húsvét napjaink emberének is a
tavaszt, a természet újraéledését
jelképezi. A szép ünnep ürügyén idézzük
fel, hogyan ünnepelte a csallóközi és a
mátyusföldi ember a tavaszt, a húsvétot a múlt század első felében. A paraszti
kultúra színes világát áttekintve láthatjuk, hogy a tavasz megérkezéséhez igen
sok népszokás és hiedelem kapcsolódott.

A

A tavaszi szokások egyik nagy ciklusa a
nagyheti-húsvéti ünnepkör volt, melynek minden mozzanata a tavaszvárást,
az egészséges, új életet szimbolizálta. A
húsvéti ünnepeket megelőző, az egyház
által előírt kéthetes böjti időszakban, a
hamvazószerdától húsvétvasárnapig tartó nagyböjt ideje alatt a társasági élet elcsendesedett, és megváltozott a paraszti

étrend is. Ez az időszak hús nélkül telt, az
ételek elkészítéséhez szigorúan csak olajat
használtak. Csallóköz és Mátyusföld szerte egészen a múlt század negyvenes éveiig
általánosan termesztették a házilag préselt
étolaj alapanyagát, a kendert, a napraforgót és a tököt, melyek magvát az olajütőkben préseltették ki.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Húsvéti népi szokások és hiedelmek
Húsvét másodünnepén,
Kopogtat a kislegény,
A kislányok pirulnak,
Ajtó mögé elbújnak.
Lám az ügyes kislegény,
Csavarint az üvegén.
A jó reggelt köszönti,
Borit, Jucit megönti.

Na most Bözsi, Jucika,
Tojott-e a nyuszika?
Tojott bizony hímeset,
Nézd csak, nem is keveset.
Kalácsot is adtak még,
Kakastejjel sütötték.
(Rences Katalin,
Feketenyék, 1988)

Veľkonočné ľudové zvyky a povery
V
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eľká noc je aj pre našich súčasníkov
symbolom jari a znovuzrodenia prírody. Nech je nám tento krásny sviatok
zámienkou, aby sme si pospomínali, ako
oslávili obyvatelia Žitného ostrova a Matúšovej zeme Veľkú noc a jar v prvej polovici
minulého storočia.
Pri pohľade na širokú a pestrú škálu sedliackej kultúry si všimneme, že s príchodom jari bolo spojených veľa ľudových
obyčají a povier. Okruh povier a zvykov
veľkonočného týždňa je azda najširším

spomedzi ostatných, lebo všetky jeho momenty boli symbolom očakávania jari, nového a zdravého života.
Cirkvou predpísané štvortýždňové pôstne
obdobie, ktoré predchádzalo veľkonočným
sviatkom, trvalo od Popolcovej stredy až po
Veľkonočný piatok. V tomto období sa utíšil spoločenský život a zmenilo sa aj stravovanie sedliakov. Vtedy sa podávali len
bezmäsité jedlá, na ich prípravu sa používal výhradne olej. Na Žitnom ostrove aj Matúšovej zemi sa až do štyridsiatych rokov

minulého storočia pestovali rastliny, zo
semien ktorých sa lisoval domáci olej. Boli
to hlavne konope, slnečnica a tekvica, ktoré dovážali do lisovní.
Podľa kresťanskej liturgie sa v poslednú
nedeľu pred Veľkou nocou, t. j. v Kvetnú
nedeľu svätili bahniatka. Je to zvyk, ktorý sa pestuje aj v dnešnej dobe: na omši
v Kvetnú nedeľu farár posvätí zelené vŕbové prúty. K posväteným bahniatkam sa po
celej Európe viažu rôzne ľudové povery.
(Pokračovanie na 3. strane)

V znamení 800. výročia
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Verejný život

egy harmadikról is, a Jednota üzlet előtti módosítása kapcsán,
ezt azonban nem hagyták jóvá. A fenti két átkelő azonban hamarosan kikerül az utcára. Ezzel szeretnénk a főúton a gyalogosok
biztonságos átkelését javítani. Ezen kívül a Csákányi útnál megépült járdáknál is össze kell kötni két járdavégződést, s ezekkel
négy új gyalogátkelő létesül a településen, illetve a Gazda sorit is
újra festetjük.
Szóljunk az idei pályázatokról, hiszen több vár elbírálásra.
Hosszú évek után kiírásra került az országban az adminisztratív
középületek felújításának kategóriájában egy pályázat, bízom
benne, hogy annyi év után ebbe belefér a kultúrházunk tatarozásának a projektje is. Amelynek benyújtásán most dolgozunk.
Ki kell hangsúlyoznom, hogy mind a kultúrház tatarozása, mind
a parkok rendbe tétele esetében folyamatról van szó, amely a pályázat kidolgozásával, benyújtásával kezdődik, majd annak – reményeink szerinti – pozitív elbírálásával folytatódik, s csak ha
mindez lezajlott, foghatunk hozzá a közbeszerzéshez, s mindezek
után magához az építéshez. Tehát van egy építési terv, aztán egy
költségvetési terv, s csak ezeket követi maga a pályázat, amely jó
esetben nyertes lehet. Ezt csak azért tartom fontosnak megjegyezni, hogy mindenki lássa, a szándéktól a megvalósulásig sok a lépcsőfok. Bízom benne, hogy támogatást nyerünk, mert már nagyon
ráférne a kultúrházra egy alapos felújítás. Egyébként nyolc éve
nem volt olyan kiírás, amely a mi településünk esetében lehetőséget adott volna arra, hogy a kultúrházat tatarozzuk. Ezen kívül benyújtottunk egy támogatási igénylést az óvoda tatarozására is, itt
nem tudjuk, milyen kiírások lesznek, mert ez külföldi alapítványi
támogatásnak a lehetősége, de a kérelem ott van. Bízom benne,
hogy ez is sikeres lesz, hiszen idén ötven éves az óvoda épülete,
amelyen ez alatt – leszámítva az összekötő folyosó javítását – semmilyen komoly beruházás nem történt. A teljesség kedvéért el kell
mondanom, hogy 2012-től 5x kérelmeztünk szlovákiai forrásokat
az ovi tatarozására, sajnos eredménytelenül.
Az idei év Csallóközcsütörtök első írásos említésének 800. évfordulójának jegyében zajlik.
Egész évünk a jeles évfordulóról szól. Szeretnénk olyan dolgokat
megvalósítani, amelyek maradandóvá teszik ezt az évet. Kicsit nagyobb lesz a falunap, de kiadvánnyal is készülünk, amelyhez az
önkormányzat létrehozott egy szakmai stábot, melyben az önkormányzati képviselők mellett a helyi nonproﬁt szervezetek képviselői kaptak helyet. Első rendezvényünk egy tojásfa megvalósítása,
amely német példa alapján készül el. Ebben az esetben közösségi
összefogásra van szükség, hiszen azt szeretnénk, ha április 8-án
szimbolikusan 800 tojással (vagy a 800 szorzóival) tudnánk feldíszíteni a községháza előtti park egyik fáját.
Polgármester úr, köszönöm a tájékoztatást.
kövesdi

