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Juhász Gyula: 

Karácsony 
felé
Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben. 
Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Behegesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben. 
És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk 
rendületlen, 
S ne csak így decemberben. 
(1902)

Szilágyi Domokos: 

Karácsony
A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.
Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony. 

Áldott karácsonyi 
ünnepeket és békés, 

boldog új évet 
kívánunk minden 

jóakaratú embernek!



November 15-e jelentős esemény volt a csallóközcsütörtöki 
polgárok életében. Lezajlottak az önkormányzati választások, 

amelyek során a lakosok megválasztották a település polgármes-
terét és a kilenc tagú önkormányzati testületet, amely négy évig 
fogja irányítani a falu életét. A község polgármesterévé ismét Őry 
Pétert választották a csütörtöki polgárok. Az alábbiakban őt kér-
dezzük.

Polgármester úr, ismét bizalmat kapott a csallóköz-
csütörtökiektől. Ez arról tanúskodik, hogy a polgárok több-
sége elégedett volt az elmúlt választási időszakban kifejtett 
munkájával, az elért eredményekkel. Hogyan értékeli a vá-
lasztásokat?
Az eredmények tükrében elsősorban szeretném megköszönni 
minden egyes választópolgárnak, aki jószándékkal, lelkiismere-
tével összhangban és önszántából a település érdekében leadta 
a szavazatát. Mindenkinek külön megköszönöm, hogy eljött, és 
részt vett a választásokon. Az eredmény azt mutatja, hogy az idei 
egyéb választásokhoz képest ezúttal sokkal nagyobb volt az ér-
deklődés, hiszen a részvételi arány csaknem elérte a hatvan szá-
zalékot. Külön köszönöm a rám leadott voksokat, illetve az MKP 
képviselőjelöltjeire leadott szavazatokat. Természetesen min-
den egyes képviselőnek szeretnék ezúton is gratulálni az elért 
eredményhez, de azoknak is, akik ugyan szép számmal kaptak 
szavazatot, de az mégsem volt elég ahhoz, hogy bejussanak az 

önkormányzat képviselő-testületébe. A választások azt is jelen-
tik, hogy egy kissé hektikusabb időszak végére tehettünk pon-
tot. Remélem, hogy az adventi időszakban mindenki kipiheni 
magát, és januárban elkezdhetjük az önkormányzatban azokat 
a munkákat, amelyekkel meg tudjuk alapozni a következő négy 
év fejlesztéseit.

Az elmúlt négy év, de különösképpen az elmúlt két esz-
tendő azt tükrözi, hogy a szlovákiai önkormányzatok, így 
Csallóközcsütörtök sincs könnyű helyzetben.
Egyáltalán nem vagyunk könnyű helyzetben, s én ezt a választá-
sokat megelőzően is ismertettem a lakosokkal. Az elkövetkező 
programozási időszakban ezért is igyekeznünk kell új pályázati 
forrásokat szerezni településünk épülésére, a kívánatos beruhá-
zásokra. Ez pillanatnyilag lehetetlen, hiszen le vannak állítva az 
uniós források, tehát nem lehet pályázni. Ezzel párhuzamosan 
meg kellene tartanunk a gazdasági és gazdálkodási pozícióin-
kat, miközben tudjuk, hogy az oktatási intézményekben, mint 
jeleztük is, komoly gondok vannak. Mindemellett „újévi aján-
dékként” megemelkedik a hulladékgyűjtés díja, tehát a pakai 
gyűjtőhelyre való kiszállítás költsége január elsejétől tíz száza-
lékkal emelkedik. Ezt nem szeretnénk bevinni a lakosok által 
fizetted hulladékdíjba.

December ötödikén megtartotta alakuló ülését az újonnan 
választott önkormányzat.
Pénteken letettük az esküt, de rögtön újabb gyűlést tartunk, hi-
szen a megalakulás után már  el kell kezdenünk az érdemi mun-
kát. Elsősorban el kell fogadnunk a 2015-ös költségvetés alap-
összegeit, el kell fogadnunk azt, hogy 2015-ben milyen mértékű 
helyi adók és illetékek lesznek kivetve, meg kell határoznunk az 
iskolai beíratkozás időpontjait, és még sorolhatnám mindazokat 
a rendeleteket, módosításokat, amelyek elengedhetetlenül szük-
ségesek a sikeres évkezdéshez. Az alakuló gyűlésre visszatérve: 
változást jelent, hogy az önkormányzat nem hozott létre önkor-
mányzati tanácsot, hiszen az eddig sem igen működött. A kilenc 
tagú testületből kiemelni erre a célra három képviselőt egyébként 
is fölöslegesnek tartottuk, hiszen a testület is évente 10-12 alka-
lommal is ülésezik, a törvény pedig legalább négy ülésre kötelez, 
azaz minden jóval többször tudnak a képviselők dönteni. Döntöt-
tünk viszont a különböző tanácsadó bizottságok létrehozásáról, 
a bizottságok elnökeiről. Summa summárum: kezdődhet a mun-
ka. Végül hadd kívánjak minden lakosunknak boldog karácsonyi 
ünnepeket és új esztendőt, kitartást, s ami a legfontosabb: erőt, 
egészséget.

