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A posta marad a helyén, a városközpontban
Március közepén olyan 
hírek kaptak szárnyra 
városunkban, hogy 
a posta átköltözik a 
Samaria Centrum Pozso-
nyi úton levő épületébe, 
a főút mellé. Néhányan 
aláírásgyűjtésbe is kezd-
tek, s a petíciót eljut-
tatták a postához. Mi a 
valóság a posta sorsával 
kapcsolatban? – tettük 
fel a kérdést Domsitz 
Károlynak, Somorja 
város polgármeste-
rének.

– Amikor tudomásomra jutott, 
hogy a posta áthelyezésével kap-
csolatban mozgolódás indult a 
városban (petíció, aláírásgyűjtés 
stb.), s az a szóbeszéd járta, hogy 
a postát átköltöztetik a Samaria 
Centrumba, azonnal érdeklőd-
ni kezdtem az illetékeseknél, 
hiszen a posta a város vezetését 
ilyen jellegű szándékáról nem 
tájékoztatta. A város vezetésé-
nek és képviselő-testületének 
is az az érdeke, hogy a posta 
maradjon a jelenlegi helyén, a 
város központjában. Az ügy-
ben tárgyalást kezdeményez-
tem Urbán Csabával, a posta 
Dunaszerdahelyi Regionális Köz-
pontjának igazgatójával, levél-
ben fordultam a Szlovák Posta 
vezérigazgatójához mindezt 
annak érdekében, hogy a posta 
a Fő utcai épületben folytassa 
működését. Előzetesen megál-
lapodtunk abban, hogy a posta 
a jelenlegi helyén marad. Tény 

viszont, hogy az igazgatóság 
racionalizálni szeretné a műkö-
dés feltételeit, mivel számukra a 
jelenlegi terület túl nagy. Ennek 
érdekében tárgyalást kezde-
ményeztem az épület tulajdo-
nosával is, aki ígéretet tett arra, 
hogy hajlandó elfogadni a posta 
igazgatóságának azon kérelmét, 
hogy csökkentse a posta által 
eddig használt  területért fize-
tendő bérletet, és a végleges 
megoldásig a posta a jelenleg 
bérelt területen működhet. Sőt 
tudomásom szerint a tulajdonos 
felkínálta a vállalat vezetésé-
nek, hogy az épület átépítését 
és modernizálását követően az 

általuk igényelt területet, és 
nem nagyobbat továbbra is a 
megegyezett áron bérbe vehe-
tik.  Jómagam felkínáltam annak 
a lehetőségét, hogy  a postával, 
illetve a városházával szembe-
ni parkolóban (munkaidőben) 

2-3 helyet kijelölünk a postára 
gépkocsival érkező  ügyfelek 
számára. Tehát pillanatnyilag 
(március 26-án – a szerk. megj.) 
az a helyzet, hogy a posta marad 
a helyén, a városközpontban.

Tóth Ilona

Mindennek vége…
Odaveszett a dicső jövő, oda az uralom...
Köddé váló álmok, szertefoszló reménység…
Marad a gyötrelem, a félelem, a szolgasors.
Mi történt veled, Mester? Hová tűnt mindaz, amit tanítottál? Mindaz, 
amiért bejártad egész Galileát és Júdeát? Tovatűnt szép ígéretek voltak 
csupán? Mi mindent elhagytunk érted! Hol van az a százannyi, amiről 
beszéltél? Most cserbenhagysz bennünket? Hányan és hányan követtek, 
hallgattak, meggyógyultak, ettek a kenyérből és a halból, mely kezeidben 
megsokszorozódott! Feltámasztottad barátodat, Láztárt, Jairus leányát 
és azt az ifjút ott Naim városában, most meg magunkra hagytál bennün-
ket! Hogyan engedhette meg ezt az Atya, akiről oly sok szépet hallottunk 
Tőled? S most itt vagyunk félelembe burkolózva keresztre feszítésed és 
eltemettetésed éjszakáján. Mi lesz velünk, Uram?
És csend…
Nagy csend van a földön…
Nagy csend és a teljes elhagyatottság érzése…
De a csendből mindig valami új születik. Valami szebb, jobb jön a világra. 
A csendet és sötétséget valami új töri meg. Valami új fény, isteni fény, új 
hajnalhasadás. Valami mennyei hang, szívhez szóló új üzenet. Egy új élet.
ÖRÖMÜNK FORRÁSA
„Miért keresitek az élőt a holtak között?  Nincsen itt, feltámadott!” Uram, igaz ez? Mindenfélét 
beszélnek rólad az asszonyok. Hol vagy? Miért nem látlak? Hol vagy, Uram? Mi történt valójában? 
Mindenki teljesen megőrült? Miféle beszédek ezek? (Folytatás a 3. oldalon)



2 2007. ÁPRILIS
MÁRCIUSBAN TÖRTÉNT

A március 15-ei megemlékezés koszorúi a Pipagyújtónál. Írásunk 
a 3. oldalon                 (ti)

Március 14-én hivatalos látogatásra érkezett a Fórum Kisebbség-
kutató Intézetbe Rodolphe Meaker Vallee, az Amerikai Egyesült 
Államok nagykövete (balra). A vendég megismerkedett az inté-
zet munkájával, találkozott több dél-szlovákiai civil szervezet 
képviselőivel, és tájékozódott a Szlovákiában élő magyar és roma 
kisebbség helyzetéről               (ti)  

Többnapos látogatásra érkezett Somorjára a baráti hollandiai 
Leiderdorpból Carola Visser, az ottani városháza kommunikációs 
osztályának dolgozója. A vendéget a városházán Bárdos Gábor 
alpolgármester fogadta, aki tájékoztatta őt városunk múltjáról, 
jelenéről és a polgármesteri hivatal működéséről. A kommuni-
kációs szakembert Sármány Ervin hivatalvezető kísérte végig a 
városházán, ahol az egyes irodákban meggyőződhetett az ott 
folyó munkákról.                 (ti)   

Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Duna utcai óvoda. A 
március 20-i eseményről bővebben lapunk legközelebbi számá-
ban írunk           (Szitás Zoltán-FOTOS felvétele)

Március 28-án a pedagógusnap alkalmából ünneplőbe öltözött a 
városi művelődési otthon színházterme. Itt gyűltek össze ugyan-
is városunk pedagógusai, akiket Bárdos Gábor, Somorja város 
alpolgármestere köszöntött                (ti)

Tavaszi vásár Somorja főterén május 10-től 12-ig. Gazdag árukínálat vár minden érdeklődőt!



A megemlékezés a tejfalusi 
kisiskola, a Somorjai Corvin 
Mátyás Alapiskola, valamint a 
Somorjai Madách Imre Gim-
názium tanulóinak műsorával 
vette kezdetét. 
Ünnepi beszédet az évfordu-
ló alkalmából Bándy György 
tanár mondott. Hangsúlyoz-
ta, hogy az 1848-as esztendő 
a népek tavaszaként került a 
köztudatba. Az európai népek 
úgy érezték, itt a lehetőség a 
nemzeti szabadság megszer-
zésére. A magyar politikusok 
ezt a célt nem katonai erővel 
próbálták elérni. „Április 7-én 
kinevezték gróf Batthyány 
Lajost miniszterelnökké, aki 
megalakította az első  felelős 
magyar kormányt. Az ország 
vezetésének megalakulásától 
kezdődően két fontos felada-

ta volt: az ország további fej-
lesztése és a Habsburg-házzal 
szembeni politikai, majd fegy-
veres érdekvédelem. A Magyar 
Királyság területén élő nemze-
tiségek, sajnos, nem támogat-
ták a magyar reformtörekvé-
seket és kormánypolitikát, így 
csupán idő kérdése volt, mikor 
állnak át az osztrák oldalra. 
Ez a lépés nemcsak politikai, 
hanem katonai segítségnyúj-
tást is jelentett. A szabadság-
harc sorsát mégis az orosz had-
sereg megjelenése és erőteljes 
előrenyomulása pecsételte 
meg, amit az is bizonyít, hogy a 

világosi fegyverletétel nem az 
osztrák, hanem az orosz had-
testek előtt történt – mondta 
Bándy György, majd folytatta: 
-- Az 1848/49-es események 
nem múltak el nyomtalanul. 
A reformmozgalom politikai 
követelései érvényt szereztek 
maguknak és megvalósultak.“ 
Beszédének további részében 
a múltat hasonlította össze 
a jelennel: a mai politikusok-
ból hiányzik a szív, az ész és 
az érdek összehangolása, az 
összefogás, a szolidaritás, az 
önzetlenség, a békesség. 
Az emlékmű talapzatához szá-
mos vendég és hazai személyi-
ség elhelyezte a megemlékezés 
koszorúit és virágait: a Magyar 
Köztársaság pozsonyi nagykö-
vetségének nevében Vándor 
Dóra, a Pozsonyi Magyar Kul-
turális Intézet igazgatóhelyet-
tese, Somorja önkormányzatá-
nak nevében Domsitz Károly 
polgármester és Sármány Ervin 
hivatalvezető, a Csemadok 
somorjai alapszervezetének 
nevében  Keresztes Róbert, a 
Csalló Néptáncegyüttes veze-
tője és tagjai, Tejfalu lakóinak 
képviseletében Kovács Béla és 
Mezzei Erzsébet, a Csemadok 
tejfalusi alapszervezetének 
nevében Bánki Gyula vezetősé-
gi tag, a Magyar Koalíció Pártja 
somorjai alapszervezetének 
nevében Élesztős Pál és Óváry 
Ágnes, a Somorja és Vidéke Kul-
turális Társulás nevében Fóthy 