Rozhovor so starostom Péterom Őrym

Polgármester úr, kezdjük egy rövid visszatekintéssel a tavalyi
évre.
A 2016-os év a község költségvetését tekintve ismét egy kiegyensúlyozott évnek mondható, mert gondosan ügyeltünk a költségvetés
betartására, illetve arra, hogy a rendelkezésünkre álló pénzügyi
keretbe beleférjünk. Így 2016-ot sikerült három ezer euró plusszal
zárnunk. Az, hogy újra ilyen eredményt sikerült hoznunk azért is
kiemelkedő, mert az év folyamán nem kis összegeket fordítottunk
a projekt-előkészítésekre, tatarozásokra vagy akár a támogatásokra. Az önkormányzat természetesen már elfogadta az idei községi költségvetést, aminek kapcsán az egyik leglényegesebb dolog,
hogy az ismét azon ritka település leszünk, ahol nem növekednek
a helyi adók és illetékek. Gyakorlatilag nyolc év óta sem a hulladék szállítási díja, sem a helyi adóknak a mértéke nem emelkedik,
vagyis a csallóközcsütörtöki polgárok egy centtel sem ﬁzetnek többet idén, mint tavaly.
Pedig a költségek évről évre emelkednek.
Annak ellenére nem emeltünk adókat, hogy például a gyűjtőudvar
működtetése nem kis terhet ró a településre, minden alkalmazott,
ágdarálás (év elején például 90 tonna zöldhulladékot daráltunk
le), ez is pénzbe kerül. Pozitív hozadék, hogy ami hulladék a szelektív gyűjtéssel az udvarban megjelenik, az nem kerül ki a határba. Most például két új konténert helyeztünk ki, amelyekkel egy
szegényeket segítő alapítványnak (Humana) gyűjtjük a használt
ruhákat. Ebbe – s kérném a lakosokat, hogy ezt vegyék ﬁgyelembe
– olyan ruhát illik beletenni, amelyet valaki még viselhet.
Eredményeink közül többet említhetnék. Csak egyet a sok közül:
közös összefogással lezajlott a sportpálya öltözőjének felújítása.
Régebbi igény volt a lakosok részéről, hogy a Felső végen illetve
a kultúrház és a Felső vég közötti részen gyalogos átkelők létesüljenek. Ehhez közlekedésügyi projektet készíttettünk, amit a járási rendőrparancsnokság illetve a közlekedésügyi körzeti hivatal
hagy jóvá. Ez a két átkelő pozitív elbírálást kapott. Szó volt még

riaditeľstvo policajného zboru. Tieto dva
priechody boli schválené. V pôvodnom
projekte sa rátalo aj s tretím priechodom
v súvislosti s prestavbou priechodu pred
predajňou Jednota, ale ten projekt bol odmietnutý. Ale spomínané dva priechody sa
už čoskoro realizujú. Aj tým by sme chceli
zvýšiť bezpečnosť chodcov pri prechádzaní
cez hlavnú ulicu.
Okrem toho treba na Čakanskej ceste spojiť novovybudované chodníky, čo znamená,
že sa v obci vybudujú až 4 priechody, zároveň sa premaľuje aj priechod na Gazdovskom rade.

Beszélgetés Őry Péter polgármesterrel

dúfame – pozitívnym posudkom, a až potom môžeme začať s verejným obstarávaním a zároveň so samotnou stavbou. Teda:
je stavebný plán, rozpočtový plán, predkladanie projektu, ktorý – ak ide všetko hladko – sa schváli. Preto som to zdôraznil, aby
každý videl, že od zámeru k realizácii vedie
dlhá cesta.
Dúfam, že náš projekt podporia, lebo náš
kultúrny dom už veľmi potrebuje dôkladnú rekonštrukciu. Ináč, už 8 rokov nebola zverejnená taká výzva na predkladanie
projektov, ktorá by v prípade našej obce
bola poskytla možnosť na rekonštrukciu
kultúrneho domu.
Okrem toho sme žiadali o podporu na rekonštrukciu budovy materskej školy, nevieme síce, aké formy podpory prídu do
úvahy, lebo ide o zahraničné zdroje. V každom prípade je ale naša žiadosť evidovaná.
Pevne dúfam, že budeme mať úspech, lebo
budova škôlky v tomto roku už dovŕši 50
rokov, a zatiaľ sa tam toho veľa nezmenilo:
ak neberieme do úvahy opravu spojovacej
chodby a šatní, tak sa tam žiadne veľké investície neuskutočnili. Predsa by som rád
zdôraznil, že od 2012 až 5x sme žiadali
zdroje na rekonštrukciu materskej školy,
ale každýkrát márne.
Tento rok je v znamení 800. výročia prvej
písomnej zmienky o Štvrtku na Ostrove.
Celý rok je o tomto významnom výročí.
Chceli by sme realizovať také veci, ktoré
zvečnia tento rok. Deň obce bude trošku
veľkolepejší, ale pripravujeme aj publikáciu, na príprave ktorej sa podieľa samosprávou vytvorený odborný štáb, ktorá
pracuje za účasti predstaviteľov miestnych
neziskových organizácií. Prvá naša akcia
bude stavanie „veľkonočného stromčeka”
vyzdobeného kraslicami, ako sa to robí
v Nemecku. V tomto prípade potrebujeme
spoluprácu a podporu celej obce, lebo 8.
apríla by sme chceli v parku pred obecným úradom vyzdobiť jeden strom 800
veľkonočnými vajíčkami (alebo niekoľkonásobne 800 vajíčkami).

A 800. évforduló jegyében

Povedzme niečo o projektoch, lebo viaceré z nich čakajú na posudzovanie.
Po dlhých rokoch sa konečne vypísala výzva na predkladanie projektov týkajúcich
sa obnovy verejných (administratívnych)
budov. Dúfam, že do toho sa vmestí aj rekonštrukcia nášho kultúrneho domu: na
projektovaní sa už pracuje. Musím zdôrazňovať, že v prípade rekonštrukie kultúrneho domu a úpravy parkov ide o proces,
ktorý sa začína vypracovaním a predkladaním projektu, potom pokračuje – aspoň

