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Csallóközcsütörtöki Községi Önkormányzat képviselőtestületének 2013.
januári döntése értelmében tájékoztatjuk
falunk polgárait a község által üzemeltetett
csatornahálózat rövid múltjáról és a mai állapotokról.

Előzmények
Településünkön a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése a múlt század kilencvenes
éveinek legelejére nyúlik vissza, amikor is hét felső-csallóközi község – Lég,

Csákány, Gomba, Olgya, Béke, Úszor és
Csallóközcsütörtök – vezetői eldöntötték,
közösen építenek ki egy víztisztító-állomást.
Közös döntés alapján az állomást Gombán
kezdték el építeni 1993-ban. A beruházással
nem minden időben volt minden rendben,
amit igazol az is, hogy 2003-ban még csak
ideiglenes működési engedélyt kapott az
állomás, a véglegeset – szinte hihetetlen,
de igaz – csupán 17 évvel az alapkő letétele
után, 2010-ben adta ki az illetékes hivatal.
(folytatás a 2. oldalon)

Harangoznak húsvétra,
Leszakadt a tyúklétra:
Kezdődik a locsolás Nekem is jut egy tojás.
\ ^ ] [
Jó reggelt, jó reggelt,
Kedves liliomszál,
Megöntözlek rózsavízzel,
Hogy ne hervadozzál.
Kerek erdőn jártam,
Piros tojást láttam,
Bárány húzta rengő kocsin,
Mindjárt ideszálltam.
Nesze hát rózsavíz,
Gyöngyöm, gyöngyvirágom.
Hol a tojás, piros tojás?
Tarisznyámba várom!
\ ^ ] [
Kelj fel párnádról szép ibolyavirág,
Tekints ki az ablakon,
milyen szép a világ.
Megöntözlek gyorsan
a harmat friss illatával,
Teljen a talicskám
sok szép piros tojással.
\ ^ ] [
Ó, tavasszal újult ékes liliomok,
Öntözésre méltó gyönyörű virágok!
Már eljött az idő, hogy megújuljatok,
A Szentlélek Isten szálljon tireátok.
No, ti cimboráim, csuporra, vederre,
Adjuk meg a lánynak a tisztet
reggelre!
Hanem egy szót szólok ezen szép
leánynak,
Adjon egy pár hímest,
Szívemből kívánom,
kegyelem magának!

130 éves a Csallóközcsütörtöki Önkéntes Tűzoltó Testület
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Tájékoztató

Tudnivalók csatornahálózatunk működéséről
(folytatás az 1. oldalról)
Az állomás és a hét falut átfogó csatornahálózat üzemeltetésére a községek társulást is
létrehoztak, amely hivatalosan a Felső-csallóközi Falvak Szövetsége a Szennyvíz Elvezetéséért és Tisztításáért nevet viseli. Működése legalább annyi kérdőjelet hordoz, mint
az építkezés maga: a szennyvíztisztításért
járó díjat a lakosságtól falunkban 2005-től
szedte be, de a díjszabásra illetékes Hálózati Árszabályozási Hivatal (URSO) határozata
nélkül, ráadásul úgy, hogy bár hivatalosan
a lakosok a teljes szolgáltatásért ﬁzettek a
társulásnak, a valóságban a községi hivatal
térítette például a karbantartási munkálatokat, illetve az átemelő állomások működtetésének villanyszámláit. (Költségvetésünket ez 2011-ben 4.316,29 euróval terhelte,
de 2010-ben, amikor vészhelyzet alakult
ki a Gombai úti átemelő állomáson, annak
megszüntetésére 5.282,56 eurót voltunk
kénytelenek kiﬁzetni, a későbbi tatarozás
ára 11.412 euró volt, összességében abban az évben falunk a lakossági díjakon túl
25 493 euró 25 centet ﬁzetett ki.)

Csatornahálózatunk kiépítése
Az építkezés elhúzódásának következtében
falunkban a csatorna kiépítése csak az ezredforduló után kezdődött, az első szakaszt
– Iskola sor, Mérey Mihály utca, Csákányi
út és a Gazda sor egy része – községi beruházásból végül 2005-ben adták át. 2006
és 2007 jelenti a második szakaszt, amely
során a Nyugat-szlovákiai Vízmű és Csatornázási Vállalat európai uniós alapokból építette ki a csatornát a Gazda soron, illetve az
Erzsébeti és az Annamajori utcán, a község

saját költségvetéséből pedig a bérlakásokat, az óvodát és az ott épült házakat kötöttük a csatornára. A falu többi utcájában a
község sikeres európai uniós pályázatának
eredményeként épült ki a csatornahálózat a 2008-2011-es időszakban. A község a
pályázat kidolgozását és kivitelezését azért
vállalta magára, mert információink szerint
a vízmű semmilyen további beruházást nem
tervezett településünkön. A község által elnyert pályázat, illetve a csatorna kiépítésének egyik alapfeltétele volt, hogy a csatornahálózatot az önkormányzat működtesse.

Üzemletetés
A csatornahálózat üzemeltetésére a már
az említett 2008-as EU-s pályázat értelmében községi vállalatot (kft-t) hoztunk létre
Obecný podnik ŠnO kft. néven. A vállalat
Csallóközcsütörtök Község 100 százalékos
tulajdonát képezi. A vállalkozási engedélyek megszerzését követően nyílt lehetőségünk arra, hogy a Hálózati Árszabályozási Hivatalnál kérjük az üzemletetési díj
megszabását. Ezt a hivatal legfeljebb 0,95
euró/1 köbméter értékben határozta meg.
(Információként: Úszoron 1,05 euró/köbméter az ár). A határozat megtalálható a
www.stvrtoknaostrove.sk valamint a www.
urso.gov.sk honlapon is.
Az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat
a T.t. 442/2002-es, a közösségi vízvezetékekről és csatornahálózatokról szóló törvénye szabályozza. Az egy lakosra megállapított átlagos éves szennyvíz mennyisége az
SzK Környezetvédelmi Minisztériumának
T.t. 397/2003-as rendelete értelmében 55
köbméter/ év /személy.

FELHÍVÁS
A Csallóközcsütörtöki Községi Hivatal tisztelettel hívja fel a lakosság ﬁgyelmét a
háztartási hulladék elszállításáért járó illeték beﬁzetésének a kötelezettségére. Az
illeték beﬁzetését április 10-ig kell megtenni, addig érvényesek ugyanis a 2012-es
évre kiadott matricák. Április 15-ét követően a hulladékot gyűjtő és szállító cég
csak azokat a kukákat üríti ki, amelyeken a 2013-as évre kiadott matricák vannak
felragasztva, melyeket a kiszabott illeték beﬁzetésével párhuzamosan vehetnek át
polgáraink a községi hivatalban.

