. 
Királyfiakarcsán részt vettek
a Petőfi Baráti Társaság által
a Magyar Kultúra Napja alkal-
mából szervezett műsoron. 
Hantz Péter és Kovács Lehel 
István két napig Somorján 
vendégeskedett, vasárnap  
Nagyboldogasszony-temp-
lomunkban részt vettek a 
keresztény magyarság lelki 
megújulásáért folytatott imá-
ban és az ökumenikus isten-
tiszteleten. Következő állomá-
suk Pozsonypüspökin a Cse-
madok helyi szervezetének 
évzárója volt. 

Hétfőn, a felvidéki utazás 
utolsó napján vendégeink 
Pozsonyban a Csemadok 
székházában tartottak sajtó-
tájékoztatót. Itt a Csemadok 
elnöke, Hrubík Béla és Szigeti 
László MKP-alelnök biztosí-
tották a két oktatót támoga-
tásukról és a felvidéki magya-
rok szolidaritásáról. Az MKP 
oktatással foglalkozó képvi-
selője ígéretet tett arra, hogy 
az Európai Parlamentben az 
MKP is lobbizni fog az erdélyi 
magyar nyelvű, önálló egye-
tem megalapításáért, és ígé-
retet tett arra is, hogy átadják 
tapasztalataikat az egyetem 
kiépítésénél, megszervezésé-
nél. Hantz Péter kifejtette, az 
erdélyi magyarság nagy lét-
számú kisebbség Európában, 
így reális cél az önálló egye-
tem kiépítése, csak ez lehet a 
jó megoldás az Erdélyben élő 
magyarság számára.         (ncs)

A Felvidékre látogatott január 19-e és 22-e között 
az a két erdélyi egyetemi oktató, akiket elbocsátot-
tak a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemről a Bolyai 
Kezdeményező Bizottságban végzett munkájuk 
miatt, a magyar táblák elhelyezése ürügyén. 

A Čilistovník Polgári Társulás 
2005. májusában jött létre a csölösztői gyógyintézet 

mellett működő speciális alapiskola 
és óvoda kezdeményezéseként.

Kapcsolatfelvétel: 031/562 60 67 , 0905 848 963

A csölösztői gyógyintézetben hosszan tartó gyógykezelésre 
szoruló gyerekeket gyógyítanak. A gyermekek a gyógyke-

zelés alatt részt vesznek az oktatásban, a délutáni órákban 
pedig igyekszünk a lehető legérdekesebb szakköröket 

szervezni számukra.
Kérjük, hogy adója 2 százalékát adományozza a 

Čilistovníček Polgári Társulásnak, így Ön is hozzájárulhat a 
gyerekek gyógyításához és teljes értékű beilleszkedésük-

höz a mindennapi életbe.

IČO:  37988697          DIČ:  2022046422  
Bankszámlaszám: 2145993655/0200 

Futballcsapataink a 2006/ 
2007-es idény téli időszakában 
január 8-áig szünetet tartot-
tak. Az edzés január 9-én vet-
te kezdetét. A tavaszi idényre 
való felkészülés, az edzés heti 
három alkalommal folyik, a 
hét végén pedig edzőmér-
kőzések zajlanak különböző 
alacsonyabb, de magasabb 
rangú csapatokkal is. Az aláb-
bi csapatokról van szó: Kürt, 
Bernolákovo, Récse, Slovan „B“, 
Fél és SKP Bratislava.
A diák- és ificsapatok is szor-
galmasan készülődnek a tava-
szi idényre, amely március 17-
én és 18-án kezdődik. Remél-
jük, az időjárás megengedi a 
pontos kezdést, s a mérkőzé-
seket nem kell későbbi idő-
pontra halasztani.

Farkas Sándor

FC STK 1914 
Somorja 

Felhívás! • Felhívás! • Felhívás! 
A Dunaszerdahelyen működő, 2006. februárjában 

bejegyzett FEMIT Polgári Társulás 
gyűjtést szervez 

a 12 éves, Duschenne-féle izomsorvadásban 
szenvedő dunaszerdahelyi Fél Ádám részére. 

Társulásunk a család kérésére felvette a kapcso-
latot a kijevi klinikával, ahol elvégeznék az őssejt 

beültetését, ami segítene a gyógyulásban. 
Időpontot is kaptunk 2007. február elejére.