Közélet

Pán starosta, pripomeňme si krátko
udalosti vlaňajšieho roku.
Rok 2016 bol z hľadiska rozpočtu vyrovnaným obdobím, lebo sme starostlivo dozerali na čerpanie rozpočtu, ako aj na to,
aby sme neprekročili limit ﬁnančných prostriedkov.
Tak sa nám podarilo uzavrieť 2016 s plusom 3 000 eur. To, že sa nám podarilo
dosiahnuť takéto hospodárske výsledky,
je aj preto výnimočné, lebo počas roka
sme mali viac výdavkov kvôli projektovým
prípravám, zaplateniu dlhov či podpory.
Samospráva už schválila tohtoročný rozpočet obce, z čoho vyplýva, že zase sme jedna z tých osád, kde sa nezvyšujú miestne
dane a polatky. Už osem rokov sa nezmenil
poplatok za odvoz komunálneho odpadu,
nenarástla ani miera miestnych daní, takže naši občania v tomto roku zase neplatia
ani o cent viac, než vlani.
Ale výdavky z roka na rok rastú.
Uveďme jeden príklad: prevádzkovanie
zberného dvora je pre obec ﬁnančne náročné: každý zamestnanec, drvenie konárov (v tomto roku sme rozdrvili až 90 ton
zeleného odpadu) stojí nemálo peňazí, ale
napriek tomu sme nezvýšili dane.
Pozitívnym prínosom separovania odpadu
je to, že sa odpad odovzdaný na zbernom
dvore už neobjaví v chotári obce. Teraz
sme v obci umiestnili dva nové kontajnery na zber obnoseného šatstva, v ktorých
zbierame šatstvo pre nadáciu Humana,
ktorá podporuje ľudí žijúcich v chudobe.
Preto prosím občanov, aby do nich vložili
len také oblečenie, ktoré je ešte nositeľné.
Z dosiahnutých výsledkov by som mohol
uviesť viaceré. Nech je tu aspoň jeden: vďaka spoločnému úsiliu sa nám podarilo obnoviť šatne na športovom ihrisku. Naši občania si už dávno želali, aby sa na Hornom
konci, ako aj medzi kultúrnym domom
a Horným koncom vybudovali priechody
pre chodcov. Preto sme dali vypracovať
dopravný projekt, ktorý musel odsúhlasiť
obvodný dopravný inšpektorát a okresné
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Húsvéti népi szokások és hiedelmek
(Folytatás az 1. oldalról)
A keresztény liturgia szerint húsvétvasárnapot megelőző vasárnapon, a virágvasárnapon a mai napig él a barkaszentelés:
a fűzfa ﬁatal hajtásait a pap a vasárnapi
misén megszenteli. A megszentelt barkához fűződő népi hiedelmek különböző
változatai Európa-szerte ismertek. Tájainkon a szentelt barkát nem volt szabad
a lakásba vinni, mert akkor „megbogarasodik a ház“, sok légy, apró féreg lesz
abban az esztendőben. Nagymagyaron
a szentelt barkát a disznóólak gerendái
közé szúrták, hogy ne legyen sok légy. Bősön úgy tartották, ha beviszik a szentelt
barkát a házba, „meggebednek a kislibák“. Ezeknek a vesszőknek különleges
mágikus erejük volt, így miután
hazahozták a templomból, a
szerhába (nádtető) vagy a padláson a cseréplecek alá szúrták. Úgy vélték, hogy megvédi
a házat minden veszedelemtől,
de leginkább a tűzvésztől, a villámcsapástól. Ezzel függ össze
az a szokás, hogy nagy égzengés idején a szentelt barkából
dobtak a tűzre, nehogy a villám
a házba üssön, vagy ahogy egy
doborgazi adatközlő mondta, „az isten
haragja ne találjon a házra, ne legyen a
ház a tűznek martalékja“. Gyógyító erőt
is tulajdonítottak a szentelt barkának.
Akinek fájt a torka, annak azt ajánlották,
nyeljen le egyet a szentelt barka virágából.
Doborgazon azt tartották, hogy ezen a napon el kell vinni a kisgyermeket a misére,
mert akkor jobban nyílik a torka, hamarabb megtanul beszélni.
Csallóközben nagypénteken a háziasszony
első dolga az volt, hogy körülsöpörte a
házat, hogy „ne menjen be a rossz, féreg
ne tanyázzon a házban“. Csilizradványon
a háziasszony szalmából csutakot csinált,
s a ház hátsó falát jól megdörgölte vele, és
háromszor egymás után mondta: „Bolha
ne legyen!“. Nagymagyaron úgy tartották,
hogy a nagypénteki hajnali söprögetéssel
elsöpörték a boszorkányok nyomait, akik

éjjel körbejárták a házat, mert a nyomukba
lépni veszélyes volt.
A nagyböjt utolsó napjához, a nagyszombathoz fűződő mágikus eljárások egy csoportja az egyházi liturgia szentelményéhez,
a tűzhöz kapcsolódott. Ezen a napon a
házakban általában nem raktak tüzet. A
pap által megszentelt tűz parazsából az
asszonyok vittek haza maguknak egy-egy
„szemet“, azzal gyújtottak tüzet húsvétvasárnap. A nagyszombati tűzszentelést a
nép Júdás tüzének nevezte, s így mondták:
„Égetik a Júdás fogait“. Hitték, hogy e tűz
parazsa megvédi a házat minden rossztól,
betegségtől.
Vidékünkön általánosan elterjedt a húsvétvasárnapi ételszentelés. Az első világhábo-

rúig teljes mértékben dívott ez a szokás,
majd a csallóközi falvakban még később
is előfordult, a Mátyusföldön azonban lassacskán elhagyták. Szokássá vált itt, hogy
ezen a napon a gazdasszony vagy a családfő étkezés előtt szenteltvízzel megszentelte
az ünnepi ételt. A liturgikus ételszenteléshez a gazdasszony kosárba, fehér szalvétába csomagolva húst (sonkát), bort, kalácsot, esetleg kenyeret és tojást készített.
Miután hazaértek a templomból, a szentelt
ételből fogyasztottak aznap először. Elsőként a tojást, a csallóközi népnyelv szerint
„kókannyát“, fogyasztották el. Általában
minden családtag számára külön egy-egy
tojást készítettek, de előfordult, hogy egy
tojást osztottak annyifelé, ahány tagú volt
a család. Úgy vélték, hogy így nagyobb lesz
az összetartás, megértés, szeretet a család
tagjai között. Ilyenkor a család távollevő

tagjait is számon tartották, megemlítették.
Hitték, ha megszentelt ételből fogyasztanak, az egész évben megvédi a családot a
betegségektől, bajtól. Egy csilizradványi
adatközlő szerint az elfogyasztott sonkából
maradt lapockacsontot eltették, s ha nagy
vihar volt, a tűzbe dobták, nehogy a házba
belecsapjon a villám. A húsvétvasárnapi
ételszentelményekből szoktak egy kis darabot a kútba is dobni, hogy a víz egész évben jó ízű, hideg legyen. Tejfalun a húsvéti
ételekkel egy kis sót is vittek megszentelni
a templomba, azt a kútba szórták, hogy a
víz meg ne kukacosodjon.
A lányok húsvétvasárnap délutáni foglalatossága a tojásfestés volt, de néhol
már nagyszombaton megfestették a tojást, és vitték az ételszentelésre. Tájainkon az egyszínű
piros tojás volt divatban. Az
üzletben vett cigória piros
csomagolópapirosát használták leggyakrabban a festésre.
Az ügyesebbje gyufaszál segítségével, szalmiáksóval lemaratta a festéket a tojásról, így
képzett formákat. A karácsonyi
ünnepekhez hasonlóan, húsvétvasárnap sem mosogatták el a
piszkos edényt, hanem letakarták, s csak
másnap mosták el. A hosszú nagyböjti időszak csendje után, húsvétvasárnap estére
újra mulatság volt, kiemelkedő szórakozási alkalom a faluközösség számára.
A Csallóköz egész területén és a Mátyusföld déli, középső részén lakó magyarok
körében húsvéthétfőn a lányokat, aszszonyokat friss vízzel locsolták meg. Ez a
termékenységet, frisseséget, tisztaságot
jelképező szokás napjainkig megmaradt.
Csupán néhány, Mátyusföld északi részén fekvő magyar faluban (Vágkirályfa,
Vághosszúfalu) volt szokás a „suprálás“,
azaz a lányokat, asszonyokat fűzfakorbácscsal csapkodták meg. Az öntözés fejében a
legények a lányoktól piros tojást kaptak,
amely a termékenység szimbóluma volt,
néhol pedig szalagot a keblükre.
Részlet Danter Izabella írásából

