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Míg az elmúlt két esztendőben a vá-
lasztások és a népszavazás jelentette 
a politikai és társadalmi élet hullám-
veréseit, az idei esztendő legnagyobb 
eseménye a közelgő népszámlálás lesz. 
Párhuzamot azonban nem szabad von-
ni a választások, illetve a referendum 
és a népszámlálás közt, hiszen amíg 
az első kettőn a részvétel korhoz kötött 
és a politikai szabadságjogok részének 
minősül, a népszámlálás össztársadal-
mi feladat és gyakorlatilag mindenkit 
érint. Ráadásul nemcsak Szlovákia pol-
gárait, hiszen az Európai Unió minden 
tagországában sor kerül a felmérésre. 
Nálunk május 13-a és június 6-a között 
tartjuk, falunkban az önkormányzat 
megbízásából öt számláló biztos láto-
gat majd meg minden háztartást, akik 

— ha szükséges — eligazítást, tanácsot 
is adnak a kérdőívek kitöltéséhez. Tudni 
kell, hogy a népszámlálás anonim, tehát 
senkit nem érhet semmilyen hátrány, 
ahogy jogosulatlan előnyhöz sem juthat 
a közölt adatok miatt. Ugyanakkor fon-
tos, hogy a feltett kérdésekre őszinte, a 
valóságnak megfelelő válaszokat adjon 
mindenki, hiszen a felmérés eredmé-
nyei hatással lehetnek az ország gaz-
dasági és szociális politikájára, illetve a 
különböző támogatások megítélésében 
akár az egyházak, akár a nemzeti ki-
sebbségek tekintetében. A helyi képvi-
selő-testület és a polgármesteri hivatal 
bízik abban, hogy falunk lakossága az 
esemény súlyának megfelelő nyíltság-
gal és őszinteséggel viszonyul majd az 
idei, 2011-es népszámláláshoz.  

Az év eseménye

 Tompa Mihály:  
 A gólyához
Megenyhült a lég, vidul a határ,
S te újra itt vagy, jó gólyamadár!
Az ócska fészket megigazgatod,
Hogy ott kikölthesd pelyhes magzatod.

Csak vissza, vissza! meg ne csaljanak
Csalárd napsugár és síró patak;
Csak vissza, vissza! nincs itt kikelet,
Az élet fagyva van, s megdermedett.

Ne járj a mezőn, temető van ott;
Ne menj a tóra, vértől áradott;
Toronytetőkön nézvén nyughelyet,
Tüzes üszökbe léphetsz, úgy lehet.

Házamról jobb, ha elhurcolkodol,
De melyiken tudsz fészekt rakni, hol
Kétségbeesést ne hallanál alól,
S nem félhetnél az ég villámitól?

Csak vissza, vissza! dél szigetje vár;
Te boldogabb vagy, mint mi, jó madár.
Neked két hazát adott végzeted;
Nekünk csak egy volt! az is elveszett!

Repülj, repülj! és délen valahol
A bujdosókkal ha találkozol:
Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk,
Mint oldott kéve, széthull nemzetünk...!

Sokra sír, sokra vak börtön borul,
Kik élünk, járunk búsan, szótlanul;
Van aki felkél, és sírván, megyen
Új hont keresni túl a tengeren.

A menyasszony meddőségért eped,
Szüle nem zokog holt magzat felett,
A vén lelke örömmel eltelik,
Hogy nem kell élni már sok ideig.

Beszéld el, ah! hogy ... gyalázat reánk!
Nem elég, hogy mint tölgy, kivágatánk:
A kidült fában őrlő szú lakik ...
A honfi honfira vádaskodik.

Testvért testvér, apát fiú elad ...
Mégis, ne szóljon erről ajakad,
Nehogy ki távol sír e nemzeten:
Megutálni is kénytelen legyen!  

Faültetés a Háromházi tónál



Azt hiszem, aki közelebbről figyelte a 
közigazgatás, azon belül pedig az önkor-
mányzatiság alakulását Szlovákiában, 
finoman fogalmazva is csalódott a jelen-
legi kormánykoalíció lépései nyomán. 
Csalódott, mert emlékezhetünk rá, hogy a 
közigazgatási reform és a fiskális decent-
ralizáció a második Dzurinda-kormány 
időszakához köthető, tehát a 2002-2006-os 
időszakhoz, amikor is számos jog- és hatás-
kör átruházásával elértünk oda, hogy valós 
önkormányzatiságról kezdhettünk beszél-
ni. Az elmúlt négy évben ez a fejlődés meg-
szakadt, az önkormányzatokra elsősorban 
újabb kötelességeket rótt a központi hata-
lom anyagi források nélkül, ezért telepü-
léseink többsége az új kormánykoalíciótól 
nagyvonalúságot és az önkormányzatiság 
további fejlesztését, erősítését várta el, 
hiszen a korábbi reformpártok közül újra 
meghatározó szerephez jutott a Szlovák 
Demokratikus és Keresztény Unió, illetve a 
Kereszténydemokrata Mozgalom.

Ezzel szemben annak lehetünk tanúi, 
hogy a kormánykoalíciós pártok lejárató 
kampányt kezdtek az önkormányzatokkal 
szemben, s ahelyett, hogy a rossz gazdasá-
gi helyzetüket konkrét intézkedésekkel, az 
anyagi források bővítésével, a kötelességek 
és lehetőségek kiegyenlítésével próbálná 
orvosolni, olyan terheket ró rájuk, amelyek 
talán példátlanok az Európai Unióban. 
Konkrétan arra gondolok, hogy január el-
sejétől immár megadóztatja a kormány az 
önkormányzatok olyan bevételeit is, ame-
lyek az ingatlanok (például szántóföld vagy 
a kultúrház) bérbeadásából származnak. 
Tehát úgy is fogalmazhatnék, hogy az ön-
kormányzatok szűkös bevételi lehetőségeit 
is kurtítja a kormány a központi költségve-
tés javára, miközben a törvényből fakadó, 
különböző támogatások esetében nem ve-
szi figyelembe például az energiahordozók 
— mint a villany és a gáz — árának emelke-
déséből adódó növekvő kiadásainkat sem.

