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A csallóközcsütörtökiek lapja

Elment 
a krónikás
(Neszméri Sándor, 
1952–2014)
Életvidám, baju-
szos emberként 
búcsúzott el tőle 
a Magyar Nem-
zet szerkesztő-
ségi cikkében, 
amelynek éve-
kig dolgozott. 
S valóban olyan 
volt – többnyi-
re. Mert az élet 
hatalmas csapásokat mért rá, amelyek 
terhe alatt más talán gyufaszálként 
roppant volna össze. Sanyi a kívülálló 
szemével olyannak tűnt, mint aki elnyű-
hetetlen, eltaposhatatlan, megtörhetet-
len, aki mindent kibír. S valóban ilyen 
volt; még élete utolsó heteiben is dolgo-
zott, írt, szerkesztett. Sajnos, az utolsó 
csatáját nem tudta megnyerni a halálos 
kórral szemben. 
Alsószeliben született 1952-ben, a ga-
lántai magyar gimnáziumban érett-
ségizett. A krakkói Jagelló Egyetemen 
szerzett történelem szakos diplomát. 
Számos lapnak volt munkatársa (Nő, Új 
Ifjúság, Szabad Újság, Önkormányzati 
Szemle), de tudósította a Duna Televí-
ziót és a Magyar Nemzetet is. Publicis-
taként, elemzőként született írásai és 
következetes értékítélete meghatározó 
volt közéletünkben. Évekig volt a Cse-
madok művészeti titkára és főtitkára. 
Újságírói tevékenységét a szakma is el-
ismerte, 1997-ben a Magyar Újságírók 
Közösségének Petőfi sajtószabadság-
díjában részesült. És mindezek mellett/
után nyolc éven keresztül szerkesztette 
a csallóközcsütörtökiek lapját, a Hír-
nököt. A nagyobb közösség, a szlováki-
ai magyarság sorsa mellett, amelyről 
mindig volt meghatározó véleménye és 
víziója, falunk minden rezdülésének, 
történésének hű krónikása is volt. 
A család, a barátok és a szakma mellett 
a csallóközcsütörtökiek is gyászolják 
Neszméri Sándort, akinek falunkban 
rengeteg barátja, ismerőse volt. Ahol 
szinte mindenkit ismert. 
Isten veled, Sanyi! Béke poraidra!

2014. július   X. évfolyam 2. szám

Bár Reményik Sándor örökérvényű so-
rai kilenc évtizede, a trianoni diktátum 

földrengését követően, 1925-ben szület-
tek, mégis úgy tűnik, hogy a költői üzenet, 
mint a mesebeli mérgezett alma, napjaink-
ra érett be igazán. Mert a templomaink és 
az iskoláink lassan végveszélybe kerülnek. 
Fájó ez az aktualitás, különösen annak tuda-
tában, hogy az elmúlt két és fél évtizedben, 
a rendszerváltás óta dédelgetett remény ár-
nyékában, két népszámlálás között eltűnt, 
beolvadt, elvándorolt vagy meg sem szüle-
tett több mint 110 000 felvidéki magyar! 
Ezzel a csökkenéssel egyenes arányban 
fogynak természetesen az iskolás gyerme-
keink, zárnak be a kisiskolák Dél-Szlová-
kia szerte. Megdöbbentő községünkben 
is tapasztalni, hogy bizony elhangzanak 
kételyek, amelyek arról szólnak: minek, 
kinek, miért? Talán nem kéne, talán meg 
kéne szüntetni. Mármint az iskolát. Az 
ember nehezen talál szavakat az ilyen véle-
ményeket hallva. Szépen hangzanak az ér-
vek, hogy nagy iskolában több szakoktató, 
felszereltség, lehetőség áll a gyerekek ren-
delkezésére. Csak az a baj, hogy ezek az ér-
vek hazugok. Bruno Bettelheim írja, hogy 
a kisiskola sokkal emberibb. Klebelsberg 

Kunó, a magyar oktatásügy legnagyobb 
alakja pedig így fogalmazott: „Az a jó isko-
la, ahová a gyerek gyalog is el tud menni.”
Az iskola ráadásul olyan, mint a jó termő-
föld, amelyért generációk tántorogtak ki 
Amerikába, hogy megteremtsék a jövőt; 
a véres verejtékkel keresett forintokért, ko-
ronákért biztosítsák a család, a közösség 
megélhetését, jövőjét. Napjainkban a ter-
mőföld is piaci áru lett. Az lesz az iskola 
is? Eladjuk? Ám míg a földet, a házat, a tel-
ket áruba lehet bocsátani, a tudással más 
a helyzet. A tudás olyan hatalom, amellyel 
mindent vissza lehet szerezni! De a hang-
zatos szavak helyett inkább azt tanácsol-
nám a kételkedőknek, menjenek el egy 
olyan településre, ahol már nincs iskola. 
Tapasztalják meg, lássák a saját szemük-
kel, hogyan esik szét a közösség, foszlik 
szerte a múlt, a jelen, s vész ködbe a jövő.
Ismételjük el hát a Reményik-i leckét: „Ki-
csi fehér templomotokba / Most minden 
erők tömörülnek. / Kicsi fehér templom-
padokba / A holtak is mellétek ülnek./ 
A nagyapáink, nagyanyáink, / Szemükbe 
biztatás vagy vád: / Ne hagyjátok a templo-
mot, / A templomot s az iskolát!

Kövesdi Károly

A templom és az iskola



Községünk önkormányzata a 2014-es 
évben is kiegyensúlyozott gazdálko-

dás mellett igyekszik a település lakosai-
nak szolgáltatásokat biztosítani. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan sem mondható rózsás-
nak az állam részéről a községek finanszí-
rozása, ezért sem meglepő, hogy továbbra 
is megfontoltan kell döntenünk minden 
beruházásról, tatarozásról vagy támoga-
tásról.
Minden nehézség ellenére is úgy gondo-
lom, fontos megemlítenünk, hogy az ön-
kormányzati  testülettel egyetemben azt 
vallom, az iskolánk megtartása alapfel-
adatunk, ezért is döntöttek a képviselők 
úgy, hogy átvállaljuk az általános iskolá-
ban felgyülemlett több mint 6000 eurós 
gázszolgáltatói tartozást, azaz, hogy újabb 
segítséget nyújtunk a tanintézménynek. 
Mindenképpen el kell kerülnünk azt az 

elképzelhetetlen helyzetet, hogy ne tudjuk 
a gyermekeink számára biztosítani a taní-
tással kapcsolatos hátteret.  
A tavasz  és a  nyár az önkormányzat életé-
ben egyben az elengedhetetlen karbantar-
tások, valamit a község csinosításának az 
időszaka is. Bizonyára látták, hogy a köz-
ség központját idén több száz virággal dí-
szítettük. Csodák csodájára, ebből  egyet 
sem tulajdonítottak el! Külön színfoltja 
a virágoknak, hogy a muskátlikat Puss 
Sándor csütörtöki születésű, de ma már 
Ekecsen szolgálatot teljesítő plébános  úr 
ajándékozta a településnek. 
Természetesen nem feledkeztünk meg 
a köztereink folyamatos karbantartásáról 
sem, sőt az I. világháború kitörésének 100. 
évfordulójával is összecseng az a törekvé-
sünk, hogy a háborúban elesett közel 50 
csallóközcsütörtöki katona emlékét őrző 