(Pokračovanie z 1. strany)
V našich končinách sa posvätené bahniatka nesmeli vniesť do domu, do obytných
miestností, lebo sa verilo, že v tom prípade bahniatko prinesie rok plný hmyzu,
v dome bude veľa múch a červíkov.
V Zlatých Klasoch posvätené bahniatka strkali medzi trámy v chlieve, aby nebolo veľa múch. V Gabčíkove sa verilo, že
ak zoberú posvätené bahniatko do domu,
tak „zdochnú husičky“. Týmto posväteným
prútom sa pripisovala aj magická sila, preto ich gazdovia po návrate z kostola strkali
pod strechu príbytku alebo ich schovali na
povale. Tradovalo sa, že tieto bahniatka
chránia dom pred každým nebezpečenstvom, ale predovšetkým pred požiarom
a hromom.
S tým súvisí aj tá obyčaj, že sa v čase hromobitia spaľovali posvätené bahniatka,
aby blesky ani náhodou neudreli do domu,
ako sa v Dobrohošti hovorí: „aby Boží hnev
nenašiel dom, aby dom neľahol popolom“.
Posvätenému bahniatku sa pripisovali aj
liečivé sily. Tomu, koho bolelo hrdlo, odporučili zjesť jeden kvietok posväteného bahniatka. V Dobrohošti bolo zvykom, že v deň
posvätenia bahniatok vzali na omšu rodiny
aj malé deti, aby sa im rýchlejšie „otváralo
hrdlo“, t. j. rýchlejšie sa naučili rozprávať.
Na Žitnom ostrove gazdiné na Veľký piatok hneď zarána ometali celý dom, aby „
sa tam zlo nedostalo a červíky tam nenašli
útočisko“. V Čiližskej Radvani uviazala gazdiná zo slamy metličku, ktorou dôkladne
utrela zadnú stenu domu a trikrát nahlas
zopakovala: „Nech nie sú blchy!“ V Zlatých
Klasoch verili, že zametaním nadránom
na Veľký piatok odstraňujú stopy všetkých
bosoriek, ktoré sa v noci obšmietali okolo
domu, lebo bolo by nebezpečné kráčať po
ich stopách.
K poslednému dňu veľkého pôstu, k Bielej sobote sa viažu mnohé magické obrady, ktoré sú spojené s cirkevnou liturgiou
a svätým ohňom. Z ohňa, ktorý zapálil farár, si gazdiné zobrali „po jednom očku“,
aby tým rozžeraveným uhlíkom vo Veľkonočnú nedeľu zapálili nový oheň. Zapaľovanie ohňa na Bielu sobotu ľudia nazývali
Judášovým ohňom a hovorievalo sa, že „sa
spaľujú Judášove zuby.“ Ľudia verili, že

uhlíky z tohto ohňa chránia príbytky pred
zlom a chorobami.
V našom regióne veľmi rozšírené bolo veľkonočné svätenie jedál. Až po I. svetovú
vojnu bol tento zvyk všeobecne známy, až
potom sa dostal do pozadia: na Žitnom
ostrove sa ešte vyskytol, ale na Matúšovej
zemi sa tento zvyk pomaly úplne vytratil.
Stalo sa zvykom, že gazdiná či hlava rodiny pred jedením svätili sviatočné jedlo:
pokropili ho svätenou vodou. Na liturgickú
vysviacku jedál pripravili gazdiné košík, do
ktorého vložili do bieleho obrúska zabalenú šunku, víno, koláče, prípadne chlieb
a vajcia.
Po návrate z kostola sa v ten deň prvýkrát
jedli z posvätených jedál. Najprv sa konzumovali vajíčka. Najčastejšie pripravili
toľko vajíčok, koľko členov mala rodina,
ale stávalo sa, že jedno vajce rozdelili medzi členmi rodiny. Domnievali sa, že tak sa
ešte viac upevňuje súdržnosť rodiny a láska medzi nimi. Pri tejto príležitosti si spomenuli aj na neprítomných členov rodiny.
Ľudia verili, že konzumácia posväteného
jedla zabezpečuje ochranu celej rodiny
pred chorobami a zlom. Respondent z Čiližskej Radvane uviedol, že kosť z veľkonočnej šunky vždy odložili, a ak sa strhla
veľká búrka, hodili do ohňa, aby do príbytku neudrel hrom. Zo zvyškov posvätených veľkonočných jedál malý kúsok

hodili aj do studne, aby jej voda bola celý
rok chutná a studená. V Mliečne spolu
s veľkonočnými jedlami dali posvätiť aj
soľ, ktorú potom nasypali do studne, aby
ostala voda číra.
Dievčatá maľovali vajíčka poobede vo Veľkonočnú nedeľu, ale v iných končinách sa
maľovali kraslice už na Bielu sobotu, potom ich zobrali spolu s jedlom do kostola
na posvätenie. U nás boli najobľúbenejšie
jednofarebné červené vajcia. Ako farbivo
sa používal baliaci papier od cigórie. Šikovnejšie dievčatá pomocou salmiaku a zápaliek nakreslili na vajíčka aj rôzne motívy.
Podobne ako na Vianoce, tak ani vo Veľkonočnú nedeľu neumyli gazdiné špinavý
riad, len prikryli a umyli až na druhý deň.
Po tichom období veľkého pôstu sa v nedeľu zase konali zábavy pre celú dedinu.
Vo Veľkonočný pondelok Maďari na celom
Žitnom ostrove, na juhu a v strede Matúšovej zeme polievali dievčatá a ženy studenou vodou. Táto čistotu a plodnosť symbolizujúca obyčaj sa zachovala až dodnes.
Len v niektorých osadách severnej Matúšovej zeme (Kráľová nad Váhom, Dlhá nad
Váhom) bolo zvykom „šuprovať“, t. j. šibať
ženy vŕbovým prútom. Za polievačku chlapi dostali výslužku: červené vajce – symbol
plodnosti – alebo im dievčatá pripli na
hruď stuhu.
(Úryvok z práce pani Izabella Dantner)

Ľudové tradície
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A Bežné výdavky celkom
Školstvo celkom
Školská jedále pri MŠ

5

Materská škola

4

Školská jedále pri základnej škole

3

2 Základná škola- Alapiskola -školský klub detí
1 Základná škola- Alapiskola

8 500,00 €
744 377,00 €
266 870,00 €
23 345,00 €
83 550,00 €
14 760,00 €
26 040,00 €
119 175,00 €
477 507,00 €

Obec celkom

12 716,00 €

10 Verejné osvetlenie

46 138,00 €

Kultúrny dom, knižnica, de obce

9

Rozvoj obce- cintorín a verejná zele

8

Športové ihrisko a dotácia pre futbalový klub

7

Miestne komunikácie

6

Požiarna prevencia

5

Matrika

4

Stavebný úrad

3

Odpadové hospodárstvo

2

Výdavky obce - zabezpeenie bežných úloh

1

17 170,00 €
19 650,00 €
6 222,00 €
3 536,00 €
5 792,00 €
13 084,00 €
59 351,00 €
293 848,00 €

Výdavky
Príjmy spolu:
Príjmy Základná škola- Alapiskola

782 853,00 €
2 000,00 €
6 723,00 €

B Fian né operácie

5 578,00 €

B Kapitálové príjmy
A Bežné príjmy spolu
Ostatné príjmy z preneseného výkonu štátnej správy

8

Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

7

Nedaové príjmy

6

Miestny poplatok za komunálny odpad

5

Da za užívanie verejného priestranstva

4

Da za psa

3

Da z nehnutenosti

2

Výnosy dane z príjmov

1

Príjmy

Rozpočet obce na rok 2017
4

Rozpočet

768 552,00 €
19 399,00 €
101 695,00 €
83 671,00 €
32 500,00 €
700,00 €
1 545,00 €
91 314,00 €
437 728,00 €

loskör és az alapiskolai diákjai elevenítették fel a forradalom eszméit. A megemlékezés a himnusz közös éneklésével zárult.
(mészáros)

