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Ismeretlen portugál költő:

Krisztus születése
Jőjjetek, óh hívek
diadalmaskodva,
jőjjetek, jőjjetek Betlehembe!
Megszületett az angyalok királya.
Óh jőjjetek, imádjuk,
óh jőjjetek, imádjuk az Urat!
Istenből Istent
sugárból sugarat
hordoz méhében egy leány:
igaz Istent ki fogant de nem lett.
Óh jőjjetek, imádjuk az Urat!
Nyájukat elhagyva
a szerény bölcsőhöz
hívásra igyekeznek pásztorok.
Mi is ünnepi lépéssel siessünk:
Óh jőjjetek, imádjuk az Urat!
Az örök Atyának
örök fényességet
húsba öltözve fogjuk látni most,
a Gyermekistent pólyába takarva.
Óh jőjjetek, imádjuk az Urat!
Ki értünk szegény lett
s széna között alszik,
melengesse a jámbor ölelés:
ki ne szeretné, aki szeret minket?
Óh jőjjetek, imádjuk az Urat!
Most himnuszokat
kara angyaloknak
daloljon egeknek udvara:
„Dicsőség Istennek az égben!“
Óh jőjjetek, imádjuk az Urat!

Áldott karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag
új esztendőt!

S ki e mai szent
napon megszülettél,
kis Jézus, glória neked,
örök Atyádnak hússá-lett igéje!
Óh jőjjetek, imádjuk,
óh jőjjetek, imádjuk az Urat!
Fordította: Babits Mihály
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Jó közösség Csallóközcsütörtök lakossága
Polgármester úr, gratulálok újraválasztásához, de — ha lehet ilyen különbséget
tenni — első kérdésem nem a „megerősített“ megbizatásához, hanem a befejezetthez szól, hiszen a falu első embereként
a választások lebonyolításáért is felelős
volt. Nos, milyennek értékeli a november
27-ei helyhatósági választásokat?
— Tekintettel arra, hogy sem törvénytelenségek, sem egyéb zavaró körülmények nem
merültek fel a választások során, csendben,
rendben zajlott le a szavazás, pozitívan értékelem. A választásra jogosult polgárok csaknem a fele élt szavazati jogával, ami megfelel az országos átlagnak, ilyen szempontból
sincsenek fenntartásaim, úgy hogy az Ön
által említett különbségtételtől függetlenül,
régi és új polgármesterként is csak azt tudom mondani: köszönet mindenkinek, aki
hozzájárult a választások előkészítéséhez
és lebonyolításához, és köszönet mindenkinek, aki az urnákhoz járult és szavazatával
hozzájárult falunk további sorsának alakításához. Szeretném külön hangsúlyozni,
ami örömömre szolgál, hogy falunkban a
választási kampány során sem merültek
fel törvénytelenségek vagy olyan események, amelyek kibékíthetetlen ellentéteket
szültek volna akár falunk polgárai, akár a
konkrét jelöltek között, ami számomra egy
újabb bizonyíték arra, hogy jó közösség
Csallóközcsütörtök lakossága.
A szavazatok összeszámlálásával és az
eredmény kihirdetésével viszont gyakorlatilag azonnal elkezdődik az új választási ciklus. Mi az, ami a megválasztott
polgármesterre és a képviselőkre vár
most, közvetlenül a ciklus legelején?
— A törvényből adódik, hogy a választás
napjától számított harminc napon belül
meg kell tartani az újonnan megválasztott
képviselő-testület alakuló ülését, amelyen
a polgármester és a képviselők leteszik a
jogszabályba foglalt esküjüket, mert csak
így kezdődhet el a valós munka. A konkrét
feladatok közül pedig az elsők közé tartozik
az alpolgármester kinevezése, a háromtagú

polgármesteri tanács megválasztása, a bizottságok létrehozása, képviselők delegálása az iskola- és óvodatanácsba és módosítani kell az immár ismert és valós számok
szerint a 2010-es költségvetési tervet. Mindezt még ebben az évben meg kell valósítani,
és közben dolgozni a 2011-es költségvetésen is, amit aztán január végén, február
elején kell elfogani. Ez a feladat azért alakul
így gyakorlatilag minden évben, mert meg
kell várni az országos költségvetési adatokat, illetve a pénzügyminisztérium prognózisát az országos adóbevételekről, ezek
az adatok pedig általában csak december
legvégén vagy január elején válnak ismertté. A helyi adókról és illetékekről még a régi
képviselő-testület döntött, ezek a számok
ismertek, a lakosság szempontjából fontos
hír, hogy 2011-ben nem változnak az adóés illetékkulcsok, vagyis ugyanannyi beﬁzetési kötelezettsége lesz polgárainknak, mint
2010-ben volt.
Az önkormányzati képviselő-testületben változások álltak be. Mire számít
az új tagok részéről, vár-e tőlük új ötleteket esetleg ellenvetéseket az eddigi falufejlesztési tervvel, illetve megkezdett
beruházásokkal kapcsolatban?
— Én minden képviselőtől azt várom el,
hogy a település, a közösség érdekeit tartsa szem előtt, azt szolgálja, hogy minden
más érdek háttérbe szoruljon. A falu fejlesztésével kapcsolatban meg általában az
a helyzet, hogy szinte mindenki tudja, hol
mit kellene felújítani, megépíteni, mi az a
gond, amit meg kell oldani, az igazi nagy
kérdés tehát nem ez, hanem az, hogy mit
miből megoldani, hol szerezni az elképzelésekre pénzforrásokat. Azt remélem, hogy az
új képviselőink ebben tudnak majd segíteni, abban bízom, hogy találnak különböző
lehetőségeket és akár pályázatok kidolgozásával vagy a pályázatok elkészítésében
nyújtott segítséggel járulnak hozzá falunk
további fejlődéséhez. Ezidáig elsősorban az
Európai Unió különböző alapjait használtuk
forrásként, hiszen így tudtuk csak felújítani

