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Illyés Gyula:

Őszi este
Hajlik az aszu ág hangjával: recseg,
elreccsen az égen a vadlúdsereg
vonala: itt az ősz; pálca töretett
a víg világ felett;
herseg a halott fű, sás torzsa ropog,
ahogy a réten át haza ballagok
arra, hol mint égigérő oszlopok
vacsora-füst immár száz-szám gomolyog.

Négy évről döntünk
Az

átlagpolgár vajmi keveset érzékel
abból, hogy az országos politika
választási ciklusokra tagolja az időt. Az önkormányzati választások alkalmával mégis
érzi, tudja, hogy róla, a sorsáról van szó,
hiszen mindennapi gondjait, örömeit befolyásolja a település általa megválasztott
vezetése, polgármestere. Ez a vezetés négy
évig fogja irányítani a község életét.
November 15-e tehát ismét vízválasztó lesz.
Elsősorban mérlegre tesszük, hogyan működött az önkormányzat az utóbbi négy évben,
és belegondolunk, mit várunk el a következő
választási időszakban. Körülnézünk, ment-e
előbbre a falunk az elmúlt négy év alatt? Csinosodott-e, vagy netán kopottabbá vált? Mi
valósult meg az igéretekből?
A mai gazdasági helyzetben természetesen
egyetlen önkormányzat sem képes csodákra. Mindenki csak addig nyújtózkodhat,
ameddig a takaró ér. Gondoljunk csak
arra, hogy a kormány egyre kevesebbet
juttat vissza a községeknek az általuk beﬁzetett adókból, egyre kevesebb forrás jut

fejlesztésre. Sok helyen már az is gondot
jelent, hogy az alapvető szolgáltatásokat
be tudják biztosítani, nem hogy fejlesztésre, épülésre gondolhassanak. Új és újabb
törvényekkel, rendeletekkel nehezítik meg
a települések életét.
Ebben a helyzetben a polgárnak sokszor
sejtelme sincs róla, mennyi fejtörést, álmatlan éjszakát okoz a képviselő-testület
tagjainak, polgármesternek, hogy „haladjon a szekér”, hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyeknek gyümölcse lassan érik
be, és az eredmény csak évek múlva látszik
meg, ugyanakkor elengedhetetlenül fontosak a falu életében. Hogy az önkormányzat
el tudja dönteni, mi az, ami azonnal kell,
és mi az, ami szintén fontos lenne, de egyszerűen nem futja rá a költségvetésből.
Ember legyen a talpán, aki ki tudja talpalni,
hogy épülhessen új járda, eltűnjön a szeméthegy a falu végéről, rendeljen az orvos,
zökkenőmentesen működjön a hivatal, vagy
legyen játszótér a gyerekeknek. Hogy megmaradjon az iskola, és lehetőleg működje-

nek a civil és tömegszervezetek, és legyenek
közösségi alkalmak, amelyek összehozzák
az embereket egy-egy közös ünneplésre,
megemlékezésre, vagy akár szórakozásra.
Mert Csallóközcsütörtök élete sem csak abból áll, hogy este felgyulladjanak a fények,
hanem a község gyöngyszeme, a templom
is kitakarja arcát, és sugározza a múlt
üzenetét. Hogy az emberek ne kényszerüljenek elköltözni innen, hanem itthon érezzék magukat, akár a szüleik, nagyszüleik,
az őseik évszázadokon keresztül. Legyen
jövőkép és vízió, és sok településsel ellentétben ne az legyen a fő szempont, hogy
magunkra húzzuk a betelepülők tömegét,
csak azért, hogy nagyobbak lehessünk.
Ami, valljuk be, nem kis kihívás a főváros közelségében. Magyarán: hogy otthon
érezzük magunkat a falunkban.
Mindezek tudatában szánjon rá mindenki
néhány percet a drága idejéből, és nyilvánítsa ki akaratát november 15-én. Hiszen
nemcsak a saját, a gyerekei, unokái sorsáról is dönt.
Kövesdi Károly
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KÖzélet

Árral szemben is lehet haladni
Beszélgetés Őry Péter polgármesterrel
Nehéz négy év van a csallóközcsütörtöki
önkormányzat
mögött.
2010-ben,
amikor felállt az önkormányzat, még
a Radičová-koalíció
kormányozott,
2012-ben ismét hatalomra került a Robert Fico vezette Smer Szociális Demokrácia, amely nevével ellentétben nem éppen szociális érzékenységéről híresült
el. Ezt leginkább azon mérhette le az
önkormányzat (és a polgár), hogy évről
évre, olykor drasztikus mértékben csökkent az állami támogatás. Magyarán:
a beﬁzetett adókból egyre kevesebbet
juttatott vissza az önkormányzatoknak.
Konkrétan mit jelentett ez?
Valóban el lehet mondani, hogy gazdaságilag talán a legnehezebb évek vannak
mögöttünk, hiszen az állami hozzájárulás
csökkenésén kívül a gazdasági válság is
komoly lecsapódással bírt a községek, így
Csallóközcsütörtök életére is. Ami kiemelten
fontos, hogy éppen az elmúlt 4 évben zárult
le a 2007–2013-as EU-s támogatási időszak,
ami egyúttal azt is okozta, hogy gyakorlatilag 2 éve nem lehet európai pénzügyi alapok
támogatására pályázni, miközben a már
meglévő Szent Jakab tér tervein kívül elkészítettük az óvoda és a kultúrház tatarozásának dokumentációját is, ami alapja lehet egy
esetleges pályázatnak a következő években.
Ami a költségvetést illeti, igyekeztünk a lehető legnagyobb mértékben olyan intézkedéseket hozni, amelyekkel megtakarításhoz
jutunk és nem a lakosság esetében emelni
a helyi illetékeket. Az elmúlt években – ellentétben a községek javával – mi sem az
adón, sem a szemét illetékén nem emeltünk. A másik oldalon beértek a előző beruházásaink, hiszen például mind az iskola
mind a községi hivatal fűtési költségét körülbelül évi 7-7 ezer euróval csökkentettük.
Nem állt meg tehát az élet a községben.
Mit sikerült megvalósítani az elmúlt
ciklusban, ami jobbá, egyszerűbbé tette
a csütörtöki emberek életét, élhetőbbé,
otthonosabbá tette a községet?
Úgy érzem, számtalan már kész vagy épp fo-