szobor is méltó környezettel rendelkezzen, 
arról nem is szólva, hogy községünk köz-
ponti tereinek rendbetétele is javítja a te-
lepülés teljes képét. Ezért is szeretnénk 
őszig az említett teret „újjá” varázsolni.
A tatarozások terén sikerült önerőből szé-
pítenünk a halottasházat. Fontos megem-
líteni, hogy itt közel 800 eurónyi összeget 
fektettünk be építési anyagokba, lámpába, 
függönybe valamint a tető legszükségesebb 
javításába. Mint időközben kiderült, a ha-
lottasház teljes tetőszerkezetének cseréje 
is időszerűvé vált, ezért az elkövetkező idő-
szakban erre is forrást kell majd találnunk.
Községünk ékessége az Árpád-kori templo-
munk, ezért is döntött úgy a községi önkor-
mányzat, hogy 2000 euró támogatás nyújt 
a templom megvilágításához. Természetes 
módon a továbbiakban is aktívan segítet-
tük a megvilágítás kivitelezését, hiszen az 
elektromos vezeték út alatti átfúrására, 
a föld- és villanyszerelési munkák elvégzé-
sére a község közel 1300 eurónyi összeget 
fizetett ki. A terület és a járda megfelelő 
megvilágítása érdekében pedig vállaltuk, 
hogy egy plusz lámpát vásárolunk és sze-
relünk fel. 
Kihasználva a gyermekek részéről oly 
régen várt szünidőt, elkezdtük az óvoda 
összekötő folyosójának a javítását is,  hi-
szen a potyogó mennyezet veszélyt jelent 
a gyermekekre. A kiscsoportos öltöző is 
új köntöst kap, hiszen már veszélyes volt 
a padlóról felpattogott csempe, vagy pl. 
a régi radiátorborító is. 
A kultúrház tatarozási munkálataira ké-
szülünk, hiszen tudatában vagyunk annak, 
hogy az immár több mint 50 éves épület 
nagyterme és előtere is teljes tatarozást 
igényel. Várhatóan augusztus elejére ren-
delkezésünkre áll majd egy kivitelezhető 
tervdokumentáció, hiszen a mérnökök  az 
utolsó ellenőrzéseket végzik. Az önkor-
mányzatban már felmerült, hogy meg kell 
oldanunk a tatarozás finanszírozását is. De 
ne vágjunk a dolgok elébe, hanem várjuk 
meg a szakmai véleményeket és a költség-
vetést, utána döntsünk.

Őry Péter polgármester

Tavasztól nyárig
KÖzélet2



Az embernek, hogy megkeresse 
a mindennapi betevő falatot, dol-

goznia kell. De a pihenésre is szánnia kell 
időt. Ha állandóan dolgozna, elpusztulna 
akimerültségtől. Isten végtelen bölcsessé-
gével pihenésre is adott időt az embernek. 
A szentírásban olvashatjuk, hogy Isten 
a hetedik napot pihenéssel töltötte. A pihe-
nés ideje az Istennel való találkozás ideje 
is. Ezért jönnek össze a hívő keresztények 
a vasárnapi istentiszteleten, amelynek ter-
mészetesen nem csak Istent dicsőítő, de 
társadalmi töltete is van. Itt azok az em-
berek jönnek össze, akik közös értékeket 
vallanak, közösek a nézeteik és a céljaik. 
Ezért is fordítunk napjainkban nagy hang-
súlyt a vasárnap értelmének visszaszer-
zésére, amelyet a fogyasztói társadalom 
elvett tőle. 
Fontos, hogy a vasárnap visszakapja ere-
deti értelmét, úgy, ahogyan azt a Teremtő 
elrendelte. Ebben a nyári időszakban is 
aktualitása van annak, amit Jézus a ta-
nítványainak mondott: ,,Gyertek félre egy 
magányos helyre, és pihenjetek meg egy 
kicsit.”
Az ember különbözőképpen pihenhet, 
aktívan is, passzívan is. Nyugalmat ta-
lálhat a kerti munkában is, különböző 
kirándulásokon, valamely tóban vagy 
a tengerben való fürdésben, egy folyón 
történő kajakozásban. Valaki a hegyek 
magas csúcsainak megmászásában leli 
meg a pihenést és a nyugalmat, valaki 
a tó vizében. Egy nagyon fontos dologról 
azonban nem szabadna megfeledkeznie. 
A szünidő, tehát a szabadidő nem arra 
való, hogy üres semmittevéssel teljen, de 
erőgyűjtésre, a test és a lélek megújulá-
sára is szolgálnia kell. Vagyis a rekreáció 
legyen regeneráció.
Kedves barátaim, községünk lakói. A pi-
henés napjai után gazdag ősz vár bennün-
ket. A lelki élet gazdagságának időszaka. 
Nagyon kevesen emlékezhetnek olyan 
jelentős eseményre, amilyen szeptember 
végén vár ránk. 2014. szeptember 29-e és 
október 5-e között, nyolcvan év után nép-
misszió valósul meg a plébániánkon. Erre 

utoljára 1934 őszén került sor, a pozsonyi 
Lacika jezsuita páter vezetésével. A kegye-
lem, a megújhodás ideje ez, az Istennel 
való találkozás ideje és a lelki élet meg-
újhodásához való erőgyűjtés ideje. (Rész-
letesebb információkat a szeptemberi 
Hírnökben olvashatnak.) Már most nagy 
szeretettel várlak benneteket erre a je-
lentős eseményre, amely nagyon ritkán 
ismétlődik meg a történelemben. Hiszem, 

hogy a szabadság hetei és a pihenés után 
a lélek e fontos megújhodására is találtok 
időt. 
Kegyeletteljes pihenést és erőgyűjtést kí-
vánok nektek a következő hetekben, hogy 
kipihenten tudjatok tovább munkálkodni 
valamennyiünk épülésére és Isten dicső-
ségére. 

Masicza Robert plébános

Hitélet 3

Pihenjetek meg egy kevéssé!” (Mk 6,31)



4 TÖrténelem

Száz évvel ezelőtt, 1914. július 28-
án (egy hónappal a szarajevói 

merénylet után, ahol szerb merénylők 
agyonlőtték Ferenc Ferdinánd osztrák-
magyar trónörököst) az Osztrák–  Magyar 
Monarchia hadat üzent Szerbiának, s ez-
zel elkezdődött a világtörténelem addigi 
legnagyobb háborúja, mely négy évig tar-
tott. Ez a háború, amelyet később „nagy 
háborúnak” neveztek (csak 1945 után 
kapta értelemszerűen az első világhábo-
rú nevet), Magyarország s benne falunk, 
Csallóközcsütörtök számára soha nem 
látott szenvedést, pusztulást, veszteséget 
jelentett. Maga az emberveszteség is óri-
ási volt, nemkülönben a következmények: 
Magyarország felbomlott, falunk idegen 
hatalom, a megalakuló Csehszlovákia 
fennhatósága alá került.
A háború kitörésekor a falu lakói persze 
még nem sejtették ezt, sőt bizonyos lel-
kesedéssel fogadták, akárcsak másutt az 
országban, sőt más országokban is. Hogy 
ez hogyan is volt, erre egy történet világít 
rá, melynek hitelességét ugyan nem tudom 
bizonyítani (Tomasek István nagyapámtól 
hallottam), de így hangzik: Vass Ignác ép-
pen akkor hozta haza a szénát a határból, 
és fönn ült a szekéren a széna tetején, mi-
kor a kisbíró dobolva hirdette a háború 
kitörésének hírét, s „hurrá, kitört a hábo-
rú” kiáltással leugrott a szekérről, lábát 
törte, így nem kellett azonnal bevonulnia. 
(Sajnos, később, felgyógyulván behívták, 
s bizony hősi halált is halt, neve olvasható 
a háborús emlékművön.)
A falu először csak a behívókon keresz-
tül érzékelte a háborút. A Monarchiának 
kétféle hadserege volt: a közös hadsereg 
és a csak magyarországi honvédség. A fa-
lunkból behívottak mindkét hadseregben 
szolgáltak, hogy milyen arányban, ezt 
adatok híján nem tudjuk. A honvédségben 
szolgálók a közös hadseregről, melynek 
német volt a vezényleti nyelve, mindig 
kissé lenézően beszéltek (nagyapám, aki 
a közösöknél volt és sógora, Sill Lajos, ki 
a honvédségnél, örökké ezen vitatkoztak), 
ám el kell mondani, hogy mindkét hadse-