A helyi önkormányzati képviselő-tes-
tület és a polgármesteri hivatal ennek el-
lenére tartja magát ahhoz a régi mondás-
hoz, hogy „addig nyújtózkodj, ameddig 

a takaród ér“, vagyis az idei esztendőre is 
kiegyensúlyozott költségvetési tervet fo-
gadtunk el. (A költségvetési terv részletes 
szétirása lapunk 8-9. oldalán olvasható.) 
A tavalyi valóságból indultunk ki, ennek 
megfelelően bevételeinket 2 040 000 euró-
ra terveztük, a kiadásokat pedig 2 033 000 
euróban határoztuk meg. Természetesen, 
ezekben az összegekben szerepelnek azok 
az bevételek és kiadások, amelyek az uniós 
pályázatokkal függnek össze, ezért érde-
mes talán figyelmeztetni arra, hogy a mű-
ködési költségek fedezésére — beleértve az 
önkormányzati intézmények fenntartását 
is — ennél sokkal kevesebb pénzt tudunk 
fordítani, tételesen 775 ezer euró szerepel 
költségvetési tervünkben. S hogy ezen ke-
resztül megmagyarázzam az írásom címé-
be foglalt megállapítást, tehát hogy ez az 
év sem lesz könnyű, összehasonlításként 
hadd idézzem fel, hogy 2008-ban ez az ösz-
szeg 1 195 000 eurót tett ki, de még 2009-
ben is a 818 ezer eurót.

A helyi önkormányzati képviselők mind-
egyike tudatában van annak is, hogy az 
elfogadott költségvetésünket adott eset-
ben módosítani kell majd, hiszen — mint 
már írtam — az energiahardozók árának 
növekedése tovább terheli kiadásainkat, 
miközben bérleti díjaink megadóztatása 
miatt csökkennek bevételeink. Nagy gond 
számunkra az is, hogy egyre csökken a 
diákok, gyerekek száma óvodánkban és is-
koláinkban, ami által csökken az állami tá-
mogatás mértéke is, holott már eddig is az 
önkormányzati források felhasználásával 
tudtuk csak biztosítani oktatási intézmé-
nyeink zavartalan működését. Mindezen 
túl meg kell említeni azt is, hogy a pályá-
zaton elnyert beruházásaink is drágulnak, 
hiszen a szerződéseket a kivitelező cégek-
kel akkor kötöttük meg, amikor még senki 
nem tudhatta, hogy az általános forgalmi 
adó tizenkilenc százalékról húszra emelke-
dik. Látszatra ez nem sok, de például egy 
hat millió koronás beruházás esetében a 
különbség hatvanezer korona, azaz — euró-
ban kifejezve — a 200 ezer eurós beruházás 
kiadásai kétszáz euróval nőnek, és — ugye 

— sok kicsi sokra megy... Ráadásul az uniós 
pályázatok esetében szinte már törvénysze-
rű, hogy a minisztériumok minden esetben 
találnak úgynevezett jogosulatlan kiadást, 
s ezt az összeget nem térítik meg. Az ilyen 
döntés ellen pedig nem lehet fellebbezni.

Ennek ellenére a pályázati lehetősé-
gekről nem mondhatunk le, ha továbbra 
is biztosítani akarjuk falunk fejlődését. 
A pályázatoknak pedig most van itt az 
ideje, hiszen tudjuk, az Európai Unió költ-
ségvetése, amely Szlovákia számára igen 
előnyös felzárkóztatási támogatásokat 
tartalmazott, 2013-ban véget ér, s nem 
lehet tudni, milyen eszközök állnak majd 
az ország és benne egy-egy régió, telepü-
lés rendelkezésére azt követően. Ezért is 
öröm számunkra, hogy sikeres volt a sze-
lektív hulladékgyűjtő udvarra kidolgozott 
projektünk, az illetékes tárcával már alá-
írtuk a szerződést a 455 ezer eurós beru-
házásra, s ugyancsak benyújtottuk a köz-
világítás felújítására, modernizálására a 
pályázatot, amely elbírálása ismereteink 
szerint napok, hetek kérdése. Új pályá-
zataink közül megemlítem a Gyömrő vá-
rosával közösen benyújtott két tervünket, 
amely a két település közti kereskedelmi 
együttműködésre, illetve az optikai kábel-
hálózat kiépítésére vonatkozik, mindkettő 
a szlovák-magyar határon átívelő együtt-
működési alapot célozza meg. Amennyi-
ben ez utóbbi pályázat sikeres lesz, min-
den háztartás számára elérhetővé válhat a 
szélessávú internetszolgáltatás, de akár a 
helyi kamerarendszer vagy tévé kiépítése 
is. A községháza tatarozására a Szlovák 
Gázművek Alapjából, illetve a pénzügy-
minisztérium erre vonatkozó pályázati 
rendszeréből szeretnénk anyagi forrás-
hoz jutni.

Száz szónak is egy a vége: ez az év sem 
lesz könnyű, de hiszem, falunk lakossá-
gának összefogásával, az önkormányzati 
képviselők odaadó munkájával tovább 
épülhet, szépülhet Csallóközcsütörtök az 
idén is.

                                                                       
               Őry Péter polgármeter

Ez az év sem lesz könnyű
Közélet2



Mindannyian meg-
ízleltük az életet: 

éljük, tapintjuk, beléle-
gezzük a ma valóságát és 
közben elgondolkodunk, 
hogy mit adhatunk mi en-
nek a szép, de mégis sok-
szor a gonosz hatalmában 
fetrengő világnak. Mi az 
az evangélium, amelynek 
szavait ismerjük, ismétel-
jük, de mélyebb értelmét 
nem mindig ragadjuk meg! 
Húsvétkor ünnepeljük, 
hogy lángol a szívünk, mi-
vel Jézus megnyitotta az 
értelmünket, hogy megért-
sük az írásokat! Micsoda 
kincs ez!

Advent annak az időnek 
a szimbóluma volt, amely-
ben az isteni szó hangzott 
és visszhangzott szívünk-
ben. A visszhang az lett, 
hogy szívünk betlehemi 
jászollá változott, és bele-
született maga Jézus. 

Húsvétkor is Jézust ünnepeljük, azt a 
Jézust, aki legyőzte a halált, hogy meg-
térést hozzon a világnak. És Isten úgy 
látta, hogy a mi megtérésünk megér egy 
életet, mégha a saját Fiáról is van szó. 
A megtérés - az üdvösség alapja is egy-
ben. A megtéréssel a hívő tudatában van 
annak, hogy nem önmaga, hanem Isten 
erejére támaszkodik, amikor kijelenti, 
hogy hisz Istenben. Ez a kézzelfogható 
Istentapasztalat azután a szív teljes meg-
változását hozza magával.