A családi házak, illetve a lakások tulajdonosai által ﬁzetendő összeg tehát a fenti
adatok tükrében a következőképpen számítandó ki:
0,95 €/köbméter szorozva 55 köbméterrel
és szorozva az adott háztartásban élők számával. Egy személy éves csatornadíja tehát
52,25 €, ami gyakorlatilag heti egy eurós
kiadást jelent.
A községi vállalat 2012. július 1-től kötött szerződéseket a szolgáltatást igénybe vevő lakosokkal. A korábban említett gombai székhelyű közös társulás
Csallóközcsütörtök területén azóta nem
üzemeltet csatornahálózatot, kizárólag a
tisztítóállomás működtetését biztosítja
településünk részére. Üzemeltető maradt
viszont még a nyugat-szlovákiai vízmű,
amely a Gazda soron, illetve az Erzsébeti
és Annamajori utcában tulajdonosa a vezetékrendszernek. A vízmű által üzemeltetett
szakaszon az ár 0,9962 euró / köbméter,
tehát drágább, mint a község által üzemeltetett szakaszon.

Érdemes tudni
A község célja egyértelmű: a lakosság részére folyamatos és hibamentes üzemeltetést
biztosítani úgy, hogy az összes hatályos
törvényt is betartsuk. Ezzel kapcsolatban
viszont fontos mindenkinek tudnia, hogy
amíg például gyerekpelenkák, műanyag
szatyrok, rongyok és egyéb szervetlen anyagot jutnak a csövekbe, addig bármikor leállhatnak a motorok, teljes üzemzavar léphet
fel, ami mindenkit kellemetlen helyzetbe
sodorhat! Fontos tehát, hogy ne engedjünk
ilyen tárgyakat a csatornába. Ennél is fontosabb tudatosítani, hogy a talajba elfolyatott szennyvíz – ami sajnos, falunkban nem
ritkaság - a talajvízzel keveredik, s elkerülhetetlen, hogy így szennyezett víz kerül a
kutakba, vagyis rossz, az egészségre káros
vizet iszunk. Az önkormányzati képviselőtestület ezt is szeretné megszüntetni. A
képviselők azonban azt is tudatosítják, a
polgárok megváltoztatott hozzáállása, segítsége nélkül ez nem fog menni!
Őry Péter, polgármester
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Ha Krisztus nem támadt fel,
akkor hiábavaló a mi hitünk…

B

izonyára érezzük, hogy az élet nagyon gyorsul körülöttünk. Ez nyilvánvalóan látható a mi mindennapi életünkben, kapcsolatainkban, a kommunikációban, de más területeken is. Akarjuk vagy
nem, ez érezhető a mi lelki életünkben is.
Az idei leghosszabb karácsonyi időszak
után, amikor szinte érezhető volt az emberek közelléte, amikor több szeretetet
mutattunk mások iránt, az Úr Jézus megszületett a mi szívünkben is, következett
a legrövidebb farsangi időszak. Szinte
nem is volt idő eleget mulatni különböző rendezvényeken. Hamvazó szerdával
elkezdtük a szentböjti időszakot, amikor
intenzívebben készültünk a húsvéti ünnepekre.
Nemrég megkérdeztem a gyermekektől
az iskolában, hogy melyik ünnep a legnagyobb az egész évben, és miért, azt a választ kaptam, hogy a karácsony. Természetes, hiszen a karácsonyi ünnepeket jobban
átéljük, karácsony idején minden felől hatnak ránk a különböző reklámok, amelyek
nem a karácsony értelmét magyarázzák,
csak a fogyasztói életet hirdetik. Így a hitre
érzéketlen embereket sikerül megtéveszteni. Ennek tükrében nehéz megérteni,
hogy a legnagyobb ünnep még csak most
kopogtat az ajtón. Mert, bizony, az nem a
karácsony, hanem a húsvét a legfontosabb
ünnepe az egyházi évnek, s ezt teljes meggyőződéssel jelentem ki és vallom. Szent
Pál a következőképpen ír erről levelében:
„Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs

értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem. Ráadásul még
Isten h
hamis tanúinak is bizonyulunk,
mert
me Istenről azt tanúsítjuk, hogy
Krisztust feltámasztotta, holott nem támasztotta fel, ha
a halottak egyáltalán nem
támadnak fel. Ha ugyanis a
halottak nem támadnak fel,
akkor
Krisztus sem támadt fel. Ha
ak
pedig Krisztus
nem támadt fel, semmit
K
sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt azok is elvesztek, akik
Krisztusban haltak meg.” /1 Kor.15,14-18/
Jézus Krisztus húsvéti győzelme a halál és
a bűn felett új perspektívák nyíltak meg a
mi életünkben is. Az utóbbi időben sokat
hallani a szabadságról - és éppen ezt a szabadságot vívta ki számunkra az Úr Jézus
Krisztus az Ő kereszthalálával és a feltámadással. Nézzük hát közelebbről, mit is
fogunk tulajdonképpen ünnepelni a következő napokban liturgikus szempontból.
A szentböjti időben megismerhettük saját
korlátainkat, gyengeségeinket, hibáinkat,
azokat az elégtelenségeket, amelyek befolyásolják a mi kapcsolatunkat Istennel és
embertársainkkal. Igyekeztünk eltávolítani, vagy legalább mérsékelni hatásukat
a mindennapi életünkre. Sokan hallották
meg az egyház harmadik parancsát, vagy
jó tanácsát, amely arra hív minden hívőt,
hogy évente legalább egyszer a szentgyónás által tisztuljanak meg, hogy a húsvéti
ünnepeket tiszta szívvel éljék át. A Nagyhét a Virágvasárnappal kezdődik, amikor
az Úr Jézus ünnepi bevonulására emlékezünk Jeruzsálembe. A mi templomunkban
ezt az eseményt ünnepi körmenettel és
szentmisével ünnepeljük. A Szentmise közben elhangzik Jézus Urunk szenvedésének
története – a Passió Szent Lukács szerint,
amelyet először fogja elénekelni a Daloskör és több önkéntes énekes, Németh Péter ﬁatal és ügyes orgonista vezetésével.
A Nagycsütörtökön az érsekatya a pozsonyi székesegyházban a délelőtt folyamán