Polgármester úr, gratulálok, és sok sikert kívánok az eredmé-
nyes további négy évhez.

Kövesdi Károly

Újabb négy év kihívásai
KÖzélet2



Szent Jakab apostolról 
Idősebb Jakab apostol egyike az Úr három legkedvesebb tanít-
ványának, akiket oszlopos apostoloknak is nevezünk. Az elsők 
közül valók, akiket az Úr hívott. Jézus a Galileai-tenger mellett 
jártában pillantotta meg Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Já-
nost, amint a halóikat javítgatták. Magához hívta őket. (vö. Mt 
4.18.21) Az üdvözítő őt fivérével, Jánossal együtt a Mennydörgés 
fiainak nevezte el. Jelen lehetett az Úr Tábor-hegyi színeválto-
zásánál, de legmélyebb lesújtottságában is láthatta az Olajfák 
hegyén. Ő az első az apostolok között, aki „kiitta az Úr kelyhét”, 
vagyis az apostolok közül elsőként szenvedett vértanúságot 
Krisztusért. Kard által halt meg Heródes alatt, Kr. u. 42-ben. 
„Jakabot, János testvérét karddal lefejeztette.” (ApCsel 12.2) Sír-
ját a 6. században még Jeruzsálemben tisztelték, a 9. századtól, 
ereklyéi Spanyolországba való átvitele óta Compostellában őr-
zik, amely Róma és Jeruzsálem mellett a középkorban a hívek 
leghíresebb zarándokhelye volt.
Az evangélium felvezetőjében halljuk Jézus szavát: „Én választotta-
lak titeket a világból, hogy menjetek és gyümölcsöt teremjetek, és 
gyümölcsötök maradandó legyen.” (Jn 15,16) Ez ránk is vonatko-
zik. Az evangéliumban a Zebedeus-fiúk édesanyja szokatlan bátor 
kéréssel fordul Jézushoz. Kéri őt: országában mellette üljön az ő 
két fia, egyik a jobbján, másik a balján. Jézus türelemmel meg-
hallgatja tanítványai édesanyjának kérését, s neveli fiait az igazi 
nagyságra, a vértanúhalálra. 
„És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Ember fia sem azért 
jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, 
és odaadja életét váltságul mindenkiért.” (Vö. Jn 20,28) Figyelmez-
tetés ez számunkra is! Az elsőség és a hatalom vágya mindenbe 
belopózott. Nemcsak akkor, de napjainkban is, az apostolokba és 
a papságba is. Ez a métely lappang az Istennek szentelt egyének-
ben és testületeiben is. Ti ne járjatok az esztelenség e csapásán! 
Az apostolság felejtse el magát az odaadásig, s áldozza fel magát 
a testvérekért. Ne akarjon emelkedni a méltóságban és címekkel 
ékeskedni. A felelős lelkipásztornak ne legyenek egyéni ambíci-
ói. A mai kereszténységben a történeti fejlődés erősen elmosta e 
krisztusi vonásokat.
Nagyon is időszerű kérni: Uram, adj férfiakat, akikben az evangéli-
um nem betű, hanem lélek; adj apostolokat, akik nem maguknak, 
hanem a lelkeknek élnek! Első gondunk az legyen, hogy Krisztust 
híven kövessük. Jézus nem árulja el, hogy Jakab lesz az első vér-
tanú az apostolok közül. Nem rettenti el apostolait, hanem a lel-
kükre köti, kövessék őt, s bármi lesz velük, mondogassák: ez az Úr 
kelyhe, ez az ő kelyhe. Ezt kiisszuk, mert ezt meginni dicsőség. A 
többi majd elválik. Isten majd megadja a helyünket. Szolgálni jöt-
tünk. Mondja ezt mindenki: hivatalnok, üzletember, iparos, gyá-

ros, iparkodnunk kell, hogy szolgálatunk megegyezzék a krisztusi 
hűséggel. Rá kell jönnünk, hogy polgári kötelességünk, üzletünk, 
iparunk munkájában Istennek szolgálunk, így nyer életünk méltó-
ságot s jelentőséget.
A mai utunk az ünnepi szentmisére missziós út, miként Jakab 
apostol is fehér lovon utazik Hispániába. A felajánlási menetben 
lélekben csatlakozom a Szent Jakab úti zarándokokhoz, a teljes 
búcsú elnyerésének szándékával. A szentáldozásban égi dicső-
ségében látjuk Szent Jakab apostolt, amelyben mi is részesed-
hetünk: „Ti, akik engem követtetek, trónon fogtok ülni.” Tehát 
azt, amit Krisztus itt, a földön megtagadott, hogy az ő jobbján 
üljön, most megadja neki az égben, sokkal mélyebb értelemben. 
De nemcsak neki, nekünk is ezt helyezi kilátásba. Így tehát az 
evangélium ránk is vonatkozik, mégpedig mindkét mozzanatá-
ban, akár az Úr kelyhének kiivására (Eucharisztia és Krisztus 
szenvedésében való részvétel), akár az Úr mellett elfoglalandó 
trónusra gondolunk.

