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Őszi rigódal
Megeste már a dér a bokros oldalt,
fenn vadlúd-ék húz vadlúd-ék után.
Ragyog az ősz. És dalt hallok, rigódalt,
egy ritka lombú vadcseresznyefán. Ilyenkor cinke cserreg és ökörszem,
rég hallgat búbosbanka- s gerleszó.
Ha pártaian s nem várja fészek-öl sem
miért szól még a megtévedt rigó?
Tán június sugár-illúziója
remegett át a bíbor lomb felett,
s attól dalol a völgy révült rigója
ilyen évszak-tévesztő éneket.
Nem is téved: halkan szól, mintha félne,
köd ül a hangok túlﬁnom során,
mintha húnyt szemmel, álmában zenélne,
egy álom-őszben, álom-fuvolán.
A hangja nem fog mámorral kitelni,
nagy líra nincs. S mégis, így volna jó:
amíg a hófelhő jön, énekelni,
mint az a révült, holdkóros rigó.

Novemberben megyei választások
2013. november 9-ére hirdette meg a kerületi önkormányzati (megyei) választások
első fordulóját a parlament elnöke, Pavol
Paška. A választópolgárok akkor választják
majd meg a megyei önkormányzatok képviselőit, és szavaznak arról is, hogy az elnökjelöltek közül ki foglalja el az elnöki széket.
Az elnökválasztáson az érvényes szavazatok több mint a felét kell megszereznie a
jelöltnek a megválasztásához. Amennyiben
ez egyetlen jelöltnek sem sikerül, november 23-án második választási fordulót tartanak, amelyre a november 9-én legtöbb
szavazatot szerző két jelölt részvételével
kerül sor, s aki több szavazatot szerez, az
lesz a kerület elnöke. A megyei képviselők

a megszerzett szavazatok számától függő
sorrendben szereznek mandátumot választókörzetükben, amely a megyei választások
esetében általában azonos a járás területével, vagyis a csallóközcsütörtöki polgárok a
Dunaszerdahelyi járás képviselőit választják majd meg a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat képviselőtestületébe.
Csallóközcsütörtökben a kerületi választójogi törvény értelmében egy szavazókör működik majd, ennek megfelelően a
szavazás lebonyolítását is egy szavazóköri bizottság felügyeli, irányítja. A szavazóköri bizottság az idén is a községháza
üléstermében várja majd a választókat.
A helyi önkormányzati testület tagjai bíznak

abban, hogy falunk választásra jogosult
polgárai jelentős mértékben vesznek részt
a szavazáson, hiszen a kerületi önkormányzatok fontos jog- és hatáskörüket látnak el.
Egyebek mellett a falunkon átvezető másod- és harmadrendű utak fenntartói, alapítói a járás valamennyi középiskolájának
és gimnáziumának, tulajdonában van a dunaszerdahelyi kórház és a járásban található számos szociális intézmény – miközben
támogatják azokat az öreg- és gyermekotthonokat is, amelyeket non-proﬁt szervezetek vagy magánvállalkozók hoztak létre és
üzemeltetnek, vagyis a megyei önkormányzatok munkájukkal jelentősen befolyásolják hétköznapjainkat, életminőségünket.
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Önkormányzat

A nyár tanulságai
N

em vagyok szakembere semminemű
klímával kapcsolatos tudományágnak, ennek megfelelően nem tudom megmondani, a szélsőséges kilengéseket mutató légköri viszonyok a már ránk köszönt
klímaváltozás-e, avagy még csak annak
előszele. Régiónkban – mondjuk a Kárpátmedencében – április elején még hó volt,
a hónap végén évszázados melegrekordok
dőltek meg, ami folytatódott júliusban és
augusztusban is, a trópusi hőséggel pedig évszázados szárazsági rekordok jártak
együtt, miközben – szerencsére - emberáldozatok nélkül búcsúztunk el a Dunán levonuló évszázados áradástól. Ezek tények.
Nálunk. Mert a tények sorolását tudnák
folytatni, mondjuk Ausztrália lakói a soha
nem látott méretű erdőtüzekkel küszködtek, vagy éppen Dél-Amerika polgáraival,
ahol viszont a sivatagban hullott olyan
mennyiségű hó, amilyenre a százéves őslakosok sem emlékeznek.
E tények ismerete alapján nem kell szakembernek lenni ahhoz, hogy kimondjuk:
illene már felébrednie az emberiségnek, s
elfogadni a tényt, hogy a világegyetemnek,
ha úgy tetszik: a természetnek csak egy aprócska részei vagyunk, de amennyiben önző
módon mindent csak saját javunkra aka-

runk kihasználni, szétszaggatva a természet
rendjének minden összefüggését, végül rajtunk is – mint ezen egység aprócska részén
– csattanni fog az a bizonyos ostor.
És „felébrednünk” nekünk, csallóközcsütörtökieknek is illene. Mert azon túl, hogy
részesei voltunk az egész Kárpát-medencét
ért légköri viszontagságoknak, a százéves
rekordokhoz mi is hozzá tudunk járulni saját tényeinkkel: soha annyi eső nem esett
még falunkban, mint augusztus 9-10-én,
miközben a felhőszakadással járó vihar
két héttel később megismétlődött. Talán
nem is kellene emlékeztetnem senkit az
eseményre, hiszen riasztóan fájdalmas volt
és félelmetes, amint másfél máternyi víz
öntötte el a pincéket, garázsokat, s amint
az Óvoda soron hullámzott a víz… Nem emlékszik senki falunkban arra, hogy itt harmadfokú árvízvédelmi készültséget kellett
volna kihirdetni, amire polgármesterként
én kényszerültem. Ennek megfelelően arra
sem volt példa, hogy ilyen természeti katasztrófahelyzet miatt a helyi tűzoltóságon
kívül a somorjai és a galántai hivatásos
egységek segítségét is kérni kelljen!
Az világos, hogy a viharos légáramlásokat nem tudjuk megállítani, ahogy az égi
csatornákat sem elzárni. Mi lehet hát számunkra a nyár tanulsága, „felébredésünk”
lényege? Elsősorban annak a felismerése,
hogy őseink nem véletlenül ástak árkokat
– ha úgy tetszik: vízelvezető csatornákat –,
mert nekik az jelentette az eszményi esztétikai faluképet, hanem azért, mert így tudták
biztosítani a természet és az ember harmonikus együttélését az időjárási viszonyok
függvényében. Mellesleg: az Óvoda sori
áradatkor a víz – a természet ereje – is megmutatta, mit rontottunk el mi, emberek,
azaz az elvonuló ár jelezte az utat, amelyet
„kér” visszaállítani. (Az önkormányzat ennek megfelelően döntött is, a község már
megkezdte az árkolást – gondolom, sokan észlelték a munkálatokat.) De tudjuk,
nemcsak ebben az utcában temettettek be
az árkok, ezért nem ártana, ha mindenki
végiggondolná, szabad-e csak és kizárólag
a saját családi ház környékére elképzelt

„szépségnek” dominálnia, vagy esetleg
mégis értelmesebb ﬁgyelembe venni a környezet – a természet - „igényeit” is. Talán
az is megfontolás tárgya lehetne, hogy az
ereszek csatornáiból ne csak az utcára „folyassuk” az esővizet, hagyjunk belőle udvarunkra, kertünkre is – ami a talajvíz „utánpótlásaként” akár még hasznos is lehet,
bár ez esetben a „hasznosság elve” helyett
akár a vízgazdálkodási törvényt is felidézhetném, amely kimondja, hogy a lehullott
csapadéknak az adott telken kell maradnia.
Hiszem azonban azt is, hogy a nyár tanulsága lesz mindenki számára, miért kell
nemet mondanunk azon építéskivitelezői
elvárásoknak és igényeknek, hogy falunk
újonnan nyíló utcasorai legyenek szűkek,
ahol a lebetonozott járdák összeérnek a
leaszfaltozott utakkal. Az önkormányzat
ugyanis az ilyen szándékoknak nem öncélúan állt ellen ezidáig, s nem is kizárólag
közlekedésbiztonsági szempontból, hanem azért is, mert tudjuk: eső mindig fog
esni, a vizet viszont sem az aszfalt, sem a
beton nem nyeli el…
Bizonyára sok egyéb tanulsága is van a
búcsúzó nyárnak, sok egyéb elmondható
lenne az elmúlt hetekről, én mégis maradok az időjárással összefüggő tapasztalatoknál, amikor azt mondom, emlékezzünk
az eseményekre azokon az embereken,
polgártársainkon keresztül, akik szabadidejüket a köz érdekében töltik, a községi
támogatást pedig valamennyiünk érdekében használják fel. Önkéntes tűzoltóinkra
gondolok, akikről alig beszélünk olyan
értelemben, mit jelent számukra a munka
után kivonulni a természetbe vagy az iskola területére, és kemény ﬁzikai edzésekkel
készülni a különböző bevetésekre. Mert a
hosszú forró nyárban azt tapasztalhatták
falunk lakói, hogy folyamatosan öntöztek,
frissítették a levegőt, hűtötték az utakat –
mindannyiunk javára. Amikor pedig jött a
víz, a vihar, bajba jutott polgártársainknak
ők voltak a támaszaik, a reménységük,
hogy gondjaikkal nem maradnak egyedül.
Hála és köszönet érte!
Őry Péter polgármester

