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Želáme Vám 
láskyplné vianočné sviatky

 a úspešný nový rok!

Péter Őry starosta a obecné zastupiteľstvo



Verejný život

Pán starosta, rok sa pomaly chýli ku 
koncu, nastal čas zúčtovania. Napre-
dovala sa obec Štvrtok na Ostrove? Čo 
by ste vyzdvihli z najdôležitejších dianí 
roka?
Podarilo sa nám realizovať také investičné 
a rozvojové zámery, ktoré sa už roky odkla-
dali do ďalšieho obdobia, lebo na ich re-
alizáciu chýbali peniaze. V tomto roku  sa 
nám podarilo získať financie, a tak vybu-
dovať chodník na Čakanskej ceste, čím sme 
značne prispievali k bezpečnosti pešej pre-
mávky, lebo ide o úsek miestnych komuni-
kácií, ktorý je v posledných rokoch jedným 
z najfrekventovanejších. Spolu s výstav-
bou chodníka sa riešil aj problém s odvod-
ňovacím žľabom: už sa nestáva, že z dvora 
niektorých domov neodteká voda. V rámci 
investícií sa obnovil asfaltový koberec pred 
nájomnými bytmi na Malej ulici, podobne 
sa upravila šírka jazdného pruhu. Okrem 
toho sme spojili úsek Nárayho ulice s Cin-
torínskou ulicou od futbalového ihriska až 
po škôlku. Teraz uvažujeme o tom, že by 
sme na tomto úseku, na konci Škôlskej uli-
ce, zaviedli jednosmernú premávku. 

Jeseň aj predzimné  obdobie boli plné 
práce.
Áno, lebo v rámci programu slovensko-ma-
ďarskej cezhraničnej spolupráce (tzv. In-
terreg V - výzva na predkladanie projektov) 
sme 3. novembra predkladali projekt na 
obnovu verejných priestranstiev. Dva me-
siace trvala príprava projektovej dokumen-
tácie súvisiacej s obnovou priestranstva, 
na ktorom sa usporiadajú hody. Všetko sa 
vybavovalo v Maďarsku, projekt som odo-
vzdal v Programovej kancelárii Széchenyi. 
Všetky prípravné práce sa koordinovali 
s naším partnerom, obcou Dad v Maďar-
sku. Práve kvôli projektu som bol v posled-
nej dobe často v  hlavnom meste Maďarska 
aj v obci Dad. Museli sme všetko  do detai-
lov pripraviť, veď ak ide o úspech, tak aj to 

najmenšie zaváži. Museli sme vypracovať 
projekt, zosúladiť programy oboch obcí, 
skompletizovať dokumentáciu, vypracovať 
rozpočet atď.
Čo to prináša obci Štvrtok na Ostrove?
Na tzv. Veľkom trávniku, kde sa v tomto 
roku konali oslavy Dňa obce, by sme vybu-
dovali celú sieť chodníkov, verejnú zeleň, 
okrem toho plánujeme aj výstavbu veľkého 
javiska, ktoré z vtáčej perspektívy má  tvar 
mušle svätého Jakuba. Ak uspejeme, bude 
to krásne, veľké javisko a ja dúfam, že náš 
projekt bude úspešný. Bolo by to krásnym 
darom k 800. výročiu Štvrtka na Ostrove. 
Už viackrát som spomínal, že už od janu-
ára budúceho roku začíname s oslavami 
800. výročia prvej písomnej zmienky o na-
šej obci. Pri tejto príležitosti plánujeme 
spolu s miestnymi neziskovými organizá-
ciami veľkolepé oslavy. Ako úvodnú akciu 
sme pripravili premietanie maďarských 
filmov, a to 5. januára. Tým nadväzujeme 
na úspešnú sériu z minulého roku.
Na chvíľku by som sa ešte rád vrátil k téme 
investícií. Bez pochýb je Achillovou pätou 
našej samosprávy rekonštrukcia kultúr-
neho domu. Napriek všetkým predbežným 
informáciám vláda do dnešného dňa ne-
zverejnila výzvu na predkladanie projektov 
na obnovu verejných budov z operačných 
fondov EÚ, hoci sme s tým rátali a pripra-
vovali sa. Projektová dokumentácia je ho-
tová: plne zodpovedá požiadavkám ener-
getickej triedy A1, ktoré sú platné od roku 
2016. Otázkou však ostáva, kedy môžeme 
predkladať projekt, kedy budú z toho „pe-
niaze“.
Veľkou investíciou v roku 2016 bola výme-
na strešnej konštrukcie budovy na futba-
lovom ihrisku. Statika viac než 50-ročnej 
strechy bola narušená aj zatekávalo, takže 
výmena strechy sa nemohla odkladať. Svoj-
ho času tak strecha, ako aj budova sa vy-
hotovili z použitého stavebného materiálu, 
preto bola táto výmena nevyhnutná. Vieme, 

že aj na mnoho iných miestach sú potreb-
né opravy, preto sa zo všetkých síl snažíme, 
aby sme získali potrebné financie.

Ostaňme ešte chvíľku pri tomto roku: 
počas adventného obdobia nemôžu chý-
bať podujatia spojené s decembrovými 
sviatkami.
Mnohé decembrové podujatia úzko súvi-
sia s adventom. Na prvom mieste by som 
vyzdvihol náš adventný veniec, ktorý má 
jubileum: presne pred 10 rokmi sa vďaka 
Spoločnosti svätého Jakuba 
prvýkrát vyhotovil najväčší adventný veniec 
našej republiky. Aby sme predišli rôznym 
nedorozumeniam: veniec až dodnes vždy 
vyhotovuje a financuje Občianske zdru-
ženie svätého Jakuba. Mikulášska oslava 
je neodmysliteľnou súčasťou adventného 
obdobia, aj v tomto roku – ako aj vlani – 
bola organizátorom samospráva. V rámci 
pestrého programu sme sa tešili z vystú-
penia našich škôlkarov, podobne veľký 
úspech zožal program školákov a Simony 
Ambrus Lelkesovej. V tomto roku prvýkrát 
usporiadame aj vianočné trhy. Na tieto 
podujatia sme získali financie od Nadácie 
Slovenských elektrární, keďže sme uchá-
dzali o grant a vyhrali sme.

Menej príjemná téma: našich občanov 
určite zaujíma, či  môžu očakávať zme-
ny v zdanení.
Miestne dane samospráva nezvyšovala 
roky, naďalej sa budeme snažiť, aby k zvy-
šovaniu nedošlo ani v budúcom roku. 
Novinkou je však zmena  zákona o miest-
nom poplatku za rozvoj. V praxi táto zme-
na znamená, že ten, kto chce stavať dom 
s rozlohou väčšou ako 150 m2, musí za-
platiť poplatok za miestny rozvoj. A ešte 
jedna dobrá správa do nového roku: okrem 
miestnych daní sa nezvýši ani poplatok za 
odvoz komunálneho odpadu.
Pán starosta, ďakujem za rozhovor. 

