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Ennyi nebuló fordult meg a csalló köz-
csütörtöki óvodában fennállásának öt 

évtizede alatt. Pontosabban 3600. Elsőre 
ez a szám elképesztően nagynak tűnik, de 
másodikra, sőt sokadikra is. Ha ez a sok 
gyermek megfogná egymás kezét, az elkép-
zelt élőlánc talán körbe érné a falut. Pláne, 
ha tovább gombolyítjuk a történelem hatal-
mas fonalát, és belegondolunk, hogy tele-
pülésünk idén ünnepli fennállásának (első 
írásos említésének) 800. évfordulóját, s 
ezek a gyerekek csak a legutóbbi ötven év 
sommázatát jelentik. Mi minden zajlott le 
itt, a Felső-Csallóköznek ebben a huzatos 
szegletében az évszázadok alatt! Elképzel-

ni is nehéz. Békék váltakoztak háborúkkal, 
árvizek, pestisjárványok, frontátvonulá-
sok, ki- és betelepülések, pangás és termé-
keny évtizedek, ország-, megye- és járási, 
mindenféle közigazgatási határok váltako-
zásai, történelmi forgószelek, miközben a 
csütörtökiek ugyanott, ugyanabban a falu-
ban életek, és igyekeztek boldogulni. 
A lényeg talán mégis ott van emögött az 
ötven év és 3600 gyermek csivitelése mö-
gött, mert bármennyit is elégedetlenke-
dünk, a második nagy világégés óta három 
nemzedéknek adatott meg, hogy békében 
élhet ezen a tájon, ebben a községben is. 
S benne van az is – kimondva vagy kimon-

datlanul –, hogy Csallóközcsütörtök népe 
mindig békés és befogadó volt, akárcsak az 
egész környék lakossága. Benne van az is, 
hogy voltak népesebb évjáratok, és benne 
a jelen némi bizonytalansága is, amikor az 
egyke, legfeljebb a két gyerek lett általános 
családmodell. A három gyerekes család 
már kirívónak tűnik. Fordul-e még valaha 
a kocka? Mernek-e, tudnak-e a mai fiatalok 
több gyermeket vállalni, felnevelni? Mert 
ezen (is) múlik a jövő. Ettől függ, adatik-e 
további ötven, vagy akár nyolcszáz eszten-
dő, s hogy a béke párosul-e a lélek békéjé-
vel is.
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Három és félezer gyermek
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T
oľko škôlkarov sa vystriedalo v ostrov-
skoštvrtockej materskej škole počas jej 

50. ročnej existencie. Presnejšie: 3600. Na 
prvý pohľad sa zdá byť toto číslo až enorm-
ne vysoké, ale aj pri druhom či viacerom 
pohľade ho pokladáme za vysoké. Keby sa 
všetky tieto deti chytili za ruky, ich živá re-
ťaz by možno obkľúčila celú obec. 
Ale pri pohľade na toto číslo môžeme  sa 
venovať aj ďalším dejinným súvislostiam 
a zamyslieť sa nad tým, že naša obec osla-
vuje v tomto roku 800. výročie svojho zalo-
ženia  (prvej písomnej zmienky), že tento 
počet detí znamená len sumarizáciu po-
sledných päťdesiatich rokov.  

 Čo všetko sa za stáročí udialo tu, v tomto 
prievanitom kúte Horného Žitného ostrova! 
Tažko si to aj predstaviť. Striedali sa vojna 
a mier, povodne, morové epidémie, posuny 
vojnových frontov, vysídlenia a osídlenia, ne-
úrodnosť a hojná žatva, uskutočnili sa zmeny 
štátnych, župných, okresných a všakovakých 
iných administratívno-správnych hraníc,  po-
hnuté dejiny, kým Ostrovskoštvrtočania žili 
neustále tu: na tom istom mieste, v tej istej 
dedine a snažili sa, aby sa im darilo.
Ale podstata vecí sa asi predsa skrýva za 
tými 50 rokmi a štebotaním 3500 detičiek, 
lebo nech sme bársjako nespokojní, žiť 
v mieri bolo od druhej svetovej vojny v tom-

to regióne, v tejto obci dané až trom gene-
ráciám.  A tento fakt priamo či nepriamo 
vypovedá aj o tom,  že obyvatelia Štvrtka na 
Ostrove boli vždy mierumilovní a priateľ-
skí, ako aj ostatní ľudia v jeho okolí.
V týchto faktoch je obsiahnuté aj to, že 
boli aj početnejšie ročníky,  ale je náznak 
neistoty, keďže súčasný model rodiny ráta 
s jedináčikom či maximálne s dvoma deť-
mi. Dočkáme sa zvrtnutia kocky? Trúfajú 
si mladí na výchovu viac detí a dokázali by 
to? Lebo (aj) od toho závisí budúcnosť. Od 
toho závisí, či nám bude dožičených ďal-
ších päťdesiat, ba až osemsto rokov, či sa 
spája mier s pokojom v duši.

Tri a pol tisíca detí
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Verejný život

Nech je leto dlhé a horúce či krátke 
a chladné, už ho máme na krku. A s ním 
aj rôzne povinnosti. Ale v prípade Štvrt-
ku na Ostrove predchádzalo letnému 
obdobiu niekoľko dôležitých udalostí . 
To, čo sa u nás v posledných mesiacoch 
udialo, môžeme rozdeliť na dve časti. Prvá 
je spojená s otázkou investícií, druhá so 
spoločenským a kultúrnym životom. Mys-
lím si, že sme na tom dobre na oboch 
poliach, ba na poli kultúrnom možno aj 
trošku lepšie. Jedna z dôležitých investícií 
tohto roku je už realizovaná. Napriek tomu 
dúfam, že neostane jedninou investíciou 
do konca roka, lebo  veríme, že uspejeme aj 
s ďalším projektom, ktorý sme predkladali 
v rámci výziev o NFP.. Vieme, že nie je ľahké 
získať financie pre obec prostredníctvom 
projektov: raz to vyjde, raz nie. Spomínam 
si, že na obnovu školy sme získali peniaze 
až na tretí pokus. Ale nikdy to nevzdáme.
Výsledky spomínaných investícií sú oči-
vidné, presnejšie povedané nohou či pne-
umatikami hmatateľné, veď sa konečne 
obnovil povrch vozovky na Hlavnej ulici. 
Áno, za to patrí veľká vďaka aj Samospráve 
Trnavského samosprávneho kraja. Jej zá-
sluhou sa aspoň čiastočne obnovila naša 
pred päťdesiatimi rokmi vybudovaná ces-
ta druhej triedy, Hlavná ulica našej obce, 
presnejšie jej časť od kruhového objazdu 
po roh pri kultúrnom dome. Hovoríme 
o zhruba trojkilometrovom úseku.
Pôvodné plány nerátali s tým, že zasiahne 
obnova cesty aj stred dediny, ale keď sme 
súrili, presnejšie, keď sme sa opakovane 
usilovali o realizáciu nášho zámeru (spolu 
so starostami 6 okolitých dedín) a začali sa 
práce, prišli sme na to, kde by sa končila 
obnova cesty. Tak sme iniciovali mimoriad-
ne zasadnutie obecného zastupiteľstva, 
v dôsledku čoho sme dosiahli, že sa obno-
vil aj povrch parkoviska pri Jednote. Tento 
úsek sme riešili z vlastných zdrojov, za čo 
zaplatila obec 13 000 eur.
Medzitým sme museli rýchlo vybudovať aj 
systém na odvádzanie vôd, lebo sme nech-