Hitélet
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100 évvel ezelőtt…
Cs

allóközcsütörtök, az egykori mezőváros rendkívül gazdag szakrális
emlékekben. Ezek közé elsősorban az Árpád-kori Szent Jakab temploma tartozik,
mely a 13. század közepén épült. A település első temploma az egyházszervezet
Szent István korabeli kiépülésének idejéből való, ez azonban elpusztult. A ma álló
templom a román stílus jegyében épült.
Egy régi egyházi hagyomány szerint, melyet Náray György csütörtöki plébános
1677-ben fel is jegyzett, Szent István a
Csallóközben 12 templomot szentelt a 12
apostol tiszteletére. A Felső-Csallóközben
valóban találunk apostolokról elnevezett
templomokat (Illésháza: Szent Péter, Csütörtök, Várkony: Szent Jakab, Nagyszarva:
Szent András, Egyházgelle: Szent Péter és
Pál, Dénesdi, Egyházkarcsa: Szent Bertalan, Hidas: Szent Tamás), de a sort ma
már nehéz lenne teljessé tenni. A templom eredeti búcsúja Szent Jakab napja
volt, ám egy későbbi újraszentelése a
Szent Kereszt fölmagasztalásának napján
történt — az 1781-es Batthyány-féle kánoni vizitáció már két búcsút említ, tehát
valamikor a 18. század második felében
történt ez az újraszentelés — ezért ma ez
a nap, vagyis szeptember 14-e a templom
búcsújának napja.
A templomban lévő szakrális emlékek közül a liturgiában közvetlenül részt vettek
és részt vesznek az oltárok. A Szent Jakab
templomban ma három oltár áll: a Főoltár
a szentély keleti falánál, a Szent József-oltár a hajó déli falánál, a Szűz Mária-oltár
az északi oldalhajóban. Az oltár az ókeresztény korban a templom bejárattal szembeni részén álló asztal volt, s miséző pap
szemben állt a hívekkel. A középkorban az
oltár a szentély keleti falánál állt, s a hívőknek háttal miséztek. Az asztalra került
a tabernákulum (szentségtartó), az asztal
mögé pedig az oltárkép, mely általában a
templom védőszentjét ábrázolta. A 13. századtól az asztallal egybeépítették a tabernákulumot és az oltárképet, később több
képet, majd szobrokat.
A Szent Jakab templom mai főoltárát ép-

pen 100 évvel ezelőtt, 1913 – ban állíttatták. A szentély keleti falánál áll. Neogótikus stílusban készült, szimmetrikus szerkezete azonban neoreneszánsz vonásokat
is visel. A neogótikus stílus a 19. század
végén és a 20. század elején nagyon elterjedt, s tulajdonképpen a középkori
gótikus stílus (melyben a szentély ablakainak mérmíves kőfaragásai is készültek) felújítása volt. Ez az építészetben is
elterjedt, ilyen a budapesti Halászbástya,
a szomszédos Hidas hozzáépített új temploma — egyébként mindkettő Schulek
Frigyes tervezte az 1910-as években. A főoltár felépítése: az asztal fölött középen
a tabernákulum van, s az ezt közrefogó
oszlopok bal oldalán a szöveg: Állíttatta Sill Jakabné, jobb oldalán pedig:
született Füle Zsóﬁa 1913. évben. A
tabernákulum fölötti fülkében korábban
egy kereszt állt, ma az örökmécses van
benne, két oldalán pedig angyalszobrok
láthatók. Szép elemei az oltárnak a szobrok: balról Szent István és Szent Jakab,
jobbról Szent Anna és Szent Erzsébet. A
szobrok elrendezése bizonyára az állíttató kérése volt: a két oldalra a két legismertebb magyar szent került, középre
Szent Jakab, nemcsak mint a templom védőszentje, hanem mint az állíttató férjének neve is, valamint Szent Anna, akinek
a családban jelentős kultusza volt (a Fehérképen is Szent Anna szobra van a kereszt alatt). A szoborsor fölötti fülkében
egy Golgota-szobor, fölötte pedig felirat:
Altare Privilegiatum — „kiváltásággal
ellátott oltár” olvasható. Az oltár legfölső
részén pedig a Jézus Szíve-szobor van.
A mellékoltárok hasonlóan neogótikus stí-

lusban készültek. A Szent József-oltárt az
első cséplőgép-társaság állíttatta (neveik
a Szent Flórián-szobor talapzatán olvashatók). A Szűz Mária-oltár állíttatóját nem
ismerjük, ám bizonyára eleve úgy készült,
hogy benne az „Öltöztetős” Mária szobrát
elhelyezhessék. A tabernákulum ajtaján
egy művészi kivitelezésű Agnus Dei, Isten
báránya dombormű látható.
Egy település szakrális emlékei akár a
templomban, akár köztéren vannak, mindenkor egy közösség szolgálatában állnak,
még ha egyének állíttatták is azokat. Többnyire szakrális jellegűek, de régi korok stílusának megbecsült emlékei is, a közösség
ezért tartja példás rendben ezeket az emlékeket.
Kovács László

Kedves hívek, községünk lakói!
A templombúcsú és a főoltár építésének 100. évfordulója alkalmából nagy szeretettel meghívlak Titeket a 2013. szeptember 14-én 10,00-kor tartandó ünnepi búcsúi szentmisére a csallóközcsütörtöki Szt. Jakab plébániatemplomba. Szentmise
után rövid beszámoló lesz az oltár történetéről, utána pedig egy megemlékezést
tartunk a helybéli temetőben Sill Jakab és Füle Zsóﬁa sírjánál.
Masicza Robert, plébános
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Oktatásügy

Segítsük közösen
gyermekeink boldogulását!
H

alkan útra kel a nyár, ősz szele zümmög. „Itt van az ősz, itt van újra”! S
vele itt az új tanév! Az iskola megtelik a gyerekek zsibongásával, a kacagás az egekig ér.
Vezetői megbízatásom kezdete óta immár
ötödik éve hangoztatom, hogy a sikeres
munka feltétele több lábon áll. Éppúgy
része a helyi társadalom együttműködése, összefogása, bizalma, mint kollégáim
és munkatársaim vagy éppen önmagam
alázatos, becsületes és felelősségteljes
munkavégzése. A fenntartó részéről pedig
a nyugodt működés feltételeinek megteremtése, a kiszámíthatóság és a stabilitás
biztosítása.
Mivel a tanulás és munka nélküli iskolát
még nem találták fel, ezért egy iskola eredményessége és sikeressége nagyban múlik
diákjainak hozzáállásán, munkáján és tanulásán. Ez pedig a családi értékrendhez,
hagyományokhoz, igényekhez igazodik.
Kedves Diákok!
Az előző években már sok mindent csokorba kötöttem, amit fontosnak tartok
egy jó tanév megalapozásához, sikeres
elvégzéséhez. Pontosságra, szorgalomra,
következetességre, toleranciára, önfegyelemre, a külső és belső környezetünk
megóvására tanítottalak és kértelek titeket.
Most is arra buzdítalak benneteket, hogy
legyetek kitartóak, ne hagyjátok a lehetőséget elmenni magatok mellett. Ne hagyjatok napokat, heteket, éveket elveszni, mert
nem jönnek vissza. A világ rohamosan halad előre, és rajtatok múlik, mennyire lesztek részesei a változásainak.
Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm a legkisebbeket!
Talán ti vártátok a legjobban ezt a mai napot. Nagyon örülünk nektek. Sok-sok izgalmas dolog vár rátok. Játszva, beszélgetve,
rajzolva, később írva, olvasva fognak telni
napjaitok. A magyar mellett a szlovák és az

angol nyelv alapjait is megismeritek majd.
Hiszem, hogy számos szép élményben lesz
részetek.
Szerezzetek sok egyest, hogy apukátok és
anyukátok veletek együtt örüljenek!
Az iskola legidősebb tanulóihoz, a kilencedikesekhez fordulok pár szó erejéig. Életetek nagyon fontos szakaszát
zárjátok ebben a tanévben. Előttetek áll a
pályaválasztás. Külön ﬁgyelmetekbe ajánlom a szorgalmas munkát! Iparkodjatok,
fegyelmezetten dolgozzatok! Ha most jól
teljesítetek, a jövőt is jól megalapozzátok.
Kedves Szülők!
Nagyon fontosnak tartom, hogy vidékünkön a magyar nyelvű oktatás fönnmaradjon. Évezredes, értékes kultúránkat,
gyönyörű nyelvünket, hagyományainkat
felcserélni, elhagyni nagy veszteség volna
egyénenként is. Anyanyelvet cserélni azt
jelenti: szívet cserélni! Őszintén örülünk
minden egyes hozzánk beíratott gyereknek. Ők megmaradásunk zálogai.
Köszönöm azoknak az anyukáknak, apukáknak a bizalmát, akik hozzánk hozták
gyerekeiket, ránk bízva az oktatásnak és
nevelésnek a nemes faladatát. Rájuk a
jövőben is számítunk. Segítsük közösen
gyermekeink boldogulását, és örüljünk
együtt fejlődésüknek!
Sajnos, fellazult értékrendű világban
élünk, a szabadság helyét gyakran átveszi
a szabadosság. Gyermekeink számos kísértésnek vannak kitéve, amelyek az internet
útján befurakodnak otthonainkba is. Ezért
fontos az, hogy mind otthon a szülőktől,
mind itt az iskolában a tanároktól csak a
jó példát lássák.
Végül, de nem utolsó sorban köszönöm
a fenntartónak Csallóközcsütörtök község önkormányzatának, hogy az oktatónevelő munkánkhoz szükséges feltételeket a következő tanévre is biztosítja.