Miben áll ez a teljes változás? – kérdez-
hetjük. A megtért ember nem gőgös, nem 
irigy, nem hiú, nem önző és nem kapzsi. 
Ha ezekről a bűnökről a kegyelem erejé-
ben leszokunk, akkor jutunk el a közvet-
len Istentapasztalathoz. De kérdezzük 
csak – mi a gőg? A gőg az igazságrombolás 
önmagamban és felebarátomban; a   gőg 
örömrombolás önmagamban és felebará-
tomban; a gőg túlhangsúlyozza az egyén 
énjét. Csak a kegyelem erejében lehet róla 
leszokni Isten tisztító erejével. A megtért 
ember nem irigy: nem tornázza le és nem 

tapossa el önmaga vagy felebarátja talen-
tumait gyűlöletből. A megtért ember nem 
hiú, azaz nem bűnpártoló: sem önmagá-
ban, sem felebarátjával.

Kérdezzük: mi is volt a nagypénteki 
eseménynek a mondanivalója? 

A megtért ember igazsággal és szere-
tettel kommunikál, ami a mai világnak 
tabu! Ezért juttatták Jézust is keresztre a 
zsidók, mivel gőgből irigyek voltak arra, 
hogy Jézus igazsággal szeretett, azaz a 
megtérés szerzője lett. Virágvasárnap 
megünnepeltük, hogy Jézus bevonult Je-
ruzsálembe, a jeruzsálemi templomba és 
megtisztította azt. Vagyis Jézus az ember 
szívében vett lakást, annak lett lakója. 
Nagycsütörtök eseménye pedig egyér-
telműen tárta elénk, hogy aki eszi Jézus 
testét és issza az ő vérét, azt feltámaszt-
ja az utolsó napon. Így bontakozott ki 
előttünk Húsvét legmélyebb eseménye. 
Krisztus keresztjére, halálára és feltáma-
dására vagyunk ugyanis megkeresztelve. 
Ha Krisztus nem támadt fel halottaiból, 
akkor hiábavaló a mai igehirdetésünk, 
hiábavaló a hitünk, sőt Isten hamis tanúi 

vagyunk. „Ám Krisztus fel-
támadt halottaiból, mint 
a holtak zsengéje” – írja 
szent Pál apostol.

Húsvét az öröm és a fel-
támadás ünnepe: annak 
örülünk, hogy nem semmi-
sül meg az ember, hanem 
élete van: „Szem nem látta, 
fül nem hallotta, emberi 
szív föl nem fogta azokat a 
dolgokat, amelyeket Isten 
azoknak készített, akik őt 
szeretik”.

Éljünk szeretetben és 
megértésben! Ez a föltéte-
le annak, hogy boldogok 
legyünk ebben az életben. 
Ám nemcsak ebben az 
életben leszünk boldogok, 
hanem az örök életben 
is. Nem az jut be Isten or-
szágába, aki azt mondja 
Jézusnak: „Uram, Uram! 
Hanem az, aki a mennnyei 
Atya akaratát megteszi.” 

Cselekedeteink beszélnek majd rólunk 
Isten előtt. Akik az éhezőnek enni adnak, 
a szomjazónak inni adnak, a ruhátlant 
felöltöztetik, akik nem fáradnak bele a 
jótettekbe, azoknak van a legnagyobb le-
hetőségük bejutni Isten országába. Jézus 
annyit akar mondani, hogy a hitet szere-
tetté kell tenni az életben.

Annyit érünk, amennyi szeretet van 
bennünk. Húsvétkor tanuljuk meg, 
hogy megtéréssel megnyílik az ér-
telem, hogy megértsük az Írásokat. 
Akármilyen furcsán hangzik is, így kell 
élnünk ahhoz, hogy az Evangélium, az 
örömhír bennünk és általunk is ko-
vász legyen. Öröm, béke, megigazulás 
a Szentlélekben, ez adja meg nekünk 
életünk értelmét.

Ezzel az igazi keresztény húsvéttal 
kívánom mindenkinek a feltámadás örö-
mét és azt, hogy ezen a nagy ajándékon 
felbuzdulva megújítsuk életünket, hogy 
egykor mi is részesei legyünk a dicsősé-
ges feltámadásnak.

Mgr. Nagy Tibor, udvardi plébános
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4 Oktatásügy

Az óvodai beíratások időszakát éljük február 
15-től március közepéig. Sok szülő bizonytala-
nul, bátortalanul kopogtat be hozzánk, mert 
nem ismeri a beíratás módját, az óvodai életet. E 
témában szeretném tájékoztatni a Önöket - szü-
lőket, érdeklődőket.

Az óvodai jelentkező lapot a szülő az óvo-
dában veheti át. A kitöltött jelentkezési laphoz 
szükséges a gyermekorvos igazolása a gyermek 
egészségi állapotáról. Az óvoda igazgatója a je-
lentkezési lap átvételétől számított 30 napon 
belül írásban értesíti a szülőt a gyermek felvé-
teléről, illetve a kérelem elutasításáról. A gyer-
mekeket be lehet íratni az iskolai év kezdetétől, 
szeptembertől, illetve folyamatosan az egész év 
folyamán, ha az óvoda kapacitása megengedi. 
Felvételkor előnyben részesülnek azok a gyerme-
kek, akik halasztást kaptak a kötelező iskolaláto-
gatás alól vagy betöltötték 5. életévüket. Óvodá-
ba hároméves kortól lehet beadni a    gyerekeket, 
kivételes esetekben kétéves kortól.

A belépés feltétele az óvodaérettség, vagyis 
szükséges, hogy a gyermek szobatiszta legyen, 
viszonylag érthetően ki tudja fejezni magát, meg 
tudja mondani, ha valamit szeretne. Biztonságo-
san kell járnia. Önkiszolgálás terén egyedül ét-
kezzen, igyon pohárból, jelezze szükségleteit. A 
biológiai érettség mellett nagyon fontosak a lelki 

tényezők is. Sok szülő kérdezi, hogy mikor me-
het először óvodába a gyerek. A rövid válasz az 
lenne, hogy amikor igényli a gyermekközösséget. 
Igen, de ez a pillanat minden gyereknél máskor 
jelentkezhet. Ilyenkor jó egy általános normához 
nyúlni. A huszonnyolc hónapos gyermek az, aki 
már igényli a csoportfoglalkozást, szüksége van 
a kortársakra. A gyermek, ha „egyke“, avagy több 
mint öt évnél idősebb testvére van, nagyon ma-
gányosnak tudja magát érezni, mivel az ingerek, 
amelyek érik, nem kormegfelelőek. Az alkalmaz-
kodási idő az új környezetben általában három 
hónap. Ha a gyermek ez idő alatt nem szokja 
meg a közösséget, meg kell szakítani az óvoda-
látogatást, majd féléves szünet után újra próbál-
kozhatunk. A jó közösségnek megvannak a saját 
kis törvényei, amelyeket jó, ha minden gyermek 
megtapasztal. Ez hangolja rá a közösségi életre, 
amely végigkíséri egész életén át. 