lyamatban lévő dolgot kiemelhetnék. Sikeresek voltunk a szolgáltatások bővítésének
elősegítésében, hiszen a településen benzinkút épült, de javában zajlik az új bevásárlóközpont építése is. Végül is, bár magán
befektetésként, de sikernek tartom, hogy
a falu egyik legnyomasztóbb állapotú épülete, az úgynevezett öreg iskola is tatarozásra
került, és úgy tűnik, itt egy állandó orvosi

rendelés is hosszú távon fog üzemelni.
Községünk az elmúlt 4 évben csinosabb és
otthonosabb is lett, hiszen minden évben
egy-egy emlékmű tatarozására és egy-egy
tér kialakítására került sor; a Szentháromság-szobor után tavaly a Szent Flóriánszobrot tataroztuk, és sikerült padokkal is
otthonosabbá varázsolnunk a teret.
(folytatás a 4. oldalon)
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„Lölkök napja”
A

keresztény ünnepkörben, főleg a katolikusoknál a november másodika
hagyományosan a halottak napja, melyet
a Mindenszentek utáni napon tartunk.
Ilyenkor megemlékezünk egykor élt szeretteinkről, hozzátartozóinkról, barátainkról,
ismerősökről és ismeretlenekről. Felekezethez való tartozás szerint gyújtunk gyertyát
a sírokon, vagy helyezzük el az emlékezés
virágait, koszorúit. Ez az a megemlékezés,
amely nem ismer nemzetiségi, párt-, vagy
világnézeti hovatartozást. A kegyelet kegyelme mindenkit megérint, és elgondolkodásra késztet. A halottak napját egyébként a régi magyar népnyelv lölkök napja,
lelkeknek emlékezete névvel illette.
Az idei esztendő az első világháborúra való
emlékezés jegyében zajlik, hiszen idén nyáron volt száz éve annak, hogy kitört a nagy
világégés, amely bő négy évig tartott, és
többmillió áldozatot követelt szerte a világon. Településünk, Csallóközcsütörtök
is nagy áldozatot szenvedett; a csatatéren
esett el a 285 hadköteles közül 47 csütörtöki katona. Ha ﬁgyelembe vesszük, hogy
Csallóközcsütörtöknek akkor mintegy
1260 lakosa volt, ez a szám nagynak mondható. Sok árva hiába várta haza édesapját,
hitestárs a férjét, anya a gyermekét.
A háború után a község emlékművet állíttatott a hősi halottaknak. A Birkmayer
kőfaragó által készített emlékmű szobra
honvéd gyalogost ábrázol, akit a háborúból hazatérve a ﬁa fogad. A talapzat első
oldalán az alábbi szöveg olvasható:
„HŐS FIAI EMLÉKÉRE / CSÜTÖRTÖK KÖZSÉG / KÖZÖSSÉGE / 1914–1918”
Községünk lakói kegyelettel emlékeznek az
elesett katonákra. E kegyelet részét képezte annak az emlékparknak a felújítása és
október 26-án megtartott ünnepélyes felavatása, amelyben a megújult honvédszobor végre méltó környezetben áll. A park
részét képezi a csütörtöki gyerekeket és
szülőket szolgáló játszótér is. Köszönet
érte Csallóközcsütörtök önkormányzatának és a szorgos kezeknek, amelyeknek
köszönhetően erre sor kerülhetett.
Talán nem hangzik fellengzősen, de ily mó-

don találkozhatnak felnőtt, felnövekvő és
egykor élt generációk egy helyen. Így ölelkezik múlt és jelen, amelynek fontosságáról a költő, Ratkó József is szól.
Ratkó József méltatlanul kevéssé ismert
költőnk egyik kötetét gyakran veszem elő,
különösen ilyenkor. A könyv címe: Törvénytelen halottaim. Szinte észrevétlenül
bújik meg a többezer súlyos könyv között
ez a kis, fekete táblájú, szerénységével tüntető kötet. Olykor felütöm, néha elmorzsolom egy-két sorát. Szerzőjét nem hordozta
tenyerén a régi rendszer, pedig Ratkó József nagy tehetségű költő volt. Talán azért
igyekeztek kisebbíteni, mert nem szerette
a hazugságot, és a szóvirágok helyett az