A 2013/ 2014-es tanévet 66 diákkal kezdjük. Részleges összevonást eredményezett a diákok létszámcsökkenése az alsó
tagozaton . A kis létszámú osztályok állami
ﬁnanszírozása sajnos nem megoldott, annak ellenére, hogy a kisiskolák családias
légköre kedvez a pedagógiai munkának, az
oktatói-nevelői munka hatékonyságának.
Hiszen minden diákunkat ismerünk, ﬁgyelemmel tudjuk kísérni fejlődését, s az esetleges gondokat is azonnal orvosolni tudjuk.
Mindezek után hadd mondjam el, hogy a
kialakult helyzetben az első, a második és
a harmadik osztály került összevonásra,
ahová 10 kisdiák jár majd, itt az osztályfőnök Fodor Éva tanító néni lesz. A negyedik osztályban 9 diákunk tanul, osztályfőnökük Janikovics Szilvia tanító néni.
A felső tagozaton az ötödikesek osztályfőnöke Bogár Olga tanító néni, a hatodikosoké Molnár Etelka, a hetedikeseké
Koromház Katalin, a nyolcadikosoké
Blascsok Károly tanító úr, a kilencedikesek osztályfőnöke pedig Sill Zsuzsanna
tanító néni lesz. Tantestületünk tagjai
maradtak és csökkentett óraszámban
oktatnak majd: Orbán János, Koncz
Csilla, Sike Csaba, Valacsay Olga pedagógusok és a plébános úr, Masicza Robert.
A napközis csoport vezetője Varga Elvira, iskolánk technikai személyzetét pedig Tamásová Karácsony Katalin, Kiss
Jolán, Szabó Gabriella, Kuki Katalin
és Író Anikó munkatársaink alkotják.
Mindennapi munkánkhoz sok örömet, jó
egészséget, a gyermekekben a lehetőségek
birodalmának felfedezését, a szülőkben
igaz segítőtársakat, velük együtt elért és
megélt sikereket, optimizmust, a pedagógustársakkal együtt jó csapatmunkát, és
mindezzel együtt eredményekben és sikerekben gazdag új tanévet kívánok!
(Végh Brigitta igazgatónő beszéde
a 2013/2014-es tanév
ünnepi megnyitóján)
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Felejthetetlen élményekkel teli nyár
A

nyári szünet a cserkészek számára
is a lazítás és pihenés ideje. Ilyenkor
nincsenek rendszeres foglalkozások, öszszejövetelek, de van egy kihagyhatatlan
rendezvény, amely a cserkészek munkájának kicsúcsosodása: a cserkésztábor.
Több meghívást is kaptunk idén, de mi
hűek maradtunk saját elképzelésünkhöz:
már tavasztól azt tervezgettünk, hogy a
nyáron elmegyünk csónakázni. Akkor még
álmunkban sem merült fel, hogy több
napra is mehetünk, s akár a szülőkkel közösen. Azonban amint elkezdtük szervezni
a túránkat, sorra jelentkeztek a szülők,
hogy ők is szívesen csatlakoznának. Ekkor rukkolt elő Ravasz Tamás az ötlettel:
menjünk el Doborgazra és foglaljuk el
egy hétvégi ház udvarát. Szülőkkel egyeztetve végül augusztus 5-én indultunk a
közös akcióra. Az udvaron sátrat vertünk,
és kalandvággyal telve útnak indultunk
a kikötőhöz. Bodakon szálltunk vízre, s a
Duna holtágain négyszemélyes kenukban
eveztük végig a napot. Csónakázás közben

kétszer is megálltunk felfrissülni a vízben.
Oktatónkkal szebbnél-szebb helyekre eveztünk el, kedvenc „kikötőnk” mégis a tavirózsákkal benőtt tó volt, amely gyönyörű
színekben pompázott. Késő este értünk
vissza szálláshelyünkre, a napot aztán
cserkészszokáshoz híven tábortűzzel fejeztünk be. A tábortűz hangulatáról Hamar
Tímea gondoskodott: az otthonról hozott
„dalosfüzetekből” énekeltetett bennünket
gitár kíséretével. Meggyőződésem, hogy
gyermekeinknek ez a tábortűz egy életre
felejthetetlen marad. Ugyanis cserkésztestvéreik és szüleik előtt cserkészfogadalmat tettek. Ezentúl mindannyian büszkén
és boldogan viselik a zöld, illetve a sárga
cserkésznyakkendőt. Így tehát a szeptemberi Országos Akadály- és Elsősegélynyújtó
Versenyen már igazi cserkészként vesznek
részt. Heti több alkalommal találkozunk
a cserkészházban és készülünk a versenyre. Különféle kreált sérüléseket látunk
el, baleset utáni helyzetet játszunk el, és
a helyi alapiskolából kölcsönkapott próba-

babán tanuljuk az újraélesztést. Két korosztályban indítunk csapatot, a „kölök” és
a „suhanc” kategóriában.
A nyár nem érhet véget cserkészek számára Nyárzáró nélkül. Idén harmadik alkalommal szerveztük meg augusztus 29-én
a helyi focipályán az Összefogás polgári
társulással karöltve rendezvényünket.
A gyerekekre a sportvetélkedőkön kívül
palacsinta, ugrálóvár, kézműveskedés és
a légi kisállattenyésztők bemutatója várt.
Örömünkre rendezvényünket évről-évre
többen látogatják, ezért egyre több segítő
kézre van szükség, amiben idén sem volt
hiány. Köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon segítette nyárzárónk zökkenőmentes lebonyolítását. Rendezvényünk
után csapatunk szinte minden tagja a cserkészházban aludt, mert másnap a plébános úr szervezésében csónakázni mentünk
a Kis-Dunára, amely szintén felejthetetlen
élmény volt. A nyár utolsó napjait a játszóházasokkal közös túrával zártuk.
Sukič Klára

Biztonságban a könyvállomány
A

mikor legutóbb beszélgettem Feketevízi
Erikával, a helyi közkönyvtár megbízott
vezetőjével, a kultúrház áldatlan állapotáról is beszélt, hiszen a beázó tetőszerkezet
miatt szinte veszélybe került a könyvállomány. „Ez a veszély mára elmúlt, bár a
kultúrházat nem sikerült teljes egészében
felújítani az ismert gazdasági nehézségek
miatt, a tetőszerkezet teljes rekonstrukción
esett át, vagyis biztonságban van könyvállományunk” – tájékoztatta lapunkat a könyvtár vezetője. Beszámolt arról is, hogy a
könyvtárat újabb harminc kötettel sikerült
bővíteni, ami ugyan nem sok, de a válságos
időkre való tekintettel szép eredménynek
tartja. „Ráadásul – mondja – az olvasók
számához és a kölcsönzött könyvek menynyiségéhez mérten is elégségesnek mondható a gyarapodás. Az elmúlt 10-15 évben
ugyanis csökkent állandó olvasóink száma,

mintegy negyvenen látogatnak el hozzám
rendszeresen, s bár vannak olyanok, akik
évente száz könyvet is kikölcsönöznek,
azért a jellemzőbb a tizenöt-húsz művet olvasók száma, vagyis olvasóink többségének
új könyveket tudunk ajánlani.”
A könyvtárban egyébként mintegy ötezer
kötet található, ebből csaknem háromezer
a felnőtteknek szóló szépirodalmi alkotás,
nyolcszáz minősül gyermekirodalomnak,
további négyszáz pedig az ugyancsak gyermekek számára készült ismeretterjesztő
alkotás, a többi mintegy nyolcszáz pedig a
felnőtteknek szóló szakirodalom.
Feketevízi Erika szerint a könyvtár működésében is jelentkezik a gyermekhiány.
„Nemcsak az iskola küszködik az egyre
csökkenő szaporulttal, a könyvtárból is
hiányoznak a gyerekek” – mondja, de hozzáteszi azt is, közülük is sokan még a köte-

lező olvasmányokat sem kérik. „Becsapják
tanítóikat is, nekem ugyanis elmondják,
hogy az interneten megtalálták a könyv
rövid tartalmát, abból készültek az órára
– magyarázza a könyvtár vezetője, de hozzáteszi –, nem szabad a gyerekeket sem egy
zsákba rakni, vannak akik akár húsz könyvet is elolvasnak évente.” Ugyanakkor arra
is felﬁgyelt az olvasói szokásokat illetően,
hogy „a fajsúlyos, klasszikus irodalom
iránt csökken az érdeklődés, inkább a szórakoztató, könnyebb irodalom vonzza az
embereket, holott pár évvel ezelőtt még a
történelmi regények is slágerkönyvek voltak”. Feketevízi Erika szerint lehet, jó lenne, ha tudnának olyan akciókat szervezni,
amelyek propagálják az olvasást, például
író-olvasó találkozókat, de erre egyelőre
nincs anyagi forrás.
-is-
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Rólunk szól minden,
hisz miénk ez a játszóház...
A

Hírnök legutóbbi számában nagyon
szép méltatás jelent meg játszóházi
munkánkról, mégis fontosnak tartom bevezetőmben külön is megköszönni minden
szülőnek, volt diáknak, helyi vállalkozónak
a segítségét, amely által méltóképpen tudtuk megünnepelni a 10 éves jubileumunkat.
Az induláskor, 2003-ban az egyik segítőnk
mintegy tanácsként a következőket monda:
„Nem elkezdeni nehéz valamit, hanem folyamatosan csinálni.” Tíz év tapasztalata alapján
elmondhatom, bizony a mondatban sok igazság volt, van. De: sok munkával, szervezéssel
a tíz év alatt elértük, hogy játszóházunk olyan
hely, ahol nincs „kell”, ahol mindegy, ki honnan jött, ki hány éves. Egy olyan hely, ahol
bár sokat dolgozunk, de semmi sem munka,
hanem móka, játék, szórakozás.
Többen kérdezték, miért érdemes ezt
csinálni? Válasz van, csak nem tudom, a
magyarázat érthető-e. Hiszen számunkra
fontos, hogy azt csináljuk, amit szeretünk,
fontos a küldetés, hogy játszva nevelünk,
hogy szombatonként, péntek délutánonként megtörténik a CSODA. Jönnek a gyerkőcök, a kis pöttömök és mindannyian egy
varázslat részévé válunk - ezt csak átélni
lehet, megérteni nem.
S már a nyarunk is e CSODA jegyében telt.
Kézműves foglalkozásunkkal gazdagítottuk a falunap programját, amelyen belül

a legnépszerűbb falunk címerének a megfestése volt, már csak azért is, mert munka közben alkalmunk nyílt beszélgetni is
a gyerkőcökkel falunk történetéről, Szent
Jakabról. A nyár folyamán gondoltunk az
anyukákra is, akik szívesen alkotnak. Jubileumi összejövetelünkön nagy érdeklődés
mutatkozott nádkosárfonás iránt, ebből kiindulva augusztusban szerveztük meg részükre a kosárfonó tanfolyamot, ahol Gál
Szilvia iparművész vezette a foglalkozást.
Ha augusztus, akkor a játszóházas berkekben már minden gondolat a nyári tábor
körül forog. Ezerrel szerveztük az ideit is, s
augusztus 19-ére el is készültünk mindennel, így buszunk 25 gyerkőccel és 4 táborvezetővel indult Stará Myjava felé. Útközben
megálltunk Benyovszky Móric szülőházánál, megmásztuk a Bradlo hegyet, s megtekintettük M. R. Štefánik emlékművét is.
Megérkezésünk után gyerekek és vezetők
egyként várták a vidám ismerkedési estet.
A tábor vetélkedői közül évek óta a Nemek
párbaja a menő, az idén a lányok visszaszerezték a vezető helyüket. Nagy sikere van az
akadályversenynek is, most Méry Tamás,
Bódis Sándor és Hamar Ádám szerezte
meg az első helyet. Az újdonságok közül
nagy sikere volt az Okostojás elnevezésű
műveltségi vetélkedőnek, a legtöbb pontot
a Bartal Gabika, Sill Kata és Puha Zoltán