az iskolát, befejezni a csatornahálózatot,
új buszmegállókat, járdákat építettünk, új
útburkolatot kapott az Iskola sor. És hadd
mondjam el, hogy az új választási ciklusban
is lesz már biztosan egy uniós beruházásunk. Éppen a választások hetében érkezett a hír, hogy egy újabb pályázatunk lett
sikeres, 479 ezer eurós, azaz csaknem 14,5
millió koronás uniós támogatást nyertünk a
szelektív hulladékgyűjtő udvar kiépítésére
és műszaki felszerelésére. A kerületi önkormányzattól is sikerült támogatást szerezni
a sportra, a kultúrára. Az ilyen és ezekhez
hasonló lehetőségeket kell megtalálni a következő választási ciklusban is, hogy még
szebb, vonzóbb, élhetőbb legyen falunk. És
ebben mindenki munkájára számítok, tehát
az új képviselőkre is, de még azokra is, akik
nem kapták meg a mandátumhoz szükséges
szavazatokat, hiszen ők gyakorlatilag mind
pótképviselők. Úgy gondolom, hogy aki elindult a választáson, volt konkrét célja, amit
el akart érni és elképzelése is arról, milyen
út vezet a célhoz. Kár lenne, ha ezeket az ötleteket, javaslatokat nem használnánk fel a
köz érdekében.
Volt már szó arról, hogy közeleg az év
vége, és — teszem hozzá — a szeretet ünnepe, a karácsony. Ön mivel tölti az ünnepnapokat és mit üzen, kíván a Hírnök
olvasóinak?
— Családi körben, hiszen Csenge lányom
ugyan már a második karácsonyát éli meg,
de csak az elsőt, tehát a mostanit észleli,
élvezi majd, remélem sok örömöt tudunk
neki okozni feleségemmel és nagyszüleivel
együtt — merthogy így értettem a családi
kört. A Hírnök olvasóinak, falunk minden
lakosának pedig azt kívánom, hogy békességben, szeretetben s ugyancsak nagy családi körben tudják eltölteni az ünnepeket,
hogy ki tudják pihenni az elmúlt nem könynyű esztendő fáradalmait és feltöltődjenek
az új év kihívásaira, s hogy azokat jó erőben, sikeresen tudják megoldani.
Neszméri Sándor
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gy modern karácsonyi lapon a
következő részletek láthatók:
középen Mária, József és a jászolban fekvő kisded Jézus. Az egyik
oldalon csomagokkal rohanó emberek,
a másik oldalon mulatozó félrészeg társaság. Alatta karácsonyi utazást hirdető reklám. Felül pedig egy karácsonyi jászol előtt
térdelő család.
Mit jelent számomra a karácsony? Csak lótást-futást? Csak evést-ivást? Csak három
nap munkaszünetet? Vagy pedig igazi lelki
fölemelkedést, lelki töltekezést?
Képzeljük el, mi lenne, ha egy napon azt
jelentenék a hírközlő eszközök, hogy egy
távoli égitestről emberek érkeztek a Földre.
Békés szándékkal jöttek, hogy magasabb
szellemi műveltséget és még inkább szép
erkölcsi tanítást hozzanak a Földre. Nem
kell már félnünk a
háborútól, éhségtől,
nem kell tartanunk semmiféle betegségtől, mert nekik már kipróbált receptjük van
mindezekre. Milyen öröm lenne ez a Föld
lakóinak. Hogyan tanulmányoznák e sok tudást és tanítást, hogy hasznosítani tudják az
emberiség javára.
Pedig 2000 évvel ezelőtt már leszállt valaki,
nem egy idegen égitestről, hanem egy egészen idegen világból, a Földre. Hozott magával tanítást is, melyet, ha megtartanának az
emberek, már kétezer év óta békesség uralkodna a Földön. Két programpontját már leszálltakor énekelték az angyalok: „Dicsőség a
magasságban Istennek és Békesség a földön
a jóakaratú embereknek.“
Az első tehát, megadni a dicsőséget Istennek.
Ez egyben feltétele is a másik pont megvalósításának.
De hol van ma az Isten dicsősége? Mit vagy kit
dicsérünk ma? Dicsérjük a tudomány vívmányait, a nagy feltalálókat, a világűr-utazókat,
de elfeledkezünk arról, hogy a világűr és a
Föld minden csodája az Isten teremtménye.
Dicsérjük a kiváló művészeket, írókat, festőket, szobrászokat, de elfelejtjük, hogy alkotásaik „csak“ Isten műveit tükrözik.
Dicsérjük a nagyszerű kirándulóhelyeket, a
természeti szépségeket, de elfelejtjük, hogy
mindez Isten kezének alkotása.
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nem haragszunk, csak nem beszélünk“.
Bárcsak minél hamarabb felismerné az
emberiség, hogy kölcsönös szeretet nélkül
nincs igazi haladás. Csak a karácsonyi kis
Jézus szelleme tud minket felemelni lelkileg
is, hogy meglegyen köztünk a békesség.
Ezért ma, az atomkorban, az űrhajózás korában sem mulasztjuk el, hogy forró imában forduljunk a betlehemi kis Jézushoz:
„Jöjj, kicsi Jézus, szállj lelkünkbe, melegítsd
fel a Te szereteteddel és jóságoddal“.
De ne csak imádkozzunk, hanem
cselekdjünk is. Ne várjunk másra, hanem
saját családunkban igyekezzünk, iparkodjunk megvalósítani, bevezetni a karácsonyi
békesség és szeretet szellemét. Árasszuk ki
jóságunkat a család minden tagjára. Először
is a gyerekekre, hiszen talán a gyerekeknek
jelent legtöbbet a karácsony. De ifjúságunk
is érezze meg,
hogy a karácsony
a szeretet és a kölcsönös megértés
ünnepe. Közben a kis és nagy gyermekek se
feledkezzenek meg arról, hogy a felnőtteknek, az apukának, anyukának is jól esik minden ﬁgyelmesség, jóság és szeretet.
Bármennyire is a gyermek a középpont karácsonykor, el ne feledkezzünk az öregekről sem,
akik talán gyöngeségeikkel más második gyermekkorukba jutottak. A kis Jézus az öregeknek
és a betegeknek is nyugalmat és megbecsülést
kíván. Mintha hallanánk szavát:

A karácsony üzenete
Rohanunk, dolgozunk, törjük magunkat, de
elfelejtjük, hogy „Isten kezében élünk, mozgunk és vagyunk“, elfelejtjük, hogy Isten nélkül semmit sem tehetünk.
Ha teljesítjük az elsőt, a dicsőséget Istennek,
akkor joggal várhatjuk a második teljesülését, a békességet az embereknek.
De hol van a béke?
Nincs béke a nemzetek között. Mert az, hogy
a nemzetek farkasszemet néznek egymással,
az nem békesség. Az, hogy állandóan békés
szándékainkról beszélnek, de a gyűlöletet
szítják, az nem békesség, hanem a béke
kicsúfolása. Az, hogy az emberek lelkiismerete eltűri, hogy egyes nemzetek évek óta
pusztítják egymást, elűzik embertársaikat
otthonukból csak azért, mert más a nemzetiségük, vallásuk vagy párthozzáállásuk, az
nem békesség, nem az angyalok énekének
megvalósítása.
De nincs békesség az egyes emberek között sem. Mert az, hogy az édestestvérek
lelkiismeretfurdalás nélkül minduntalan
ártanak egymásnak, nem békesség. Az,
hogy szomszédok, barátok folyton egymást
szidják, nem a karácsonyi béke szellemének
gyakorlása. Az, hogy a gyermek nem beszél
apjával, anyjával, nem békesség még akkor
sem, ha azt mondják, hogy „mi különben

„Engedjétek hozzám jönni az öregeket is,
mert nagyon rászorulnak segítségemre,
mert elfáradt már lábuk, hiszen mennyit rótták az élet útjait,
mert remeg kezük, hiszen mennyit dolgoztak
vele,
homályos a szemük, hiszen mennyit erőltették,
elfáradt a szívük, hiszen mennyit csalódtak,
hány tőr járta át hosszú életük folyamán“.
Ha ilyen szellemben ünnepeljük a karácsonyt, akkor megvalósítjuk az ünnep két
programját: dicsőséget az Istennek
és békességet az embereknek.
Nagy Tibor, udvardi plébános
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Sikeres helyhatósági választás
A csallóközcsütörtöki helyi választási bizottság 2010. november 27-én aláírt jegyzőkönyve szerint falunkban sikeresen zajlott le és ért véget a helyhatósági választás. Az 1
437 szavazásra jogosult polgár közül 693 járult az urnákhoz. A képviselőjelöltekre 678, a polgármesterjelöltekre
664 érvényes szavazatot adtak le a választók.
A polgármesterjelöltek esetében Csöllei Istvánra 178,
Mgr. Őry Péterre 486 szavazatot adtak le, azaz
Csallóközcsütörtökben a polgármesteri tisztséget a 20102014-es választási ciklusban az utóbb nevezett Őry Péter
tölti be.
A képviselő-testületbe a 21 jelölt közül a kilenc legtöbb
szavazatot elnyerő jutott mandátumhoz és kezdi meg helyi képviselői munkáját, nevezetesen Németh Róbert (MKP,
355 szavazattal), Kállay Károly mérnök (független, 350
szavazattal), Tomanovič Rita (független, 343 szavazattal),
Nagy Anaklét (MKP, 274 szavazattal), Puss Lajos (Most-Híd,

272 szavazattal), Németh Ferenc (MKP, 246 szavazattal),
Kiss Ferenc (MKP, 229 szavazattal), Kállai László mérnök
(Most-Híd, 219 szavazattal) és Veréb Erzsébet (MKP, 209
szavazattal).
A többi jelölt a törvényből adódóan a képviselőtestület póttagja, sorrendben:
Csöllei István (független, 206 szavazattal), Józah Horváth Gabriella (Most-Híd, 194 szavazattal), Prónay
László márnök (MKP, 192 szavazattal), Hamar István
(Most-Híd, 191 szavazattal), Bartalos Szilvia (Most-Híd,
185 szavazattal), Németh Sándor (Most-Híd, 177 szavazattal), Jozaniak Pavol (Most-Híd, 169 szavazattal) Mgr.
Kluka Vincent (Most-Híd, 160 szavazattal), Sill Tímea
mérnök (független, 154 szavazattal), Horváth Oszkár
(független, 146 szavazattal), Holocsy Tamás (Most-Híd,
122 szavazattal) és Nagy Mário (független, 108 szavazattal).

Ők a mi képviselőink...
Németh Róbert, 38 éves, vállalkozó, nős, két gyermek édesapja
Köszönöm a választópolgárok bizalmát, amely következtében harmadik választási ciklusomat kezdhetem meg. Úgy gondolom, azok a célok,
amelyeket nyolc-tíz évvel ezelőtt megfogalmaztunk, jók, az utóbbi időben sok mindent sikerült is megvalósítani belőle — többek között az
európai uniós alapok felhasználásával, véleményem szerint ezt a tapasztalatunkat a jövőben mindenképpen kamatoztatnunk kell —, de még
van tennivaló, ezért is döntöttem úgy, hogy megmérettetem magam a választáson. Az sem mellékes tény talán, hogy vállalkozóként is tudom
szolgálni a falut, részben a szolgáltatások bővítésével, részben új munkahelyek teremtésével és — de nem utolsó sorban — a különböző tevékenységek támogatásával, szponzorálásával is. Akik ismernek, tudják, hogy fontos számomra az emberek bizalma, s mert most is kifejezték
szavazataikkal, köszönöm nekik, hogy erőt adtak további munkámhoz.