Už sviatočne naladený...
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Polgármester úr, közeledik az év vége, itt 
az ideje egy kis mérlegvonásnak. Fejlő-
dött Csallóközcsütörtök? Mit emelne ki 
az idei év történéseiből? 
Sikerült olyan, több éve hiányzó fejlesz-
téseket elvégezni, amelyeknek végre a 
megvalósítása lezajlott, hiszen előzőleg si-
került megteremteni hozzájuk a pénzügyi 
keretet. A Csákányi úton megépítettük a 
járdát, ezzel is biztosítva az ott közlekedők 
biztonságát, hiszen ezen az úton is erőtel-
jes a közlekedés az utóbbi években. A járda 
mellett a vízelvezetést is sikerült megolda-
ni, így a problémás házaknál, ahol állt a 
víz, ez már nem fordul elő. A beruházás ke-
retében a bérlakások előtt aszfaltozott utat 
építettünk, visszaállítottuk a Kis út burko-
latának szélességét, valamint a futballpá-
lyától az óvoda felé vezető Náray utat ösz-
szekötöttük a Temető utcával. Ezen a szaka-
szon fontolóra vesszük, hogy egyirányítsuk 
az Óvoda utca végét. 
Az ősz illetve a télelő is megfeszített 
munkával telt. 
Igen, mert a határon átnyúló szlovák-ma-
gyar pályázati rendszerben (ún. Interreg 
V-ös európai uniós pályázat) november 
harmadikán adtunk le egy pályázatot a köz-
terek rendbe tételére. Arra a térre, ahol a 
búcsút tartjuk, két éves munkával sikerült 
egy teljes tervdokumentációt készítenünk. 
Az ügyintézésre részben Magyarországon 
került sor. A pályázatot Budapesten, a 
Széchenyi Programirodában adtam le. Az 
előkészítést pedig vezető partnerünkkel, 
Dad községgel karöltve végeztük. Mind a 
magyar fővárosban, mind az említett tele-
pülésen gyakran megfordultam evégett az 
utóbbi időben, hiszen azon túl, hogy meg 
kellett írni a pályázatot, össze kellett fésül-
ni a két település programját, begyűjteni 
az összes dokumentációt, költségvetést 
kellett letenni az asztalra stb.
Mit eredményez ez Csallóközcsütör tök-
nek?
A már említett Nagy-gyöpön, ahol idén a 
falunapot is rendeztük, teljes járdarend-
szert, parkosítást végeznénk, ráadásul 
egy nagy színpadot tervezünk ott építeni, 

amely felülnézetből egy ún. Jakab-kagy-
lót formáz. Látványos, szép színpad lesz, 
amennyiben sikeresek leszünk – s bízom 
benne, hogy azok leszünk – a pályázaton. 
Ezzel Csallóközcsütörtök 800 éves évfor-
dulójára méltó ajándékot kaphatna. Jövő 
január elsejétől, mint többször említettük, 
első írásos említésének 800. évfordulóját 
ünnepli településünk. Ennek jegyében jö-
vőre ünnepségsorozatot tervezünk a helyi 
nonprofit szervezetekkel karöltve. Kezdet-
ként, a tavalyi sikeres mozizás példájára 
építve, január ötödikén újra megszervez-

zük Csallóközcsütörtökben a magyar fil-
mek vetítését.
Egy gondolat erejéig visszatérve a beru-
házási kérdésekhez, az önkormányzat 
„Achilles-ina” a kultúrház tatarozásának 
kérdése. Itt az előzetes információkkal el-
lentétben a mai napig nem írta ki a szlo-
vák kormányzat a pályázatokat (középüle-
tek tatarozása), pedig erre is készülünk. 
A tervdokumentáció a 2016-tól érvényes 
A1-es energiatakarékossági normának 
megfelelően elkészült. A nagy kérdés, hogy 
mikor lehet rá pályázatot beadni, és re-
ményeink szerint „pénzt” kapni. További 
önerős beruházásunk volt az idei évben 
a futballpályán a statikailag veszélyes és 
beázó tetőszerkezet cseréje; a közel 50 

éves tető már az akkori időben is használt 
anyagokból készült, így valóban nagy szük-
ség volt a cserére. Természetesen tudjuk, 
hogy számos helyen kell majd további épí-
téseket, tatarozásokat végezni. Magyarán: 
látjuk a gondokat és igyekszünk újabb és 
újabb forrásokat hozni a pénzügyi keretek 
megteremtéséhez. 
Maradva az idei évben, advent idején 
nem hiányozhatnak az ünnepkörhöz 
kapcsolódó rendezvények.
Jó pár rendezvényünk függ össze az ad-
venttel. Külön kiemelném adventi koszo-
rúnkat, amely idén jubilál, hiszen a Szent 

Jakab polgári társulás ötleteként és mun-
kájával éppen tíz éve született meg 

az ország azóta is legnagyobb 
adventi koszorúja. A szárnyra ka-

pott mendemondákat helyre téve: 
a koszorút azóta is a Szent Jakab polgári 
társulás készíti és finanszírozza. Az adven-
ti időszakból természetesen hiányozhatott 
a Mikulás napi ünnepség sem, amelyet a 
község szervezett meg, a tavalyihoz ha-
sonlóan. A színes program keretében fel-
lépett a helyi óvoda és iskola, valamint 
Ambrus Lelkes Szimona műsorát élvezhet-
te a közönség. A továbbiakban a község 
első ízben karácsonyi vásárt is szervez. Az 
önkormányzat a karácsonyváró program-
sorozatra egyébként pályázati úton nyert 
támogatást a Szlovák Villamosművek Ala-
pítványától.
Kevésbé meghitt téma: a polgárokat 
biztosan érdekli, hogy jövőre várható-e 
változás az adók terén?
Mi már sok éve nem emeltünk adót, és jö-
vőre is igyekszünk tartani ugyanazt az adó-
rendszert.  Újdonság viszont, hogy január 
elsején életbe lép a helyi fejlesztési illetékről 
szóló törvény. Ez azt jelenti, hogy aki épít-
kezni akar, és 150 négyzetmétert meghaladó 
alapterületű épületet akar építeni, az köte-
les lesz fejlesztési illetéket fizetni. A helyi 
adók mellett a hulladékok díja is az évekkel 
ezelőtti szinten marad, azaz nem változik.
Polgármester úr, köszönöm a tájékozta-
tást.

Kövesdi
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Idén is eljött a Mikulás!
December negyedikén, vasárnap 

a csallóközcsütörtöki kultúrházba is 
eljött a várva-várt Mikulás a krampuszok 
kíséretében. A Mikulás érkezése előtt 
a szokásos program várta a gyerekeket: 
kézműves foglalkozás, mézeskalács díszítés, 
játszóház. 
Az ünnepi műsort az óvodások kezdték 
meg, majd az iskolások karácsonyi 
énekeket énekeltek. Ezután Ambrus Lelkes 
Szimona zenés műsorral szórakoztatta 
a kicsiket és a nagyokat egyaránt. Végül az 
est fénypontjaként megérkezett a várva-
várt Mikulás, segítőivel, az angyallal és 
a krampuszokkal. Természetesen kinyílt 
a varázslatos puttony is, amelyből a gyerekek 
ajándékcsomagokat kaptak. 
A község önkormányzata tavaly teremtett 
új hagyományt, amelyet az idén folytatott. 
S amit minden évben meg fog tartani, 
hiszen aligha van felemelőbb érzés, mint 
a gyerekek csillogó, boldog tekintete. k

Meghívó
Karácsonyi koncert az iskolában

A Csallóközcsütörtöki alapiskola igazgatónője mindenkit szeretettel meghív Zsapka Attila, Vadkerti Imre és Sipos Dávid 
koncertjére a helyi alapiskolába, amelyre 2016. december 21-én, szerdán, 11 órakor kerül sor. 