A mi óvodánk kétosztályos, a helyi önkor-
mányzat hatáskörébe tartozik. A 353/1994 sz. 
törvény értelmében a szülő vagy a gyermek tör-
vényes képviselője köteles hozzájárulni az óvo-
da anyagi  költségei részleges térítéséhez. A havi 
hozzájárulás összegét egy gyermek számára 8 
euró értékben határozta meg az önkormány-
zat. A hozzájárulás elengedhető, amennyiben: 
a gyermek 30 egymást követő nap szünetelteti 

az óvodalátogatást, amit a szülő orvosi igazo-
lással támaszt alá, avagy a szülő szociális hely-
zete okán. Hozzájárulási díjat az a    szülő sem 
fizet, akinek gyermeke egy évvel az iskolakezdés 
előtt áll.

Az óvoda költségeinek részleges térítésén kí-
vül a szülő hozzájárul a gyermek étkeztetéséhez 
is. Az étkezési díj 1euró/nap, amely tartalmazza 
a    tízórait, ebédet és az uzsonnát. Ezen kívül a    
szülők dönthetnek további támogatások befize-
téséről, például játékokra, ünnepélyek támoga-
tására stb.

Az óvoda nyitvatartási idejét a szülők igényének 
megfelelően alakítjuk. Az oktató – nevelő munka 
folyamata a napirend keretében valósul meg. A 
napirend a gyermekek óvodai életében a rendsze-
rességet, óvodai életrendjét határozza meg. Meg-
felelő időkeretet biztosít az étkezésre, a mozgásra, 
a szabad levegőn történő tartózkodásra, az aktív 
és passzív pihenésre és egyéb tevékenységekre, 
különös tekintettel a játékra.  Ebből következik, 
hogy a legtöbb időt a napirendben erre a tevé-
kenységre fordítjuk. A játékban megvalósíthatóak 
a különböző fejlesztési feladatok, melyhez a    taní-
tó nénik elegendő időt, nyugodt légkört, megfele-
lő helyet, valamint színes, esztétikus, jó minőségű 
játékeszközöket biztosítanak. 

A torna és a mozgásos játékok szerves része 
mindennapjainknak. Elősegítik a harmonikus, 
összerendezett nagy és kismozgások fejlődé-
sét. A mozgásigény kielégítését óvodánk épü-
letén belül és az udvaron biztosítjuk. Mindkét 
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csoportban van mozgást fejlesztő játékeszköz, 
a nap megfelelő időszakában használhatják a 
gyerekek. Az eszközöket a csoportok cserélik 
egymás között, hogy minél változatosabb, so-
koldalúbb mozgást biztosítsunk a gyermekek 
számára. Udvarunk nagy füves területei lehető-
séget nyújtanak mozgásos játékok szervezésére, 
nagy helyigényű ügyességi és versenyjátékok 
szervezésére. Mászókáink, hintáink, kosárlabda 
palánkunk és egyéb, az udvaron megtalálható, 
változatos eszközeink biztosítják a sokszínű moz-
gásos tevékenység feltételeit. A játék és a mozgás 
mellett sokoldalúan gazdagítjuk és fejlesztjük a 
gyermekek személyiségét különböző edukációs 
tevékenységi formákkal.

Pedagógiai munkánkat a „Nevetni, felfedezni 
és csodálkozni,“ iskolai nevelési program alap-
ján végezzük, mely összhangban van az ISCED 
O    állami művelődési program céljaival.    Prog-
ramunkat az évszakok és a    jeles napok köré 
építettük. Vers – mese, ének – zene, énekes játé-
kok, rajzolás, mintázás, kézimunka, környezet 
megismerése, matematikai képzetek kialakítása, 
óvodai munkajellegű tevékenységek, tanulás, 
melyet áthat a    játékosság. És mindez élményt 
adó, oldott légkörben történik. Az alapfunkció-
kon túl igény szerint 4 éves kortól biztosítjuk az 
angol nyelv oktatását is, angol lektor segítségé-
vel (1,50 euró/40 perc). A szlovák nyelvvel való 
ismerkedés óvodai nevelésünk szerves része. 
Szlovák gyermekirodalmi, zenei, népi játékok és 
szituációs tevékenységek segítségével változatos 
módon szervezzük meg a gyakorlást. Mivel egyre 
több szlovák gyermek látogatja óvodánkat a ma-
gyar nyelv használata mellett a szlovák kommu-
nikációs helyzetekkel is biztosítjuk az utánzáson 
alapuló nyelvgyakorlást. Így kölcsönösen elsajá-
títják egymás anyanyelvét a gyerekek. 

Nevelőmunkánkat csak a szülők aktív közre-
működésével tudjuk megvalósítani, ezért szá-
mítunk együttműködésükre. Az együttműködés 
formái változatosak, a személyes kapcsolattól a 
különböző rendezvényekig magukban foglalják 
azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda, illet-
ve a család teremt meg. A jeles napokhoz fűződő 
rendezvényeink közvetlenebb találkozási formát 
nyújtanak pedagógus és szülő között. Ezért már 
hagyományosan minden évben betervezzük a kö-
zös programokat a szülőkkel. 

A születésnapokat a kis ünnepelt tiszteleté-
re gyertyagyújtással és a társak jókívánságaival 
tesszük emlékezetessé. Az ünnepelt ilyenkor 
hozhat apró édességeket, melyet maga kínálhat 
a gyerekeknek. 

Mikulás ünnepére  is készülünk, részben 
köszöntésére, illetve arra, hogy a Mikulás apró 
ajándékokkal meglepi a gyerekeket. Karácsony 
előtt az adventi időszakot, a lelki rákészülés fo-
lyamatát tartjuk kiemelt fontosságúnak. Ilyenkor 
sok-sok olyan programot szervezünk a gyerme-
keknek, melyek segítik a ráhangolódást az ün-
nepre. Ezt az időszakot az ünnepélyes gyertya-

gyújtással fejezzük be, ahol meghitt hangulatú 
közös énekléssel, verseléssel kívánunk egymás-
nak egymásnak kellemes ünnepeket. A Farsang 
felfogásunkban a télkergetés, a „bolondozás“ 
időszak. A gyermekekkel álarcokat, maskarákat 
készítünk, kergetjük a telet. A farsangi időszak 
csúcspontjaként a karneválon táncolunk, mula-
tunk, aki akar, jelmezbe is bújhat. 

Húsvétot, a természet megújulását nép-
hagyományainkat felelevenítve bújócskákkal, 
lány-körjátékokkal ünnepeljük. Tojást díszítünk 
népi technikákkal, nyírunk, festünk, dí-
szítünk…

Anyák napjára a gyermekek ajándé-
kot készítenek, versekkel, dalokkal kö-
szöntik az édesanyákat. 