Kállay Károly mérnök, 54 éves, közgazdász, nős, két gyermek édesapja
Közvetlenül a rendszerváltást követően lettem a helyi önkormányzat tagja, majd két választási ciklusban kaptam bizalmat falunk polgáraitól,
1998-ig voltam tehát képviselő és alpolgármetere a falunak. Akkor úgy láttam, az adott viszonyok közepette mindent elértem, amit lehetett,
úgy gondoltam, jöjjenek mások új ötletekkel, na meg a munkahelyemen, a pozsonyi közlekedési vállalatnál is úgy alakultak a dolgok, hogy
szinte a szó legszorosabb értelmében a nap minden percében egész embert követelő megbizatást kaptam, ezért akor nem indultam a választáson. Azóta sokat változott az önkormányzatok jog- és hatásköre, úgy látom, új lehetőségek nyíltak falunk számára, s mert erról beszélgetve
sokan mondták, induljak el újra a képviselői tisztségért, megmérettettem magam. Köszönöm az emberek bizalmát, remélem, közgazdászként
ezekben a nehéz, válságsúlytotta időkben hasznos tagja lehetek a falu vezetésének.

Tomanovič Rita, 45 éves, közgazdász, férjezett, két gyermek édesanyja
A választások eredménye megerősítette azt a hitemet, hogy érdemes dolgozni a közért, az emberekért, falunkért. Azt igazolja ugyanis,
hogy ez által nemcsak az én lelkiismeretem lehet tiszta, hanem azt is, hogy az emberek értékelik, ha valaki ﬁgyel rájuk és megpróbál
segíteni, ahol csak tud. Én így értékelem az eredményemet, azt a tényt, hogy immár az ötödik választási ciklust kezdhetem el. Ezidáig
dolgoztam az iskolatanácsban a falu nevében, foglalkoztam költségetési kérdésekkel, ha tehetem, a következő négy évet szeretném a
„kultúra bűvöletében“ eltölteni. Egyrészt szeretnék hozzájárulni a kultúrház tatarozásához, ami az egyik legnagyobb feladat jelenleg a
faluban, amit csak pályázatokkal tudunk megoldani. Tartalmi szempontból pedig úgy, hogy az eddigieknél „nagyobb lélegzetű“ kulturális rendezvényeket, akár fesztiválokat is rendezünk — akár jótékonysági céllal, hogy aztáb a bevételből például frissíteni tudjuk falunk
könyvtárának könyvállományát.

Közélet
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Nagy Anaklét, 32 éves, technikus, nős, két gyermek édesapja
Bevallom, egy évvel ezelőtt még eszembe sem jutott, hogy az idei helyhatósági választáson képviselőnek jelöltessem magam. A helyi tűzoltószervezet parancsnokaként és a Vöröskereszt tagjaként, aktív véradóként rég „szerves része“ voltam a falu társadalmi életének, szinte minden
megmozduláson ott voltam, ami a közösségi élet gazdagítását, erősítését szolgálja. Végül az döntött, hogy a választások közeledtével többen
is felvetették, a képviselő-testületben is hasznos lehetnék, végül pedig megszólított a Magyar Koalíció Pártja nevében polgármesterünk is hasonló véleményt megformálva, s igent mondtam. Örülök, hogy barátaim, jó ismerőseim és a párt helyi vezetésének a véleményével azonosult a
választók nagy része is, s csak azt tudom ígérni: a rám bízott feladatokat tisztességgel elvégzem majd polgáraink érdekében.

Puss Lajos, 53 éves, könyvelő, nős, két gyermek édesapja
Közvetlenül a rendszerváltást követően kerültem kapcsolatba a helyi politikával, az 1990-94-es választási ciklusban voltam tagja a képviselőtestületnek, az építésügyi bizottságban dolgoztam. Aztán úgy döntöttem, energiáimat elsősorban a munkámra és családomra fordítom. A
mostani visszatérésnek két oka is volt: egyrészt ismerőseim biztattak erre, másrészt a frissen megalakult Most-Híd kért fel, mint szimpatizáns
tagját, hogy vállaljam a megmérettetést. Én köszönöm a választók bizalmát, hiszem, hogy rövid időn belül hasznos tagja leszek falunk önkormányzatának. Hiszen 2003-ban jelentős törvényi változás történt ezen a téren, nyilvánvaló, hogy az új jogifeltételekkel és a hatáskörök adta
lehetőségekkel meg kell ismerkednem, de a közösségi munkában van elég tapasztalatom, s hiszem, hogy ezeket a tapasztalatokat nagyon rövid
időn belül fel tudom használni falunk érdekében.

Németh Ferenc, 35 éves, rendszerspecialista, nőtlen
Mérföldkőnyi fejlődést hozott falunk életében, történelmében az elmúlt négy év, olyan beruházásokra, fejlesztésekre került sor, amilyenhez
fogható az elmúlt évtizedekben nem volt. Boldog vagyok, hogy részese lehettem a munkának és talán nem tűnik szerénytelenségnek, ha azt
mondom: ez volt a döntő szempont, amikor úgy határoztam első választási ciklusom befejezése előtt, még egyszer megmérettetem magam.
Igaz, sokan ösztönöztek erre, hiszen én sokat foglalkoztam az elmúlt négy évben falunk társadalmi szervezeteivel, amelyek igen gazdag tevékenységet fejtettek ki, a beruházásokhoz méltón járultak hozzá közösségünk szellemi életének felpezsdítéséhez, tehát ez is hozzájárult döntésemhez. Örülök, hogy bíznak bennem az emberek, s minthogy a polgármester úr körül kialakult csapat gyakorlatilag együtt maradt, hiszem,
hogy a következő ciklusban is sokat tehetünk polgártársainkért, életminőségük javításáért.

