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Mérleg
I.
Mit közel négy évtized begyűjtött,
a mindenségből csak egy tollpehelynyi.
Föladnám mégis. Túl sok ez a kevés is,
hogy hurcoljam a hátralévő úton még végig.
Túl sokat tudok ahhoz, hogy reméljem:
megteremtheti még gyümölcsit az érdem.
Hogy megfogódzhatunk egymásban, ha
belegubancolódunk a szabadság láncaiba.
II.
Mert korlátokat lát mindenhova az ember,
ellenfele köré is rácsokat álmodik.
Úgy nézi rácsokon át a tengert, mint
kémlelte a horizontot Odüsszeusz.
Szabadság és rabság egymást kioltva mit terem?
Félelmet. Csöndet. És állott közönyt.
Felhúzós óra a történelem.
III.
Ősz jön. Nem gyűjtöttünk be semmit. Minden vágy
a túlélésre fölösleges.
tt egy alma, harapj bele kérlek,
nedveiben az egész világot ízleled.
Egy harapást én is kérek, könnyebb az út
kettenben. Mögöttünk négy semmi évtized.
Fák dőlnek, utak tűnnek el, biztos pontok.
De fogod a kezem, s fogom a kezed.

Kedves csütörtökiek, tisztelt Olvasó!
Magam is meglepődtem, amikor a Hírnök fejlécében megláttam, hogy a
„csallóközcsütörtökiek lapja“ immár „III.
évfolyamába“ lépett. Csak ezt követően döbbentem rá, hogy valóban: a 2002-es helyhatósági választások után az akkori polgármester
asszony és a képviselőtestület a lakossággal
folytatott párbeszéd „új kommunikációs formájaként“ nemcsak 2003-ban jelentetett meg
két számot a lapból, hanem még 2004-ben is.
Igaz, akkor már csak egyet, s bár pontosan
nem tudom, miért akadt el a továbbiakban
a lap kiadása, arra határozottan emlékszem,
hogy az emberek részéről lett volna érdeklődés
további számok iránt is. Tudom ugyanakkor
azt is, hogy a lakosság nem „bombázta a szerkesztőséget“ sem írásokkal, sem kérdésekkel,

mégis úgy gondolom, a jó ötletet folytatni kell.
Szakértők azt mondják, századunk az információs forradalom időszaka, s bár igazából az
internet okán hirdetik, hogy manapság nem is
lehet sikert, haladást elérni gyors és az eseményeket széles körben taglaló hírek nélkül, azt
mondom, az írott-nyomtatott sajtót a világháló
sem tudja kiiktatni életünkből.
A Hírnök kiadásának a szándéka tiszta és
őszinte volt, hiszen azt akarták szolgálni
szerkesztői, hogy falunk lakossága legalább
negyedévente áttekintést kapjon arról, mi
mindent történt kisközösségünkben, mely
szervezetek, intézmények mit terveznek, s
minderről miként vélekednek a polgárok.
Egy kisközösség életében az ilyen információáramlás nagyon fontos, s nemcsak az emlékezet tiszta megőrzése okán, nemcsak azért,
hogy mobilizálhassuk a lakosságot a további

célok sikeres teljesítése érdekében, hanem
azért is, mert lehetőséget kínál az eseménysorok többféle értelmezésére, tanulságok
megfogalmazására, vagyis olyan párbeszédre,
amely pontosíthatja a további közös cselekvések irányait és — végsősoron — előre viheti
életminőségünket.
Tisztelt Olvasó, kedves Polgárok! A falunap
előtt indul hát újra lapunk, a Hírnök, ez a
szám rendkívüli tartalmában és szerkezetében
is. Viszont azzal a szándékkal — és ígérettel
— nyújtjuk át Önöknek, hogy most már megvalósítjuk a korábbi választási ciklusban megfogalmazott célokat, s őszintén hisszük, hogy lapunk immár rendszeresen, negyedévente szól
majd Önökhöz, na meg abban is bízunk, hogy
idővel a csütörtöki olvasók valóban társszerzői
és -szerkesztői lesznek a lapnak.
Őry Péter polgármester
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Őry Péter nyitott a lakosság kezdeményezésére és a párbeszédre

A lakosság támogatása nélkül munkánknak nincs értelme
Szomorú és tragikus esemény miatt
Csallóközcsütörtök azon falvak közé sorakozott fel tavaly, ahol a helyhatósági választások
alkalmával a polgárok nem tudtak új polgármestert választani. A május 19-ére kiírt pótválasztáson aztán egyetlen jelölt mérettette meg
magát, a Magyar Koalíció Pártja színeiben Őry
Péter indult a posztért, ami gyakorlatilag azt
jelentette, hogy — szélsőséges esetben — akár
egyetlen szavazattal is a falu élére állhatott
volna.
— Miként értékeli a tényt, hogy nem volt
kihívója a pótválasztásokon, mennyire
tartja — divatos kifejezéssel élve — legitimnek önmagát, tekintettel arra, hogy meglehetősen kevesen járultak az urnákhoz
május 19-én? — kérdeztük az érintettet, a
frissen megválasztott polgármestert.
— Nem az én tisztem eldönteni, hogy más pártok miért nem állítottak polgármesterjelöltet,
illetve függetlenként ki miért nem vállalta a
megmérettetést, avagy a felelősséget, amely
a polgármesteri poszttal jár. Bevallom, kissé
kellemetlen volt mindezt tudomásul venni.
Elsősorban talán azért, mert én a szabad
versengés híve vagyok, örültem volna annak,
ha akár hárman, négyen is a választók elé
álltunk volna elképzeléseinkkel, hogy aztán
győzzön a jobb. Másrészt pedig azért, mert
nyilván nagyobb érdeklődés mutatkozott volna meg a polgárok részéről a lakossági fórum
iránt, ahol adott esetben termékeny vita alakulhatott volna ki arról, mi is a legfontosabb
teendő a faluban, hogyan képzelik el a polgárok szülőfalunk jelenét és jövőjét, melyek
azok az anyagi vagy szellemi javak és értékek,
amelyek a polgárok többsége szerint javíthatná a csallóközcsütörtökiek életminőségét.
A szabad versengésen kívül ugyanis a szabad
véleménynyilvánítást is fontosnak tartom,
azt meg hittel vallom, hogy a polgármesteri
poszton az ember nem követheti sajátosan
egyéni elképzeléseit, ellenkezőleg, csak olyan
feladatoknak érdemes nekilátni, amelyek elnyerték a lakosság többségének a tetszését
és támogatását. Mert én úgy gondolom, hogy
a lakosság támogatása nélkül nem sok értelme van a cselekvésnek ezen a poszton.