celi, aby sa opakovali problémy spred ob-
novy cesty. Jednoducho povedané, museli 
sme riešiť aj odvádzanie zrážkových vôd. 
Vieme, že každá nová investícia prináša so 
sebou nové výzvy, veď v dôsledku asfalto-
vania bol povrch vozovky vyvýšený o šesť, 
miestami až o desať cm, v dôsledku čoho 
treba vyvýšiť aj chodník. Hneď, ako sa náj-
du finančné zdroje, vyriešime aj to. Okrem 
toho aj v ďalších uliciach potrebujeme vy-
budovať chodníky. Hlavné však je to, čomu 
sa aj teším, že konečne nie je vozovka na 
križovatke pred kultúrnym domom hrkota-
vá. Aj preto dúfam, že aj v budúcnosti bude 
mať naša prítomnosť  v krajskej samosprá-
ve takú váhu, aby sme mohli pokračovať 
v obnove povrchu vozovky, čím dosiahne-
me, aby sa aj na hornom konci nahradila 
vozovka asfaltovým povrchom.
Realizovali sa aj iné investície?
Teraz nás čaká realizácia iného investič-
ného zámeru: vydali sme stavebné povo-
lenie, aby sa elektrické vedenie zakopalo 
do zeme na Škôlskej ulici. Prekládku elek-
trického vedenia financujú energetici, ale 
spolu s tým sa rieši aj uloženie káblov ve-
rejného osvetlenia a miestneho rozhlasu, 
čo sa realizuje na náklady obce. Počas leta 
by to malo byť hotové. Samozrejme, aj tu 
sa vynárajú ďalšie otázky: ak sa odstránia 
betónové stĺpy elektrického vedenia, môže 
byť poškodený plot škôlky a potom treba 
postaviť nový. Takže, môžeme očakávať 
ďalšie výzvy a ďalšie výdavky.
Tohtoročné leto dorazilo obrovskou 
horúčavou, čo má svoje „výsledky” aj vo 
Štvrtku na  Ostrove.
Dobre, že o tom hovoríme. Chcel by som 
vyzývať našich občanov, aby sme sa  sna-
žili predísť požiarom, veď v poslednej 
dobe sme mali až dva vážnejšie požiare. 
Po druhé, dbajme o verejný poriadok, veď 
pokoj a kľud sú najdôležitejšie.
Spomenuli ste, že spoločenský a kul-
túrny život je pre obec taký dôležitý ako 
investície.
Život obce je v plnom prúde. Prakticky 

nemáme týždeň, keby sa nekonala nejaká 
kultúrna akcia usporiadaná v réžii samo-
správy či niektorej miestnej organizácie. 
Ostaňme len pri podujatiach organizova-
ných miestnou samosprávou: pomocou ne-
ziskových organizácií sme aj v tomto roku 
zorganizovali Deň detí, ktorý bol veľmi 
úspešný. Ponuka programov a aktivít pre 
deti bola veľmi bohatá: boli hry,  športové 
a šikovnostné súťaže, deti si mohli zašpor-
tovať, venovať sa rôznym remeslám. Mali 
sme aj dvojdňový rockový koncert, ktorý 
síce neusporiadala obec, ale mal úspech. 
Čo by som rád vyzdvihol, to je usporiada-
nie medzinárodného futbalového turnaja, 
ktorému sme robili aj reklamu, takže sa 
mu dostala zvýšená pozornosť. Na tomto 
podujatí si zmerali sili futbalové mužstvo 
z Atén, ako aj mužstvo jednej Grékmi oby-
vanej maďarskej obce, Beloiannisz-Görö-
gfalva (túto osadu v 50. rokoch založili 
Gréci, ktorí museli kvôli občianskej vojne 
utiecť z vlasti a usídlili sa v Maďarsku) 
s našimi starými pánmi.  Boli to priateľské 
pohárové zápasy. Neviem, či vôbec niekedy 
hrali aténski hráči na futbalovom ihrisku 
Štvrtka na Ostrove. 
Už viackrát sme spomenuli, že tento rok 
je bohatý na jubileá.
Na tohtoročnom Dni obce oslávime 800. vý-
ročie prvej písomnej zmienky našej obce. 
Ale tomu predišlo 50. výročie založenia 
materskej školy, čo si dôstojne pripomenu-
li malí aj veľkí: celá obec. Na túto oslavu 
sme pozvali všetkých bývalých zamest-
nancov a pedagógov škôlky. Myslím si, že 
bola to veľmi vydarená akcia, vonkoncom 
aj „bohovia  nám priali”, lebo predpolud-
ním ešte lialo a potom až po oslave začalo 
znova pršať. Samozrejme, aj pri tejto prí-
ležitosti patrí naša vďaka všetkým terajším 
a bývalým pedagógom a zamestnancom 
škôlky, ktorí sa vždy snažili a snažia sa aj 
dnes vychovať zdravé, rozumné a šťastné 
deti pre potešenie celej našej komunity.
Pán starosta, ďakujem za rozhovor.

Kövesdi

Z jari do leta
Rozhovor so starostom Péterom Őrym
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Legyen bár hosszú, forró, vagy rövid és 
hűvös, a nyár itt van a nyakunkon. Vele 
a teendők is. A nyárt azonban Csallóköz-
csütörtök esetében is megelőzte néhány 
fontos dolog.
Két részre bontható, mi történt az utolsó 
hónapokban a településen. Az egyik a be-
ruházások kérdése, a másik a közösségi 
és kulturális élet. Úgy gondolom, mindkét 
területen jól állunk, de a kultúra terüle-
tén talán picit jobban. Az idei év egyik fon-
tos beruházására már sor került. Persze, 
azért bízom benne, hogy nem csak ez lesz 
az év beruházása, hiszen remélhetően 
nyertes pályázatunk is lesz. Tudjuk, hogy 
milyen nehéz pályázati úton anyagiakat 
szerezni a településnek, hiszen ez hol si-
kerül, hol nem. Eszembe jut, hogy az isko-
la felújítására csak harmadik nekifutásra 
sikerült pénzt szereznünk. De sosem ad-
juk fel.

Az említett beruházás eredménye szem-
mel látható, pontosabban lábbal, kocsi-
kerékkel érzékelhető, hiszen végre új út-
burkolatot kapott a főút jelentős része.
Igen, és mindezért köszönet illeti a Nagy-
szombat megyei önkormányzatot. A megyei 
önkormányzat jóvoltából az ötven évvel 
ezelőtt épült másodosztályú utunk, a falu 
főútja legalább részlegesen felújításra ke-
rült, egészen pontosan a körforgalomtól a 
kultúrház sarkáig. Durván három kilomé-
teres szakaszról beszélünk. Az eredeti terv 
nem nyúlt bele ennyire a település belse-
jébe, ám amikor sürgettük, pontosabban 
szorgalmaztuk a kivitelezést (hat másik 
község polgármesterével egyetemben), s 
amikor a munka elkezdődött, rájöttünk, 
hogy nagyjából hol végződik a felújított 
szakasz. Ezért soron kívüli önkormányzati 
ülést kezdeményeztünk, és ennek eredmé-
nyeképpen a volt Jednota épülete melletti 
parkoló rész felújítását is megoldottuk. 
Utóbbit önerőből, ami mintegy tizenhá-
rom ezer eurójába került a községnek. 
Közben egy vízelnyelő rendszert is gyorsan 

ki kellett építenünk, hiszen nem szerettük 
volna, ha a korábbi problémák továbbra 
is fennállnának. Magyarán: meg kellett 
oldani a felgyülemlő esővíz elvezetését 
is. Azt is tudjuk, hogy minden új beruhá-
zás új kihívásokat von maga után, hiszen 
az új aszfaltréteggel az út szintje mintegy 
hat, de helyenként tíz centivel megemelke-
dett, ami a járdák emelését is maga után 
vonja. Mihelyt lesz rá forrás, ezt is kezel-
ni szeretnénk. Ráadásul más utcákban is 
szükség lesz járdák építésére. A lényeg: 
örülök neki, hogy végre nem zötyög az út-
test a kultúrház kereszteződésétől. Ezért is 
bízom benne, hogy következő időszakban 
is olyan súllyal tudunk jelen lenni a megyei 
önkormányzatban, hogy folytatni tudjuk a 
jelenlegi úttest további tatarozását, és el-
érjük, hogy a felső végieknek is le legyen 
aszfaltozva az út. 