Óvoda az ünnepek alatt
Értesítjük a kedves szülőket, hogy a csallóközcsütörtöki óvoda az ünnepek alatt 2016. december 23-tól 2017. január 5-ig zárva tart.Verejný život3

Poslanci o roku 2016 
Je koniec roka, preto sme sa pýtali poslancov obecného zastupiteľstva, 
ako hodnotia svoju činnosť v roku 2016? 
Tamás Gasparek:
S našou tohtoročnou prácou som spo-
kojný, lebo sa nám podarilo uskutočniť 
niekoľko dôležitých investícií, ktoré slúžia 
obyvateľom našej obce. Mám na mysli pre-
dovšetkým vybudovanie chodníka, novú 
cestu a opravu Malej  cesty. Teší ma, že na-
priek našim skromným možnostiam sme 
prispeli aj k obnoveniu kostola.

Gabriella Józan Horváth:
Ak sa zamyslím nad uplynulými dvoma 
rokmi samosprávy, ako prvé mi príde na 
um otázka, či si môže dovoliť taká malá ko-
munita, kde je len 9 poslancov, stranícke 
roztržky. Počas zasadnutí sú časté útoky, 
návrhy a nápady ostanú nevypočuté.
Deň obce v tomto roku sa konal na inom 
priestranstve, spočiatku som sa obávala 
reakcií ľudí, ale spätná väzba od občanov 
ma zbavila všetkých obáv. Čo sa týka blízkej 
budúcnosti, dúfam, že výstavba chodníka 
Čakanskej ceste sa čoskoro dokončí.   

Károly Kállay:
Všetci sme sa snažili, aby sa v rámci obec-
ného rozpočtu zachovala stabilita hos-
podárenia, aby sa nám podarilo našim 
občanom poskytnúť kvalitné služby, ich 
možné rozširovanie, aby sme zabezpečili 
stabilné fungovanie našich inštitúcií, aby 
sme boli úspešní v predkladaní projektov  
o poskytnutie dotácií z fondov EU. Veľa 
vecí sa nám podarilo riešiť, ale naďalej je 
veľa úloh, ktoré nás ešte čakajú. V rámci 
možností sa nám podarilo realizovať nie-
koľko investícií a je potešujúce, že naše 
9-členné obecné zastupiteľstvo je vždy 
uznášaniaschopné. 

Ferenc Kiss: 
Ani tento rok nebol lepší než predošlý, 
lebo  - ako je na Slovensku zvykom - zve-
rejnenie výziev na predkladanie projektov  
aj v tomto roku meškalo. Chceli sme začať 

práce na prípravách  osláv budúcoročného 
jubilea našej obce, nášho veľkého parku, 
ale to, práve z týchto dôvodov nebolo mož-
né. Dúfam, že v marci bude náš projekt 
cezhraničnej spolupráce úspešný. V tomto 
roku sa zastupiteľstvo „dalo do kopy“, na-
šťastie máme dobrého starostu, pohotovú 
prednostku obecného úradu, ktoré aj na-
priek skromným možnostiam všetko „udr-
žali  na uzde“.

Anaklét Nagy:
Pozitívne hodnotím tento rok, lebo aj 
v tomto roku sa nám podarilo skrášliť našu 
dedinu.    Mám na mysli nové chodníky 
a kvetinové záhony. V rámci zastupiteľstva 
sa nekonali ostré výmeny názorov. Určite 
by sa bolo dalo urobiť viac, ale chýbajúce 
financie samospráva nemá odkiaľ zohnať, 
musíme sa uspokojiť s tým, čo máme.  Do 
budúceho roku nám všetkým želám, aby 
sa naša obec naďalej rozvíjala, aby nám tu 
dobre žilo.   

Ferenc Németh:
Za najdôležitejšie som pokladal aj v tomto 
roku, že rozpočet bol vyrovnaný. Pokra-
čovalo sa  vo zveľaďovaní obce, súčasťou 
čoho bola obnova budov, oprava asfalto-
vého koberca na Malej ceste, vybudova-
nie chodníka na Čakanskej ceste, ako aj 
realizácia iných projektov. Keďže je náš 
rozpočet obmedzený, nemohli sme úplne 
vyhovieť všetkým požiadavkám. Našou pri-
oritou sú oslavy 800. výročia našej obce, 
plná podpora s ním súvisiacich činností 
a zlepšenie podmienok miestnych škol-
ských zariadení.     

Róbert Németh:
Som spokojný, lebo sa nám podarilo do-
siahnuť väčšinu našich vytýčených cieľov. 
Bez peňazí zmôžeme len na toľko. Nie je 
zanedbateľné, že sa neustále snažíme 
udržať náš rozpočet v rovnováhe, čo sa 

nám v tomto roku aj podarilo. Mám radosť 
z toho, že sme konečne vymenili strechu 
na budove šatní na futbalovom ihrisku, 
že sa vybudoval nový úsek chodníkov. 
Obrovským problémom našej obce sú zá-
kladná a materská škola, ktoré podobne 
ako kultúrny dom potrebujú urýchlenú re-
konštrukciu. Dúfam, že sa nám v budúcom 
roku podarí získať financie aj tento účel. Aj 
to je potešujúce, že naše spoločenské or-
ganizácie sú aktívne a odvedú vynikajúcu 
prácu.   

Lajos Puss:
Podľa mňa je práca obecného zastupiteľ-
stva bezproblémová. Som spokojný, že sa 
nám podarilo realizovať niektoré dôležité 
investície. Predsavzali sme si aj obnovu 
kultúrneho domu, ale tu vstupovali do hry 
naše obmedzené finančné možnosti. Keďže 
strecha kultúrneho domu už nezateká, stav 
budovy sa nezhoršuje, pritom nás omnoho 
viac súrila obnova strechy šatní na futba-
lovom ihrisku, tak sme uprednostnili túto 
budovu. Dúfame, že v budúcom roku sa 
zverejní aj výzva na predkladanie projektov 
na obnovu verejných budov, t.j. kultúrneho 
domu. Čo sa týka našich uznesení, človek 
vždy hlasuje za to, čo slúži verejnému vše-
obecnému blahu.   

Tamás Puss:
Podľa mňa najväčším pozitívom uplynu-
lého roku bolo to, že sme sa vždy uzniesli 
spoločne. Samozrejme, vždy sa nájde nie-
kto, kto je iného názoru, ale koniec kon-
cov je naše zastupiteľstvo dobre zohratým 
tímom. Ako nezávislý poslanec si myslím, 
nech je niekto poslancom za SMK či Most-
-Híd, má zastupovať záujmy občanov. V bu-
dúcom roku máme pred sebou dôležité 
a náročné úlohy: naša obec oslavuje svoje 
800. výročie, ktoré by sme chceli dôstojne 
a sviatku primerane osláviť.  