megszenteli az olajakat, amelyeket aztán
az egész évben használni fogunk a szentségek kiszolgáltatására – elsősorban a keresztség szentségére, a betegek kenetére,
de ebben az évben a bérmálási szentségnél is. Az esti szentmise keretében oltár
elé hozzuk az adományokat, amelyeket
egész böjti időszakban az önmegtagadás
gyümölcsei gyanánt gyűjtöttünk. Mert hiszen a böjt arról szól, hogy lemondjunk a
földi javakról, és megosszuk őket azokkal,
akiknek nem telik rá a mindennapokban.
Az idei élelmiszergyűjtést a pozsonyi Teréz
anya szeretet rendi misszionárius nővéreinek adományozzuk, akik gondjukat viselik
a hajléktalanoknak és elesetteknek, akiknek senki más nem segít.
Nagypénteken fogjuk ünnepelni az Úr Jézus halálát. Ezen a napon nincs sehol az
egész világon szentmise. A délutáni szertartás keretében elhangzik János passiója,
melyben ismét közreműködnek a Daloskör
énekesei. Nagypénteken és Nagyszombaton az egyház csendben elmélkedik Jézus
sírjánál az Ő szeretetéről, aki értünk áldozta fel magát. Öröm ismét akkor tölti
el a szívünket, amikor napnyugta után az
év legfontosabb vigíliájára kerül sor. Mert
„áldott éj, a halál bilincsét ekkor törte szét
Krisztus, és az alvilág mélyéről, mint győző
tért vissza.” Akkor megszólalnak a harangok – mint Krisztus hangja, és ezt az örömet osztjuk meg másokkal is, amikor körmenetben hirdetjük Urunk feltámadását
az egész községnek és ez egész világnak.
Kedves barátaim! Nagy szeretettel hívlak
benneteket megünnepelni ezt a nagy titkot, és új lelkierőt meríteni a mindennapi
életünkhöz, családi és társadalmi gondjaink megoldásához. Nagyon kívánom, hogy
ezeket az ünnepeket (nekem az elsőt az
itteni közösségben) méltóan tudjuk megünnepelni és hogy a húsvéti ünnepek lelkiekben gazdagítva erősítsenek meg hitünkben, és tegyenek mindannyiunkat jobb
emberekké mások iránt.
Mgr. Masicza Robert, plébános
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Tüzijáték is lesz a tűzoltók évfordulóján
A
Csallóközcsütörtöki Önkéntes Tűzoltó
Testület idei esztendeje – mondhatni
– szokásosan kezdődött: a tagok alapvetően a gépek karbantartását végezték, benne
a PS-12-es motoros fecskendő felújítását,
majd Nagymegyeren voltak bevetésen, ahol
egy családi ház tetőszerkezete gyulladt ki, s
ahogy éveken át, az idén is biztosították a
dőrejárás zavartalan lebonyolítását.
Pedig nem akármilyen évbe léptek önkéntes
tűzoltóink: az idén ünneplik ugyanis fennállásuk 130. évfordulóját, amit egyetlen
más szervezet sem mondhat el önmagáról
falunkban – de még környezetünkben, a
Felső-Csallóközben sem. Az, hogy ennek
tiszteletére egy éves kihagyás után visszatérnek a regionális és járási versenyeken
való részvételhez a testület tagjai, talán
természetesnek mondható. Meg az is, hogy
az évforduló alkalmából maguk is szerveznek egy versenyt „hazai” pályán, azaz
Csallóközcsütörtökben.
A csallóközcsütörtöki versenynap – amelyre
egyébként tíz csapat részvételét várja Nagy

Anaklét parancsnok – azonban megmozgathatja az egész falut. A parancsnok a nála
megszokott higgadtsággal és mosolyogva
sorolja a június 22-ére tervezett egész napos programot. „Szentmisével kezdődik
majd a nap, kilenc órakor, a templomból a
résztvevők a Szent Flórián szoborhoz vonulnak majd – s bárki csatlakozhat időközben
hozzájuk menet közben -, ahol egy újabb ünnepség kezdődik: a felújított szobor átadása
és újraszentelése” – mondja Nagy Anaklét,
amiből egyértelmű tehát, az évfordulót azzal is emlékezetessé akarják tenni tűzoltóink, hogy felújítják a Vám téren, a falu közepén álló védőszentjük emlékművét.
Az ünnepségnek „riasztás” vet majd véget,
tűzesethez szólítják majd tűzoltóinkat –
persze, izgulni sem most, sem akkor nem
kell majd: taktikai gyakorlatot tartanak
csak a testület tagjai bemutató formájában,
vagyis az ünnepség résztvevői megnézhetik, miként készülnek fel a tűz oltásához
tűzoltóink, és milyen feladatsort kell ellátniuk a „vörös kakas” megfékezése során.

Az ünnepi ebédet követően a helyi sportpályán folytatódik majd a rendezvénysorozat,
előbb a tűzoltótechnikával ismerkedhetnek
meg az érdeklődők, közben gyerekprogram is zajlik majd a stadionban, amit a
cserkészekkel közösen szerveznek Nagy
Anakléték. Ezt követően újabb taktikai
gyakorlás – bemutató – vár a közönségre:
a somorjai tűzoltók mutatják be, miként
szabadítják ki az autóból a sérült sofőrt,
majd a csütörtökiek az „autótűz” oltásával
vetnek véget a „balesetnek”.
Ezt követi majd a tűzoltócsapatok versenye, ami mindig emlékezetes látványt
nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A
versenyt követően pedig zenés szórakozás
veszi kezdetét, amelynek csúcspontja lesz
– legalább is a szervezők és a parancsnok
szándékai szerint – egy tüzijáték, „amilyen
még Csallóközcsütörtökben sose volt”.
Szerkesztőségünk ezúton is gratulál a jeles
évfordulót ünneplő Csallóközcsütörtöki
Önkéntes Tűzoltó Testületnek.
-enes-

Új leshelyek, itatók készülnek
Az

egész tavalyi év katasztrófális volt –
mondja némi szomorúsággal hangjában Berger János, a csallóközcsütörtöki vadászok vezetője arra a kérdésemre reagálva,
hogy milyen hatással volt a vadállományra
a hosszú és meglehetősen változékony tél.
„Az évzáró taggyűlésünkön, amelyet február
23-án tartottunk, összegeztük vadászataink
eredményét. Összesen 21 nyulat és 17 fácánt lőttünk ki, de ehhez tudni kell, nyúlra
egyszer, fácánokra kétszer vadásztunk, aztán
lefújtunk mindent, mert úgy értékeltük ki
a helyzetet, hogy meglévő kicsi vadállományunkhoz nem szabad hozzányúlnunk” –
magyarázza a tavaly kialakult helyzetet Berger János, amelyet a tavaszi sok eső és belvíz,
majd a forró, száraz nyár határozott meg,
katasztrofális hatással a vadállományra.
A rend kedvéért hozzáteszi még, hogy közben
azért ritkították a kártevő vadat is, rókából