Más beruházások is történtek?
Ami most vár ránk: kiadtuk az építési  en-
gedélyt az óvoda-soron az elektromos ve-
zetékek földbe helyezésére. Ezt ugyan az 
áramszolgáltató végzi, de ezzel párhuza-
mosan a közvilágítás és a hangosbeszélő 
vezetékrendszere kábelrendszerének visz-
szahelyezése is zajlik, s az a község kasz-
száját terheli. A nyár folyamán ezzel is el 
kellene készülnünk. Persze itt is kérdések 
vetődnek fel, hiszen ha például kiveszik a 
régi betonoszlopokat, elképzelhető, hogy 
az óvoda kerítése megsérül, és újat kell 
építeni. Tehát újabb kihívás, újabb költsé-
gek várhatóak.

Az idei nyár nagy hőséggel érkezett, 
aminek Csallóközcsütörtökben is meg-
volt az „eredménye”.
Jó, hogy említjük, erre külön szeretném 
felhívni lakosaink figyelmét: próbáljunk 
meg odafigyelni a tűzesetek elkerülésé-
re, hiszen a közelmúltban két komolyabb 
tűzeset is előfordult nálunk. A másik, hogy 
ügyeljünk a közrendre, hiszen fő a nyuga-
lom és a békesség. 

Említette, hogy a közösségi élet legalább 
olyan fontos, mint a beruházások.
Zajlik az élet. Gyakorlatilag nem múlik el 
hét, hogy ne történne valamilyen kulturális 
rendezvény, vagy az önkormányzat, vagy a 
helyi szervezetek szervezésében. Csak az 
önkormányzat által segített szervezetek 
rendezvényeinél maradva: a nonprofit szer-
vezetek segítségével idén is megrendeztük 
a gyermeknapot, ami kiválóan sikerült. A 
gyerekek számára idén is gazdag volt a kí-
nálat, voltak játékok, sport- és ügyességi 
verseny, sportolási lehetőség, kézműves-
ség. Volt egy rock-koncertünk, amit ugyan 
nem a község szervezett, de szintén sikeres 
volt. Amit kiemelten említenék, s amit hir-
dettünk is, tehát nagy figyelmet kapott, ren-
deztünk egy nemzetközi futballtornát. Ezen 
egy athéni csapat, illetve egy magyarorszá-
gi görög település, Beloiannisz-Görögfalva 
(a görög polgárháború elől Magyarország-
ra menekült görögök alapították az ötvenes 
években) öregfiú futballcsapatai mérték 
össze erejüket egy barátságos kupán. Nem 
tudom, játszottak-e valaha is athéni futbal-
listák Csallóközcsütörtök focipályáján.

Többször említettük, hogy az idei év ju-
bileumokban bővelkedik.
Az idei falunapon a település első írásos 
említésének 800. évfordulóját fogjuk meg-
ünnepelni. De ezt megelőzte a helyi óvoda 
megalapításának 50. évfordulója, amire 
nemrég méltóképpen emlékezett a község 
apraja-nagyja. A rendezvényre meghívtuk az 
óvoda összes volt pedagógusát és egykori 
dolgozóját. Úgy gondolom, nagyon jól sike-
rült a rendezvény, ráadásul még az égiek is 
a kegyeikbe fogadtak bennünket, hiszen dél-
előtt még zuhogott az eső, a rendezvény után 
pedig újra. Természetesen köszönet illeti az 
óvoda minden egykori és mai dolgozóját, 
hogy igyekeztek-igyekeznek egészséges tuda-
tú, boldog gyerekeket nevelni a közösségnek.
Polgármester úr, köszönjük a tájékozta-
tást.

Kövesdi

Tavaszból a nyárba
Beszélgetés Őry Péter polgármesterrel
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A megyék nagyban segítik a községeket
Sokszor hallani a véleményt, hogy Szlová-

kia lakosai nem érzik magukénak a me-
gyéket, s tulajdonképpen azt sem tudják, mi 
a megyei parlamentek jogköre, tevékenysé-
ge. Pedig közutaink, egészségügyi, oktatási 
és kulturális intézményeink állapota is nagy-
ban függ a megyéktől. Községünk lakosai, 
mint arról polgármester úr is nyilatkozik la-
punk 2. oldalán, szintén a megyei képviselő-
inknek köszönhetik, hogy e nyáron már jobb 
úton közlekedhetnek. Berényi Józsefet, 
Nagyszombat megye alelnökét kérdeztük. 
2016-ban és 2017-ben a Dunaszerdahelyi já-
rásban 4,2 millió euró, a Galántai járásban 
pedig 2 millió euró értékben valósítottunk 
meg útfelújítást. Előbbi járásban azért két-
szeres az összeg, mert kétszer akkora útsza-
kasz tartozik a megyéhez, mint utóbbiban. A 
második és harmadik osztályú utakról beszé-
lünk. Természetesen előnyben részesítettük 
azokat a településeket, amelyekben nagyon 
rossz állapotban voltak az utak. Ilyen volt pél-
dául Alistál vagy Bögellő a Dunaszerdahelyi 
járásban, a Galántaiban pedig Vezekény és 
Tallós. Ezen túl két nagy igéretünk volt a vá-
lasztások során, az egyik éppen a légi beton-
utat érintette, amely elég zakogós volt már. 
De említhetném a Patas-Csilizradvány közti 
út felújítását is, amely megyénk leghosszabb 
és legköltségesebb ilyen beruházása volt. 
Csallóközcsütörtökben is az útfelújítás 
jelentette az utóbbi évek egyik legna-
gyobb beruházását.
Az útfelújítás az eredeti tervek szerint a 
Csallóközcsütörtök előtt található körfor-
galomtól a falu széléig történt volna, de a 
költségkímélő kivitelezésnek köszönhető-
en, valamint amiatt, hogy hiba csúszott a 
projekt-dokumentációba (ugyanis a beru-
házó szélesebbre tervezte az utat, mint kel-
lett volna), lehetőség adódott, hogy hosz-
szabb utat építsünk. Erről menet közben 
kiderült, hogy a faluban a templom mellett 
érne véget. Őry Péter polgármester úr meg-
hívására részt vettem a helyi önkormányzat 
ülésén, ahol megvitattuk, hogy ezek után 
a kereszteződésig vigyük el az utat. Ezért a 
megye még harmincezer euróval hozzájá-
rult az eredeti költségekhez, így a megyei 