alkotta csapat szerezte. Meghirdettük a tábori szépségversenyt is, a ﬁnalisták érdekes
programmal örvendeztették meg a közönséget, volt ének, tánc, labdazsonglőrködés, a
szoros versenyben a Miss Tábor Bartal Gabika lett, a Mister Tábor címet pedig Putz
Csaba szerezte meg. Táborunk elmaradhatatlan része a turisztika, az idei tíz kilométeres túra a Myjava folyó forrásához vezetett.
Jól sikerült az utolsó esti tábortűz is, sok
énekkel, vidám kacagással telt. Pénteken
a táborzárón kiértékeltük a programokat,
megtekintettük a kézműves alkotásokból
készített kiállítást, vagyis a szemet gyönyörködtető üvegfestéseket, dekupázsolt képeket, vászontarisznyákat. Köszönet az önkormányzatnak az anyagi hozzájárulásért,
valamint Szabados Katalinnak a díjakért.
Pár nap pihenő után a nyár végén még egy
kirándulás várt ránk, hiszen augusztus 31én tudtuk bepótolni a cudar időjárás miatt
elmaradt jutalomutunkat. Azok a gyerekek
kapták ajándékul, akik a tanévben rendszeres látogatói voltak a játszóháznak, s mivel
nagyon jó az együttműködés a helyi cserkészcsapattal, sőt „közös” gyerekeink is
vannak, meghívtuk őket is a kirándulásra.
Így történt, hogy egy egész busznyi csoport
indult útnak. A táborból még maradt annyi
energiánk, hogy megmásszuk a Sandberg
hegyet Dévényújfaluban, majd egy másfél
órás erdei túra után megérkeztünk a Dévényi várhoz, ahol magával ragadott bennünket a vásári forgatag, ugyanis ebben az
időben tartották a hagyományos kézműves
és harcászati ünnepséget a várban. A jutalomkirándulás támogatója minden évben
Kulcsár Lajos vállalkozó, amit ezúton is köszönünk neki.
Puss Tominak és Gasparik Fecónak pedig
azt, hogy játszóházas indulót írtak nekünk,
amelynek refrénje szerint „Rólunk szól
minden, hisz miénk ez a játszóház”. Nos,
kedves csütörtöki gyerekek, éljetek ennek
lehetőségével, hiszen szeptembertől ismét
sok szeretettel várunk benneteket játszóházunkban.
Sill Zsuzsanna
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Tűz és árvíz tette próbára tűzoltóinkat
A

Hírnök legutóbbi számában bő terjedelemben foglalkoztunk a Csallóközcsütörtöki Önkéntes Tűzoltó Testülettel,
amit elsősorban jelentős ünnepük, a szervezet megalakulásának 130. évfordulója indokolt. Az évfordulós rendezvény kapcsán
nagy teret szenteltünk a közönségsikert
aratott különböző bemutatóknak, amelyek
során tűzoltóink munkájuk sokrétűségét
bizonyították az érdeklődő közönségnek.
A sors iróniája, hogy az ünnepséget követően a testület tagjai éles bevetésen voltak
kénytelenek bizonyítani, hogy nemcsak „kitalál, megrendezett” formában készek és képesek a lakosság segítségére lenni, hanem
a valós katasztrófahelyzetekben is. Az eseménysorról a tűzoltók parancsnoka, Nagy
Anaklét számolt be lapunknak, aki szerint
„előbb a rendkívüli forróság miatt napokon
át az utak hűsítése és a légkör frissítése kötötte le erőinket, de szükséges volt, hiszen az
afrikai hőség még az emberek egészségét is
veszélyeztette, aztán viszont két olyan vihar
tört a falunkra, amilyenre még a legidősebb
emberek sem emlékeznek”. A parancsnok a

viharkárok elhárítása kapcsán emlékeztetett
arra, hogy a helyi tűzoltóknak a versenyeken
való részvétel most térült meg, mert azokon
„akarva-akaratlan kialakul egy esetleges
együttműködés mintája. Ez mellett, persze,
gyakoroljuk is a közös mentési munkálatokat, ami most jól jött, hiszen a kiérkező dunaszerdahelyi tűzoltókkal zökkenőmentes
és hatékony volt a beavatkozás, a hatalmas,
olykor másfél méteres víztömeggel úgy tudtunk megbirkózni lakott terepen, hogy emberéletben és egészségben nem esett kár”
– mondja Nagy Anaklét.
A viharokat megelőzően azonban olyan eset
is történt a térségben, amely az országos
sajtót is bejárta. „Szerencsétlen körülmények között lángra gyúlt a nagymagyari illegális hulladéklerakat, avagy ahogy a helyiek
mondják, a szemétdomb. Ilyen veszélyes és
kiszámíthatatlan kimenetelű tűzeset nagyon
régen nem volt régiónkban, ha egyáltalán
valamikor volt. Gyakorlatilag a megye öszszes hivatásos és önkéntes tűzoltóját riasztani kellett és be kellett kapcsolni a mentési
akcióba. Mi kétszer vonultunk ki, összesen

tizenegy órát töltöttünk tűzoltással a helyszínen, a lángokat végül úgy sikerült megfékezni, hogy földdel zártuk el az oxigéntől az égő
szemetet” – emlékezik a parancsnok.
Aztán arról tájékoztat Nagy Anaklét, hogy a
közelgő búcsúra nem készülnek a szokásos
tűzoltóbál megszervezésével, mint mondja
„sajnálatos, de igaz, hogy nincs iránta érdeklődés”. A tűzoltó testület ugyanakkor nem
szeretné megszakítani az utóbbi időben szépen épülő kapcsolatait a „helyi társadalommal, leginkább a ﬁatalokkal, ezért szeptember 21-ére nyílt napot hirdettünk, amelyre
mindenkit szeretettel várunk” – mondja a
parancsnok, s a meghívót úgy pontosítja,
hogy „az érintett szombati nap délutánján
mindenki megtekintheti felújított szertárunkat és felszerelésünket”.
-enes-

Ünnepekre készülőben
A

Csallóközcsütörtökiek Szent Jakab
Polgári Társulása az elmúlt évek szokásainak megfelelően az idén is egy önálló
rendezvénnyel járult hozzá a Falunap sikeres
lebonyolításához, illetve műsorkínálatának
gazdagításához. Örömünkre szolgál, hogy a
hagyományosan a „nagy rendezvényt” megelőző napon, pénteken megtartott történelmi
előadáson ezúttal a községünkből származó,
országosan is ismert történészt, Kovács László nyugalmazott tanárt üdvözölhettük, aki
nagyon értékes és tartalmas előadásában helyi templomunk és falunk szakrális emlékeiről nyújtott áttekintést, amely megítélésünk
szerint nemcsak községünk hívő embereit
szólította meg, hanem a nem hívő, de lokálpatrióta polgárait is. Hiszen kiderült: valóban van mire büszkének lennie falunknak,
történelme tárgyi hagyatékaiban is gazdag.

Tagjaink – az előadásból és terveinkből kiindulva – aztán augusztus 31-én találkoztak, hogy a helyi tűzoltók segítségével egy
„nagytakarítást” végezzenek templomunkban és az oltár környékén, hiszen tudtuk,
az oltár századik évfordulójára is emlékezni fogunk búcsúnk napján, szeptember 14én. Őszintén reméljük, hogy falunk lakossága nagy számban vesz majd részt az oltár
állításának centenáriumán, amely ünnepi
misével kezdődik, majd Kovács László tanár úr külön tart előadást a 100 éves alkotásról a templomban, azt követően pedig
a helyi temetőbe vonulunk, ahol az oltárt
állító Sill Jakabné, született Füle Zsóﬁa síremlékének megkoszorúzására kerül sor.
Az ősz további hetei aztán már az év legmeghittebb időszakára, a karácsonyi ünnepekre való felkészüléssel telnek polgári

társulásunkban. Hiszen azt tervezzük, hogy
a korábbi években elismerést kiváltó rendezvényeinket mind megvalósítjuk. Így november közepén újra lesz kézműves tábor a
gyerekeknek, hogy karácsonyfa-díszeket és
más érdekességeket készíthessenek szakemberek vezetésével, majd november 16-án
szeretnénk megalapozni a falu központjában az adventi nagykoszorút – melyhez idén
is várjuk lakosságunk támogatását fenyőágak felajánlásának formájában -, amelynek
felszentelését idén november 30-ára tervezzük. Az idén december 15-ére tervezzük a
karácsonyi vásárt, amely a tavalyi rendezvényünkhöz hasonlóan az Adventi Koncerttel
csúcsosodik ki, miközben őszintén bízunk
abban, hogy falunk lakossága nagy számban
kapcsolódik majd be a Szent Jakab társulás
programjaiba.
Nagy Tibor elnök
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Falunap