például 16 darabot, szarkából pedig hatvankettőt lőttek ki. Az őzállomány „megtizedeléséről” már tavaly beszámoltunk, most azt
mondja a vadászszervezet elnöke, a törzsállomány rendben van, a reprodukcióval
nem kellene, hogy baj legyen, „csak előre
félünk, mi lesz, ha újra felengedik a kanálist”
– mondja Berger János, emlékeztetve arra,
hogy a tavalyi „pusztulást” az őzek fulladása,
illetve sérülése okozta éppen a csatornában.
A hosszú, hideg tél elsősorban a vadászoknak okozott sok és fáradságos munkát,
hiszen háromnaponta kellett hordani az
élelmet a vadnak. „Volt ennek a munkának
egy érdekes velejárója: rendkívüli látványt
jelentett, hogy a kellemetlen idő hatására
több ezer vadliba jelent meg határunkban,
s nemcsak táplálékot kerestek, itt is pihentek meg” – mondja Berger János. A sok
munka kapcsán pedig a szervezet tagságá-

ról is ejtünk pár szót, kiderül, továbbra is
kilenc vadász látja el a vadászterületet, egy
vadászjelöltjük van még, s újabban két ﬁatallal dolgoznak még együtt, akik vélhetően
ugyancsak jelöltté válnak a közeljövőben.
Az évzárón egyébként részt vett Zinger János,
a járási vadászszövetség elnöke is, aki megerősítette azokat a korábbi híreket, amelyek
szerint a járásban található vadászterületek
besorolását újraértékelik és visszasorolják a
korábbi kategóriába, ami nagy könnyebbséget jelent majd, mind a bérleti díjak, mind
a kötelező vadállomány-mennyiség tekintetében. Az évzárón pedig még arról is döntés
született, hogy az idén három új leshelyet alakít ki a vadászszervezet a vadállomány – mindenek előtt az őzek – megﬁgyelésére, illetve a
tavalyi szárazság tanulságai alapján tíz itatót
építenek ki, amelyeket háromnaponta tudnak majd feltölteni szükség esetén.
n-s-

Hagyomány

Űzték a telet
– mindhiába…
A

nnak ellenére, hogy a Szlovákiai Vöröskereszt csallóközcsütörtöki
szervezete szervezésében huszonnyolc álarcos dőrejáró már február 16-án elűzte a telet – a hagyományok szerint a népszokás egyik
küldetése ez -, fagyból, hóból, szélből, vagyis a tél jellemzőiből azóta
is volt részünk, többször is. Szalay Alice, a Vöröskereszt helyi szervezetének elnöke mégis azt mondja, szeretik a dőrejárás szervezőit és résztvevőit az egek, s éppen azért, mert a rendezvény előtt is,
utána is olyan idő volt, hogy „a kutyát kár volt kiverni a házból”, a
farsangvég szombatján szinte ideális időjárási viszonyok uralkodtak
falunkban.
Szalay Alice elnök asszony azonban nem elsősorban a kedvező időjárási feltételek miatt emlékezik jó szívvel az idei dőrejárásra, hanem
azért, mert „ismét megmozgatta a falu apraját, nagyját, nagy volt az
érdeklődés a rendezvény iránt”. Az, hogy a dőrejárás közvetlen szereplőinek, a „maszkosoknak” a száma megközelítette a harmincat, miközben huszas és hatvanas éveikben járók is voltak közöttük, igazából
a generációk egymásra találására utal. Még inkább az, hogy a falut
széltében-hosszában bejáró menetet apró gyerkőcök hada is követte,
miközben a Funduson a Nyugdíjasok Klubjának tagjai vártak rájuk
farsangi fánkkal – siskával -, szendviccsel, kávéval, ízletes teával, üdítővel, borocskával, amihez, persze, faluszerte családok is csatlakoztak
– akár három nemzedékként, az unokától a nagyszülőkig.
A csallóközcsütörtökiek első idei közösségformáló rendezvényéhez
mindenképpen hozzátartozik információként még az, hogy a hangulatfokozó zenét az idén „saját kezdeményezés” alapján Rózsa Lajos
szolgáltatta, a dőrejárás biztonságát pedig – immár hagyományosan
– a helyi önkéntes tűzoltók vigyázták.
A Vöröskereszt vezetősége a nagysikerű dőrejárás óta a szervezeti élet
és a szervezet küldetésének a teljesítésére koncentrál – mondja Szalay Alice lapunknak. „Április 5-én kerül sor a helyi szervezet tisztújító évzáró taggyűlésére. Kicsit későn, szerettük volna március végén
megtartani az ülést, de a közelgő húsvéti ünnepek miatt tagságunk
halasztást kért. A tavaszi véradás pontos időpontját sem tudjuk még,
sajnos, a helyzet nem javult tavaly óta, vagyis a tömeges véradás esetén sem lehet elszámolni a bérelt autóbuszra fordított kiadásokat,
ezért azt a lehetőséget vizsgáljuk, hogy Gombára mennénk, mert oda
az idén is kiszállnak a transzfúziós állomás munkatársai, s az mégis közelebb van, mintha Dunaszerdahelyre vagy Pozsonyba kellene
utaznunk” – magyarázza az elnök asszony. A „takarékos magatartásnak” pedig az az oka, hogy a vezetőség idén is megszervezi a véradók
számára a kétnapos egészségügyi kirándulást, május 11-én utaznak
majd Hévízre, az előleget már be kellett ﬁzetni, azaz minden egyes
cent kiadását kétszer is meg kell gondolniuk a helyi szervezet vezetőinek. Az év további hónapjaira a jelenlegi vezetőség a már említett,
április 5-ére tervezett tisztújító évzáró miatt nem készített konkrét
tervet, hiszen úgy „diktálja a tisztesség”, hogy semmivel se kössék
meg az új vezetés kezét.
-ris-
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KÖzélet