 – kövi – 



Újszülötteink, novorodenci
III. negyedév

Rajcsányi Szófia 
szülők, rodičia: Rajcsányi Antal és Gombás Nikolett 

Kovács Filip Leo
szülők, rodičia: Kovács Leona és Kovács Martin

Mierlut Ondrej
szülők, rodiča: Jozeffy Jolán és Mieerlut Radu

Mundi František 
édesanya: Mundi Hajnalka

Sipos Miguel
édesanya: Sipos Erzsébet

Evelín Čavnická
szülők, rodičia: Daniel Katalin, Čavnicky Zsolt

Petra Terneny
szülők, rodičia: Andrea Ternenyová, Peter Terneny

Bejelentkeztek falunkba
 – presťahovaní do obce

Csinto Krisztína, Csinto Ádám, 
Lépes Krisztina, Ing. Lehotská Martina, 

Hinerová Alexandra, 
Dudaš Andrej, RNDr., PhD., Soóky György, 

Današ Ivan, Rigó Vojtech, Tóth Jarmila

Fájdalommal búcsuztattuk
Ing. Németh Ferenc életének 75. évében
Kovács Mária életének 76. évében
Nagy Viola életének 60. évében

Elköltöztek falunkból
– odsťahovaní z obce

Barcziová Jana, Ing. , Barczi David, 
Lelovics Ferenc, Valacsai Marcela, 

Kocsis Ádám

A mi kislexikonunk
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A körzeti orvos MUDr. Gábrisová rendelési ideje 
Ordinačné hodiny obvodnej lekárky počas sviatkov

2016.12.27. - 29.- 30. 
(kedd, csütörtök, péntek)  8.00-13.00

27. – 29. -30.12.2016 
(utorok, štvrtok, piatok )  8.00-13.00

2016.12.28.   ( szerda )   13.00-15.00 28.12.2016 (streda) 13.00-15.00

2017.1.2.-6. (hétfő-péntek) NEM  RENDEL 2.-6.1.2017 (pondelok-piatok) NEORDINUJE

A gyógyszertár ünnepi nyitvatartása
Otváracia doba lekárne počas sviatkov

2016.12.27. - 29.- 30. 
(kedd, csütörtök,péntek)  8.00-13.00

27. – 29. -30.12.2016 
(utorok, štvrtok, piatok )  8.00-13.00

2016.12.28.   (szerda)   11.00-16.00 28.12.2016 (streda) 13.00-16.00

2017.1.2.-6. (hétfő-péntek) ZÁRVA 2.-6.1.2017 (pondelok-piatok) ZATVORENÁ

OBEC ŠTVRTOK NA OSTROVE – CSALLÓKÖZCSÜTÖRTÖK KÖZSÉG

Fogadóórák a községházán az ünnepek alatt
Úradné hodiny obecného úradu počas sviatkov

2016. 12. 22. (csütörtök)  8.00-12.00 22.12.2016 (štvrtok) 8.00-12.00

2016.12.23.   (péntek) ZÁRVA 23.12.2016 (piatok) ZATVORENÉ

2016.12.27. - 30. (kedd – péntek)  8.00-12.00 27. - 30.12.2016 (utorok – piatok )  8.00-12.00
            

Fogadóórák az építéshatósági hivatalban az ünnepek alatt
Stránkové hodiny stavebného úradu počas sviatkov

2016.12.28. (szerda) ZÁRVA 28.12.2016 (streda)  ZATVORENÉ

A gyűjtőudvar nyitvatartása az ünnepek alatt
Otváracia doba zberného dvora počas sviatkov

2016.12.24. (szombat) ZÁRVA 24.12.2016 (sobota) ZATVORENÉ

2016.12.31. (szombat) ZÁRVA 31.12.2016 (sobota) ZATVORENÉ

Mgr. Őry Péter polgármester - starosta obce 
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özcssssüüütüü örtöökikiiki KKKKözözözözöz ééségigigigi HHHHHiivivivivivatatatalalal
0 Štvrtokkk naaann OOstststrrooveeve, , IČIČČIČČOO:O:O:O: 33305050505 77731313131313

ry Péter polglggárárrmmemeststerererr
tő: Kövesdi Káároroooolylylylyyy

sztő: Beutlschhhmmmimm dt Roobbbberererrertt
zám: EV 4427/1111111111, 

8

csolatos észrevételeiket, illetve közlésre szánt 

SP
Vyc

Vyd
Mý

ZZZo
ZZZo

Tec
Evi
ISS

Pri

4 Közélet

A körülményekhez képest 
jó munkát végeztünk
Év vége lévén, egy rövid kérdést intéztünk 

a csallóköz csütörtöki képviselő-testület tag-
jaihoz: mennyire elégedettek az önkormányzat idei 
munkájával? A népképviseletei demokrácia alapja, 
hogy a választott képviselők nem értenek mindig 
mindenben egyet. Községünk képviselői – a körül-
ményekhez és a lehetőségekhez mérten – mégis úgy 
gondolják, nagy eredmény, hogy a testület mindig 
határozatképes volt, és a döntéseket a képviselők 
maradéktalanul megszavazták. Annak ellenére, hogy 
– mint mondani szokás – itt sem fonják kolbászból 
a kerítést, és a szűkös állami támogatások, az állan-
dóan változó és csúszó pályázati kiírások igen csak 
beszűkítik az önkormányzat mozgásterét.

Gasparek Tamás:
Összességében elégedett vagyok az idén végzett 
munkával, hiszen sikerült néhány fontos beruhá-
zást megvalósítani, amik a település lakóit szolgál-
ják. Gondolok elsősorban az új járdára, útszakaszra, 
de a templom felújításába is sikerült besegítenünk 
a magunk szerény eszközeivel. 

Józan Horváth Gabriella:
Az önkormányzat elmúlt két évéről szólva egy kér-
dés merül fel a fejemben: megengedhető-e egy kis 
falusi szinten, ahol az önkormányzat 9 képviselő-
ből áll, a pártoskodás. A gyűlések alkalmával érez-
hető a gyakori támadás, hogy a javaslatok, vélemé-
nyek süket fülekre találnak. Az idei évi falunap új 
helyszínen lett megtartva, én bevallom őszintén, 
tartottam tőle, de a hangulat, a jókedv, az embe-
rek visszajelzései eloszlatták aggodalmaimat. Igaz, 
hogy a plébániai hivatal kérvényei csak részlegesen 
lettek elbírálva, de én a képviselőségemen kívül is 
igyekeztem más forrásból támogatást szerezni, és 
segíteni a munkálatokat. Remélem, a Csákány felé 
vezető járda kivitelezése hamarosan befejeződik. 
Minden kedves lakosnak áldott karácsonyi ünne-

peket kívánok és BUÉK, a jobb együttműködés re-
ményében!

Kállay Károly:
Mint önkormányzati képviselő, azzal az elhatáro-
zással kezdtem el a munkám az új választási idő-
szakban, hogy megőrizzük a stabil gazdálkodást 
a lehetséges költségvetés keretein belül, és be tud-
juk biztosítani a lakosok számára a szolgáltatások 
minőségét, lehetőleg bővítését, s hogy biztosítsuk 
a fenntartott intézményeink probléma mentes mű-
ködését, sikeresek legyünk az uniós pályázatok te-
rén. Sok dolgot megoldottunk, és továbbra is sok 
a megoldásra váró feladat. Ami számomra a legna-
gyobb öröm, hogy a lehetőségeinkhez képest jó pár 
beruházást sikerült megoldanunk, és a kilenc tagú 
képviselő-testület mindig határozatképes. Teljes né-
zetazonosság talán nem is lehetne, hiszen az nem 
vezetne jóra, ám a nézetkülönbségeken felül tu-
dunk emelkedni, és a határozatokat szinte egyhan-
gúan meg tudjuk szavazni. Természetesen tovább 
dolgozunk lakosaink érdekeinek képviseletéért. 