A kezelés költsége mintegy 230 000 korona, de ezt 
az összeget még nem sikerült összegyűjtenünk. 

Ezért fordulunk felhívással minden segítőkész és jó 
szándékú emberhez. 

Adományaikat, kérjük, juttassák el 
az alábbi számlaszámra: 

2237518253/0200.

Segítségüket ezúton is köszönjük! 
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Az Attack Šamorín csapat

Mikor alakult meg az Attack 
Šamorín csapat?
– Csapatunk 2004-ben alakult. 
Baráti társaságként szerepel-
tünk a Piton Kupán, ahonnan 
elhoztuk az első díjat. Ezek 
után felvetődött bennünk, 
mi lenne, ha kipróbálnánk 
magunkat a pozsonyi ligában. 
Természetesen először a máso-

dik ligában kezdtünk, de már 
az első év után felkerültünk az 
első ligába.
Majd itt is az első helyen 
végeztetek...
– Igen, feljutottunk a szlovákiai 
első ligába, viszont itt nem tud-
tuk befizetni a startpénzt, ami
negyvenezer korona volt. Ezért 
hát maradtunk a pozsonyi első 
ligában. Szerintem idén is jól 
fogunk végezni, hiszen most a 
tabella 2. helyén állunk, mind-
össze két ponttal vagyunk 
lemaradva. Az a legérdeke-
sebb, hogy mi Kiss Romi bará-
tommal évekig kajakoztunk, 
tehát nem vagyunk focisták. 
Halljuk is az ellenfelektől, hogy 
inkább evezővel kéne ütni a 

labdát. De már megszoktuk 
ezeket a vicceket. Nagyon jó 
lenne, ha minél több somorjai 
fiatal jelentkezne a pozsonyi
kupába, hiszen  szívmelengető 
hallani az ellenfeleinktől, hogy 
„vy Šamorínčania ste naozaj 
dobrí!“.
Hol edzetek, kik a szponzo-
raitok?

– Hát a legtöbb pénzt a 
teremfocizásba mi magunk 
és főleg Kiss Béla csapatka-
pitány nyomja bele. De van 
egy támogatónk is, a METAL-
DECK Kft., akik szintén bará-
tok, és támogatják törekvése-
inket. Edzeni, ahogy a többi 
somorjai csapat is, Gútorra 
járunk a sportcsarnokba. 
Nagyon jó lenne, ha nekünk 
is volna Somorján sportcsar-
nokunk, esetleg a T-18-ban 
tudnánk edzeni, sőt a hazai 
meccseket akár itt Somorján 
is tudnánk játszani, ami sze-
rintem a polgároknak is elég 
érdekes lenne. Reméljük, egy-
szer sikerülnek ezek a tervek!

Kovács Koppány

Előző számunkban már írtunk a kispályás teremfo-
ci játékszabályairól, és elsőként a PITON Šamorín 
csapatot mutattuk be. E havi számunkban a szintén 
a pozsonyi első ligában futballozó Attack Šamorín 
csapatát mutatjuk be olvasóinknak Jávorka Zoltán 
segítségével.

Fent balról:  Jávorka Zoltán, Kiss Roman, Kiss Béla, Molnár Sándor, Fürst Csaba 
Lent balról:  Ferenci Tamás, Szabó József, Krcsek Tibor, Csápay Zoltán

Január 20–21-én a kanadai 
Világkupán Montrealban a 
somorjai Domsitz Tibor  az 
első helyen végzett. Nagy 
József edző a következőket 
mondta a versennyel kap-
csolatban:
– Negyedik éve már hagyomá-
nyosan részt veszünk ezen a 
Világkupa-versenyen. Az elő-
írások szerint három európai és 
egy nem európai Világkupán 
kell versenyeznünk minden 
évben. Mi az idén a montrea-
lit választottuk, hiszen az erős 
európai Világkupa-versenyek 
után ez az egyik legnehezebb, 
vívóinknak pedig jót tesz az 
erős mezőny. Két évvel ezelőtt 
itt diadalmaskodott a szin-
tén somorjai Botló Bálint, aki 
később a Világkupát is elhó-
dította. Az idei versenyre öt 
versenyzőt indítottunk Somor-
járól: Pokorni Katalint, Forgách 
Gergelyt, Miško Horváthot, 
Hanzel Gyöngyit és Domsitz 

