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Húsvét
Már kék selyembe pompázik az égbolt,
tócsákba fürdenek alant a fák,
a földön itt-ott van csak még fehér folt,
a légen édes szellő szárnyal át.
Pöttöm ﬁúcskák nagyhasú üvegbe
viszik a zavaros szagos vizet,
a lány piros tojást tesz el merengve,
a boltokat emberraj tölti meg.
S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,
megrészegül az illaton a föld,
s tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt kelet felől egy sírnak mélyiből,
elrúgva a követ, fényes sebekkel
száll, száll magasba, föl az isten-ember.

Négyszer szavaztunk
A

demokratikus jogállamok egyik legfontosabb társadalompolitikai eseménye a választás, Szlovákia – benne
Csallóközcsütörtök – polgárai az elmúlt közel
fél év alatt négyszer is az urnákhoz járultak.
Tavaly november 9-én és 23-án került sor az
önkormányzati kerületek elnökeinek és a
megyei közgyűlések képviselőinek a megválasztására, idén pedig az ország köztársasági
elnökére szavazhattunk. Az első fordulóban,
március 15-én 14 jelöltből került ki az a két
legsikeresebb, aki közül aztán március 29-én
választhattuk ki Szlovákia új államfőjét.
A megyei választások első fordulójában,
november 9-én, amikor a képviselőket választottuk meg és két elnökjelöltet juttattunk a második fordulóba, községünkben a
választásra jogosult 1 461 polgár közül 251
járult az urnákhoz, miközben a képviselőkre leadott érvényes szavazatok száma 241
volt, az elnökjelöltekre leadottakból pedig
239 szavazat volt érvényes. Emlékezetes, a

32 képviselőjelöltből polgáraink nyolcat karikázhattak, falunkban a legtöbb szavazatot - 119-et - Bárdos Gábor szerezte meg, a
további sorrend a következőképpen alakult:
Bacsó László (104), Érsek Árpád (102), Nagy
József (96), Berner Lajos (95), Kvarda József
(92), Miklós László (91) és Hájos Zoltán (90).
A hat elnökjelölt közül az első fordulóban
a legsikeresebb Berényi József volt 128
szavazattal, őt Nagy József (91) követte. A
megyei szinten második fordulóba került
Tibor Mikuš falunkban 8 szavazatot kapott
az első fordulóban. A megyei elnökválasztás november 23-án megtartott második
fordulója során falunk polgárai közül 299en járultak az urnákhoz, Berényi Józsefre
282-en, a végső győztes Tibor Mikušra pedig 16-an szavaztak akkor, s mindössze egy
szavazat volt érvénytelen.
Az államfőválasztás iránt - ahogy országosan
– Csallóközcsütörtökben is nagyobb volt az
érdeklődés a polgárok részéről, hiszen a sza-

vazásra jogosult 1 457 személy közül az első
fordulóban 634-en járultak az urnákhoz, a
második fordulóban pedig már 816-an vették át szavazólapjukat, vagyis ötven százalék
feletti volt a részvételi arány. Az első fordulóban a 14 jelölt közül Bárdos Gyula, a Magyar
Közösség Pártja jelöltje szerezte meg a legtöbb szavazatot, összesen 243-at. Már akkor
is nagy volt a támogatottsága a független jelölteknek, hiszen Andrej Kiska 197 szavazattal lett a második, a harmadik helyet pedig
az ugyancsak független Radoslav Procházka
szerezte meg (84 szavazat). Az első forduló
országos győztese, Robert Fico, a Smer elnöke falunkban csak az ötödik helyet szerezte
meg 24 szavazattal. Szlovákia új köztársasági elnöke, Andrej Kiska falunkban a második
fordulóban – ahogy mondani szokás – tarolt,
hiszen 754-en támogatták őt, Robert Fico akkor 57 polgárunk támogatását élvezte.
Érdemes még megjegyezni, hogy községünkben a két választás négy fordulója rendben
zajlott, semmilyen törvénytelenségre vagy
egyéb zavaró eseményre nem került sor.
Feketevízi Erika
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Oktatásügy

Szomszédos falvak találkozója – iskoláinkért

L

apunk rendszeres olvasói az utóbbi
ohónapokban gyakran találkoznak az
önkormányzati képviselőtestület, illetve a
községi hivatal azon aggályaival, hogy falunk
számára egyre nehezebb és bonyolultabb
feladat iskoláink fenntartása, megtartása.
Az sem idegen számukra, hogy álláspontunk
egyértelmű: mindent el kell követni annak
érdekében, hogy az egyre romló feltételek
ellenére ne kelljen bezárni oktatási intézményeinket, mert számunkra is egyértelmű,
hogy egészséges lokálpatriotizmust, alkotni
és közösségért élni tudó embereket csak akkor tudunk nevelni gyermekeinkből, ha nem
kell őket kiszakítani természetes, megszokott környezetükből, s helyi hagyományainknak, értékeinknek megfelelő oktatásbannevelésben részesülnek. A helyzet minden
igyekezetünk ellenére nem javul, ellenkezőleg: romlik. Egyetlen adat: csak a bérköltségek terén több mint 40 ezer euró hiányzik
intézményeink idei költségvetéséből!
Szeretném hangsúlyozni – amit eddig is minden alkalommal megtettünk –, hogy nem
egyedi esetről van szó, nem csallóközcsütörtöki problémáról, azon belül pedig sem
helyi, sem országos szinten nincs szó nemzetiségi kérdésről. Az oktatásügy alulﬁnanszírozása egyként érinti a szlovák, a magyar
vagy ruszin iskolákat, függetlenül attól, földrajzilag Szlovákia melyik régiójában vannak.
Kísért a múlt
Gondjaink kapcsán talán csak egy dologról
nem beszéltünk: a múltról, arról, miként is
alakultak az ezredforduló elején úgy a dolgok, hogy az általános iskolák alapítói és
fenntartói hatásköreit az állam az önkormányzatra ruházta. Röviden szólva: kísért
a múlt. Hadd emlékezzek az ezredfordulós
eseményekre éppen ezért olyan idézettel,
amely igazolja, régi bajok elhanyagolásáról van szó - országos értelemben.
„A regionális oktatásügy decentralizációjára azért került sor, mert az állam részéről
fenntarthatatlanná vált az az oktatási intézményrendszer, amely az ezredfordulóig működött. A legfőbb ok az iskolarendszer irányításának és ﬁnanszírozásának fenntart-

hatatlansága volt. Az önkormányzat akkor
kapta meg az iskolákat, amikor a rendszer
nem kívánt vagy nem tudott reagálni a demográﬁai változásokra, a gazdasági és szociális kockázati tényezőkre, de a politikaiakra sem, amivel az iskolabezárások és az
elbocsátások jártak volna. A rendszer akkor
a számlaﬁzetéseket mindig a következő évre
tolta át, tőkeberuházásokra alig fordított
pénzt, az iskolák korszerűsítésére és javítására pedig szinte egyetlen ﬁllér sem jutott. A
községi önkormányzatok 2002-ben kemény,
de korrekt viták után vették át a felelősséget
az oktatásügy irányításáért, tisztázva: mi lesz
eredeti hatáskörükben és mi lesz átruházott
államigazgatási hatáskör. Probléma volt bőven. Számszerűsíteni kellett a tartozásokat,
az elmaradt javításokat és karbantartásokat,
a rendezetlen vagyonjogi kérdéseket. Ehhez
jött még az iskolahálózat kialakításában
létező sok aránytalanság, a túlfoglalkoztatottság, az alulﬁnanszírozottság, a magas
üzemeltetési költségszint. 2002. július 1-jén
620 millió szlovák koronát tett ki a kiﬁzetetlen számlák értéke, több mint 6 milliárdra
rúgott az ún. modernizációs tartozás. Aztán
jött a normatív ﬁnanszírozási rendszer, ami
a tanulói létszám alapján osztott fejkvótákat,
és egy 250 tanulós intézményt alapul véve
szabta meg az egy főre szabott juttatást.
Ennek egyenes következménye volt, hogy az
önkormányzatoknak hozzá kellett látniuk az
iskolahálózat racionalizálásához. Iskolákat
kellett összevonni, új elveket bevezetni az
irányításban és költségvetésekben, átláthatóvá kellett tenni a pénzek felhasználását. A
ﬁnanszírozás szempontjából a pedagógusi
életpálya-modell bevezetése is komoly változás volt, ám az iskolarendszer nem szenvedett hátrányt a gazdasági válság idején sem:
pénzt a rendszerből az önkormányzatok
soha nem vontak ki, sőt, a községi költségvetésekből tették hozzá a szükséges összeget,
ha valahol forráshiány volt.”
Az idézett gondolatok a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása tavalyi közgyűlésén
hangzottak el. Ugyanott országos szakmai
konferenciák végső következtetéseként utasították el a polgármesterek a kisiskolák be-

zárását és javasolták a ﬁnanszírozási rendszer teljes átalakítását. Ismétlem: az idézethez azért folyamodtam, hogy bizonyítsam,
esetünk Csallóközcsütörtökben nem egyedi
– beleértve az egykori tartozásokat, iskolánk elhanyagoltságát és a rendezetlen viszonyokat is, amit idő közben orvosoltunk.
Történelmi találkozó
A „közös harc” a városok és falvak társulásával eredménytelen volt, tavalyi utolsó
számunkban megírtuk: a parlament olyan
törvényt fogadott el, amely szerint mindkét
iskolánkat be kellene zárni, hiszen az 1-4-es
kisiskolák esetében 40, a teljes szervezettségűekben pedig minimum 110-es diáklétszámmal jogosult iskolát fenntartani az
önkormányzat. Akkor írtam arról is, hogy
regionális szinten próbáljuk kezelni a bajt,
ezért a szomszédos községek szülői és pedagógusi közösségeit, valamint az önkormányzatok vezetőit találkozóra invitáljuk falunkba. Április 7-én aztán Gomba és Csákány
képviselőit leszámítva el is jöttek falunkba
Csenke, Béke és Nagymagyar képviselői,
tanácskozásunkat pedig megtisztelte Pék
László, a pedagógusszövetség elnöke is, miközben a résztvevők „történelminek” nevezték összejövetelünket, merthogy soha nem
került még sor arra, hogy egy régió közösen
állt volna hozzá ilyen jellegű közös gondjaink rendezéséhez. Persze, végső megoldás
nem született. Nem is születhetett, hiszen
mindannyian fontosnak tartjuk saját iskoláink megtartását, s mindannyian elsősorban
abban bízunk, az említett törvény mégsem
lép életbe 2015. január elsején. Ezt a bizalmunkat erősíti, hogy a Szlovákiai Városok
és Falvak közelgő, májusi kongresszusa
újra napirendre tűzi a kisiskolák sorsát, az
oktatásügy ﬁnanszírozásának átalakítását.
Regionális találkozónk résztvevői pedig már
most elfogadták újabb meghívásunkat iskoláink sorsának rendezésére, amelyre közvetlenül a tanév befejezését követően kerül
majd sor. Addig is mindenki gyűjti az ötleteket, a javaslatokat iskoláink megmentése
érdekében, amely számunkra „szent cél”.
Őry Péter, polgármester