Kiss Ferenc: 
Igazából ez az esztendő sem volt jobb, mint az elmúlt 
évek, hiszen a pályázati kiírások, mint Szlovákiában 
általában, idén is csúsztak. Forrásaink olyanok, ami-
lyenek, több pénzt nem igazán tudunk előteremteni, 
s abból kell gazdálkodni, ami van. Sok mindent el 
szerettünk volna megvalósítani ebben az évben, sze-
rettük volna például elkezdeni a nagy parkunknak 
az előkészületi munkáit a jövő évi évforduló megün-
neplésére. Erre sajnos nem került sor, a fenti okok 
miatt. Majd meglátjuk, hogy márciusban sikerrel 
járunk-e a határon túli pályázaton. Idén, a tavalyi 
feszültségek után azért összerázódott a képviselő-
testület, és szerencsére van egy jó polgármesterünk, 
egy talpraesett hivatalvezetőnk, akik a szerény lehe-
tőségek közt kézben tudják tartani a gyeplőt. Hogy 
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aztán az emberek mindezt hogyan értékelik, kérdés, 
hiszen sok kritika ér bennünket, az eredmények fö-
lötti öröm pedig mulandó. 

Nagy Anaklét:
Egészében véve pozitívan értékelem az idei évet, 
hiszen 2016-ban is sikerült szépíteni a falunkon. 
Gondolok elsősorban a megépült járdákra, vagy 
akár a kiültetett virágokra. Ami engem illet: a tűz-
oltószervezet tevékenysége is kielégítő volt. Amúgy 
az önkormányzatban nem tapasztaltam nagy vitá-
kat, mindenki elmondja a javaslatait, ötleteit, aztán 
az ügy fontossága szempontjából szavazzuk meg, 
vagy vetjük el. Biztosan többre is vihettük volna, 
de a pénzhiányon az önkormányzat nem tud változ-
tatni, addig kell nyújtóznunk, ameddig a takarónk 
ér. A jövő évre azt kívánnám, hogy tovább fejlődjön 
a községünk, hogy jó legyen itt élni.

Németh Ferenc:
A legfontosabbnak idén is a kiegyensúlyozott költ-
ségvetést tartom. Folytatódtak a fejlesztések a fa-
lunk területén, amelyeknek egy részét a tatarozások 
(mint pl. a futballpálya öltözője, tetőszerkezetének 
felújítása) jelentették, másrészt a Kis út javítása és 
a párhuzamos beruházások, mint a Csákányi úti jár-
da elkészítése és egyéb projektek megvalósítása. Mi-
vel a költségvetésünk adott határok között mozog, 
sajnos nem tudtunk minden igényt teljes mértékben 
kielégíteni. Prioritásként szeretném magam is ke-
zelni településünk 800 éves évfordulójának megün-
neplését, és az ezzel járó feladatok és munkák tel-
jes mértékű támogatását, továbbá a helyi iskolaügy 
helyzetének javítását.

Németh Róbert:
Elégedett vagyok, mert a meghatározott céljainkat 
nagyjából mindig teljesítjük. Pénz nélkül ennyire 
futja az erőnkből; amit kap a község, azt igyekszünk 
beosztani, illetve a leghatékonyabban felhasznál-
ni. Nem mellékes, hogy igyekszünk a költségvetést 
egyensúlyban tartani, ami idén is sikerült. Örülök, 
hogy a futballpálya melletti öltöző tetejét sikerült 
végre felújítani, és kiépült egy új járdaszakasz. Saj-

nos, a bevételi résszel nem igazán tudunk mit kez-
deni, hiszen olyan kormányunk van, amilyen. Óriá-
si problémát jelent az iskola és az óvoda, amelyre 
szintén ráférne egy felújítás. De ugyanezt mondhat-
juk el a kultúrházról is. Bízunk benne, hogy jövőre 
talán ezekre is sikerül forrást találni. Örömre ad 
okot, hogy a szervezeteink jól működnek és aktívak.

Puss Lajos:
Voltak ügyek, amelyek egyszerűek voltak, és akadtak 
olyanok, amelyekben különböztek a vélemények, de 
szerintem nincsenek problémák a képviselő-testület 
munkájában. A vélemények természetesen nem min-
dig azonosak, de hát ilyen a demokrácia, a többség 
döntése a mérvadó. Elégedett vagyok azzal, hogy né-
hány beruházás megvalósult. Igaz, volt egy döntésünk, 
hogy a kultúrházat tatarozzuk, de tudjuk, hogy a pénz-
ügyi keretek szűkösek. Végül is a kultúrház nem ázik 
be, nem romlik az állaga, míg a sportpálya öltözőjét 
sürgősen fel kellett újítani. Reméljük, jövőre lesz pá-
lyázati kiírás a kultúrházra is. Magam is jóváhagytam 
azokat a beruházásokat, amelyeket megszavaztunk: 
például az útjavításokat, amelyek fontosak voltak. Az 
ember azért szavaz meg egy-egy döntést, hogy az a köz 
érdekeit szolgálja. Végül kellemes karácsonyi ünnepe-
ket szeretnék kívánni a falu lakosságának. 

Puss Tamás:
Úgy vélem, hogy a kezdeti viták és nézeteltérések 
után egyre inkább együtt tud dolgozni a képviselő-
testület. Az elmúlt két évnek talán ez a legnagyobb 
pozitívuma, s erről tanúskodnak azok a döntések is, 
amelyeket hoztunk – többnyire egyhangúlag. Persze 
mindig akad, akinek kissé eltér a véleménye, vagy 
mást gondol az egészről, de úgy gondolom, hogy mi-
vel egyhangú döntések születtek, ez azt jelzi, hogy 
egészen jól összeszokott a csapat. Független képvi-
selőként úgy gondolom, hogy akár MKP-s, akár Híd-
as egy képviselő, mindenkinek a polgárok érdekeit 
kell képviselnie. Komoly feladatok várnak ránk, hi-
szen jövőre 800 éves a falunk, és méltóképpen sze-
retnénk megemlékezni erről az évfordulóról, amire 
több dologgal is készülünk. 