egyenes beszédet szerette. Ebben a költeményben is pontosan fogalmazott halottakról, szerelemről, szülőföldről és hazáról:
„Mégiscsak ők tartják a földet,
drága halottaink.
Csont törik, izom kékül, foszlik
rajtuk a hús, az ing.
(…)
Ház épül rájuk; tartanak
falat, falut, hazát.
S jövőnk ha van, ők cipelik
még ezer éven át.”
Jövőnk ha van, mondhatjuk a költővel,
a hősi halottaknak is köszönhető. Halottak
napján mi sem természetesebb, hogy rájuk
is emlékezünk.
(ik)
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Árral szemben is lehet haladni
(folytatás a 2. oldalról)
Az idei évben is folyattuk a közterek csinosítását, hiszen virágokkal telt meg falu
közepe, és elkészült az I. világháborús
szobor körüli tér is, ahol az emberek igényeit ﬁgyelembe véve egy játszóteret is
elhelyeztünk.
Mit tudna polgármester úr kiemelni,
aminek különösen örül, vagy büszke rá?
Az egyik legnagyobb öröm számomra, hogy
sikeresen pályáztunk, és megépítettük
a hulladékgyűjtő-udvart. Külön kiemelném, hogy a pályázat keretében vásárolt
traktorral és pótkocsival még hatékonyabb
munkát tudunk végezni, de a két évvel
ezelőtti télen sem tudtunk volna olyan
hóeltakarítást végezni mint, ha ez nem áll
a rendezésünkre. Büszke vagyok arra is,
hogy a községi hivatal külső tatarozásán
kívül az elmaradt irodákat is rendbe raktuk. Ami külön öröm volt számomra, hogy
a kultúrház teljes tetőszigetelésén kívül
egy, az igényeknek megfelelő kistermet
sikeresen tataroztunk és felszereltünk.
Bevallom, kicsit féltem a csatorna üzemeltetésének feladatától, de annak is örülök,
hogy ez idáig zökkenőmentesen sikerült
üzemeltetnünk a szennyvízhálózatot. Ami
még pozitívum, hogy sikerült kialakíta-

nunk a temető új részét, ahol a járdán
kívül fákat és élősövényt ültettünk, igaz,
ez igazán 2-3 év múlva lesz takaros, mire
minden megnő.
A legbüszkébb mégis arra vagyok, hogy
községünkben sikerült egy stabil társadalmi, kulturális és sportéletet biztosítani és
támogatni. Az egyes önkénteseket segítve
is születnek olyan eredmények, mint az országosan ismert adventi koszorúnk, megépült az öntözőrendszer illetve WC a futballpályán, növekszik a tűzoltóink műszaki
felszereltsége, megvalósul egy-egy bál, és
még sorolhatnám.
Hogyan tudott működni az önkormányzat? Zökkenőmentesen, vitákkal, konszenzussal?
Nyilvánvalóan viták adódhattak, de vita
nélkül nem igazán tudunk előre jutni. Nem
készítettem pontos statisztikát, de meg
merem kockázatni, hogy a testület döntései 99,9 százalékban egyöntetű szavazást
követve születtek. Ez egyértelműen a közös gondolkodásnak és a konszenzusnak
köszönhető, illetve annak, hogy valóban
a törvényes és logikus megoldásokat kerestük a gondokra. A testületben mindig
falunk polgárainak többségi igényét tartottuk szem előtt.

A templom és az iskola alapvető pillérei
egy közösség jelenének, jövőjének.
Valóban fontosak az oktatási intézmények,
de községünk büszkesége a templom is.
Az elmúlt évek összes segítségét kimutatni
elég hosszadalmas lenne, de kiemelném,
hogy az oktatási intézmények életében,
azok saját forrásainak csökkentésén kívül
(pl. a karbantartási illetve fűnyírási munkákon kívül), fenntartóként hozzájárultunk
az iskolai és óvodai konyha fejlesztéséhez,
vagy például idén a gázfogyasztás költségeihez (több mint 6000 euróval). Nincs külön
kimutatásunk, mennyi üzemanyagba illetve munkaórába „kerülnek” az így elvégzett
munkák. Hasonlóan bonyolult kimutatni
azt is, hogy mennyit költünk pl. a templom
körüli, egyházi tulajdonú terület karbantartására – nyírására. Ami kimutatható, az
több mint 3000 eurós költség (támogatás
és saját költség), amivel ez épület megvilágítását segítettük, vagy pl. az épp befejezett
tetőcsere esetében a 16 konténernyi hulladék elszállítása, amit a község ﬁzetett. Itt
talán nem árt megemlítenünk, hogy a Szent
Jakab tér kialakításának egyik előfeltétele
volt az úgynevezett kántorház elbontása,
amit szintén megoldottunk.
Szóljunk a tervekről. Mibe fogott bele
az önkormányzat, ami a következő választási ciklus „eredménye” lesz? Milyen tervei vannak? S hol szorít leginkább a cipő?
Nehéz igazán előre látni, mit hoz a jövő.
Ami biztos, az önkormányzatnak az elkövetkező időszakban is pályáznia kell a külső forrásokra, hiszen a saját erőnkből a lehetőségek szűkösebbek. Erre készültünk
és készülünk is, hiszen pl. készen van az
óvoda tatarozásának dokumentációja (már
háromszor pályáztunk is erre). Hasonlóan
készen áll a kultúrház felújításának dokumentációja is, vagy akár a templom körüli
tér revitalizációjának terve is. Egyaránt
vannak kész út- és járdaépítési terveink is
(Kisút, Csákányi utca). Nyilvánvaló, hogy
látjuk, mit lehetne még tenni. A nagy kérdés mindig az, hogy hol és hogyan tudunk
rá forrást biztosítani.