önkormányzat összesen 450 ezer eurót for-
dított ennek az útszakasznak a felújítására. 
Azt azért jegyezzük meg: ezért is szük-
séges, hogy a Magyar Közösség Pártja 
minél nagyobb súllyal képviselje magát 
a megyén, hogy hasonló beruházások 
valósulhassanak meg. 
Természetesen folytatjuk az eddigieket, 
hiszen a megye pályázott az uniós alapok-
nál, s amennyiben sikeres lesz a pályázat, 
2018-ban tovább folytatódhat a felújítás, 

az említett körforgalomtól Légszászig. Ez 
öt kilométert jelent. Ha már a részvéte-
lünket említettük, ennek is köszönhető, 
hogy a negyven tagú megyei parlamentben 
tizenkét képviselőnk van, ami mind szak-
mai, mind politikai értelemben nagy súlyt 
képvisel. A négy éves ciklus alatt a két ma-
gyarok lakta járásban 8 millió eurót tud-
tunk útfelújításra fordítani, s akkor még 
nem beszéltünk hídfelújításról és egyéb 
beruházásokról. kövi

Stalo sa3

 Nultý ročník Nordic Walking 
V sobotu, 6. mája 2017 sa v Malackách konali vložené preteky 
Nordic Walking, ktoré boli súčasťou športového podujatia jubilej-
ného 45. ročníka Behu oslobodenia. 
Čo je vlastne Nordic Walking? Je to mladý druh športu, severská 
chôdza so špeciálnymi chodeckými palicami, vhodný pre všetky 
vekové kategórie. Zahŕňa pohyb viac ako 90% svalov v tele. Zlepšu-
je držanie tela, uľaví od bolesti chrbta, kĺbov, pomáha pri nadváhe, 
depresiách, nízkej imunite aj v prípade kardiovaskulárnych ochorení. 
V Malackách sa spojili dva tímy: „Záhoráci vs. Magyari“  súťažili 
pod hlavičkou NaturalFit, t.j. tím zo Štvrtka na Ostrove (Ružena 
Hamarová, Eva Kulcsár, Gitka Kissová, Silvia Kovácsová, Timea 
Tóthová) spolu s Malackami. Boli to výborne zorganizované pre-
teky, ktoré spolu s nami absolvovali aj walkeri z Rohožníka. Spo-
ločná rozcvička, strečing, skúška trate, vzájomná spolupráca, po-
vzbudzovanie: všetko sa nieslo v duchu nultého ročníka pretekov 
v tejto disciplíne. Ukážky správnej techniky chôdze a toho, že ten-
to šport je naozaj pre všetky vekové kategórie, všetkým dokázali, 
že ide o šport, ktorý sa „dá“. Ružena Hamarová

 Nevšedný futbalový turnaj
Dňa 18. 06. 2017, v nedeľu o 17.00 hod sa uskutočnili pria-
teľské futbalové zápasy starých pánov medzi klubmi FC Štvr-
tok na Ostrove, AEK Beloiannisz z Maďarska a Protes Athen 
z Grécka. Vstup bol zdarma. Asi prvý raz sa stalo v dejinách 
našej dediny, že na našom trávniku hrali grécki futbalisti. 
Bola to výborná zábava.

 Ako tradične, aj 6. mája, v sobotu varili poľovníci guláš 
pri kultúrnom dome. Srnčí guláš - ako inak - aj teraz išiel 
na dračku.

 Kraslicový strom
Postavenie Veľkonočného kraslicového stromu bolo v živote 
našej obce výnimočnou udalosťou. Presnejšie povedané, ten 
strom už tam stojí pomerne dlhý čas,  bolo treba ho len vyzdo-
biť. Keďže Štvrtok na Ostrove v tomto roku oslavuje 800. výro-
čie prvej písomnej zmienky o obci, tak sa aj táto spoločenská  
udalosť niesla v duchu tohto jubilea. 
Keď už 800 rokov, tak aj 800 vajec!  -  znelo naše heslo. A aké 
obrovské bolo naše prekvapenie, keď sa nazbieralo viac než 
1600 kraslíc, a to vďaka spoločnému úsiliu miestnej komunity, 
miestnych organizácií, obyvateľov a našich detí. Samozrejme, 
vyzdobenie kraslicového stromu sme oslávili spoločne, a ako 
vidno, vo veselej nálade.
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Jubileumi családi nappal ünnepeltük 
meg június 10-én óvodánk fennállásá-

nak 50. évfordulóját. A délután tartott ren-
dezvényen részt vettek az ötven éve meg-
nyitott intézmény volt és jelenlegi peda-
gógusai, alkalmazottai, óvódásai. Először 
Mgr. Őry Péter, az intézményt fenntartó 
Csallóközcsütörtök község polgármestere 
köszöntötte a megjelenteket, majd Nagy 
Erzsébet, az óvoda vezetője ismertette rö-
viden az elmúlt öt évtized történéseit. 
„Akárcsak egy ember életében, 50 esztendő 
egy intézmény életében is nagy idő. Ez az 
évforduló jeles esemény, mert ehhez kötő-
dik életünk egy-egy darabkája. Ezen évek 
alatt óvodánk átalakult, megújult, külle-
mében egészen más arculatot öltött, mint 
ahogyan 1967 októberében megnyitotta 
kapuit a kisgyermekek előtt. Az óvoda épü-
letét folyamatosan bővítették. Társadalmi 
munkával, szülők összefogásával, a hely-
beli iparosok segítségével lett az óvoda há-
rom, négy, majd kétcsoportos óvoda. Sok 
helyi lakos segítette munkájával a fejlődé-
sét, korszerűsítését, sok falubeli kötődik ily 
módon az óvodához, s ami még fontosabb, 
így érezhetjük valamennyien az óvodát a 
„falu óvodájának” a „mi óvodánknak”. 
A két évszám (1967-2017) közötti időszak-
ban újabb és újabb évfolyamok indultak 

útjukra az óvoda falai közül, generációk 
nőttek fel, s mára már többüknek a gyer-
meke is óvodánk látogatói lettek. Sokat 
mondó adat, hogy ez alatt az 50 év alatt 
megközelítőleg 3400 gyermek töltött 
el hosszabb-rövidebb időt óvodánkban.
Az alapító tagok mellett új pedagógusok, al-
kalmazottak jöttek, telve lelkesedéssel, tenni 
akarással majd távoztak a sorstól vezérelve 
más utakra, vagy a  ledolgozott éveket hátra-
hagyva, megérdemelt  pihenőre. Az itt dolgo-
zók munkájukkal, szolgálatukkal valamennyi-
en hozzájárultak az óvoda formálódásához, 
és mi erre a történelmi múltra építve szeret-
nénk továbbfejleszteni a ránk bízott óvodát a 
kor és környezetünk jelen igényeit kielégítve.
A körforgás folyamatos, nincs megállás!
Az óvodapedagógus munkája az egyik leg-

Jubilált községünk óvodája

Előbb minden felnőtt 
gyermek volt. 