reg alakulatai egyformán kivették részü-
ket a harcokból. A falunkból behívottak 
minden fronton szolgáltak: először a szerb 
fronton, majd Galíciában (itt többen orosz 
fogságba estek), s a legtöbben az olasz 
fronton, az Isonzo völgyében, Piavenál és 
Doberdónál. A háborúra emlékezők között 
később ezek a nevek hangzottak el leg-
gyakrabban.
A falu maga csak a különböző rendelke-
zések alapján érezte igazán a háborút: 
először, amikor a templom két harangját 
elvitték (az ún. „aggharang”, mely közép-
kori eredetű, a déli toronyban megma-
radt), vagy amikor a Flórián-szobor előtt 
gabonás vermeket kellett ásni, ahová az 
ellenség elől elrejtették volna a termést. 
Ám egyre gyakrabban érkeztek a frontról 
is hírek az elesettekről és fogságba kerül-
tekről.
Csallóközcsütörtök első háborús emberál-
dozata igen jelentős volt. A később emelt 
emlékművön 47 név olvasható, ami külö-
nösen sok. A falunak 1910-ben 1259 lakója 
volt, ebből a 47 hősi halott az összlakosság 
3,7 százaléka. Egy másik összehasonlítás 
szerint a 285 katonaköteles férfi közül 
a 47 hősi halott már 16 százalék. Bár más 
községekben is nagy volt a hősi halottak 
száma, ilyen nagy mértékű kevés helyen 
akadt.
A háború után a község emlékművet állít-
tatott a hősi halottaknak. A Birkmayer kő-
faragó által készített emlékmű szobra hon-
véd gyalogost ábrázol, akit, a háborúból 
hazatérve fia fogad. A talapzat első oldalán 
az alábbi szöveg olvasható:

HŐS FIAI EMLÉKÉRE
CSÜTÖRTÖK KÖZSÉG
KÖZÖSSÉGE
1914 — 1918

Alatta pedig az alábbi vers, amely több első 
háborús emlékművön is szerepel:
„Sokáig vártunk, nem jöttetek.
Idegen földben porlad szívetek.
Elvesztetek, mint hulló csillagok.
Csak Isten tudja, hol a sírotok.”

A talapzat egyik oldalán 24, a másik olda-
lán 23 név olvasható:  
1. Berger István 25. Mogrovics Jakab
2. Csöllei András 26. Mundi Antal
3. Farkas József 27. Mundi István
4. Földvári Ferenc 28. Mundi Vince
5. Gazsik Ferenc 29. Nagy István
6. Hajas György 30. Nagy Károly
7. Holocsi Mihály 31. Nagy Mihály
8. Holocsi Béla 32. Nagy Sándor
9. Író Ferenc 33. Nagy Vendel
10. Jankovics Béla 34. Németh József
11. Jurányi Mihály 35. Olgyay Béla
12. Kállay Ernő 36. Posvancz János
13. Kállay Ferenc 37. Posvancz József
14. Kiss Ferenc 38. Puss Mihály
15. Kiss János 39. Rigó Ferenc 
16. Kovács István 40. Sill Ignác
17. Körmöndi Péter 41. Sill János
18. Kuki Gyula 42. Sípos Béla
19. Kunyi Albert 43. Somlai Mihály
20. László Ignác 44. Szabó Antal
21. Lidi József 45. Vass Ignác
22. Lunger Lázár 46. Varga Antal
23. Mezzei László 47. Valacsai József
24. Mezzei Péter
A faluban ma is ismert családok nevei mind 
megtalálhatók (Berger, Csöllei, Holocsi, Író, 
Kállay, Kiss, Mezzei, Mogrovics, Posvancz, 
Puss, Sill, Valacsay), de vannak ma már nem 
ismert nevek is (Somlai, Jurányi, Hajas). 
A cigányság hat hősi halottat adott (Kuki, 
három Mundi, Rigó, Sípos). Az elesettek 
között minden társadalmi csoport: nagygaz-
dák, középparasztok, napszámosok, iparo-
sok egyaránt megtalálhatók.
A hősi emlékművet a pozsonyi országúttól 
északkelet felé állították fel. Körülötte egy 
kertet alakítottak ki, melyet a későbbiekben 
hősök kertjének hívtak. Az ötvenes évek ele-
jén a kultúrház építésekor a kert csákányi 
út felé eső részébe helyezték át (egyébként 
eredetileg megközelítőleg ott állt, ahol ma 
a kultúrház lépcsőfeljárója van), itt 2000-
ben az önkormányzat felújíttatta.
A község lakossága itt emlékezik meg 
minden évben a „nagy háború” csallóköz-
csütörtöki áldozatairól.

Kovács László

A „nagy háború” csütörtöki áldozatai
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A csallóközcsütörtöki Szent Jakab Polgári Társulást nem kell 
bemutatni olvasóinknak. A szervezet a község vallási és kul-

turális életét igyekszik fellendíteni, immár kilencedig éve. A leg-
utóbbi negyedév mérlegét megvonva két fő rendezvény érdemel 
említést. Egyik a gyermeknap, a másik a hagyományőrző aratás. 
A gyermeknapra, amely iránt mindig nagy az érdeklődés, idén 
május 31-én, szombati napon került sor. Sajnos, az idei mostoha 
időjárás miatt a rendezvényt az iskola tornatermében voltak kény-
telenek megrendezni. Ennek az a hozadéka, hogy kissé keveseb-
ben jönnek el. Az előző évekhez hasonlóan idén is – főleg Valacsay 
Olga tanító néni vezetésével – kézműves foglalkozások, arcfestés, 
ügyességi játékok szótakoztatták a gyerekeket akik ezúttal az el-
maradhatatlan frissítők mellett hotdogot kaptak.
A hagyományőrző aratást idén június 5-én rendezték meg, immár 
harmadszor. Erről Kállay András mesélt nekünk a társulás részé-
ről. „Először fordult elő, hogy nem búzát, hanem árpát arattunk. 
Idősebb lakosaink, akik még elevenen emlékeznek gyermekkoruk-
ból a klasszikus aratásokra, javasolták, hogy jó lenne bemutatni 
az árpa aratását is, mert az másképpen történik. Azt mondják, 
a búzát könyebb aratni, mert az „tisztább”, szép szára van, míg az 
árpa sűrűbb. Míg a búzát a következő sorra vágják, az árpát min-
dig a sortól kifelé. Ezt is megnézhették lakosaink, akik közül vagy 
negyvenen voltak kíváncsiak az eseményre. Az egyik bácsinak, Sill 
Lászlónak még megvan a régi kaszája, amelyre úgy vigyáz, mint 
a két szemére. Ennek még itthon faragták a nyelét, a pengéjét pe-
dig igazi bognár kovácsolta, tehát nem valamiféle tömeggyártott 
ipari cikkről van szó. Nem is adta ki a kezéből. 
Délután öt órakor kezdtünk. A falu közepén találkoztunk, és on-
nan énekelve vonultunk ki Lago Szilveszter gazda földjére, aki ott 
várt bennünket. Az aratódalokat Dušek Margit tanító néni segítsé-
gével gyűjtöttünk össze, azokat énekeltük. Köszöntöttük a gazdát, 
akinek nemzeti színű szalagokkal átkötött búzakalászokból álló 
aratási karszalagot nyújtottunk át. Ezután Laci bácsi megmutatta, 
hogyan kell aratni. Sill László (aki jócskán elmúlt nyolcvan éves) 
néhány szóval ecsetelte, hogyan arattak az elődeink, amit be is 
mutatott. Kijött még Kállay Gyuri bácsi, aki a kilencvenet tapossa. 
Tavaly még ő is aratott, idén már nem vállalta, de azért mondott 
néhány szót a jelenlévőknek a régi élményeiből. De azért gereb-
lyézni csak beállt ő is! Feltétlen meg kell említenem Sill Ilonka 
nénit, ő volt az aratásnak az ötletgazdája.
Örvendetes, hogy a fiatalabbak (a középnemzedék) is megpró-
bálták a kaszálást, elmagyarázták a gyerekeknek, hogyan kell 
összerakni a kévékből a kepét. Az aratási koszorú megfonása 
már főleg a gyerekek számára jelentett külön látványosságot és 
élményt. Ezt a már említett Valacsay Olga végezte, aki nagyon szép 
koszorút tud fonni. Természetesen akadtak segítői, hiszen ez elég 
komoly munka. Hozzáteszem, a koszorút azért külön erre a célra 
vágott búzakalászból fontuk. Az elkészült koszorút feldíszítettük 
Csallóközcsütörtök színeivel (piros, sárga, kék szalagokkal), és el-