Soha rosszabb
H

őségrekord tudtommal nem született
Csallóközcsütörtökben július 26-27-én,
a falunapi rendezvények idején, de rendkívüli forróság kísérte műsorainkat, ennek alapján nagy sikernek tartom, hogy összességében mintegy ezerötszáz vendéget láthattunk
vendégül és szórakoztattunk igényes fellépésekkel – összegezte lapunknak véleményét
Németh Róbert, falunk alpolgármestere a
helyi önkormányzat idei legnagyobb nyilvános rendezvényéről. „Örömömre szolgál,
hogy ugyanakkor azt is elmondhatom, egy
széleskörű összefogás áll a siker hátterében,
hiszen szinte valamennyi civil szervezetünk
bekapcsolódott a Falunap előkészületeibe és
lebonyolításába” – teszi hozzá az alpolgármester. „A Szent Jakab társulás a szokásos
történelmi előadását rendezte meg, a tűzoltók a rendfenntartás mellett a szerelésiszervezési munkálatokból vették ki részüket
a sikerből. A Vöröskereszt helyi szervezete az
egészségügyi szolgáltatást biztosította, de a
közönség ellátását is gazdagította egy gulyásfőzéssel, ebben viszont felvették vele a versenyt vadászaink, aki vadgulyással kedveskedtek a látogatóknak, s hogy az ételkülönlegességek kínálata még színesebb legyen, a
Nyugdíjasok Klubja az idén is többfajta rétessel várta az ínyencségek kedvelőit” – sorolja
Németh Róbert.
A műsorral kapcsolatban elmondja, mindig
szívmelengető látvány számára, ha a színpadon helyi csoportok vagy egyének mutatják
be tudásokat, s még az elfogulatlan vendégek is elismeréssel nyilatkoznak a látottakról, az idén viszont kellemes meglepetéssel
szolgáltak neki a vendégművészek. „Éveken
át próbálkoztunk úgymond sztárvendégek
meghívásával, az utóbbi években csúnyán
átvertek bennünket, hiszen néhányan el sem
jöttek vagy olyan késéssel, hogy az már megalázó volt a szervezőkre, a közönségre nézve
egyaránt. Látványosan önmagukkal voltak
elfoglalva, a közönség szinte nem is érdekelte őket. Most olyanok jöttek, akik számára a
néző érdeklődése, ízlése, a közönség tapsa
szívügy volt, ha úgy tetszik, a közönség sze-

Falunap

Falunapot
retetéért léptek színpadra. Bevallom, ezt is jó
érzés volt látnom” – állapítja meg az alpolgármester.
Az idei Falunap bizonyos értelemben történelmi is volt – mármint olyan értelemben,
hogy megszervezése óta első alkalommal
számolt be róla képekkel gazdagon illusztrált riportban egy országos terjesztésű hetilapunk, nevezetesen a Szabad Újság. A
„külső megﬁgyelőnek” is nevezhető újságíró
egyebek mellett megemlékezik arról, hogy „a
magyar iskolások zenés-verses műsorával és
a Csallóközcsütörtöki Daloskör fellépésével
kezdődött a falunap gazdag programja”, majd
arra ﬁgyel fel, hogy „a rendezvényen több helyi ﬁatal énekes is bizonyíthatta tehetségét –
ahogy Molnár László műsorvezető mondta,
mert – ennek a falunak a tehetségek felkarolása és gondozása is a célja”. A látottakkal
kapcsolatban megállapítja a szerző, hogy „a
fellépők előadásából kiderült, jócskán akad
tehetség a faluban”, aztán sorolja: „Holocsi
Tibor saját szerzeményű rapp dalait adta elő
Sléz Roman szintetizátoros segítségével. Utána Fodor Péter, a War is Ours zenekar frontembere és húga következett. Fodor Péter és
zenekara nemrégiben egy tehetségkutató
versenyt is megnyert. Puss Tomi, a Phoenix
zenekarból ezúttal szólóban énekelt, utána
a szintén csallóközcsütörtöki Rigó Mónika és
gyermekei léptek a színpadra. Rigó Mónika
az ismert cigánydalokon kívül ezúttal saját
szerzeményeiből is előadott néhányat.” A lap
alpolgármesterünkhöz hasonlóan dicsérően
szól a vendégművészekről is: Dóka Zsuzsáról,
Bősi Szabó Lászlóról, a Bertici ﬁvérekről, valamint a Megasztárból ismert Kökény Attiláról, Sihell Ferryről és Hannáról.
A „rossznyelvek” szerint viszont azért volt
elsősorban sikeres és történelmi az idei Falunap, mert sem eső nem zavarta, sem vihar
nem szakította félbe az előadásokat. De azért
ők is elismerik e sorok szerzőjének névtelenül nyilatkozva, hogy egyetértenek azzal a
vélekedéssel, amely szerint: „Soha rosszabb
Falunapot!”.
Neszméri Sándor
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Legyen a zene mindenkié!
A

Csallóközcsütörtöki Daloskör már régen nem hallatott magáról a Hírnök
lapjain keresztül. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az elmúlt időben tétlenkedtünk
volna, netán lemondtunk volna a címbe
foglalt, Kodály Zoltán által megfogalmazott
gyönyörű üzenetről. Továbbra is heti kétórás próbával készülünk a fellépésekre. A
népdalokon kívül bővítettük repertoárunkat magyar nótákkal és csárdásokkal is,
melyek szövege, vidám ritmusa jól kapcsolódik például a falunapok hangulatához.
Nem feledkeztünk meg magyarságunkról
sem. Március 15-én Kossuth-nótákkal
és régi katonadalokkal emlékeztünk a
szabadságharcra. A nyugdíjasok napja külön kihívás számunkra - hisz tagjaink többsége már maga is nyugdíjas, így e napnak
megkülönböztetett ﬁgyelmet szentelünk.
Szeretnénk a nekik szánt délutánt még ünnepélyesebbé, emlékezetesebbé, vidámabbá tenni. Ezért a tőlünk elvárt dalcsokron
kívül mindig készülünk valamilyen megle-

petéssel is - legyen az verses összeállítás,
vidám jelenet vagy éppen egy humoros táncos produkció, mint amilyennel a legutóbbi nyugdíjas napon csalogattunk mosolyt
a közönség arcára. Reméljük, az idén is
sikerül előállnunk valami érdekességgel.
Minden évben részt veszünk a nyugdíjas
előadók fesztiválján is – amit eddig mindig Dunaszerdahelyen tartottak –, most
Somorjára készülünk, mert szeptember
20-án első alkalommal ott kerül sor korosztályos csoportok megmérettetésére is.
De örömmel készülünk a nyárasdi nyugdíjas találkozóra is, ott sem csak szórakozni, hanem szórakoztatni is fogunk.
Továbbra is jó az együttműködés a Szent Jakab Polgári Társulással és a plébános úrral.
Igyekszünk eleget tenni az ő felkérésüknek
is, így azt tervezzük, hogy dalaink felcsendülnek majd az adventi koszorú szentelésénél, az adventi és a karácsonyi koncerten,
valamint a templomban a betlehemnél is.
Eddigi tevékenységünk is mutatja, hogy

milyen széles műfajskálán mozgunk. A
daloskörök többsége csak népdalokat
énekel, vannak külön magyar nótát éneklők is, a templomi énekkarok pedig csak
egyházi zenével foglalkoznak. Mi szeretnénk megfelelni a helyi elvárásoknak, s
minden felkérésnek eleget tenni. Ez nem
könnyű feladat, komoly felkészülést igényel, az alkalomhoz illő dalok felkutatása,
kiválasztása, sokszorosítása, csokorba
kötése, a szöveg és dallam megtanulása,
színpadra vitele mindenki számára komoly
kihívás. Sokan nem is gondolják, hogy
egy 10-15 perces műsor mennyi ráfordított időnek és munkának a gyümölcse.
Köszönet a daloskör minden tagjának,
hogy szabadidejük egy részét a köznek áldozva amár hetedik éve tevékenykednek,
teszik színesebbé szürkülő világunkat, s
dalolva viszik tovább a magyar nyelvet.
És, persze, hirdetik: aki a zenét szereti,
soha nem lehet igazán boldogtalan.
Fodor Éva

Küzdelem a holnapért
A

kik ismerik az Arizóna zenekar 2012ben megjelent demó-CD-jét, amelyen
öt szám található és jellegének megfelelően EP-13 a címe, azoknak érdemes a számítógép elé ülni és a YouTube weblapon
keresgélni egy kicsit, mert Gasparik Ferenc
szerint már megtalálható rajta az együttes
legújabb videoklipje, amely a Küzdelem a
holnapért címen került a világhálóra.
Ez a legfrissebb hír az együttessel kapcsolatban, merthogy egyébként mostanság
leginkább koncerteznek, s akik eljárnak
az általában egyórás előadásaikra, tudják,
hogy ezeken a zenekar 2010-ben napvilágot látott Gyúljanak a fények című CD-n
található dalokat és a már említett demó
anyagát hallhatják.

Annak ellenére, hogy az Arizónát a poprock stílus kedvelői Csallóközcsütörtökben
is jól ismerik, a csapat zeneszerzője, billentyűse és énekese – Gasparik Ferenc, azaz
Fecó – szívesen mutatja be a Hírnök olvasóinak, vagyis mondja el, hogy a koncertek
közönsége a doboknál Janik Zsoltot láthatja, basszusgitáron Madari Gábor játszik,
aki nem mellesleg az együttes szövegírója
is, a szólógitár Gerő János jóvoltából szól,
s az együttes elválaszthatatlan tagja még
Bokros Kriszta szépen csengő énekével. És
hogy hol mindenhol láthatták a csapatot?
Gasparik Fecó szerint tavaly elsősorban Magyarországon, egyebek mellett Budapesten, Kaposváron, Keszthelyen és e városok
környéki településeken, az idén viszont a
„hazai magyar” közönséget szolgálták ki,
többek között Párkányban és környékén,
Perbetén, Dunaszerdahelyen és úgy általában a Csallóközben adtak koncertet.