Hitélet
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Miről is beszélünk
– szemtől szemben
a tényekkel...
N

apjaink rohanó világában, mely telis-tele van különböző
hírekkel, melyek akarva-akaratlan hatnak ránk, sokat kommunikálunk. Elsősorban azonban virtuális kommunikációt folytatunk, nem valóságosat, s ez néha a dolgok kárára van. Mert
miről is beszélünk? Milyenek is napjaink beszédtémái? Családjainkban, munkahelyeinken, szabadidőnkben? Mivel a többségünk
magát kereszténynek tartja, elsődleges beszédtémánknak épp
ennek kellene lennie. De tegyük a kezünket a szívünkre, hányan
is beszélgetnek a hitről, az egyházról és ehhez hasonlókról? Nem
gondolok itt a sokszor művileg felnagyított botrányokra, melyek
időről időre megjelennek a bulvármédiában vagy más lapokban,
hogy a hivő embert elbizonytalanítsák és megzavarják. Vagy például a különféle kifabrikált pletykákra a pápáról, papokról, egyházról, mely mint a rákos daganat terjed az emberek között. Mit is
mondunk hát akkor, amikor a hit, az egyház kerül szóba? Milyen
álláspontra helyezkedünk? Kiállunk az igazság mellett? Vagy csak
süket, üvöltöző és manipulált tömeg maradunk?
Húsvéti időt élünk, hitünk központi ünnepét. Lelki szemünket a
megkínzott, eltemetett, de dicsőségesen feltámadt Jézus urunkra
függesztjük. Ezeket az eseményeket azzal a hittel fogadjuk, melyet ajándékba kaptunk szüleinktől és nagyszüleinktől. De igyekszünk-e ezt a hitet, mint a legnagyobb kincset átadni a jövendő
nemzedékeknek? Vagy néhány évtized múlva szülőföldünk a hitetlenek földje lesz, vagy más vallásúaké, melyet erővel terjesztenek
el a még mindig keresztény Európában?
Az asszonyok meglepődve állnak Jézus urunk üres sírja előtt. A szeretet volt, ami kora reggel a sírhoz szólította őket, de amikor meglátták az üres sírkamrát, félelem és szorongás fogta el őket, mint
mindenkit, aki valami felfoghatatlant tapasztal meg, mely mégis
természetes. Ezt a félelmet fokozza egy fehérruhás ifjú (angyal)
jelenléte, aki ujjongva hirdeti nekik, hogy Urunk Jézus feltámadt
halottaiból. De szívüket elárasztja az öröm is, hiszen Mesterük él!
A sírnál emlékeznek vissza jövendölésére és a legapróbb kétely
nélkül hittek a tényeknek. Egyszerre élnek át egyforma félelmet és
örömet, és sietnek, hogy megosszák ezt a tanítványokkal. Útközben azonban rögtön jutalmat is kapnak hitükért. A feltámadt Úr
személyesen megjelenik előttük. És hogyan reagálnak minderre
később a tanítványok? Nem hisznek a feltámadás hírének. A saját szemükkel akarnak meggyőződni róla. Jézus megjelenik nekik,
mégis tele vannak kételyekkel, Jézusnak kell magyarázkodnia,
győzködnie őket. S amikor meggyőződnek mindenről, a feltámadás tanúivá válnak.
Az evangélium más reakciókat is feljegyzett nekünk, azokét, akik
az Úr Jézust halálra ítélték. Mindenáron meg akartak szabadulni

tőle, még az emlékének a nyomait is el kívánták tüntetni. Ő azonban él. A tények súlya nekik semmit nem jelent. Megölték, ez a
fontos és érthető, minden másnak vége van. Nem átallják leﬁzetni
a sír őreit, hogy parancsukra állítsák: testét a tanítványai lopták
el, míg ők aludtak. Megparancsolják nekik, hogy tudatosan és
célirányosan hazudjanak. Sőt még Pilátus előtti megvédésükről is
gondoskodtak, aki biztosan halálra ítélte volna őket, amiért munkájukban csődöt mondtak. És mi lett az igyekezetük jutalma? Nem
találkoztak a feltámadt Úrral.
Előttem is itt van a valóság és az Isten titka. Sok mindenben hiszek, tényekben, gyakran irreális dolgokban is. Itt van viszont
Jézus világos bizonyítéka arról, hogy él. Ha nem hiszem ezt, nem
találkozom vele. Ha vak maradok a tények iránt, egész életemet
elveszítem. Ha kételkedni fogok, késleltetem találkozásomat vele.
De ha életem során keresni fogom őt, biztosan rátalálok.
Azt kívánom önöknek, kedves híveim, szép falunk lakói, hogy legyen erőnk és bátorságunk beszélni a feltámadt Jézus Krisztusról,
hogy tanúi legyünk életünkben, környezetünkben, melyben járunk. Életünket a sokféle gond ellenére, melyet átélünk, és amely
nyugtalanít vagy kínoz bennünket, töltse el a húsvét öröme, annak
az öröme, hogy a mi Urunk győzedelmeskedett a rossz, a halál
felett, és hogy szabadságban élhetünk Isten gyermekeiként.
Áldott húsvéti ünnepeket kívánok önöknek, és szívből küldöm áldásomat mindnyájukra!
Masicza Robert plébános
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KÖzélet

Megharcolunk minden centért
Szép sikert ért el a szlovák kormány tavaly az Európai
Bizottsággal folytatott tárgyalásokon: a 2007-2013-as
évekre szóló programozási időszakra Szlovákiának megítélt
uniós támogatások merítésének a lehetőségét egy évvel
meghosszabbították, azaz 2015. december 31-éig
van lehetősége az országnak felhasználni a különböző
alapok pénzforrásait.
- Gondolom, a hírnek a csallóközcsütörtöki önkormányzat is örült,
hiszen a programozási időszak zárószakaszában több pályázatot is benyújtottak, de a támogatást már nem nyerték el. Most itt a nagy lehetőség. Miként
élnek vele? – kérdeztem Németh Róbert
alpolgármestertől.
- Élnénk vele, ha azóta akárcsak egy pályázatot is kiírtak volna az önkormányzatok számára. Való igaz, magát a hírt, hogy
további egy évvel meghosszabbították az
uniós alapok merítésének a lehetőségét,
örömmel fogadtuk, hiszen tudjuk, Szlovákia rendkívül alacsony szinten tudta csak
felhasználni az uniós költségvetés adta
lehetőségeket, miközben gyakorlatilag ez
volt az egyetlen olyan komoly fejlesztési
forrás az országban, amivel az önkormányzatok is élni tudtak nagyobb volumenű beruházások esetén. A csütörtökiek is
tudják, hogy iskolánk teljes felújítása, a
csatornahálózat kiépítése, a hulladékgyűjtő-udvar – hogy csak néhányat említsek
– olyan beruházások voltak, amelyeket európai források nélkül talán sosem tudtunk
volna megvalósítani. Ennek tükrében nem
is értem a kormányt és az egyes minisztériumokat, miért tétováznak, mire várnak
a pályázatok kiírásával. Minek volt az
egyébként jogos sikerpropaganda az egy
év halasztásért, ha most meg úgy állnak a
dolgokhoz, hogy akár három évet is kaphattak volna, akkor sem tudnánk lehívni
a támogatásokat! Pedig mi készek vagyunk
megharcolni minden centért, hiszen kész
terveink, konkrét elképzeléseink vannak,
például az óvoda teljes felújítására, a közvilágítás modernizálására vagy a kultúr-

ház rekonstrukciójára – hogy a továbbiakat már ne is soroljam.
- Akkor most – hogy úgy mondjam –
megállt az élet a faluban?
- A falu jelenlegi vezetése esetében olyan
nem fordulhat elő, hogy megáll az élet.
Mint mondtam, megharcolunk minden
centért, mindent megteszünk községünk
épüléséért, szépüléséért. Az óvoda esetében például önerőből megoldottuk a
vízelvezetést, hogy addig se romoljon az
épület állaga, amíg a felújítási munkákat
elkezdjük, merthogy a pénzügyminisztérium és a belügyminisztérium által kiírt két
kisebb pályázatra benyújtottuk igényünket, ha pozitív elbírálásban részesülnek
terveink, gyakorlatilag el tudjuk kezdeni
az intézmény felújítási munkálatait. A temetőben folytattuk a vízvezeték-hálózat
építését és a parkosítást, platánfasort
ültettünk ki, és újabb 60 tuját. Ennek
kapcsán viszont el kell mondanom, érthetetlen és felfoghatatlan számomra az a
vandalizmus, ahogy halottaink kegyeleti
helyével bánnak egyes polgártársaink:
alig ültettük ki a tujafákat, harmincat
újra ellopták belőlük. Újra, mondom,
mert tavaly is mindössze két hétig tudtuk
megőrizni a parkot. Érthetetlen számomra ez a vandalizmus, hiszen az ellopott
fácskákért alig kap valamit a tolvaj, igazából tehát még csak azt sem mondhatom,
hogy megélhetési bűncselekményről lenne szó. A pénzügyminisztérium egy másik kisebb pályázatának megcélzásával
folytatni akarjuk a falu közvilágításának
a modernizálását. Tavaly kezdtük el az
energiatakarékos közvilágítás kialakítását – mellesleg mondom: hosszú 45 év