vittük a templomba, ahol a másnapi szentmisén plébános úr meg-
szentelte. Mire lezajlott az aratás, a gulyás is elkészült, amelyhez 
házilag sütött kenyér és borocska is dukált.”
Kállay András a tervek kapcsán elmondja, hogy szeretnének a fa-
luban egy közösségi kemencét építeni. A nyár folyamán több ren-
dezvény is prezentálhatná, hogy Csallóközcsütörtökben nagyon 
jelentős szerepe volt a mezőgazdaságnak, hiszen a vásárokon kí-
vül szinte mindenki ebből élt a századok során. „A terveink szerint 
tavasszal plébános úr megáldja a búzát, utána következne a nyár 
eleji aratás, s ha állna a kemence, a következőkben augusztus hu-
szadikán (amely nem csak Szent István, de az új kenyér ünnepe is) 
kenyeret sütnénk. Pontosabban: megsütnénk a falu, a közösség 
kenyerét. Ezzel szép hagyományt teremthetnénk.”
Ki tud manapság kemencét építeni, kérdezzük Kállay Andrást. 
Elmondja, hogy Magyarországon találtak egy közösséget, amely 
ezzel foglalkozik. Természetesen régi téglát is kell szerezni hozzá, 
hiszen a mai téglák erre alkalmatlanok.
A jövő hét végén tartott falunapok rendezéséből is kiveszi a részét 
polgári társulás. „Péntek este a mi kezdeményezésünkkkel indul 
a rendezvény, amikor az El Camino (Camino de Santiago), vagyis 
Szent Jakab zarándokútról hangzik el előadás. Falunk lakosa, Elek 
Mária ugyanis tavaly részt vett rajta; az útról ő tart élménybeszámolót 
a községháza tanácstermében, a szentmise után.” - kv – 

A Szent Jakab Polgári Társulás köszönetét fejezi ki Szép Melindának 
és Valacsay Olgának, akik gondos kézzel és önzetlenül végezték el 
a Piéta-szobor új helyre helyezése után a szobor körüli parkosítást.

Szép hagyományok megidézése
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Minden tevékenység befejeztével ér-
demes számot vetni, összegezni 

az elért eredményeket. Megvizsgálni a 
megtett munka mennyiségét, minőségét. 
Mérlegelni a lehetőségek kihasználásá-
nak a teljességét. Az elmúlt tanévek neve-
lő-oktató munkájának lényegi kategóriái 
voltak az igényesség, a minőség és a rend. 
Iskolánk nevelési és oktatási céljait a 2008-
ban elfogadott és életbe lépett pedagógi-
ai programban és az ennek részét képező 
helyi tantervekben fogalmaztuk meg. Pe-
dagógiai programunk előtérbe helyezte a 
gyermekközpontúságot. A gyermeki sze-
mélyiségfejlesztésében a kötelességek és a 
jogok egyensúlyát, az egyén és a közösség 
egymásra utaltságát hangsúlyoztuk. 
A tanórai és tanórán kívüli tevékenységek 
széles skálájával gondoskodtunk gyerme-
keink fejlődéséről. Iskolánk pedagógusai 
magas szinten látták el diákjaink neve-
lését, oktatását. A tanulói személyiség 
fejlesztésére vonatkozó tantervi célkitűzé-
seknek megfelelően terveztük munkánkat. 
Figyelembe vettük a tanulók életkorát, ké-
pességeit, érdeklődését, előzetes tudását, 
tapasztalatait, szociális felkészültségét. 
Differenciált tanulásszervezési módszerek 
alkalmazásával tettük lehetővé a tanulók 
személyes szükségleteinek, tudásának, 
képességeinek és motivációinak megfele-
lő fejlesztését. Ezzel is elősegítve a diákok 
nélkülözhetetlen helyes énkép alakulását.
Az olvasás, szövegértés, szövegalkotás 
képességének alacsony szintje, más kész-
ségek és képességek fejlődését is akadá-
lyozó hiányosságai már az iskoláztatás 
kezdő szakaszában minimálisra csökken-
tik a sikeres életpálya építésének esélyeit. 
Ezért az első osztályban az olvasástanulás 
egyéni tempójához való alkalmazkodás 
módszerével tanítottunk. Így az elsőseink 
megfelelő szintű olvasástechnikát sajátí-
tottak el, amely a szövegértés feltétele. Az 
olvasás iránti kedv felkeltését, fenntartá-
sát az egész iskolalátogatás során állandó 
feladatunknak tekintettük. 

Valamennyi tantárgy és műveltség területén 
kiemelt szerepet szántunk a gondolkodási 
képességek problémamegoldásból kiinduló 
fejlesztésére. A megismerés módszereinek 
megfelelő alapozásánál és gyakorlásánál a 
tapasztalásra építettünk. A napközis tevé-
kenység kiegészítette, bővítette a tanítási 
órákon végzett nevelő munkát, lehetőséget 
biztosított az egészséges életmód szokásai-
nak és az önálló tanulás képességének elsa-
játítására. A napközinek köszönhetően sok 
szociálisan hátrányos családból származó 
diákunk tudott felzárkózni a tanulásban. 
Nevelőnőink különböző kézműves foglako-
zásokkal, játékokkal tarkították, színesítet-
ték iskolánk munkáját. 
Az évente végzett országos tesztelésen, 
amelynek célja az alapiskolás tananyag 
számonkérése matematikából, magyar és 
szlovák nyelvből, kilencedikes diákjaink 
minden évben jó eredményt értek el, nem 
maradtunk el az országos átlagtól. 
Nagy gondot fordítottunk a tehetséges gye-
rekekre. A jó képességű diákok kreatív és lo-
gikus gondolkodását különböző versenyek-
re való felkészítésnél helyeztük magasabb 
szintre. Iskolánk jó kapcsolatokat alakított 
ki a mosonmagyaróvári Haller János Álta-
lános, Szakképző- és Szakközépiskolával. E 
kapcsolatnak köszönhetően vehettünk részt 
tanulóinkkal minden évben történelmi ver-
senyeken. Több díjjal büszkélkedhetünk, 
legnemesebb számunkra a „48-as Kaszinó” 
rendhagyó történelmi vetélkedőn szerzett 
első díj, melyet többször sikerült megvéde-
nünk. A Levéli Német Nemzetiségi Általános 
Iskolával partneri kapcsolatot létesítettünk.
A tehetséggondozás keretében különböző 
megmérettetéseken vettünk részt. Mate-
matikai versenyeken: Olimpiász – 4-9. év-
folyamok számára kerül megrendezésre, 
az iskolai fordulóra benevezett minden 
diák, akinek egyese volt matematikából 
Pithagoriász – 3-8. évfolyamok számára 
kerül megrendezésre, minden osztályból 
bekapcsolódtak a logikusan gondolkodó 
diákok.

Nyelvi versenyeken: Tompa Mihály Vers- és 
Prózamondó Verseny, Szép magyar beszéd.
Ismerd meg a szlovák nyelvet – Poznaj 
slovenskú reč, Szlovák olimpiász – 
Olympiáda zo Slovenského jazyka. A járási 
fordulón sikeresen képviselték diákjaink 
iskolánkat. 
Roma diákjaink részt vettek a Romák Színes 
Világa rajzversenyen, rajzaik minden évben 
az elsők között szerepeltek. A kiértékelő ren-
dezvényen, a Roma Napon Nagymegyeren 
felléptek énekes és táncos diákjaink, így 
öregbítették iskolánk jó hírét. 
Nem maradtak ki a sportversenyek sem. 
Somorján részt vettünk a Polgármester Fo-
cikupáján, nívós rangadón nyertük meg a 
meccset Levélen.
A nagymagyari zeneiskola tanítói az elmúlt 
iskolaévekben iskolánk falai között képezték 
a zenére fogékony gyerekeket. Az öt év alatt 
több szakkört működtettünk – néptánckört, 
játszóházat, rajz-, informatikai szakkört, 
angol nyelvi társalgást, főzőcske szakkört, 
Rigó Mónikával énekkört, sportkört, film-
klubot, turisztikai szakkört, amelyeket szí-
vesen látogattak a gyermekeink.
Iskolánkat több integrált diák látogatta, 
akik magatartási, alkalmazkodási, tanulá-
si zavarok miatt az átlagostól eltérő neve-
lésre, gondozásra szorulnak. A sajátos ne-
velési szükségletű gyermekek sikeresebb 
oktatása változtatásokat kíván az osztály 
tanulásszervezésében. Ezek a változtatá-
sok minden gyermek számára hasznosak. 
A differenciálás változatosságával azt is le-
hetővé teszi, hogy minden gyermek a saját 
tanulási stílusának megfelelő munkafor-
mában vegyen részt és érjen el sikereket. 
A tanulmányi eredményességre való törek-
vés mellett igyekeztünk munkánkat úgy 
szervezni, hogy diákjaink ne csak a tárgyak 
és jegyek szorításában éljenek. A közös 
rendezvényekkel próbáltunk hozzájárulni 
a jellemformálás és összetartozás erősíté-
séhez. A szabadidő hasznos eltöltésének 
megtanulására is módjuk volt a diákoknak 
szervezett foglalkozások keretében. Szá-