Az Arizóna zenekar csallóközcsütörtöki tagját azonban önálló fellépéseken is láthatja a
közönség – itthon is, emlékezetes volt például a március 15-ei szereplése az Összefogás Napján. Az ilyen szereplések alkalmával
azonban nem a saját dalait adja elő Fecó,
átvett műsorokkal mutatkozik be a nézőknek, s mint mondja, „a repertoárt a hely,
illetve a közönség összetétele határozza
meg”. Amennyiben tudja, hogy hallgatósága nem a legﬁatalabb nemzedékhez tartozó
lesz, leggyakrabban Máté Péter és Demjén
Ferenc nagy slágereit adja elő, a ﬁatalabbaknak pedig például Neoton-számokat,
illetve napjaink leghallgatottabb alkotásait. Mostanság egyébként annak örül leginkább, hogy Puss Tomival közösen sikerült
megajándékozniuk a Játékvár Játszóház tagjait egy dallal, amit immár „himnuszként”
énekelnek a magyar iskola tanulói.
-i-r
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Phoenix Rock Team
A

ki a világhálón akar találkozni Puss
Tomiékkal, a keresőbe immáron a Phoenix RT megjelölést írja be, merthogy az
eredeti nevet a rock teamre utaló betűkkel egészítette ki a csapat. A névváltoztatás oka banálisnak mondható, Puss Tomi
szerint „amikor évekkel ezelőtt a Phoenix
név mellett döntöttünk, nem hittük volna,
hogy ilyen sok csapat működik ezen a néven. Ha az interneten keresem magunkat,
tucatnyi bejegyzés jelenik meg, így talán
már egyediek leszünk” – magyarázza.
Vagyis: a névváltoztatással nem függ össze
az a tény, hogy egyéb jelentős változások
is történtek a csapat háza táján. Az egyik
legfontosabb, hogy az első két CD anyagának zenéjét meghatározó szerzőpár,
Puss Krisztián és Lépes Gábor kilépett
az együttesből, így az éppen készülő új
hanghordozó a megszokottnál kissé lágyabb hangzású, dallamosabb számokat
tartalmazó lesz. A zeneszerzés pedig „csa-

patmunkává” lett, minden számnak van
ugyan „ötletgazdája”, de a végső hangzást
a három tag közösen alkotja meg, vagyis
Puss Tamás, Kálmán Ákos és Lépes Ferenc.
(Egyébként: nem tévedés a „három tag”
említése, ez egy további változás a zenekar
életében. A júniusi, V. Viva rock fesztiválon
látott négy fős csapatból doktoranduszi
tanulmányai megkezdése miatt – azaz időhiány okán – elhagyta az együttest Kósa
Árpád is. Pontosabban: együttműködnek
vele, de fellépésekre nem jár – ahogy Puss
Tomi fogalmaz.)
Mindezt azért (is) jó és hasznos tudni, mert
a Poenix RT harmadik CD-jén dolgozik,
a hanghordozóra a tervek szerint tíz dal
kerül majd a már említett „dallamosabb”
stílusban, de mert a szövegíró Puss Tamás
elmondása szerint általában a zene a meghatározó a dalszövegek megszületésekor,
abban is több lesz majd a játékosság, a
líra. A CD a csapat tervei szerint október

végén kerül a piacra, addig viszont megjelenik a YouTube-on és a zenekar facebookoldalán egy videoklip a Laza nyári dal című
számmal, amely Puss Tomi szerint már
szeptember végén elérhető lesz. Azt követően viszont egy tizennégy koncertből álló
turné vár a zenekarra, amely október 11én, Kecskeméten kezdődik (a Road együttes és a Kowalsky meg a Vega vendégeként
lép fel a Phoenix RT – és ezt követően még
nyolc alkalommal), a hazai lemezbemutatóra pedig a III. rockkarácsony koncert alkalmával kerül sor Csallóközcsütörtökben,
és itt kerül majd sor a CD keresztelőjére
is. A bemutatón neves vendég is lesz -, de
Puss Tomi ezt meglepetésnek szánja, bízva
abban, hogy nagyon sokan lesznek kíváncsiak új hangzású dalaikra a csütörtöki és
környékbeli rajongóik közül.
-enes-

Gazdag alkotói tevékenység
R

endkívül gazdag
alkotói
időszak van Rigó
Mónika mögött,
aki immár nemcsak
előadóművészként, hanem
szerzőként is megjelent a közönség
előtt. Vegyük hát sorjában az eseményeket.
A Szlovák Televízió felkérésére Mónika öszszességében három hanghordozót játszott
fel, amelyeken roma, szlovák és magyar
nyelven ad elő 12-12 cigánydalt, klasszikus
cigányzenekari kísérettel. Miután a „megrendelő” televízió nagyon elégedett volt a
produkcióval, valamennyiből videoklip is
készült, ezek szinte folyamatosan hallhatók és láthatók immár a köztelevízió zenei
adóján. A közeljövőt, az elkövetkező hetek,
hónapok programját ez a nagyon sikeres
együttműködés határozza meg Rigó Mó-

nika esetében, hiszen menedzsere, Bertók
Zoltán most egy olyan lemezbemutatónak
is nevezhető turnét szervez számára, amely
által az északi régiókat, vagyis a zömmel
szlovákok által lakott településeket célozza
meg. Előadóművészként első alkalommal
jut el ezekbe a térségekbe.
Közben egy – ahogy Mónika fogalmaz –
„rendkívül megtisztelő felkérést” is kapott
falunk határokon túl is ismert énekese: a
Váradi Roma Café ajánlotta fel neki, hogy a
karácsonyi piacra egy közös CD-vel jelentkezzenek. Erre a felkérésre, nyilván, nem
lehetett nemet mondani, már csak azért
sem, mert a tervek szerint a hanghordozó
32 dalt tartalmaz majd, ebből tizenkettő
lesz Mónikáé. De nem akármilyen számokról van szó: csupa saját szerzeményről,
vagyis olyan sanzon jellegű dalokról, amelyeknek a zenéjét is, szövegét is Rigó Mónika alkotta meg. „Nem egyszerű ez a munka, érzelmi alapon dolgozom, hangulat

kell hozzá – meséli lapunknak, és elárulja
–, olykor éjszaka hagyom ott az ágyam,
mert nem jött szememre az álom, helyette
egy dallam fogalmazódott meg bennem,
vagy olyan gondolatok, amelyeket azonnal
papírra kell vetnem. Így születnek az én
szerzeményeim.”
És aki úgy gondolja, ez már minden a
címbe foglalt „gazdag alkotói tevékenységből”, az téved. Hiszen egy másik önálló
CD-n is dolgozik még, azon is 12 dal lesz,
amelyhez a zenei kíséretet a Jolly stúdió
biztosítja. Mónika szerint a zeneszámok
a klasszikus cigányzenei hagyományokra
épülnek, csak éppen új hangzással és az
ő életérzéseivel – minthogy ezek a dalok
is önálló szerzemények lesznek, ha úgy
tetszik: cigány műdalok. Ebből az anyagból már készült egy videoklip Pengesd,
testvér! címmel, s Mónika rendkívül örül
annak, hogy a YouTube weboldalon immár
420 ezren látták alkotását.
-is-
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Templomunkról – 300 éves távlatban

Az

1714. évi Pongrácz-féle kánoni
vizitáció említi, hogy az egész
templomot renoválták és cseréppel
fedték. Ez abban az időben nagy dolog volt, hiszen a nagyobb városok házainak jórészét is csak zsindely fedte.
A két toronyban három harang van,
és a templom belsejében két újonnan
készült padsor. A vizitáció két oltárt
említ: az egyik Szent Jakab oltára, a
másik a Krisztus szenvedése oltára,
amelyet a csákányi templomból hoztak át Csütörtökbe. A szentély falán
látható a pasztofórium, amelynek vas
ajtaja van. Ez a kőből faragott gótikus
építmény még 1781-ben is megvolt,
de a nedvesség miatt nem használták. Ugyancsak megtalálható a kőből
készült szószék. Ezek a templom középkorból megmaradt berendezési
tárgyai voltak. – A templom felszerelésének leltárában található a már
újra aranyozott monstrancia (Úrmu-

tató), amelynek azonban még el kell
készíttetni a lunuláját. 1781-ben arról értesülünk, hogy ez is elkészült.
A négy kehely közül három aranyozott
ezüst, egy pedig rézből van. A Batthyány-vizitáció 1781-ben fölsorolja
ugyanezeket a kelyheket, sőt, feliratukat is jelzi. Egyiken a felirat: „C. Andreas Balassa Camerarius Imperatoris
MCCCCLXXXIII.” A másikon ez a felirat olvasható: „Anna Mere Nupta C.
Andrea Balassa.” – Az ezüst paciﬁkálé
(álló kereszt) aranyozva van. Külön
említi a vizitátor a Szűz Mária szoborhoz való öt palástot, amivel kapcsolatban érdemes megjegyeznünk,
hogy a Mária-szobrok felöltöztetése
jellegzetesen barokk szokás volt, és
fontos azért a vizitátor följegyzésére
fölﬁgyelnünk, mert első írott emlék
az a ma is meglévő Mária-szoborról.
(Idézet Sill Ferenc Csütörtök
mezőváros históriája című könyvéből.)

A csallóközcsütörtöki Mérey Polgári társulás gyömrői testvértelepülésünkkel közösen uniós támogatást nyert el a Magyar-Szlovák Határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007-2013 keretében egy inkubátorház létrehozására.
Az inkubátorházban a helyi induló kisvállalkozások bérelhetnek irodát, teljes infrastruktúrával (számítógép hálózat, fénymásoló, internet hozzáférés, tanácsadás, segítségnyújtás lokális és határon átnyúló üzleti kapcsolatszerzésben) majdhogynem
ingyen. A program keretében az inkubátorház segítséget kíván nyújtani azoknak a
kezdő vállalkozóknak, akiknek vannak piacképes ötleteik, de eddig nem volt lehetőségük megvalósítani azokat az infrastrukturális lehetőségek hiányában.
Az inkubátorház felújítási munkái elindultak és várhatóan az év végéig befejeződnek.