    (Antoine de Saint-Exupéry)
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EGY KIS NÉPRAJZ 

Újszülötteink   novorodenci
Podobek Mia

  szülők: Lelovicsová Michaela 

és Podobek Peter

Rožič Noel
 szülők: Síposová Monika és Rožič Bojan              

Divko Rajmund
rodičia: Divková Veronika

Varga László
rodičia: Varga László és Varga Nagy Márta

Skuby Áron
szülők: Klaudia Skuby és Tibor Skuby

    

Fájdalommal búcsuztattuk
odišli od nás

Šmigelská Mária v 64. roku života

Rigó Béla              életének 70. évében

Vihnalík Imre életének 83. évében

Sípos Piroska        életének 79. évében      
 

Bejelentkeztek falunkba
presťahovaní do obce

Stermenszky Lilla, Stermenszky Vilmos, 
Valacsaiová Marcela, Ballo Ján, Eremiáš Ján, 

Kajdacsy Ľudovít

Elköltöztek falunkból
odsťahovaní z obce

Kloknerová Ingrid, Csöllei Dominik, 
Šípos Ľudovít, Šípos Ľudovít, 

Šíposová Sabrina, Podhorová Dominika

A Szent Iván-i tűzugrás az aratást 
előzte. Július hónap első felében 

a mezőgazdasági munkák között ez volt 
az egyik legnehezebb munka, a parasz-
ti szorgoskodás „koronája és jutalma.” 
Kezdéshez már jó előre mindent elő-
készítettek. Megkalapálták, megfen-
ték a kaszákat, kötőnek sást szedtek, 
„kézhez készítették” a kötözőfát is. 
Néhány héttel korábban megfogadták 
az aratókat. A részes aratók bér fejé-
ben megkapták a tizenegyedik vagy 
a tizenkettedik részt, azaz hetest, ki-
lót vagy mázsát. Felbáron tizenkette-
dik részt kapott egy „szakmány”, egy 
aratócsoport. Úgy látszik, s ezt a szó 
is bizonyítja, itt a szakmányban vég-
zett munka volt az ősibb, csak később 
kezdték a részes formát alkalmazni. A 
munkát Péter-Pál napja körül szokták 
elkezdeni. A helyi megfigyelés szerint 
ekkorra már megszakad a gabona 
töve, ami azt jelenti, hogy megérett a 
betakarításra. Régen Péter-Pál napján 
a gazda délután kiment a búzaföldre, 
keresztet vetett, majd, levágott né-
hány kévére elég gabonát. A levágott 

gabonát kévébe kötötte, és egymásra 
rakta. Ezzel megkezdte jelképesen az 
aratást, eleget tett az ősi szokásnak. 
A Péter-Pál-napi első kaszavágásokat 
mindig csak egyedül kellett megtenni, 
hogy az aratás szerencsésen fejeződjék 
be. Az aratók munkája igen nehéz volt. 
Kora hajnalban, három órakor kint 
voltak a földeken vagy otthon, a szé-
rűben. Először kötőt csináltak, amíg a 
gabona harmatos volt. Egy személynek 
tíz-tizenkét csomót kellett elkészítenie. 
Egy csomó tizennyolc kötőt jelentett. 
Délután öt-hat óráig vágták a gabonát, 
utána a kévékbe kötött terményt ke-
pékbe, keresztekbe rakták. Egy hetes, 
kereszt vagy kepe tizennyolc kévéből 
állt. A legfelső kéve volt a papkéve, 
a feudális világban a falusi papnak, 
lelkésznek járó dézsma egy része. Az 
összehordott kévék után a tarlót a ma-
rokszedők nagygereblyével fölhárítot-
ták. Ez volt a háradék, s kévébe kötve 
mindig a kepe végébe került. Sokszor 
este tíz-tizenegy óráig is dolgoztak. 

(Marczell Béla: 
Naptár és néphagyomány – részlet)

A mi kislexikonunk 
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Az aratás kezdete

Orvos – Lekár
MUDr. Gábrišová körzeti orvos 

2017. július 10. és 2017. július 29. 
között szabadságon lesz.

Obvodná lekárka MUDr. Gábrišová 
v čase od 10. júla 2017 do 29. júla 

2017 bude na dovolenke.

Gyógyszertár – Lekáreň
A gyógyszertár zárva tartási ideje: 
2017. július 10. – 2017. július 29.

Lekáreň bude zatvorená: 
17. júla 2017 – 29. júla 2017. 

ÉRTESÍTÉS - OZNAM



szebb, legnemesebb feladat. Kibonthatja, 
óvhatja, nevelheti a jövőt. Ebben a szellem-
ben végeztük, végezzük ma is a munkánkat. 
A nevelésben fontosnak tartom: együtt élni, 
játszani, tanulni a gyerekekkel, mindig biz-
tos pontot jelenteni, segítő kezet nyújtani 
számukra. Arra törekszünk, hogy óvodánk 
a természet megismerésére, megszeretteté-
sére, a környezetvédelemre, szép, nemzeti 
hagyományaink ápolására nagy hangsúlyt 
fektető, sokat mesélő, éneklő óvoda legyen, 
amely a sok mozgás mellett felkészíti a 
gyermekeket az iskolára. 
Gyermekeket nevelő-oktató intézmény fe-
lelőssége mindannyiunkat kötelez. A csa-
ládi neveléssel, a szülői házzal közösen 
összekészített útravaló batyu az, amelyből 
a gyermekeink a későbbiekben táplálkoz-
ni tudnak. Úgy kell összecsomagolnunk, 
hogy felnőve, ha időnként kibontják ezt 
a batyut, becsületet, tisztességet, keresz-
tény emberséget mazsolázzanak belőle, és 
ezt tovább tudják örökíteni a jövő nemze-
dékének is. Kodály Zoltánt idézve, amit mi 
is programunk mottójává választottunk: 
„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit 
tud, játékot, zenét, örömöt. De hogy mit fo-
gad el: azt bízzuk rá, csak az a lelki táplálék 
válik javára, amit maga is kíván.” 
Bízom benne, hogy az elkövetkező években 
is sok kisgyermek lesz óvodánkban, a falak 
közt tovább él a gyermekzsivaj, és a féltő, 
szerető szó a mindenkori nevelők ajkán.

Az igazgatónő beszédében köszönetét fe-
jezte ki valamennyi munkatársnak, kollé-
gának és megemlékezett azokról is, akik itt 
éltek közöttünk, e falak között dolgoztak, 
de már nem lehetnek velünk. Végül pedig 
a polgármester és az alpolgármester úr 
köszönetét fejezte ki, és emléklappal, vi-
rággal kedveskedett a pedagógusoknak, 
alkalmazottaknak, akik  az óvodában le-
dolgozott hosszú évek alatt, áldozatos  és 
kitartó munkájukkal  legtöbbet tettek in-
tézményünkért, részt vállaltak a nehézsé-
gek leküzdésében, a sikerek elérésében és 
meghatározó szerepet vállaltak  óvodánk 
történetének alakításában.

Az ünnepélyes megnyitó után az óvodások 
színvonalas műsorral szórakoztatták a 
vendégeket, szülőket „régi ovisokat”, majd 
a gyermekeket szórakoztató meseelőadás 
után a fenntartó önkormányzat gulyáspar-
tin látta vendégül a jelenlevőket. Az ünnepi 
torta felvágását követően lehetőség nyílt 
a jubileumra készített kiállítás megtekin-
tésére, melyet a régi és új tablókból, ké-
pekből, az elmúlt ötven év történéseiből 
állítottak össze az óvó nénik. Az ünnepség 
után még sokáig beszélgettek a volt óvódá-
sok, és fényképek segítségével elevenítet-
ték fel a múltat.
Végül a Hírnök által is szeretném tolmá-
csolni köszönetemet, elsősorban a gyere-
keknek, akik szívvel-lélekkel gyakoroltak 
és készültek az ünnepségre, jelenlegi 
munkatársaimnak pedig a kitartó munkát, 
amelyet a mindennapi feladatok mellett az 
ünnepség sikeres lebonyolításáért tettek. 
Köszönöm a műsorban résztvevőknek, az 
óvodai és iskolai konyhai dolgozóknak, a 
községi hivatal munkatársainak, a fenn-
tartó önkormányzatunknak és mindazon 
segítőknek, akik a munkájukkal, gyűjtő 
munkával vagy egyéb módon hozzájárul-
tak jubileumi ünnepségünkhöz. Köszönjük 
az úszori Rajček pékségnek, Belanová Be-
átának, hogy felajánlásukkal   támogatták 
rendezvényünket, de köszönet jár mind-
azoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték 
ezt a fontos közösségi alkalmat.