Gyermekközpontúság, humanista értékrend
Az 2009/10–2013/14-es időszak mérlege
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mos tanításon kívüli akciót szerveztünk. 
Néhány, a teljesség igénye nélkül:
* Minden évben szponzoroknak köszönhe-
tően kiadtunk három Suliplussz újságot 
gyermekeink gondolataival, írásaival, ren-
dezvényeink fényképeivel. 
* Az élet és egészség védelme foglakozá-
sok keretein belül gyümölcs és zöldség 
felhasználására, különböző finomságok 
készítésére tanítottuk a gyereket. 
* Előadással és faliújsággal emlékeztünk 
az aradi vértanúkra. 
* Rendhagyó történelem órát tartottunk 
nyolcadikos és kilencedikes diákjainknak 
a magyarországi 56-os forradalom megis-
merésére. 
* „Tökjó” napon tököt faragtunk, majd tök-
kiállítást rendeztünk.
* Novemberben az Anyanyelvi hónap kere-
tében helyet kaptak a kiejtési versenyek, 
helyesírási, vers- és prózamondó, meseíró 
versenyek, valamint a faliújság készítési 
versenyek az osztályok között. Megérde-
melt jutalomként a Kicsi Hang és Zsabka 
Attila szórakoztatta tanulóinkat. 
* Kisdiákjaink évente meglátogatták a Ko-
máromi Jókai Színházat, örömmel tapsol-
ták végig az előadásokat. 
* Színes programmal készültünk minden 
évben a karácsonyi kultúrműsorokra.  
Előtte adventi koszorúkat készítettünk, va-
lamint karácsonyi vásárt rendeztünk gyer-
mekeink kézműves munkáiból. 
* Hangsúlyosan készültünk a beiratkozá-
sokra. Megszólítottuk a Via Nova Ifjúsági 
Csoportot a beiratkozási körútja során 
csallóközcsütörtöki szülőknek is mondja 
el az anyanyelvi oktatás fontosságát a ma-
gyar gyermekek számára, meglátogattunk 
minden környezettünkben lévő óvodát, 
ahol bemutattuk iskolánk előnyeit. 
* Az első félévet szokás szerint jelmezbállal 
zártuk, felelevenítettük a farsangi szokáso-
kat is. 
* Rendhagyó történelemórát tartottunk 
minden március 15-én. Vendégül láttuk 
a magyarországi Gyömrőről érkező diák-
társainkat. Jól sikerült programmal tettük 
színvonalassá a napot.
* Húsvét előtt a kézműves foglakozásokon 
sok szép hímes tojást és emléktárgyat ké-

szítettek gyermekeink, amelyeket az isko-
lánkban megrendezett bolhapiacon érté-
kesítettünk. 
* A Nárciszok napján pénz gyűjtöttünk a 
rákos betegek részére. Minden évben a ki-
lencedikes tanulóink vállalták fel a nemes 
feladatot. 
* A Föld Napja alkalmából vetélkedőket 
szerveztünk, csillagásszal beszélgettünk, 
ellátogattunk Mosonmagyaróvárra, a Fu-
turába, ahol rácsodálkoztunk világunk 
biológiai sokszínűségére, a fizika, kémia 
érdekes kísérleteire.
* A május minden évben az Anyák napjá-
nak a megünneplésével kezdődött, színes 
program keretén belül szeretettel és tiszte-
lettel nyújtottuk át csokrainkat a falu kul-
túrházában.
* Az elmúlt években, júniusban a természet 
nyújtott felejthetetlen élményeket a részt-
vevő diákoknak. Szerveztünk Erdei iskolát, 
Tanösvényt Vajkán a Dunánál. A résztvevők 
különböző élőhelyeket ismerhettek meg, 
tanulmányozhatták az erdei és vízi élet-
közösségeket, természetvédelmi értéket 
képviselő fákat, ideális lehetőség nyílott a 
rétek, legelők élővilágának megismerésére 
is. Az idén kalandtúrán is részt vettünk, a 
Kis- Dunán kajakoztunk.
* Szakemberek bevonásával közelebb hoz-
tuk és rávilágítottunk korunk veszélyeire. 
A drogok fogyasztásának következménye-
iről Bajor Ferenc budapesti addiktológus 
beszélgetett a tinédzserekkel, feltárva az 
internet veszélyeit is.
* Több érdekes embert hívtunk meg az 
évek során a „másság” elfogadásának a 
megkönnyítésére pl. vak embertársunkat, 
külföldön élő gyógypedagógust, világjáró 
biciklistát. Jártak nálunk lovasbemutató-
val, hüllők vándor kiállításával, tűzoltók, 
rendőrök.
* Rendhagyó informatika órák keretén be-
lül számítógépek, szerverek szétszerelésé-
vel, bemutatásával tettük érdekesebbé a 
tanítást. Megnéztük iskolánkat madártáv-
latból a filmklub szakkörrel.
* Gyermeknapon Ki mit tud? vetélkedőket 
szerveztünk. Énekesek, táncosok, festők, 
bűvészek, zenészek mutatták be tehetsé-
güket. 

* Az úszótanfolyamok Vincerdő termálfür-
dőjében valósultak meg. Minden kisdiá-
kunk megtanult a maga módján úszni. 
* Az év végi osztálykirándulásokon elju-
tottunk több helyszínre. Meglátogattuk 
Pozsonyt, ültünk a libegőn,  Budapesten 
a várat, Lánc- hidat, Parlamentet és a 
Tropicáriumot, Sopront, Mosonmagyar-
óvárt, Sopront, az Esterházy kastélyt, 
Széchenyi István mauzóleumát. Voltunk a 
Driny barlangban, a nagyfödémesi tájház-
ban, Nagyudvardnokon az Aranykertet a 
lovasíjász központban, láttuk a tigrisfar-
mot. Minden kirándulás sok látnivalóval, 
élménnyel gazdagította a gyerekeket és 
erősítette identitástudatukat.
* Minden évben megvalósult a kilencedi-
kesek ballagása, végzős diákjaink kedves 
műsorral kedveskedtek volt iskolatársaik-
nak, szüleiknek, tanáraiknak.

Gazdasági téren az iskola lehetőségeit im-
már tartósan a szűkös költségvetési felté-
telek miatt a visszafogottság és a korláto-
zott mozgástér jellemzi. Nincs meg a kellő 
diáklétszám az iskola üzemeltetéséhez, így 
veszélybe kerül az iskola fenntarthatósá-
ga. Ennek ellenére az elmúlt tanévekben is 
igényes munka folyt iskolánk falai között. 
Szponzorok és a községi hivatal segítsé-
gével létrehoztunk egy korszerű számí-
tógépes szaktantermet. Felújítottuk a kis 
számítástechnika termet, a természettu-
dományi szaktantermet és a könyvtárat. 
A szociális helységeket felszereltük kéztör-
lőkkel és folyékony szappannal. 
Iskolánk gyengesége az erőssége. Az ala-
csony iskolai létszám miatti családias han-
gulat, amelyben a gyermek fejlődő belső 
világát úgy tudjuk védeni, ápolni és erősí-
teni, hogy testileg egészséges, lelkileg sza-
bad, szellemileg kreatív legyen, képessé 
váljon arra, hogy környezetét embersége-
sebbé tegye.