után folyamodtunk a modernizáláshoz – a
hatvan lámpatest egyharmadát sikerült
lecserélnünk, a pályázattal ezt a folyamatot szeretnénk folytatni. Tudjuk, a ledégős
megoldás megváltoztatja az eddig megszokott fényáradatot, de a teljes kiépítés
után a valósan mutatkozó hiányosságokat
meg tudjuk majd szüntetni – már ha az
őszi helyhatósági választásokon bizalmat
kapunk falunk lakosságától. Ugyanakkor
részben az energiatakarékos lámpák felszerelésével, részben pedig a karbantartásra fordított összeg csökkentésével igen
jelentős, ötven százalékos megtakarítást
ér el falunk, ami válságsújtotta napjainkban igen fontos szempont.
- Régóta tervezi, ígéri a falu vezetése,
hogy optikai kábelhálózat épül ki a községben, amivel gyakorlatilag minden
háztartás számára elérhetővé és használhatóvá válik az internet, de javul a
hálózatra köthető egyéb szolgáltatások
minősége is. E tekintetben van-e újabb
fejlemény, közelebb jutott-e a falu a cél
eléréséhez?
- Igen, örömmel mondhatom, hogy a magánbefektető számára a helyi képviselőtestület gyakorlatilag kivitelezhetővé tette
a célt azzal, hogy jóváhagytuk a területrendezési tervet, amely alapján már igényelheti az építkezési engedélyt. Folyamatban
van tehát az ügy, s bár tudom, ennek a
tervnek is vannak falunkban ellenzői, de
ez nem újdonság. Sokan megkérdőjelezték például a Szentháromság-szobor felújítását és a környék parkosítását, most
meg szinte sürgetnek bennünket az első
világháborús áldozatok emlékműve köré
tervezett park kialakításával, hogy méltó
helyen és módon emlékezhessünk őseinkre-hőseinkre. A hulladékgyűjtő-udvar építésekor sokan holmi modern „szemétlerakatról” meg „bűzbarlangról” beszéltek,
ma meg azt kell mondanom, a falu lakossága büszke a telepre, maximális mértékben kihasználja szolgáltatásait, és szinte
a legnagyobb közös sikerként értékelik az
emberek a beruházást.
Neszméri Sándor
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Segítség a kezdő vállalkozóknak: inkubátorház

A

határon átnyúló gazdasági kapacitás
racionalizálása elnevezésű pályázat keretében Magyarországon Gyömrőn,
Szlovákiában pedig Csallóközcsütörtökben
épült egy úgynevezett inkubátorház. A projektek megvalósításához a támogatást az
Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapja
biztosítja, megvalósítói testvértelepülésünk, Gyömrő Város Önkormányzata - mint
vezető partner -, illetve határon túli partnerként a csallóközcsütörtöki Mérey Polgári Társulás voltak.
Gyömrőn egy városközpontú lakhatatlan
ingatlan helyén valósult meg a beruházás.
Egy bruttó 370 négyzetméteres, a városközpont arculatába illő létesítmény épült
az elbontott ingatlan helyén, 380 négyzetméteres parkolóval. Az impozáns irodaház
a jövőben a helyi vállalkozásokat segítheti.
Csallóközcsütörtökben az úgynevezett
öregiskola épülete lett a projekt megvalósításának a helyszíne, amely a 90-es évek
közepétől a falu főutcájának a szégyenfoltja
volt. Az épület felújításával és átépítésével,
egy 443 négyzetméter összterületű, kétszintes, teljesen akadálymentesített irodaház valósult meg, 300 négyzetméteres
parkolóval.
A projektben megtervezett inkubátorházpár többletszolgáltatásokat is kínál az
irodai elhelyezésen kívül. A helyi vállalkozásokkal létrehozható együttműködéseken

kívül azonnal egy másik ország piacára
való belépést is kínál. Mindemellett természetesen itt is megtalálhatóak lesznek
az alapvető, támogató szolgáltatások és
a helyi igényekhez igazodó, célzott szolgáltatások is, mint például a helyi ipari adottságokhoz kapcsolódó tanácsadás, a pályázatﬁgyelés, a mezőgazdasági és vadászati
együttműködések támogatása.
Az inkubátorház egy lehetőség, hogy a
kezdő, illetve már nem kezdő, de fejlődni
vágyó és képes kis- és középvállalkozások
hozzájussanak az uniós és hazai vállalkozási fejlesztéseket célzó lehetőségekhez,
támogatásokhoz egyénileg, illetve - ami
még fontosabb - közösen. A vállalkozói
inkubátorház a piacképes üzleti ötlettel
rendelkező ﬁatal, fejlődő vállalkozások
megerősödését is segíti.
A vállalkozói inkubátorházak fő funkciói:
- Információszolgáltatás
A vállalkozó hozzáférhet adatbázisokhoz,
bekapcsolódhat adatbázisokba, marketing
tevékenységéhez kaphat gyakorlati segítséget, naprakész jogi, pénzügyi, műszaki,
piaci információkhoz juthat.
- Tanácsadás
Speciális és általános esetekben - az információszolgáltatással szoros összefüggésben - az iroda belső vagy külső munkatársa-szakembere, esetleg külső szakcég
segítsége vehető igénybe. Ilyen jellegű

szolgáltatások: jogi, ügyviteli, vállalkozói,
számviteli.
Különösen nagy hangsúlyt helyezünk a
környezetvédelemre, ezen belül a megújuló energiaforrások kihasználásának lehetőségeire és az ilyen irányú tanácsadásra
vállalkozók és egyéb érdeklődők számára
- Dologi szolgáltatások
A vállalkozó igénybe veheti az iroda technikai jellegű segítségét (telefax, telefon, számítógép, másolóberendezés stb.). Nagyon
fontos tevékenység, hiszen a vállalkozások
nagy része nem rendelkezik a fenti technikai eszközökkel, nélkülük pedig már az
induláskor hátrányba kerül.
A csallóközcsütörtöki inkubátorházban
helyet kap egy általános orvosi rendelő is,
melyben az alsó szint átalakítási munkáinak befejeztével, ez év július 1-jével kezdődik a betegek ellátása. Reményeink szerint
gyógyszerkiadót is sikerül majd ugyanitt
létesíteni a betegek részére.
Az emeleten kialakított irodák bútorozása
folyamatban van, és várhatóan június elején már használatba vehetők lesznek.
Az inkubátorházban elhelyezkedni kívánó
vállalkozások bővebb tájékoztatást a feltételekről, május 20-ától az alábbi elérhetőségeken kaphatnak.
Kiss Ferenc
0041 915 992377
ferenckiss@mail.t-com.sk
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Sokszínűségre törekedtünk
J

átszóházas berkekben a kalendáriumi
évet már évek óta a Téli unaloműzés
elnevezésű kétnapos táborral kezdjük.
Az időjárás az idén nem volt téli, ezért a
klasszikus hógolyócsata és hóemberépítés
versenyszámokat mással kellett helyettesíteni. A foglalkozások közül az újévi szerencseﬁgurák készítése volt a legnépszerűbb,
a vetélkedőben pedig a téli ünnepkör legfontosabb eseményeiből és népszokásaiból állítottuk össze a feladatokat. A gyerekek körében a borsóválogatás és a babszemekre írt és elrejtett betű és szókereső volt
a legnépszerűbb, de a saccolós feladat is
próbára tette a tudásukat és képzelőerejüket. A győztes csapat tagjai Kiss Flóra,
Sill Kata és Szarvas Emese. A kétnapos
programot sütizéssel és teázással zártuk.
Emellett a Pöttöm klubban is beindult
az élet. Nagyon lelkes társaság gyűlik öszsze péntekenként, sok ﬁatal anyuka segíti
a foglalkozásunkat. Már hagyomány, hogy
egy-egy népmeséből indulunk ki, amit aztán improvizálva, a gyerekek bevonásával
elő is adunk. Nagyon kedvelik a kis pöttömök a mesék elmaradhatatlan kellékeit,
egy koronát, egy varázspálcát vagy akár
egy virágos fejdíszt. Itt készült el Csintó
László volt tanítványom jóvoltából a meseládánk, amelyből az előbb említett kellékeket elővarázsoljuk. Ehhez kapcsolódik a
falra festett mesefa, amelyre a foglalkozás
végén kis illusztrációval felkerül az előadott mese. Valami olyan varázslat részévé
válunk mindannyian, amit szavakba önteni nagyon nehéz. Rendületlenül hiszek abban, hogy foglalkozásaink fontosak, mert
a gyermek fejlődését erősen befolyásolja
a személyes hatás, hogy kicsi korában mi-

lyen meséket, dalocskákat hall a környezetében.
Februári hónap nagy izgalommal indult,
ugyanis Gasparik Fecótól és Puss Tomitól
a nyáron ígéretet kaptunk, hogy elkészítik
a játszóházas himnuszunk stúdiófelvételét. Nagy örömünkre ez meg is történt: egy
kis kórussal felénekeltük a dalunkat. Volt
diákjaim mindig tudják fokozni a meglepetéseket, ugyanis Bugár Tamás a nótához a legjobb képekből egy prezentációt is készített,
amelyet mindenki szíves ﬁgyelmébe ajánlok
a Játékvár Játszóház Facebook oldalán.
Februárban a kreatív műhelyünkben is új,
általunk eddig még nem ismert technika
kipróbálására került sor. Bíró Valacsai
Bea jóvoltából betekintést nyertünk
a szappankészítés világába, arra a pár
órára illatos műhellyé vált a mi kis játszóházunk. A gyerekek visszajelzéseiből azt
is tudjuk már, hogy sikeres volt az otthoni
kipróbálás is. És ha farsang, akkor elmaradhatatlan foglalkozás a farsangi alakoskodás, jelmezbebújás: a nagyobbakkal
busó jelmezt késztettünk, a kicsikkel pedig
egy farsangi történetet adtunk elő, ahol
ki-ki a maga kedvenc állatﬁgurájának vagy
virágjának jelmezébe bújt, de királyok és
királylányok is „megjelentek” közöttünk. A
végén pedig mindenki elkészíthette a saját
udvari bolond fejdíszét.
A tavasz, a természet éledése minket, foglalkozásvezetőket is új energiával töltött fel,
így új ötletek megvalósításába is belekezdtünk. Régi vágyunk volt egy játszóházas
kis újság megszerkesztése, ahol helyet
kapnak az előadott mesék, a gyerekek
rajzai, a szülők véleményei. S az elképzelést tettek követték: márciusban min-