1 Invetiné výdavky

úr ünnepi beszédében a forradalom üzeneteiből magyarságunk megtartását emelte
ki a jelenkori Felvidék számára, az ünnepi
műsorban pedig a Csallóközcsütörtöki Da-

8 500,00 €

É

vzáróval kezdte az évet a Csemadok
Csallóközcsütörtöki
Alapszervezete,
amelyen a szervezet újjáalakulásának első
évét értékelte ki a vezetőség a megjelent tagok és a vendégek előtt. Az önkormányzati
hivatal kistermében barátságos hangulatban mentünk végig az elmúlt év sikerein,
és vázoltuk fel a terveket a 2017-es évre,
amely a Csemadok számára is fontos év, hiszen aktívan kívánunk részt venni a falunk
első írásos említésének 800. évfordulóját
ünneplő év eseményeiben.
A tavalyi évből elsősorban azt emelhetjük
ki, hogy újra közösségként ünnepeltük
meg március 15-ét, és először tartottunk
Csütörtökben megemlékezést az 56-os
forradalom tiszteltére. A legnagyobb siker
azonban a SzalmaSzalon volt, amelynek
második évadán máris dolgozunk.
Az idei év első Csemadok rendezvénye a tavalyihoz hasonlóan az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartott
megemlékezés volt, amelyre idén március
19-én került sor a csütörtöki kopjafánál. A
zord idő ellenére szép számban gyűltünk
össze, hogy tisztelegjünk nemzeti hőseink
emléke előtt. Az eseményen képviseltették
magukat a helyi cserkészek és az önkéntes
tűzoltó testület is. Őry Péter polgármester

B Kapitálové výdavky celkom

29 976,00 €

Ünnepi megemlékezés a kopjafánál

C Finan né operácie

782 853,00 €

Közélet

Výdavky obce spolu

4

12

Költségvetés

Közélet - Kultúra

Tíz éves a Csallóközcsütörtöki Daloskör

Községi költségvetés 2017
Bevételek
1

Bevétel a jövedelemadóból

2

Ingatlanadó

3

Eb adó

4

Közterület használati adó

5

Kommunális hulladék helyi illetéke

32 500,00 €

6

Nem adóból származó bevételek

83 671,00 €

7

Oktatásügyi feladatok elvégzésének állami támogatása

101 695,00 €

8

Átruházott államigazgatási hatáskörök finanszírozása

19 399,00 €

A Általános bevételek összesen

437 728,00 €
91 314,00 €
1 545,00 €
700,00 €

768 552,00 €

B Beruházási bevételek

5 578,00 €

C Pénzügyi operációk összesen

6 723,00 €

Alapiskola betévelei
Bevételek összesen

2 000,00 €
782 853,00 €

Kiadások
1

Községi kiadások - általános feladatok elvégzése

2

Hulladékgazdálkodás

59 351,00 €

3

Építésügyi hivatal mködtetése

13 084,00 €

4

Anyakönyvi hivatal mködtetése

5 792,00 €

5

Tzoltóság megelz feladatai

3 536,00 €

6

Helyi utak karbantartása

6 222,00 €

7

Sportpálya karbantartása és a futball klub támogatása

19 650,00 €

8

Temet és zöld övezetek karbantartása

17 170,00 €

9

Kultúrház, könyvtár, falunap

46 138,00 €

10 Közvilágítás
Községi kiadások összesen
1 Alapiskola

293 848,00 €

12 716,00 €
477 507,00 €

Napközi

26 040,00 €

3

Általános iskolai étkezde

14 760,00 €

4

Óvoda

83 550,00 €

5

Óvodai étkezde

23 345,00 €

A Általános kiadások összesen
1 Beruházási kiadások

266 870,00 €
744 377,00 €
8 500,00 €

B Befektetési kiadások összesen

8 500,00 €

C Pénzügyi operációk összesen

29 976,00 €

Kiadások összesen

„Aki énekelni akar, mindig talál dalt hozzá.“ Ez a mondás akár a krédója is lehetne a Csallóközcsütörtöki Népdalkörnek,
amely idén jubilál. Mert hogy éppen tíz éve
annak, hogy Posvancz Margitka kilincselni kezdett, és egymás után győzködte az
énekelni tudó csallóközcsütörtöki asszonyokat, hozzanak össze egy énekkart. Pontosabban Daloskört, mert hiszen a daloló
asszonyok repertoárja azóta is meglehetősen gazdag: kezdve a népdallal, magyar
nótával, műdalokkal, folytatva a kórusművekkel, az egyházi karénekkel bezárólag.
Vagyis éppen azzal, amire az alkalom és az
igény szerint szükség van – nyilatkozza Fodor Éva, a Daloskör vezetője.
2007. január 15-én tehát az éneklés szeretete hozta össze a kis csoportot, amely
fokozatosan bővült, s napjainkban 14 állandó taggal rendelkezik. Időközben néhányan kiváltak, de mindig újak léptek a
helyükbe. A lényeg, hogy mindig akadtakakadnak új, lelkes énekesek, akik csatlakoznak a csoporthoz.
Az eredeti szándék az volt, hogy összegyűjtsék és műsoraikban felelevenítsék a lassan
feledésbe merülő magyar népdalokat, remélve, hogy a magyar népdalkincs termő
talajra talál a ﬁatalok szívében és zenei
ízlésében is. Hogy ez nem volt hiú ábránd,
azt bizonyítja az a tény, hogy a Daloskör
tagjai között megtaláljuk az ifjabb nemzedék képviselőit is, amiként a fellépések nézői között sem hiányoznak a ﬁatalok.
Az elmúlt tíz év alatt a Daloskör rengeteg

fellépést abszolvált. Több alkalommal részt
vett a balatonedericsi szüreti ünnepségen,
dunaszerdahelyi nyugdíjas fesztiválon, a
hagyományápolók járási versenyén, hogy a
környező településeken történt fellépéseket ne is soroljuk. Idehaza nem múlhat el
szinte egyetlen közösségi rendezvény sem
– anyák napja, nyugdíjasok köszöntése,
falunap, március 15-i koszorúzás, adventi,
karácsonyi ünnepségsorozat –, amelynek
fényét és ünnepélyességét ne emelné a Daloskör fellépése.
Amiről talán kevés szó esik a hagyományápolás kapcsán: ezek az asszonyok heti
rendszerességgel áldozzák fel a szabadidejüket a próbákra, félre téve a napi gondokat,
előtérbe helyezve a csoport munkáját. „A

119 175,00 €

2

Oktatásügyi kiadások összesen

5

782 853,00 €

A Daloskör jelenlegi tagjai:
Ágh Piroska
Faragó Mária
Franó Edit
Hamar Erzsébet
Hamar Katalin
Kállay Terézia
Lazík Hedvig

Mogrovics Mária
Nemecz Éva
Posvancz Erzsébet
Posvancz Margit
Rádó Piroska
Valacsay Olga
Vezető: Fodor Éva