Oktatás
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Fogy a gyermek, veszélyben az iskola

I

dén szeptembertől új igazgatója van
községünk alapiskolájának. A személyi
változásra azért került sor, mert Végh Brigitta eddigi igazgatónak lejárt a megbízatási ideje, és már nem kívánt pályázni.
Ezt a szándékát egyébként már régebben
jelezte.
Az új igazgatónőt, Fodor Évát arról kérdeztük, mi változott az idei tanévben.
Sok mindent kitaláltunk, mivel lehetne ide
csábítani a gyerekeket, de minden igyekezetünk ellenére 52 tanulóval sikerült
elindítanunk az idei tanévet. (Valójában
49-cel, mert három külföldön élő csütörtöki család gyermeke csak vizsgázni fog nálunk.) Kevés a gyermek, pedig az előző vezetés sem tétlenkedett, s mindent megtett
a létszám növelése érdekében. Felvettük
a kapcsolatot a környékbeli falvak óvodáival, hiszen elsősorban onnan számíthatunk elsősökre. A beíratkozási programot
igyekeztünk különböző programokkal,
kézműves-foglalkozásokkal vonzóvá tenni, mindhiába. Az alapvető gond az, hogy
Csallóközcsütörtök a periférián fekszik,
nincs vonzáskörzete. Itt csak csütörtöki és
csákányi gyerekek tanulnak. Számítottunk
rá, hogy hátha Békéről jönnek ide tanulók
az 1-4 után, de az ottani szülők inkább
Somorját választják. Talán az utazás miatt
is. Néhány gyereket pedig a légi iskola halászott el, ahol van kisegítő osztály.
Hány elsőst hoztak ide a szülők?
Hármat. Eredetileg négy jelentkezőnk volt,
de egy kislány ott maradt az óvodában, egy
pedig külföldön él, így maradtak hárman.
Két összevont osztályunk van, az első és

a második, valamint a harmadik és a negyedik. A felső tagozaton egyelőre nincsenek összevont osztályaink, pedig a létszám
ott sem teljes egyetlen osztályban sem.
Hány tanuló van egy-egy osztályban?
Az 1. és 2. összevont osztályban 8 gyerek,
a 3. és 4. osztályban összesen 5 gyerek, az
ötödikben 8, a hatodikban 5, a hetedikben
5, a nyolcadikban 8, és a kilencedikben 10
tanuló van jelenleg.
Mi lenne a megoldás, hogyan maradhat
meg az iskola ebben a formában? Tudjuk, hogy jövőre életbe lép a módosított
oktatási törvény.
Polgármester úrnak volt egy kezdeményezése, összehívta a környező települések
vezetőit, hogy egyeztessenek, mit lehetne
tenni. Mindenki elmondta a véleményét,
aminek az a lényege, hogy minden falu ragaszkodik a kisiskolájához. Hozzon az oktatási tárca bármilyen törvényt, ők a végsőkig
ragaszkodnak az iskolájukhoz. A csenkei
polgármester például azt mondta, hogy
még nem tudja, honnan szerez rá forrást,
de nem zárja be az iskolát. Pedig az önkormányzatok, a fenntartók már így is nehéz
helyzetben vannak, és jelentős összeggel
kell hozzájárulniuk a fenntartáshoz.
Milyenek a kilátások?
A felméréseink eredményei nem sok jóval
kecsegtetnek. Hiába van rengeteg gyerek
az óvodában, sok a szlovák anyanyelvű.
Sok szlovák család költözött be a faluba,
ezek még vállalják a helyi óvodát, és nem
utaztatják a kicsiket, de az alapiskolát
már szlovákul kezdik. Ráadásul nem itt,
helyben, mert az itteni szlovák tagozaton

is kevés a tanuló. S bár az óvodánk hivatalosan magyar, egyre inkább felülkerekedik
a szlovák nyelvű foglalkozás a gyerekekkel.
Ez egy dilemma, mert a pedagógusnak is
meg kell értetnie magát a kicsikkel.
Mi változott még a fentieken kívül?
A gyermeklétszám elsősorban, ami minden
évben csökken. Idén 14 kilencedikesünk
ment el és csak három elsős jött, de volt,
aki elment a kis gimnáziumba. Némileg
megváltozott a tantestület, egy kolléga
nyugdíjba ment, egy kolléganő átment az
óvodába tanítani, egy tanerőnk pedig pályát változtatott, visszatért az eredeti szakmájába. Ami még nehézséget okoz, nehéz
szlovák szakost találni. Nehéz helyzetben
levő iskolába egyébként is nehéz pedagógust találni, hiszen mindenki a perspektívát keresi. Jómagam is tanítani szeretek,
és sosem vágytam vezetői babérokra, de el
kellett vállalni. Szerencsére Bogár Olga kolléganőm megmaradt helyettesnek, akire
mindig számíthatok. Ő egyébként az oviban
is tanít. Úgy gondoljuk, amit felvállaltunk,
annak eleget teszünk. Megfogadtuk, hogy
úgy fogunk oktatni, mintha mi sem történt
volna, nem lenne Čaplovič-féle új törvény.
Kizárjuk az életünkből, és tanítunk tovább.
Az óvoda mennyire kötődik az iskolára?
Igyekszünk olyan programokat csinálni,
amelyekre meghívjuk az óvodásokat is. Sikere volt a Mandula, a manó c. műsornak,
amelyet Szegedről hoztunk ide, de ha van
karácsonyi koncert, eleve hívjuk az ovisokat is. Sőt, a környező óvodák szülői értekezleteire is eljárunk, hogy tájékoztassuk
a szülőket.
- kv -
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Nálunk mindig történt valami
Értékelnek a leköszönő képviselő-testület tagjai
Az elmúlt választási időszakban kilenc képviselő (néhányan már régebbtől)
dolgozott a csallóközcsütörtöki önkormányzatban. Nekik lejár a megbízatásuk.
Tekintet nélkül arra, ki indul újra közülük a november 15-ei választáson,
valamennyiüket megkértük, értékeljék az utóbbi négy évet, s mondják el,
mit tartanak sikernek Csallóközcsütörtök szempontjából a 2010-2014 közötti
megbízatási időszakból.
Kállay Károly
Az utolsó választási ciklus eredményeit képviselőként a lehetőségeinkhez mérten nagyon pozitívan értékelem. Sok munka
van mögöttünk, ami rendszeres, időigényes volt, és amit nagy
odaadással végeztünk. Természetesen voltak belső problémák
is, hiszen nehéz döntéseket is meg kellett hoznunk, amelyeknél
nagyfokú felelősséget kellett vállalnunk. Pozitívan értékelem
azt is, hogy főleg a nehéz döntéseknél voltak viták, ahol megmutatkoztak nemcsak egyéni vélemények, de a külső hatások
eredményei is. De szerintem egy képviselő-testület hosszú és
szisztematikus munkája során a demokratikus társadalomban ez egy természetes dolog, mindenki kifejezhette a szabad
véleményét, amelyet a tobbiek igyekeztek tiszteletben tartani.
Tudjuk, hogy falvaink és városaink legnagyobb problémája a hiányos, nem megfelelő szintű költségvetés, és az ebből származó
eladósodás. Ezért is örülök, hogy ebben a választási időszakban
is sikerült színvonalasan biztosítani az önkormányzat alapvető
küldetését és szolgálatatásait (községi hivatal, iskola, óvoda
működtetése, közvilágítás, a hulladék rendszeres elhordása,
a községi parkok, közterületek, temető egész évi gondozása,
műemlékeink felújítása, járdák, utak javítása, a tömegszervezetek támogatása, falunap és egyéb rendezvények biztosítása,