Csinosítgatjuk cserkészotthonunkat
Sz
eretettel gondolunk arra a napra,
amikor plébános urunk, Masicza
Robert atya, felajánlotta a régi plébánia
épületét a közös cserkészfoglalkozásokra.
Ezzel a felajánlással megszűnt az egyik
legnagyobb problémánk, saját helységünk
hiánya. Most már van hát hely, amelyet
cserkészotthonunknak nevezhetünk, ahol
összejöhetünk, kötetlenül beszélgethetünk, játszhatunk, sőt tanyázhatunk is.
Immár fél éve ápolgatjuk, díszítgetjük,
újítgatjuk a házat. Cserkészanyukák segítségével kitakarítottunk, cserkészapukák
révén mellékhelyiséget újítottunk fel, és
a jószándékú helybéliek felajánlásával új
mosdót és kályhát helyeztünk el új otthonunkban. Hálás köszönettel tartozunk
Krommel Máriának a kályháért és Hamar
Ivetának a mosdóért. Márciusban még egy
nagy „közmunkanapot” szeretnénk össze-

hozni, hogy rendet rakjunk az eddig nem
használt szobákban. Ugyanis a Mészáros
család felajánlásával a cserkészek egy asztalitenisz asztallal lesznek gazdagabbak,
melynek sürgősen hely kell. Február végi
határidővel cserkészeink ismét bejelentkeztek a Felvidéki rovásírásversenybe,
amelyre április 19-én kerül sor Dunaszerdahelyen. Versenyzőink alsó és felső
tagozatos kategóriában mérhetik össze
tudásukat ellenfeleikkel. Csapatunk nevében kívánunk nekik szorgalmat a felkészüléshez és szerencsét a megmérettetéshez.
Februárban részt vettem a dunaszerdahelyi körzet cserkész konferenciáján. Örömömre nagyon jó közös akciók megszervezésének a lehetősége merült fel járási
csapataink számára. Rögtön áprilisban
Hegysúrra megyünk a Liliom kupa focibajnokságra, majd júniusban a csenkei

csapat rendezi meg a „paraszt-olimpiával” egybekötött gasztro fesztivált. Ami
a közös foglalkozásokat illeti: tavasztól
szorosabb kapcsolatban leszünk a csenkei
és a hegysúri cserkészekkel. Már íródnak a programok és a tervek. A csákányi
gyermekotthon lakóival még tavasszal
megejtjük a tavaly elmaradt túránkat a
Kis Kárpátokba. Alig várjuk a találkozást
a gyerekekkel, mert a túra közben még
tudunk velük jókat játszani, beszélgetni.
Május 19-én van csapatunk 11. születésnapja. Ez alkalomból az ünnepi
szentmise 11 órakor lesz templomunkban. Szeretettel várunk mindenkit.
Tiszta szívből köszönjük a szülők segítségét, plébános urunk bizalmát, és nem
utolsó sorban polgármester urunk anyagi
és erkölcsi támogatását.
Sukič Klára

A szakrális emlékekre is ﬁgyelnek
A

Csallóközcsütörtökiek Szent Jakab
Polgári Társulásának évzáró taggyűlésén, amelyre március 1-jén került
sor, méltán voltak elégedettek a tagok
a tavalyi év teljesítményével: a gyermeknaptól kezdve az adventi koncerttel
bezárólag sikerült megvalósítaniuk az
összes hagyományos rendezvényüket, s
mindegyiket nagy érdeklődés övezte. S
ezúttal nemcsak a csütörtökiek részéről,
hiszen például az adventi koszorú építése
és megáldása országos hírt kapott a tévéadók jóvoltából.
A tagság örömét mégsem ez az esemény
váltotta ki leginkább, hanem az a tény,
hogy sikerült felújítani a Szentháromságszobrot s olyan méltó környezetet építeni
köré, amivel az alkotás Csallóközcsütörtök
egyik legszebb és legmegkapóbb látványossága lett – mondja Nagy Tibor, a
társulás elnöke. Rögtön hozzáteszi: köszönet jár ezért mindazoknak, akik adományaikkal segítették a kezdeményezés
megvalósítását, s külön elismerés a falu

polgármesterének, aki magára vállalta a
kivitelezési munkálatok „lemenedzselését”, szinte motorja volt a szobor felújításának. De örömmel töltötte el a tagságot
az a tény is, hogy sikerült rendbe tenni a
Piéta-szobor környékét, amelynek parkosítását az idén tavasszal fejezik majd be
– miután kiépültek az új járdák a sírkertben.
A polgári társulás tagjai beszámolót hallgattak meg arról is, hogy a múlt évben az
adóﬁzetők által felajánlott két százalékból
és egyéb adományokból összesen 7 984
euróra tett szert, amely összegből 7143
eurót költöttek a Szentháromság-szobor
felújítására, 841-et pedig a templom
környékének rendezésére, s tudomásul
vették, hogy a szervezet az idén is regisztráltatta magát az adók két százalékának
fogadására. (A felajánlásokat a következő adatok feltüntetésével lehet megtenni: Občianske združenie Spoločnosť
Štvrtočanov Svätého Jakuba, Štvrtok na
Ostrove č. 448, IČO: 37985639, Občianske

združenie) A tagság az adományokat előre
is köszöni.
A tagság egyébként úgy döntött, az idén is
megszervezi már hagyományos közösségépítő rendezvényeit, az első idén a gyermeknap lesz a helyi stadionban. A Falunap
előtti pénteken aztán egy „új fejezetet” nyit
munkásságában a társulás: a falu közterein és a templomban található szakrális
emlékekre hívja fel a lakosság ﬁgyelmét
egy előadás keretében. Az apropót az adja,
hogy az idén emlékeznek meg a templom
főoltára átadásának és felszentelésének
100. évfordulójáról. Az oltárt Sill Jakabné,
született Füle Zsóﬁa állíttatta, a család
síremléke a helyi temetőben van, arról is
gondoskodni kíván a Szent Jakab Polgári
Társulás. „Az oltár átadásának a centenáriumát egyházközségünk plébánosa szeptember 14-ére tervezi, úgy döntöttünk, az
előkészületi munkába mi is bekapcsolódunk és mindenben segíteni kívánjuk őt”
– ismertette lapunkkal a polgári társulás
új céljait Nagy Tibor elnök.
-is-

Nevelés
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Az életnek értéket csak a szolgálat adhat...
Az

ember alapvetően közösségi lény,
akkor érzi jól magát, ha olyan emberekkel, barátokkal, gyerekekkel veheti
körül magát, akiket kedvel, akikkel közösek a céljai. Hálás vagyok a sorsnak, hogy
az elmúlt 10 év alatt egy ilyen közösség
megálmodói és szervezői közé tartozhattam a Játékvár Játszóház kapcsán.
Tíz év minden ember életében jelentős,
meghatározó időszak, egy közösség életében még inkább az. Nagy örömömre
szolgál, hogy a 2013-as évben jubileumot
ünnepelhetünk.
A jubileumi évet januárban a Téli unaloműzés fantázianévre hallgató vetélkedőnkkel és alkotó napunkkal indítottuk, ahol
a sok vicces feladat mellett a gyerekek
rajzaiból elkészítettük a 2013-as jubileumi
naptárunkat. Egyben megtartottuk ünnepélyes találkozónkat azokkal a szülőkkel
és segítőkkel, akik rendszeres szervezői a
játszóházas programoknak.
Januárban és februárban ismét megtartottuk a Pöttöm klub találkozóit, melyek
nagyon népszerűek nemcsak a gyerekek,
hanem az anyukák és apukák körében is.
Nagyon büszkék vagyunk Sukič Klárával,
hogy a nyáron megfogalmazódott ötlet
ilyen sikeres. Januárban téli mondókákkal,
énekekkel, szórakoztattuk az apróságokat,
februárban pedig a Kiskakas és a török
császár történetét dolgoztuk fel dráma-