– kövi – 

Sport12

Nagy fába vágta a fejszéjét a Csallókö-
zcsü törtöki FC vezetése e nyáron, 

amikor úgy döntött, hogy él a felkínált le-
hetőséggel, és az V. osztályban folytatják 
a versenyt. Tóth Árpád, a sportklub vezető-
je akkor azt nyilatkozta: „Egyszerűen meg-
érdemeljük, hogy olyan csapatokkal játs-
szunk, mint Illésháza, Jányok vagy Nagym-
agyar.” És hát természetesen a szurkolók is 
megérdemlik, akik hűségesen támogatják 
a fiatal csapatot. Még akkor is, ha belefut 
egy-egy vereségbe, de hát, mint mondani 
szokás, a labda gömbölyű. 
Hogy mennyire gömbölyű, igazolta az őszi 
forduló, hiszen a csapat kint, az erősebb 
ellenfelekkel szemben győzni tudott, míg 
otthon elég könnyűnek tűnő meccseket 
veszített. Most 5 győzelem, 1 döntetlen és 
8 vereség után a 13. helyen áll a csapat. 
„Ez ugyan nincs benne az első tízben, de 
még csak a bajnokság felénél tartunk, és 
reményekkel várjuk a tavaszi folytatást.” – 
nyilatkozta Tóth Árpád, ki azt is elmondta, 
fájdalmasan hiányzik a két hazai meccs 
hat pontja, de a focihoz szerencse is kell. 
Az pedig nem állt a csütörtökiek mellett. 
Az objektív okokon túl, hogy sok a sérült 
játékos, négyen, öten szinte állandó jelleg-
gel és hosszú távon voltak sérültek, szük-
ség lenne egy jó kapusra is. Mindazonál-
tal – szerencse ide vagy oda – egy éve nem 
ítéltek 11-est a bírók a csütörtökiek javára, 
miközben ennek a fordítottja elég gyako-
ri. „A fiúk jó, bátor futballt játszanak, és 
bízom benne, hogy a tavaszi folytatásban 
elérjük a céljainkat.” – nyilatkozta a sport-
klub vezetője.
Annál több örömre ad okot az ificsapat, 
amelyre méltán lehetünk büszkék! Az In-
ter egykori játékosának kapitányi irányí-
tása alatt jelenleg a 4. helyen állnak, és 
a járási szakemberek állítása szerint is 
kiváló csapatról van szó. „Két-három év 
alatt beérnek, és oszlopos tagjai lehetnek 
a felnőtt csapatnak.” – mondta Tóth Árpád, 
hozzátéve, hogy a hatéves gyerkőcök is szí-
vesen rúgják a bőrt, ami külön örömre és 
bizakodásra ad okot.

- kk - 

# Klub M Gy V V Gólarány pontok + pontok

1 „FC Nový Život“ 14 12 0 2 53:10 36 12

2 ŠK FC Vydrany 14 8 3 3 42:14 27 3

3 ŠK Šoporňa 14 7 5 2 35:21 26 2

4 NAFC Veľké Blahovo 14 7 3 4 20:20 24 0

5 FK Zlaté Klasy 14 7 3 4 15:18 24 3

6 TJ ŠM Janíky 14 7 1 6 28:16 22 1

7 TJ Lehnice 14 6 3 5 30:23 21 3

8 TJ Kostolné Kračany 14 6 3 5 22:24 21 0

9 FC Pata 14 5 5 4 27:17 20 2

10 TJ Družstevník Topoľníky 14 5 4 5 22:16 19 -2

11 ŠK Váhovce 14 6 1 7 25:28 19 -2

12 TJ Horné Saliby 14 5 2 7 23:27 17 -1

13 FC Štvrtok na Ostrove 14 5 1 8 21:23 16 -5

14 FC JELKA 14 1 0 13 6:51 3 -18

15 TJ Družstevník Trstice 14 1 0 13 7:68 3 -15

16 OFK Rapid Ohrady 
(odstúpené) 0 0 0 0 0:0 0 0

V. liga Juh ZsFZ 2016-2017

Még csak félidőben vagyunk
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A Csallóközcsütörtöki Barátság nevet 
viselő vadászegyesület életében utol-

só híradásunk óta nem történt különösebb 
változás. A változás inkább a természetben 
történt: beköszöntött a tél, ami új kihívá-
sokat jelent a nemes hobbit űző vadászok, 
de elsősorban a vadon élő állatok számá-
ra. A vadásztársaság vezetőjével, Berger 
Jánossal beszélgetünk.
Először az idei tevékenységük rövid ösz-
szefoglalójára kértük.
A sikerekkel kezdve: május végén részt 
vettünk községünkben a gulyásfőző ver-
senyen, ahol második helyezést értünk 
el. Szokásunk szerint kivettük a részün-
ket a falunap rendezvényeiből, ahol a kö-
zönség számára gulyást főztünk. A májusi 
szezonkezdés óta három őzbakot sike-
rült elejtenünk; egyet a mi vadászunk, 
kettőt vendégvadász lőtte. Amúgy a sze-
zonnal nem igen van dicsekedni valónk, 
ám a környékbeliekkel összehasonlítva 
talán mégsem volt csapnivaló. 53 fácán-
kakast lőttünk, vadkacsából 22 darabot, 
örvösgalambból 36-ot, 14 rókát, 160 szar-
kát, 8 hamvasvarjút. Dióhéjban ezek voltak 
az idei év eredményei.
Legutolsó beszélgetésünk során emlí-
tette, hogy folyamatosan romlik a vadál-
lomány. Mi a helyzet azóta?
Már többször említettük, és sajnos ezen 
a téren nincs változás: úgy tűnik, hogy 
a nyúl kihalásra van ítélve. Pedig igyekez-
tünk óvni őket. Sem tavaly, sem az idén 
nem vadásztunk rájuk, s reméljük, ez kissé 

segíti az állomány megmaradását. Ugyanez 
a helyzet a fogollyal is, pedig arra a hetve-
nes évektől nem vadászunk. Ez az intenzív 
mezőgazdasági termelés hozadéka, a nagy, 
száz hektáros táblák nem nyújtanak szá-
mára megfelelő életteret. Ahol egy darab-
ban szántanak be 400 hektárt, ott nem 
marad meg semmi. Kevés a kis parcella, 
eltűnnek a cserjések, mindaz, ami élteti 
ezt a madarat. A növényvédő szerek, gyom-
irtók használatával eltűnik a természetes 
tápláléka, nincsenek férgek, bogarak, rá-
adásul a permetezés káros az apróvadra. 
Másik súlyos probléma, hogy a nagyüzemi 
sertéstenyésztés megjelenésével romlik 
a föld és a vizek minősége. A repce ráadá-
sul mérgezi az őzeket, főleg a friss, tava-
szi sarjak, amik hasmenést okoznak. Ezt 
a hatást igyekszünk sóval enyhíteni. A nyúl 
esetében említettük, hogy a hatalmas táb-
lák nem nyújtanak jó életteret. Mert a nyúl 
ugyan szereti a friss szántást, de nem ek-

kora mennyiségben. Újabban megjelent 
a cirok, amelyben sem a nyúl, sem a fácán 
nem marad meg. Az őz még csak-csak, be-
megy a szélébe elbújni. Nagy baj, hogy pél-
dául lucernát nem termesztenek, ráadásul 
az ugarozást sem tartják be a gazdálkodók.
Nagy gondot jelent a csatorna is.
Az egész vadászterületünkön végigmegy 
a kanális, ami nagyon sok bajt okoz. A vad 
(őz, vaddisznó) belecsúszik, és ott fullad 
meg. Ha ki is kecmereg belőle, teli lesz hor-
zsolásokkal, ami elfertőződik. A vad elfek-
szik, belázasodik és elpusztul. Idén öt-hat 
őzet elgázoltak (köztük egy érmes bakot is), 
a kanálisba is belepusztult négy-öt darab.
A téli etetéssel mi a helyzet?
A téli etetőanyagot (kukoricát, lucernát, 
téli keverékeket) szerencsére Varga László 
vadászgazda beszerezte, egyrészt kapcso-
latai révén, másrészt magának is vannak 
földjei. Így a vad téli etetése idén is be lesz 
biztosítva.  - kk -    

Tovább romlik a vadállomány
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Őszi rendezvényeinkről
Emlékezés 56 hőseire