beruházások megvalósítása stb.). S mindezt a költségvetés keretein belül és a község eladósodása nélkül, hozzáértő irányítással. A jó irányú fejlődés adott és egyértelmű. Bízom abban,
hogy polgártársaim a november 15-i helyhatósági választásokon megfontoltan és helyesen döntenek majd, hogy kik kezébe
adják a következő választási időszakra a községirányítás stafétabotját.

Kiss Ferenc
A költségvetési támogatások szűkössége miatt nem tudtunk
mindent megvalósítani, amit szerettünk volna, de úgy gondolom, jelentős lépéseket tettünk abba az irányba, hogy megváltoztassuk a falu gondolkodását. Az összetartásról van szó,
hiszen nem széthúzni kell egy faluközösségben, hanem mindent megtenni a közösségért. Az utolsó négy év arról szólt
Csallóközcsütörtökben, hogy a pályázati forrásokat el tudtuk
nyerni, a felújításokat elvégeztük. Szépül a falu. A külső szemlélők, ide látogatók mondogatják: nálatok mindig történik valami. Ez valahol elégtételt jelent az embernek. Hogy a szűkös
keretek közt is fel tudunk mutatni valamit a faluban. Legfontosabb sikernek azt tartom, hogy sikerült megépíteni a vízlevezető-rendszert, s áttételes módon, egy polgári társulás révén
megvásároltuk az öreg iskola épületét, ahol inkubátorházat
tudtunk létrehozni és orvosi rendelőt tudtunk beindítani. Ami
ellenérzést vált ki bennem, hogy ez utóbbit trükközésekkel,
értelmetlen előírások betartásával kellett megvalósítanunk,
s ennek ellenére nincs érdeklődés. Hiába van orvosunk, ha
beteg nincs. Ha ez így megy tovább, nem tudjuk működtetni,
mert száz beteggel nem lehet fenntartani a rendelést. Az emberek tartanak a változástól. Őszintén szólva zavar a széthúzás, az emberi irigység, hogy az emberek egy része azt nézi,
mije van a másiknak. Jöhet bárki helyettünk, szívesen átadjuk
a helyünket, hiszen nem arról van szó, hogy ragaszkodnánk
a képviselői helyhez, hiszen ez teher, rámegy a szabadidőnk.
Én nyolc év alatt egy fillért nem vettem fel, lemondtam a képviselői díjazásról. A közösségért, ingyen csináltam mindent. Meg
akartuk mutatni, hogy ha akarunk, lehet csinálni a dolgokat.
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legelőnyösebb döntést próbáltuk meghozni. A döntések többsége mindig nagy arányú ill. egyhangú volt. Komoly kihívást jelentettek az előre nem látható problémák, mint pl. az időjárás
viszontagságai, a csökkenő gyermekszám és egyéb nehézségek,
amelyek megoldása nem egy választasi ciklust vesz igénybe. Véleményem szerint az utóbbi négy év volt a legdinamikusabb a falu
fejlődése szempontjából, és remélem, hogy ez a tendencia folytatódik a következő ciklusban is. Egy tapasztalt és dinamikus testület tagja lehettem, remélem, a község lakói pozitívan értékelik
majd a munkánkat.

Németh Róbert
Ha újak jönnek a helyünkre, legyenek legalább annyira önzetlenek, mint mi voltunk, fektessék bele az energiájukat, a saját
pénzüket, telefonjukat, benzinjüket, összeköttetéseiket. Ami
itt mozdult, az a kapcsolatainknak köszönhető, hogy épüljön
a falu. Egyet hozzátennék: a pártpolitika egy községi szinten
felejtendő. Azt üzenném a többi szervezetnek is, hogy felsőbb
irányítással nem lehet egy falut vezérelni. Itt csak a helyi közösség és a lokálpatriotizmus diktálhat. El kell felejteni a pártszíneket, és összhangnak kell lenni az önkormányzatban, ahol
mindenki a közös célokért dolgozik. A pártok szívesen állítanak jelölteket, de a választás után elfelejtik az egészet. Ez így
működik a nagypolitikában és helyi szinten is. Erre ügyelnie
kellene a választópolgárnak is, és első kézben beszerezni az
információkat, nem felülni a pletykáknak és híreszteléseknek,
félretájékoztatásnak.