A mi kislexikonunk
Újszülötteink
Iró Erik
(szülők: Iró Tamás, Iró Katalin)
Šimko Denis
(rodičia: Šimko Denis, Mgr. Šimková Linda)
Őry Csongor Péter
(szülők: Mgr. Őry Péter, Mgr. Őry Mária)
Vrábel Patrik
(rodičia: Vrábel Martin, Szabóová Anita)
Slanina Emma Zsóﬁa
(szülők: Ing. Slanina László, Slanina Nagy Hedvig)
Mezei Vivien
(szülők: Mezei Vincent, Sípos Szilvia)

Fájdalommal búcsuztattuk
Sípos Imre
életének 23. évében
Mogrovics Árpád életének 58. évében

Bejelentkeztek falunkba
Noszek Róbert, Éberhard
Balogh Leona, Gomba
Balogh Leona, Gomba
Balogh Vivien, Gomba
Vörös Ladislav, Csallóközaranyos
Bódiš Eduard, Ekecs
Ing. Mičuneková Mária, Bratislava
Mičunek Lukaš, Bratislava
Mičunek Marek, Bratislava

Elköltöztek falunkból
Sípos Péter, Hodos
Jasaňová Mária, Senica
Škopová Tatiana, Senica
Holocsi Szilvia, Gomba
Holocsi Frederika, Gomba
Grunza Sándor, Nagypaka
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Érthetetlenül rossz kezdés
A

csapat gyakorlatilag együtt maradt,
az edző személye sem változott, a
felkészülés zavarmentesen zajlott, a barátságos mérkőzéseken a játék tetszetős volt,
az eredmények elfogadhatók, érthetetlen
az eredménytelenség – sorolja id. Kállay
Tamás a helyi FC sportegyesület elnöke,
amikor az iránt érdeklődöm nála, vajon mi
történt a felnőtt labdarúgó csapattal, hogy
ilyen gyöngén kezdték az új, 2013-2014-es
bajnoki évadot. A tapasztalt sportvezető és
egykori kiváló edző szerint valamilyen „furcsa elbizonytalanodás” érződik a csapaton,
amely szerinte a mezőnyben most is tetszetősen focizik, csak éppen eredménytelenül.
Kicsit elgondolkodik, aztán folytatja: „Üldöz bennünket a balszerencse. Számomra
kezd érthetetlenné válni a sok büntetés,
a tizenegyesek, játékosaink sorozatos kiállítása, hiszen még az ellenfelek vezetői
és szurkolói is elismerik, hogy csapatunk
nem játszik durván, ha jól emlékszem,
az öt mérkőzésen egyetlen sérülést sem
okoztunk ellenfeleinknek”. Azt mondja, a

Aztán az ifjúsági és diákcsapatokról beszélünk, a csapat vezetése örül annak, hogy a
juniorok (a 15-16 éves játékosok csapata)
végül bajnokságot játszhatnak Fél község
„zászlaja alatt” a pozsonyi korosztályos bajnokságban. A csapatban tizennégyen csütörtöki nevelésűek, edzőjük is Mikóczy Ferenc
maradt és mérkőzéseiket is a mi stadionunkban bonyolítják le. „Tehát az ő esetükben
teljes egészében megvalósultak az eredeti
elképzeléseink” – mondja Kállay Tamás.
Az idősebb diákok a dunaszerdahelyi járási bajnokságban szerepelnek Patonyrét,
Nagypaka és Illésháza csapataival alkotva
egy csoportot, ők két hetente egy adott helyszínen körmérkőzésekkel küzdenek a pontokért Kiss István és Nagy Tamás vezetésével.
„A kicsiknek – minthogy köztük még óvodások is vannak – egyelőre csak barátságos találkozókat próbálunk szervezni, ugyanakkor
nagy örömünkre szolgál, hogy Iró Mihály vezetésével szépen fejlődnek a gyerekek, vagyis: van jövője a focinak Csütörtökben” – zárja
gondolatait a klubelnök.
N.S.

negyedik mérkőzés után leültek az edzővel,
Rastislav Kunczcal és hosszasan elemezték
a kialakult helyzetet, de magyarázatot nem
találtak. Ezért „abban egyeztünk meg, hogy
egyelőre nem nyúlunk bele a csapatba,
nem változtatunk az edzésmódszereken
sem, hiszen a ﬁúk becsülettel dolgoznak,
készülnek hétről hétre, igazából egyelőre
nincs mit a szemükre vetni. Legfeljebb attól
tarthatunk, hogy elfogy a türelmük, hogy
belefáradnak a csapatot ért igazságtalanságokba” – vélekedik a klubelnök. Az edző
is, a sportszervezet vezetése is bízik abban,
hogy az első siker, az első győzelem visszaadja a játékosok önbizalmát, átlendíti a csapatot a krízisen és már hozzák az elvárt és
megszokott eredményeket – mondja Kállay
Tamás, és hozzáteszi: „remélem, a szurkolók nem fordulnak el a játékosoktól a rossz
kezdés miatt. Jelen körülmények között az
is nagyon fontos lehet a csapat szempontjából, ha érzik a közönség bizalmát, a biztatást, hiszen igaz a mondás, hogy a közönség a tizenkettedik játékos tud lenni”.

Sorsolás, eredmények

Táblázat

Kostolné Kračany – Štvrtok na Ostrove

2:2

1.

NAFC Veľké Blahovo

5

5

0

0

17:6

15

Štvrtok na Ostrove – Kráľ. Kračany

1:1

2.

Dynamo Blatná n/O

5

5

0

0

13:2

15

Lúč na Ostrove – Štvrtok na Ostrove

4:1

3.

5

3

1

1

11:5

10

Štvrtok na Ostrove – Baka

0:2

4.

5

3

1

1

7:5

10

Baloň – Štvrtok na Ostrove

2:1

5.

Družstevník Lúč n/O
Družstevník Kráľovičove
Kračany
Družstevník Dolný Štál

5

3

0

2

11:8

9

Štvrtok na Ostrove – Veľké Blahovo

15.09.

6.

Družstevník Holice n/O

5

3

0

2

9:12

9

Štvrtok na Ostrove – Dolný Štál

22.09.

7.

FC Vydrany

5

2

1

2

9:3

7

Okoč – Štvrtok na Ostrove

29.09.

8.

TJ Kostolné Kračany

5

2

1

2

15:10

7

Štvrtok na Ostrove – Vydrany

06.10.

9.

FK Baka

5

2

1

2

8:7

7

Veľký Meder B – Štvrtok na Ostrove

13.10.

10.

MFK Malé Dvorníky

5

2

1

2

7:13

7

Štvrtok na Ostrove – Rohovce

20.10.

11.

Družstevník Okoč-Sokolec 5

2

0

3

10:13

6

12.

Holice na Ostrove – Štvrtok na O.

27.10.

SC Čenkovce

5

1

1

3

6:11

4

13.

Družstevník Baloň

5

1

0

4

6:13

3

Štvrtok na Ostrove – Čenkovce

03.11.

14.

MšK Veľký Meder B

5

1

0

4

5:13

3

Blatná na Ostrove – Štvrtok na O.

10.11.

15.

FC Štvrtok n/O

5

0

2

3

5:11

2

Štvrtok na Ostrove – Malé Dvorníky

17.11.

16.

ŠK Rohovce

5

0

1

4

7:14

1
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Janko Jesenský:

Jeseň
Rieky hladina sa vraští
od dýchania jesene.
Lieta sem-tam žlté lístie
ako vtáctvo splašené.
Zletelo už na chodníky,
vysedáva na tráve,
jazierko tam medzi krami
od neho je pehavé.
Sťaby sťahovať sa chcelo
s ostatnými vtáčaty,
azda myslí, že sa na jar
k rodným vetvám navráti?
Aj mne jeseň brázdi čelo.
Zožltli mi nádeje.
Dohonil ma chladný vietor.
Darmo lietam — pozde je.

Župné voľby v novembri
P

redseda Národnej rady Slovenskej republiky, Pavol Paška vyhlásil prvé kolo
volieb do krajskej samosprávy (župy) na 9.
novembra 2013. Občania - voliči v ten deň
si zvolia nových poslancov krajských samospráv, ale budú hlasovať aj o nových predsedov samosprávnych krajov.
V prípade kandidátov na post predsedov
samosprávnych krajov na zvolenie kandidáta je potrebné získať viac ako polovicu
odovzdaných hlasov. V prípade, že v prvom
kole volieb žiaden z kandidátov nezíska
nadpolovičnú väčšinu, 23. novembra bude
nasledovať druhé kolo volieb, v ktorom si
zmeria sily tí dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najviac hlasov. Predsedom

kraja sa stane ten kandidát, ktorý získa
viac hlasov.
Kandidáti na poslancov získajú mandát
v poradí a podľa získaných voličských
hlasov vo svojom volebnom obvode, ktorý v prípade župných volieb je okres,
teda občania obce Štvrtok na Ostrove
budú hlasovať na kandidátov v okrese Dunajská Streda. Zvolení poslanci potom zasadnú do poslaneckého
zboru Trnavskej krajskej samosprávy.
Obec Štvrtok na Ostrove podľa volebného
zákona do orgánov krajských samospráv
bude tvoriť aj v tomto roku jeden volebný
okrsok, a voľby bude riadiť jedna volebná
komisia. Občania svoje hlasy môžu odo-

vzdať – tak, ako aj v minulých voľbách –
v zasadacej miestnosti obecného úradu.
Poslanci miestneho zastupiteľského zboru
veria, že občania našej obce sa zúčastnia
volieb v hojnom počte, veď krajské samosprávy majú široké kompetencie a právomoci, cez ktoré môžu pozitívne ovplyvniť
náš každodenný život. Veď Trnavská krajská samospráva má v kompetencií napríklad údržbu a opravy ciest II. a III. triedy
– teda aj tých, ktoré vedú cez našu obec -,
spravuje nemocnicu s poliklinikou v Dunajskej Strede, zabezpečuje chod všetkých
gymnázií a stredných škôl v okrese, ale
podporuje aj domovy a ustanovizne, ktoré
poskytujú občanom rôzne sociálne služby.
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Vzdelávanie