Volt tagok:
Ágh Hajnalka
Lazík Judit
Mucska Regina
Nagy Erzsébet

Suba Hajnalk
Šnirc Edit
Valacsai Natália
Valacsay Matild /Hilda néni
Varga Erzsébet

daloskörök többsége csak népdalokat énekel, vannak külön magyar nótát éneklők is, a
templomi énekkarok pedig csak egyházi zenével foglalkoznak – mondja Fodor Éva. – Mi
szeretnénk megfelelni a helyi elvárásoknak,
s minden felkérésnek eleget tenni. Ez nem
könnyű feladat, komoly felkészülést igényel,
hiszen fel kell kutatnunk az alkalomhoz illő
dalokat, azokat sokszorosítani, csokorba
kötni, betanulni a szöveget és a dallamot,
vagyis összeállítani az éppen aktuális repertoárt. Ez bizony mindenki számára komoly
kihívás. Sokan nem is gondolják, hogy egy
10-15 perces műsor mennyi ráfordított időnek és munkának a gyümölcse.“
Az önfeláldozásnak egyre gyérülő, szép
példája ez napjainkban, amely a közösséget közösséggé kovácsolja.
„Az éneklés közelebb hozott bennünket
egymáshoz, barátokra, segítőkész társakra
leltünk az énekkaron belül. A próbák nagyon jó hangulatban telnek, s aki esetleg
fáradtan, szomorúan érkezett, biztosan
felfrissülve, vidáman, felszabadultan indul haza.” – írta néhány éve Fodor Éva. S ez
azóta is így van. Immár tíz éve.
Gratulálunk nekik, és kívánjuk, hogy a tíz
esztendőt további termékeny évtizedek
kövessék, hogy a csallóközcsütörtöki polgárok örömére és szellemi épülésére szolgáljanak.
- ik -

6

Oktatás

Krónika

Az idei beíratáson sok elsős lehet, de...
A

kárcsak a régió többi kisiskolája, a
csallóközcsütörtöki alapiskola sincs
könnyű helyzetben. Az okok közismertek:
kevés a gyermek. Emiatt az önkormányzat
tavaly nem túl népszerű intézkedésre kényszerült: a képviselők döntése alapján közös
igazgatás alá vonták a magyar és a szlovák
tagozatot. Az előző tanévhez képest, amikor
61 tanuló járt az iskolába (41 magyar, 20
szlovák) a mostani tanév 48 tanulóval indult,
közülük 33 a magyar és 15 a szlovák tanuló.
Fodor Éva igazgatónő bizarr helyzetet vázol.
Ha minden igaz, idén megtörik a jég, hiszen az óvodában sok a végzős nebuló.
Idén az óvodai létszám alapján valóban nagyon sok lesz a tanköteles gyermek, és az
lenne az ideális, ha ezek a gyerekek a mi
iskolánkban, helyben tanulnának. A szülők is úgy nyilatkoztak, hogy ide szeretnék
adni a gyermekeiket, ugyanakkor feltételül
szabták, hogy akkor adják ide a csemetéiket, ha az első osztály nem lesz összevont.
Ezt azonban előre nem lehet megígérni, ez
annak a függvénye, hány gyermeket íratnak
be első osztályba a szüleik. Ha összejön a
kívánt létszám, természetesen lesz különálló első osztály, ezt azonban mi nem tudjuk
garantálni, ez a szülők döntésén múlik.
Magyar, vagy szlovák osztályba írandó
gyerekekről beszélünk?
Ezeknek a szülőknek nagy része magyar,
és magyar gyermekekről van szó. De már
tavaly „rájöttek“ arra, hogy ha magyar létükre szlovák iskolába akarják adni a gyereküket, az összes környékbeli iskolában

elutasításra találnak, azok ugyanis megteltek. Vagyis maradnának helyben, de
feltételeik vannak. A másik, nem kisebb
probléma, hogy ezek a gyerekek, talán egy
kivétellel, nem tudnak szlovákul. Olyan
magyar gyereket, aki nem tud szlovákul,
felelőtlenség szlovák iskolába adni, és elvárni a tanító nénitől, hogy majd ő megtanítja. Hiszen a tananyag fel van osztva tíz
hónapra, s ha a gyerek nem tartja a lépést,
örökre lemarad. Aki tanult pedagógiát és
pszichológiát, tisztában van vele, hogy a
gyereket anyanyelven kell tanítani.
Mégis mi várható április közepén, a beíratáskor?
Őszintén szólva nem tudom, mire számíthatunk, kíváncsian várjuk, hogyan döntenek a szülők. A magyar tagozatra április
19-én, a szlovákra 20-án lesz a beíratás.
A helyzet úgy fest, hogy körülbelül 15
gyermeket készülnek a szlovák tagozatra
íratni, és 5-7 gyermeket a magyarba. Természetesen tartottunk nyitott napot, amelyen március 29-én délelőtt részt vehettek
a szülők, és betekintést nyerhettek iskolánk mindennapi életébe.
Az iskola összevonása – mint az előzőekben már írtunk róla – elég furcsa reakciót váltott ki némelyik szlovák pedagógus kollégában.
Igen, akadtak köztük, akik azonnal eltávoztak az iskolából. Mostanára úgy-ahogy
sikerült helyrehoznunk az ott fennálló nagy
hiányosságokat. Közöltem is a szülőkkel:
volt itt szlovák tanító néni, aki nem tudott

magyarul, s meg is tiltotta a gyerekeknek
a magyar beszédet. Az is lehet, hogy a gyerek
megtanult magyarul, de azzal együtt elkezdte szégyellni a magyar anyanyelvét. A másik
dolog, hogy megtanította ugyan a gyerekeket
szlovákul, de hogy másra alig, az is biztos.
A szlovák iskolában eleve kevesebb is a tanóra, mint a magyarban. Most, hogy második
éve vagyunk közös igazgatás alatt, végre
már tudunk velük közösen dolgozni. Ki kell
mondjam: az első lépésekben helyre kellett
állítani a rendet, ami nem ment egyik napról
a másikra. Az eredetileg ott tanító pedagógusok közül ugyanis már egy sincs jelen.
És ki tanít a szlovák iskolában?
Még most, tanév közben is elment két tanító néni, és nem volt, aki tanítson. Nagyon
nehéz szlovák iskolába szlovák pedagógust
találni. A környékbeli iskoláktól kértem tanácsot, adjanak tippeket, kontaktusokat,
hogy pótolhassuk a hiányt. Találtunk például, jobb híján 1-4-es magyar-történelem
szakos magyar tanító nénit, aki egyébként
becsülettel állja a sarat. Vagy például öszszevontuk a szlovák és a magyar napközit,
és a szlovák napközis pedagógus átment
tanítani. Egyszóval szükségmegoldásokra
kényszerültünk, de még így is nagyobb a
rend és a fegyelem, mint annak előtte volt.
A fent említett szülők pedig tiszta szlovák
tanítónénit akarnak. Találtam egyet, aki
anyasági szabadságról tér vissza, de még
az ő személye sem biztos, mert ha talál Dunaszerdahely közelében állást, lakhelye miatt azt fogja választani. Ebből a szempontból kissé periférián fekszünk, amit nehéz
megértetni az emberekkel. Másik gond,
hogy az összevont osztályokban való tanítás nem túl attraktív a pedagógusok számára. Ugyanakkor hadd jegyezzem meg, hogy
iskolánk gazdag szakköri tevékenységgel és
sok versenyen való részvétellel bizonyítja
életképességét. Összegezve: nem vagyunk
könnyű helyzetben, de ha több gyermek érkezik, mint amennyi távozik (3 kilencedikes
a magyar és 2 negyedikes a szlovák tagozatról), már könyebb helyzetben leszünk.
A sok gyerek nagyobb, de örömtelibb gondot jelent.
kövi