Nagy Erzsébet
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Nem járunk messze az igazságtól, ha 
azt mondjuk, hullámzó teljesítmény 

jellemzi a Csallóközcsütörtöki FC telje-
sítményét. A bent maradás lényegében 
adott, nyiltakozta legutóbb Nagy Róbert, 
a sportszakosztály vezetője, de a meré-
szebb elképzelés sem indokolatlan, hogy a 
középmezőnyben végezzenek. Az eredmé-
nyek ismeretében ez a vélemény – bár bi-
zakodónak tűnt – kissé árnyalódott, hiszen 
hol hol adta, hol kapta a zakót a csapat. Az 
ingadozó teljesítményt legfőképpen a gya-
kori sérülések okozták, mondta lapunknak 
Nagy Róbert, de azt is hozzátette, hogy az 
ificsapat segítségével tudták állni a sarat, 
mert per pillanat van négy, de inkább öt 
srác, aki beérett arra, hogy a nagy csapat-
ban focizzon. Persze, voltak hiányosságok, 
hiszen belefutottunk például egy 8:1-es ve-
reségbe is, amikor lényegében egy félidőn 
keresztül kiegyenlített meccset játszot-
tunk, de a tapasztalatlanság számlájára 
írható, hogy az egész csapat összeesett.”
A csallóközcsütörtöki futballszerető közönség 
idén nem csak a felnőtt csapat játékát élvez-
hette, hiszen június 18-án öregfiúk tornájára 
került sor, amikor az FC Csallóközcsütörtök 
öregfiúk mellett a Magyarországról érkező 
Görögfalva-Beloiannisz és a Görögországból 
érkező Protes Athén örgfiúk csapata mérte 
össze erejét és állóképességét. 
Ugyancsak főszerepet kapott a foci az 
idei gyermeknapon is, amikor kispályás 
futballtornára is sor került. Csenke és 
Nagymagyar nebulói voltak a vendégek. 
A lényeg természetesen ezúttal sem azon 
volt, ki nyer, hanem azon, hogy több mint 

százharminc gyerek vett részt a gyermek-
napon, s aki nem rúgta a bőrt, lelkesen 
biztatta a többieket.
Július elsején pedig ismét megrendezték 
a már hagyományossá vált éjjeli futball-
tornát, idén tizenkét csapat részvételével, 
amelyekből lényegében tíz volt hazai, kettő 
pedig évek óta visszajáró vendég. 
A fentiekből is látható, hogy Csallóköz csü-
tör tökben közkedveltséget élvez a futball, 
tekintet nélkül a tabellán tapasztalható ered-
ményektől. Végül is a 4. és a 12. helyen álló 
csapat között nincs szakadékbeli különbség. 

Nagy Róbert azt is elmondja, hogy a szurko-
lók változatlanul kitartanak a csapat mellett. 
„Mondhatom, hogy a szurkolótábor nagy 
része fociértő. Abonyban elvesztettünk egy 
mérkőzést, mégis nagyobb tapsot kaptunk, 
mint a hazai csapat. (Hozzátéve, hogy ezen a 
meccsen a bíró is részt vállalt a végeredmény 
alakulásába.) Látják, hogy a fiatalok szépen 
épülnek be a csapatba, s ezt díjazzák. Célunk 
egyébként, hogy minél több játékosunk hazai 
legyen. A szurkolók előtt tehát le a kalappal, 
akkor is biztatják a fiúkat, ha vereséget szen-
vednek. A helyzethez képest végül is elég jól 
végeztünk, bár nagyobb reményeim voltak. 
Az új évadban új edzővel indulunk. A régi já-
tékos edzővel sem voltunk elégedetlenek, de 
úgy döntöttünk – vele is megbeszélve a dol-
got –, hogy egy új edző hasznos lesz.”
Mire ez az írás megjelenik, a fiúk már 
elkezdték a felkészülést az új szezonra, 
amely augusztus 13-án kezdődik. Még 
nem hivatalos ugyan, de a sorsolás szerint 
a csallóközcsütörtöki csapat Soporna el-
len vívja az első mérkőzését a 2017/2018-
as szezonban.  -k- 

Új bajnokság előtt, a keret marad

# Klub M Gy V V Gólarány pontok + pontok

1 „FC Nový Život“ 28 20 3 5 97:20 63 21
2 ŠK FC Vydrany 28 18 5 5 74:24 59 17
3 TJ Lehnice 28 14 8 6 50:32 50 8
4 NAFC Veľké Blahovo 28 14 7 7 47:40 49 7
5 ŠK Šoporňa 28 13 7 8 54:36 46 4
6 TJ ŠM Janíky 28 15 1 12 57:36 46 4
7 TJ Kostolné Kračany 28 13 5 10 56:49 44 2
8 FC Pata 28 12 7 9 57:38 43 1
9 TJ Družstevník Topoľníky 28 10 7 11 51:50 37 -5

10 TJ Horné Saliby 28 9 8 11 45:47 35 -7
11 FK Zlaté Klasy 28 9 7 12 30:64 34 -8
12 ŠK Váhovce 28 11 3 14 51:63 33 -6
13 FC Štvrtok na Ostrove 28 10 3 15 49:56 33 -9
14 FC JELKA 28 3 3 22 17:83 12 -30
15 TJ Družstevník Trstice 28 2 0 26 17:114 6 -36
16 OFK Rapid Ohrady (visszal.) 0 0 0 0 0:0 0 0

V. liga Dél ZsFZ   V. liga Juh ZsFZ 
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Az ördög (és a tűz) nem alszik
Eseménydús volt az idei tavasz is 

a Csallóközcsütörtöki Önkéntes 
Tűzoltó Testület életében. Mint Nagy 
Anaklét, a testület vezetője tájékozta-
tott bennünket, májusban megtartot-
ták a szokásos, immár hagyománnyá 
vált májfaállítást. Elmondása szerint 
az év elején elkezték a régebbi tűzoltó-
kocsi felújítását. „A vízszivattyú részét 
és az új polcrendszert már sikerült 
rendbe hoznunk, jelenleg a karosszé-
ria felújítása zajlik nagy erőbedobás-
sal. A lakatosmunkák után folytatjuk 
a kábelrendszer felújítását és az autó 
festését. Remélem, a munkákkal idő-
ben elkészülünk, a nyílt napi rendezvé-
nyünkre.“ – nyilatkozta Nagy Anaklét, 
hozzátéve, hogy az idei évben négy 
bevetésük volt. Ebből kettőre a község 
területén került sor, egy Misérden, de 
akadt egy téves riasztásuk is. 
Emellett részt vettek az Alsójányokon 
megtartott Iveco Daily-s versenyen, 
ahol a nyolcadik helyet sikerült meg-
szerezni a résztvevő tizennyolc csapat 
közül. A szertárban sem állt meg az 
élet, tovább szépítik a környékét. Le-
festették a kaput, és sikerült a vízelve-
zetés gondját is megoldani, amire már 
igencsak szükség volt. Így tisztábban 
tudják tartani a tűzoltószertárt.
A fenti teendők mellett idén is bemu-
tatót készülnek tartani a játszóházas 
gyerekeknek az ifjú tűzoltókkal. Erre 
főleg azért is van szükség, hogy a gye-
rekek lássák és tapasztalják, érdemes 
csatlakozni a csapathoz, ha eljön az 
ideje. Valószínű, hogy az idei faluna-
pot sem hagyják ki, és ott is bemuta-
tót tartanak. Az is természetes, hogy az 
egész nyár folyamán készültséget tar-
tanak, hiszen – főleg a rendkívüli hő-
ség és a szárazság miatt – ügyelni kell 
a megelőzésre. Ahogyan Nagy Anaklét 
fogalmazott: az ördög nem alszik. Ezt 
bizonyítja a tapasztalat is, hiszen ta-
valy nyáron például két gabonatűznél 
kellett helytállniuk. 