Mindezzel együtt legitimen megválasztott polgármesternek tartom magam, hiszen a tavalyi
helyhatósági választásokon számos településen — mellesleg itt, a Csallóközben is — kisebb
volt a polgárok részvételi aránya, mint nálunk,
holott ők nemcsak polgármestert, hanem önkormányzati testületet — tehát képviselőket —
is választottak, aminek a tapasztalatok szerint
komoly mozgósító ereje van. Ha ezt is ﬁgyelembe veszem, azt kell mondanom, hogy erős
a legitimációm a közel húsz százalékos részvétel okán, aminek két üzenete is van egyszer-

re. Az egyik az, hogy falunk lakosságának egy
igen jelentős része számára nem közömbös,
mi és hogyan fog megtörténni a falunkban,
s ezek az emberek fontosnak tartották, hogy
éljenek alapvető politikai jogaikkal, amivel a
falunk sorsa iránti elkötelezettségüket is bizonyították. A másik az nekem szól, nevezetesen
azt üzeni, hogy ez a falu becsüli önmagát, ennélfogva megérdemli, hogy akár éjt nappallá
téve dolgozzak érte, az itt élő emberekért. Én
mindkét üzenetet tiszta szívvel köszönöm az
embereknek.
— Ezek szerint számít az emberek kezdeményezésére, az alkotó, közös gondolkodásra?
—Igen, és nemcsak én. Megválasztásom előtt,
de azóta is sokat beszéltünk az önkormányzati testület tagjaival, tehát a képviselőkkel
arról, hogy nekünk a lakosság részéről megfogalmazott igények mellett nem szabad szó
nélkül elmennünk, minden kezdeményzést
komolyan kell venni, minden ötletről

párbeszédet kell folytatni. Mert ugyan lehet,
hogy valamilyen oknál fogva éppen most kivitelezhetetlen egy javaslat, de nem biztos,
hogy egy vagy két év múlva is az lesz, netán
a párbeszéd során olyan megoldást találunk,
amely ugyan kisebb módosítással, de azonnal szolgálhatja az emberek javát.
— Annak ellenére, hogy a választások során nem volt ellenfele, mégis közzétette
konkrét céljait, elképzeléseit, ennélfogva a polgárok — úgymond — bármikor
számonkérhetik az ígéreteket.
— Ez természetes, bár azt azért el kell mondanom, hogy ez a program nem volt idegen falunk lakói számára. A Magyar Koalíció Pártja
helyi szervezete már a 2002-es választásokra
egy nagyon komoly szakmai munkával összeállított rövid- és hosszútávú programot készített,
s bár akkor a választásokat függetlenként elődöm, Kolláth Nellike nyerte meg, de elfogadta
elképzeléseink legtöbbjét, s a képviselőtestülettel közösen hozzáfogtak a megvalósításhoz.
Az MKP képviselőjelöltjei — köztük én is — ennek a programnak a pontosított változatával
indultunk a tavalyi helyhatósági választásokon, s minthogy a választópolgárok többsége
most is igent mondott erre a koncepcióra, nem
is tehettem mást, minthogy ráismételtem, s
néhány helyen egyéni elképzeléseim alapján
ﬁnomítottam. Mindenki számára világos lehet
hát, mit is akarok, akarunk az önkormányzatban, vagyis: valóban számonkérhetők lesznek
az ígéretek.
— A sajtó egyik feladata szintén az ellenőrzés, ezért kérem arra, hogy a Hírnöknek is
vázolja — legalább nagyvonalakban — azokat az elképzeléseket, amelyek megvalósítása hozzajárulhat a csütörtöki emberek
jobb életminőségéhez.
— Programunk jelszavasan is több mint egy
oldal, tehát valóban csak nagyvonalakban
tudok erről most beszélni. Tehát: abból indultunk ki, hogy amennyiben az Európai Uniónak, s azon belül Szlovákiának is kiemelt
célja a tudásalapú társadalom építése, akkor
nekünk sem lehet közömbös az, hogy a csütörtöki gyerekek, a jövő nemzedéke megtalálja a helyét ebben a tudásra épülő világban.
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Vagyis eldöntöttük, hogy tataroztatjuk, felújítjuk az óvoda és az iskolák épületét, majd
pedig — természetesen a pedagógusokkal is
egyeztetve — folyamatosan modernizáljuk
az oktatói-nevelői folyamatok eszköztárát.
Az oktatási intézményeket rendszeresen látogató szülők tudják, hogy ez folyamatban
van, ráadásul a Gravel Land kft. segítségével
most épül egy játszótér, amely már megfelel
az uniós normáknak, de munka — különösképpen az intézmények felszereltségét illetően — van még bőven. De arra is gondolnunk
kellett, hogy ezekben az intézményekben
csak akkor lesznek diákok, ha itthon maradnak a ﬁatalok, szülőfalujukban alakítják ki a
családi fészket. Adott volt hát a feladat: bérlakásokat kell építeni, illetve telekhez juttatni
a ﬁatalokat, hogy családi házakat építhessenek. A bérlakások átadásához még komoly
infrastrukturális beruházásra lesz szükség,
de remélem ősszel költözhetnek az új lakók.
Több újonnan kialakított telken már állnak is
a házak, ám nagy gond, hogy a faluban csak
„kistyúkfarmként” ismert területet nem tudjuk rendezni és kimérni, mert a falu vitában
áll a telken álló építmények tulajdonosaival.
Tényleg nincs hely a helyzet bonyolultságának az érzékeltetésére, de ígérem: mindent
megteszünk az önkormányzatban, hogy a jövőben ki tudjuk elégíteni az építkezni akaró
csütörtöki ﬁatalok igényeit.
A világon mindenütt, így a mi falunkban is a
fejlődés alfája és omegája az infrastruktúra.
A járdák építése elkezdődött, néhány útszakaszt is felújítottunk, de nagyon az elején
vagyunk szándékaink megvalósításának. Ez
esetben is tudni kell, hogy vannak objektív
gondjaink, például több útszakasz esetében
rendezetlen a talaj tulajdonviszonya, addig
pedig senkitől nem kapunk támogatást útépítésre, fejlesztésre. A faluközösség építése,
a társadalmi-kulturális élet fejlesztése és az
életminőség javítása is igen fontos feladat.
A kultúrház tetőszerkezetének a felújítása a
feltétele a további csinosításnak és a jó működésnek, zöld övezeteink rendben tartása
pedig nemcsak azért fontos, mert a környezetvédelem korparancs a globális felmelegedés időszakában, hanem esztétikai kérdés
is, ami a jó közérzet alapja lehet. S közben
nem feledkezhetünk meg őseinkről, halottainkról sem, arról, hogy a tisztességadás