János és Horváth Lajos. Sárosfa 
község és Csemadok-alapszer-
vezetének nevében Földváry 
Teréz polgármester és Végh 
Erzsébet, Nagyszarva község és 
Csemadok-alapszervezetének 
nevében Horváth Jenő polgár-
mester koszorúzott. A Madách 
Imre Gimnázium koszorúját 
Trencsík János igazgató és 
Óváry Péter igazgatóhelyettes, 
Tárnok község és Csemadok-
alapszervezetének koszorúját 
Horváth József polgármester, a 
Fórum Intézet koszorúját Tóth 
Károly és Végh László helyez-
te el. Virággal emlékeztek a 
tejfalusi kisiskola tanulói, akik 
a délelőtti órákban a királyfi-
ai temetőben is koszorúztak. 
Nem hiányoztak a polgárok 
virágcsokrai és meggyújtott 
mécsesei sem.
A 2007. évi pipagyújtói meg-
emlékezés a Himnusz hangjai-
val zárult.
A megemlékezés az esti órák-
ban a kultúrházban folytató-
dott. Az INSOMNIA együttes, 
melynek tagjai: Csiba Gábor, 
Engler Gábor, Janík Zsolt, 
Lelkes Renáta és Vida Ádám, 
bemutatta ez alkalomra össze-
állított műsorát. A bemutatót 
Nagy Terézia és Czére Orsolya 
szavalatai tették színesebbé. 
Vendégzenészként fellépett 
Méry Emese, Nagy Andrea és 
Hasák Andrea, a narrátor szere-
pe Bertalan Bálintnak jutott. 

Tóth Ilona
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Jégkorong-vb a 11! sportpubban! Fogadjon és szurkoljon nálunk!
Cím: Temető utca 11, Somorja.                    www.11sportpub.comMár közeledik! 

Kegyeletadás a hősök emlékének
Az 1848/49-es magyar szabadságharcban elesett hősök emlékművénél, a Pipa-
gyújtónál idén március 15-én, a szabadságharc 159. évfordulóján sokan lerót-
ták kegyeletüket. A Tejfaluhoz közeli sírkert megtelt a Somorjáról és a környező 
településekről érkező, ünnepelni, emlékezni vágyó látogatókkal.

„Nyújtsd ide az ujjadat, és 
nézd kezemet! Nyújtsd ki 
a kezedet, és tedd olda-
lamba! S ne légy hitetlen, 
hanem hívő!”
Én Uram és én Istenem! 
Hogyan is kételkedhettem 
Benned? Hisz hányszor és 
hányszor mondtad, hogy 
mindezeknek be kell tel-
jesedni. Egész életednek 
és tanításodnak ez volt az 
alapja. Ezért jöttél e földre. 
Most már tudom, hogy Te 
vagy az út, az igazság és az 
élet! Ennél csodálatosabb 
és reményteljesebb hír 
nincs számomra ezen a vilá-
gon! Uram, hát mégis! Még-
is értelme van az egésznek! 
Értelme van életemnek! Te 
vagy az Uram, Jézus!
…
 Uram, de én még min-
dig félek. Engem is bolond-
nak tart majd mindenki. 
Ki fog majd hinni szavaim-
nak?
„Megkapjátok a Szentlé-
lek rátok leszálló erejét, és 
tanúim lesztek Jeruzsálem-
ben s egész Júdeában, és 
Szamariában, sőt egészen a 
föld végső határáig.
 Ne féljetek! Én veletek 
vagyok mindennap, a világ 
végéig.”
Uram, köszönöm ezt a sok 
kegyelmet, melyet Tőled 
kapok. Hadd válaszoljak 
a zsoltárossal: „Én pedig 
nevedet mindenkor hirde-
tem, nemzedékek végtelen 
során, hogy magasztaljanak 
téged a népek is százado-
kon át, örökkön-örökké!”
Krisztus feltámadt! – Való-
ban feltámadt! S immáron 
kétezer év óta töretle-
nül felcsendül a jó hír, az 
evangélium. Sok millióan 
képviselték ezt a tanítást a 
történelem során, és akár 
vérük ontásával is kitartot-
tak Krisztus mellett. Ma is 
sok millióan élnek a föld-
kerekségen, akik Krisztus 
követségében járnak, és 
keresztény életükkel hirde-
tik a Feltámadottat. Nagy a 
felelősségünk!

Bodó Zoltán
győri egyházmegyei püspök-

titkár

(Befejezés az 1. oldalról)

Az ünnepi megemlékezés résztvevői              (A szerző felvételei)

A megemlékezés alkalmából Bándy 
György tanár mondott ünnepi beszédet
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Az emlékek hű őrzői 

A Nagyszarvai Alapiskola tanulói híven őrzik  az 1848/49-es 
magyar szabadságharc emlékét. Látványos és elgondokodtató 
műsor keretében ünnepelték a tiszteletet érdemlő emléknapot. 
A történelmi esemény fontos állomásait a filmvásznon színes
képek demonstrálták, melynek szövegét zenei aláfestés kísérte. 
A színvonalas, felemelő műsort összeállító Uher Rudolf pedagó-
gus mély hatást gyakorolt a résztvevőkre szavalatával és Máté 
Péter: Hazám c. dalának előadásával. A hazafias dalok, melyek
éneklésébe bekapcsolódott az egész iskola, hozzájárultak a 
magyarságtudat erősítéséhez. A képvetítés utolsó mozzanata: 
az iskola udvarán egy ezüstfenyő tövében álló kopjafa koszo-
rúkkal övezve.
Az ünnepség a Himnusszal zárult, melynek elhangzása után az 
iskola szülői tanácsa, a helyi és a tárnoki polgármester a tanu-
lókkal karöltve elhelyezte az emlékezés koszorúit a kopjafánál.

( emju) 

Bodó Ilona igazgató és Bánki Melinda igazgatóhelyettes az iskola nevében 
koszorúzott

Uher Rudolf és tanítványai előadásukkal mély hatást gyakoroltak a résztvevőkre
Szitás Zoltán (Fotos) felvételei

Könyvesboltunk szeretettel várja kedves vásárlóit!
Kínálatunk:

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

Somorja, Gazda sor 1998., az ESOLINE épülete

Kulturális seregszemle
A Gandhi Roma Polgári Társulás és a Somorjai Kolostor Utcai 
Alapiskola szervezésében immár negyedik alkalommal rendez-
ték meg a felső-csallóközi alapiskolák kulturális seregszemléjét a 
Somorjai Városi Művelődési Központban. Ahogy azt Sipos Károly-
tól, a társulás elnökétől megtudtuk, az egész délelőttöt betöltő 
műsorban felléptek a somorjai Kolostor utcai és a Corvin Mátyás 
alapiskola tanulói, a légi speciális alapiskola, a légi szlovák és 
magyar, valamint a nagymagyari speciális alapiskola tanulói. A 
rendezvény célja az egyes iskolák pedagógusai és diákjai közti 
együttműködés elmélyítése volt.              (ti) 

Nagy sikert arattak fellépésükkel a légi alapiskola tanulói

Ünnepség március idusán
Miként régiónk szá-
mos tanintézmé-
nyében és telepü-
lésén, a somorjai 
Madách Imre 
Gimnáziumban is 
évente megemlé-
keznek az 1848/
49-es magyar 
forradalomról és 
szabadságharcról. 
Az idei ünnepség fényét emel-
te, hogy a somorjai gimnázi-
um most testvériskolájával, a 
győri Kazinczy Ferenc Gimná-
ziummal közösen ünnepelt. A 
délelőtti órákban történelmi 
vetélkedőt rendeztek győri és 
somorjai csapatok részvételé-
vel. A végig izgalmas és kiéle-
zett vetélkedésből végül egy 
somorjai csapat (Matus Ger-
gely, Both Ádám és Pokstaller 
Tamás) került ki győztesen. A 
résztvevők a Rákóczi Szövet-
ség támogatásának köszönhe-