denki kézbe vehette az ÚTRAVALÓ névre
keresztelt újságunkat, aminek technikai
kivitelezését ezúton is köszönöm testvéremnek, a nyomdai kivitelezést pedig férjemnek. Ilyenkor tudatosul csak az emberben,
hogy milyen fontos a csapatmunka, mennyi
ember, volt diák, ﬁatal szülő összefogása,
ötletelése eredményezi ezt a fantasztikus
csapatot, amely összefogja pöttömjeinket
és a nagyobbacska játszóházasokat.
Tavasz révén a foglalkozások már a természet, a húsvét jegyében telnek. Szebbnél szebb tavaszi dekorációk készültek, a
tojásfestés hagyományos és modernebb
technikáit is kipróbáltuk, de a vidám hangulatú tojásvadászat nyerte el a legnagyobb
tetszést. Pöttömjeinknek a nyuszi egy meglepetés ajándékot is hozott, az igazi nyuszi
simogatás mellé, egy bábjátékot. Ellátogatott ugyanis közénk Németh Luca bábszínész Budapestről, akit a gyerkőcök már
az egyik falunapról jól ismertek. Asztali
bábozással több mesét is bemutatott. Lucát családi szálak fűzik falunkhoz, így nagy
meglepetéssel és még nagyobb köszönettel
fogadtuk, ajándékműsorát.
Zárszóként talán még kiemelném a folyamatban lévő rajzpályázatunkat, amellyel
megszólítottuk a környék óvodáit és iskoláit. Nem is számítottunk ekkora lelkesedésre és aktivitásra. Sorra jönnek a szebbnél
szebb alkotások, mesebeli boszorkányok
és mesebeli sárkányok témakörben. A beérkezett alkotásokból egy szép kiállítást szervezünk majd, melyet bárki megtekinthet a
helyi kultúrházban május 24-én, ekkor kerül ugyanis sor a pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére és díjkiosztójára.
Sill Zsuzsanna
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Irány a természet!
“Játékaidat elvehetik, ruháidat, pénzedet is elvehetik mások. De
nincsen olyan hatalma a földnek, amelyik elvehetné tőled azt,
hogy a pillangónak tarka szárnya van, s hogy a rigófütty olyan az
erdőn, mintha egy nagy kék virág nyílna ki benned. Nem veheti el
senki tőled azt, hogy a tavaszi szellőnek édes nyírfaillata van, és
selymes puha keze, mint a jó tündéreknek.” (Wass Albert)
Végre itt a tavasz! Hóvirágok kukucskálnak a föld alól, felébred a
téli álmát alvó természet, már nem a hó és a fagy az úr. A szunnyadó természet újra kivirul, a madarak vidáman csicseregnek a tavaszi napsütésben. Imádom ezt az évszakot! Ilyenkor a cserkészeket
már benn sem lehetne tartani a négy fal közt. „Irány a természet!“ – mondják nagy örömömre. Ugyanis a cserkészet egyik
fő célja, hogy a gyerekek megszeressék és baráti viszonyban
legyenek a természettel. Szeretjük, mikor a langyos tavaszi szellő simogatja az arcunkat, miközben hallgatjuk a madárcsicsergést
és a bennünket körülvevő természetet hangjait. Ez az érzés és
élmény aztán többet eredményez, mint a baráti viszony a természettel: innét kezdve óvjuk is, ápoljuk is környezetünket – ha úgy
tetszik: természetvédőkké leszünk.
Igazi kellemes tavaszi napsütéses idő köszöntött bennünket azon
az egyébként még télnek számító március második szombatján,
amikor elindultunk a szélfogón keresztül Csákányba. Útközben
ﬁgyelgettük a fákat, a virágokat és az állatokat. Meg-megálltunk
játszani, beszélgetni, s mire a csákányi tóhoz értünk, már mindenkinek tele volt a zsebe vagy kis tarisznyácskája azokkal a lapos kövekkel, amelyekre a tervezett vízfelületi „kacsázáshoz“ volt
szükségünk. Meglepetés volt, hogy a faluban cserkészeinket a
helyi dőrejárók vidám menete fogadta, akik aztán egészen a faluhatárig kísértek bennünket.
Ám márciusban nemcsak egyszer voltunk a szomszédos faluban, Csákányban. Ugyanis ismét meghívást kaptunk a csákányi gyermekotthon nevelőitől egy közösen eltöltött délutánra.
Mi ezeknek a meghívásoknak mindig örömmel teszünk eleget.
A falu játszóterén találkoztunk a bennlakó gyermekekkel és nevelőikkel, majd átsétáltunk a gyermekotthon udvarára. A gyerekek
kezdeményezésére kosárlabda és labdarúgó „bajnokságot” rendeztünk. Nagy csatákat vívtak a résztvevők, cserkészeinknek pedig
nagy élményt jelentett, hogy még a vezetőkből összeállított csapat
sem tudta legyőzni őket. Persze: a legnagyobb öröm az otthonban
élő gyerekekkel eltöltött vidám idő volt, akiket jelenlétünkkel és
nyitottságunkkal láthatóan meghatottunk.
Külön öröm számomra, hogy akcióink és túráink alkalmával
mindig akad lelkes anyuka, aki elkísér minket. Ez azt bizonyítja, hogy helyeslik azt a fajta tevékenységet és életformanevelést, amit szövetségünkben végzünk. Mindig számíthatok
rájuk, ha kell, intézkednek, cserkészházat takarítanak, fuvarozást
vállalnak stb. Ezúton szeretném nagyon szépen megköszönni az
odaadásukat és önzetlenségüket, de főleg a bizalmukat a cserkészet iránt. Segítőkézségüket a téli hónapok alatt is bizonyították,

mikor segédkeztek a cserkészházban vagy mikor többször korcsolyázni vittek bennünket a jégpályákra.
Áprili 4-én Méry Fanni és Márk, valamint Hamar Ádám és
Máté részt vettek a X. Rovásírásverseny és Műveltségi Találkozón, amelyet az idén a mátyusföldi Felsőszeliben rendeztek meg. Cserkészeink nagyon szorgalmasan és lelkiismeretesen
készültek a versenyre. Gyakorlásaink alkalmával rovással íródott
meséket olvastunk és tanulmányoztunk, időre írtunk szöveget át
rovásírásról latin betűsre és fordítva – minthogy ezek tűntek számunkra e legnehezebb versenyfeladatoknak. Versenyzőink a gyakorlás során határozottan fejlődtek, a versenyen is jól szerepeltek,
bár ezúttal ez kevés volt ahhoz, hogy eljussanak az országos döntőbe. De a lelkesedésünk nem csappan, jövőre újra próbálkozunk!
Természetesen addig is sok szép cserkésznap vár ránk, hiszen mint
mindig, most is több akciónkat tervezzük-szervezzük már. Elsőként említeném a két hét múlva, április végén esedékes túránkat
az éberhardi erdőbe, majd májusban 3 napra elfoglaljuk a bodaki
vadászházat, ahol együtt tanyázunk a hegysúri és a csenkei cserkészekkel – s előre biztosra veszem: rengeteg vidám játékban, feledhetetlen élményben lesz része minden résztvevőnek.
Sukič Klára
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Rozpočet

Módosított községi költségvetés 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
1
B
C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
A
1
2
3
B
C

Bevételek
Bevétel a jövedelemadóból
Ingatlanadó
Eb adó
Árukiadó automata adó
Közterület használati adó
Kommunális hulladék helyi illetéke
Nem adóból származó bevételek
Oktatásügyi feladatok elvégzésének állami támogatása
Átruházott államigazgatási hatáskörök finanszírozása
Általános bevételek összesen
Eladásból származó bevételek
Befektetési bevételek összesen
Pénzügyi operációk összesen
Magyar tannyelvű alpiskola bevétele
Bevételek összesen
Kiadások
Községi kiadások - általános feladatok elvégzése
Hulladékgazdálkodás
Építésügyi hivatal működtetése
Anyakönyvi hivatal működtetése
Tűzoltói preventív feladatok elvégzése
Helyi utak karbantartása
Sportpálya karbantartása és a futball klub támogatása
Temető és zöld övezetek karbantartása
Egészségügyi központ fenntartása
Kultúrház és könyvtár fenntartása
Közvilágítás
Községi kiadások összesen
Magyar tannyelvű általános iskola kiadásai
Napközi a magyar tannyelvű általános iskola mellett
Általános iskolai étkezde
Szlovák tannyelvű általános iskola -1-4. osztály
Szlovák tannyelvű általános iskola - napközi
Óvoda
Óvodai étkezde
Oktatásügyi kiadások összesen
Általános kiadások összesen
Óvoda épületének felújítására tervezett költségek
Kultúrház épületének felújítására tervezett költségek
Közvilágítás felújítása
Befektetési kiadások összesen
Pénzügyi operációk összesen
Kiadások összesen

335 357,00 €
83 394,00 €
1 385,00 €
20,00 €
350,00 €
32 000,00 €
81 853,00 €
188 241,00 €
24 590,00 €
747 190,00 €
22 000,00 €
22 000,00 €
23 057,00 €
400,00 €
792 647,00 €
255 766,00 €
44 216,00 €
12 932,00 €
4 818,00 €
3 879,00 €
1 983,00 €
13 112,00 €
20 323,00 €
3 209,00 €
34 894,00 €
14 750,00 €
409 882,00 €
143 413,00 €
12 777,00 €
19 551,00 €
52 036,00 €
7 760,00 €
68 246,00 €
17 142,00 €
320 925,00 €
730 807,00 €
10 000,00 €
12 000,00 €
12 000,00 €
34 000,00 €
27 840,00 €
792 647,00 €
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Upravený rozpočet obce na rok 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
1
B
C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
A
1
2
3
B
C

Príjmy
Výnosy dane z príjmov
Daň z nehnuteľnosti
Daň za psa
Daň za predajné automaty
Daň za užívanie verejného priestranstva
Miestný poplatok za komunálný odpad
Nedaňové príjmy
Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva
Ostatné príjmy z preneseného výkonu štátnej správy
Bežné príjmy spolu
Príjmy z predaja nehnuteľnosti
Kapitálové príjmy spolu
Fiančné operácie
Príjmy Zákldnej školy s VJM
Príjmy spolu:
Výdavky
Výdavky obce - zabezpečenie bežných úloh
Odpadové hospodárstvo
Stavebný úrad
Matrika
Požiarná prevencia
Miestna komunikácie
Športové ihrisko a dotácia pre futbalový klub
Rozvoj obce- cintorín a verejná zeleň
Zdravotné stredisko
Kultúrny dom a knižnica
Verejné osvetlenie
Obec celkom
Základná škola s vyuč.jazykom maďarským
Základná škola s vyuč.jazykom maďarským -poobed.klub detí
Školská jedáleň pri základnej škole
Základná škola slov. 1-4. trieda
Základná škola - poobednajší klub detí
Materská škola
Školská jedáleň pri MŠ
Školstvo celkom
Bežné výdavky celkom
Plánované výdavky na rekonštrukcia budovy MŠ
Plánované výdavky na rekonštrukcia kultúrneho domu
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Kapitálové výdavky celkom
Finančné operácie
Výdavky obce spolu