Mgr. Végh Brigitta

„A tanárt nem a pápaszem, a notesz és a 
tekintély teszi, hanem a lélek és az érte-
lem csodálatosan egyesült fogékonysága a 
gyermek álmai és vágyai iránt.”

(Juhász Gyula)
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Ha valaki végigsétál az Iskola 
soron, biztosan észreveszi, 

hogy milyen szép, felújított iskolája van 
Csallóközcsütörtöknek. Falai közt megérint 
egy különleges érzés, a múlt hangulata, 
amely a régi tablók diákjain keresztül mo-
solyog vissza ránk. 
S persze itt van a jelen is – a mindenna-
pok ügyes-bajos dolgaival, megoldásra 
váró feladataival. Sajnos szembe kell 
néznünk azzal is, hogy minden igyeke-
zetünk ellenére intézményünket évről 
évre egyre kevesebb tanuló látogatja. Az, 
hogy az országban (falunkban is) ilyen 
kevés gyermek születik, társadalmi szin-
tű probléma. Hatalmas igazságtalanság 
tehát azt hinni és azt terjeszteni, hogy 
a kialakult helyzet a nem megfelelő szintű 
oktatásnak köszönhető. Biztosan állítha-
tom, hogy a Csallóközcsütörtöki Magyar 
Tannyelvű Alapiskola akár felszereltsé-
gében, akár a pedagógusok szakképe-
sítettségében, az oktató-nevelő munka 

minőségében, a gazdag szakköri és nap-
közis tevékenységekben, a versenyekre 
és a továbbtanulásra való felkészítésben 
megállja a helyét bármelyik környékbeli 
kis- és nagyiskolával szemben. Ettől füg-
getlenül akad néhány szülő, aki mégis 
úgy gondolja, hogy a városi iskola több 
lehetőséget nyújt a gyermeke számára. 
Szerencsére vannak olyanok is, akik bi-
zalmukat belénk helyezve, Légről, Somor-
járól, Csákányból, Békéről is a mi iskolán-
kat választották. Óriási előnynek tartom 
a kis létszámú osztályokkal való munkát 
is, ahol tanulóink családias légkörben 
gyarapíthatják ismereteiket, olyan peda-
gógusok vezetésével, akik őket kellőkép-
pen ismerik és szeretik ahhoz, hogy meg-
felelően taníthassák. Itt említem meg azt 
is, hogy a tantestület összetétele némileg 
megváltozik, a tanári kar új tanerővel gaz-
dagodik.
S hogy milyen lesz a jövő? A jelenlegi nehéz 
gazdasági helyzetben, amikor a kormány 

is azon dolgozik, hogy leépítse, megszün-
tesse a kis létszámú falusi iskolákat (nagy-
részt magyar iskolákat!), biztosan nem lesz 
könnyű. Ezért határoztuk el, hogy a falu 
önkormányzata, az iskola tanári kara, 
a Szülői Szövetség és az Iskolatanács kö-
zös összefogással minden követ megmoz-
gat, minden lehetséges megoldást számba 
vesz abban a reményben, hogy akarattal és 
segítséggel biztos jövőt teremtsen az isko-
lánknak. 
Kérem a szülőket, hogy ebben támogassa-
nak bennünket!  Ne feledjék, hogy előde-
ink mennyit küzdöttek azért, hogy legyen 
falunknak iskolája, magyar iskolája. Mi 
meg csak úgy feladjuk magyarságunk zá-
logát? Vajon visszamosolyognak-e ránk 
a tablókról a régi diákok, ha majd az ő 
gyerekeiknek, unokáiknak nem lesz hová 
járniuk?
„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma isko-
lája.” (Szent-Györgyi Albert)

Fodor Éva

Az ISKOLA nevében…
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Ezzel a kis verssel fejeztük be az ünne-
pélyes tanévzárót, ahol ismét 12 óvo-

dásunktól búcsúztunk el. Kilépve a mese 
birodalmából szeptemberben kis elsős-
ként kezdik meg életük egy újabb nagy 
fejezetét. 
A ballagási dallamok még a fülünkben 
csengnek, de mi már a következő tanévre 
gondolunk. 
Szeptembertől 45 gyermeket várunk ezért 
már július elején megkezdtük az előkészü-
leteket a következő tanévre. Örömünkre 
szolgál, hogy kétosztályos óvodánk maxi-
mális létszámmal működik. Mi hála isten-
nek nem küszködünk gyermekhiánnyal, 
sőt előfordult olyan eset is, hogy vissza 
kellett utasítanunk jelentkezőket. Külön 
örvendetes, hogy a környező falvakból is 
hordanak ide néhány apróságot a szüleik. 
Óvodánk magyar tannyelvű, de az utóbbi 
években egyre több szlovák gyermekeket 
is beíratnak hozzánk főleg azok a szülők, 
akik szeretnék, hogy gyermekük megtanul-
jon magyarul is. Az előző években játékos 

angol nyelvoktatás is volt, mint szakkör, 
de érdeklődés hiánya miatt abbamaradt. 
A 2013/14-es tanévben zumbára járt a leg-
több gyerek, amit nagyon szerettek és szó-
rakoztató volt számukra, amellett, hogy 
az egész testüket áttornáztatták. A nevelő-
oktató munka mellett rengeteg programot 
kínálunk számukra az év folyamán. Rend-
szeresen hívunk színházat, bábszínházat. 
Ilyenkor új mondókákat, dalokat tanulnak, 
amelyek még számunkra is újak. Az isko-
lával együttműködve ünnepkörökhöz kap-
csolódó programok várják a kicsiket is. 
Minden óvoda egy kicsit különbözik 
a többitől, mi az egészséges életre való 
nevelésre és a nyelvtanulásra helyezzük 
a hangsúlyt. A vegyes anyanyelvű csoport-
összetétel révén a nyelvoktatás eleve adott 
mivel az óvó nénik magyarul is, szlovákul 
is foglalkoznak a gyerekekkel. 
Az egészséges életre való nevelés kapcsán 
minden keddi napot gyümölcsnapnak ter-
veztük, de a szülők segítségének köszönt-
hetően nálunk minden nap gyümölcsnap 

lett. Az év folyamán ünnepekhez kapcsolva 
műsort készítünk, ahol a szülők ízelítőt 
kapnak abból, mit tanultak a gyerekek az 
óvodában.
Az óvoda fenntartójával, a községi hivatal-
lal jó a kapcsolatunk, mind anyagiakban, 
mind erkölcsiekben támogatnak bennün-
ket, amiben tudnak. Mint már lapunkban 
többször olvashattak róla, az épület sürgő-
sen felújításra szorulna, de ez sajnos anya-
giak miatt a távlati tervek közé tartozik. Mi 
ennek ellenére az épületen évente rend-
szeresen végzünk valamilyen újítást. Az 
osztályokat önerőből és a szülői segítség-
nek köszönhetően fokozatosan felújítsuk, 
új asztalok, új székek kerültek a termekbe. 
Nem fiatal, de ügyes kollégákkal dolgozom 
- a szakácsnőktől a tanító nénikig -, akikre 
mindenben számítani lehet. Csak közös 
erővel tudjuk elérni, hogy óvodánkban, 
családias légkörben, szép falusi környe-
zetben minél tovább megóvjuk kicsinye-
inket a „nagyvilág zajától” Azok a szülők, 
akik a „kevés szakkörről, foglalkozásról” 
beszólnak, talán nem tudatosítják, hogy 
a gyereknek a nyugodt fejlődésre, környe-
zetre sokkal nagyobb szüksége van, mint 
a sok külső ingerre ebben a felbolydult, 
felgyorsult világban.
Tisztelt szülők, ismét lezártunk egy évet. 
Köszönjük az együttműködést, a sok se-
gítséget, amit a tanév folyamán nyújtottak 
számunkra. Kívánunk Önöknek, a gye-
rekeknek jó pihenést kellemes, vidám, 
gondtalan nyári szünidőt. A „kis elsőse-
inknek”- ballagóknak szeptemberben sike-
res iskolakezdést. Vigyázzanak magukra, 
a gyerekekre, hogy szeptember 2-án egész-
ségesen, kipihenten találkozhassunk az 
óvodában, az új tanév kezdetén.
Vidám, kellemesen eltöltött szünidőt kívá-
nok szeretettel: 