tően értékes könyvjutalomban 
részesültek. 
Az iskola dísztermében rende-
zett ünnepi megemlékezés a 
győri küldöttség üdvözlésével 
vette kezdetét, majd Óváry 
Péter igazgatóhelyettes tartot-
ta meg ünnepi beszédét. Ezt 
követően a győri diákok idéz-
ték fel március idusát igényes 
és jól megszerkesztett ünnepi 
műsorukban. A megemléke-
zést a Madách Imre Gimná-
zium növendékeinek verses-
zenés előadása zárta.         (pet)
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Az együttműködés a hatékony nevelés alapja!
A történelem és a min-
dennapi tapasztalatok 
azt tanúsítják, hogy a 
szülők és a pedagógusok 
között a legkülönbözőbb 
típusú embereket talál-
juk. Mindkét tábornak 
megvannak a kiemelke-
dő egyéniségei, sajátos 
elképzelései, nevelési 
módszerei – értelmi, 
erkölcsi és társadalmi 
téren. Tőlük függ gyerme-
keink egészséges, érett 
felnőtté válása és társa-
dalmunk, nemzetünk 
jövője.
Köztudomású, hogy a gyermek 
első nevelői a szülők mint felelős 
nevelők és a család mint az első 
nevelő közösség. A szülői nevelés 
döntően meghatározza a gyer-
mek beilleszkedését a közössé-
gekbe és kapcsolatát környeze-
téhez. A gyermekek nevelésében 
részt vállalnak a hivatásos neve-
lők – a pedagógusok is, akik bel-
ső késztetést éreznek arra, hogy 
magukat a fiatalok nevelésének
szenteljék. Ez az a nevelői hiva-

tástudat, amely minden nevelői 
egyéniség egyik alapvető jellem-
zője. Minden pedagógus tuda-
tában van annak, milyen fontos 
a társadalom számára az általa 
elvállalt feladat, szolgálat.
A kiegyensúlyozott és hatékony 
nevelés jellemzője a szülők és 
pedagógusok közti együttmű-
ködés. A jó kapcsolat kialakítása 
elengedhetetlen a nyugodt és 
feszültségmentes nevelés szem-
pontjából. Sajnos, ez a cél nem 
mindig valósul meg. Vannak, 
akikből hiányzik az együttműkö-
désre való készség. Ennek külön-
böző okai lehetnek: az elfogult-
ság, önzés, a pedagógus kép-
zettségének megkérdőjelezése 
és más személyes okok. Pedig aki 
elutasítja az együttműködést, az 
a  nevelő pedagógus tekintélyét 
járatja le.
Tapasztalataimat már ötödik éve 
gyűjtöm a Corvin Mátyás Alap-
iskolában a Győri Hittudományi 
Főiskolán végzett tanulmányaim 
alapján. Osztályfőnöki felada-
tokat is elvégzek. Igyekszem a 
fent említett szempontok szerint 
irányítani munkámat, és a köl-

csönös együttműködést a gya-
korlatban is alkalmazni. A szülői 
értekezleteken lehetőségem 
nyílt a közös munka kialakításá-
ra, ami a mai napig is sikeresen 
működik. Viszont nincs minden 
pedagógusnak lehetősége kon-
zultálni a szülőkkel, illetve egyes 
szülők nem is tartják fontosnak a 
találkozást. Helyette különböző 
téves véleményeket alkotnak és 
adnak tovább.  Ahelyett, hogy 
keresnék az alkalmat a kapcso-
latteremtésre, a tanárt járatják 
le. Sajnos, több ilyen esettel kel-
lett szembesülnöm nekem is. 
Aki nem elégedett a pedagógus 
munkájával, az ne a háta mögött 
mondjon véleményt. Legyünk 
őszinték és nyitottak egymás 
irányában. Vannak, akik akkor 
elégedettek a tanár munkájával, 
ha az jó jegyeket ad, nem követel 
sokat, végtelenül megértő, elné-
zi, ha nincs kész a házi feladat. 
Nem emeli fel a hangját, nehogy 
a gyermek lelkébe gázoljon, nem 
követ el hibákat. Tolerálja, ha a 
gyermek nem készült… stb. Bár-
mennyire hiteles egy tanár, ez 
önmagában véve kevés. Tanár 

legyen a talpán, aki eleget tud 
tenni a jó tanár mítosz által kiala-
kult elvárásoknak.
A mai liberális szemlélet egyol-
dalúan hangsúlyozza a gyerme-
kek és a szülők jogait. Feltétel 
nélküli beleszólást engedélyez a 
nevelői munkába. A szülők per-
sze élnek is a lehetőséggel. Kriti-
zálnak, követelnek, javaslatokat 
tesznek. Következetesek mások-
kal szemben, csak magukkal és 
gyermekeikkel szemben elnéző-
ek. Az ilyen és hasonló nézeteket 
valló családokból kerülnek ki az 
olyan gyerekek, akikkel szemben 
a megszokott nevelési eljárások 
hatástalanok. Ennek következ-
tében egyre nagyobb gondot 
okoz az oktató-nevelő munká-
hoz szükséges fegyelem bizto-
sítása és a harmonikus munka 
megvalósítása. 
Tisztelt Szülők, próbáljunk meg 
a gyermekek érdekében együtt-
működni, megkönnyítve így 
közös erőfeszítéseinket. Hiszen 
célunk közös és mindenki örö-
mét szeretné lelni hivatása telje-
sítésében. 

Varju Péter

Legutóbbi osztálykirándu-
lásunkon Kőszegen jártunk. 
Ez a magyarországi kisváros 
Szombathelytől nem mesz-
sze fekszik,  az osztrák határ 
mellett. 
A kőszegi várat is meglátogat-
tuk. Még jó állapotban van, de 
nagy nyomot hagyott rajta az 
idő. Az épület tetején egy hatal-
mas torony mered az ég felé. Ez 
egykor kilátótoronyként szol-
gált. Innen figyelték, hogy nincs-
e tűz vagy nem közeleg-e ellen-

ség, veszély. Mi ebbe a toronyba 
is felmentünk. Lehetett látni az 
egész várost, valamint a környék 
legszebb templomát, a Jézus 
Szíve-templomot.
A várban a kiállítások mellett 
különböző rendezvényeket is 
szerveznek. Mi a középkori tár-
gyakat tekinthettük meg. Itt 
megnéztük az ebből a korból 
származó ágyúkat, harci öltöze-
teket, fegyvereket és pajzsokat. 
Megtekinthettük a régi iskolák-
ról készült képeket és írásokat is.

Ezután elmentünk a marcipán-
múzeumba. A marcipánból 
készült figurák nagyon tet-
szettek. Mindenféle mese-
alakokat ábrázoltak, például: 
Piroskát és a farkast, Hófehér-
két a törpékkel, Hamupipő-
két. Ott volt Noé bárkája és 
a Százholdas Pagony, benne 
Micimackóval és barátaival, 
mindez marcipánból. Nekem 
talán ez tetszett a legjobban. 
Mindenki csodálta a készítők 
kézügyességét, mivel a legap-
róbb részletek is gyönyörűen 

ki voltak dolgozva. A kiállítás 
végén a belépéskor kapott 
utalványt beválthattuk üdítőre 
vagy képeslapra. A múzeum-
ban különböző marcipánból 
készült édességeket és figurá-
kat vásárolhattunk.
Hazafelé a buszban mindany-
nyian fáradtan, de élmények-
ben gazdagon utaztunk, és 
a látottakról beszélgettünk. 
A kirándulás mindenkinek 
nagyon tetszett.

Baráth Kitti,
Corvin Mátyás AI, 6. b 

Kőszegen jártunk
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Kulturális életünk fontos bástyája a Csemadok
A Csemadok somorjai alapszervezetének évzáró taggyűlése hagyományosan ünnepélyes keretek közt, 
nagy érdeklődés mellett zajlott március 4-én, vasárnap délután a kultúrház nagytermében. Gazdag és 
színes kultúrműsorral indult, amelyben elsőként Botló Viktória, a Corvin Mátyás Alapiskola tanulója Wass 
Albert szép versével örvendeztette meg a hallgatóságot, majd a HÍD Vegyes Kar kórusmuzsikával köszön-
tötte a Csemadok-tagokat. A Madách Imre Gimnázium igazgatóhelyettese, Óváry Péter és muzsikáló diák-
jai rendszeres szereplői lettek a somorjai ünnepi alkalmaknak, most nagyon színvonalas, megzenésített 
versösszeállítással léptek fel. A Kis Csali és a Nagy Csali táncosai a gyűlés végét várták ki nagy türelemmel, 
hogy azután fergeteges hangulatot teremtsenek, mosolyt fakasszanak minden arcon önfeledt táncukkal.