Dr. Sztyahula László PhD
esperes plébános

Hitélet 3

„És aki első akar lenni, 
legyen a cselédetek!” 
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Sikeres helyhatósági választás
A 2014. november 15-én Csallóközcsütörtökben megtartott 

önkormányzati választások eredménye

A helyi választókörzetben a következő eredmények születtek:
Bejegyzett választók száma  1458
Borítékot kapott választók száma:  855
A választáson való részvétel  58,64%
A képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazatok száma 832 
A polgármesterjelöltekre leadott érvényes szavazatok száma 842

A polgármestrekre leadott érvényes szavaztok száma a szavazólapokon feltüntetett
sorrend szerint:
A jelölt sorszáma a szavazólapon:                érvényes szavazatok száma
1. Józan Horváth Gabriella, Ing. 363
2. Mgr. Őry Péter 479

A polgármesternek megválasztott személy:
Mgr. Őry Péter, MKP
Érvényes szavazatok száma: 479

A képviselőnek megválasztott személyek a kapott szavazatok száma alapján:
1. Németh Róbert MKP 450
2. Nagy Anaklét MKP 414
3. Józan Horváth  Gabriella, Ing. MOST-HÍD 406
4. Kállay  Károly, Ing. független 387
5. Németh Ferenc MKP 382
6. Puss  Tamás független 363
7. Puss  Lajos MOST-HÍD 356
8. Kiss  Ferenc MKP 328
9. Gasparek Tamás MOST-HÍD 321

Póttagok a képviselő-testületbe, a kapott szavazatok száma alapján:
1. Lazík Ágnes, Mgr.  MOST-HÍD 311
2. Lago Szilveszter független 305
3. Veréb Erzsébet MKP 289
4. Lépes Tibor független 276
5. Sípos László MKP 221
6. Gnjatovičová Iveta, Mgr. MBA független 193

Helyi Választási Bizottság, Csallóközcsütörtök, 2014 november 15-én
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Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
hegycsúcs, ahol három kis fácska állt, 

és arról álmodozott, mi lesz majd belőle, ha 
megnő. 
Az első fácska vágyakozva nézett fel a csilla-
gokra, amelyek úgy szikráztak fölötte, akár 
a gyémánt. „Szeretnék kincsesláda lenni!” 
kiáltott fel. „Beborítva arannyal és telve gyö-
nyörű drágakövekkel. Én leszek a legcsodá-
latosabb kincsesláda az egész világon!” 
A második tekintetével követte a kis pa-
takot, amely szokott útján csörgedezett a 
tenger felé. „Jó volna büszke hajónak len-
ni” – sóhajtotta – „átszelni a viharos ten-
gert, hatalmas királyokat vinni egyik part-
tól a másikig! Belőlem lesz a legerősebb 
tengerjáró az óceánokon!” 
A harmadik kicsi fa lenézett a völgybe. 
Férfiak és nők sietősen tették a dolgukat 
a forgalmas kisvárosban. „Én egyáltalán 
nem akarok elmozdulni erről a helyről” – 
mondta. „Szeretnék olyan magasra nőni, 
hogy amikor az emberek megállnak, hogy 
megnézzenek, felemeljék tekintetüket az 
ég felé, és Istenre gondoljanak. Én leszek 
a legmagasabb fa a Földön!” 
Múltak az évek. Eső jött és sütött a nap, s a 
három kis fa nagyra és magasra nőtt. 
Egy szép napon három favágó ballagott fel a 
hegyoldalon. Egyikük megpillantotta az első 
fát, és azt mondta: „Csodálatos ez a fa! Ép-
pen erre van szükségem.” És a fa eldőlt a fé-
nyesen csillogó fejsze csapásai alatt. „Most 
lesz belőlem az a szép kincsesláda” – gon-
dolta a fa. – „Csodás kincseket kapok majd.” 
A másik favágó a második fát szemelte ki. 
„Ez a fa erős. Pontosan ilyen kell nekem.” 
És eldőlt a második fa is a fejsze ütéseire. 
„Végre átszelem a tengert!” – gondolta. 
„Büszke hajó leszek, királyoknak való!” 
A harmadik fa úgy érezte, hogy egy pilla-
natra a szíve is megáll, amikor az utolsó fa-
vágó ránézett. Ott állt egyenesen és maga-
san, büszkén mutatva az égre. De a favágó 
nem nézett fel oda. „Nekem bármelyik fa 
megteszi” – mormogta. 
Az első fa egy asztaloshoz került. De az 
öreg asztalos nem gondolt kincsesládára. 
Gyakorlott kezei alól egy jászol került ki. A 