Nagy Erzsébet, igazgatónő

Családias légkörben
„Hurrá, hurrá itt a nyár, az ovinak vége már 
zárjuk be a kapukat, dobjuk el a kulcsokat. 
Itt a szünet fussunk hát, árkon, bokron hegyen át.“
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Ezt vallja kicsi és nagyobb gyerkőc, sőt 
a Játékvár Játszóházba ellátogató szülők 

is. Nagy álmunk vált valóra május 24-én, 
amikor ünnepélyes keretek közt megnyitot-
tuk a rajzpályázatunkra beérkezett rajzok 
kiállítását, illetve megtartottuk a pályázat 
eredményhirdetését. Vezetőségünk legna-
gyobb örömére 13 intézmény, óvoda és is-
kola diákjai neveztek rajzaikkal a pályázatra. 
A mesebeli boszorkányok és sárkányok té-
mában meghirdetett verseny értékelését stí-
lusosan az Aranykert bábszínház Bűvös ken-
dő című darabjával nyitottuk meg, két apro-
póból is. A mese két főszereplője éppen egy 
boszi és egy sárkány, valamint a szereplők 
közt köszönthettük a csütörtöki származású 
Bíró Zsuzsát, aki a mese végén még meg is 
táncoltatta a lelkes gyerekközönséget.
Sok szép eredmény született, a hazai ver-
senyzők közül többen is dobogós helyet értek 
el. Fodor Éva és Putz Csaba a felsőtagozatos 
kategória győztese lett, Bartal Gabriella pe-
dig a második helyen végzett. A legkisebbek 
kategóriájában Dudás Lia szerepelt a leg-
eredményesebben, Sipos Samuel pedig 
a zsűri különdíját vehette át. Köszönet illeti 
a zsűri elnökének, Ozsvald Zoltán amatőr 
festőnek a munkáját, valamint Hamar Krisz-
tinát, ő képviselte ugyanis a diákzsűrit. 
Köszönet jár valamennyi gyereknek, felké-
szítőiknek és a nagylelkű támogatóknak, 
Csallóközcsütörtök Önkormányzatának, 
Bíró Beátának, Németh Róbertnek, a Mini 
ABC-nek, Puss Tamásnak, valamint a Lilium 
Aurum könyvkiadónak, akik anyagi támo-
gatásukkal, valamint a felajánlott díjakkal 
emelték a rendezvény színvonalát.
Júniusban aztán elérkezett a várva várt, és 
természetesen megérdemelt jutalomkirán-
dulás. Ebben az évben 25 gyerkőc látogatta 
rendszeresen a foglalkozásokat, így velük 
közösen idén a pozsonyi állatkertbe láto-
gattunk el, ahol egy kellemes, élmények-
ben gazdag napot tölthettünk el. A jutalom-
kirándulást is támogatóinknak köszönhe-
tően tudtuk megszervezni. Itt mondanék 
köszönetet valamennyi gyerkőc nevében 
Szigeti Gábornak és Grunza Veronikának.
Júniusban a Pöttöm Klub keretében megtar-

tottuk a szünet előtti utolsó foglalkozást, már 
hagyományosan a Pöttöm 10 próbával, ahol 
játékos, ügyességi feladatokban mérhették 
össze erejüket az apróságok. A gyerkőcök 
elmondása szerint a legnépszerűbb verseny-
szám az akadálypálya, valamint a Boszitáma-
dás fantázianévre hallgató próbatétel volt.
A sok esemény mellett, már hosszú hetek 
óta folytak az előkészületei a nyári kézmű-
ves napoknak, amelyre július 7–11. között 
került sor. Ebben az évben rendhagyó világ-
járásra invitáltuk a gyerekeket. A hétfő me-
diterrán hangulatban zajlott, szalvétatech-
nikával, mécsestartók készítésével idéztük 
meg a tengerpart hangulatát, kedden a foci 
vb kapcsán brazil színekben pompáztak 
a kézműves alkotások. A szerda a provánszi 
hangulaté volt, a levendulát minden for-
mában felhasználtuk, csodás kis képeket 
festettünk, levendulás zsákot varrtunk, va-
lamint Bíró Beáta jóvoltából levendulaször-
pöt illetve sütit kaptunk kóstolóba. Monda-
nom sem kell, hogy mutatóba sem maradt 
belőle. Csütörtökön a hungarikumok napját 
tartottuk, ekkor készültek a nemzeti színek-
ben pompázó, gyöngyből készült karkötők, 
kalocsai motívumos könyvjelzők valamint 
gyertyatartók. A pénteki nap pedig hagyo-
mányosan a versenyeké volt, amely 80 perc 
alatt a Föld körül fantázianevet kapta, mivel 
a versenyszámokkal körbejártuk a világot. 
Itt a legnépszerűbb az „őserdei futam” nevű 
akadálypálya volt, valamint a „ játékos goril-
laetetés”,  de dobogós helyen végzett a gye-
rekek elmondása alapján az „irány a lovi” 
nevű ügyességi versenyszám is.  A csapat-

verseny első helyezettjei Sill Frigyes, Kállay 
Krisztián, Kolláth Zoltán és Noszek Robika 
lettek. Természetesen a pénteki nap elma-
radhatatlan programpontja a tombola, va-
lamint a finom gulyás, amit ezúton is köszö-
nünk Szigeti Gábor hentesüzletének. 
A hét anyagi támogatói Gasparek Klára, 
Posvancz Alfréd és Ági, valamint Szabados 
Katika volt, köszönet érte. A vezetőség tag-
jai közül kiemelkedő segítséget nyújtott 
Csiba Lídia, Miklós Szilvia, Csóka Zsuzsa, 
Nagy Andrea és Kiss Szilvia.
Zárszóként pedig rendhagyó módon pár gye-
rekvéleménnyel szeretnék minden tagunk-
nak, kicsinek és nagynak, és a Hírnök olvasó-
inak nagyon kellemes nyári szünidőt kívánni.
Őry Csenge: „Nagyon kellemesen telt a hét, 
jól éreztem magam, és sok szépet alkottam. 
Pénteken nagyon örültem a jutalomnak.” 
Mucska Laura: „Én szinte minden alkalom-
mal ellátogattam a Pöttöm Klubba, most 
volt először, hogy belekóstoltam a játszó-
házas foglalkozásokba. Nagyon tetszett, 
én is sok szépet alkottam, a pénteki verse-
nyen a csapatunk a harmadik helyen vég-
zett, nagyon örültünk.”
Putz Csaba és Kiss Máté: „Mi már lassan 
kinövünk a játszóházas foglalkozásokból, 
de nagyon szívesen jöttünk segíteni Zsuzsa 
tanító néninek, nagyon élveztük, hogy az 
egyes állomásokat mi készíthettük el, ki-
csit belekóstoltunk, milyen nehéz, de egy-
ben szép is a nevelők munkája.”
Gyerekek, jó pihenést, és találkozunk 
szeptemberben!