335 357,00 €
83 394,00 €
1 385,00 €
20,00 €
350,00 €
32 000,00 €
81 853,00 €
188 241,00 €
24 590,00 €
747 190,00 €
22 000,00 €
22 000,00 €
23 057,00 €
400,00 €
792 647,00 €
255 766,00 €
44 216,00 €
12 932,00 €
4 818,00 €
3 879,00 €
1 983,00 €
13 112,00 €
20 323,00 €
3 209,00 €
34 894,00 €
14 750,00 €
409 882,00 €
143 413,00 €
12 777,00 €
19 551,00 €
52 036,00 €
7 760,00 €
68 246,00 €
17 142,00 €
320 925,00 €
730 807,00 €
10 000,00 €
12 000,00 €
12 000,00 €
34 000,00 €
27 840,00 €
792 647,00 €
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KÖzélet

Éjfélig tartó Dőre-járás

A

Vöröskereszt csallóközcsütörtöki szervezete az idén nem tartott évzáró taggyűlést, Lazík Károly elnök szerint a járási tisztújító konferenciákhoz kötik ők helyben is az átfogó értékeléseket. „Annál gyakrabban találkozott viszont az elmúlt időszakban a vezetőség, hiszen fontos,
hogy minden rendezvényünk példásan elő legyen készítve, feladataink
megkövetelik tőlünk a precíz munkát” – magyarázza az elnök.
Ilyen körültekintő és precíz előkészítő munkát igényel például a Dőrejárás megszervezése, amely immár a falu egyik legnagyobb tömegrendezvénye és attrakciója. Talán az sem túlzás, ha azt állítjuk, a Dőre-járás olyan rendezvénye a falunak, amelybe szinte minden lakója bekapcsolódik. „Persze, ezt nem úgy kell érteni, hogy mindenki álarcot ölt
és részt vesz a játékos szórakoztatásban. Ez egyetlen faluban sincs így,
viszont azt óriási eredménynek és sikernek tartom, hogy hatvan-hetven
ember alkotta a menetet, akik közül – bizony – harmincketten álarcosan szórakoztatták az embereket” – mondja Lazik Károly, s hozzáteszi,
az idei rendezvény nagy sikeréhez az is hozzájárult, hogy rendkívül kellemes, szinte tavaszi időjárási viszonyok közepette valósulhatott meg.
Majd sorolja, mit is jelent a „falu teljes bekapcsolódása” a rendezvénybe: a helyi tűzoltók már évek óta szinte társszervezői az eseménynek, hiszen a tömeg biztonságos közlekedését, mozgását biztosítják,
egyszersmind felügyelik a rendet, két éve pedig a Csallóközcsütörtöki
Nyugdíjasok Klubja is csatlakozott a Dőre-járás hangulatának fokozásához. Tagjaik nyolc, tíz helyen is „megálljt parancsolnak” a felvonulóknak, mert hazai ﬁnomságokkal, szendviccsel, kaláccsal süteménnyel,
üdítővel, na meg borocskával is kedveskedni akarnak a résztvevőknek.
„Elengedhetetlen kelléke – már bocsánat a kifejezésért – a Dőre-járásnak Noszek Tivadar és Hamar István szervező munkája, avagy Gasparek
Tamás, aki autót biztosít a felvonuláshoz, nem is szólva a Fulhangos
Német Sándorról, aki a zenét szolgáltatja a felvonulás során. Őszinte
hála és köszönet nekik ezúton is, de nem feledkezhetünk meg Podobek
Gyuláról sem, hiszen az általa szervezett gulyáspartinak köszönhetően
végül a községháza üléstermében éjfélkor ért véget az idei Dőre-járás”
– mondja nem kis büszkeséggel hangjában a Vöröskereszt helyi szervezetének elnöke.
A vezetőség szorgos és felelősségteljes munkájához visszatérve még
arról számol be Lazík Károly, hogy április 11-én a szervezet valós
küldetését teljesítve 19 csütörtöki Vöröskereszt-tag járt a pozsonyi
Ružinov kórházban, hogy a leghumánusabb cselekedetet hajtsák végre: ingyenes véradással segítsenek az arra rászorulóknak. A véradáson
ezúttal a helyi szervezet következő tagjai vettek részt: Nagy Anaklét,
Kállai Norbert, Vízent Péter, Nagy Norbert, Lelkes Roland, Madarász György, Lazík Károly, Lazík Hedvig, Lazík Ágnes, Podobobek
Veronika, Buzáš Róbert, Hamar József, Hamar Blanka, Puss Adrián, Rózsa Lajos, Varga Viktor, Kolláth Lubica, Prónay László és
Valacsay Róbert.
Ugyancsak a vezetőség munkáját dicséri a tény, hogy már most ismeretes, a szokásos kétnapos egészségügyi kirándulásra az idén május 31én és június 1-jén kerül sor, s a tagság igénye alapján az idén a soproni
termálfürdőben pihenhetnek majd a véradók.
N.S.
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Legyen családi ünnep a gyermeknap!
É
vzáró taggyűlést tartott március 6-án a
csallóközcsütörtökiek Szent Jakab Polgári Társulása, a tagság a tavalyi év értékelése során igazából egyetlen feladat teljesítése kapcsán fogalmazott meg kifogást,
nevezetesen azt, hogy a tervek és többszöri
nekirugaszkodás ellenére sem sikerült befejezni a Piéta-szobor környékének parkosítását. Nagy Tibor, a társulás elnöke számolt be erről lapunknak, de rögtön, látható örömmel hozzá is tette: „hála az időjárás
tavaszias alakulásának és a községi hivatal
támogatásának, mára ezt a feladatot is teljesítettük”.
A társulás egyébként rendkívül gazdag és
színes tevékenységet fejtett ki tavaly, volt
hát mit értékelni. „A leginkább az töltötte
el örömmel tagságunkat, hogy egyik legismertebb rendezvényünket, az adventi
nagykoszorú készítését folytathatjuk, hi-

szen tavaly sikerült felújítani a koszorú
tartókonstrukcióját, na meg részlegesen a
gyertyákat is. A nagyközönségnek szánt tömegrendezvényeink közül az adventi koncertre vagyunk büszkék, hiszen nemcsak a
teltház jelezte a sikert, hanem a nagyszerű
hangulat is, amely a kultúrházban uralkodott” – idézi fel az elnök a tagság véleményét.
A vezetőség a tagság megbízásából most
már több „szokásos rendezvény” szervezésére koncentrál, de újjal is foglalkozik. A
társulás tagjai őszintén remélik, hogy „az
időjárás kegyeibe fogadja gyermeknapi
rendezvényünket, mert akkor igazi családi ünnep lesz május utolsó vasárnapja”
– mondja Nagy Tibor. A több szórakoztató
műsort és számos bemutatót, versenyt
magába foglaló napot ugyanis a helyi stadionban tervezik megtartani a társulás

tagjai, „rossz idő esetén jelentősen csökkenne a rendezvény értéke”. Ugyancsak
hagyományosnak tekinthető az egykori
aratási szokások felelevenítése, amit június-július fordulójára terveznek, immár
harmadik alkalommal. A Falunapon is a
szokásos „vállalásaival” lesz jelen a Szent
Jakab Társulás, vagyis pénteken ők szervezik a történelmi vagy egyéb tudományos
ismeretterjesztő előadást, szombaton pedig a szentmisét. „Ami új feladat a vezetőség számára, hogy Kovács László tanár
úr tavalyi előadását falunk szakrális emlékhelyeiről gazdag illusztrációs anyaggal
kiegészítve, könyv formájában is szeretnénk megjelentetni” – árulja el a társulás
„új kezdeményezésének” a lényegét Nagy
Tibor, aki bízik abban, hogy sikerül megtalálni a könyv kiadásához szükséges anyagi
forrásokat.
-enes-

Bratislava, Trnavská cesta 50, e-mail:ck@awertour.sk, www.awertour.sk
Az AWERTOUR utazási iroda és a
csallóközcsütörtöki római katolikus plébániahivatal
zarándoklatot szerveznek
a SZENTFÖLDRE

AWERTOUR cestovná kancelária a
rímskokatolícka cirkev, farnosť Štvrtok na Ostrove
Vás pozýva na púť do
SVÄTEJ ZEME

Időpont: 2014. november 9–17.
A Szentföld az az ország, ahol Isten – az egész emberiség lelki fejlődésének érdekében –rendkívüli módon szólt az emberhez. Itt játszódtak le
az ószövetségi és újszövetségi jelenetek, melyeket jobban meg tudunk
érteni, ha jártunk a helyszínen. Itt van a bölcsője három világvallásnak:
a zsidóságnak, a kereszténységnek és az iszlámnak. A Szentföld történelmi és kegyhelyeinek meglátogatása mély és megismételhetetlen élményt
nyújt, egy egész életre szóló lelki gazdagodást jelent mindenkinek.

Termín: 9. 11.-17. 11. 2014
Svätá Zem je krajinou, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho harmonického duchovného vývoja. Tu vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona, ktoré podnietili rozvoj novej civilizácie
na všetkých kontinentoch. Tu je kolíska troch svetových náboženstiev
- židovstva, kresťanstva a islamu. Navštíviť a poznávať miesta Svätej
zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným bohatstvom na celý život.