szép fa nem gyémánttal és drágakövekkel 
lett tele, hanem fűrészporral és szénával az 
éhes állatok számára. 
A második fa mosolygott, amikor a favágó 
elvitte a hajóépítőhöz. De nem valami nagy 
és erős tengerjáró hajó készült belőle, ha-
nem a fűrészelés és kalapácsolás után egy 
egyszerű halászbárka állt a víz partján. Mi-
vel túl kicsi és gyenge volt ahhoz, hogy ten-
gerre szálljanak vele, ezért egy tavon hajóz-
tak rajta egyik parttól a másikig. Minden 
nap átható halbűz töltötte be, és lassan 
beivódott a hajó deszkáiba, gerendáiba. 
A harmadik nagyon meglepődött, amikor a 
favágó gerendákra hasította, és otthagyta 
egy farakásban. 
Sok-sok nap telt el és sok-sok éjszaka. A 
három fa már majdnem elfelejtette egykori 
álmát.  De egy éjjel egy fénylő csillag gyúlt 
ki, éppen afölött az istálló fölött, amelyik-
ben a jászol állt. Vándorok érkeztek, és egy 
fiatal nő fektette gyermekét a jászol puha 
szalmájára. „Bárcsak jobb helyet készíthet-
nék néki!” – sóhajtott fel a férfi, aki mellette 
volt. Az anya megszorította a kezét, és mo-
solygott. A csillag rásütött a fényes és erős 
fára. „Ez a jászol a legjobb hely neki.” – 
mondta a asszony. És az első fa rájött, hogy 
most nála van a világ legnagyobb kincse. 

Évek múltán egy este fáradt utasok szálltak 
fel a halászhajóra. Egyikük azonnal elaludt, 
ahogy a hajó kifutott a tóra. Éjjel hirtelen 
feltámadt a szél, és a víz fölött hatalmas vi-
har kerekedett. A hajó hánykódott az óriási 
hullámok tetején. Tudta, hogy nem elég erős 
ahhoz, hogy az utasokat ilyen nagy szélben 
és esőben épségben a partra vigye. Ekkor 
felébredt a fáradt vándor. Felállt, kinyújtot-
ta a karját és annyit mondott: „Csend!” És 
a vihar elült. Olyan gyorsan, ahogyan elkez-
dődött. A második fa tudta, hogy a leghatal-
masabb király volt ott azon az éjszakán. 
Egy péntek reggel előhúzták az utolsó fá-
ból készült gerendákat is a rég elfelejtett 
rakásból. Összeácsolták, majd egy tombo-
ló és gúnyolódó tömegen hurcolták keresz-
tül. Megborzongott, amikor néhány katona 
egy ember kezeit szögezte a gerendáihoz. 
Rútnak és kegyetlennek érezte magát. De 
vasárnap reggel, amikor a Nap sugaraival 
fellármázta a levegőt, és a Földről az öröm 
áradt, tudta a harmadik fa, hogy Isten sze-
retete mindent megváltoztatott. 
Ez tette gyönyörűvé az első fát. 
Ettől lett erős a második. 
És ha valaki valamikor a harmadik fára 
gondolt, annak Istenre kellett gondolnia. 

(Norvég mese)

A három fa legendája

Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus
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A Szent Jakab Polgári Társulás célja, 
munkájának értelme, mint többször 

is leírtuk, a község vallási és kulturális 
életének fellendítése, a legnemesebb ha-
gyományok életben tartása illetve életre 
hívása. 
December adventjében az egész eszten-
dőre tekintünk vissza Kállay Andrással.
Ismét egy eredményes évet mondhatunk a 
magunkénak. Minden betervezett rendez-
vényünket sikerült megtartani. Első ren-
dezvényünk szokás szerint a gyermeknap 
volt, amelyet a futballpályán tartottunk. 
Idén is mintegy 40-50 gyermek vett részt 
rajta. Kézműves foglalkozások, sportver-
senyek tarkították a programot. A szpon-
zoroknak köszönhetően a nebulókat meg 
is vendégeltük. Nyáron a hagyományőrző 
aratással folytattuk, amellyel idén rendha-
gyó módon nem a búza aratását mutattuk 
be, hanem az árpáét. Már szóltunk róla 
a nyári Hírmondóban, hogy ez a növény 
másféle aratást kíván, ezért az újdonság 
erejével hatott a résztvevők számára. Szép 
számmal gyűltünk össze ekkor is, nem 
hiányzott a gulyásfőzés és a házikenyér, s 
természetesen a bor is szerepet kapott. Eh-
hez kapcsolódott, hogy Tibor bácsi sütötte 