Megemlékezés Esterházy 
Jánosról
Horváth Lajos nyugalmazott 
iskolaigazgató, történelemta-
nár megemlékezett Esterházy 
János halálának 50. évforduló-
járól, méltatta a csehszlovákiai 
magyarság mártír politikusá-
nak életútját, tudatos hűségét 
a felvidéki magyarsághoz.
A Csemadok lapja: 
az ITTHON 
Kedves vendéget köszöntöt-
tek a somorjaiak, a Csemadok 
országos elnökét, Hrubík Bélát. 
A Palócföldről, az ipolynyéki 
Csemadokból indult a kulturá-
lis szervező élete, most már las-
san egy éve az ő gondja  szö-
vetségünk országos szervezeti 
átalakítása. Örömmel számolt 
be arról, hogy a Csemadok ITT-
HON címmel nemzeti kulturális 
folyóiratot indított, amelynek 
immár harmadik száma jelent 
meg, és a somorjai gyűlés idejé-
re időzítve a februári számban 
éppen a városunk kulturális 
életét szervező csemadokosok 
bemutatkozása, egy tartal-
mas képriport kapott helyet. A 
somorjai csemadokosok öröm-
mel fogadták az új lapot, és 
vállalták, hogy a terjesztésben 
közreműködnek.
A Csemadok somorjai alap-
szervezetének munkájáról és 
terveiről Nagy Péter számolt 
be, a HÍD Vegyes Kar nevé-

ben Cséfalvay György elnök, 
a Csalló képviseletében pedig 
Keresztes Róbert számolt be a 
tevékenységről.
Ízelítő a 2007. évi tervekből 
Az évzárót követő első jelen-
tős esemény a március 15-ei 
megemlékezés a Pipagyúj-
tónál. Március 24-én rangos 
erdélyi együttes a szervezet 
vendége. A Transylmania a pél-
daképüknek tartott Kormorán 
együtteshez hasonló nemzeti 
rockzenét játszik. A kultúr-
házzal együttműködve két 
képzőművészeti kiállítás meg-
rendezése várható, az egyi-
ken az „Együtt a szeretetben” 
hatvani kiállítás anyaga kerül 
bemutatásra, a másikon pedig 
a somorjai születésű, Pozsony-
ban élő Schrantz György képei 
kerülnének bemutatásra. 
Kodály Zoltán születésének 

és halálának kerek évfordulója 
alkalmából nagyszabású meg-
emlékezés szerepel a tervek 
között. Az októberben esedé-
kes kórustalálkozón Szabó Imre 
orgonaművész és a Szlovákiai 
Magyar Tanítók Énekkara is 
közreműködne. Az alapszerve-
zet szeretné felidézni a kitele-
pítés és deportálás 60. évfor-
dulóját is, nem feledve, hogy 
városunk lakossága is meg-
szenvedte a 2. világháborút 
követő jogfosztottság éveit. A 
Nagyboldogasszony-templom 
idén is otthont ad az immár 
hagyományos orgonahangver-
senyeknek, május 6-án a pozso-

nyi Zene- és Drámaművészeti 
Főiskola növendékei adnak 
hangversenyt, június 16-án Sza-
bó Imre, az ősz folyamán pedig 
Nagy László Adrián budapes-
ti, Marek Vrábel pozsonyi és 
Fassang László neves magyaror-
szági orgonaművész szólaltatja 
meg a felújított műemlék orgo-
nát. Rangos programnak ígér-
kezik a Csalló Néptáncegyüttes 
megalakulásának 30. évfordu-
lójára tervezett ünnepi est is. Az 
alapszervezet idén is felvállalja 
a szüreti ünnepség és a Magyar 
Bál megszervezését, s Szilvesz-
ter éjszakájára utcabált tervez.
         (pog), (ti) 

Szó volt a magyarigazolványokról is
Pogány Erzsébet a magyarigazolványokról adott rövid tájé-
koztatást. Azoknak, akik öt évvel ezelőtt kérték az igazolványt, 
amelynek most letelt az érvényessége, azt javasolta, hogy kér-
jék az új igazolványt a megszokott úton, Mezzei Adél vagy 
Boráros Ágnes segítségével, akikkel telefonon kell egyeztetni 
időpontot, és az ügyintézésre rendelkezésre áll a református 
templom épületében lévő helyiség. Készül a státustörvény 
módosítása olyan értelemben, hogy ne kelljen a kérelmezé-
si eljárást lefolytatni, és egyszerűbb úton történjen meg az 
érvényesség meghosszabbítása, de erről egyelőre végleges 
döntés nem született. A kedvezményekről elmondta, hogy a 
sajtóban több bizonytalanságot keltő nyilatkozatot lehetett 
hallani, de egyelőre az igazolvánnyal az utazási kedvezmé-
nyek a régi rendben vehetők igénybe: magyarországi belföldi 
utazásra 6 éves korig és 65 év felett ingyen, 6-65 év között évi 
négy alkalommal 90%-os kedvezménnyel, a diákok és peda-
gógusok további kedvezményt élvezhetnek. Sajnos, a peda-
gógusokat megillető szakkönyvtámogatás több hónapja szü-
netel. Biztatott mindenkit, hogy kérje a magyarigazolványt 
mint nemzeti összetartozásunk kézzel fogható jelképét.
Telefonszámok, ahol információt lehet kérni:
Boráros Ágnes 0904 636 628, Mezzei Adél: 0908 588 658

Az évzáró taggyűlés résztvevői

Botló Viktória Wass Albert egyik gyö-
nyörű versével örvendeztette meg a 
közönséget

A Csali gyermektánccsoport ez alkalommal is fergeteges sikert aratott fellépésével
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A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár ajánlja új könyveiből 

VUJITY TVRTKO: POKOLI TÖRTÉNETEK
A Pokoli történetek sorozat legizgalma-
sabb könyve, amelyben meghökkentő, 
torokszorító vagy éppen vicces kalan-
dokban ezúttal sincs hiány. A könyv 
segítségével az olvasók megismerhetik 
a világ talán legfurcsább diktátorát, a 
Hatalmas Szaparmurat Türkménbasit. 
A főhős magáról nevezte el a január 
hónapot, édesanyjáról pedig az áprilist, 
és még az állami tévé emblémáján is 
az ő feje díszeleg. Türkménbasi nevét 
városok, sugárutak, vodka- és konyak-
márkák őrzik, és a helyi pénz összes címletéről is ő mosolyog 
ránk.

THALER – LASZLOVSZKY – POLGÁR: FELVIDÉK
Felső-Magyarország, Felvidék, Szlo-
vákia. Változó határok, pedig lénye-
gében ugyanarról a tájról van szó. 
Meredek sziklaszirten ülő várakról, 
felhőkbe nyúló hegycsúcsokról, sűrű 
fenyvesekről, zsindelyes fatemplo-
mokról, zubogva alábukó patakok-
ról, álmodó vagy éppen lüktető éle-
tet élő középkori városkákról, koro-
názó székesegyházról. Szlovákok, 
magyarok, németek, „cipszerek”, 
ruszinok, gorálok, zsidók és cigá-
nyok. Változó népek, más-más tör-
ténelmi sorsok. Pedig ugyanannak a 
szép vidéknek lakói. Szlovákiának.

Március 9-én dr. Kiss László csilizradványi körorvos tartott értékes 
előadást a Zalabai Zsigmond Városi Könyvtárban. A felvételen 
tőle balra Bereck Zsuzsanna, a könyvtár vezetője látható

A Somorjai Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola kép-
zőművészeti tagozata tanárainak alkotásaiból nyílt tárlat az intéz-
mény előcsarnokában és egyik patinás helyiségében. Mráziková 
Anna képzőművész, valamint Szűcs Edit és Vörös Katalin képeit 
nagy érdeklődéssel tekintette meg a pedagógusok nemzetközi 
koncertjének közönsége. A mosonmagyaróvári és somorjai taná-
rok koncertje március 22-én zajlott az iskola koncerttermében   (ti)   

A könyv pótolhatatlan
Sokan találják érdekesnek a televíziót, a számítógépet. Pedig 
még a mai világban sem pótolhatják a könyveket.
Az olvasás nem helyettesíthető gépekkel. Ha az ember leül egy 
kényelmes karosszékbe, és kezébe vesz egy értékes könyvet, az 
semmihez sem hasonlítható. A könyvek képzelőerőnket is fejlesz-
tik. Olvasáskor felépítünk egy általunk elképzelt világot. Amikor 
az édesanya mesét olvas a gyermekeinek, az pontosan felépíti a 
hallottak alapján a mesevilágot. Ellenben a televízió készen tár-
ja elénk ezt a feldolgoznivalót, ezzel ellustítva az agyat. Az olva-
sás ugyanakkor kitűnő időtöltés egy csendes téli estén vagy egy 
meleg nyári délutánon. Nem utolsósorban pedig sokkalta kevés-
bé károsítja szervezetünket, mint a számítógép vagy a televízió 
képernyője.
Bármennyire is fontos eszköz életünkben a számítógép, nem 
válthatja fel a könyveket.

Kún Emese,  Corvin Mátyás Alapiskola, 8. a osztály 

A számítógép nem helyettesíti a könyvet, használatát mégis sokan igénybe 
veszik. A Zalabai Zsigmond Könyvtárban kialakított internet-sarkot sokan szere-
tik, a délelőtti órákban főleg az iskolások látogatják  
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A kábítószer - Figyeljük gyermekünk viselkedését 

Tejfölös lángos
Hozzávalók: 250 ml tejföl, 10 
kanál féldercés liszt, 2 tojás, só, 
120 g sonkás szalámi, 2-3 kanál 
kemény sajt, olaj
Elkészítés: A tejfölt simára 
keverjük, hozzáadjuk a lisztet, 
a kikevert tojást és a finomra
reszelt sajtot. A szalámit apró 
kockákra vágjuk, és a tésztá-
hoz adjuk. Ha kell, megsózzuk, 
végül jól összekeverjük. Zsíro-
zott serpenyőben folyamato-
san sütjük. Zöldségsalátával 
tálaljuk, vagy levesekhez adjuk 
köretként.

Jó étvágyat kíván a somorjai 
Sármány Tímea, akitől a recep-

tet kaptuk.