mindenki számára méltó körülmények között
történhessen, vagyis a temetőt is folyamatosan rendben kell tartani, s olyan feltételeket
kialakítani, hogy a gyász lelki fájdalmát legalább a ﬁzikai terhektől mentesítsük.
— Bevallom, örülök, hogy megemlítette a
faluközösség kulturális-szellemi életének
fontosságát. A fővároskörnyéki településeken ugyanis az a tapasztalat, hogy romboló
hatással van a kisközösség életére. Bár pozitívum, hogy a dolgozni akaró ember kaphat
munkát, de az állandó ingázás következtében elidegenedik közvetlen környezetétől,
nem vesz részt a civil kezdeményezések munkájában, sőt, olyannyira bezárkózik egy-egy
család, hogy még az emberi kapcsolattartásban is megszakadnak a tradicionális elemek, a család- vagy barátlátogatások, az egyszerű beszélgetések a szomszédok között,
mondjuk a kerti munkavégzés közben. Tapasztalható ilyen folyamat
Csallóközcsütörtökben is?
— Nyilvánvaló, hogy rohanó, elanyagiasult világunkban kevesebb idő jut
a szórakozásra, a kötetlen beszélgetésekre, főleg
akkor, ha a hajtásra az
embert a család szociális
helyzete készteti. De azt
nem mondanám, hogy falunkban ennek kirívó jelei
lennének. Sőt, jó érzés tudni, hogy összefogás tapasztalható a sportéletben, főként focicsapataink tekintetében. Érezhetően jelen
van a faluközösségben a vadászszövetség, a
Csemadok, tűzoltószervezet, jó munkát fejtenek ki a cserkészek, az iskolák működéséhez
is hozzájárul a szülők szövetsége, de falubált
is szerveznek, teljesíti humanitárius küldetését a Vöröskereszt, de a dőrejárás hagyományait is ők élesztették újra, avagy olyan civil
szervezetek, mint a Szent Jakab Társaság,
amely például a falunap megrendezéséhez is
hozzájárul, avagy a Pro Civis Polgári Társulás.
Ezekben konkrét emberek konkrét — igen áldásos — munkát végeznek, de rendezvényeik
több tucat, olykor több száz embert mozgatnak meg, s ez nagyon jó. Más kérdés, hogy
a főváros közelségének van egy másik vetülete is, amely már kevéssé pozitív. Elindult

a kivándorlás a fővárosból, de úgy, hogy a
falunkba költöző emberek, családok pozsonyi lakosok maradnak. Ez, ugye, azt jelenti,
hogy a község egy ﬁllért sem kap a központi
költségvetésből rájuk, ugyanakkor ezeknek
az embereknek elvárásaik vannak az önkormányzattal szemben, olykor erőteljesebbek
a követeléseik, mint az őslakósoké. Nem
mondom, hogy ez olyan probléma, amellyel
nap nap után foglalkozni kell, de oda kell
ﬁgyelni, mert ennek a folyamatnak kellő ﬁgyelem híján idővel lehetnek közösségromboló hatásai.
— Ez azonban bonyolult feladat, amelyet
az önkormányzati hivatal, sőt, még a képviselőtestület sem tud megoldani, összefogásra van szükség. Mire számít ilyen
tekintetben, de általánosabban is fogalmazhatok: polgármesterként mit vár el a