meg a falu kenyerét, amelyet plébános úr 
megáldott, és a mise után mindenki meg-
kóstolhatta. 
Kiemelkednek a sorból az adventi ren-
dezvények.
Ez több lépcsőből áll. Idén kissé megújí-
tottuk a falu központjában, a Szent Jakab 
téren álló adventi koszorút, amely új szí-
nekben és díszekkel pompázik, ráadásul 
a gyertyák lángimitációi led-égőkkel lettek 
ellátva, s így szinte beragyogja az egész 
teret. Köszönhetően Hamar Norbert fárad-
ságos munkájának. Idén apró gallyakból 
karácsonyfát is állítottuk a koszorú köze-
pébe. Karácsonytól ez fog világítani a gyer-
tyák helyett. Eddig január elsején általá-
ban szétszedtük a koszorút, de sok ember 
kérésének eleget téve idén a karácsonyfa 
tovább fog világítani. Az idei koszorú ava-
tás kellemes meglepetést hozott, mert da-
cára a rossz időjárásnak meglepően sokan 
jöttünk össze.
Mennyire vonzza a csütörtöki embere-
ket a nemes hagyományok emlékezete?
A közép- és idősebb korosztályt könnyebb, 
a kicsiket, az ifjúságot nehezebb megszó-
lítani. Ezt sajnos a kor hozza, hiszen a 
kicsiket azért vonzza a gyermeknap. Az 

ifjúságnak lehet, hogy más jellegű ren-
dezvényeket kellene csinálni, de mi nem 
fedhetünk le mindent s talán nem is lenne 
ildomos. Van a községben több szervezet, 
amelyek szintén meg tudják szólítani a 
maguk korosztályát. Kivételt képez a ka-
rácsonyi koncert, amelyre mindig többen 
jönnek el, de a karácsonyi vásár is meg 
szokta tölteni a kultúrházat. A hagyomá-
nyokon túl meg kell jegyezni, hogy polgá-
ri társulásunk a Szent Jakab-templom ta-
tarozásához is hozzájárult a maga szerény 
eszközeivel. 
Év végén szóljunk a tervekről is.
A működő hagyományainkat, eddigi ren-
dezvényeinket szeretnénk folytatni. Néhá-
nyunk fantáziáját a húsvét is foglalkoztat-
ja, ennek kivitelezése egyelőre kérdéses. 
Jövőre szeretnénk pályázni egy kemence 
megépítésére, amelyben a falu kenyere 
készülne, reméljük, hogy érkezik felaján-
lás, és nem kell drága samottéglát vásá-
rolnunk, hiszen erre a célra a bontott tégla 
kiválóan megfelelne. Szeretnénk kialakíta-
ni a faluban egy közösségi kemencét, ahol 
nem csak a falu kenyere sülne, de más al-
kalmakkor is lehetne használni, például a 
tavaszi búza megáldásakor. Polgármester 
úrtól kaptunk egy felajánlást, hogy az isko-
la területén, a volt iskolakertben kaphatna 
helyet. Egyrészt ez most kihasználatlanul 
áll, másrészt azért is megfelelne a célnak, 
mert a falu szélén található, és elegendően 
tágas. (ik)

Szeretnénk megépíteni 
a közösségi kemencét

Községünk internetes honlapja az utóbbi hónapokban grafikai 
és tartalmi átalakításon ment át. Örömmel közöljük, hogy 

megújult formájában maradéktalanul megfelel a kor követelmé-
nyeinek. Így polgáraink minden hasznos tudnivalóról napraké-
szen tájékozódhatnak, beleértve a községet érintő alapinformáci-
ókat, hivatalos közleményeket, informálódhatnak az önkormány-
zat munkájáról, hozzáférhetők a legfontosabb dokumentumok, 
társadalmi szervezetek, iskolák, óvoda, egyház, valamint a község 
újságja, a Csallóközcsütörtöki Hírnök legfrisebb számai. A köz-
eljövőben még további változtatásokat is tervezünk, amelyekről 
folyamatosan tájékoztatjuk a közvéleményt. Észrevételeiket, ja-
vaslataikat köszönettel fogadjuk, akárcsak a hozzászólásaikat, 
kommentjeiket, amelyek a közösségi párbeszédet segítik.
A honlap elérhetősége az interneten: www.stvrtoknaostrove.sk. 