Kedves Olvasóink!
Továbbra is várjuk kedvenc 

receptjeiket. Kérjük, küldjék el 
őket az alábbi címre: Somorja és 

Vidéke – Šamorín a okolie, Fő utca 
37. – Hlavná 37, 931 01  Somorja 
– Šamorín vagy az alábbi e-mail 

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

Ezúttal a szerencse a tejfalusi Álló 
Ilonának kedvezett. A somorjai 
Panta Rhei könyvesüzlet 300,- 

koronás vásárlási utalványát pos-
tán küldjük el. Gratulálunk!

1. Tanulási problémák 
Nem törvényszerű, 
hogy a gondok rögtön 
a kábítószer-fogyasztás 
elején jelentkeznek. A 
gyermek először kima-
radozik az iskolából, 
romlik az előmenetele. 
(Természetesen nem 
minden rossz jegy jelen-
ti azt, hogy drog van a 
háttérben.) Figyelnünk 
kell más jelekre is, és 
ezekből a kis mozaikok-
ból lassan, nyugodtan 
összerakhatjuk a képet. 
2. Érdektelenség
Elsősorban az eredeti 
kedvtelések, mint pl. a 
sport, valamely művé-
szi tevékenység iránti 
érdeklődés elvesztésé-
ről van szó. A gyermeket 
már nem érdeklik azok a tevé-
kenységek, amelyekkel régen 
szívesen foglalkozott.
3. A baráti társaság megvál-
tozása
Figyelemmel kell kísérnünk 
azt is, hogy gyermekünk hol, 
hogyan és kivel tölti a szabad 
idejét. Ha a gyermek számára a 
diszkók és a zenés klubok gya-
kori és rendszeres látogatása 
jelenti az egyedüli szórakozást, 
akkor ez növeli a kábítószer-
fogyasztás veszélyét. A szerve-
zett vallási csoportok viszont 
csökkentik ezt a veszélyt. 
Ez utóbbi esetben azonban 
legyünk résen, mert a szekták 
ugyanolyan veszélyesek, mint 
a kábítószerek.

4. Viselkedés 
Feltűnhet a szülőnek a gyer-
mek hangulatának hirtelen és 
gyakori változása, az ok nélküli 
vidámság vagy a lázas tevé-
kenység is. Különösen feltűnő 
a hirtelen megjelenő álmatlan-
ság, a gyermekre addig nem 
jellemző fáradtság, levertség, 
ismétlődő depressziós hangu-
latok. Ebben az esetben azon-
ban azt sem lehet kizárni, hogy 
egyszerűen csak valamilyen 
betegség rejlik a háttérben.
5. Gyengeség, nappali alvás
Éberségre inti a szülőt, ha 
a gyermek addigi életstí-
lusában változást észlel. A 
kábítószer-fogyasztás tüne-
te lehet a teljesítmény és a 

koncetrálóképesség 
csökkenése és az 
addig szokatlan nap-
pali alvás. 
6. Étvágytalanság, 
testsúlycsökkenés 
Az úgynevezett stimu-
láló kábítószerek (ná-
lunk főleg a Pervitin) 
használatának egyik 
l e g s z e m b e t ű n ő b b 
jele az étvágytalanság 
és a vele járó fogyás. 
Ezen anyagok mellék-
hatásainak egyike az, 

hogy elnyomják az 
étvágyat, így a test-
súlycsökkenés ter-
mészetes következ-
mény. (De vigyázat! 
A fogyás elmaradása 
nem jelenti azt, hogy 
a gyermek biztosan 
nem kábítószerezik. 
A testsúlycsökkenés 
ugyanis, legalábbis 
kezdetben, csak a 
Pervitinre jellemző.) 
7. Bőrelváltozások
A bőrfelületen elő-
forduló változások 
is drogfogyasztásra 
utalhatnak. Elsősor-
ban karcolásokról, 
apró sebekről van 
szó, melyek főleg az 
arcon és a kézfejen 
fordulnak elő. 

8. A családtagok pénzének 
eltűnése
Eleinte észrevétlenül tűnnek el 
kis összegek, majd egyre több 
pénz hiányzik a családi kasz-
szából. A dolog odáig fajulhat, 
hogy a gyerek lopásra kény-
szerül, elviszi és eladja az érté-
kesebb tárgyakat a lakásból,  
csak hogy pénzt szerezzen és 
hozzájusson a napi kábító-
szeradagjához. Képes eladni 
a saját holmiját, még legked-
vesebb ruhadarabjait is. (Ez 
leginkább a heroinfüggőkre 
jellemző.)
9. Fecskendők, tűk, kábító-
szer
Ha injekciós fecskendőt, tűt, 
kábítószert találunk a gyerek 
holmijai között, akkor biztosak 
lehetünk abban, hogy kábí-
tószerfüggő. A gyermek még 
ekkor is magyarázkodhat. Ne 
higgyük el neki, hogy a dolgok 
csak megőrzésre vannak nála. 
Nézzünk utána alaposan az 
állításának.
10. Injekciós tű nyomai a 
végtagon
Ha tű nyomait látjuk a gyer-
mek karján vagy lábán, már 
nincs miről beszélni – csele-
kedni kell.

Červenka Andrea  

Eleinte talán fel sem tűnik a szülőnek, hogy a gyermek kábítószerezik.  Ennek 
ellenére vannak jelek, amelyek arra utalnak, hogy valami nincs rendben. Az 
alábbiakban felsorolunk ezek közül néhányat, amelyre fel kell figyelnünk.

A dunaszerdahelyi FEMIT 
Polgári Társulás ezúton 

mond köszönetet mind-
azoknak, akik anyagilag 

támogatták a 12 éves 
Duschenne-féle izom-
sorvadásban szenvedő 

dunaszerdahelyi Fél 
Ádám gyógykezelését. 

A beteg gyermeken 
februárban Kijevben 

végrehajtották az 
őssejtbeültetést, amely 

nagymértékben elősegíti 
gyógyulását.

Győri Margit elnök
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TŰZOLTÓK

Március 17-én este fél nyolc 
után közlekedési balesetről 
érkezett bejelentés a tűzol-
tósághoz. A Sárgarigó ven-
déglő előtti gyalogosátke-
lőn az arra haladó MAZDA 6 
típusú személyautó vezetője 
nem vette észre a gyalogos-
átkelőn haladó két kislányt, 
s autójával elgázolta őket. 
A mentőszolgálat a sérülést 
szenvedett 13 és 15 éves 
lányokat kórházba szállította.   
Március 8-án a kora regge-
li órákban tűz keletkezett a 
Szél utcai polifunkciós épü-
let emeleti kazánházában. A 
tüzet az épület lakója vette 
észre, és jelentette a tűzoltó-
ságnak. A kiérkező tűzoltók 
a tüzet egy porral oltó tűzol-
tó készülékkel oltották el. A 
gyors észrevételnek s a gyors 
bevetésnek köszönhetően 
a tűz nem terjedt tovább az 
épület további helyiségeire. 
A tüzet feltehetően a kazán 
meghibásodása okozta. A kár 
jelentős. 
Március 5-én a hajnali órák-
ban közlekedési balesethez 
riasztották a dunaszerdahelyi 
és a somorjai tűzoltókat. 
A baleset a 63-as főúton, 
Dunaszerdahely és Somorja 
között, Gelle községnél tör-
tént. A Dunaszerdahely irá-
nyába haladó Škoda Felícia 
gépkocsi vezetője autójával 
feltehetően áttért a szem-
közti sávba, és összeütközött 
az arra haladó Avia kisteher-
autóval. A Škoda gépkocsi 
vezetője a helyszínen életét 
vesztette. Holttestét a tűzol-
tók feszítő-vágó segítségével 
szabadították ki a roncsból.
Március 4-én este nyolc óra 
után közlekedési balesethez 
riasztották a dunaszerdahelyi 
és a somorjai tűzoltókat. 
Lég község határában 
Dunaszerdahely irányában 
egy VW Polo márkájú sze-
mélygépkocsi eddig ismeret-
len okból lefutott az úttest-
ről, és egy fának ütközött. 
Az ütközés következtében 
a gépkocsi kettészakadt. A 
benne utazók közül ketten 
a helyszínen életüket vesz-
tették, három utast súlyos 
sérülésekkel kórházba szállí-
tottak. A három súlyos sérült 
közül később ketten belehal-
tak sérüléseikbe.

A test, a lélek és a szellem harmóniája
Az emberek többsége már nálunk is kezdi felfedezni a masszázs jótékony hatá-
sát. A masszázs elsődlegesen az izmokra és az ízületekre hat, de számos más 
kedvező hatása is van: oldja a stresszt, fiatalítja a bőrt, lassítja az öregedést. A
masszázs gyógyításra való használatáról a legrégebbi írásos emlékek az ókori 
Kínából származnak. A kínaiak úgy vélik, hogy a masszázs nemcsak a fájdalom 
enyhítésére és nemcsak mozgászservi problémák kezelésére, hanem belső 
szervi betegségek enyhítésére is alkalmas.