pedagógiai elemek bevonásával. Egy- egy
szereplőt maguk a gyerekek formáltak
meg, így történt, hogy volt egy eleven kiskakasunk, sok-sok darazsunk, valamint
a tűz és a víz is nagyon ötletes formában
jelent meg. A mese alatt megszólaltak a
magyar népdalkincs gyerekek számára is
ismert dalocskái. A foglalkozást egy textilkép ragasztása követte, amely során színesebbnél színesebb kakaskák kerültek a
rajzlapokra.
10 év - úgy gondolom - egy olyan fordulópont, amikor érdemes megállni egy
pillanatra, és összegezni, értékelni. Nem
vagyok a számok embere, de óriási büszkeséggel töltött el, amikor az összegzés
végére a következő számvetés került a papíromra.
A 10 év alatt:
- w100 szombati foglalkozást tartottunk,
- 7 tábort szerveztünk,
- 9 nyári egyhetes kézműves foglalkozás
van mögöttünk,
- 15 vetélkedőt, versenyt bonyolítottunk le,
- 4 Téli unaloműzés névre hallgató programunk volt,
- 8 gyermeknapi jutalomkirándulást szerveztünk az anyagi támogatók jóvoltából a
gyerekeknek.
És mindez mellett baráti kapcsolatot ápolunk, és találkozókat szervezünk a légi Méhecskékkel, valamint nagyon sok kellemes

percet töltöttünk el a falu gyerkőceivel,
amely idő alatt megszámlálhatatlanul sok
csodálatos alkotás született.
Az elmúlt tíz év alatt értéket teremtettünk
falunkban, az előttünk álló tíz év feladata
pedig az, hogy ezen értékeket megőrizzük.
Mindez csak közös erővel, összefogással
jöhetett létre, amit ezúton is köszönök
mindenkinek, elsősorban Őry Péter polgármesternek és a képviselőtestület valamenynyi tagjának, hogy anyagilag és erkölcsileg
is biztosítottak a támogatásukról, továbbá
Mészáros Péter volt és Végh Birigitta jelenlegi iskolaigazgatónak, hogy a foglalkozásokra alkalmas termet rendelkezésünkre
bocsátották az iskola falai között. És, persze, valamennyi vállalkozónak, szülőnek
és barátaimnak.
A jubileumi évünket júliusban a nyári kézműves hetünkkel szeretnénk zárni, amelyre sok érdekes programot készítünk, sok
vendéget hívunk és a falunk minden generációjának tartogatunk egy nagy meglepetés-produkciót.
Bízunk benne, hogy még sok sikeres év vár
ránk, hogy a jövőben is részesei leszünk
az összefogásnak, egymás kölcsönös segítésének, s hogy utunkon elkísérnek majd
Márai szavai:
Az életnek értéket csak a szolgálat adhat,
amellyel az emberek ügye felé fordulunk.
Sill Zsuzsanna
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Összefogás

Sikerre ítélt
A

hírlapíró krónikás is. Ezért vetem papírra, hogy a
csallóközcsütörtökiek második alkalommal, 2013.
március 15-én megszervezett Összefogás fesztiválja,
amelyet első alkalommal szerveztek meg az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére – az
elmúlt minimum fél évszázadot tekintve ugyancsak első
alkalommal emlékeztek a jeles történelmi eseményről
nyilvános ünnepség keretében a faluban –, olyan tomboló
téli viszonyok között zajlott, hogy például egész Magyarországon betiltottak minden szabadtéri rendezvényt az
emberek egészsége, sőt élete védelme érdekében.
És az ítéletidő a Csallóközt sem kerülte el: órákon át állt
a közlekedés a Komárom-Pozsony vasútvonalon, a Csilizközben méteres hótorlaszokat épített a szél és tette
járhatatlanná a közutakat. Csallóközcsütörtököt „csak”
a jeges szél szaggatta, a hó elkerülte: az égiek meghallgatták a Magyar Közösség Pártja helyi szervezete, a
Csallóközcsütörtökiek Szent Jakab Polgári Társulása
és a Csallóközcsütörtöki Önkéntes Tűzoltó Testület
tagjainak – a szervezők - óhaját, hogy az időjárás viszontagságai azért csak tegyék már lehetővé az összefogás
szép élményének kibontakozását március idusán, a forradalom és szabadságharc 165. évfordulója megünneplését.
És jó, hogy az égiek így viszonyultak a szervezők óhajához, a csallóközcsütörtöki polgárok meg úgy a rendezők hívó szavához, hogy pótpadokat kellett bevinni a
kultúrház nagytermébe, s végül azok is mind megteltek. Jó volt átélni, látni külső szemlélőként, és jó tudni
mindenkinek, aki részese volt a nagyszerű estnek, hogy
Csallóközcsütörtökben van esélye az összefogásnak, s
hogy a Szabadság Napjának üzenete százak szívéig jut el.
És jó volt látni, amint generációk váltották egymást a
színpadon: előbb a helyi magyar iskola növendékei –
azon belül is az alsó és felső tagozatosok képviselői egyaránt -, akiket az édesanyák és a nagymamák váltottak
„a világot jelentő deszkákon” a Daloskör műsorában. És
jó volt megélni, ahogy iskolánk diákjainak összeállítása,
a zenei betétek ütemes tapsra és közös éneklésre ösztönözte a nézőtér tizenéveseit, ahogy azt is, hogy a „kalász,
kalász, árva magyar kalász…” nemcsak a búzaszemeken
csillogtatta meg a könnyeket, hanem a nézőtér „nagyszülői közösségének” a szemében is. És – mindezen belül – jó tudni, hogy van a helyi iskolának minimum két
olyan nagyszerű tanító nénije, mint Sill Zsuzsanna és
Fodor Éva, akik nemcsak a katedrán bizonyítanak oktatóként nap nap után, hanem NEVELŐKÉNT is jelesked-