faluközösségtől, milyen együttműködésre
számít a polgárok részéről?
— Alapvetőnek tartom a polgárok aktivitását és
az őszinte, nyílt párbeszédet. Arra gondolok,
hogy amennyiben a lakosság bármelyik rétege
szeretne valamit elérni, azt ne suttogó, pletykaszintű információkból tudjam meg én, vagy
az önkormányzati képviselők, hanem egyenes
beszéd alapján. Ezzel kerülhető el aztán a fámák, az alaptalan gyanúsítgatások terjedése,
ami sosem szül jó vért. Arra számítok tehát a
polgárok részéről, hogy mindenről, amit fontosnak tartanak életkörülményeink javítása,
gazadagítása érdekében, nyíltan és őszintén
beszéljenek a megfelelő helyeken, és maguk
is járuljanak hozzá tevőlegesen a megvalósításhoz, hogy a siker ne csak egyéni, hanem
közösségi értékeket is hordozzon.
Neszméri Sándor
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Nagyjaink, múltunk, hitünk és a jövő
Ez év februárjában (február 26-án) emlékeztünk Mérey Mihály halálának 435. évfordulójára. Ebben a néhány sorban idézzük
fel a múltat, s tanuljunk belőle, hogy ezáltal
még nagyobb bizalommal tekinthessünk a
jövő felé!
Az id. Szent Jakabnak szentelt plébániatemplomunkban ezekben a napokban folytatódik
a szentély felújítása. Ez a felújítás alkalmas
idő arra, hogy megismerjük községünk nagy
embereit, ugyanakkor jó alkalom arra is,
hogy megismerjük a múltat.
A csallóközcsütörtöki Árpád-kori plébániatemplomunk legjelentősebb és egyben
legrégebbi része a Mérey-család reneszánsz
síremléke (epitáﬁuma), amely a dicső múltat és nagyjait említi. A mű három részből áll,
vörös illetve fehér márványból készült.
A síremlék legfelső részében Krisztus feltámadása látható, melyet egy két részre osztott
szöveg zár le. Ebből érdemes felidézni azt a
kérést, amely így hangzik: „Neked pedig,
boldogult aggastyán, legyen könnyű a
porladás, és kiváló erényeidért társulhass
a magas égiekhez.” Ez a fohász sokatmondó: azok, akik készítették és megfogalmazták
a kérést, a Teremtő irgalmasságában bizakodva ily módon akarták elkísérni az örökkévalóság kapuja elé kedves megholtukat, az
égi közösségbe.
A síremlék középső része Krisztus megfeszítését ábrázolja. A kereszt alatt pedig a családtagok csoportja imádkozik. Ez az ábrázolás is
arra a gondolatra akar ﬁgyelmeztetni bennünket, hogy a Mindenható akaratából jöttünk e földre, és az Ő akarata alapján térünk
majd vissza hozzá. A családtagok jelenléte a
reliefen rámutat arra, hogy életünk folyamán
szükségünk van Krisztusra, akinek a társaságát keresnünk kell.
A harmadik, s egyben az alsó részen Mérey
Mihályra és családjára vonatkozó szöveget találhatunk. A szöveg végén ez áll: „Ezért ők is
ugyanitt vannak eltemetve.” Tehát templomunk falai mögött utolsó nyughelyet kaptak
azok, akikről megemlékezünk. Évente, olykor
gyakrabban is gondolunk elhunytjainkra,
amikor elrendezzük a sírokat, és nem utolsó-

sorban imádkozunk értük. Ez utóbbi mint az
„irgalmasság lelki cselekedete” üdvös dolog,
hiszen a Szentírás is megemlíti, hogy így kell
megemlékeznünk a halottainkról.
Az említett síremlék némán, ám mégis sokat
mondóan emlékeztet bennünket azokra az
emberekre, akik közöttünk éltek, és a község,
valamint a környék nagyjai közé tartoztak.

Mérey Mihály életét tekintve kiváló jogtudós volt, sok kitüntetésben és elismerésben
részesült. A történelem úgy említi őt, mint
feddhetetlen férﬁt, jámbor embert ezen a
téren. Az emlékezés szükséges, ugyanakkor
helytelen lenne, ha hit nélkül tekintenénk a
jövő felé. Sőt maga a síremlék legutolsó mondata is erre vonatkozó jótanáccsal lát el minket: „Akik életben vagytok, emlékezzetek
a halandóságra!” Élők, ne feledjük, hogy
életünk az Istennél ér véget!
Egyházközségünk tervében évente szerepel a
templom tatarozása és szépítése. Folyamatosan szándékunkban van ennek a kihívásnak
eleget tenni, s ezzel a nemes céllal összhangban jelenleg a templom szentélyében folynak
a munkálatok. A járólap-csere volt tervbe
véve, ám a megyei műemlékvédelmi hivatal
(akinek minden munkálathoz hozzászólási
joga van, mivel a templomunk műemlék jellegű) a járólap-csere engedélyezését ahhoz a
feltételhez kötötte, hogy kutatást kell végeznünk. Emiatt következett a kripta helyének
azonosítása. Ez a hely a fentiekben már említett Mérey-síremlék alatt volt.