Kiss Ferenc, 46 éves, vállalkozó, nős, két gyermek édesapja
Őshonos csallóközcsütörtöki vagyok, ezer szállal kötődöm ehhez a faluhoz, a falu közösségéhez. Akkor is segítettem a falu vezetésének — ha
igényelték —, amikor nem voltam képviselő, s a tisztségen túl most is, például a Pro Civis Polgári Társuláson keresztül. Persze, fontos, hogy az
ember érezze a falu bizalmát, szeretetét, hogy munkájának szavazatokban is megnyilvánuló legitimitása legyen, tehát köszönöm a választóknak, hogy képviselőként megkezdhetem harmadik választási ciklusomat. Szeretnék továbbra is az építésügyi és fejlesztési bizottságban dolgozni, úgy gondolom, az elmúlt négy évben a sok elnyert pályázat és megvalósított fejlesztés bizonyítja, hasznos munkát végeztünk, amelyre
a jövőben is szükség lesz. Az önkormányzatok gazdasági helyzete szerintem az elkövetkező négy évben sem javul annyit, hogy sikeres uniós
pályázatok nélkül is folytatni tudjuk a megkezdett munkát.

Kállai László mérnök, 34 éves, közgazdász, nős, két gyermek édesapja
Túlzás lenne azt állítanom, hogy a választás eredményeként most találkozom majd igazán csallóközcsütörtök valós közéletével, de tény, teljesen új feladatok várnak majd rám, ezidáig nem foglalkoztam különösebben az önkormányzati munka feltételeivel és lehetőségeivel. Ismerőseim biztatására mérettettem meg magam, bár magam is gondoltam arra, hogy ugyan gazdag falunk közösségi élete, az ifjúság körében nagyobb
aktivitást kellene kifejteni, részben új lehetőségeket biztosítani számukra az értelmes időtöltéshez, részben pedig szervezeti kereteket adni
kulturális és sporttevékenységükhöz. Talán az is ösztönzött ebben az elképzelésemben, hogy két gyermekem okán a jövőre — az ő jövőjükre is
— gondoltam, és jónak tartanám, ha Csallóközcsütörtökben válnának teljes emberré, beleértve a közösségi életben szerzett tapasztalataikat.

Veréb Erzsébet, 44 éves, szakelőadó, férjezett, két gyermek édesanyja
A második választási ciklusomat kezdhetem meg, amiért a Hírnök hasábjain is szeretnék köszönetet mondani a választóknak. A megmérettetést azért vállaltam, mert az elmúlt négy évben olyan munkát végeztünk, amit az én őszinte meggyőződésem szerint folytatni kell, mert csak
ez az út vezet oda, hogy falunk ne csak szerethető és élhető legyen, hanem az egészséges lokálpatriotizmus és a szülőfalu adta biztonság és
büszkeség forrása is. Ebben a munkájában kívánom segíteni polgármesterünket, aki hordozója ennek a fejlődésnek, s ezt látják polgártársaink is — talán bizonyítja ezt a szavazás eredménye is. Eddig az oktatási bizottságban dolgoztam, ha tehetem, ott is szeretném folytatni, mert
azt hiszem, nagyon fontos, hogy iskolánk — amely immár megszépülten és a kornak megfelelően fogadja tanuló ifjúságunkat — tartalmilag is
olyan oktatást nyújtson kinek-kinek anyanyelvén, amely megfelel a kor követelményeinek.
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Békességet, boldogságot, egészséget
Az elvégzett munka örömével lelkünkben...
Az év legszebb ünepe felé közeledve örömmel tölt el bennünket, hogy a mögöttünk álló
év ismét eseményekben gazdag volt. Több olyan rendezvény szervezői és résztvevői
voltunk, amely arról tanúságtétel, hogy akarattal, kitartással eredményeket lehet elérni. A Csemadok fő feladata
nemzetrészünk kultúrájának
és hagyományainak ápolása,
magyarságunk megtartása,

s ezen a téren nagyon sok szép
rendezvényt, versenyt sikerült
megszerveznünk. A teljesség
igénye nélkül: márciusban a
Petőﬁ-versenyt, amelyet rendhagyó történelemórával és
zenés műsorral egészítettünk
ki, júliusban játszóházi táborozással töltöttünk el számos
versengést és kézműves-foglalkozást magába foglaló napot, augusztusban honismereti kirándulást szerveztünk,

a november pedig immáron
tizennegyedik alkalommal volt
számunka az Anyanyelv hónapja. A rendezvénysorozat záróakkordja a Kicsi hang együttes koncertje volt, amely már
karácsonyi hangulattal töltötte meg a lelkeket. Az ünnepek
alatt, persze, mi is pihenünk,
de úgy, hogy közben készítjük elő a jövő évi első rendezvényünket, a január 6-7-én
esedékes játszóházat, amelyet

„téli unaloműzésnek“ szánunk. Szervezetünk nevében
köszönöm minden kicsinek
és nagynak, rendezvényeink
résztvevőinek és támogatóinak az eévégzett munkát és a
biztatást, s a sikeres további
együttműködés reményében
kívánok mindenkinek békés és
szeretteljes ünnepeket és sok
sikert az új esztendőben.
Sill Zsuzsa