Megújult községünk honlapja
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Veszélyben a vadállomány
A Csallóközcsütörtöki Barátság Vadász-

társaság hivatalosan 1962-ben ala-
kult, tehát több mint fél évszázados múltra 
tekint vissza. A társaság elnöke 1992 óta 
Berger János. Őt kérdezzük a társaság éle-
téről.
A vadásztársaság tíz tagot számlál, tehát 
kis szervezetről van szó.
Kevesen vagyunk, mert a területünk sem túl 
nagy, az 1200 hektár nagyjából ennyit bír el. 
Persze, érdeklődők biztosan lennének.
Milyen helyzetben van a társaság?
Társaságunk meglehetősen nehéz helyzet-
ben van, hiszen az egyre inkább terjeszke-
dő energianövények teljesen tönkreteszik 
a vadállományt, szűkítik az életterét. Nagy 
táblákban áll például a villanyerőművek 
számára termelt silókukorica, ráadásul 
megjelent a ciroktermesztés, aminek erre-
felé sosem volt hagyománya. A cirok négy 
méter magasra nő, és nem nyújt táplálék-
forrást az állatoknak. Tovább súlyosbítja a 
helyzetet azoknak a permeteknek a hasz-
nálata, amelyek után egy bogár sem marad 
életben. A fácán és a fogoly szereti a válto-
zatos területet, s ez hiányzik neki. Szeren-
csére a fácán ebben az esztendőben elég 
szépen szaporodott, rég nem volt ennyi, 
mint az idén, de a nyúl kihalásra van ítél-

ve. A következő dolog a ragadozó madarak 
jelenléte, amelyekből rengeteg van. Egyre 
több a gém, a sirály, amely nagy ellensége 
a nyúlnak, hiszen nemcsak a rágcsálókat 
fogyasztja, de a kisnyúlat is. Benne járunk 
a vadászati főszezonban, és idáig mindösz-
sze kétszer vadásztunk. Ötvenhét fácánt és 
tizennyolc nyulat lőttünk.
Mi a helyzet a környéken?
Ahhoz képest nálunk még jó a helyzet. Ösz-
sze tudom hasonlítani, mert a Dunaszerda-
helyi járás vezetésében én vagyok a tútora 
(gyám, gondviselő) a felső-csallóközi régi-
ónak. A vadászaink el vannak keseredve, 
de nem tudunk a helyzeten javítani. Több 
tárgyalást folytattam a mezőgazdasági cé-
gekkel, de nem tudtam velük dűlőre jutni, 
mert az ő érdekeiknek a nagy parcellák fe-
lelnek meg. 
Mi a helyzet a patásokkal?
Az őzállomány szerencsére egész járási 
szinten szépen fölkerekedett, mert egy-
részt az étlapjuknak és a rejtőzködő élet-
módjuknak a jelenlegi helyzet jobban 
megfelel. Meg aztán az őz nagyobb távokat 
is bejár, míg a nyúl nem igen mozdul ki a 
maga száz méteres köréből. Ha akár ötszáz 
métert is el kell mennie, akkor már nagy 
baj van. 

A szervezet élete természetesen nem 
csak a vadászatról szól.
Inkább szól a sok munkáról, az etetésről, 
az állat védelméről. Az állatvédők állan-
dóan a mellüket verik, hogy mi mindent 
tesznek, de valójában szinte semmit sem 
tesznek. Vannak természetesen egyéb te-
vékenységeink is, bekapcsolódunk a falu-
közösség élteébe is, például a falunapon 
hagyományosan mi főzzük a gulyást a kö-
zönségnek, és különféle rendezvényeink 
vannak, beleértve a szombatonkénti gu-
lyásfőzést, amelyek főleg a nyári hónapok-
ban gyakoriak. 
Advent, karácsony idején?
Ilyenkor nem tartunk semmilyen rendez-
vényt, mert ez a fő vadászati szezon, ilyen-
kor mindenki jön-megy, le van kötve. A va-
dászaton kívül ilyenkor az etetésre kerül a 
hangsúly. Etetnivalónk hála istennek van, 
sikerült beszerezni barátok, ismerősök ré-
vén. Mi is támogatjuk őket, ők is minket. 
Körülbelül harminc etetőt látunk el a téli 
hónapokban.
Terveik?
Szeretnénk földet vásárolni, ahol gyomfé-
léket termesztenénk. Ez afféle éléskamrája 
lenne az állatoknak.