ki 
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Jubiláltak a cserkészek

2002. május 19-én tett fogadalmat az ak-
kor két évig alakulóban lévő csapat. Az-
óta viseli a 66. számú Csallóközcsütörtöki 
Cserkészcsapat a Szent Jakab nevet.
Azt szokták mondani, hogy 15 év egy em-
ber életében is meghatározó szakasz, egy 
közösségében pedig még inkább. Ilyenkor 
érdemes megállni egy pillanatra, körülnéz-
ni, és főleg visszatekinteni az útra, amelyet 
magunk mögött tudhatunk, s amelyen hol 
apróbb, hol nagyobb léptekkel, hol kisebb, 
hol nagyobb akadályokba ütközve, de vé-
gighaladtunk. 
2000-ben falunk akkori polgármestere, 
Kállay Dezsi bácsi hármunkat – Varga 
Szelepcsényi Zsuzsát, Nagy Ernőt és engem 
kért meg, hogy menjünk el a Szlovákiai Ma-

gyar Cserkészszövetség kiképző táborába. 
Természetesen mi rögtön igent mondtunk, 
mert már akkor is volt némi sejtésünk arról, 
mi is voltaképpen a cserkészet. A kiképző-
táborból hazatérve nagy lelkesedéssel fog-
tunk hozzá a cserkészek toborzásához. Két 
évig alakuló csapatként szerepeltünk, majd 
2002. május 19-én tettük le a fogadalmat. 
A tizenöt év alatt heti foglalkozásokon kívül 
számtalan cserkésztáborban, tanyázáson 
és csapatépítő kiránduláson vettünk részt, 
képviseltük csapatunkat és szülőfalunkat 
különféle versenyeken, rendezvényeken. 
Bekapcsolódtunk a község által szervezett 
közösségi programokba, rendezvények-
be, s évente többször túranapokat szer-
vezünk. Idén például hetedik alkalommal 

rendezzük meg augusztus 29-én a Nyárzá-
rónkat a helyi sportpályán, és még tovább 
sorolhanám. 
Szép volt ez az utazás, és termékenyek 
a magunk mögött hagyott évek.
Hogy miért jó cserkésznek lenni? Erre na-
gyon egyszerű a válasz. Elsősorban érzed, 
hogy tartozol valakihez, s ez erőt, bátorsá-
got és főleg kitartást ad. Ugyanis vannak 
olyan dolgok, amit csak a cserkész tud és 
tudhat. Egy olyan nagy családba tartozol, 
ahol mindenki hasonlóan viselkedik, gon-
dolkodik, cselekszik, mert a cserkészek 10 
törvénye egyformán vonatkozik kicsire és 
nagyra. Bejárod az erdőt, táborozol, ját-
szol, kézműveskedsz, ami hasznosan tölti 
ki a szabadidődet. Ráadásul a helyes út a 
boldogság eléréséhez az, hogy másoknak 
szerzel boldogságot.
A 15. születésnap alkalmából május 19-én, 
pénteken a csenkei és a hegysúri csapattal 
közösen ünnepi szentmisén vettünk részt, 
majd a községi hivatal üléstermében kép-
vetítéssel egybekötött fogadást tartottunk. 
Szombaton különbusszal mentünk tavaszi 
túránkra a Kis-Kárpátokba.
Ezúton is szeretném megköszönni segí-
tőinknek és támogatóinknak, akik nélkül 
nem értük volna el, és nem tudtuk volna 
megvalósítani az elmúlt 15 év programjait.  
Ők azok, akiknek mindent köszönhetünk: 
a cserkészvezetők, a szülők, a helyi önkor-
mányzat és polgármester úr, plébános úr, 
és természetesen ti, kedves cserkészek.

Elek Klára

FELHÍVÁS! 
Szeptembertől új csapatpa-
rancsnok kerestetik, aki új len-
dülettel és energiával tölti meg 
a csapatot. Kérlek benneteket, 
fontoljátok meg az ajánlatot, és 
folytassátok a másfél évtizedes 
munkát, pezsdítsétek fel a 66-
os számú Szent Jakab Cserkész-
csapat tevékenységét!
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Alkotás, öröm, jutalom
A legutóbbi híradásunk óta sok min-

den történt a Játékvár Játszóház por-
táján. A rendszeres foglalkozások mellett 
több kiemelkedő, mondhatni ünnepnapra 
is sor került.
Kiemelkedően fontos nap volt szerveze-
tünk életében április 21-e, az idei Rajzolj 
és Nyerj! rajzpályázat ünnepélyes kiértéke-
lésének a napja. 32 intézményből 380 cso-
daszép rajz érkezett, köztük volt magyar-
országi, ausztriai valamint németországi 
és angliai magyarok alkotása is. Maga a 
tény, hogy öt év alatt ilyen népszerűségre 
tett szert a rajzpályázat, fantasztikus ered-
mény számunkra, valamint a vezetőség 
lelkes, kitartó munkájának az eredménye. 
A szakmai zsűri három korcsoportban és 
két, „Az éltető víz” és a  „Régi vizes mes-
terségek”  meghirdetett témában hirdetett 
eredményt. Sok szép kép alkotója vehette 
át az oklevelet, valamint a szponzorok jó-
voltából a jutalomkönyveket. A Játékvár Ját-
szóház alkotói közül  Sukič Sára, Bíró Pé-
ter Bendegúz, Sándor Réka, Őry Csenge 
Anna és Sukič Luca lett díjazott. Szívből 
gratulálunk az  ügyes  gyerkőcöknek!
Pöttöm klubunk is kiapadhatatlan lelkese-
déssel működik. Az évadot egy fergeteges 
versennyel zártuk, amely idén a Pöttöm Törp 
Party nevet viselte, ugyanis a versenyek a 
Hupikék Törpikék hangulatában kerültek 
megrendezésre. A gyerekek nagy kedvence 
a Jégbezárt Törpök, a Vizipisztolycsata, va-
lamint a Kísérletező Törpök volt. A jó han-
gulatot fokozta a finom süti és a Hókuszpók 

elleni varázsital, melyet Mészáros Katalin 
anyukának, valamint Czíferi Juliska né-
ninek köszönhettünk. Ha verseny, akkor 
természetesen az összegyűjtött pontokért 
jutalom is jár, az oklevél mellé Szabados 
Katalinnak köszönhetően minden gyermek 
édes ajándékot is kapott. 
A sportszervezet meghívásának köszönhe-
tően idén először vett részt szervezetünk 
a falusi Gyermeknapon. A vetélkedőkben, 
a futballban valamint az ugrálóvárban ki-
fáradt gyerekek pihenésképpen karkötőt 
fűzhettek a saját nevükkel, valamint helyes 
kis csipeszfigurákat készítettek a Játékvár 
asztalánál. 
Június második szombatján szerveztük 
meg a már hagyományos jutalomkirándu-
lást. Minden évad elején meghirdetjük ezt 
a motivációs programot. A kiránduláson 