EGY KIS NÉPRAJZ

A

hogy valamikor minden falunak megvoltak a boszorkányai, a
tüzesemberek is megjelentek a falvak
határában. Századokkal korábban e
titokzatos tűzláng még a falu képzettebb embereit (pap, tanító, jegyző) is
ámulatba ejtette, ők sem tudták mire
vélni, megmagyarázni ezt a jelenséget. Erről olvashatunk Náray György
csallóközcsütörtöki plébános 1678ban készült feljegyzésében: ,,1678-ban
az aratás után, Nagyboldog-asszony
ünnepe táján már mintegy hat éve látható éjszakánként megjelenő különös
tűz lobban föl a mezőségben. Az egész
kerület különböző tájain egyszer két,
esetenként három helyen is föltűnik, s
akiknek este utazniok kell, azokat szinte halálra rémíti. A nép nyelvén tüzes
embernek hívják. 1677-ben a csákányiak nem mertek hajnali misére jön-

ni a tüzes ember gyakori megjelenése
miatt.” Dr. Still Ferenc, ferences rendfőnök az Adalékok Csütörtök mezőváros történetéhez című tanulmányában
szintén idézi a krónikát, s azt írja, hogy
,,ez a különös tűz a fent említett időben újra megjelent, és Forgách László
özvegyének egész házanépe, sőt maga
az özvegy is látta a ház előcsarnokából.
Náray tisztelendő urat is odahívták, aki
a házbeliekkel együtt hosszasan vizsgálta a tüzes lángot, amely a Somorja
felé eső mezőségen imbolygott. Először
úgy vélte, hogy valamiféle természetes
jelenség, de azután maga is csodálatos
tűznek tartotta, mivel hol eltűnt, hol
embermagasságú lángot vetett, egyszer kisebb, máskor nagyobb, esetenként halványabb, majd fényesebb lett.”
Marczell Béla: A Csallóköz hiedelemvilága
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Sport

Közélet

Jöjjenek a hazai győzelmek!

Mi is hozzájárulunk a tojásfához

N

ok örömteli pillanat van már mögöttünk
ebben az évben is. Hagyományainkhoz
híven minden hónapban kétszer találkozunk
a gyerkőcökkel. Minden alkalommal az évszakhoz, illetve egy-egy ünnepnaphoz kötjük
foglalkozásainkat. Törekedünk arra is, hogy
lehetőségeinkhez mérten olyan vendégeket
is elhívjunk afoglalkozásainkra, akik régi
mesterséggel ismeretetik meg a gyerekeket.
Erre nyílt lehetőségünk a februári foglalkozás alkalmával, amikor a csütörtöki születésű Miklós Judit (Hamar Judit) látogatott el
hozzánk. Az ő segítségével ismerkedhettek
meg a gyerekek a kosárfonással. A foglalkozás végére egész helyes kis kosárkák készültek. Ezúton is köszönjük Juditnak, reméljük
lesz folytatása is a közös munkának. Folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket,
hogy a játszóházas gyerekek megmutathassák tehetségüket. Erre kitűnő alkalom volt
az elmúlt hónapban a légi Benyovszky Rudof
Alapiskola által meghirdetett Szivárványos
álmok elnevezésű rajzverseny. Kilenc játszóházas nebuló kapcsolódott be alkotásával
a versenybe. Közülük díjazott lett Mészáros
Lucka, Nemecz Adél és Nemecz Zoé, valamint különdíjat kapott Sill Kata.
Már hagyományosan februárban meghirdetjük a Rajzolj és nyerj! rajzpályázatunkat. Ebben az évben március végéig
várjuk Az éltető víz, valamint Régi vizes
mesterségek témában a gyerekek alkotásait. Folyamatosan érkeznek a szebbnél
szebb rajzok, bízunk benne, hogy április
21-én csodálatos kiállítást nyithatunk meg
az elkészült rajzokból. Ekkor kerül sor a
beérkezett rajzok díjazására is, amelyre
mindenkit sok szeretettel várunk.
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén
is folytatjuk a játszóházas gyerekekkel
illetve anyukákkal az irodalmi színpad
próbáit. Idén Tündér Ilona és Árgyélus történetét dolgozzuk fel, ötvözve a csallóközi
mondákkal. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani ifj. Gasparík Ferencnek, aki a
mesében szereplő népdalokat hangszerelte. A próbák nagy lendülettel haladnak, hiszen a rajzverseny értékelőjén szeretnénk
bemutatni a darabot, ily módon is szeret-

agy fába vágta a fejszéjét a Csallóközcsütörtöki FC futballcsapat
vezetése tavaly nyáron, amikor benevezett az V. osztályba. Az őszi
forduló végén – a bajnokság félidejében – a csapat a 13. helyen végzett, elsősorban annak „köszönhetően“, hogy bár kint, az erősebb
ellenfelekkel szemben is győzni tudott, hazai pályán könnyűnek tűnő
meccseket veszített. Ez a pár mérkőzés aztán nagyon hiányzott az elszámolásnál, hiszen ha az otthoni győzelmek bejöttek volna, vígan
a középmezőnynek akár elején is végezhetett volna a csapat.
A vezetésben azóta annyi változott, hogy Tóth Árpádot, aki ideiglenesen vezette a szakosztályt, Nagy Róbert váltotta fel. Az új vezetőt
kérdeztük terveikről.
„Az első fordulóban ugyan 2:0-ra kikaptunk Illésházán, ám az
első hazai meccsünket 4:0-ra nyertük. A mérvadó tehát a két hazai
mérkőzés lesz. Ha ezeket hozni tudjuk, akkor lényegesen feljebb
léphetünk. Személy szerint tisztában vagyok a helyzettel, hiszen
édesapám is tizenegy évig volt sportelnök Csallóközcsütörtökben,
tehát ebben a légkörben nőttem fel magam is. Szerencsére többen
is mellém álltak, és bízom az ígéretükben. A gólszegénységünk talán abból adódik, hogy feljebb léptünk egy osztállyal, miközben
a játékoskeret az első félévben nem változott. Most egy játékosunk
távozott, de sikerült két futballistát visszahoznunk, aki azelőtt nálunk focizott. Óriási pluszt jelenthet a csapatnak, hogy sikerült egy
új kapust is leigazolnunk. Igaz, kissé távolról kénytelen ide utazni,
hiszen Lozornón lakik, ám mielőtt oda költözött volna, nálunk fut-

ballozott. Az edző stupavai, így együtt jönnek, felvéve Pozsonyban
a többi játékost. Ismertük, tudtuk, hogy nagyon ügyes a srác, és
örülök, hogy sikerült vele megegyeznünk. Az iﬁcsapattal jelenleg
úgy állunk, hogy van öt játékosunk, akik játszhatnak a felnőtt csapatban is, s ha szükség van rá, rájuk lehet támaszkodni. Feltétlenül
szeretném megemlíteni, hogy a diákcsapatunk jelenleg 30 tagú,
s ebből tizenketten játszanak a bajnokságban. A régi csütörtöki
játékosokból sikerült hozzájuk edzőt szerezni, név szerint Sarlós
Marekot és Szabó Marekot. Ők hosszú évekig segítették a klubot,
s miután befejezték az aktív sportolást, így vesszük hasznukat a
továbbiakban. Januártól ők irányítják a ﬁatalokat.“
„A bent maradás lényegében adott – nyiltakozta Nagy Róbert –,
de a merészebb elképzelésünk sem indokolatlan, hogy a hatodik
hely körül végezzünk, hiszen a pontok arányát tekintve nem nagy
a különbség a csapatok között. Az első két-három csapaton kívül
bárki megverhet bárkit. A tabella végén kullogó Nádszeg és Jóka is
erősített, így eléggé kiegyensúlyozottá vált a mezőny. Szerencsére
a szurkolók is szeretik a csapatot, hiszen a legutóbbi hazai mérkőzésen például 350 körüli volt a nézőszám.“
Az új szakvezető végül fontosnak tartotta kiemelni, hogy sikerült
a futballpálya melletti épületet belülről is átalakítani, amiért az
önkormányzat segítsége mellett köszönet illeti mindazokat, akik
munkájukkal, adományaikkal ehhez hozzá járultak. Most már az
egész épület megújult, a mennyezettől a padlóig.
kövi