Megemlékezés

kezdeményezés
nek – falunk közösségi életét formálva, gazdagítva. (És
mert „a hírlapíró krónikás is”, hadd álljon itt azok neve
is, akik az „iskolások műsorát” adták. Tehát: Kiss Flóra, Nagy Viktória, Sill Kata, Valacsay Bálint, Hamar
Máté, Lelovics Ildikó, Veszprémi Viktória, Rigó Tibor, Koller Mária, Svihran Gabriella, Bartal Gábor,
Kelecsényi Bianka, Bartal Gabriella, Molnár Viktória, Putz Csaba, Szabó Dóra, Sipos Ervin, Fodor Éva,
Kiss Máté. Meg az édesanyáké és nagymamáké, a Daloskörben fellépőké: Fodor Éva, Nemecz Éva, Posvancz
Margit, Franó Edit, Kállay Teréz, Posvancz Erzsébet,
Radó Piroska, Lazik Hedvig, Valacsay Hilda, Hamar
Erzsébet, Mogrovics Margit.)
Jó, hogy a forradalom és szabadságharc üzenetéről iskolánk történelemtanára, Sike Csaba beszélt. Így vált, válhatott hitelessé és közérthetővé a magyarázat, miért és
miként lett „az azonos közteherviselés” vagy a „törvény
előtti egyenlőség” – és a „Mit kíván a magyar nemzet”
többi tíz pontja – az általános szabadság alapja. Azé a
szabadságé, amelynek „nincs nemzetisége”, s amiért
szlovákok, horvátok, lengyelek, németek kérték százával, ezrével felvételüket a Magyar Honvédségbe. És így
vált történelmileg is alátámasztottá az óhaj: jó lenne, ha
ezt tudnák, tudatosítanák a velünk együtt élő nemzetek
is. (De megható volt az is, amint az előadást felvezette
a Koncz Csilla tanító néni által betanított tánckompozíció, amelyben iskolánk diákjai közül Veszprémi Viktória, Molnár Viktória, Bartal Gabriella, Svihran
Gabriella, Kelecsényi Bianka, Dániel Lívia szerepelt.)
A megszokás rosszat is tehet, ha hidegen hagyja az emberi szellemet és lelket. Rigó Mónika, Fodor Péter vagy
Gasparík Ferenc (illetve az általa vezetett Arizona zenekar) fellépésein már megszokhattuk, hogy nagyszerű
zenei összeállítással és kimagasló művészi színvonalú
előadással találkozik a közönség. Csakhogy: ők mindig
meg tudnak újulni, s ez a „megszokás” a garancia arra,
hogy műsoruk áthatja, szinte felforrósítja az érző ember
szívét. S hogy ez most, az Összefogás fesztiválján, nemzeti ünnepünk évfordulóján sem volt másként, nagynagy köszönet jár nekik érte.
Őry Péter polgármester a rendezvény megnyitójában
azt mondta, az Összefogás fesztivál és a március 15-ei
megemlékezés összekapcsolása olyan kezdeményezés,
amelyből hagyományt szeretnének teremteni. Az idei
rendezvény alapján bátran merem hirdetni: ez a kezdeményezés sikerre van ítélve.
Neszméri Sándor
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Lexikon

Szakrális emlékeink
A

századforduló előtt már hivatalból is fölﬁgyeltek a régi századokból megmaradt műemlékekre.
Sajnos, a városoktól távolabb eső értékekről, ha tudtak is, kellő igyekezettel nem gondoskodtak. Íg történhetett
meg, hogy a csütörtöki templomban
a kegyúri oratórium elkészítésekor
stílustalanul áttörték a szentély falát,
és összerombolták a középkorban készült posztofóriumot, amelynek faragott köveiből emlék sem maradt ránk.
Az Archeológiai Értesítőből tudjuk, hogy
Schulek Frigyes neves építészt (aki a
budavári Mátyás-templom és a pozsonyi Klarissza-templom restaurálását végezte) Csütörtökbe is kiküldték a templom megvizsgálására. Ő készítette el a
jelentést erről a szemléről. Henszlmann
Imre 1879. évi beszámolójából tudjuk,
hogy Könyöki József elkészítette és beküldte az alistáli, bősi, bári, békei, csütörtöki egyházgellei, gombai, gútori,
illésházi templomok leírását és értékesebb részeinek rajzát. /…/
1892-ben renoválásra került sor, mert
Fröhlich Róbert jelentést tett a csütörtöki templom javítási munkálatairól.
A plébániaház jelenlegi formáját, utcára tekintő újabb épületrészeit 1901ben készíttette el Wiener-Welten Rudolf, az akkori kegyúr. /…/

A vallási-erkölcsi élet rendezettnek
mondható ebben az időben, hagyománytisztelő buzgóság jellemezte. Az
esztergomi Schematizmus szerint az
alábbi hitbuzgalmi egyesületek működtek a községben: Rózsafüzértársulat,
Jézus Szíve Gyermekszövetség és a Skapulárét viselők társulata.
A templom Szent József oltárát a község
első Cséplőgép Társasága állította, a jelenlegi főoltárt pedig Sill Jakabné, szül.
Füle Zsóﬁa. Mindkettő magén viseli a
kor ízlését: ún. historizáló, neogót stílusban készültek.
A jelenleg meglévő orgona, amely
egymanuálos, pedálszerkezettel ellátott, 12 változatú hangszer, 1877-ben
készült Budapesten. Készítője Országh
Sándor orgonaszerelő mester.
A századfordulón az alábbi, mindmáig
látható köztéri szobrok voltak Csütörtökben:
a pozsonyi út mellett a kőből faragott
ún. Fehérkereszt.
A község felső végénél a szintén kőből
faragott Vöröskereszt.
A Fazekasdomb mellett, a község középső részén a Szent Flórián szobor,
amelyet kőből készítettek 1893-ban.
A község alsó végén kőből a Szentháromság szobor.
(Sill Ferenc nyomán)
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A mi kislexikonunk
Újszülötteink
Barczi Filip
(Rodičia: Barczi Peter, Barcziová Jana)
Síposová Alexandra
(Szülők: Sípos József, Sípos Szonya)
Farkasová Nela
(Szülők: Farkas Imre, Farkas Beáta)
Rigó Adriana
(édesanyja: Rigó Adriana)
Szegfü Dániel
(Szülők: Szegfü András, Szegfü Mónika)
Horváthová Liana
(Szülők: Horváth András, Kuki Linda)

Fájdalommal búcsuztattuk
Nagy Erzsébetet életének 64. évében
Varga Erzsébetet életének 84. évében
Takács Máriát
életének 86. évében

Bejelentkeztek falunkba
Pongrácz Natasa, Dióspatony
Pongrácz Natália, Dióspatony
Pongrácz Szilveszter, Dióspatony
Szép Andrea, Nagymagyar
Csöllei Róbert, Komárom
Csöllei Dominik, Komárom
Kloknerová Ingrid, Komárom