Alapár: 670,- EURÓ
Az árban bennefoglaltatik:
- a repülőjegy, a repülőtéri illeték, az üzemanyag-pótdíj;
- 7-szeri szállás félpanzióval, elszállásolás két-,
ill. háromágyas szobákban, fürdőszobával;
- a Szentföldön való utaztatás légkondicionált autóbuszban;
- az idegenvezető – a lelkiatya;
- utazás autóbusszal Csallóközcsütörtökből a bécsi repülőtérre és vissza.
Az ár nem tartalmazza:
- a felszolgálási költségeket, belépődíjakat, a taxiköltséget Tábor
hegyére, mely együtt 70 USD-t tesz ki (a Szentföldön kell ﬁzetni
az idegenvezetőnek, amerikai dollárban);
- az utazási biztosítási díjat.
Figyelmeztetés: Az árak 1 EURÓ = 1,4 USD árfolyammal kerültek kiszámításra. Amennyiben az árfolyam-változás meghaladja az 5 %-ot, az
árak módosításának jogát fenntartjuk.
Bővebb információ és jelentkezés mihamarabb:
a plébániahivatalban személyesen, vagy telefonon
a 031 5693 580 számon, illetve e-mailben: stvrtok@fara.sk

Cena: 670,- EURO
V cene je zarátané:
- letenka, letiskové a palivové príplatky,
- 7x ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. Zariadením,
- doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom,
- odborný sprievodca – kňaz,
- transfer Štvrtok na Ostrove – Letisko Viedeň – Schwechat a späť
V cene nie je zarátané:
- obslužné a vstupy podľa programu, taxík na Horu Tábor, čo predstavuje sumu 70,- USD (platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi)
- komplexné cestovné poistenie
Ceny sú kalkulované pri kurze 1 EUR = 1,4 USD. Pri pohybe kurzu
o 5% si vyhradzuje cestovná kancelária právo na úpravu ceny.
Bližšie informácie a prihlásenie na púť je možné
na farskom úrade, tel. 031 5693 580
alebo mailom stvrtok@fara.sk.
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Lexikon

Útravaló
M

egmondani, hogy manapság,
amikor az internet jóvoltából
szinte már információ-mérgezésben
szenved világunk, mitől lehet sikeres
egy újság, legyen az bár napi-, heti-,
vagy havilap, esetleg időszaki kiadvány, nagyon nehéz.
Elvi síkon, persze, fel lehet sorolni számos elmaradhatatlan feltételt: tőkeerős
kiadó kell, aki képes megszervezni és
megﬁzetni egy átfogó piackutatást,
amely megmutatja, milyen jellegű lap
minősül hiánycikknek. Ennek alapján
aztán kialakít egy jól felszerelt, a kornak
megfelelő szerkesztőséget a legmodernebb eszközökkel, és megkeresi a szakma nagyjait: a neves, jó tollú, rátermett,
kitartó újságírókat, akik aztán a lap
jellegének megfelelően könnyed vagy
akár tudományos igényeknek is megfelelő stílusban feldolgozzák az aktuális, a
közbeszéd és -gondolkodás érdeklődésének a középpontjában álló témákat.
Elvben! Mert az így elkészült lap lehet
szakmailag utánozhatatlan és verhetetlen, elviheti az összes újságírói vagy
lapszerkesztési díjat, mégis megbukhat – az olvasók érdektelensége miatt.
Merthogy a szűken értelmezett kifogástalan szakmaiság és elviség ellenére a
gyakorlatban manapság, az információs forradalom világában is az OLVASÓI

ÉRDEKLŐDÉS dönt egy lap sikerességéről.
Csallóközcsütörtökben a napokban
megjelent egy lap, Útravaló a címe, és
a Játékvár Játszóház gyereklapjának
nevezi önmagát. Éppenséggel lehet
mosolyogni a fentebb megfogalmazott
lapindítási elméleten egy helyi jellegű,
játszóházi lap megjelenésének függvényében, esetleg legyintgetve becsmérelni a kezdeményezést, én vállalom,
hogy őszinte érdeklődéssel és nagy szeretettel fogom várni a lap következő számát. Kíváncsi leszek, a pedagógusok, a
szülők vagy éppen a gyerekek közül ki
szólal meg legközelebb a lap Nézőpont
rovatában, hányan kapcsolódnak be
a Játssz velünk! rovat versenyébe, kik
mutatkoznak be a Művészsarokban és
milyen alkotásokkal, vagy éppen milyen
visszhangra talált a lap Rajzolj és nyerj!
felhívása, milyen témákkal és technikákkal jelentkeznek az óvodások, illetve alsó- és felsőtagozatos diákok.
Lehet hát gúnyosan mosolyogni, becsmérlően legyintgetni – de lehet örülni
is annak a kezdeményezésnek, amely
gyermekeinkről gyermekinkért szól, az
alkotás szépségét és örömét hirdeti, a
tartalmas, embert formáló tevékenységet élteti.
Én várni fogom az Útravalót. S hiszem,
hogy nem vagyok, leszek egyedül!
Neszméri Sándor

HÍRNÖK – a csallóközcsütörtökiek lapja
Megjelenik: negyedévente, ingyenes kiadvány

SPRAVODAJ – občasník Štvrtočanov
Vychádza: štvrťročne, nepredajný výtlačok

Kiadja a Csallóközcsütörtöki Községi Hivatal
Vám tér 1, 930 40 Štvrtok na Ostrove, IČO: 305 731

Vydáva Obecný úrad Štvrtok na Ostrove
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Felelős szerkesztő: Neszméri Sándor
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A Hírnökkel kapcsolatos észrevételeiket,
illetve közlésre szánt írásaikat a községi hivatal
titkárságán, félfogadási napokon
adhatják le olvasóink.

Pripomienky a návrhy článkov na zverejnenie
v občasníku Spravodaj môžete odovzdať
na sekretariáte Obecného úradu
v stránkových dňoch.

A mi kislexikonunk
Újszülötteink
Mészáros Anna
(szülők: Mészáros Árpád és Mészáros Katalin)
Síposová Martina
(rodičia: Sípos Arnold a Síposová Eva)
Lelkesová Andrea
(rodičia: Lelkes Jozef a Mgr. Eva Lelkesová)
Barczi David
(rodičia: Ing. Peter Barczi a Ing. Jana Barcziová)

Fájdalommal búcsuztattuk
Sípos Rozália
életének 74. évében
Csöllei Vince
életének 76. évében
Hamarová Soňa
vo veku 71 roku života
Berger István
életének 67. évében
Koiš Anna
életének 82. évében
Posvancz Julianna életének 80. évében
Boldis Zsuzsanna
életének 48. évében
Rózsa Mária Magda életének 63. évében

Bejelentkeztek falunkba
Eremiáš Ján, Bratislava
Jackovičová Anna, Nemšová
Gbelský Peter, Bratislava

Elköltöztek falunkból
Tomay Kornélia, Somorja
Dohorák Laura, Dunaszerdahely
Današ Richard, Bratislava
Šišková Martina, Bratislava
Szabó Erika, Somorja
Nagy Norbert, Csákány
Almášiová Nina, Tomášov
Šnirc Milan, Bratislava
Hamar Martin, Tomášov

OZNÁMENIE - ÉRTESÍTÉS
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Jakuba Štvrtok
na Ostrove z dôvodu požiadavky od občanov plánuje vybudovať novú ulicu v smere na Hviezdoslavov (Šamorínska cesta) a ponúka stavebné
pozemky na individuálnu bytovú výstavbu IBV 14
rodinných domov. Bližšie informácie poskytneme
osobne na farskom úrade vo večerných hodinách
po sv. omši, alebo na tel. č. 031 5693 580 alebo
mailom: stvrtok@fara.sk
A római katolikus egyház, a csallóközcsütörtöki
Szent Jakab plébánia lakossági kérések alapján új
utca kiépítését tervezi Vörösmajor (Somorjai út)
irányában, ezért építési telkeket kínál fel egyéni
lakásépítési célokra, 14 családi ház megépítéséhez. Részletes tájékoztatást személyesen adunk
a plébánia hivatalban az esti órákban, a szentmisét követően, vagy telefonon a 031 5693 580-as
telefonszámon, illetve e-mailben a stvrtok@fara.
sk elektronikus levélcímen.
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A sikeres felkészülés eredménye
N
em került sor tisztújításra a csallóközcsütörtöki sportszervezet évzáró
taggyűlésén, bizalmat kapott az eddigi
elnökség, ahogy a szakmai stáb is – informálta lapunkat id. Kállay Tamás elnök, aki
szerint a megjelent tagok értékelték a stadionban elvégzett felújításokat, az ifjúságnevelésben elért eredményeket. Az ősszel
csalódást okozó felnőtt csapat esetében
viszont elfogadták azt a tényekkel alátámasztott szakmai értékelést, amely szerint
a csapat játéka tetszetős volt, az eredményességgel volt a baj, annak viszont több
objektív oka is volt. A viszonylag gyakori
sérülések, a sok esetben szigorú kiállítások
miatt a csapat összeállítása szinte hétről
hétre változott, ideális összeállításról ennek megfelelően igazából csak elméletben
lehetett beszélni – mindezek alapján pedig
indokolatlan lett volna az edzőcsere.
Az elnök szerint a tavaszi események és eredmények csak aláhúzzák az évzáró taggyűlés
„bölcs döntését”: igaz, a csapat első számú
kapusa, Lachkovič Tomáš sérülése miatt nem
tud védeni, a posztot a csütörtökiek egykori
játékosa, Takács László tölti be, de a csapat

többi játékosát elkerülték a sérülések, betegségek, a felkészülés zavartalan volt, s az
időjárás kedvező alakulása miatt is teljes
sikerrel járt. „Jól sikerültek az igazolások is,
amelynek következtében nemcsak erősödött,
hanem ﬁatalodott is a csapat. Ratsilav Kuncz
edzővel egyeztetve tavaszra öt játékossal erősítettük a keretet, Tótgurabról visszatért hozzánk korábbi játékosunk, Lipjak Vladimír,
sikerült leszerződtetnünk egy igen tehetséges kassai ﬁút, Jozef Hajdukot, aki pozsonyi
egyetemi évei alatt akár hosszabb távon is
a csapat erőssége lehet, s az is jó ötletnek
bizonyult, hogy további három játékost –
Dávid Černajt, Juraj Mrvát és Matej Tábort
- egy klubtól, Šenkvicéből tudtuk leigazolni.
Valamennyien jól beilleszkedtek a csapatba,
a sikeres felkészülés és átgondolt csapatépítés eddigi leglátványosabb eredménye a
bajnokságra törő lúcsiak ellen elért 6:0-ás
győzelmünk, amelynek az eredményen túl a
látványos, közönségszórakoztató játék miatt
is örülünk” – mondja Kállay Tamás.
Az elnök szerint a csallóközcsütörtöki futball szempontjából rendkívül fontos, hogy
a szülők támogatásának is köszönhetően