- kk -

Téli vegyes teríték
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Újszülöttük
Varga Márk   

(szülők  Posvancz Judit  és Varga Balázs)  

Fájdalommal búcsuztattuk
Kuki Vilmos életének 56. évében

Kiss Jolán életének 82. évében

Kuki Pál életének 66. évében

MUDr. Milan Vajnorský 78. roku života

Bejelentkeztek falunkba
Ing. Peter Paldan, Bratislava

Mgr. Ĺudmila Hanková, Bratislava

Elköltöztek falunkból
Grunza Sándor, Dunaszerdahely

Grunza Irén, Dunaszerdahely

Grunza Martin, Dunaszerdahely

Mogrovics Beáta, Vörösmajor

A mi kislexikonunkTíz éve írták
A hét középső napján tartott vásárai 

miatt 1216-ban Csütörtökhelynek 
nevezett községet még 1828-ban is Po-
zsony vármegye rangos települései közé 
sorolták, pedig akkor mindössze 549 
lakója volt. Mezővárosi címét 1376 előtt 
kapta, és egészen az újkorig megtartotta. 
1941-ben 1481, 1991-ben 1369 magyar 
lakosa volt, a velük élő szlovákok száma 
fél évszázad alatt nyolcról száznyolc-
vanra nőtt. (A Pozsony közeli csallókö-
zi helységet a középkortól németek is 
lakták, maradékukat 1945-ben elűzték, 
s a helyükbe szlovákokat telepítettek.) 
A XIII. századi oklevelekben gyakran sze-
replő Csütörtök – latin/német alakban: 
Villa Luipersdorf – 1240-ben királyi vám-
hely, a település részben a Szentgyörgyi 
grófok birtoka. Ebben az időben már bi-
zonyosan készen volt a Szent Jakab apos-
tol tiszteletére emelt temploma. Az öreg 
országút mentén álló vakolt téglaépület 
nyugati, kéttornyú homlokzatának kö-
zepén látható félköríves, háromkaréjos 
timpanonú, gazdagon faragott kő kapu-
zat tisztán román stílusú, s vetekszik a 
XIII. századi rangos dunántúli szerzetesi 
templomok művészi színvonalával. A rop-
pant tekintélyes toronypár déli tagjának 
négy ikerablaka és a kegyúri karzat szin-
tén román kori. Minden bizonnyal ebből 
az időből való volt a szomszédos plébánia 
kertjében állt kör alaprajzú, tornyos ká-

polna, amelyről Ipolyi Arnold hosszasan 
elmélkedett 1858-ban megjelent csalló-
közi régészeti útirajzában, ámbár nem 
láthatta, mivel valamikor 1780 és a láto-
gatása közt lebontották.
(…) Csütörtök plébániai egyházát a XVII. 
század első felében a katolikus és a refor-
mátus hívek közösen használták. A hitújí-
tók 1644. évi elkergetése után több ízben 
javítgatták a templomot, majd 1694-ben és 
1770-ben teljes felújítást végeztek az épü-
leten. Az említett gyönyörű formájú román 
kori nyugati portálra az 1956. évi műemlé-
ki helyreállításkor bukkantak rá, akkor ás-
ták ki az évszázadok során megemelkedett 
talajszint alól. (A homokkő kereten látható 
mély karcolások annak a középkori hiede-
lemnek a nyomai, amely szerint a szentsé-
ges templom vízben oldott és elfogyasz-
tott pora gyógyító, bajelhárító hatású.) 
Szent Jakab havának 25. napján (holnap) 
ünnepli az egyház egyik apostolfejedelmét, 
az idősebbik Jakabot. Magyar földről az 
1100-as évek derekától indultak zarándo-
kok a spanyolországi Compostelába, Jézust 
elsőként vértanúhalált halt kísérője, Szent 
Jakab sírjához. Aligha véletlen, hogy az ősi 
Duna menti kereskedőút mellett fekvő fon-
tos piachely, Csütörtök templomának is őt 
választották patrónusául.

(Rejtőzködő Magyarország 
– Ludwig Emil, Magyar Nemzet,

 2004. július 24.)
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1 NAFC Veľké Blahovo 15 12 3 0 49:13 39 15
2 MFK Malé Dvorníky 15 10 3 2 38:14 33 9
3 Družstevník Kráľovičove Kračany 15 8 5 2 27:18 29 8
4 Družstevník Holice n/O 15 8 2 5 24:19 26 5
5 Družstevník Lúč n/O 15 8 1 6 25:24 25 1
6 TJ Kostolné Kračany 15 7 2 6 30:29 23 2
7 FC Štvrtok n/O 15 6 3 6 33:24 21 0
8 Dynamo Blatná n/O 15 6 3 6 28:28 21 0
9 Družstevník Okoč-Sokolec 15 6 3 6 33:35 21 -6

10 SC Čenkovce 15 6 2 7 23:31 20 2
11 Družstevník Ižop 15 5 4 6 25:30 19 -5
12 Družstevník Dolný Štál 15 5 3 7 34:43 18 -6
13 Družstevník Baloň 15 4 2 9 18:28 14 -7
14 FK Baka 15 3 4 8 16:26 13 -11
15 ŠK Čakany 15 2 2 11 20:37 8 -13
16 ŠK Rohovce 15 2 2 11 17:41 8 -16