Baráth Andreával, a MA-URI 
masszázs művelőjével, aki 
szakmai ismereteit Budapes-
ten, Dániában és Új-Zélandon 
szerezte, erről a masszázsfaj-
táról, technikájának elsajátí-
tásáról és jótékony hatásai-
ról beszélgettünk.
Mi a MA-URI masszázs, hon-
nan ered és mi a lényege?
– A MA-URI masszázs gyökerei 
az ősi polinéz kultúrába nyúl-
nak vissza. A polinéz szigetek: 
Hawaii, Új-Zéland és a Hús-
vét-sziget lakói ősidőktől fog-
va ismerik a huna filozófiát. A 
huna megalapítói, a kahunák 
óriási tudással rendelkeztek 
a pszichológia és a természet 
törvényeinek terén. Segítsé-
gükkel csodálatos eredménye-
ket értek el a gyógyításban. A 
MA-URI az ősi hagyományok 
és korszerű ismeretek ötvöze-
te. Tudnunk kell, hogy a huna 
filozófia nem vallás, hanem

több mint 5000 éves gyakorlati 
tanítással egybekötött életfilo-
zófia. Tételei a pozitív gondol-
kodásra, az önismeretre és a 
természettel való harmóniára 
tanítanak. A MA-URI masszázs 
holisztikus természet-gyógyá-
szati módszer, alapítója Hemi 
Fox új-zélandi maori tudós, aki 
1990-ben feleségével, Katia 
Foxszal megalapította Dániá-
ban a MA-URI intézetet.
Ez a masszázstípus nálunk 
még nemigen terjedt el...
– Nálunk még valóban kevéssé 
ismert ez a masszázsfajta, de 

Európa számos országában, pél-
dául Skandináviában, Lengyel-
országban, Magyarországon, 
Szlovéniában már hivatalosan 
elismert gyógyító módszer. 
Ami egyedi ebben a MA-URI 
testmunkában – az a mozgás, 
az érintés és a ritmus dinami-
kus alkalmazása eredeti poli-
néz zenére. A masszőr alkarral, 
hosszú, a tenger mozgásához 
hasonló áramló  mozdulatokkal 
masszírozza végig az egész tes-
tet. Olajos, ruhátlan masszázsról 
van szó, a test mégsem fedet-
len, az intim területeket törül-
köző takarja az egész masszázs 
folyamán. 
Szólna egypár szót a masz-
százs jótékony hatásairól?
– A masszázs eszköz mindenne-
mű trauma, stressz, depresszió, 

fóbia oldására. Harmonizálja a 
test, a lélek és a szellem szint-
jét. Középpontjában a szeretet, 
az egészség és az önfejlesztés 
áll, segítve ezzel a test és az 
elme közötti harmonikus ener-
giaáramlást. Lazítja az izmok 
merevségét, elősegíti az ízüle-
tek rugalmasságát és mozgé-
konyságát. A vérkeringés ser-
kentése által eltávolítja a testből 
a toxikus anyagokat, jó hatással 
van a bőrre, fiatalít. Ha valaki
többet szeretne tudni e masz-
százs hatásairól, meggyőződhet 
róla Somorján az Alex panzió 2. 
emeletén a közeljövőben nyíló 
WAKA masszázsszalonban, ahol 
megtalálhatják magukét a klasz-
szikus masszázs kedvelői is.
Köszönöm a beszélgetést.

Tóth Ilona

Világimanap
Március első péntekén már hagyományosan világimanapot 
tartanak a világ több mint 100 országában. Idén a paraguayi 
asszonyok mutatták be országukat, az ima Paraguayért folyt.
Városunkban a katolikus, a református és az evangélikus 
hívők, valamint a szeleziánus nővérek március 2-án az evan-
gélikus templomban gyűltek össze, hogy ökumenikus isten-
tisztelet keretében imádkozzanak a paraguayi családokért. 
Az istentiszteletet Batta István református segédlelkész tar-
totta.
Az imanap során összegyűjtött pénzadomány a bemutatko-
zó országot illeti. Somorján 2.746,- korona gyűlt össze, amely 
összeg a meghatározott helyre került.     (on)
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A tejfalusi zsidó hitközség és a zsinagóga
A tejfalusi zsidó hitköz-
ség a Felső-Csallóköz 
legrégibb Mózes-val-
lású gyülekezete. Már 
az 1700-as években 
létezett, a rabbinátus 
központja volt, volt saját 
iskolája, s anyakönyvet 
is vezetett. Anyakönyvi 
kerületéhez 27 település 
tartozott, melynek hívői 
a tejfalusi zsinagógát 
látogatták, s az itteni 
temetőben hantolták el 
halottaikat. 

Tejfalu lakosságának száma 
1828-ban 1021 volt, ebből az 
izraelita vallásúak száma 422, 
1851-ben a lakosság száma 
869, ebből a zsidók száma 329, 
1919-ben az összlakosság szá-
ma 597, ebből a zsidók száma 
43.
A tejfalusi zsinagógát, mely-
nek mérete 15x10 méter volt, 
a második világháborúban 
a német csapatok raktárnak 
használták, a héber nyelven 
írt szent könyveket és egyéb 
írásbeliséget elégették. A zsi-
nagógában az 1920-as évektől 
nem volt rendszeres isten-
tisztelet, évente egy-két alka-
lommal látogatott a faluba a 
somorjai rabbi. A zsinagógát 
és a samesz (zsidó templom-
szolga) vele szomszédos házát 
az 1940-es évek elején lebon-
tották, maradványaiból családi 
házat építettek.
A tejfalusi zsidó temető a Fel-

ső-Csallóköz legnagyobb kiter-
jedésű temetője. Az 1920-as 
évektől már nem temetkeztek 
ebbe a temetőbe. A temető 
az 1930-as években rende-
zett volt, hanyatlása a máso-
dik világháború idején indult 
meg, majd folytatódott az 
elkövetkező évtizedekben is. A 
temetőben csaknem kizárólag 
héber nyelvű felirattal ellátott 
sírkövet találunk. Az elhuny-
tak leszármazottai néhányan 
évente ellátogatnak ide, és a 
sírköveken elhelyezik az emlé-
kezésre utaló követ. 
Amikor 1867-től a jogegyenlő-
ség elve érvényesült, a tejfalusi 
Mózes-vallásúak a következő 
évtizedekben Tejfalu községből 
beköltözhettek Somorjára. Tej-
falun megszűnt a rabbinátus, 
székhelyét Somorjára helyez-
ték át.

Presinszky Lajos 

Ezernyolcszázhatvannégy 
júliusában a tejfalusi filozó-
fus rabbit,  Bisztritz (Bistricar) 
ha-Kohén Dávidot megvá-
lasztották a hegyaljamádi 
zsidó hitközség élére. 
Mielőtt elutazott volna a 
tokajhegyaljai nagyközség-
be, búcsúszónoklatot tartott 
híveinek.   Hozzá is kezdett 
példabeszédéhez, amelyet 
egyre sodróbban, felajzot-
tabban adott elő. Olyannyira 
felizgatta magát, hogy rosz-
szul lett, és perceken belül 
meghalt.  A helyi izraelita 
temetőben helyezték végső 
nyugalomra 1864. július  14-
én. Mindössze negyvenhét 
évet élt.
Ki volt ez a bölcsnek neve-
zett rabbi, akinek nevével  a 
Magyar Zsidó Lexikon lapjain 
is találkozhatunk?
Rabbicsaládban született 
1817-ben, Vágbesztercén, 
innen ered nevének Bisztritz 
előtagja a település német 
nevéből. Iskolái elvégzése 

után  rabbiként Selmecbá-
nyán – korabeli német nevén  
Szemnitzen – szolgálta a hit-
községet. Innen került a Csal-
lóközbe, Milchdorfba, azaz 
Tejfalura. 
Egyházközségi kötelességei-
nek ellátása mellett irodalmi 
tevékenységet is kifejtett. 
Bész Dávid (Dávid háza) 
címen írt kommentárt a 
szegények iránti irgalom és 
könyörületesség kérdéséhez, 
amelyet Schulchan Áruch 
néven tárgyal a zsidó iro-
dalom. Ezt a jótékonyságot 
Ábrahám leszármazottaitól 
eredezteti, mindenki számá-
ra kötelességként írja elő az 
elesettek, szegények, hajlék-
talanok, szűkölködők támo-
gatását, részletesen taglalva, 
hogy minden embernek joga 
van a méltóságteljes élethez. 
A közösség egyes tagjainak 
feladata, hogy szükséget 
szenvedő embertársaikat 
támogassák. 

Ozogány Ernő    

A bölcs rabbi  

A tejfalusi zsidó temetőnek, ahogy az a felvételeken is látszik, sajnos, nincs gaz-
dája, pedig az itt nyugvók sírhelyét látogatják a hozzátartozók

1944 márciusában elrendelték a sárga csillag viselését, a 
nyilaskeresztes pártvezérek az alábbi tejfalusi zsidókat 

küldték a koncentrációs táborba

 Név, életkor Halálának helye, időpontja
1. Spiegel Artúr, 9 éves Koncentrációs tábor, Oswiecim

 1944. június 15.