Gyermeknapra minden évben más és 
más meglepetéssel készülünk. 

Az iskolába készülő gyermekek bú-
csúztatása egy külön esemény: ilyenkor 
először a csoporttársak búcsúznak az 
iskolába készülőktől általuk készített kis 
meglepetéssel, verssel, dallal, jókíván-
ságokkal, majd pedig a szüleik, testvére-
ik, rokonságuk részvételével búcsúznak 
az óvodától.

Kedves anyukák, apukák, teljes mér-
tékben átérezzük a szülők lelkiállapotát, 
érzéseit, melyet a gyermek óvodába lé-
pése okoz. Ezzel a rövid óvodai ismerte-
tővel szeretném az Önökben felmerülő 
kétségeket, szorongásokat eloszlatni. 
Szeretnénk, ha óvodánkat azzal a szülői 
érzéssel választanák gyermekük számá-
ra, hogy – ŐT – legféltettebb kincsüket, 
biztonságban, szeretetteljes, óvó-védő 
környezetben tudhatják. Úgy vélem, a 
szülő számára ez elsődleges szempont. 
Csak utána válik fontossá gyermekünk 
képességeinek fejlesztése. 

                                                                    
      Nagy Erzsébet igazgató 

Képaláírás:
Jelmezekbe öltözhettek és kedvükre mu-

lathattak a    kicsik március 4-én. Minden 
korosztály jól érezhette magát. A műsor a 
jelmezes apróságok felvonulásával, majd far-
sangi hangulatot idéző műsorával kezdődött. 
A jelmezesek külön bemutatkozása után kez-
detét vette az önfeledt táncmulatság, közben 
pedig a büfében ki-ki kedvére válogathatott a 
finomságok között.
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— Mit szól a meghatározáshoz, hogy a 
főellenőr a falu gazdálkodásának az őre. 
Mennyire felel meg a valóságnak az ilyen 
megfogalmazás? — kérdeztem Dohorák 
Nórától, aki Csallóközcsütörtökben a leg-
illetékesebb megválaszolni a felvetést, hi-
szen éppen ő a főellenőr.

— Különösebb kifogásom nem lehet a meg-
fogalmazás ellen, főleg ha a szavak köz-
használati értelméből indulok ki. Csak ak-
kor kellene pontosítani a megfogalmazást, 
ha filozófiai megközelítést alkalmaznék, 
mert akkor azt kellene mondanom, hogy 
a polgármester gazdálkodásának az őre az 
önkormányzati képviselő-testület, a testü-
let gazdasági döntéseiről pedig a falu la-
kossága mond végsősoron véleményt, azaz 
a gazdálkodás őre mindenki, aki a kérdés 
iránt érdeklődik, én meg a sok őr ellenőre 
vagyok, azaz megítélem, mennyire tartják 
be a törvényeket, mire mennyit fordítanak 
és miért, s az megfelel-e a meghatározott 
céloknak. De ne filozofáljunk, legyen úgy, 
ahogy az úriember hiszi: én vagyok a gaz-
dálkodás őre.

— Az iránt viszont nem érdeklődtem a 
falu utcáin, minek az alapján működik 
a főellenőr, miként kerül kiválasztásra, 
illetve hogyan, milyen feltételek mellett 
látja el feladatait, pedig lehet, ez is ér-
dekli az embereket. 

— Sokat kérdezett egyszerre, de tegyük fel, 
hogy mindez valóban érdekli az embereket,

 

megpróbálok részletes választ adni. Nos, 
a főellenőrt az önkormányzati képviselő-
testület választja meg, a község alkalma-
zottja és munkájával is az önkormány-
zatnak felel. A megválasztást — illetve a 
visszahívást, mert az is lehetséges, de ezt 
most hagyjuk — az önkormányzat határo-
zatban hagyja jóvá, de munkáját függet-
lenül és elfogulatlanul végzi az ellenőri 
tevékenységre vonatkozó szabályok betar-
tásával. A függetlenséget többek között az 
garantálja, hogy míg a polgármstert és a 
helyi képviselőket a polgárok csak négy 
évre választják, a főellenőr megbizatása 
a törvény értelmében hat évre szól. Egé-
szen szárazon és hivatalosan fogalmazva 
a főellenőrt a községi szervezetekről szó-
ló 369/1990-es számú törvény és annak 
módosításai alapján választják, a folya-
matos és következetes pénzügyi ellenőr-
zéseket pedig az 502/2001-es számú tör-
vény és annak módosításai alapján végzi. 
Hozzáteszem, hogy tervszerűen, hiszen 
az ellenőrző tevékenységre a javaslatot 
félévenként kell benyújtani a képviselő-
testületnek, amit annak elfogadása előtt 
15 nappal nyilvánosságra is kell hozni. 
És ennek megfelelően félévente jelen-
tést dolgoz ki az elvégzett ellenőrzések 
eredményéről. Ezen túl azonban olyan 
ellenőrzéseket is köteles elvégezni, ame-
lyeket az önkormányzati képviselők kez-
deményeznek, illetve jogosult a polgárok 
által benyújtott panaszok kivizsgálására 
is. A főellenőrnek jogában áll betekin-
teni a könyvelési és pénztári iratokba, 

a költségvetés vezetésébe, a községi tu-
lajdon kezelésébe, ami logikus, ha figye-
lembe vesszük, mi is két legfontosabb 
feladata — legalább is az én megítélésem 
szerint. Nos, az egyik fontos feladatkör ja-
vaslatokat és szakvéleményeket kidolgoz-
ni a költségvetéssel és a zárszámadással 
kapcsolatban, éspedig még azok elfoga-
dása előtt, a másik pedig az együttműkö-
dés az illetékes állami szervekkel a köz-
ség állami vagy európai uniós alapokból 
származó támogatásainak felhasználása 
kapcsán, természetesen a törvényesség 
szigorú betartásának a céljából.

— Az év elején járunk, az önkormányzat-
ok ilyenkor fogadják el a költségvetési 
tervet az új esztendőre, tudtommal így 
volt ez Csallóközcsütörtökben is, a kép-
viselők február 11-én véglegesítették a 
dokumentumot. Megtudhatja a falu 
lakossága, miként értékeli a főellenőr a 
tervet?