Nagy Anaklét
A falu működése és fejlődése szempontjából egyértelműen pozitívan értékelem az elmúlt négy évet. A legutóbbi választási
időszakban sok-sok célt tűztünk ki magunk elé, és igyekeztünk
minél nagyobb mértékben megvalósítani azokat. Ez a szűkös
anyagi okok miatt nem minden esetben sikerült 100 százalékban. De azt hiszem, hogy nem kell a falunk lakossága előtt
szégyenkezve járnunk, hiszen van mit felmutatnunk. Falunkban elkezdett működni a gyüjtőudvar, megújult a falu közepe,
felújításra került az összes szobor, az utcanévtáblák; megújult
az iskola, vízelvezető árkok épültek, sikerült a polgármesteri
hivatalt teljes egészében tatarozni, részleges felújítást végeztünk a kulturházon, amit a közeljövöben teljes gőzzel folytatunk.

Németh Ferenc
A mai bonyolult gazdasági helyzetben nagyon lényegesnek tartom a kiegyensúlyozott költségvetést, amivel zárhatjuk ezt a választási időszakot. A beruházások szempontjából első helyen
a gyűjtőudvar beindítását emelném ki, valamint több emlékmű
felújítását, a községi terület rendszeres tisztítását és a községi
vagyon rendszeres ellenőrzését, karbantartását. A képviselő-testület gyűlésein minden beeékező kérvényt és problémát megvitattunk, és a lehetséges megoldások közül a közösség számára

Nekünk az volt az elképzelésünk, hogy Csallóközcsütörtök újra
a minirégió központi településévé válik. Úgy tűnik, legalábbis jó
úton haladunk a felé, hogy ennek a feladatnak egyre inkább meg
tudjunk felelni. Az is fontos, hogy a falu növekedése normális
ütemű, nem uralták el befektetői csoportok, hiszen ezt is féken
kell tudni tartani. A csütörtökiek maradjanak meg csütörtökieknek, csak egy bizonyos százalékban növekedjünk. Én tizenkét
éve vagyok alpolgármester, és úgy érzem, a fő célkitűzést, hogy
nyugalom legyen, tudjunk szolgáltatásokat biztosítani, sikerült
megvalósítani. Az önkormányzat stabilan dolgozott az utóbbi
négy évben is, nem tudnék említeni olyan esetet, amikor nagyon
összekülönböztünk volna. A legfontosabb, hogy nincs MKP-Híd
vita, feszültség a faluban, legalábbis nem akkora, ahogyan a kívülállók gondolnák. Le tudtunk ülni megbeszélni a közös dolgainkat, s mindegy, kitől származott egy-egy jó ötlet. Egyébként
nehéz négy év volt, mert szinte minden évben egy rakás pénzt
kellett arra költeni, amit a kormány nem biztosít be, pedig kötelessége volna. Működnek a szervezeteink. Nem mindegy, hogy
kik vezetik őket, például a polgári társulást. De említhetjük
a futballcsapatot, a vadászokat, kiemelve a tűzoltóinkat, a nyugdíjas hölgyeket, akik szeretnek énekelni. Őket a falu mindig támogatja, utazzanak, legyenek kosztümjeik, vigyék a falu jó hírét.
A képbe beletartoznak a cserkészek is, vagy a baba-mama klub,
a vöröskereszt. Egy-egy közösségi rendezvényen, falunapon
mindig aktív szervezői, résztvevői a lebonyolításnak, hiszen ez
magunkról szól, csütörtökiekről.
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Puss Lajos
A Fico-kormány regnálása az elmúlt két évben nagyon éreztette
a hatását, főleg az oktatásügyben. Állandóan forrásokat kellett
átcsoportosítani, segíteni a gázszámla kiﬁzetését, egyebeket. Ennek ellenére sikerült sok dolgot megvalósítani. Az eredményeink
közül sok mindenre büszke vagyok, de – lévén sportszerető ember
– külön öröm számomra, hogy a futballpálya körül megvalósultak a terveink, és végre sikerült a szociális helyiséget elkészíteni.
Nagyon fontosnak tartom, hogy megnyílhatott a gyűjtőudvar, látjuk, hogy az emberek nem füstölnek a kertekben, hanem viszik
a hulladékot a maga helyére. Megszépültek a szobraink, köztereink, parkjaink. Működnek a szervezeteink, aktívak a nyugdíjasok,
a ﬁatalok, lehetőségeket kaptak olyan emberek, akik egybe tudják
tartani az embereket. Sok minden meg lett oldva. És hát mindent
modernizáltunk, amire csak lehetőség nyílt. Ami lényeges, és jellemezte az elmúlt négy évet is: az önkormányzatiság a faluról szól,
nem egy-egy pártról.

sekben jól döntöttünk-e, az némely esetben később derül ki,
néha csak évtizedek múlva. Mivel a kis falvak anyagi helyzete
nagyon nehéz, néha olyan döntést is kellett hozni, ami a szívünknek nagyon fájt. Ennek ellenére, amíg évente anyagilag
tudtuk támogatni a helyi szervezeteket, addig szerintem elégedettek lehetünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy a nagyon kis
létszámmal rendelkező iskolánkat sikerült fenntartanunk, ami
nagy terhet ró a költségvetésünkre. Bízom benne, hogy ez továbbra is így marad. A közelgő választásokon fog majd eldőlni,
hogy falunk lakossága mennyire volt elégedett a munkánkkal,
és kiknek szavaz bizalmat a következő választási ciklusra. Én
ezennel szeretném megköszönni az elmúlt öt választási ciklusban az együttműködést a képviselő társaimnak, a polgármesternek, a községi hivatal alkalmazottainak, de legfőképpen
falunk lakosainak, akiknek köszönetet mondok, hogy lehetőséget kaphattam, mint képvislő. Minden jelöltnek sok sikert és jó
munkát kívánok az előttük álló négy évre.