azok a gyerekek vehet-
nek részt, akik egész 
évben részt vettek a 
foglalkozásokon. A gye-
rekek szorgalmára ösz-
tönző ez a kirándulás, 
ide ugyanis nem lehet 
befizetni, csak a szor-
galommal, kitartással 
lehet belépőt nyerni. 
Idén Nagyudvarnok 
volt az úti cél, ellátogat-
tunk a Bíró Kert Lovas 
Központba. Először egy 

rendhagyó történelem óra keretén belül, 
korhű ruhákba öltözve hallhattunk elő-
adást a honfoglaló magyarok életéről, har-
ci szokásairól, majd Bíró Gábor vezetésével 
a gyerekek kipróbálhatták a kelevéz hají-
tást, az íjászkodást,  valamint a lovaglást. 
A szaladgálás, harcolás után sütögettünk, 
és piknikhangulatban megebédeltünk. 
Hazafelé még egy kis desszertre is futot-
ta, Dunaszerdahelyen fagyiztunk egyet. 
Köszönjük az önkormányzatnak, valamint 
vállalkozó barátunknak, Bogyai Klaudiá-
nak, hogy támogatásuknak köszönhetően 
felejthetetlen élményben lehetett részük a 
játszóházas gyerekeknek. 
Az évad zárásaként még vár ránk a Nyári 
kézműves napok elnevezésű rendezvény. 
Július 10-14-e között, szponzorainknak 
köszönhetően, sok érdekes programmal, 
vendégekkel várjuk a gyerekeket. Köszöne-
tünk jeléül engedtessék meg, hogy felso-
roljam őket: Zoma, Németh Lift, Gasparek 
Tomi, Tadial Peter, Ifj. Stermenszky Zoltán, 
Önkéntes Tűzoltószervezet, valamint a se-
gítőkész szülők anyukák és apukák. 
Július 14-én a nyári szünetre bezár a Játékvár 
Játszóház kapuja, de ígérjük, hogy a pihenő 
alatt sok ötlettel készülünk majd a szeptem-
beri Vidám sulikezdésre. Köszönjük, kedves 
gyerekek és szülők, hogy jelenlétetekkel, 
érdeklődésetekkel tápláljátok, éltetitek a Ját-
szóházat, legyen szép nyaratok!

Sill Zuszsanna
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Gyermeknap és SzaSza II.
A Csemadok Csallóközcsütörtöki Alap-

szervezete a tavalyi évhez hasonlóan 
idén is társszervezői feladatokat vállalt a 
gyermeknapi rendezvényen. A helyi sport-
klub egy labdarúgó tornával készült erre 
a jeles napra, és ezt kiegészítendő kértek 
fel bennünket és más helyi szervezete-
ket, hogy lehetőségeink szerint segítsünk 
kibővíteni a programok kínálatát. Nagy 
örömmel mondtunk igent a felkérésre, és 
úgy döntöttünk, hogy Valacsay Mártának, 
a Pozsonyi Német Iskola igazgató-helyet-
tesének közreműködésével klasszikusnak 
mondható ügyességi játékokkal készülünk. 
Márta kiváló ötleteket hozott nekünk, ame-

lyeket ez úton is szeretnénk megköszönni. 
Volt zsákban ugrálás, versenyfutás, labdá-
val egyensúlyozás kanálon, célbadobás, 
fogócska és más ügyességi játékok. A 
kisebbek kipróbálhatták magukat kari-
kadobásban, valamint gólyalábon járás-
ban, a legkisebbeket pedig játéksarok és 
kifestőzés várta a Csemadok részéről. 
Minden szervező nagyon elégedett volt 
a rendezvénnyel, amelyen 100-nál is 
több gyerek sportolhatott, játszhatott, 
kézműveskedhetett, vagy egyszerűen csak 
szórakozhatott együtt, valamint a szülők-
nek is egy újabb alkalom nyílt találkozni és 
beszélgetni.

A Csemadok következő programja az idei ju-
bileumi évre a SzalmaSzalon második évada 
lesz, amelyre már zajlanak az előkészületek. 
Az érdeklődők nemsokára többet is megtud-
hatnak az idei rendezvényről, annyit viszont 
már most elárulhatunk, hogy felbátorod-
ván a tavalyi év sikerén, a második évaddal 
igyekszünk egy fokkal magasabbra tenni 
a lécet. A Szalon idén is az új kenyér ünne-
pével és a Szent István kultúrkörrel társul, 
tehát a rendezvényt idén is a Szent Jakab 
polgári társulással karöltve szervezzük. Már 
most be lehet karikázni a falinaptárakon au-
gusztus 18. és 19-ét, amikoris újra megnyit-
ja kapuit a SzalmaSzalon. M.A.
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 Együtt mozogtunk
2017. május 6-án szombaton Malackában került megrendezésre az a nordic 
walking verseny, amely a Felszabadulási Emlékfutás 45. jubileumi évfolyamának 
részét képezte. Mi is az a Nordic Walking? A Nordic walking vagy ski walking (ma-
gyarul: skandináv gyaloglás, síjárás vagy botsport) egy sportág, amelynek lényege, 
hogy egy pár speciális bot és különleges gyaloglótechnika segítségével hatékonyan, 
ugyanakkor kímélő módon fejleszthető az állóképesség, az izomerő, a mozgáskoor-
dináció. A minden korosztály által végezhető  mozgás az emberi test izomzatának 
90%-át megmozgatja. Javítja a testtartást, enyhíti a hát- és izületi fájdalmakat, segít 
a túlsúly, a depresszió, a csökkent immunitás, a szív- és érrendszeri betegségek 
leküzdésében. A májusi versenyen a csallóközcsütörtöki magyarok (Hamar Rózsa, 
Kulcsár Éva, Kiss Gitka, Kovács Szilvia, Tóth Tímea) és a malackai „záhorákok“ 
közösen vettek részt a versenyen, s velük együtt a nádasfői (Rohožník) walkerek. 
Kiválóan megszervezett verseny volt, amely megmutatta, hogy ez a sport valóban 
minden generáció számára űzhető, csak akarni kell. Hamar Rózsa

 Gyermeknap a suliban is
A központi, falusi rendezvény mellett a suliban is volt gyermeknap, ahol a nebulók különböző ügyességi versenyeken vehettek 
részt. Hiába, nem csak tudással él az ember.

8 Színes hírek

Képben, szóbanKépben, szóban Képben, szóbanKépben, szóban
 Tojásfa

Községünk életében jeles alkalom volt 
a húsvéti Tojásfa felállítása. Pontosab-
ban maga a fa régóta ott áll a község-
háza előtti parkban, csak fel kellett dí-
szíteni. Mivel Csallóközcsütörtök idén 
ünnepli első írásos említésének 800. 
évfordulóját, ez a közösségi esemény 
is ehhez az évfordulóhoz kapcsolódott. 
Ha már nyolcszáz év, akkor nyolcszáz to-
jás! – adtuk ki a jelszót. S mekkora volt 
a meglepetésünk, amikor a közösségi 
összefogásnak köszönhetően több mint 
1600 hímes tojás gyűlt össze községünk 
lakosaitól, szervezeteitől, gyermekeitől. 
A Tojásfa feldíszítését természetesen kö-
zösen ünnepeltük meg, láthatóan vidám 
hangulatban.

 Eszem-iszom
Megőrizve a régi tradíciót, a csallókózcsütörtöki vadászszervezet tagjai idén május 6-án is megvendégeltek minden érdeklődőt: 
finom őzgulyást főztek a kultúrház mellett, amelyet bárki megvásárolhatott. S mert ki ne szeretné a jó étket, az érdeklődés ezúttal 
is nagy volt.
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