— Terjedelmi okok miatt nyilván nincs le-
hetőség a teljes szakvélemény közlésére, 
ezért röviden annyit mondanék el, hogy a 
tervezet összhangban van községünk ál-
talános érvényű rendeleteivel, a költség-
vetésre vonatkozó kormányrendeletekkel 
és törvényekkel, beleértve az információs 
kötelezettséget is, hiszen a költségvetési 
javaslat megtekinthető volt a községi infor-
mációs faliújságon 15 nappal elfogadása 
előtt. Tartalmilag a költségvetés három 
nagy csoportra osztható, nevezetesen az 
általános bevételekre és kiadásokra, a 
beruházási bevételekre és kiadásokra, il-
letve a pénzügyi operációkra, miközben a 
teljes költségvetés bevételi és kiadási ol-
dala kiegyensúlyozott. Szükségesnek tar-
tom megemlíteni még — örömteli tényként 
— szakvéleményemből azt, hogy míg az ál-
talános kiadások a költségvetés 35 százalé-
kát teszik ki, a beruházások meghaladják 
az ötven százalékot is, egészen pontosan 
a költségvetés 63 százalékát teszik ki, ami 
azt jelenti, falunk nagyszerűen használja 
ki az európai alapok nyújtotta lehetősége-
ket és folyamatosan fejlődik.

                                                                            
  Neszméri Sándor     

A falu gazdálkodásának őre
Azt a tényt, hogy minden önkormányzatnak, ha úgy tetszik: önál-
lóan gazdálkodó településnek van egy „főellenőre“, talán mindenki 
tudja, Csallóközcsütörtökben biztosan. Gondot legfeljebb az okozhat-
ja, ha ennek a főellenőrnek a tevékenységi körét, munkamenetét, 
netán jog- és hatsáköreit kezdi firtatni közvéleménykutatás formá-
jában — mondjuk egy újságíró. Olyankor talán elbizonytalanodnak 
az emberek, bár lehet, a csallóközcsütörtökiekre ez sem vonatkozik. 
Itt találkoztam ugyanis egy olyan megfogalmazással, ami talán a 
legpontosabban fejezi ki, mit takar a főellenőri munka: kérdésemre 
ugyanis azt válaszolta egy középkorú úriember, hogy „ő a falu gaz-
dálkodásának az őre“. 
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Túl hosszúra sikeredett az idei iskolai téli 
szünet. Talán az is bizonyítja ezt a megál-
lapítást, hogy rendkívül sikeres volt a Cse-
madok kétnapos Téli unaloműző című játé-
kos vetélkedője. Az első napon a gyerkőcök 
még az újévi hagyományok szellemében 
szórakoztak-alkottak, például filcből lóhe-
re formájú tűpárnát készítettek, papírból 
meg malacot és kéményseprőt — remélve, 
hogy a 2011-es év minden napja szeren-
csés lesz. Másnap már a versenyeké volt a 
főszerep, a feladatok a nyelvi kreativitást, 
a gasztronómiai ügyességet fejlesztették és 
a természetismeretet gazdagították, de a 
szórakozáshoz is hozzájárultak, például az 
„újévi malacságok” címszó alatt szervezett 
program, amely lényege az volt, hogy a gye-
rekeknek malacfej alakú szendvicset kellett 
készíteniük, amit aztán jóízűen meg is ehet-
tek — hála Szigeti Gábor hentesnek, aki az 
alapanyagot biztosította számunkra, amit 
ezúton is köszönünk neki. A szoros verseny-
ből végül Sipos Samuel, Kuki Ivett és Franó 
Erika csapata került ki győztesen. 
A februári játszóház már a farsangi szoká-
sok felelevenítésének jegyében telt. A gye-
rekek fantáziája és kreativitása segítségével 

időutazáson vettek részt, nevezetesen a tör-
ténelmi velencei karneválon „vettek részt”, 
hogy aztán elkészítsék saját maszkjaikat, ki 
gipszből, ki meg a papírmasé technika se-
gítségével. Néhány gyerek annyira belesze-
retett papírálarcába, hogy még a hazafelé 
vezető úton sem vette le magáról. Támoga-
tónk most is volt, Bíró Péter vállalkozónak 
köszönhetjük, hogy alkotó fantáziánk kiélé-
séhez megfelelő mennyiségű alapanyag állt 
a rendelkezésünkre.
Március már kissé komolyabb feladatok 
elé állított bennünket. Diákjainkkal részt 
vettünk a Csemadok által szervezett Tom-
pa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny 
járási fordulóján, ahol többen is sikeresen 
képviselték falunkat, így Lelovics Ildikó, 
Hamar Ádám, Fodor Éva, Sipos Mónika és 
Fodor Péter is. Az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc évfordulójáról az idén 
is gazdag műsorral, izgalmas vetélkedő-
vel és tartalmas játszóházi foglalkozással 
emlékeztünk meg. A rendezvénysorozat a 
szombati játszóházzal kezdődött, amelyen 
kokárdát készítettünk a közkedvelt gyöngy-
fűző technikával, majd kalapot és cilindert 
készítettünk, hogy így is az egykori „pesti 

forgatagot” idézzük. A Kossuth-nótákat is az 
egykori toborzók hangulatát idézően, dob-
pergés mellett énekeltük el, igaz, dobjaink 
konzervdobozból készültek, de jól szóltak. 
A játszóházi műsorunkhoz nagy segítséget 
adott volt diákunk, Csóka Zsuzsa. Hétfőn 
aztán felsőtagozatos diákjaink Sike Csaba 
tanító bácsi történelmi előadását hallgatták 
meg, majd az iskola minden diákja  megte-
kintette felsőtagozatos tanulóink Taplra, Pe-
tőfi című verses-zenés összeállítását, amely 
Fodor Péter és Szabó Adrián kilencedikes 
tanulóink díszletével valósult meg, zenei 
közreműködő pedig már hagyományosan 
volt diákunk, Német Sándor volt.
Az ünnepi hangulatot és a megemlékezést 
még egy nemzetközi vetélkedőn való rész-
vétel koronázhatja, amelyre Mosonmagya-
róváron kerül sor, s a térség fiataljaival 
kilencedikeseink mérik össze tudásukat fel-
készítő tanáruk, Sike Csaba kíséretében.  
Gazdag, tartalmas időszak van mögöttünk, s 
ez jó. Még jobb, hogy a közös játék és emlé-
kezés feltöltött valamennyiünket, erőt adva 
további feladataink sikeres megoldásához.
                                                                        