 Klub Z V R P Skóre Body + Body

A csallóközcsütörtöki futballcsapat a 
2013/14-es szezonban a járási baj-

nokság első osztályában a 10. helyen vég-
zett. A mostani bajnokság őszi fordulóját vi-
szont már a 7. helyen zárta a csapat. Kállay 
Tamástól, az FC Csallóközcsütörtök sport-
egyesület elnökétől kértünk értékelést.
Elégedett a fiúk teljesítményével?
Őszintén szólva a csapat összetétele és a já-
tékosok színvonala alapján személy szerint 
még jobb eredményt vártam. Hogy nem így 
lett, fő oka, hogy a bajnokság eleje, az első öt 
forduló kissé „elúszott”, ami aztán meghatá-
rozta az egész őszi szezon alakulását. Voltak 
objektív okok, az alapkáder két kezdőjátéko-
sa komolyan lesérült, ami az egész szezonra 
kiiktatta őket, egy harmadik szintén nem 
tudott időben kezdeni. Egyszóval szűk volt a 
keret, 18 emberrel kezdtünk. Ennek ellené-
re a fiúk később hozták a jó eredményeket. 
Voltak igen jó meccseink, például Abonnyal, 
amit járási szinten is kiemelkedőnek tartott 
mindenki, ez volt a szezon egyik legjobb 
meccse. Futballban tehát nem volt rossz 
a csapat, csak hát lesérült a kapus is, ami 
problémát jelentett. Érkezett három új játé-
kos, akik Ausztriában voltak vendégjátékon, 
de az európai normák miatt ki kellett vár-
nunk az egy hónapot, míg elengedték őket. 

Szóval elég hektikus volt az őszi szezon.
Egészében azt hiszem, hogy a hetedik hely 
nem olyan rossz, s alapjában véve elégedett 
vagyok. Ami az ifjúságot illeti, fiatalabb diák-
jaink a négyes csoportban a második helyen 
végeztek. Mivel kevés a fiatalunk, tavaly a 
féli sportklubbal kötöttünk egyezséget. Foly-
tattuk a Féllel és a Somorjával való együtt-
működést. Gondunk, hogy a járási szintű 
bajnokságokban egy komplett korosztályt 
sem tudunk indítani. Így hét diákunk játszik 
Somorján, a másik fele pedig Félben foly-
tatja a szereplést. Egy komplett csapathoz 
16-17 játékos kell, nekünk van 9 emberünk. 
Ketten Illésházán vannak vendégszereplé-
sen, míg Somorján van négy vendégjátéko-
sunk. Kicsit csalódott vagyok, de talán egy 
év múlva fel tudunk állítani egy ificsapatot. A 
kicsikkel is nehéz a dolog. Egy futballistánk 
elvállalta, hogy foglalkozik a legkisebbekkel 
(6-7 évesek), be is volt számukra biztosítva 
minden. Tízen-tizenegyen kezdtek, fél év 
múlva hárman maradtak. Persze, mi nem 
tudunk olyan hátteret biztosítani, mint pél-
dául Somorja, ahol fizetett edzők vannak.
Az önkormányzat szépen támogatja a 
sportot.
A községgel nagyon jó az együttműködé-
sünk, és az önkormányzat is azt vallja, 

hogy ami szépenkiépült, azt nem szabad 
hagyni tönkremenni. Sok fejlesztés volt az 
utóbbi pár évben. Új szociális berendezé-
seket kaptunk, megújult a világítás, padlók 
lettek cserélve, s talán ami a legfontosabb, 
megvalósult a talajöntözés. De kerítés is 
épült. Sikeres akciónk volt nyaranta az éj-
jeli futballkupa, ami sok embert vonzott.
Kardinális kérdés, hogy mennyien men-
nek ki szurkolni egy-egy mérkőzésre.
Elmondhatjuk, hogy nem lankad az érdek-
lődés a foci iránt. Persze, vannak tényezők, 
amiket mi nem tudunk befolyásolni, ilyen 
például a szombati fordulók kérdése. Jobb 
lenne a vasárnap, sokkal több lenne a szur-
koló, de a szövetség nem győzi bírókkal, 
így maradnak a szombati meccsek.
Már tavaly eldöntötte, hogy „leteszi a 
lantot”.
Igen, már tavaly közöltem, hogy kissé be-
lefáradtam, ezt az évet mégis végigcsinál-
tam. Most készülünk a tisztújító évzáró 
közgyűlésre, feláll az új vezetés, amely 
remélhetőleg megtalálja az utódomat. 
Hadd mondjam el végül, hogy szeretném 
megköszönni a futballszakosztály bizottsá-
gának, az összes támogatónknak, az egész 
tagságnak és a sportszerető közönségnek 
az eddigi bizalmat és a segítséget.

Félidőben a 7. helyen
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