Sorsolás, eredmények

töretlen az utánpótlás nevelése, képzése
is, Író Mihály vezetésével a 6-9 éves, úgynevezett előkészítő korosztályos csapat folyamatosan fejlődik, eredményesek a 11-13
éves korosztályos bajnokságban szereplő
ﬁatalok is, Kiss István vezetésével. „És egyre látványosabb focit játszik a Fél csapatát
erősítő és a pozsonyi bajnokságban szereplő utánpótlás (15-17 éves korosztály)
csapat is, amelynek szakmai munkáját ifj.
Mikóczy Ferenc irányítja” – állítja az elnök.
A sok szép eredmény, a bizakodásra okot adó
stadionfejlesztés és tudatos ifjúságnevelés
összegzését követően viszont meglepő bejelentéssel zárja beszélgetésünket id. Kállay
Tamás: „az évzáró taggyűlésen is elmondtam, most a Hírnök segítségével az egész
falunak bejelentem, befejezem sportelnöki
pályafutásomat
Csallóközcsütörtökben.
Megbízatásom december 31-én lejár, utána
nem kívánom betölteni a posztot. A miértekről ne kérdezzen, egyszerűen az életkörülményeim alakultak úgy, hogy meg kellett
hoznom ezt a döntést” – zárja szavait az
elnök. Kérését tiszteletben tartjuk, és nem
ﬁrtatjuk döntése okát.
N.S.

A bajnokság állása

Malé Dvorníky - Štvrtok na Ostrove

0:0

1

FC Vydrany

21 13

3

5

45:16

42

Štvrtok na Ostrove – Kostolné Kračany

1:1

2

FK Baka

21 12

3

6

47:35

39

Kráľovičove Kračany – Štvrtok na O.

0:2

3

NAFC Veľké Blahovo

21 11

5

5

40:27

38

Štvrtok na Ostrove - Lúč na Ostrove

6:0

4

Družstevník Lúč n/O

21 11

4

6

39:27

37

Baka – Štvrtok na Ostrove

4:2

5

TJ Kostolné Kračany

21 10

6

5

40:25

36

Štvrtok na Ostrove – Baloň

1:0

6

Družstevník Dolný Štál 21 10

3

8

50:39

33

7

Družstevník Holice n/O 21
Družstevník
21
Kráľovičove Kračany
SC Čenkovce
21

9

4

8

38:36

31

9

4

8

27:29

31

9

4

8

40:45

31

10

Dynamo Blatná n/O

21

9

3

9

33:30

30

11

FC Štvrtok n/O

21

7

6

8

35:28

27

12

MFK Malé Dvorníky

21

7

6

8

36:42

27

13

21

7

4

10

31:35

25

21

7

0

14

35:54

21

15

ŠK Rohovce
Družstevník
Okoč-Sokolec
Družstevník Baloň

21

4

4

13

32:59

16

16

MšK Veľký Meder B

21

3

1

17

22:63

10

Veľké Blahovo – Štvrtok na Ostrove

április 20.

Dolný Štál – Štvrtok na Ostrove

április 26.

Štvrtok na Ostrove – Okoč

május 4.

Vydrany – Štvrtok na Ostrove

május 11.

Štvrtok na Ostrove – Veľký Meder B

május 18.

Rohovce – Štvrtok na Ostrove

május 25.

Štvrtok na Ostrove – Holice

június 1.

Čenkovce – Štvrtok na Ostrove

június 7.

Štvrtok na Ostrove – Blatná na Ostrove

június 15.

8
9
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Bertolt Brecht:

Cudzí muž
Šli sklonení a ťažko v dohasínajúcom svetle.
Cudzí muž šiel s nimi. Nepoznali ho.
Boli smutní, lebo Ježiš zomrel.
Ale jeden z nich povedal: ”Je to zvláštne.
Zomrel sám pre seba.
A zomrel bez zmyslu a zisku,
že ani mne sa nechce žiť, lebo som opustený.”
Smutný rozhovor nastal.
A jeden pozrel cez pole klasov a cítil,
že ho pália oči.
A povedal: že je zvláštne,
že existujú ľudia, ktorí vedia zomrieť za ľudí!
A cítil v sebe údiv (keď priadol ďalej):
A že existujú veci, za ktoré možno zomrieť.
”Bol to mladý človek. Zvečerilo sa.
Nebo bolo tmavé. Vietor fúkal. Žito kvitlo.
Šli sklonení a ťažko v poslednom svetle.
Cudzí muž šiel s nimi. Nepoznali ho.

Hlasovali sme štyrikrát
V

demokratickom právnom štáte jedným z najdôležitejších spoločensko-politických udalostí sú voľby, na Slovensku – a rámci toho aj vo Štvrtku na Ostrove – občania v uplynulom polroku stáli
pred volebnými urnami štyrikrát. Vlani
9. a 23. novembra sme volili predsedov
samosprávnych krajov a župných poslancov, v tomto roku sme zas hlasovali
za nového prezidenta našej republiky.
V prvom kole, 15. marca sme vybrali zo
14-tich kandidátov tých dvoch najúspešnejších, z ktorých potom 29. marca sme
zvolili nového hlavu štátu.
V prvom kole župných volieb, 9. novembra,
kedy sme zvolili poslancov a posunuli sme
do druhého kola dvoch najúspešnejších
kandidátov na predsednícky post, v našej
obci z 1 461 oprávnených voličov prišlo
k volebným urnám 251, odovzdaných bolo
241 platných hlasov na poslaneckých kan-

didátov, na kandidátov na predsednícky
post župy zas 239 platných hlasov.
Pripomínam, že naši občania mohli z 32 poslaneckých kandidátov krúžkovať ôsmich,
v našej obci najviac hlasov, 119 získal Gábor Bárdos, ďalší v poradí boli: László Bacsó (104), Arpád Érsek (102), József Nagy
(96), Lajos Berner (95), József Kvarda (92),
László Miklós (91) a Zoltán Hájos (90).
Spomedzi šiestich predsedníckych kandidátov bol najúspešnejší József Berényi so
128-mi hlasmi, na druhom mieste skončil
József Nagy (91). Na krajskej úrovni sa dostal do druhého kola Tibor Mikuš, ktorý
v našej obci získal v prvom kole 8 hlasov.
V druhom kole župných volieb, teda 23. novembra prišlo k urnám 299 voličov, za Józsefa Berényiho hlasovalo 282, za Tibora
Mikuša 16 voličov, jeden hlas bol neplatný.
Ako celoštátne, tak aj v našej obci bol oveľa
väčší záujem o voľbách hlavy štátu, veď v pr-

vom kole prišlo k volebným urnám 634 voličov z 1 457 oprávnených a v druhom kole
dokonca prevzalo hlasovacie lístky 816 osôb,
čo znamená, že účasť na voľbách prekročila
50 percentnú hranicu. V prvom kole zo 14tich kandidátov získal najviac hlasov Gyula
Bárdos, kandidát Strany maďarskej komunity, ktorý dostal 243 hlasov. Už aj vtedy
mali vysokú podporu nezávislí kandáti, veď
Andrej Kiska so 197-mi hlasmi získal druhé,
a takisto nezávislý Radoslav Procházka (84)
tretie miesto. Celoštátny víťaz prvého kola,
predseda strany Smer v našej obci získal len
24 hlasov, čím obsadil piate miesto.
Nový prezident Slovenskej Republiky, Andrej Kiska v druhom kole volieb v našej
obci vyhral na celej čiare, veď podporovalo
ho 754 voličov, Robertovi Fico prialo prezidentskú stoličku len 57 našich občanov.
Doplním čísla ešte s tým, že všetky štyri
kolá oboch volieb prebiehali pokojne, riadne, k žiadnemu porušeniu zákonov alebo
k iným nevhodným udalostiam nedošlo.
Erika Feketevízi
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Školstvo

Stretnutie susedných dedín – za záchranu škôl

Č

itatelia našich novín často sa stretávali
v posledných mesiacoch s obavami zastupiteľského zboru alebo obecného úradu
ohľadne toho, že pre náš obec je čoraz väčším a zložitejším problémom vyﬁnancovanie
a udržanie našich škôl. Nie je neznáme pre
nich ani naše jednoznačné stanovisko, že urobíme všetko v záujme toho, aby sme napriek
zhoršujúcim sa podmienkam nemuseli zatvoriť naše školské zariadenia, lebo aj pre nás je
jednoznačné, že z našich detí dokážeme vychovávať zdravých lokálpatriotov, tvorivých
a pre komunitu žijúcich občanov len vtedy, ak
ich nevytrhneme z prirodzeného a dôverne
známeho prostredia, zároveň im dokážeme
zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v súlade
s miestnymi tradíciami, hodnotami. Situácia
sa však napriek našim vytrvalým snahám nezlepšuje, ba naopak: zhoršuje sa. Na ukážku
len jediný údaj: z titulu mzdových nákladov
našich školských zariadení pre tento rozpočtový rok chýba vyše 40 tisíc eúr!
Chcem zdôrazniť to, čo sme urobili aj doposiaľ v každom prípade, že nejde o osobitný,
vyložene štvrtocký problém, a rámci toho ani
o národnostnú otázku - ani na miestnej, ani
na celoštátnej úrovni. Nedostatočné ﬁnancovanie školstva stíha rovnako aj slovenské,
maďarské alebo rusínske školy bez ohľadu
na to, že kde sa nachádzajú geograﬁcky.
Minulosť máta
Ohľadne našich problémov sme snáď o jednu vec ešte nehovorili: o minulosti, o tom,
ako na prelome tisícročia sa otočili veci tak,
že zakladateľské a zriaďovateľské právomoci v základnom (regionálnom) školstve štát
presunul na miestne samosprávy. V kocke:
minulosť máta. Preto udalosti z prelomu tisícročia pripomeniem takou citáciou, ktorá
dokazuje, že ide o zanedbanie starých problémov v celoštátnom meradle.
„K decentralizácii regionálneho školstva
došlo preto, lebo pre štát sa stal neudržateľným bremenom systém školských zariadení fungujúci do konca minulého tisícročia.
Hlavným dôvodom bol neudržateľnosť spravovania a ﬁnancovania školského systému.
Miestne samosprávy dostali do vienka ško-