 Sill Zsuzsanna 

Játék, emlékezés, feltöltődés

A cserkészek is farsangoltak
Bár még elevenen él valamennyi cserkész-
ben — s reméljük, falunk lakosságának 
emlékezetében is —, ahogy december 23-án 
eljuttattuk a reményt és a szeretetet idéző 
betlehemi lángot minden jóakaratú ember-
hez, napjainkat már az új év új kihívásai 
határozzák meg. Például középiskolás korú 
cserkészeink már a felvidéki rovásírás-ver-
senyre készülnek, amelyre az idén Somor-
ján kerül majd sor, reméljük szorgalmuk és 
kitartásuk meghozza gyümölcsét, s öregbí-
tik a versenyen a csallóközcsütörtöki cser-
készek hírét. 
Mert fontos, hogy tudjanak rólunk bará-
taink és elismerjék munkánkat. Ennek 
jegyében készülünk a métabajnokságra 
is, amelyre ezúttal szeretnénk meghívni a 
Felső-Csallóközben működő valamennyi 
cserkészcsapatot. Készülődésünknek tehát 

kettős célja van: egyrészt jól szerepelni a 
versenyen, másrészt jó szervezőmunkával 
élvezetessé tenni minden résztvevő számá-
ra a találkozót. Már csak azért is jó lenne 
sikeresen lebonyolítani a métabajnokságot, 
mert akkor igazán jó hangulatban utazhat-
nánk április 21-én Nagymegyerre, a körzeti 
husvétváróra, amelyen ezúttal a már meg-
szokott kézműves foglalkozásokon kívül 
bábjátszás és néptánc tanulás is vár a részt-
vevőkre.
Közben meg már farsangoltunk is, március 
5-én a csenkei cserkészcsapattal közösen 
tartottuk álarcosbálunkat, amely nemcsak 
szórakozás, hanem verseny is volt. A zsüri 
a legjobb álarcot kereste, de nem találta, 
ezért aztán mindenki kapott ajándékot 
— ha úgy tetszik: díjat —, aki bekapcsoló-
dott a szórakoztató versenybe. Sajnálatos, 

hogy a tavaszi szünetre betervezett 
„maffiapartink” a járvány miatt elmaradt, 
de már megegyeztünk a csenkeiekkel, s 
biztosan megtartjuk a „derbit”, s hogy 
külön hangulata legyen a találkozónak, 
meghívjuk rá az idősebb cserkészgeneráci-
ót, mert a nosztalgiázás is hozzátartozik a 
cserkészvénához.

Elek Klára
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Községi költségvetés 2011
Bevételek

1 Bevétel a jövedelemadókból       301 600,00 €
2 Ingatlanadók       79 270,00 €
3 Kutya adók      1 300,00 €
4 Játékautomaták adói      17 200,00 €
5 Közterület használati illetékek      1 300,00 €
6 Hulladékszállítási díj      31 000,00 €
7 Nem adóból származó bevételek       79 200,00 €
8 Oktatásügyi feladatok elvégzésének állami támogatása       230 000,00 €
9  Egyéb állami feladatok elvégzésének támogatása      34 990,00 €
A Általános bevételek összesen       775 860,00 €
1 Csatornázás . 4 rész - Környezetvédelmi Operációs Program        322 000,00 €
2 Gyűjtőudvar 455 000,00 €
3 Iskola - Regionális operációs program 14 700,00 €
4 Közvilágitási projekt 237 000,00 €
5 Vagyon eladás 80 500,00 €
B Befektetési bevételek összesen        1 109 200,00 €
C Pénzügyi operációk összesen 154 964,00 €

Bevételek mindösszesen        2 040 024,00 €

Kiadások
1 Községi kiadások - általános feladatok elvégzése       222 124,00 €
2 Hulladék szállítás és lerakás       34 500,00 €
3 Szervezetek támogatása /non profitok/      19 500,00 €
4 Építésügyi hivatal működtetése      9 995,00 €
5 Anyakönyvi hivatal működtetése      4 460,00 €
6 Gondozói szolgálat működtetése      4 900,00 €
7 Tűzoltói preventív feladatok elvégzése      1 900,00 €
8 Helyi utak parkok temető karbantartása      9 050,00 €
9 Sportpálya karbantartása és energia      5 350,00 €

10 Egészségügyi központ      2 535,00 €
11 Kultúrház      25 310,00 €
12 Közvilágítás      15 500,00 €

Községi kiadások összesen       355 124,00 €
1 Magyar tannyelvű általános iskola kiadásai       179 800,00 €
2 Napközi a magyar tannyelvű általános iskola mellett      19 650,00 €
3 Általános iskolai étkezde      18 700,00 €
4 Szlovák tannyelvű általános iskola -1-4. osztály       52 590,00 €
5 Szlovák tannyelvű általános iskola  - napközi      10 060,00 €
6 Óvoda       55 428,00 €
7 Óvodai étkezde      16 915,00 €

Oktatásügyi kiadások összesen       353 143,00 €
A Általános kiadások összesen       708 267,00 €
A Csatornahálózat végső elszámolás       350 346,10 €
B Iskola elszámolás 2 000,00 €
C Gyűjtőudvar 479 000,00 €
D Közvilágitási projekt      450 000,00 €
E Vagyon vásárlás -öreg iskola körüli terület 9 000,00 €
B Befektetési kiadások 1 290 346,10 €
C Pénzügyi operációk 34 400,00 €

Kiadások mindösszesen        2 033 013,10 €
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Kegyeibe fogadta az ég a dőrejárókat
A Vöröskereszt csallóközcsütörtöki szerve-
zete jóvoltából igazi ünnep volt az idén a 
farsangbúcsúztató rendezvény, a dőrejá-
rás. Nem túlzás, ha azt állítjuk, az egész 
falut, községünk minden rétegét, kis és 
nagyobb közösségét sikerült bekapcsolni 
ebbe a szép és régi hagyományba, amely 
egyszerre ekinthető télűzőnek és a gazdag 
termés reménye ünnepének.
Szalay Alice, a szervezet elnöke lapunk-
nak nyilatkozva hálás köszönetét fejezte 
ki mindenkinek, aki részt vett a rendez-
vényen, mert — mint mondja — a falu la-
kossága nélkül a rendezvény nem lehetett 
volna ennyire sikeres. Persze, más kérdés, 
hogy évekkel ezelőtt eleve azzal a szándék-
kal indították a dőrejárás hagyományának 
a felélesztését, hogy igazi falusi társadal-
mi esemény váljék belőle, hát az idén az is 
lett. „Az égiek a kegyeikbe fogadtak, rég 
volt ennyire szép időnk dőrejárás idején“ 
— mondja az elnök asszony, aki szerint ez-
úttal is külön köszönet jár azoknak, akik 
maszkba bújtak és akár menyasszony-
ként vagy vőlegényként, netán cigányasz-
szonynak álcázva magát, megtáncoltatták 