Az ősz is mozgalmasan telt a Csema-
dok Csallóközcsütörtöki Alapszer-

vezete háza táján, ugyanis két rendezvény 
mellett még a karácsonyi előkészületek is 
kezdetüket vették a szervezet vezetősége 
számára.
Október 23-án immár 60 év telt el azóta, 
hogy a magyarság újfent tanúbizonyságát 
adta az őt elnyomó és korlátozó, rész-
ben idegen hatalomnak, hogy szabad-
ságvágya nem ismer határokat. Sajnos 
Csallóközcsütörtökben eddig nem em-
lékeztünk meg erről a jeles eseményről. 
Sokan ugyanis úgy tartják, hogy mivel az 
gyakorlatilag egy másik országban tör-
tént, nem kötődünk hozzá. Mi nem így 
hisszük, ugyanis a szabadság és a füg-
getlenség eszméi szintén nem szoríthatók 
határok közé, és ugyanúgy a mi kultúránk 
részét képezik, mint talán az egész világét. 
A Csemadok helyi alapszervezete ezért 
fontosnak tartotta pótolni ezt a hiányossá-
got, és az évforduló napján, este, a Szent 
Háromság szobornál, meghitt gyertya-
gyújtás keretében emlékeztünk meg nem-
zetünk hőseiről. Első alkalom lévén, kicsit 
aggódtunk a részvételt illetően, de nagyon 
kellemes meglepetés ért bennünket, és 
ezúton is köszönjük mindazoknak, akik 
velünk voltak. Hála nekik, a mártírokhoz 
méltó módon tudtunk csatlakozni közsé-
günkben az egész magyarság megemléke-
zéséhez.

Könyvbemutató és dedikálás
A második őszi rendezvényünkre novem-
berben került sor. Szomolai Tibor, a Felvi-
déki saga és a Fáklyavivő írója látogatott el 
hozzánk egy könyvbemutatóval összekötött 
előadás keretében, amelyen a közönség 

a felvidéki magyarság 20. századi sorsába 
kaphatott betekintést. Ugyanezt kínálja a két 
említett könyv is. A szlovákiai magyarság tör-
ténetét az egyszerű emberek szemszögéből 
bemutató Felvidéki saga az eddig elkelt 7 
000 példánya révén napjaink igazi bestsel-
lerének számít. A 110 évet felölelő, 600 olda-
las családregény egybehangzó vélemények 
szerint az egyik legfontosabb könyv, amely 
a Felvidéken valaha is megjelent. A felvidéki 
magyarság közelmúltjával és jelenével fog-
lalkozó Fáklyavivő pedig egy gömöri kisváros 
vallási közösségének az életét mutatja be – 
a hit fontosságát, a hívek harcát papjukért, 
a közélet visszásságait, a kishitűséget, de 
a csodálatos közösségépítést is. A látogatók 
az előadás után megvásárolhatták a könyve-
ket, amelyeket a szrző dedikált, és így a lelki 
táplálék mellett maradandó irodalmi mű-
vekkel is gazdagodtak. - ma - 
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Erdélyben jártunk
A csallóközcsütörtöki Csemadok-szerve-

zet szeptember 28-30-án Márton Áron 
püspök tiszteletére kétnapos kirándulást 
szevezett Erdélybe. Csoportunk szeptem-
ber 28-án kora reggel indult községünkből. 
Első utunk Ópusztaszerre vezetett a Nemze-
ti Történelmi Emlékparkba, ahol megtekin-
tettük Feszty Árpádnak A magyarok bejöve-
tele c. monumentális körképét. Ebéd után 
tovább indultunk Erdélybe, s másnap kora 
reggel tovább utaztunk Gyulafehérvárra. 
A városban megtekintettük a díszes várka-
pukat, körbejártuk a háromhajós, vastag 
falakkal határolt, román stílusú Szent Mi-
hály-székesegyházat, a déli mellékhajóban 
a Hunyadiak síremlékeit, szarkofágjait. 
Helyi idő szerint 11 órakor a Márton Áron 
ünnepségen vettünk részt. Márton Áron 
halálának 36. évfordulója alkalmából, az 
érseki székesegyház búcsús napján a né-
hai püspök szarkofágjának leleplezésére 
került sor. A szentmise főcelebránsa Mi-
guel Maury Budía érsek, bukaresti apos-
toli nuncius volt, szentbeszédet Jakubinyi 
György érsek mondott. A latin-magyar nyel-
vű misefüzetből követni tudtuk az egész 
szentmisét. A szentmise végén az érsek és 
Jakubinyi György leleplezték és megáldot-
ták a kőszarkofágot, amelybe Márton Áron 
földi maradványait helyezték el, s amelyet 
a székesegyház déli mellékkápolnájában 
állítottak fel. Az áthelyezést azt indokolta, 
hogy eddigi nyughelyén, a székesegyház 
kriptájában nehezen volt megközelíthető 
a hívek számára. E történelmi esemény 

több száz pap, az erdélyi történelmi egyhá-
zak képviselői, romániai és magyarországi 
világi méltóságok, valamint több ezer hívő 
jelenlétében zajlott. Ez az ünnep Márton 
Áron püspök halálával is összefüggött, 
mert 1980-ban ezen a napon hunyt el.
A mise után elhagytuk Gyulafehérvárat, 
s újabb állomásunk Nagyenyed volt. Itt 
megnéztük a Bethlen Gábor kollégiumot, 
a város főterén a középkori eredeti várat 
és a vár udvarában a református templo-
mot. Reggel hazafelé vettük az utunkat, 
ám útközben megálltunk Déva váránál is, 
majd Vajdahunyadra mentünk, ahol meg-
tekintettük Európa egyik legimpozánsabb 
várkastélyát. A kastély a XV. Században 
Hunyadi János fejedelemsége alatt épült, 
gótikus stílusban. A várba négy pillére tá-
maszkodó fahídon jutottunk fel. A bemu-

tatótermeken magyar idegenvezető vitte 
végig a csoportunkat, aki rövid történe-
tekkel fűszerezte az egyes helyiségek be-
mutatását. A lovagterem és a zászlósterem 
volt a leghíresebb és legmutatósabb, ahol 
korabeli zászlókat, köztük a Hunyadiak 
hollós címeres zászlaját is volt szeren-
csénk megtekinteni.  A várlátogatás után 
utunk már hazafelé vezetett. A buszban jó 
volt a hangulat, s a közös énekléssel gyor-
san elrepült az idő. A késő esti órákban 
gazdag élményekkel telve érkeztünk meg 
Csallóközcsütörtökbe. A Csemadok alap-
szervezete ezúton szeretné megköszönni 
az anyagi támogatást elsősorban Őry Pé-
ternek, az MKP Országos Tanácsa elnöké-
nek, továbbá Németh Róbertnek, Zuzák 
Katalinnak és nem utolsó sorban a finom 
réteseket Mogrovics Valériának. kövi
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13 munkával, örömmel, többször 
akadályokkal is tarkított év van 