Tibort. Nagyon jól vívtak mind-
annyian. Domsitz Tibor pedig 
pszichikailag is a topon volt. 
Augusztus óta a lehető legko-
molyabban dolgozik, és ennek 
az eredménye kezd is megmu-
tatkozni. Gyöngyi a harmadik 
helyen végzett, ami szintén 
szép eredmény. Január  27-én 
vívóink egy olaszországi verse-
nyen vettek részt, ahol szintén 
jó eredményeket értek el.  (kk)

Domsitz Tibor győzött a Világkupán

Az FC Gold Ball Samaria életéből
Az FC GOLD BALL téli idő-
szakban végzett tevékeny-
ségéről és az eredményekről 
Góber Péter edző tájékoztat-
ta lapunkat.
– Az őszi szezonban a leg-
kisebbekkel részt vettünk 
Nyárasdon a teremfocikupán, 
ahol öt csapat mérte össze 
erejét. A somorjai kissrácok az 
első helyen végeztek. Sajnos, 
járásunkban ilyen kis korosz-
tályos csapatok nemigen talál-
hatók, így ellenfeleket csak 
Pozsonyban és a nagyobb 
városokban találunk, akiknek 
– büszkén mondhatom – mél-
tó ellenfeleik vagyunk.

December folyamán már 
hagyományosan ellátogatott 
hozzánk is a Mikulás, akitől, 
támogatóinknak köszönhető-
en, sok szép ajándékcsomagot 
kaptunk. 
Januárban a Góber–Zalka 
edzőpáros mellé újabb edzőt 
sikerült találnunk György And-
rás református lelkész szemé-
lyében, aki edzői szakértelmét 
hasznosíthatja csapatunkban. 
Köszönjük támogatóinknak: a 
Motorola GmB-nek, Somorja 
Városának, a szülőknek, a csa-
pat barátainak és a többieknek 
az év folyamán nekünk nyúj-
tott önzetlen segítséget. (kk)
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VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2006. december 5-én 
Piovárová Iveta, 2007. janu-
ár 2-án Zeman Patrik és 
Kollárová Saskia látta meg a 
napvilágot. 
Sok sikert, újszülöttek!

Február 3. – Az egészségká-
rosultak somorjai alapszer-
vezetének évzáró taggyűlése 
– 15.00 
Február 7. – Sóska sült krump-
lival – vígjáték három felvo-
násban. A SZEVASZ Vándor-
színház előadása – 19.00 
Február 10. – A Matica 
slovenská somorjai alapszer-
vezetének bálja – 19.00  
Február 16. – Gyermekálar-
cosbál a somorjai szabadidő-
központ és a kultúrház szerve-
zésében – 14.00 
Február 17. – A somorjai Híd 
Vegyes Kar bálja – 19.00 
Február 24. – Jótékonysági bál 
+ táncház a református gyüle-
kezet szervezésében – 14.00 

Állandó programok:
ETKA-JÓGA (Madarász Eleonóra, 
Horváth Katalin) minden hétfőn és 
csütörtökön 18.30-tól 20.00 óráig, 
csütörtökön 8.30-tól 9.30 óráig a 2. 
emeleti 216. számú helyiségben.  
JÓGA - hétfőn és szerdán 20.15-től 
21.15 óráig. 
JÓGA - (Baráth Andrea) pénteken 
18.45-től 20.00 óráig.
Moderntánc-tanfolyam 
csütörtökön 16.30 órától modern-
tánc-tanfolyam gyermekek 
részére. 

PRÓBÁK:
HÍD Vegyes Kar:
hétfő 19.00 – 21.50
Csalló Néptáncegyüttes: 
kedd, péntek 19.30 – 21.50
Kis Csali Néptáncegyüttes: 
kedd 17.00 – 18.30
Nagy Csali Néptáncegyüttes:  
kedd 18.30 – 19.30
Prvosienka népművészeti együttes 
hétfő, szerda 17.00 – 19.30 

SZÜLETETT

2006. december 15-én Mezzei 
Szilveszter 66 éves korában, 
2007. január 10-én Lobotka 
Ilona 76 éves korában, Forró 
János 70 éves korában, január 
15-én Czédli Steliana 83 éves 
korában, január 16-án Róža 
Lajos 90 éves korában távo-
zott az élők sorából.
Béke poraikra!