Ezt követte a kripta feltárása a georadar-készülék által kijelölt helyen és az ezzel járó
munkálatok. Egyházközségünk tagjai készségesen segítettek ezeknél a munkálatoknál. A feltárt kriptát, amint az látható volt,
többször is kibontották. A legutolsó feltárásra nagy valószínűséggel a 20. században
került sor. A kripta méretei 2,2 x 3 méter, a
jobb oldalán, miután eltávolítottunk az akkoriban a templom hajója felőli bejáratnál
a ráhányt földet, a kutatók hat ember csontját tárták fel: ebből 3 gyermek és 3 felnőtt
csontvázmaradványt azonosítottak. Semmi
egyéb, az élő ember részére értékes dolgot
nem találtunk. A kripta bal oldalán fekvő
csontvázmaradványokhoz a kutatók nem
nyúltak. A további feladat az azonosítás lesz.
Végeredményben a kriptát kitisztítottuk és
ismét lezártuk – csak kutató szándékkal lesz
a jövőben megközelíthető.
Ezzel a lépéssel is teljesítettük feladatunkat,
hiszen szebbé tettük azt a helyet, ahol a legszentebb áldozat - Krisztus keresztáldozata
valósul meg, tehát a szentmise. A templom
szentélyében található Mérey-család síremléke továbbra is a jövőnek üzen: emlékezzetek a halandóságra!
Magyar nemzetünk egyik legfontosabb
kincse a hit. Első királyunk, Szent István is
erre ﬁgyelmeztette Intelmeiben ﬁát, Imrét,
s ez a ﬁgyelmeztetés minket is érint. A költő, Kisfaludy Sándor pedig eszünkbe juttatja a lényeges tényt, mely elgoldolkodtathat
bennünket:
„Mely nemzetnek nincs hite,
Éljen bár – nincs élete!“
Történelmünk nagyjai mind az Istenbe vetett
hittel távoz-tak el ebből a világból. Nemes
feladataink közé tartozik tis-zteletet adni a
múltunk neves egyéniségeinek, s egyben
megő-rizni saját személyes hitünket. Csak
ezáltal élhet tovább majd a nemzetünk!
Ne feledjük tehát: Övéké a dicső múlt, miénk pedig a hitben megélt mai napunk,
hogy miénk lehessen a jövő ...
Parák László
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A CSALLÓKÖZCSÜTÖRTÖKI MAGYAR TANNYELVŰ ALAPISKOLA
2006 / 2007 –es tanévének a kiértékelése
Az elmúlt tanévnek kollégáimmal azzal az
elhatározással indultunk neki, hogy az iskolánk tanulóinak az oktatás és nevelés téren
a tőlünk telhetően a legtöbben nyújtsuk. A
pedagógusok munkája minden nap a nagy
nyilvánosság előtt történik. Megítélnek
minket tanítványaink, szülők, nagyszülők.
A sok elvárásnak, valós, vagy vélt igénynek
nem könnyű megfelelni. Érezzük a szülők
többségének, Csallóközcsütörtök önkormányzatának, a falu vezetésének és számos
szervezetnek a munkánkban való támogatását, de az értékrendjében megingott minket
körülvevő társadalom nem segíti, vagy éppen a keresztény tradíciókon és konzervatív
értékeken alapuló oktatás, nevelés ellen hat.
Ezt Önök szülők is érezhetik a családokban,
mi pedig fokozatosan érezzük az iskolában.
Nem marad más hátra, mint kihasználni
előnyeinket, tompítani hátrányainkat, vagy
előnyt kovácsolni belőlük és elviselni az általunk befolyásolhatatlan feltételeket.
A 2006 / 2007 –es tanévet 108 tanulóval
tanítottuk végig. Az tanévet lezáró osztályzó
konferencián úgy döntöttünk, hogy két kis
elsős a szülők belegyezésével a jobb eredmények elérése érdekében megismétli az
első osztályt, két tanulónk a nyolcadik osztályban befejezi a kötelező iskolalátogatást
és egy tanulónk egészségügyi okok miatt
magántanulóként megismétli a kilencedik
évfolyamot. A többi tanulónk megfelelt a
kötelezettségeinek és magasabb osztályba
lépett. 11 tanulónk fejezte be sikeresen
a kilencedik évfolyamot és mindegyiket
felvették szakmunkás tanulónak, vagy felvételt nyertek a középiskolák valamelyik
típusába. Érdemes megemlíteni, hogy
Szlovákiában sokkal több középiskolai hely
van, mint diák, ezért szinte hálóval fogják a
végzősöket és a bekerülés még messze nem
garancia annak elvégzésére. Az elmúlt évek
tapasztalatai is azok, hogy amelyik végzős
tanulónk jól felmérte képességeit és lehetőségeit, az iskolánkban eltöltött évek alatt
lelkiismeretesen és szorgalmasan végezte
a dolgát, az mind szakmunkásképzőben,
mind érettségivel végződő akár magyar,
akár szlovák tannyelvű középiskolában,
vagy akár gimnáziumokban is jól megállják
a helyüket. Kívánjuk a volt kilencedikeseinknek, hogy legyenek kitartóak és váltsák
valóra a céljaikat!
A 2007 tavaszán tartott beiratkozáson
Csákányból és Csütörtökből 15 óvodás jelentkezett hozzánk. Ha minden a tervek
szerint alakul az osztályt ismétlőkkel együtt
a jövő tanévben 17 elsőst fog Bogár Olga tanító néni tanítani.
A tantestületben is történtek változások.