V. liga Juh ZsFZ
#

Klub

M

Gy

V

V

Gólarány

pontok

+ pontok

1

„FC Nový Život“

18

16

0

2

62:10

48

18

2

ŠK FC Vydrany

18

9

5

4

48:18

32

2

3

NAFC Veľké Blahovo

17

9

3

5

25:23

30

3

4

TJ ŠM Janíky

17

9

1

7

33:20

28

4

5

TJ Lehnice

18

8

4

6

34:27

28

4

6

ŠK Šoporňa

17

7

5

5

38:27

26

2

7

FC Pata

18

7

5

6

34:24

26

2

8

TJ Kostolné Kračany

18

7

5

6

28:30

26

-1

9

TJ Družstevník Topoľníky

17

7

4

6

26:19

25

-2

10

ŠK Váhovce

18

8

1

9

31:33

25

-2

11

FK Zlaté Klasy

18

7

4

7

18:28

25

-2

12

FC Štvrtok na Ostrove

18

7

1

10

28:27

22

-8

13

TJ Horné Saliby

18

6

4

8

31:33

22

-2

14

FC JELKA

18

2

2

14

11:59

8

-19

15

TJ Družstevník Trstice

18

2

0

16

11:80

6

-21

16

OFK Rapid Ohrady (odstúpené)

0

0

0

0

0:0

0

0
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S

nénk megörvendeztetni a csütörtöki illetve
a környékbeli gyerekeket, akik ellátogatnak a díjátadóra.
Március folyamán a közelgő húsvétra is készülődtünk, sok egyéb húsvéti dísz mellett
elkészítettük azokat a hímes tojásokat is,
amelyekkel szeretnénk hozzájárulni a falusi tojásfa díszítéséhez.
A jövőt illetőleg is sok tervünk van. Kiemelt
fontosságú esemény a játszóházas tevékenységek közül a Nyári Kézműves Napok
elnevezésű foglalkozás, amelyre idén 2017.
július 10-14-én kerül sor. Gazdag programmal várjuk majd a falu apraja-nagyját és

a szüleiket is. Ebben az évben több olyan
foglalkozásunk is lesz, amelyekkel megemlékezünk Csallóközcsütörtök első írásos
említésének 800. évfordulójáról. Többek
között elkészítjük majd templomunk kicsinyített változatát, a régi vásárok makettjét,
megfestjük falunk címerét, valamint folytatjuk a gyerekek körében nagyon népszerű helytörténeti vetélkedőt, a Falukatatót.
Bízunk abban, hogy a sok program közül
mindenki megtalálja a kedvére valót. Mindenkit sok szeretettel várunk programjaink bármelyikére, hogy közösen éljük át az
alkotás örömét.
Sill Zsuzsanna
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Képben, szóbanKépben,
szóban
Képben,
szóban
Képben, szóban

Q A 800. évforduló jegyében

Q Idén is volt dőrejárás

A Vöröskereszt Csallóközcsütörtöki
Helyi Csoportja idén is megrendezte a
már nemes hagyománynak számító dőrejárást. A település év eleji egyik legnagyobb közösségi eseményére – amely
ezúttal is megmozgatta a résztvevők fantáziáját – február 25-én került sor.
A vöröskereszt tevékenysége természetesen nem merül ki ebben a hagyományápoló rendezvényben. Mint Lazik Károly,
a csoport vezetője lapunknak elmondta,
január 27-én megtartották a szokásos évzáró közgyűlésüket. Az értékelés
szerencsére arról is szólhatott, hogy a
távozó idősek helyére mindig jelentkeznek ﬁatal tagok, tehát a tevékenységük
folyamatos. A mintegy hatvan tagot
számláló szervezetben 34 a stabil véradó. Természetesen rajtuk kívül is akadnak a községben önzetlen, másokon
segítő emberek, hiszen például tavalyelőtt Jánsky-aranyplakettet kapott egy
csallóközcsütörtökbe nemrég költözött
lakos, aki nem tagja a szervezetnek. Legközelebb áprilisban terveznek vért adni,
nyilatkozta Lazik Károly.
A dőrejárás már tizenhatodik éve tarkítja a csallóközcsütörtöki közösségi rendezvények sorát. Amelyet, teszi hozzá, az
önzetlen támogatók nélkül nehéz lenne
megtartani. A szponzorok közül említést
és köszönetet érdemel Gasparek Tamás,
Gasparek Klára, idősebb Csöllei Tibor
és Németh Sándor. Utóbbi szolgáltatja
például minden évben a hangosítást, s
ezért a Hírnökön keresztül is szeretnék
megköszönni a segítségét. Ezen kívül
a falu lakossága is szeretettel fogadja
a dőréket, és adományokkal is támogatják őket. Szinte mindenütt terülj terül
asztal fogadta őket, de nem volt ritka
a fánk mellett az anyagi támogatás sem.
Ez a váradók rendszeres kirándulására
használja ki a szervezet, amely idén július elején Egerbe szervez három napos
kirándulást.
– kk –

Q A közösség szolgálatában

Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulóján idén is rangos kitüntetéseket adtak át Magyarország pozsonyi nagykövetségén. A kitüntetettek közt volt Kovács László
tanár úr, akinek Magyarország köztársasági elnöke „a felvidéki magyarság önazonosságának megőrzése és hagyománykincsének továbbadása iránt kivételesen elhivatott pedagógusi,
közéleti és társadalmi munkája elismeréseként” a Magyar
Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta.
Kovács tanár úr, akit büszkén vallunk településünk szülöttének, több tankönyv, honismereti, illetve művelődéstörténeti munka, nyelvészeti és történelmi tanulmány szerzője,
társszerzője. A szó szoros értelmében igazi tudós tanár, aki
gazdag életútja során volt főiskolai oktató, muzeológus, parlamenti képviselő, folyóirat-szerkesztő, tankönyvíró, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke, közel három
évtizeden keresztül a somorjai Madách Imre Gimnázium tanára-igazgatója.
Helytörténeti munkái az 1990-es évektől folyamatosan
jelennek meg, többek közt a felvidéki középkori templomokról, az 1848-as honvéd-emlékművekről, szülőfaluja,
Csallóközcsütörtök középkori történetéről. A történelem mellett a nyelv szerelmese is. Több évtizede szervezője a felvidéki
regionális Kazinczy-versenynek, valamint a Szép Magyar Beszéd elnevezésű verseny győri országos döntőjének bírálóbizottsági tagja. Növendékei mindig szép eredményekkel szerepeltek a nyelvi versenyeken, ezért felkészítői munkájával Kovács tanár úr kiérdemelte a Z. Szabó László-emlékérmet, majd
2011-ben a Kazinczy-díjat. Emellett számos más elismerés és
díj birtokosa, többek közt Csemadok életmű-díjas. Munkái a
nyelvészet köréből több tanulmánykötetben jelentek meg.
Kovács tanár urat büszkén valljuk falunk szülöttének, és mind
lapunk, mind az önkormányzat nevében szívből gratulálunk
a rangos kitüntetéshez!
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