ly vtedy, keď systém už buď nechcel alebo
nebol schopný pružne reagovať na demograﬁcké zmeny, na hospodárske a sociálne
riziká, ale ani na politické výzvy súvisiace
s racionalizáciou sústavy škôl, zrušením škôl
a prepúšťaním nadbytočných pedagógov.
Systém vtedy uhradenie faktúr vždy posunul na nasledujúci rok, kapitálové investície
boli biedne, na modernizáciu a opravu škôl
výdavky boli skoro nulové. Miestne samosprávy v roku 2002 prebrali zodpovednosť
za riadenie školstva po tvrdých a korektných
rokovaniach, dopredu vyjasnili, čo budú mať
v originálnych kompetenciách a čo budú
vykonávať v rámci prenesených výkonov
štátnej správy. Problémov bolo neúrekom.
Bolo treba vyčísliť nezaplatené záväzky, dlhy
za nevykonaných opráv, vyriešiť neusporiadané majetkovoprávne otázky. K tomu všetkému pridružili nepomery v sústave školskej
siete, prezamestnanosť, podﬁnancovanosť
a aj vysoké prevádzkové náklady. Prvého júla
2002 hodnota nezaplatených faktúr v regionálnom školstve bola 620 miliónov slovenských korún, a tzv. modernizačné dlhy činili
vyše 6 miliárd korún.
Po tomto všetkom došlo k zavedeniu tzv. normatívneho ﬁnancovania, v ktorom ﬁnančné
príspevky boli prepočítané na jedného žiaka
a pri výpočte týchto kvót vychádzali zo zariadenia s 250 žiakmi. Z toho bezprostredne
vyplynulo, že samosprávy boli donútené pristúpiť k racionalizačným opatreniam. Pristúpili k zlučovaniu škôl, zaviedli nové princípy
v riadení a rozpočtovaní, stransparentnili tok
peňazí. Z hľadiska ﬁnancovania bola dôležitou zmenou zavedenie nového modelu ohodnocovania pedagogických zamestnancov, ale
regionálne školstvo neutrpelo väčšie straty
ani počas hospodárskej krízy: samosprávy
zo systému peniaze nikdy neodobrali, ba naopak, chýbajúce ﬁnancie školám presunuli
z obecných rozpočtov vždy, keď bolo málo
zdrojov.”
Citované myšlienky odzneli na vlaňajšom
sneme Združenia miest a obcí Slovenska.
Tiež tam, starostovia a primátori – výsledkom
celoštátnych odborných konferencií – zamietli predstavu vlády o zatvorení málotriedok

a navrhli zmenu celého systému ﬁnancovania. Zopakujem: tento citát som vybral preto,
aby som dokázal, náš prípad tu, vo Štvrtku
na Ostrove nie je ojedinelým – ani ohľadne
starých dlhov, zanedbanosti budov škôl a neusporiadaných majetkových vzťahov, i keď
tieto sme my medzičasom vyriešili.
Historické stretnutie
Náš „spoločný boj“ ruka v ruke so združením
obcí a miest nepriniesol žiadne výsledky, vlani
v poslednom čísle našich novín sme už písali
o tom, že parlament prijal taký zákon, podľa
ktorého by sme museli zrušiť obe naše školy,
veď v prípade málotriedok s ročníkmi 1 – 4 je
minimálny uzákonený počet žiakov 40 a plnoorganizované základné školy môžu ďalej
existovať len ak majú aspoň 110 žiakov. Vtedy
som písal aj o tom, že tento problém pokúsime vyriešiť na regionálnej úrovni, preto som
oslovil pedagogické a rodičovské združenia
susedných obcí, ako aj vedúcich týchto samospráv a pozval som ich na stretnutie do našej
obce. Siedmeho apríla potom okrem predstaviteľov Hubíc a Čakanoviec zavítali k nám
delegáti z Čenkoviec, z Mierova a zo Zlatých
Klasov a navštívil naše rokovanie aj predseda združenia maďarských pedagógov, László
Pék. Účastníci toto stretnutie nazvali historickým, nakoľko nikdy predtým sa ešte nestalo,
aby náš mikroregión pokúšal riešiť problémy
školstva takto spoločne. Deﬁnitívne riešenie
sme nenašli. Ani sme nájsť nemohli, veď pre
každého z nás je prvoradé zachovanie existujúcich škôl a každí z nás dúfa, že spomínaný
zákon nakoniec 1. januára 2015 nevstúpi
do platnosti. Toto naše očakávanie posilňuje
aj fakt, že Združenie miest a obcí Slovenska
na pripravovanom májovom sneme sa bude
zaoberať s problematikou malých škôl a málotriedok ešte raz, ako aj s otázkami reformy
ﬁnancovania školstva. Účastníci nášho regionálneho stretnutia sa už teraz prijali naše
pozvanie na ďalšie rokovanie ohľadne osudu
našich školských zariadení tesne po skončení
školského roku. Dovtedy každí z nich zozbiera nápady, návrhy ako zachrániť naše školy,
lebo toto je našim svätým cieľom.
Péter Őry, starosta

Duchovný život
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O čom sa zhovárame – zoči–voči faktu...
V

súčasnom uponáhľanom svete, preplnenom rôznymi informáciami, ktoré na
nás chtiac – nechtiac vplývajú, aj veľa komunikujeme. Ide predovšetkým však o komunikáciu virtuálnu, než reálnu čo je niekedy na
škodu veci. O čom sa však rozprávame? Aká
sú témy rozhovorov našich dní? V našich rodinách, na pracovisku, vo voľnom čase? Keďže sa väčšina z nás pokladá za kresťanov,
našou prvoradou témou by mala byť aj komunikácia na túto tému. Ale ruku na srdce,
koľkí z nás diskutujú na tému viery, cirkvi,
atď... Nemyslím tým na tému mnohokrát
umelo vyprodukovaných a nafúknutých
škandálov, ktoré sa z času na čas objavia
v bulvári alebo v novinách za účelom zmiasť
a zneistiť veriacich ľudí. Alebo napríklad
o umelo vykonštruovaných klebetách rôzneho druhu na tému pápež, farári, cirkev, ktoré sa tak rýchlo ako rakovinový nádor šíria
medzi ľuďmi. O čom sa vlastne rozprávame,
keď príde na tému viera, Cirkev? Aká stanovisko zaujmeme? Zastaneme sa pravdy?
Alebo ostávame len nepočujúcim, kričiacim
a manipulovateľným davom?
Nachádzame sa vo veľkonočnom období,
ústrednom sviatku našej viery. Náš duchovný zrak je upriamený na umučeného,
pochovaného ale slávne vzkrieseného Pána
Ježiša. Tieto udalosti prijímame vo viere,
ktorú sme väčšinou dostali do daru od našich rodičov a starých rodičov. Snažíme sa
vieru ako najväčší poklad odovzdať aj budúcim generáciám? Alebo o pár desaťročí
bude naše územie neveriace, alebo poznačené inou vierou, ktorá sa snaží šíriť v ešte
stále kresťanskej Európe silou?
Ženy stoja prekvapené nad prázdnym hrobom Pána Ježiša. Bola to láska, ktorá ich
priviedla zavčas rána k hrobu, ale keď vidia prázdny hrob, zmocňuje sa ich strach
a úzkosť, ako každého, keď zažije niečo nepochopiteľné, čo je napokon prirodzené.
Tento strach zväčšuje prítomnosť mládenca
(anjela) v bielom rúchu, ktorý im s radosťou oznamuje, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych.
Zároveň ich srdcia napĺňa radosť, lebo ich
Majster žije! Pri hrobe si pripomenuli jeho
predpoveď a uverili tejto skutočnosti bez

najmenšieho zaváhania. Prežívajú rovnako
strach, ale aj veľkú radosť, s ktorou sa utekajú podeliť k učeníkom. Cestou však dostávajú hneď odmenu za svoju vieru. Stretávajú zmŕtvychvstalého Pána, ktorý sa im
osobne zjavuje. A ako reagovali následne
učeníci? Správe o zmŕtvychvstaní neveria.
Chcú sa presvedčiť na vlastné oči. Ježiš sa
im zjavuje, avšak aj napriek tomu sú plní
pochybností, Ježiš im musí vysvetľovať,
presviedčať ich. Keď sa presvedčia, stanú
sa z nich svedkovia zmŕtvychvstania.
Evanjelium nám zaznamenáva ešte aj inú
reakciu, reakciu tých, ktorí Pána Ježiša odsúdili na smrť. Chceli sa ho zbaviť za každú
cenu, zahladiť čo i len spomienku na neho.
On však žije. Fakty nemajú pre nich nijaký
význam. Zabili ho, to je podstatné a pochopiteľné, že všetko ostatné musí skončiť.
Neváhajú podplatiť strážcov hrobu a prikázali im hovoriť, že jeho telo ukradli jeho
učeníci, kým oni spali. Prikazujú im klamať
celkom vedome, cielene. Ba postarali sa aj
o ich obranu pred Pilátom, ktorý by ich určite za zlyhanie v službe dal zabiť. A aký je

výsledok ich snaženia? Nestretli Zmŕtvychvstalého Pána.
Aj predo mnou je skutočnosť a tajomstvo
Boha. Verím rôznym veciam, skutočnostiam, často úplne nereálnym. Je tu však
jasný Ježišov dôkaz, že žije. Ak neuverím,
nestretnem ho. Ak ostanem slepý voči faktom, prehrám celý svoj život. Ak budem
pochybovať, oneskorí sa moje stretnutie
s ním. Ak ho však v živote budem hľadať,
určite ho nájdem.
Prajem vám, drahí veriaci, obyvatelia našej
krásnej obce, aby sme mali silu a odvahu
hovoriť o zmŕtvychvstalom Ježišovi Kristovi, aby sme boli jeho svedkami vo svojom
živote, okolí, v ktorom sa pohybujeme.
Nech náš život aj napriek rôznym problémom, ktoré prežívame a ktoré nás môžu
trápiť alebo znepokojovať, nech je naplnený veľkonočnou radosťou, radosťou že náš
Pán zvíťazil nad zlom, smrťou a že môžeme
žiť v slobode Božích detí. Požehnané veľkonočné sviatky vám prajem všetkým a zo
srdca vám + žehnám!
Robert Masicza, farár