Elköltöztek falunkból
Urbanová Klaudia, Pozsony
Urban František, Pozsony
Egyed Samuel, Pozsony
Vizent Hedvig, Lég
Šárka Žižlavská, Pozsony
Šedý Samuel, Pozsony
Šedý Oldřich, Pozsony

Fogadják az adó 2 százalékát
Dobrovoľný hasičský zbor Štvrtok na Ostrove
Mýtne námestie 1, 93040 Štvrtok na Ostrove
Občianske zduženie
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Občianske zduženie Spoločnosť Štvrtočanov
Svätého Jakuba
93040 Štvrtok na Ostrove č. 448
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IČO: 37985639
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Sportélet

Szórakoztatni a labdarúgás szerelmeseit
J
anuár végén értékelő évzáró taggyűlést
tartott a helyi sportszervezet – a tisztújítóra jövőre kerül sor -, s bár a felnőtt csapat őszi eredményei „némi hiányérzettel”
párosulnak, a tanácskozás jó hangulatú
volt. A szervezet elnöke, id. Kállay Tamás
miatt ennek egyebek mellett az volt az
oka, hogy a tavalyi taggyűlés határozatait
sikerült teljesíteni, szépen haladtak tavaly
a stadion felújításának a munkálatai, igazából csak a kerítés befejezése és a kapuk
cseréje maradt az idei évre. A községháza
támogatásával viszont sikerült terven felül
kiépíteni az automata öntözőberendezést,
amely most már megfelel a kor követelményeinek. A tél folyamán kifestették az
öltözőket is, az épületen azonban tovább
dolgoznak, mert időközben kiderült, a tetőszerkezet egy része javításra szorul, de
minden feltétel adott ahhoz, hogy a szervezet sikeresen oldja meg ezt a feladatot is.
Az évzáró nyugodt légköréhez minden
bizonnyal hozzájárult az is, hogy sikerült megtartani a felnőtt csapat edzőjét,
Rastislav Kuncot, és minimális változás állt

be a felnőtt csapat keretében is: csak Peter
Tóth és Richard Vihnalík távozott, az előbbi
befejezte pályafutását, a másiknak lejárt
a vendégjátékosi szerződése. Ezzel szemben a tagság nagy örömére újrakezdte az
edzéseket Hromada László, sikerült megszerezni Michal Kováčot Divékrudnóról
(Nitrianske Rudno), Récséről pedig Marko
Stanislav érkezett vendégjátékosként.
Némi gond, hogy a felkészülés során megsérült Radoslav Kováč, akit műteni kell,
s vélhetően tavasszal nem is áll a csapat
rendelkezésére, ennek ellenére a klub vezetése bízik a sikeres tavaszi szereplésben.
„A gyenge kezdés után már ősszel összekovácsolódott a csapat, az utolsó öt-hat
fordulóban tetszetősen játszott a csapat,
abban bízunk, hogy tavasszal ott folytatják
a ﬁúk, ahol novemberben abbahagyták, és
szép játékkal tudják majd szórakoztatni a
labdarúgás csallóközcsütörtöki szerelmeseit és minden szurkolójukat” – mondja
az elnök. A felkészülés jól sikerült, az előkészületi mérkőzéseket Pozsonyban, műfüves pályán játszotta a csapat, s egyszer

A tavaszi idény menetrendje

sem kapott ki. „A Grinava csapatát 6:1-re,
a Baník Pezinkot 3:1-re, a félieket pedig
3:2-re vertük, döntetlent ért el a csapat a
sárosfaiak, az éberhadiak ellen, illetve a
pozsonyi Dominóval szemben” – sorolja id.
Kállay Tamás.
Ifjúsági csapatot még az ősszel sem tudnak
indítani a bajnokságban, viszont szépen
fejlődik a 18 tagot számláló idősebb diákok
csapata, amely új edzővel, Mikóczi Ferenc
vezetésével folytatja a tavaszi pontvadászatot, „ők lesznek majd a mi új iﬁcsapatunk”
– bizakodik az elnök. A ﬁatalabb diákokat
továbbra is Hromada Zoltán és Kiss István
vezeti, míg a kölyökcsapat felkészítését az
őszi bajnoki nevezésre Író Mihály vállalta.
Az elnök láthatóan büszkén és megnyugvással beszél az utánpótlás csapatok munkájáról, ami – egyfelől - biztos alapokat nyújt a
csallóközcsütörtöki labdarúgás további létéhez, fejlődéséhez, másrészt viszont általa
teljesíti a sport a küldetését a faluban, hiszen értelmes időtöltést nyújt a ﬁataloknak,
és komoly közösségformáló hatása is van a
község társadalmi életében.
-i-r

Táblázat

Dolný Štál – Štvrtok na Ostrove

0:0

1

Janíky

16 11

2

3

40:11 35

Čenkovce – Štvrtok na Ostrove

elmaradt

2

Baka

16 11

0

5

40:25 33

Štvrtok na Ostrove – Janíky

2013. 3. 24.

3

Veľké Blahovo

16 10

1

5

31:23 31

Kráľ. Kračany – Štvrtok n/O

2013. 3. 30.

4

Čenkovce

16

9

2

5

39:16 29

Štvrtok n/O – Kost. Kračany

2013. 4. 6.

5

Kráľovičove Kračany 16

8

4

4

30:17 28

Vydrany – Štvrtok na Ostrove

2013. 4. 14.

6

Holice n/O

16

9

1

6

36:30 28

Štvrtok na Ostrove – Trnávka

2013. 4. 21.

7

Dolný Štál

16

8

2

6

35:18 26

Malé Dvorníky – Štvrtok n/O

2013. 4. 28.

8

Michal n/O

16

7

5

4

32:21 26

Štvrtok na Ostrove – Baloň

2013. 5. 5.

9

Kostolné Kračany

16

8

1

7

34:20 25

Baka – Štvrtok na Ostrove

2013. 5. 12.

10

Štvrtok n/O

16

6

5

5

33:25 23

11

Malé Dvorníky

16

6

4

6

20:20 22

Štvrtok na Ostrove – Rohovce

2013. 5. 18.

12

Vydrany

16

6

1

9

26:37 19

Blatná na Ostrove – Štvrtok n/O

2013. 5. 26.

13

Rohovce

16

6

1

9

27:39 19

Štvrtok n/O – Michal na Ostrove

2013. 6. 2.

14

Baloň

16

5

1

10

30:45 16

Veľké Blahovo – Štvrtok n/O

2013. 6. 9.

15

Trnávka

16

1

2

13

6:51

5

Štvrtok na Ostrove – Holice

2013. 6. 16.

16

Blatná n/O

16

1

0

15

7:68

3