A tanév folyamán Valacsai Olga napközis
tanító néni anyasági szabadságra ment, a
tanév végéig Szabó Erzsébet tanító néni
helyettesítette. Olgának az őszre ötödig
gyerekként kívánunk egy szép kislányt! A
kilencedikesekkel együtt elment volt osztályfőnökük, Kovács Lajos tanár úr is, aki az
iskolánkon ugyan csak két évet dolgozott,
de a pedagógiai pályán közel 50 évet töltött,
ami igen ﬁgyelemre méltó.
Tanulóink márciusban és májusban két,
az iskolánktól független felmérésben vettek
részt. Kilencedikeseink megírták a MONITOR 9 –et, amely egy összefoglaló tudászszint felmérő volt matematikából és magyar
nyelvből. Diákjaink a szlovákiai átlagnak
megfelelően szerepeltek, matematikából átlagos, magyar nyelvből átlagon felüli eredményeket értek el. Negyedikes tanulóink egy
ún. TIMS európai úniós felmérésben vettek
részt, melynek az eredménye csak összegezve és csak később kerül nyilvánosságra.
Diákjaink részt vettek szlovák és magyar
kiejtési versenyeken is, valamint matematikából az ún. Pitagoriász versenyen bizonyíthatták felkészültségüket. Bekapcsolódtunk
továbbá a februárban megrendezett Bibliaversenybe is. A tanulmányi versenyeken
elért eredményükért két tanulót emelnék
ki, Valacsai Erikát ( matematika ) és Fodor
Pétert ( szlovák kiejtési verseny ). Az ebben
a tanévben is és az elmúlt tanévekben is
méltón képviselték az iskolánkat továbbá
: Poluch Bianka, Noszek Barbara, Író Andrea, Kuki Nikoletta, Szászi Dominika, Lukács Ágota és Mészáros Dávid.
2006 novemberében újra megrendeztük a
már hagyományosnak mondható anyanyelvi
hónapot. A magyar nyelv szépségeinek elsajátításán és az identitástudat megerősítésén
túl lényegesnek tartom, hogy ez egy helyi
verseny, sokkal több, közepes, vagy éppen
szerényebb képességű diáknak van módja
bekapcsolódni. Ilyenkor derülhet ki, hogy
egy -egy tanuló érzelmileg mennyire gazdag
teljesítményre is képes. Csodálatosak lettek a faliújságok is, melyeket osztályonként
készítettek és jelentősebb irodalmi személyiségek munkásságát dolgozták fel. A díjakként kiosztott sok – sok könyv a megfelelő
helyre került.
Vendégül láttuk a Kicsi Hang együttest,
akik megzenésített verseket adtak elő és
február 20-án a kultúrházban Arany János
balladáiból kaphattunk egy szép ízelítőt.
Ünnepi műsorral köszöntöttük Karácsony
ünnepét, március 15 –ét és májusban az
édesanyákat. Február 1-én megrendeztük
az álarcosbált, március legelején megtekinthettük a kultúrházban megrendezett vadászkiállítást és ápr. 11- én az iskolánk udvarán

lovasíjász bemutatón vettünk részt. Május
4-én az alsó tagozatosok Galántán jártak,
hogy elsajátítsák a biztonságos közlekedés
szabályait. Áprilisban bekapcsolódtunk a
NÁRCISZOK NAPJA elnevezésű mozgalomba,
melynek keretén belül diákjaink több, mint
5000 koronát gyűjtöttek a rákbetegség legyőzésére.
Osztálykirándulások alkalmával tanulóinknak módjában állt megismerkedniük a
közelebbi és távolabbi nevezetességeinkkel.
Kerékpárral, autóbusszal és hajón eljuthattak Éberhardra, Dunaszerdahelyre, Komáromba, Dévénybe, Počúvadlora és Selmecbányára. Az alsó tagozatosaink egy hétig
erdei iskolában voltak.
Nagyon népszerű volt a Játszóház. Minden
hónapban egy szombaton 20 – 30 tanulónk
vett részt a foglalkozásokon. A rendszeres
látogatók részt vehettek egy jutalomkiránduláson. A szünidő első hetében több, mint
40- en látogatták az érdekes programokat.
Fontosnak tartom, hogy az oktató – nevelő munkán túl évről évre javuljanak a munkánk végzéséhez tartozó feltételek. Alapítványi pénzekből és Csallóközcsütörtök falu
támogatásával újabb 22 ablakot cserélhettünk ki, ami hozzájárult energiaköltségünk
lefaragásához. Mára elértük, hogy mind a
magyar, mind a szlovák tantermek ablakai
ki vannak cserélve. Maradtak még a folyosók és a tornaterem ablakai.
Sikeresen pályáztunk a Somorja és Vidéke
Célalaphoz, melynek értelmében a jövő év
elsősei közül azon diákok, akik Csákányból
utaznak be, vagy csütörtöiek, de legalább
hárman vannak testvérek a tanév kezdetén
támogatásban részesülnek. Szintén sikeresen pályáztunk a Pázmány Péter Alapítványhoz, így diákjaink márciustól jelentős
kulturális, tanszer, honismereti , identitás
megőrző stb. támogatásban vehettek részt.
Az élet hozzátartozója a halál. Szomorúan vettük tudomásul, hogy egykori kollégáink közül hárman is végleg megpihentek.
Jankovich Antal, Ágh Terézia és Bors Sándor
immár fentről szemlélik, hogy mit kezdünk
azzal az örökséggel, amit ránk hagytak.
Mind kollégáim, mind diákjaink megdöbbenve álltunk egykori polgármesternőnk,
Kolláth Kornélia tragikus halálakor. Nellike
Kemény tárgyalófél volt, de egy pillanatra
sem hagyott kétséget, hogy elkötelezett volt
a faluja iskoláját illetőleg. Nyugodjanak békében.
Végezetül köszönet illeti minden kollégámat, akik sokszor a munkatöltetükön túl
hozzájárultak a fent említett eredmények
elérésében.
Mészáros Péter
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V. Falunap
2007. július 27-28.
Péntek:
18,00 Szentmise
19,00 Beszélgetés főtisztelendő Dr. Sill Aba Ferenccel
a Mérey családról és templomunkról
Helyszín: községháza

Szombat:
10,30 Szabadtéri szentmise
11,30 Kopjafa avatás és szentelés a községháza előtti téren
16,30 A csallóközcsütörtöki óvodások műsora
17,00 Aranykert bábszínház előadása
18,00 Csallóközcsütörtöki Dalos Kör fellépése
18,30 A soproni Zanshin Aikido egyesület harcművészeti bemutatója
19,00 Rigó Mónika nótázik
20,00 CSIGAHÁZ SZELE zenekar előadása
22,00 Sztárvendég: a magyarországi UNITED zenekar
23,00 Csallóközcsütörtöki Tűzangyalok
Hajnalhasadásig utcabál, zene: HFJ zenekar.