Sill Zsuzsanna

Alkotni jó!
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Újszülötteink
Tadial Peter 

(rodičia: Tadial Peter és Tadialová Edina)

Méry Réka  
(szülők: Méry János és Méry Zita)

Fájdalommal búcsuztattuk
Horváth Ilona  életének 90. évében

Kulcsár Katalin életének 65. évében

Varga Ilona életének 80. évében

Nagy Gábor életének 65. évében

Kállay Anna életének 89. évében

Hamar László életének 74. évében

Sill József életének 80. évében

Bejelentkeztek falunkba
Pócs František, Bratislava

Pócsová Viera, Bratislava

Pócsová Linda, Bratislava

Vacula František, Bratislava

Vaculová Katarína, Bratislava

Bély Krisztína, Lúcs

Sárközy Mária, Olgya

Elköltöztek falunkból
Farkas Alexandra, Csenke

Tomanovič Andrea, Nagyabony

Sörös Zsófia, Nagyabony

Schmiedt Ladislav, Bratislava

Švihran Gabriela, Illésháza

Csötörtök 
Knipersdorf, Leopoldsdorf, Csvertek. 
Leg régibb Mező Város, a´ Csalóköz-
ben, Poson Vármegyében, földes Ura 
Gróf Balassa, és Eberhárdi Uraság, 
kivévén hat szabad helyeket, (Curiákat) 
lakosai katolikusok, fekszik sima tér-
ségen, a Csalóköznek közepén, nap 
keletre Gombával, nyugotra Misdivel 
határos, népes hely vala, és számos 
mesteremberek lakták, hajdan a´ 
Mohácsi veszedelem előtt, de Bocs-
kainak, ´s Betlen Gábornak zendülé-
seikor nagyon meg rongáltatot. Egy 

hegyes torony forma Gothus épülete 
is volt itten Fanum Jovis névvel, melly 
az előtt 16. esztendővel elbontattatott. 
Most többnyire magyarok lakják, ´s 
kenyér sütő kementzéik a´ házaktol 
különösen elválasztva az úttzák mel-
lett helyheztettek. Néhai Szelepcsényi 
Tokajból ültettetett vala ide szölö tök-
éket, mellyeknek mára ma tsak he-
lyei látszatnak, határja követses, és 
középszerű, réttyei nintsenek, fájok 
sints, vagyonnyaikat meglehetősen 
eladhattyák, második Osztálybéli.

Vályi András: 
Magyar Országnak Leírása, 1796

A mi kislexikonunk

Értesítjük a lakosságot, hogy szabadságolás miatt 
a gyűjtőudvar 2014. július 26-tól 2014. 

augusztus 13-ig zárva lesz.

ÉRTESÍTŐ

MÚLTBANÉZŐ 

Upozorňujeme občanov, že z dôvodu 
dovolenky bude zberný dvor 

od 26. júla do 13. augusta 2014 zatvorený.

OZNAM
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Négy esetben 
kellett kivonulni
A tavaly 130. évfordulóját ünneplő Csalló-

köz csütörtöki Önkéntes Tűzoltó Testület 
állandóan készen áll a bevetésre. Szerencsére 
nem mindig adódik katasztrófahelyzet, mint 
például tavaly, amikor egy sosem tapasztalt 
vihar után hatalmas, másfél méteres víztömeg-
gel kellett megbirkózniuk. Szerencsére ember-
életben nem esett kár, emlékszik vissza Nagy 
Anaklét, a tűzoltók parancsnoka, akit az idei 
fél  évről kérdeztük. „Idén négy esetben kellett 
kivonulnunk” – tájékoztat bennünket. –„Ebből 
két tűzesetben, amikor egy családi ház és egy 
melléképület égett, aztán egy kombájn kapott 
lángra. Ezen kívül ismét életbe léptek a szivaty-
tyúk, hogy ne menjen be a víz a házakba. Rövi-
den ennyi a mérleg, amely mögött azonban sok 
gyakorlás, taktikai gyakorlatok, a versenyeken 
való részvételen szerzett tapasztalat segíti a tűz-
oltókat. Azt azért elárulja, hogy – bár a gyerekek 
szeretik az általuk nyújtott látványosságot –, az 
utánpóltással gondok vannak, hiszen kamasz-
korba lépve lohad a lelkesedésük. „Kevesen 
vagyunk egy ekkora faluhoz – teszi hozzá –, hi-
ába próbáljuk megszólítani a fiatalokat. Ez per-
sze nem csak csütörtöki jelenség, másutt is így 
van.” Szót ejtünk még a felszereltségről is. Ta-
valy vásároltak egy búvárszivattyút, sisakokat, 
ruhákat, áramfejlesztőt, motorfűrészt, légzőké-
szülékeket. Utóbbiakat Csehországból sikerült 
megszerezni, barátságos áron. A szervezetnek 
hivatalosan 23 tagja van, ebből mintegy tízen 
aktívak. Ebből is kitűnik, hogy valóban szükség 
lenne a fiatalokra. - ki - 

1 FC Vydrany 30 20 3 7 65:30 63 18

2 FK Baka 30 19 4 7 68:41 61 16

3 NAFC Veľké Blahovo 30 16 5 9 63:36 53 8

4 TJ Kostolné Kračany 30 15 7 8 49:35 52 7

5 Družstevník Kráľovičove 
Kračany 30 15 4 11 45:35 49 4

6 Družstevník Lúč n/O 30 14 5 11 51:43 47 2

7 Družstevník Dolný Štál 30 13 5 12 68:62 44 -1

8 Dynamo Blatná n/O 30 13 5 12 43:42 44 -1

9 MFK Malé Dvorníky 30 12 8 10 50:52 44 -1

10 FC Štvrtok n/O 30 10 10 10 55:47 40 -5

11 SC Čenkovce 30 11 5 14 52:63 38 -7

12 Družstevník Holice n/O 30 11 5 14 46:57 38 -7

13 Družstevník Baloň 30 7 6 17 42:71 27 -18

14 ŠK Rohovce 30 7 5 18 42:55 26 -19

15 Družstevník Okoč-
Sokolec 30 9 4 17 50:71 25 -14

16 MšK Veľký Meder B 30 6 3 21 37:86 21 -24

Táblázat (2013-2014)

Tisztes középmezőnyben
A csallóközcsütörtöki futballcsapat a 2013/14-es szezonban a járási bajnokság 

első osztályában a 10. helyen végzett. Ennyi a hír, s ami mögötte van, arról 
Kállay Tamást, a helyi FC sportegyesület elnökét kérdezzük, aki nem tűnik elége-
dettnek. „Nagyobbak voltak az elvárások a csapattal szemben. Mind a vezetés, 
mind a közvélemény jobb helyezést várt, kissé csalódottak vagyunk. A gyengébb 
szereplésnek voltak objektív okai is. Részünkről ez egy „atipikus” szezon volt, mert 
három játékos hosszú távon megsérült, akikre építettünk. Ez különösen a tavaszi 
idényben okozott gondot, ahol a tíz forduló során nem fordult elő, hogy ugyan-
abban a felállásban játszott volna a csapat, állandóan improvizálni kellett. Ennyi 
gondot ritkán él meg az ember. Pedig a bajnokság előtti felkészülésen sikerült jól 
összerakni a csapatot.” Persze, a 10. hely nem mondható egyértelműen kudarcnak.
Az ifikkel még bonyolultabb a helyzet. „Mivel kevés a fiatalunk, tavaly a szezonkezdet 
előtt a féli sportklubbal kötöttünk egyezséget. Erre azért volt szükség, mert a korosz-
tályban a diákok között csak a fele játszhatott, a másik fele kiesett volna. Ami az ifjú-
ság jövőjét illeti, az a döntés született, hogy folytassuk a Féllel és a Somorjával való 
együttműködést. Ugyanis az a gondunk, hogy a járási szintű bajnokságokban egy 
komplett korosztályt sem tudunk indítani. Így hét diákunk játszik Somorján, a másik 
fele pedig Félben folytatja a szereplést. Egy komplett csapathoz 16-17 játékos kell, 
nekünk van 9 emberünk. Az idősebb korosztálynál ráadául talán négyen akadnának. 
Reméljük, hogy idővel javul a helyzet, a lényeg, hogy focizzanak a gyerekek. A diák 
korosztály esetében annyival jobb a helyzet, hogy ott Fél segít ki bennünket néhány 
játékossal, így ebben a korosztályban tudunk indítani csapatot.” 
„Ami a nagy csapat jövőjét illeti, biztos lesznek változások – mondja Kállay Tamás. 
– Erről még nem tudok nyilatkozni, mert folyamatban vannak a leigazolások.”

Gólszerzők: 10 Mészáros András, 9 Tomáš Klamo, 8 Marcel Kurejko, 5 Radoslav 
Kováč, 4 Nagy Róbert, 3 Varga László
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