Tomanovič Rita
Véleményem szerint a képviselő-testület jó összhangban tudott együttműködni, döntéseinket kissebb-nagyobb viták után
aránylag egyhangúan tudtuk meghozni. Hogy a fontos kérdé-

Veréb Erzsébet
Véleményem szerint a legjelentősebb eredmény falunk számára
az elmúlt években elsősorban az általános iskola és az óvoda
fenntartása és megtartása volt. Meg vagyok győződve arról, hogy
egy egészséges közösség úgy tud a legjobban fejlődni, ha megteremti a lehetőséget a ﬁatalabb generációnak, ﬁatal családoknak a helyi oktatásra, elsősorban anyanyelvi szinten. Nem voltak
konnyű döntések, de merem állítani, hogy a képviselő-testületben még az ellentétes álláspontok ellenére is mindig a közös
megegyezésen alapuló optimális megoldás megtalálására törekedtünk. Az egyéni véleményeket félretéve igyekeztünk a falu
érdekeit előnybe helyezve döntéseket hozni. Az ember sohasem
lehet maximálisan elégedett a munkájával, mert mindenkinek
jót nem lehet tenni. Tudatában vagyok azonban annak, hogy
még a legnagyobb erőfeszítések és kompromisszumok ellenlére
is mindig vannak és lesznek elégedetlenkedők. Ennek ellenére
állíthatom, hogy az adott lehetőségeket maximálisan kihasználtuk a falu érdekében. Hogy javult-e a falusiak élete? Ezt majd
eldöntik a szavazók – a falu lakosssága az elkövetkező választásoknál.
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Önkormányzati választás
2014. november 15.
A csallóközcsütörtöki helyi választási bizottság a SzNT 346/1990 Zb.
törvénye 23. § alapján az alábbi polgármester- és önkormányzati
képviselő-jelölteket vette jegyzékbe:
POLGÁRMESTERJELÖLTEK
1. Gabriela Józan Horváth, Ing., (31), építészmérnök, Csallóközcsütörtök,
Óvoda utca 369/1 – MOST-HÍD
2. Péter Őry, Mgr., (42), polgármester, Csallóközcsütörtök, Mérey M. utca 588/2 – SMK-MKP
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-JELÖLTEK
1. Tomáš Gasparek, (35), vállalkozó, Csallóközcsütörtök, Óvoda utca 360/19 – MOST-HÍD
2. Iveta Gnjatovičová, Mgr., MBA, (46), alapítványi gondnok, Csallóközcsütörtök,
Fundus 277/122 – független jelölt
3. Gabriela Józan Horváth, Ing., (31), Csallóközcsütörtök, Óvoda utca 369/1 – MOST-HÍD
4. Karol Kállay, Ing., (57), közgazdász, Csallóközcsütörtök, Óvoda utca 476/37 – független jelölt
5. Ferenc Kiss, (49), vállalkozó, Csallóközcsütörtök, Mérey M. utca 512/11 – SMK-MKP
6. Silvester Lago, (49), technikus, Csallóközcsütörtök, Somorjai út 494/1 – független jelölt
7. Agneša Lazíková, Mgr.,(27), tanulmányi előadó, Csallóközcsütörtök,
Iskola sor 474/44B – MOST– HÍD
8. Tibor Lépes, (49), gépkocsivezető, Csallóközcsütörtök, Fundus 331/71 – független jelölt
9. Anaklet Nagy, (35), technikus, Csallóközcsütörtök, Felső vég 102/8 – SMK-MKP
10. František Németh, (39), analitikus, Csallóközcsütörtök, Gombai út 65/9 – SMK-MKP
11. Robert Németh, (42), vállalkozó, Csallóközcsütörtök, Csákányi út 502/5 – SMK-MKP
12. Ľudovít Puss, (57), könyvelő, Csallóközcsütörtök, Óvoda utca 460/22 – MOST-HÍD
13. Tamás Puss, (28), raktáros, Csallóközcsütörtök, Fundus 337/25 – független jelölt
14. Ladislav Sípos, (57), nyomdász, Csallóközcsütörtök, Erzsébet utca 370/13 – SMK-MKP
15. Alžbeta Verébová, (48), szakelőadó, Csallóközcsütörtök, Fundus 242/60 – SMK-MKP

10

KÖzélet

Képben, szóbanKépben,
szóban
Képben,
szóban
Képben, szóban

■ Október 19-én vasárnap került sor községünk szépen megújult parkjában az első világháborús emlékmű átadására. Az ünnepséget

követően Szabó László Dezső költő-publicista „Egy szemtanú visszaemlékezései a világháborúra 1914-1920” címmel tartott előadást,
az édesapja emlékiratai alapján.
■ Új orvos rendel községünkben. MUDr. Milada Gábrišová általános orvos a fő utca 4/12 szám alatt, az inkubátorházban (a volt
iskola épülete) rendel, munkanapokon – szerdát kivéve – 7.30tól 12.00-ig. Szerdán 13.00-tól 16.00-ig. A szabad orvosválasztás
értelmében az átjelentkezés ingyenes, csupán egy űrlapot kell
kitölteni, és az egészségügyi kártyát magukkal hozni. Kapcsolat:
+421 949 048 429, vagy: 031 56 94 316.

■ Elkezdődött az új üzletközpont építése községünkben.
Mint a képen látható, egyelőre az alapozás folyik. Az előzetes terv szerint jövő tavasszal megnyílik a Jednota Coop
új üzlethelyisége, amely 420 m2 alapterületen kínálja áruit
a csallóközcsütörtökieknek. A beruházó két helyiség bérbe
adását kínálja (egy 70 és egy 60 m2-es területet). Az érdeklődők a Jednotánál jelentkezhetnek.