Embertársaink iránt érzett felelősséggel
A címbe foglaltak szerint és
ahhoz méltó módon teltek az
elműlt hetek a Vöröskereszt
helyi szervezetében. November 21-én szervezték meg azt
az összejövetelt, amelyen a
szépkorú egykori véradókkal
találkozott a vezetőség és a
még aktív véradók egyikemásika, hogy érzékeltessék
velük: a szeretet a tisztelet
övezi őket, hiszen amíg egészségük és koruk engedte, a
legnagyobb emberi értéket,
az életet védték önzetlen véradásukkal. „A talélkozó nagyszerűen sikerült. Koradélután jöttünk össze, s bizony,
már öreg este volt, amikor

szétszéledtünk“ — informálta
lapunkat Szalay Alice elnök
asszony. December 8-án aztán az aktív véradókon volt
a sor, tizenkilencen utaztak
Dunaszerdahelyre, hogy segítsenek a mindenkor ismeretlen
bajbajutottakon, akiknek az
életét csak a vér mentheti meg
vagy segítheti vissza az egészségesek körébe. (A névsor
„A mi lexikonunk“ rovatban
olvasható.) Ugyancsak decemberben ajándékozott meg a
szervezet tizenegy egyedülálló
idős embert, illetve egészségkárosult fiatalt, hogy a szeretet ünnepe előtt ők is érezzék: fontos, hogy közöttünk

vannak. És mindemellett már
a jövő esztendőre is készül a
szervezet: a falu minden lakosát szerettel várja március 5én, amikor is sor kerül a már
szokásos dőrejárásra. Addig
pedig — az elnök asszony

tolmácsolásában — azt kívánja a szervezet vezetősége a
falu népének, hogy a jövő esztendő sikerekben gazdag legyen, aminek a legfontosabb
feltétele az egészség.
-is-

A láng Isten szeretetének és békéjének üzenete
A cserkészcsapat az elmúlt két
hónap alatt több közös rendezvényt is szervezett féli és
csenkei társainkkal, december
4-én például megtartottuk Tátika daléneklő versenyünket,
amelyről Fodor Péter jóvoltából még a proﬁ hangosítás és a
disco-fények sem maradtak el.
December 11-én aztán a Szent
Jakab társulással és a Csemadok játszóházasaival közösen

karácsonyi kézműves ünnepváró foglalkozáson vettünk
részt, ahol a gyerekek papírangyalkákat, karácsonyfadíszeket, gyertyatartókat és sok
egyéb asztali díszt készíthettek. Az elmúlt napokban aztán
hagyományos betlehezésünkre
készültünk. Betlehemi játékunkkal szeretnénk újra hozzájárulni a karácsonyvárás
meghittségéhez. Csapatunk

rover cserkészei december
23-án járják majd a betlehemi
utukat és viszik a betlehemi
lángot a családokhoz. A láng
a béke hírnöke, hiszen Betlehemben, Jézus születésekor
az angyalok is békességet kívántak minden embernek. A
láng tehát Isten szeretetének
és békéjének üzenetét hordozza, és mi, cserkészek örömmel juttajuk el ezt az üzenetet

minden családhoz és jóakaratú emberhez. Bízunk benne,
hogy karácsonykor, Kisjézus
születésének ünnepén mindannyiunk szívét átjárja majd a
láng fénye és melege.
A cserkészcsapat nevében áldott és meghitt karácsonyt és
békés, boldog új esztendőt
kívánok falunk minden polgárának.
Elek Klára
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karácsonykor és az új esztendőben!
Találkozzunk Szilveszterkor (is)!
A helyi vadászszervezet tizenegy tagja megfeszített
munkával készült a télre,
amely Berger János elnök
szerint „rendkívül nehéznek ígérkezik“. Nem a meteorológusok előrejelzéseiből
indul ki, hanem a már kialakult helyzetből: „A rendkívül változó idő és a rengeteg csapadék nemcsak
az emberek egészségére és
hangulatára hat, hanem a
természetre, az állatvilágra is. A vadállomány szinte

szenved a túlázott, nedves
környezettől, a csapadéktól, még búvóhelyet sem
talál magának“ — mondja.
Ez is az oka, hogy már most
több mint 15 métermázsa
hulladékgabonát helyeztek
ki az állatok etetésére, a
télre pedig 60 métermázsa
kukoricát és 30 métermázsa szárított herét gyűjtöttek be, hogy legalább ilyen
szempontból biztonságban
legyen a falu kataszterében
élő vadállomány.

A vadászszervezet mindezek
ellenére nem feledkezik meg
a falu lakosságáról sem, a
sok terepmunka mellett a
szilveszteri bál megszervezésével is foglalkozik,
mert a tavalyi „váratlan“
szünet után visszatér ehhez
a hagyományához is. Az elnök már tudja, hogy a bál
résztvevőinek fácánlevessel
kedveskednek majd, hogy
aztán szarvas- és vaddisznópecsenye és egyéb ﬁnomságok közül válogathassanak

a vendégek. A jegyeket az
érdeklődők a helyi vasas üzletben vehetik meg. Az elnök
mindennek fényében mondja, a falu lakosságának karácsonyra azt kívánja, hogy
„térjen észhez az időjárás és
ne rontsa el a szeretet ünnepének meghitt hangulatát“,
az új esztendővel kapcsolatban pedig még nem nyilatkozik, a jókívánságokat
meghagyja a szilveszteri bál
éjfél körüli perceire.
-i-r