2. Spiegel László, 11 éves Koncentrációs tábor, Oswiecim

 1944. június 15.

3. Spiegel Ágota - Katalin, 11 éves Koncentrációs tábor, Oswiecim

 1944. június 15.

4. Lővinger Jolán, 41 éves Koncentrációs tábor, Oswiecim

 1944. június 15.

5. Lővinger Alica, 12 éves Koncentrációs tábor, Oswiecim

 1944. június 15.

6. Lővinger Kálmán, 47 éves Koncentrációs tábor, Oswiecim

 1944. június 15.

7. Lővinger Rozália - Teréz, 66 éves Koncentrációs tábor, Oswiecim

 1944. június 15.

8. Spiegel Jolán, 37 éves Koncentrációs tábor, Oswiecim

 1944. június 15.

9. Lővinger Imre, 46 éves Koncentrációs tábor, Oswiecim

 1944. december 10.

10. Lővinger Ármin, 35 éves Koncentrációs tábor, Oswiecim

 1944. december 10.
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Az Alanya csapat Somorjai teremfocisikerek-IV. rész

Mikor alakult az Alanya 
Šamorín csapat?
– Csapatunk még nagyon fia-
tal, nincs egy éve, hogy meg-
alapítottam pár focizni szerető 
barátommal. Annak idején a 
Piton csapatot is én alapítot-
tam, viszont később, taktikai 
és egyéb nézeteltérések miatt, 
távoztam a csapatból. Egy ideig  
az Attackban fociztam, majd lét-
rehoztam ezt a csapatot, amely 
a mezszponzorunkról az Alanya 
nevet kapta. 
Fiatal a csapat, a teremfocit 
illetően te vagy a legtapasz-
taltabb közöttük. Elfogadják 
tanácsaidat a többiek?
– Igaz, hogy legrégebben én 

rúgom a bőrt a teremfoci-baj-
nokságban, ezért a taktikai kér-
désekben általában én döntök. 
Vannak idősebb, régi futballisták 
is köztünk, viszont itt másabbak 
a szabályok és a taktikák, mint a 
nagypályán. A társaság zömét 
azok a régi barátok alkotják, 
akikkel felnőttem és mindig is 
nagyon jó viszonyban voltam. 
Minden kezdet nehéz, nekünk is 
nagyon nehéz volt az indulás. Az 
első startpénzt egyik játékosunk, 
Sárközi Zoltán szülei bocsátották 
rendelkezésünkre, mezünket az 
Alanya cég tulajdonosa vásárol-
ta, és ha utánaszámolok, fejen-
ként már mi is jó pár ezer koro-
nát beleraktunk a közösbe. 

Hol edzetek és milyen gyak-
ran?
– Hát mi is hasonló cipőben 
járunk, mint a többi somorjai 
teremfocicsapat. A gútori sport-
csarnokban edzünk, és fizetjük
Gútornak a terembért min-
den edzésért. Nagyon jó, hogy 
ott edzhetünk, de azt hiszem, 
Somorjának is elkelne már 
egy igazi sportcsarnok, hiszen 
Somorján rengeteg a sportklub, 
és nem hivatalos sportolók is 
rengetegen vannak. 
Mik a jövőbeli terveitek?
– Mindenképpen szép ered-
ményt szeretnénk elérni a máso-
dik osztályban. Most kezdünk 
jól összeszokni, de véleményem 
szerint lesz ez még sokkal jobb is. 
Megragadom az alkalmat, hogy 
megköszönjem a támogatást 
Sárközi Zoli családjának, az Ala-
nya cégnek, valamint Horváth 

Péternek, a 11 Sportpub veze-
tőjének, aki szintén támogatni 
fog bennünket a jövőben. Külön 
köszönetet mondanék mindhá-
rom somorjai focicsapatnak, a 
PITON, az ATTACK és a FRANCO 
csapatnak, játékosaink rengete-
get tudnak tőlük tanulni.
A Piton-kupát is te szervezed 
már lassan hatodik éve.
– Annak idején a Piton  főnöké-
vel, Szalay Imrével találtuk ki ezt 
a focikupát, amely évről évre 
egyre színvonalasabb és jobb.  
Bízom benne, hogy a jövőben 
egyre több ilyen jellegű fociku-
pát sikerül még összehoznunk.
Az Alanya csapat tagjai:
Kiss Tamás, Pavlík Vladimír, Sárközi 
Lajos, Sárközi Zoltán, Varga Károly, 
Patasi László, Borbély György, 
Michal Horský, Vladimír Matejov, 
Végh Roland és Szalay Rudolf

(kovács)

A somorjai teremfocicsapatokat bemutató cikk-
sorozatunk utolsó  részéhez érkeztünk. Az Alanya 
focicsapatot Szalay Rudolf mutatja be, aki egyben 
alapítója is a csapatnak.

A Gladiátor birkózóklub életéből
A fiatal somorjai gladiátorok
február 24-én öt ország 125 
versenyzője között részt vet-
tek a Bősön rendezett Polgár-
mester-kupán. A verseny célja 
a márciusi országos bajnokság-
ra való felkészülés volt. Diákja-
ink remekül helytálltak, a hat 
versenyzőből hárman a dobogó 
legfelső fokára állhattak.
Eredmények: Méry István 
(29 kg) – 1. hely, Soós Tamás (57 
kg) – 1. hely, Molnár Péter (100 
kg) – 1. hely, Ahmeti Jusuf (57 
kg) – 4. hely, Csuvara Miloš (35 
kg) – 4. hely.
Március elején a horvátor-
szági Koprivnica meghívásá-
nak eleget téve birkózóink  a 
„Zlati pijeto“ versenyen vet-

tek részt 12 ország 354 ver-
senyzőjével egyetemben. A 
mezőny erősségét mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy az 
öt somorjai versenyzőből csak 
Szeiler Zoltán tudott dobogós 
helyezést elérni.
Eredmények: Szeiler Zoltán 
(46 kg) – 3. hely.
Március 17-én került megren-
dezésre a városi sportcsarnok-
ban a diákok országos bajnok-
sága 15 csapat 124 képviselő-
jével.
A somorjai Gladiátor klub 12 ver-
senyzővel indult. A cél a lehető 
legjobb eredmény elérése volt. 
Soós Tamás, a hazaiak legna-
gyobb reménysége legyőzőre 
nem találva sorban fektette két 

vállra ellenfeleit, ezzel meg-
szerezve klubunk újonnan írt 
hároméves történelmének első 
bajnoki aranyérmét. Négy ver-
senyzőnk: Méry István (29 kg), 
Csuvara Miloš (33 kg), Ahmeti 
Jusuf (62 kg) és Čech Dávid (73 
kg) ezüstérmet szerzett.  Molnár 
Sándor negyedik helye, Szeiler 
Zoltán és Forgó Imre ötödik 
helye azt jelentette, hogy a 
csapatbajnokságban a kassai 
Lokomotíva mögött a máso-
dik helyen végeztek a somorjai 
reménységek, megelőzve a 
kötöttfogású birkózás fellegvá-
rának tartott bősi birkózóklubot.
Szeiler Zoltán klubelnök így 
nyilatkozott lapunknak: 
– Elsősorban szeretnék köszöne-

tet mondani az összes diáknak 
a versenyen nyújtott kimagasló 
teljesítményéért. Nem utolsósor-
ban köszönöm az összes edző 
egész éves önfeláldozó munká-
ját, külön kiemelve Fodor Lászlót. 
Nemkülönben Méry Istvánnak, 
aki a dobogó második helyére 
edzette fel fiát. Külön köszönöm
a szülők segítségét. Az országos 
bajnokság színvonalát emelte 
a NATES Interier Kft. által bizto-
sított kordon is, mely a birkózó-
szőnyegek körül volt elhelyezve, 
ezzel növelve a versenyzők és a 
nézők biztonságát.                    (on)
A Gladiátor birkózóklub ered-

ményeiről  a 
www.zkgladiator.sk 

honlapon  is olvashatnak. 

Csapatverseny, Somorja 2. hely. Balról a harmadik: Fodor László a serleggel

Ahmeti Jusuf (Somorja) gyötri ellenfelét, Csibri Jánost (Dunajplavba)

Két legyet egy csapásra! Fogadjon nálunk! Nyereményén kívül a somorjai sportoló-
kat is támogatja!     Cím: Temető utca 11., Somorja    A hét minden napján 9:00-től 23:00-ig
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Somorja és Vidéke – Somorja város önkormányzatának havilapja. Kiadja a város önkormányzata. A kiadásért felel: Domsitz Károly polgármester (tel.: 59 00 418). 
Szerkesztő: Tóth Ilona. Lapmenedzser és tördelőszerkesztő: Kovács Koppány. Nyelvi szerkesztő: K. Cséfalvay Eszter. A szerkesztőség címe: Városi Hivatal, 931 01 Somorja, Fő utca 37.  
Telefon: 562 81 61. Fax: 5900 400.  E-mail: redakcia@samorin.sk, noviny@samorin.sk. Nyomdai előkészítés: Wanted Design, Somorja. Terjeszti: D. A. CZVEDLER Kft., Somorja. 
Beszerezhető az üzletekben, kávézókban, éttermekben, benzinkutaknál és más forgalmas helyeken. Nyilvántartási szám: 1/1991, az SZK Kulturális Minisztériuma, Pozsony.