Megújul a község honlapja! A községi hivatal türelmét kéri a lakosságnak, s egyben szívesen látja ötleteiket, hozzászólásaikat,
észrevételeiket.
■

Lexikon
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MÚLTBANÉZŐ

A mi kislexikonunk

„Csötörtök (Pozsony várm.). 1206, 1216, 1283 stb. évi okíratokban nevezve. Előjön bennök Csötörtök-helynek is mondva,mint város. Mint régi plébániai egyház
Pázmány Jegyzékében áll, s az 1390. évi okíratban Villa Liupoldinak írva jön elő.
Mostani háromhajójú és kéttornyú kat. plébániai egyháza sajátságos, a szokottól
eltérőbb idomával a XV. század későgót ízlésére mutat.”
(Ipolyi Arnold: Csallóköz műemlékei)

Újszülötteink
Síposová Veronika
(szülők: Divková Veronika és Sípos Foman)
Vörös Viliam
(rodičia: Vörösová Miroslava,
Mgr. Art., Vörös Ladislav)

Fájdalommal búcsuztattuk
Banyák István
Czíferi Tibor
Holocsi János
Berger László
Kiss Anna
Koller Miklós

életének 49. évében
életének 65. évében
életének 69. évében
életének 73. évében
életének 76. évében
életének 70. évében

Bejelentkeztek falunkba
Ing. Peter Barczi, Šala
Sipos Tamás, Bratislava
Šimko Denis, Buzita
Nagyová Jana, Bratislava
Darvas Štefan, Sárosfa
Darvasová Judita, Sárosfa
Darvas Štefan, Sárosfa
Darvas Dominik, Sárosfa
Noszek Dorina, Besenyő
Józan Martin, Lég
Šípošová Sabrina, Nagymagyar
Šípoš Ľudovít, Nagymagyar

ÉRTESÍTŐ - OZNAM

Elköltöztek falunkból

A Csallóközcsütörtöki Helyi Választási Bizottság értesíti a lakosságot, hogy a polgármester-választásra és az önkormányzati képviselők választására 2014. november 15-e
(szombaton) kerül sor, amelyre szeretettel várunk minden polgárt.
Helyszín: a községi hivatal ülésterme
Miestna volebná komisia vo Štvrtku na Ostrove oznamuje, že voľba starostu a voľba
poslancov do obecného zastupiteľstva bude 15. novembra (v sobotu) 2014, na ktoré
s úctou očakávame každého občana.
Miesto: zasadačka obecného úradu

Sátor Emília, Tonkháza
Sátor Diana, Tonkháza
Sátor Emília, Tonkháza
Sátor László, Tonkháza
Csivre Roman, Csenke
Bilíková Andrea, Dunajská Luzná
Csenkey Klára, Éberhard
Csöllei Péter, Éberhard
Csöllei Róbert, Éberhard

HÍRNÖK – a csallóközcsütörtökiek lapja
Megjelenik: negyedévente, ingyenes kiadvány

SPRAVODAJ – občasník Štvrtočanov
Vychádza: štvrťročne, nepredajný výtlačok
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A Hírnökkel kapcsolatos észrevételeiket, illetve közlésre szánt írásaikat a községi
hivatal titkárságán, félfogadási napokon adhatják le olvasóink.

Pripomienky a návrhy článkov na zverejnenie v občasníku Spravodaj môžete
odovzdať na sekretariáte Obecného úradu v stránkových dňoch.
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KÖzélet, Sport

„Volt mivel dicsekednünk”
N

agyon sűrű és akciódús volt az elmúlt néhány hónap a csalló–
közcsütörtöki tűzoltók életében. A tavaly 130. évfordulóját
ünneplő Önkéntes Tűzoltó Testület vezetője, Nagy Anaklét:
„Volt hét tűzesetünk, ebből ebből három garázs, ház és melléképület. Ezen kívül oltottunk egy lángra kapott kombájnt, és több
esetben száraz füvet. De hirtelen jött záporeső is okozott tennivalót, amikor nagy mennyiségű esővizet voltunk kénytelenek elszivattyúzni az utakról. Részt vettünk a szomszédos Gútorban és
Gombán is segíteni az esőzések idején.”
Szerencsére nem csak sürgős esetekben kellett aktívnak lenni, de
a versenyeken is.
„A Csenkén rendezett tűzoltó versenyen a 4. helyet sikerült megszereznünk. – mondja Nagy Anaklét. – Ezenkívül taktikai gyakorlatot tartottunk, és a falunapon bemutatót rendeztünk. Tettük
ezt azért, hogy községünk lakossága megismerkedhessen a munkánkkal és a felszerelésünkkel, hiszen volt mivel dicsekednünk. Az
önkormányzatnak köszönhetően sikerült vásárolnunk egy új szivattyút, egy villanygenerátort, motorfűrészt és négy darab légzőkészüléket. Az utóbbiak használatát iskolázáson sajátítottuk el, ahol
a légzőkészülékek használatára feljogosító engedélyt szereztünk.”
Nagy Anaklét azt is hozzá teszi, hogy köszönet illeti nemcsak
a csallóközcsütörtöki önkormányzatot, amely önzetlenül támogatja őket, hanem a ﬁzikai személyek adományait is, akik az adójuk
2 százalékával járulnak hozzá, hogy a csütörtöki tűzoltók felszerelése megfeleljen a kor követelményeinek. Csak így tovább, mondja
a szervezet parancsnoka, hiszen korszerű felszerelés nélkül nehéz
lenne segíteni a bajban.
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Družstevník Dolný Štál
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FK Baka
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ŠK Čakany
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ŠK Rohovce
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Jól alakul a 2014/15-ös szezon őszi fordulója a csallóközcsütörtöki FC csapatának. A 11. forduló után a tabella középmezőnyének az
elején, a 6. helyen állt. A bajnokságot Nagyabony vezeti a kisudvarnokiak előtt.