Köszönet az együttműködésért
Rendkívüli visszhangot váltott ki a Szent Jakab Polgári Társulás kezdeményezte
Vám téri adventi koszorú,
szinte minden országos lap
és még a tévécsatornák is
megelmékeztek róla. Nagy
Tibor, a társulás elnöke örül
e ténynek, de még inkább
annak, hogy a „mű“ újra
összehozta a falut, hiszen
rengetegen segítettek elkészítésében — ki munkával,
ki tárgyi, anyagi hozzájárulással.
A társulás immár hagyományosan sok akciót szervezett az év legszebb és
legszentebb ünnepe előtt,
hiszen már november 17én megtartották a kézműves tábort, ahol karácsonyfadíszeket készíthettek a
gyerekek, megvalósult a
karácsonyi vásár is, a kis
adventi koszorúk megáldása is, az utóbbi kettő
esetében csak azt sajnálja

az elnök, hogy az időjárás miatt a szokásosnál
kevesebben vettek részt a
rendezvényen. „Nagyszerűen sikerült viszont az
adventi koncert, biztos,
hogy hagyományteremtő
volt ez az első találkozás,
amelyre megtelt a kultúrház, a helyi szereplők — a
Dalos Kör, Rigó Mónika, a
Molnár-duó, Horváth Imre,
Gasparik Fecó — pedig már
meg is ígérték, hogy jövőre is jönnek. Sőt, Puss Tamásék zenekara is, amely
csak azért hiányzott, mert
éppen Budapesten voltak
egy felvételt rögzíteni“
— örvendezik az elnök. S
ha még azt is számba veszszük, hogy közben sikerült
megépíteni a temetőben a
Fájdalmas keresztszobor
talpazatát Gasparik Tamás
és Kiss Mihály jóvoltából
— a társulás „egyéb“ aktivitásainak részeként —,

akkor nem csoda, ha Nagy
Tibor az év összegzéseként
csak annyit tud mondani:
„Köszönet az együttműködésért!“, ami alatt a falu
lakossága mellett kiemelten a polgármestert és az
önkormányzatot érti, mert
állítólag „a kialakultnál

jobb kapcsolatot elképzelni is nehéz“. S ehhez már
csak azt teszi hozzá a Szent
Jakab Társulás elnöke, hogy
mindenkit szerettel várnak
december 24-én délután
három órakor a Betlehem
megnyitására.
-enes-
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Ádventi idő — száz évvel ezelőtt
Az ádventi idő a hajnali misék sajátos
hangulatával köszöntött be. Első jeles
nap ebben az időben Szent Miklós ünnepe volt. A gyermekek számára csupa
izgalom az ünnepet megelőző este. A legkisebbeknek azért, mert a fenyítő „krampuszok“ jöttek, a nagyobbaknak azért,
mert szívesen részt vállaltak a kisebbek ijesztgetésében. Az utóbbi időben
eltorzult formájában élt a régi szokás.
Valamikor a jóságos, ajándékozó Miklós
püspök mellett szerepeltek a virgáccsal
fenyítő „krampuszok“, de Csütörtökben
végül csak ezek maradtak meg ijesztő
álarcukkal, hangoskodó, duhaj viselkedésmódjukkal. Tollfosztás ideje volt ez,
s ahol lehetett, ott a tollfosztók között
is riadalmat keltettek. Érthető, ha a legtöbb helyen a „Mikulás-járás“ inkább
visszatetszést keltett. Szokásban volt a
gyerekek megajándékozása is a szülők
részéről. Ezt még az ablakban elhelyezett
cipőknek cukorkával, csokoládéval való
megrakásával is gyakorolták, emlékeztetőül arra, hogy Myra városának szent
püspöke az ablakon keresztül dobta be
az ajándékot az arra rászorulóknak.
Másik jeles nap volt ádventben Szent
Lúcia (Luca) ünnepe. Ennek a napnak

előestéjén fehérbe öltözött, elfödött arcú
nagylányok kezükben feszületet hoztak,
ezt a házbelieknek meg kellett csókolniuk, a fehérbe öltözött lány ezalatt tollseprűvel megsimogatta a házbeliek arcát. Ezalatt síri csöndben, teljes szótlanságban
maradt a látogató, és ismeretlenül, szótlanul távozott. Az asszonyok Luca napján
„tizenkét napot“ raktak ki hagymagerezdekből, és így számították ki, hogy milyen
időjárás lesz a következő év 12 hónapjában. Amelyik hagymagerezd szépen csírázott, a neki megfelelő hónap nedvességét
jósolták, amelyik lassan sarjadt, azt a jövőben száraz hónapnak vélték.
Karácsony előtt — a századfordulótól
kezdve — a betlehemezés is szokásba jött.

A mi lexikonunk
Fájdalommal búcsúztattuk
Brosz József, élt 56 évet
Sill János, élt 67 évet
Csöllei József, élt 77 évet

Bejelentkeztek falunkba
Íróová Katarína, Éberhard
Bernadič Jozef, Pozsony

Elköltöztek falunkból
Klúcsik Izabella, Alsójányok
Horváth Júlia, Tany
Horváth Melissa, Tany

Jubiláltak
A helyi Nyugdíjasok Klubja szeretettel
köszöntötte 70. születésnapjukon tagjait:
Kovács Máriát
Seszták Jánost
Németh Irént

Véradóink
Méry Krisztína, Tóth Márta, Lengyel Gábor,
Zsigó Tamás — valamennyien első alkalommal,
továbbá Lazík Károly, Hamar Blanka,
Hamar József, Hamar Tímea, Nemecz János,
Nincs adatunk arról, hogy a régebbi századokban élt-e vidékünkön ez az országosan kedvelt szokás. Idős emberek állítják, hogy emlékezetük szerint csak 1900
körül jött szokásba.
(Sill Ferenc: Csütörtök mezőváros
históriája)

Nemecz József, Vízent Péter, Nagy Péter,
Nagy Norbert, Rózsa Renáta, Tichy Flórián,
Csintó László, Sípos Roman, Madarász György,
Pronay László. (A véradásra a helyi Vöröskereszt
szervezet szervezésében került sor
december 8-án.)