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2007. február 12-én Gruber 
Benjamín, február 21-én 
Mundi Sára, február 22-én 
Rigó Marián, február 27-én 
Marko Matúš, február 28-án 
Földváry Viliam, március 
1-jén Péterfi René, március 
3-án Botlíková Nina, március 
18-án Tóth Márk látta meg a 
napvilágot.
Sok sikert, újszülöttek!

Április  4. – Rómeó és Júlia – musical egy felvonásban a Boncák 

Színpad előadásában  középiskolások részére – 9.30

Április 19. – Žabí princ – bábszínházi előadás a Kolostor utcai szlo-

vák tanítási nyelvű  alapiskola tanulói részére – 8.15

–  Žabí princ –  bábszínházi előadás az óvodások és a környékbeli 

alapiskolások részére – 9.30

Április 19. – Csemadok-klub – előadás a Csemadok somorjai alap-

szervezetének szervezésében – 18.00

Április 20. – Deresen derűsen – rokkantnyugdíjasok és nyugdíja-

sok találkozója és szórakoztató műsor – 19.00

Április 21. – A somorjai katolikus egyház bálja – 19.00

Április 27. – A Prvosienka folklórcsoport ünnepi műsora az együt-

tes megalakulásának 15. évfordulója alkalmából – 19.00 

SZÜLETETT

2007. február 20-án Vais 
Ilona 68 éves korában, feb-
ruár 21-én Závoczki Lajos 64 
éves korában, február 28-án 
Semerská Alžbeta 91 éves 
korában, március 6-án Móricz 
Zoltán mérnök 61 éves korá-
ban, március 8-án Mészáros 
Anna 79 éves korában, már-
cius 9-én Rabina Péter 51 
éves korában, március 13-án 
Czvedler Éva 68 éves korában 
és Tóth Imre 79 éves korá-
ban, március 14-én Szombati 
József 78 éves korában, már-
cius 16-án Gregor Filoména 
83 éves korában, március 
18-án Mezzei László 57 éves 
korában távozott az élők 
sorából.
Béke poraikra!

ELHUNYT

A 2007 áprilisában 70., 75., 
80., 85., 86. és ennél több élet-
évüket betöltő polgártársa-
inknak nagyon jó egészséget, 
sok-sok erőt és boldogságot 
kívánunk: Benkovics Mária, 
Kovács Mária, Molnár Géza, 
Péder Erzsébet, Sáfrány 
Anna, Juráňová Františka, 
Lelkes János, Mókusz Gyu-
la, Orossová Zita, Sármány 
Lajos, Šutarík Irén, Zezula 
Anna, Kocsis Erzsébet, 
Kvačková Mária, Malek 
Martin, Pandová Lenka, Bíró 
Júlia, Molnár Valéria, Szűcs 
Jolán, Tóth Julianna, Trnčík 
Mária.

KÖSZÖNTŐ

ESEMÉNYNAPTÁR

2007. március 10-én Géhry 
Peter és Rasputinská Eva 
esküdött örök hűséget egy-
másnak.
Gratulálunk!

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT

2007. április 19-én, 
csütörtökön 

18.00 órától a kultúrház 
Zöld termében 

„Azért szép a világ, mert 
a szíve Magyarország…” 

címmel Born Gergely 
magyarságkutató tart elő-
adást a Kárpát-medence 

szent helyeiről a Csemadok 
somorjai szervezete és az 

Életért Polgári Társulás 
szervezésében. 

Mindenkit szeretettel 
várunk. 

Somorjai jegyzői hivatal két munkaerőt keres azonnali belépéssel.
1.  Az adminisztratív munkaerő szakmai követelményei: középiskolai végzettség, számítógép-kezelői 

ismeretek és gyakorlat, vezetői és szervezési kézségek, a szlovák nyelv ismerete szóban és írásban, a 
német, olasz vagy angol nyelv ismerete. Előny a közjegyzői hivatal adminisztrációjában szerzett gya-
korlat. Jelentkezés esetén (szlovák nyelvű) szakmai életrajzot kérünk.

2.  A könyvelő szakmai követelményei: az egyszerű és kettős könyvelés ismerete szakmai gyakorlattal, 
számítógép-kezelés és szlováknyelv-tudás. Jelentkezés esetén (szlovák nyelvű) szakmai életrajzot 
kérünk.

A jelentkezéseket 2007. április 15-ig várjuk a rudolf.durdik@notar.sk  e-mail címen.  
Részletes tájékoztatás: 031/562 45 00.  

A Szlovák Vöröskereszt somorjai 
alapszervezete által március 
28-án szervezett véradáson 
az alábbiak adtak vért: Ravasz 
László, Horváth Attila, Kissová 
Ildikó, Lasan Rozália, Marics 
Márton, Világi Ernő, Fehér Jenő, 
Papp László, Zsigmond Olivér, 
Pörsök Oľga, Vízy Krisztina, 
Varga János, Svrčková And-
rea, Bogárová Mária, Sárközi 
László, Sárközi Margit, Horváth 
Zsuzsanna, Schmidt István, 
Brunclik Sándor, Vass Péter, 
Karas Juraj, Karas Annamá-

ria, Bertalan János, Plutzerová 
Markéta mérnök, Horváth 
Gyula, Lancz Miklós, Vass Géza, 
Czére István, Johančík Tímea, 
Polacsek Károly, Szabó Jenő, 
Lentulayová Monika, Nagy 
Ingrid, Csiba Rozália, Czikhardt 
Terézia, Sinobli Rudolf, Farkas 
Pál, Kováč Sándor, Szabó Csa-
ba, Lázár Márta, Varga Ferenc, 
Szelle Hedvig, Seregi Tamás, 
Czvedler Tibor, Novotník 
Rastislav, Jankó Zsuzsanna, 
Stifter Katalin. 
Köszönet és hála nekik!         (ti)

Vért adtak  •   Vért adtak  

A véradók egy része

LAPUNK 
OLVASHATÓ 

a 
www.samorin.sk 

honlapon.

A JACOB REISEN utazási 
iroda felvételt hirdet

a következő funkció 
betöltésére: 

ki- és beutaztatási 
referens.

Követelmények: 
* a magyar, szlovák, angol 
nyelv tökéletes ismerete, 

* kitűnő földrajzi ismeretek,
*kliensorientált, nagyon jó 
kommunikációs készség,
*irodavezetési gyakorlat,

*számlázási ismeretek,
*rugalmasság, 

alkalmazkodókészség, 
kiegyensúlyozottság,

*WORD, EXCELL programok, 
ill.  internet-kezelés.

 
Fizetés: megegyezés szerint. 
Előnyök: külföldi utazások a 

lebonyolított forgalom  után.
Jelentkezés: 

2007. ápr. 20-ig 



Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úpravu inzerátov.     A hirdetések tartalmi és nyelvtani helyességéért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.
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VAŠA SPOKOJNOS JE NAŠIM ZÁKLADOM

SAMARIA CENTRUM, BRATISLAVSKÁ 100/C V ŠAMORÍNE
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H¼ADÁME PRE KONKRÉTNYCH KLIENTOV
Byty, rodinné domy a pozemky

0905/444 454
9 / 6 730 03 63 6

WWW.SAMORIN.COM
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0905/6666
3 0905/6

6683
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Realitná a právna kancelária, s.r.o.

0905/666653

21 bytov
Orechová Potôò

Výhradné sprostredkovanie
Výhradné sprostredkovanie

46 bytovŠamorín

Info: 0905/666653, 0905/444454, 0907/333366

Hviezdoslavov

Pozemky sú urèené na výstavbu rodinných domov,
v zmysle uznesenia Obceného zastupite¾stva obce.

Cena: 1.499,-Sk/m2

Pozemky majú rôzne výmery. Pre 
lepšiu orientáciu cenami si pozrite 
nasledovný preh¾ad:

594,5 m2                  cena: 891.156,-Sk
697 m2                  cena: 1.044.803,-Sk
793,3 m2               cena: 1.189.157,-Sk
809,75 m2             cena: 1.213.815,-Sk

PRE PRVÝCH 5 KUPUJÚCICH Z¼AVA 5% Z CENY POZEMKU !

Šírka pozemku od 14,5 - 19,75 mDåžka pozemku 41 m

Stavebné pozemky
Ceny sú uvedené bez z¾avy.

Výhradný predaj stavebných pozemkov Výmery pozemkov.

0905/666653
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www.venetopizzeria.sk
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pánska dámska
kolekcia

Pri nákupe nad 1000,- Sk
dostanete ako darček spodnú bielizeň.

Pri nákupe nad 2000,- Sk
získate nákupnú kartu
na 10 zľavu v našej predajni.%

Pri nákupe nad 1000,- Sk
dostanete ako darček spodnú bielizeň.

Pri nákupe nad 2000,- Sk
získate nákupnú kartu
na 10 zľavu v našej predajni.%

Šamorín, gazdovský rad 46