Minden édeklődőt sok szeretettel vár a Csallóközcsütörtöki Önkormányzat!
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V. Deň obce
27-28. júl 2007
Piatok:
18,00 Svätá omša v kostole
19,00 Rozhovor s jeho veľa dôstojnosťou Dr. Sill Aba Ferenc-om
o rodine Méreyovcov a o ich hrobke.
Miesto: obecný úrad

Sobota:
10,30 Svätá omša na Hlavnom námestí
11,30 Odhalenie dreveného pomníka na námestí pred obecným úradom
16,30 Vystúpenie detí z miestnej materskej škôlky
17,00 Bábkové divadlo Aranykert
18,00 Vystúpenie Štvrtockého Speváckeho Krúžku
18,30 Ukážka bojových umení klubu Zanshin Aikido zo Sorponu
19,00 Spieva Mónika Rigó
20,00 Vystúpenie skupiny: CSIGAHÁZ SZELE
22,00 Pozvaná hviezda večera: skupina UNITED
23,00 Ohňový anjeli

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť!
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Tisztelt Olvasó!

A helyi önkormányzat képvislői

A Hírnök idei első számában többször is szó van arról, hogy „rendkívüli kiadásról“ van szó, az újraindított lap így kívánja tiszteletét kifejezni a Falunap szervezői
és résztvevői iránt. Ebből a kiadásból tehát még nem „látható“, milyen is lesz a
csallóközcsütörtökiek lapja, vagyis jelenleg nincsenek önálló rovatok, esetleges
a képválasztás, de tartalmilag is gazdagabbak lesznek a későbbi kiadások (különösen, ha a kedves olvasó kérésekkel vagy konkrét írásokkal, de akárcsak egy-egy
képpel, rajzzal hozzájárul a szerkesztéshez). Ami viszont már most biztos, a lap
állandó rovat lesz az, amelyet most éppen olvasni kezdett, vagyis a Csallóközi Kislexikon, amelybe — reményeink szerint — minden fontos tudnivaló, ami falunk
polgáraival történik, bekerül majd, de bízunk abban, hogy olyan információk is,
amelyek újdonságként hatnak — például falunk történelmét illetően —, s amelyek
erősítik a polgárok önbecsülését, amelyre — globális, agyonhajszolt és a valós emberi értékekre egyre kevésbé ﬁgyelő világunkban — mindannyiunknak szüksége
van. Íme hát az első összeállítás, amely kizárólag szülőfalunk kislexikonába jelent
— talán —örök, közös értéket.

Csallóközcsütörtök történelméből
Az első, biztosan településünkre vonatkozó írásos emlék falunkról egy 1217-ből
származó dokumentumban található. Első
jelentős földbirtokosai a Szentgyörgyi és a
Bazini családok voltak.
Az Anjou-család uralma idején Csütörtök
jelentős „vásározó“ hely volt.
Egy 1333-as oklevél településünket mezővárosként említi.
Falunk neves egyéniségei voltak
Mérey Mihály jogtudós
Náray György plébános, később esztergomi kanonok
Falunk neves műemlékei
A katolikus templom
Mérey Mihály reneszánsz síremléke
Szent Flórián-szobor
(Az adatok Dr. Sill Aba Ferenc Csütörtök
mezőváros históriája című könyvében találhatók)

Krónika
Falunap 2003
2003. július 26-a, Szent Jakab napja jelentős eseményként íródott be községünk életébe. Ekkor került megrendezésre ugyanis
az első Falunap, melynek keretében fel-

avatták és megszentelték településünk
zászlóját, címerét és a falu szimbólumait.
A nagyszabású rendezvényt több jeles személyiség tisztelte meg jelenlétével. Vendége
volt a Falunapnak Paskai László nyugalmazott esztergomi érsek, aki a szentmisét
celebrálta, valamint Sill Aba Ferenc, községünk egykori plébánosa, a falunkról készült monográﬁa szerzője, valamint a baráti Balatonederics küldöttsége és Láng Judit
asszony, a Magyar Köztársaság Szlovákiai
Nagykövetségének megbízott vezetője.
A Falunapot az alapiskola tanulóinak műsora nyitotta meg, ezt követte az ünnepi
szentmise. Itt hangzott el Kovács László somorjai gimnáziumi tanár előadása
Szent Jakabról, a szimbólumok színeiről
és községünk múltjáról. A zászló, a címer
és a pecsét megszentelésére az egyházi
szokások szerint került sor a hivatalos
rész zárórendezvényeként. Ezt követően
— a díszebéden — felszentelték a Nagy Tibor által készített „címertortát“.
A Falunapon számtalan együttes szerepelt,
a kultúrműsor is, majd az azt kovető utcabál is kiváló szórakozást jelentett falunk
lakosságának és a vendégeknek.
Sill Zsuzsa

Németh Róbert
Csöllei István
Kiss Ferenc
Prónay László mérnök
Lagó Silvester
Németh Ferenc
Sípos László
Tomanovič Rita
Veréb Erzsébet

Fájdalommal búcsúztunk tőlük
Szerencsés Pál (2007.1.20.)
Író László (2007.2.26.)
Šimka František (2007.3.30.)
Sill Mária (2007.4.1.)
Kovács László (2007.5.20.)
Bors Sándor (2007.6.8.)
Valacsay Ottó (2007.7.9)
Boldiš Ján (2007.7.10.)

Szeretettel fogadtuk őket
Nagy Miriam (2007.1.9.)
Daniel Krisztián (2007.4.12.)
Kolláth Viktor (2007.4.17.)
Sátor Emília (2007.5.20.)
Egyed Samuel (2007.5.23.)
Nagy Tamás (2007.6.14.)