Treba mať pevné základy vzdelania
A

ko riaditeľka, už po piaty krát vás srdečne vítam na pôde našej školy a prajem
vám všetkým krásne pondelkové ráno, milí
rodičia a žiaci. Toto ráno je výnimočné tým,
že je 2. september a začína sa nový školský
rok. Školský rok 2013/2014 je posledným
školským rokom môjho funkčného obdobia
riaditeľky školy. Leto a prázdniny sú už neodvratne za nami. Začína sa škola a ja verím,
že ste si počas leta všetci dobre oddýchli,
načerpali dostatok síl do nového školského
roka a že máte znovu chuť do učenia a získavania nových vedomostí a poznatkov.
Milí žiaci, určite vám nemusím pripomínať,
aký význam má v dnešnej dobe vzdelanie
pre mladých ľudí. Svet okolo nás sa veľmi
rýchlo mení. Preto ak chcete v dnešnom
svete uspieť, očakáva sa od vás, aby ste
boli samostatní, schopní rýchlo sa zorientovať, vedieť použiť nadobudnuté
vedomosti, prípadne rýchlo získať nové
informácie. K tomu všetkému je však
potrebné mať pevné základy vzdelania.
Potrebujete vedieť využívať nové informačno - komunikačné technológie, a samozrejme a v neposlednom rade, ovládať
cudzie jazyky. Preto aj v tomto školskom
roku bude náš Školský vzdelávací program
zameraný na rozvoj jazykových schopností.
Osobitne by som chcela pozdraviť našich
prváčikov. Milí prváci, určite sa vám bude v
našej škole páčiť. Budete mať pekne vyzdobenú triedu, zariadenú novým nábytkom,

na vyučovaní budete využívať interaktívnu
tabuľu. Najdôležitejšie však je, že budete
mať usmievavú a milú pani učiteľku, ktorá vám vo všetkom rada pomôže. Vždy sa
na ňu môžete obrátiť s dôverou. Verím, že
každý nový deň bude pre vás radostným
a verím, že sa v našej škole veľa nového
naučíte a nájdete si nových kamarátov.
Na strane druhej, viem, že vaši rodičia,
rodičia prvákov, sem dnes prišli s malými obavami, ako a či to všetko ich deti
zvládnu. Myslím si, že ani oni nemusia mať
strach a obavy, pretože o rok si už budete
spoločne čítať knižky. Obavy rodičov zmiernim ešte viac tým, že vám predstavím aj ich
triednu pani učiteľku – magisterku, Renátu Tárnokovú. Pani kolegyňa bude triednou učiteľkou nielen prvákom, ale aj štvrtákom, a v treťom a štvrtom ročníku bude
učiť anglický jazyk, pretože práve ukončila
rozširujúce vzdelávanie v oblasti vyučovania anglického jazyka. V prvom a druhom
ročníku bude učiť anglický jazyk pani učiteľka magisterka Helena Hombauerová,
s ktorou sa stretnete aj na hodinách niektorých výchov. Triednou učiteľkou druhej
triedy, to znamená spojeného druhého
a tretieho ročníka budem ja, teda magisterka Viera Iliašová. Okrem týchto dvoch ročníkov, budem učiť vo štvrtom ročníku matematiku. Tak ako po predchádzajúce roky,
učiteľkou náboženskej výchovy bude pani
katechétka Terézia Fehérová. Aj v tomto

školskom roku bude mať náš školský klub
detí samostatnú miestnosť a viesť ho bude
pani vychovávateľka Ingrid Šnircová.
Všetkým žiakom našej školy želám, aby sa
vo svojich triedach cítili čo najpríjemnejšie
a aby pre nich bola ich trieda ozajstným domovom. Aj tento rok, tak ako po tie predchádzajúce, na nás čaká veľa projektov, súťaží
a dôkladná príprava na druhý stupeň. Tento
rok vás v počítačovej učebni čakajú tri nové
počítače, ktoré sme zakúpili zo vzdelávacích poukazov z minulého školského roka.
Milí žiaci, na záver vás chcem požiadať, aby ste si vážili svoju prácu ako
aj prácu tých, ktorí sa starajú o čisté a
podnetné prostredie vašich tried. Neničte školský majetok, lebo v peknom
prostredí sa lepšie učí a pracuje. Nedajte
sa odradiť malými neúspechmi a nedajte sa ovplyvňovať nesprávnymi ľuďmi.
Milé kolegyne, vám želám v novom školskom roku veľa pracovného elánu, tvorivých síl a optimizmu, ktorý pri práci s deťmi
potrebujete. A za všetkých nás vyslovujem
prianie, aby tento rok nadobudlo postavenie učiteľov primeraný spoločenský status.
Vážení prítomní, všetkým nám prajem
veľa úspechov v novom školskom roku
2013/2014!
(Príhovor Viery Iliašovej, riaditeľky
miestnej základnej školy s vyučovacím
jazykom slovenským na slávnostnom
otvorení nového školského roka.)

Duchovný život
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Pred 100 rokmi...

O

bec Štvrtok na Ostrove je veľmi bohatá na sakrálne pamiatky. K týmto pamiatkam bezpochyby patrí farský kostol sv.
Jakuba, ktorý bol postavený pravdepodobne v 13. storočí. Prvý kostol bol vybudovaný v čase svätoštefanskej cirkevnej reformy, ktorá nariaďovala, aby každá desiata
obec mala svoj kostol. Tento kostol sa však
nezachoval. Terajší kostol sv. Jakuba bol
postavený v románskom slohu. Podľa starej tradície, ktorú vo svojich spisoch spomína aj tunajší farár György Náray v roku
1677, kráľ Štefan dal vybudovať na Žitnom
Ostrove dvanásť kostolov ku cti dvanástich
apoštolov. Na hornom Žitnom Ostrove naozaj nachádzame kostoly ku cti apoštolov
(Eliášovce – sv. Peter, Štvrtok na Ostrove,
Vrakúň – sv. Jakub, Rohovce – sv. Ondrej,
Holice – sv. Peter a Pavol, Dunajská Lužná,
Kostolné Kračany – sv. Bartolomej, Most
pri Bratislave – sv. Tomáš). Zoznam kostolov dnes však už je ťažké presne určiť, nakoľko sa nezachovali. Hody – odpust kostola vo Štvrtku na Ostrove bol na sviatok sv.

Jakuba, avšak neskôr prišlo znovu k jeho
vysviacke na sviatok Povýšenia svätého
Kríža. Tento fakt popisuje aj Batthyányiho
kanonická vizitácia, ktorá tiež uvádza, že
sa hody oslavujú dva krát, takže niekedy
v 18. storočí mohlo prebehnúť znovuvysvätenie pravdepodobne opraveného kostola.
Odvtedy sa hody oslavujú 14. septembra
na sviatok Povýšenia svätého Kríža.
Sakrálne pamiatky nachádzajúce sa v interiéry kostola sú úzko späté s liturgiou.
Najdôležitejšie miesto majú oltáre, kde
sa koná bohoslužba. V kostole sv. Jakuba
sa nachádzajú tri oltáre: vo svätyni na východnej stene kostola je hlavný oltár,
na južnej stene sa nachádza oltár sv. Jozefa
a v severnej lodi je umiestnený oltár Panny
Márie. V ranokresťanských časoch bol oltár umiestňovaný oproti vchodu do kostola
a kňaz stál tvárou k veriacim. V stredoveku
sa oltár umiestňoval na východnej stene a kňaz celebroval svätú omšu otočený
na východ, teda chrbtom k ľudu. Na oltár
sa v tomto čase dostáva tabernákulum
(svätostánok na úschovu Eucharistie), nad
oltár je umiestňovaný oltárny obraz, ktorý väčšinou znázorňoval patróna kostola.
Od 13. storočia sa budujú spolu oltár, tabernákulum a aj oltárny obraz ako jeden
celok. Neskôr sa oltáre zdobia viacerými
obrazmi, resp. sochami.
Hlavný oltár v našom farskom kostole sv.
Jakuba bol postavený práve pred 100 rokmi v roku 1913. Nachádza sa vo svätyni
na východnej stene a je vyhotovený v neogotickom slohu, obsahuje však aj neorenesančné prvky. V 19. a 20. storočí bol veľmi
rozšírený neogotický sloh s cieľom obnoviť
pôvodný gotický sloh v kostole (okná). Ten-

Milí veriaci, obyvatelia obce!
Pri príležitosti hodových slávností a pri storočnici oltára vás srdečne pozývam 14.
septembra 2013 o 10,00 hodine na slávnostnú hodovú svätú omšu vo farskom kostole sv. Jakuba vo Štvrtku na Ostrove. Po skončení svätej omše bude krátka prezentácia o histórii hlavného oltára a po nej sa presunieme na miestny cintorín, kde
bude krátka spomienka na staviteľov – donátorov oltára Jakuba Silla a Zsóﬁe Fülle.
Robert Masicza, farár

to štýl bol veľmi rozšírený aj v stavebníctve,
čoho svedkami sú napr. Rybárska bašta
v Budapešti alebo prístavba kostola v susednom Moste pri Bratislave. Obe stavby
projektoval Fridrich Schulek v roku 1910.
Popis hlavného oltára: nad oltárnou menzou je v strede umiestnený svätostánok,
nad ktorým je medzi stĺpmi nápis: Állíttatta Sill Jakabné született Füle Zsóﬁa 1913
évben (dala postaviť Sill Jakabné, rodená
Zsóﬁa Füle v roku 1913). Nad svätostánkom
vo výklenku sa nachádzal oltárny kríž, dnes
tu svieti večné svetlo, upozorňujúce na prítomnosť Ježiša v Eucharistii. Po oboch
stranách stoja anjeli. Vo výklenkoch sa nachádzajú sochy svätých: zľava sv. Štefan,
sv. Jakub, sv. Anna a sv. Alžbeta Uhorská.
Usporiadanie a umiestnenie sôch bolo
pravdepodobne želaním donátora a preto
po okrajoch sú sochy uhorských svätcov
a vo vnútornej strane socha sv. Jakuba, patróna kostola ako aj meno manžela donátorky, a sv. Anna, ktorá stála v mimoriadnej
úcte v ich rodine. Nad sochami sa v strede
nachádza vyobrazenie Ježiša na Golgote
a nad ním je nápis: Altare Privilegiatum
(milosťami obdarený oltár). Na úplnom vrchole oltára je socha Božského Srdca.
Bočné oltáre boli vyhotovené taktiež v neogotickom slohu. Oltár sv. Jozefa dal postaviť mláťačkový cech. Mená donátorov
sú uvedené na podstavci obnovenej sochy
sv. Floriána v centre obce. Staviteľa bočného oltára Panny Márie nepoznáme, avšak
s veľkou pravdepodobnosťou bol postavený nato, aby sa na ňom mohla umiestniť socha „obliekajúcej“ sa Panny Márie.
V spodnej časti oltára sa nachádza bočný
svätostánok s krásnym nápisom Agnus Dei
(Baránok Boží).
Sakrálne pamiatky nachádzajúce sa či už
v kostole alebo na verejnom priestranstve
vždy slúžia spoločenstvu veriacich, i keď
ich postavili alebo dali postaviť individuálni ľudia. Slúžia na sväté veci, ale aj ako
pamiatka a preto je nevyhnutné sa o ne
starať, aby zostali zachované pre budúce
generácie.
László Kovács