HÍRNÖK — a csallóközcsütörtökiek lapja

SPRAVODAJ — občasník Štvrtočanov
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Sport

Csalódás a tizenegyedik hely

A csallóközcsütörtöki „sportvilág“ jó híre, hogy
sikeres műtéten van túl a futball klub elnöke,
id. Kállay Tamás, lábadozik és reményei szerint
már az átigazolási időszakot „teljes erőbedobással“ tudja abszolválni.
A másik jó hírről már ő maga számol be, amikor elmondja, a diákcsapat mellett rendszeres
munkát végez Mészáros András edző vezetésével
a kölyökcsapat, vagyis „az előkészítő csoport“,
s annak ellenére, hogy szervezésével csak májusban indultak, az ősz folyamán részt vettek
a járási bajnokságban, összesen tizenkét mérkőzést játszottak, s igaz, csak egyszer győztek,
de „hétről hétre javult a játékuk. Nem szabad
elfeledni, hogy a mi csapatunk 7-8 éves srácokból áll, ebben a korosztályban egy év igen nagy
teljesítménykülönbséget tud okozni. A mi ﬁaink
jövőre mind ugyanebben a bajnokságban szerepelhetnek, s akkor már ők lesznek a rangidősek,
akkor mutatkozik meg igazán, mit tudnak“ —
magyarázza a tapasztalt szakember. Éppen ezért
fontosnak tartja, hogy lapunk olvasói tudják, kik
a helyi foci reménységei, tehát: Bán Tibor, Bartal
Gábor, Hamar Ádám, Hamar Máté, Kiržek Jakub,
Kuki Viktor, Lelovics František, Mundy Marek,

Nachtnebel Richard, Puha Zoltán, Sipos Jozef,
Sipos Marko, Šipoš Fridrich, Šipoš Miroslav,
Takács Krisztián, Vasi Zoltán, Sípos Milán,
Takács Gábor és Šípoš Miroslav.
S a harmadik jó hírt is ő mondja. A diákcsapat
amelyet ifj. Kállay Tamás edz, s ugyancsak a járási
bajnokságban szerepel, kivaló eredményeket ért
el. Részt vett egy ausztria tornán, s nyolc csapat közül a legjobbnak bizonyult, majd itthon, a Polgármester Kupán ugyancsak nyolc csapat közül a 2.
helyen végzett. Bajnoki csoportjában ugyancsak a
2. helyet szerezte meg, összességében a csapat az
idén 63 mérkőzésen összesen negyvenszer hagyta
el győztesen a pályát, hétszer játszott döntetlent,
s mindössze 16 alkalommal hagyták el vesztesként a pályát. Ennek fényében ők igazán megérdemlik, hogy elkezdjék tanulni nevüket a futball
szerelmesei: Mezei Dominik, Németh Péter, Kállay
Tamás, Sill Patrik, Kolláth Zoltán, Sipos Ladislav,
Polák Peter, Bartalos Félix, Tóth Árpád, Szikhardt
Adrián, Takáč René, Kulcsár Ferenc, Arva Samuel,
Sipos Árpád és Kuki Patrik.
A köztiszteletnek örvendő szakembert és klubelnököt csak a felnőtt csapat szereplése lepte
meg kellemetlenül, ahogy mondja 23 pontal

Az őszi forduló eredményei

számolt a bajnokság kezdetén, főleg a ﬁnist
rontotta el a csapat. Az ok szerinte, hogy „kevés
a hazai játékos, aminek a következtében szinte
idényről idényre kicserélődik a csapat, idén hét
játékos jött nyáron, nehéz rövid időn belül egységbe kovácsolni őket, ráadásul sérülések és
betegségek miatt végig kapusgondokkal küszködött a csapat, s ez megzavarta a csapatjáték
biztonságát“. Jó hír viszont, hogy visszatér a
csapathoz a tavalyi sikeredző, Roman Hudek,
aki tavaly bronzéremig vezette a csapatot, ami
id. Kállay Tamás szerint „biztosíték arra, hogy
az eredeti célt, a középmezőny felső pozícióinak
egyikét elcsípje a csapat a tavaszi fordulóban“.
A futball klub vezetősége egyben tisztelettel köszöni a községi hivatal és a polgármester, valamint a szponzorok támogatását, a falu minden
polgárának pedig békés ünnepeket és boldog
új esztendőt kíván.
N.S.

Az őszi forduló táblázata

Blatná n/O - Štvrtok n/O

1:1

1. Viesaka

15 11

1

3

48:21

34

Štvrtok n/O - Čenkovce

3:3

2. Trnávka

15 9

3

3

29:14

30

Vydrany - Štvrtok n/

0:3

3. Michal n/O

15 9

2

4

27:14

29

Vieska - Štvrtok n/O

5:1

4. Baloň

15 9

2

4

35:24

29

Štvrtok n/O - M. Dvorníky

2:2

5. Kráľ.Kračany

15 8

3

4

33:28

27

Kráľ. Kračany - Štvrtok n/O

2:1

6. Holice n/O

15 8

2

5

25:26

26

Štvrtok n/O - Jahodná

9:0

7. Blatná n/O

15 6

3

6

34:30

21

Trnávka - Štvrtok n/O

3:1

8. Janíky

15 7

0

8

20:28

21

Štvrtok n/O - Janíky

2:1

9. Rohovce

15 5

5

5

26:19

20

Rohovce - Štvrtok n/O

3:2

10. Čenkovce

15 5

4

6

27:31

19

Štvrtok n/O - Michal n/O

1:0

11. Štvrtok n/O

15 4

5

6

29:24

17

12. V. Blahovo

15 5

1

9

19:28

16

Holice n/O - Štvrtok n/O

1:1

13. Kost.Kračany

15 4

2

9

21:30

14

Štvrtok n/O - Baloň

0:0

14. M. Dvorníky

15 3

5

7

18:30

14

Kost. Kračany - Štvrtok n/O

3:2

15. Vydrany

15 4

1 10

19:36

13

Štvrtok n/O - V. Blahovo

0:1

16. Jahodná

15 2

3 10

22:49
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