Elköltöztek falunkból
Tóthová Alžbeta (Pozsony)
Daniel Martin (Dunaszerdahely)
Boros István (Dunaszerdahely)
Párkányiová Andrea (Galánta)

Bejelentkeztek községünkbe
Kállay Tomáš (Bazin)
Kállayová Beáta (Bazin)
Kállay Tomáš (Bazin)
Sill Sebestyén (Nagymagyar)
Sillová Tímea (Nagymagyar)
Sillová Kristína (Nagymagyar)
Sillová Karin (Nagymagyar)
Molnár Gábor (Somorja)
Bertók Ľudovít (Dunaszerdahely)
Udvaros Dezider (Pered)
Kňazovická Margita (Pozsony)
Krajčiová Irena (Pozsony)
Ing. Sirotková Eva (Pozsony)
Sollárová Henrieta (Nyitra)

Életmentő véradóink
Nagy Mária
Noszek Tibor
Lazik Károly
Kállay Zita
Hamar Blanka
Podobek Judit
Podobek Veronika
Csintó László
Poór Adrián
Madarász György

Tichy Florián
Veréb László
Varga László
ifj. Valacsay Róbert
Puss Tamás
Nagy Anakléta
Kiss István
valacsay Rita
Hamar István
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Labdarúgóink helytállása
Községünk labdarúgói, a TJ ŠM Štvrtok na Ostrove felnőtt
és ifjúsági csapata évek óta sok örömet szerez sportszerető
polgárainknak, az idei, a 2006-2007-es évadban is magabiztosan őrizték meg pozícióikat a dunaszerdahelyi járási bajnokság első osztályában. Örömteli tény, hogy a sport iránt a
diákok körében is nagy az érdeklődés, így diákcsapatainkért
is szurkolhatunk már, s eredményeik bizalommal tölthetik
el a szakembereket, egyszersmind büszkeséggel a szülőket,
mert, bizony, igen sok a tehetséges focista-palánta közöttük.
Csapataink az idei évben, a tavaszi visszavágók során a következő eredményeket érték el:
Felnőttek
Ohrady - Štvrtok
Štvrtok - Vydrany
Lehnice - Štvrtok
Štvrtok - D. Štál
Janíky - Štvrtok
Štvrtok - Rohovce
Ko. Kračany - Štvrtok
Okoč - Štvrtok
Štvrtok - V. Blahovo
Báč B - Štvrtok
Štvrtok - Zl. Klasy
Blatná - Štvrtok
Štvrtok - Holice
Baka - Štvrtok
Štvrtok - Kr. Kračany

3:1
2:0
2:1
2:2
2:4
1:4
3:3
5:2
6:1
4:0
1:2
2:3
2:1
2:0
4:0

A bajnokság végeredménye
1. Ohrady
2. Baka
3. Zlaté Klasy
4. Lehnice
5. Holice
6. Okoč
7. Blatná
8. Janíky
9. Štvrtok na Ostrove
10. Rohovce
11. Kr. Kračany
12. V. Blahovo
13. Vydrany
14. Báč B
15. Ko. Kračany

16. Dolný Štál
A csapat edzője: Kállay Tamás
A legjobb góllövők:
Muller
20 gól
Hromada L.
10 gól
Saboó
9 gól
Ifjúságiak
Ohrady - Štvrtok
Štvrtok - Vydrany
Lehnice - Štvrtok
Štvrtok - D. Štál
Janíky - Štvrtok
Štvrtok - Šamorín B
Ko.Kračany - Štvrtok
Okoč - Štvrtok
Štvrtok - M.Dvorníky
Štvrtok - V. Blahovo
Topoľníky - Štvrtok
Štvrtok - Povoda
Blatná - Štvrtok
Štvrtok - Jahodná
Vieska - Štvrtok

0:1
2:0
2:2
5:0
2:4
4:1
4:1
0:1
0:4
11:1
2:1
4:1
2:2
3:3
6:3

A bajnokság végeredménye
1. M. Dvorníky
2. Ko. Kračany
3. Vieska
4. Povoda
5. Lehnice
6. Jahodná
7. Švrtok na Ostrove
8. D. Štál

9. Šamorín B
10. Janíky
11. Okoč
12. Topoľníky
13. Blatná
14. Ohrady
15. Vydrany
16. V. Blahovo

Eredmények

A csapat edzője: Frano Ferenc

Végeredmény
1. Tomášov
2. Švrtok na Ostrove
3. Poderzdorf
4. Pezinok

A legjobb góllövők:
Horváth Adrián
Leto-Jozaniak András
Puss Marián
Mogrovics Péter

Diákcsapatok
Štvrtok - Pezinok
Tomášov - Poderzdorf
Štvrtok - Tomášov
Pezinok - Poderzdorf
Tomášov - Pezinok
Štvrtok - Poderzdorf

20 gól
14 gól
11 gól
11 gól

Falunk adott otthont június 30-án annak a nemzetközi diáktornának, amely
Csallóközcsütörtök Polgármesterének Kupájáért került
megrendezésre. A tornán
nemcsak diákcsapatunk mutatkozott be (tehát az 19941996-ban született ﬁatalok),
hanem az előkészítő csoport
futballreménységei is, azaz a
2000-2002-ben született gyermekek csapata. Szereplésük
ugyan felemásra sikerült,
de a torna kiváló hangulatú
sporttalálkozó volt.

Előkészítő korosztály
Štvrtok - Pezinok
Tomášov - Poderzdorf
Štvrtok - Tomášov
Pezinok - Poderzdorf
Štvrtok - Poderzdorf
Tomášov - Pezinok

0:0
3:0
0:2
1:2
2:1
4:0

0:5
0:1
0:4
1:1
0:3
0:3

Végeredmény
1. Pezinok
2. Podezdorf
3. Tomášov
4. Švrtok na Ostrove
A csallóközcsütörtöki diákcsapat és az előkészítő korosztály
együttesének az edzője: ifjabb
Kállay Tamás.