már mögöttünk. Ez mindenekelőtt büsz-
keséggel tölt el, ugyanakkor sok mindenre 
kötelez. Mindenekelőtt arra, hogy a meg-
kezdett utat folytatni kell, hisz ez a fajta te-
vékenység hozzájárul a gyerekek érzelem-
világnak gazdagításához, a személyiség 
fejlődéshez, a gyökerekhez való kötődés-
hez.  Számunkra, a végeken élő magyarok 
számára ez mindennél fontosabb.
Tizenhárom év hosszú idő, de nagyon gyor-
san eltelt. A velünk kezdő, tervező, nagyokat 
álmodó csapat bizony már kirepült, felnőtt. 
Sokan közülük visszajárnak, segítenek, egy-
egy verseny kapcsán szervezkednek. Min-
den segítséget nagy örömmel fogadunk, 
hisz ez is visszajelzés arról, hogy kaptak tő-
lünk valami útravalót a képzeletbeli tarisz-
nyába, sőt minden nagyobb gyereket, fiatalt 
csak arra tudunk buzdítani, ha teheti, tér-
jen be hozzánk, mert minden segítő kéz szá-
mára van tennivaló. Megragadva az alkal-
mat, név szerint is említeném a legaktívabb 
volt gyerkőcök segítségét: Bartal Gabriella, 
Csóka Zsuzsa, Gál Viktória, Putz Csaba. 
Legnagyobb sikereink közé sorolhatjuk az 
elmúlt évek során a Pöttöm klubunk létre-
jöttét, amely szintén merész álom és szülői 
ötletek eredménye. Péntekenként rendkívül 
családias hangulatban folynak a foglalkozá-
sok a legkisebbekkel, ahol az anyukák, nagy-
mamák, sőt legnagyobb örömünkre, az apu-

kák is bekapcsolódnak a játékos folyamatba. 
Sokszor azt látjuk, hogy ők legalább annyira 
belefeledkeznek a játékba, mint a gyerekek. 
Itt alapozunk, foglalkozást vezető társam-
mal, Sukič Klárával, aki motorja a Pöttöm 
klubnak.  Állandóan azon munkálkodunk, 
hogy megszerettessük a gyerekekkel a nép-
mesék világát, a gyönyörű dallamokat, 
hogy ezek képezzék majd az erős gyökere-
ket, amelyek rendíthetetlenné teszik őket. 
A tehetséges gyerekek sokat fejlődtek a fog-
lalkozások alkalmával, s beérni látszik a sok 
munka, hiszen több játszóházas gyerkőc 
sikeresen szerepelt különböző rajzversenye-
ken, természetesen az általunk szervezett 
Rajzolj és nyerj rajzversenyen kívül. A légi 
Benyovszky Rudolf Alapiskola által meghir-
detett versenyen Hamar Máté és Sill Kata 

ért el eredményt. A csiliznyáradi Csiliz Gye-
rekklub által meghirdetett versenyen  Dudás 
Lia, Sukič Sára  szerepelt eredményesen. 
A legutóbbi sikerünk egy magyarországi, 
a Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület által 
kiírt versenyen Pavlus Diana szereplése.
Sok lelkes ember munkájának eredménye 
ez. Állandó segítőim Bíró Valacsai Bea, 
Köböl Csilla, Miklós Szilvia, akik szomba-
tonként társaim a gyerekekkel való foglal-
kozásban. Köszönet érte. Természetesen 
minden aktív vezetőségi tag háttérmunká-
ját köszönet illeti.
A 2017-es évre is sok tervünk van, közsé-
günk jubileumi évében a foglakozások kap-
csán még több odafigyeléssel fordulunk 
falunk történelme, szokásai, hagyományai 
felé. Már tervezzük a „Rajzolj és Nyerj” 
rajzverseny következő fordulóját, lassan 
kialakul a következő irodalmi színpadunk 
szövegkönyve. Tervből tehát van elég, lelke-
sedéből és akaratból sincs hiány, az anyagi 
forrásokat pedig folyamatosan keressük.
Kedves Hírnök olvasók, játszóházas gyere-
kek, anyukák, apukák! Hálásan köszönünk 
minden anyagi, tevékeny jellegű és erkölcsi 
támogatást is, amit az év folyamán kaptunk. 
Mit is kívánhatnék a 2017-es évre? Kívánom, 
hogy jövőre, a jubileumi évben is keressük, 
ami összeköt bennünket, és ne csak keres-
sük, hanem találjuk is meg azt, hogy legyen 
Csallóközcsütörtöknek még újabb 800 éve.
Én rendületlenül hiszek ebben. Békés ün-
nepeket! Sill Zsuzsa

Véget ért az esztendő
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 Idén is fellobban a betlehemi láng
A 2002 májusában alakult csallóközcsütörtöki 66. számú Szent 
Jakab Cserkészcsapattal rég foglalkoztunk lapunk hasábjain. 
Szukics Klárát, a csapat vezetőjét kérdeztük, hogyan telt az idei 
évük, és mit terveznek még az óév végéig?
Idén nyáron a csenkei és a hegysúri csapattal közösen részt 
vettünk az Aranyosmarót közelében tartott nyári cserkésztábor-
ban. Méry Fannival pedig idén is, mint minden évben, részt vet-
tünk az országos rovásíró versenyen. Természetesen e nyáron 
is megtartottuk a nyárzáró rendezvényünket, a helyi horgász-
klubbal, az Összefogás polgári társulással és a Játékvár Játszó-
házzal karöltve. A rendezvényre a Szlovák Atlétikai Szövetség 
kölcsönzött számunkra futópályát, de volt íjászat, ugrálóvár, 
népi játékok és kézműves foglalkozások. Ezen kívül újdonság-
ként sor került a horgászok távdobó versenyére is. A tartalmas 
rendezvényen kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a ma-
guk szórakozását. Idén szeptemberben Szepsiben részt vettünk 
a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség által szervezett három 
napos országos métabajnokságon is. December 23-án pedig, az 
év legbelsőségesebb aktusaként meggyújtjuk a betlehemi lán-
got a templomban, ahonnan az 24-én egész nap elvihető lesz. 
Szukics Klára egyébként elmondja, hogy jelenleg is 15 aktív tag-
ja van a cserkészcsapatnak, 8-tól egészen 15-16 éves korig, akik 
aktívan részt vesznek a csapat munkájában, s minden szombat 
délután ott vannak a rendszeres találkozóikon. A találkozókra 
a régi plébánián kerül sor, vagy ha jó idő van, kint a parkban. 
Gyakran elsétálnak a gombai, németsóki erdőbe is, de idén vol-
tak a pozsonyi karácsonyi vásárt is megtekinteni. - k - 
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Képben, szóbanKépben, szóban Képben, szóbanKépben, szóban

 Nyugdíjasok köszöntése 
November 4-én délután került sor a hagyományos nyugdíjas napra a kultúrházban. Az ünnepi műsorban a helyi népdalkör fellépé-
se teremtette meg az ünnepélyes hangulatot, s ennek is köszönhetően emelkedett hangulatban telt a délután.

 Így készült az adventi koszorú
Csallóközcsütörtök főterén idén is ott pom-
pázik a szokásos adventi koszorú, amelyet 
a Szent Jakab Polgári Társulás immár tizedik 
alkalommal állított fel, kicsik és nagyok osz-
tatlan örömére. Valószínű, hogy továbbra is ez 
az ország legnagyobb adventi koszorúja. De ha 
mégsem így lenne, az sem baj, hiszen a lényeg 
azon van, hogy a társulás tíz esztendeje olyan 
hagyományt teremtett, amely egyre több kö-
vetőre talál a környező falvakban és a tágabb 
környéken is. A mellékelt képek arról tanús-
kodnak, hogy korra és nemre, de talán világné-
zetre való tekintet nélkül is minden csütörtöki 
polgár büszkén vallja a magáénak az adventi 
ünnepkörnek ezt a szép és meghitt alkotását.
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