ELHUNYT

A 2007. februárjában 70., 75., 
80., 85., 86. és ennél több élet-
évüket betöltő polgártársa-
inknak nagyon jó egészséget, 
erőt, sok-sok örömöt, boldog-
ságot kívánunk: Čiháková 
Marta, Rybáriková Božena, 
Sloboda Jozef, Sokol Imrich, 
Bakšová Mária, Mezei Anna, 
Mezzei Rozália, Pirog Rozália, 
Sejlinger Valéria, Zsemlye 
József, Miklós Erzsébet, 
Ruttkay Erna, Sebényová 
Alžbeta, Zátroch Anna.

KÖSZÖNTŐ

ESEMÉNYNAPTÁR

A CSEMADOK 
somorjai alapszervezete 

2007. március 4-én 
15.00 órai 

kezdettel tartja évzáró 
taggyűlését a helyi művelődési 

ház színháztermében. 

Az ülés vendége 
Hrubik Béla, 

a szervezet országos elnöke 
lesz. 

A kultúrműsorban fellép 
a Csali gyermektáncegyüttes 

és a Híd Vegyes Kar.
A Csemadok alapszerveze-

tének vezetősége mindenkit 
nagy szeretettel vár! 

A Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület 
ezúton is szeretné megköszönni mindazok 

támogatását, akik a 2006-os év folyamán befize-
tett adójuk 2 %-át a testület számára ajánlották 
fel. Ezzel nagymértékben hozzájárultak a tűzvé-
delem fejlesztéséhez, de még inkább a lakosság 

biztonságának növeléséhez.
Egyúttal szeretnénk felhívni minden kedves pol-

gár, barát és támogató figyelmét,
hogy a 2007-es évben is lehetőségük van a befize-

tett adó 2 %-val támogatni, 
segíteni tűzoltóink munkáját.

A Somorjai Önkéntes Tűzoltó Tetsület 
adatai:

Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín
Požiarnícka 2, 931 01 Šamorín

Občianske združenie
IČO: 36087190

Továbbá minden adat és formanyomtatvány 
letölthető a 

www.dhzsamorin.sk honlapról.

A Szlovákiai Horgászok Szövetsége 
somorjai alapszervezetének 

vezetősége ezúton meghívja minden 
tagját a szervezet évzáró taggyűlésére, 

melyet 
2007. február 18-án 9.00 órai 

kezdettel tart a helyi kultúrházban.

A somorjai Németh-
Šamorínsky István 

Művészeti Alapiskola  
2007. február 18-án 
(vasárnap) 18.00 órakor

az iskola koncerttermében 
tartja farsangi koncertjét.

Fellép a FILM & MUSICAL zene-

kar Limpár Pál vezényletével és 

SZABÓ ILONA szopránénekes.

Műsoron: 
Lehár, Kálmán, Löwe, Bernstein 
és más szerzők ismert dallamai.
Jegyár : 130.- Sk, diákok 50.- Sk.
A belépőjegyek megvásárolha-
tók naponta 10.00 és 18.00 óra 
között a művészeti alapiskola 

irodájában.

Eladó Somorján a Corvin Mátyás Alapiskola 
mellett jó állapotban lévő pléhgarázs.
Ára: 13 500,- Sk. Érdeklődni a 0908 857 487-es 
telefonszámon lehet

APRÓHIRDETÉS

LAPUNK OLVASHATÓ a 
www.samorin.sk honlapon.

ÁLARCOSBÁL
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves család-
ját, valamint baráti társaságát a Csemadok 

és a Híd Vegyes Kar

farsangi álarcos batyubáljára, 
amelyet

2007. február 17-én (szombaton) 
19.00 órai 

kezdettel rendezünk a 
Somorjai Városi Művelődési Központ

nagytermében.

Lepjenek meg minket álarc mögé
bújtatott megjelenésükkel, 

rendezvényünk színesebb és szóra-
koztatóbb lesz.

Szimbolikus belépti díj: 100,-Sk
(zenedíj+támogatás)

Jegyelővétel 2007. február 16-ig az énekkari 
tagoknál, illetve a 0904 284 394-es telefon-

számon.
A zenét a REMIX zenekar szolgáltatja. 