a menetre váró családo-
kat. „Még egy magyaror-
szági vendégünk is volt, 
aki éppen öregasszony-
nak öltözött be, reméljük, 
jól érezte magát, jövő-
re is szeretettel várjuk“ 
— mondja Szalay Alice, aki 
kiemeli Németh Sándor 
segítségét a dőrejárásra 
épített csázájáért és a róla 
szolgáltatott zenéért, meg 
a tűzoltókat, akik biztosították a menetet, 
de a Nyugdíjasok Klubjának is tisztelettel 
köszöni, amiért siskával és teával várták 
a 24 álarcos dőrejárót. Az már csak hab a 
tortán, hogy a körmenet befejeztével a kul-
túrházba is sokan ellátogattak, minden-
kinek ízlett az alkalomból készült gulyás, 
olyannyira, hogy a zenés szórakozás aztán 
hajnalig tartott.
A Vöröskereszt tagjai a nagy siker után most 
már „eredeti“ küldetésének teljesítésére 
készül, tagjai április 13-án szervezett vér-
adáson vesznek részt, egészségük megőr-
zése érdekében pedig júniusban Sárvárra 

készülnek, hogy két napot töltsenek el 
a magyarországi fürdőhelyen. A dőrejárás 
emlékét azonban — minden bizonnyal — oda 
is magukkal viszik.

-is- 

Évzáróval kezdte az új esztendőt a Csallóköz-
csütörtökiek Szent Jakab Polgári Társulása, 
s bizony, volt mit értékelni. A legfontosabb, 
amit a tagság megállapíthatott, hogy a polgá-
ri társulás hat éve alatt immár 25 ezer eurót 
tudtak fordítani falunk templomára az adók 
két százalékáként és támogatásként kapott 
adományokból. Nagy Tibor elnök az évzáró-
val kapcsolatban még arról is tájékoztatta 
lapunkat, hogy a karácsonyi vásárból befolyt 
bevételeket is a templomra fordítják majd, 
egyszersmind azt is elmondta, a társulás tag-
sága tisztelettel köszöni a falu lakosságának 
az együttműködést, azaz a sok árut, aminek 
köszönhetően igen sikeres volt a rendezvény, 
ahogy a karácsonyi koncert is.
Sajnálatos, hogy a szabadtéri Betlehem meg-
építése a rossz időjárás és a betegségek miatt 
elmaradt, a szokás azonban él, s az idén újra 
betervezték a rendezvényt, ahogy az adventi 

koszorú megépítését is, amelynek lebontása 
igazi ünnepre sikeredett. Nagy Tibor szerint 
ezúttal még „gazdaságosan“ is viszonyultak az 
eseményhez, megmentették a díszeket, hogy 
felújítás után jövőre az idén újra használni 
lehessen. Az elnök már most kéri a falu lakos-
ságát az együttgondolkodásra, mivel az ad-
venti koszorú építése idén „kisjubileumhoz“ 
érkezik: ötödik alkalommal kerül majd rá sor, 
jó lenne, ha ötleteikkel a falu apraja-nagyja, 
mindenki hozzájárulni a közös sikerhez.
Persze, a társulás addig is gazdag tevékeny-
ségre készül, nagypénteken tervezik például 
a Piéta-szobor felszentelését a temetőben, 
ahol már elkészült a talpazata. Májusban 
zarándoklatot terveznek az udvardi Kálvá-
riához az alapító Majthényi Adolf atya halá-
lának 140. évfordulója tiszteletére, a hónap 
utolsó vasárnapján pedig újra megrendezik 
a gyermeknapot, remélve, hogy az időjárás is 

kegyeibe foglalja az eseményt.
Tavaly nagy érdeklődés övezte a hagyományos 
aratási bemutatót, a Szent Jakab Társulás 
ezért az idén is megszervezi a rendezvényt, 
amelyet szeretne még élőbbé tenni. Ezért kéri 
a falu lakosságát, hogy amennyiben a csűrök 
és a fészerek elhagyott sarkaiban találnak 
olyan használati eszközt, amely összefügg 
a régi aratásokkal, jelezzék a szervezőknek, 
szívesen felhasználják a rendezvényen, ame-
lyen az idén már aratási koszorú fonása is a 
műsoron szerepel, természetesen, szintén a 
hagyományoknak megfelelő módon. A Szent 
Jakab Társulás bízik benne, hogy rendezvé-
nyei elnyerik a falu lakosságának tetszését, 
de még inkább abban, hogy a csütörtöki fa-
luközösség magáénak tartja az említett és 
tervezett akciókat és szívesen együttműködik 
lebonyolításukban.

-enes-

Hat év alatt 25 ezer euró a templomra
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Építkeznek, szépítkeznek a tűzoltók
A Csallóközcsütörtöki Önkéntes Tűzoltó-
szervezet a téli hónapok során nem volt 
bevetésen, Nagy Anaklét parancsnok meg-
nyugvással számol be arról, hogy a faluban, 
illetve a régióban sem komolyabb tűzeset, 
sem természeti katasztrófa nem keserítette 
az emberek életét. Jól is jött a „nyugalom” 
a tűzoltóknak, legalább kicsit önmagukkal 
foglalkozhattak, pontosabban szertáruk-
kal, amelyet tovább építettek, szépítettek 
az elmúlt hónapokban: sor került a víz- és 
villanyvezeték teljes felújítására, füstelszí-
vót szereltek az épületbe és belülről kifes-
tették a helyiségeket. Tennivaló ugyan még 
maradt, merthogy polcokat, szekrényeket 
akarnak beszerezni-beszerelni a szertár-
ba, a parancsnok azonban bizakodó, azt 
mondja, március végére, április elejére, 
amikor a tűzoltók megkezdik gyakorlása-
ikat a bevetésekre és a különböző verse-
nyekre, azzal is elkészülnek.  
Szakmailag is előbbre léptek, hiszen si-
került „üzembe helyezniük” egy komp-

resszort, amely lehetővé teszi a fecs-
kendős kocsi fékrendszerének a gyors 
feltöltését levegővel, ami által a jövőben 
sokkal gyorsabban indulhatnak egy 
esetleges bevetésre. A 23 tagú szervezet 
azonban más fajta építkezésre is készül: 
új tagok toborzása a céljuk. Nagy Anaklét 
szerint a felnőtteket tűzoltó-bemutatóval 
szeretnék megszólítani, a diákok közt 
pedig az iskolában jól működő Játszóház 
gyereknapi meglátogatásával akarják 
népszerűsíteni az önkéntes tűzoltósá-
got. A parancsnok szerint azonban a 
legtöbbet attól a regionális verseny-
től várnak, amelyet reményeik szerint 
Csallóközcsütörtökben, hazai környezet-
ben szervezhetnek meg május folyamán 
— legalább is ilyen megállapodás szü-
letett tavaly, amikor is közelebbről meg 
nem határozott „személyes” okok miatt a 
szervezés lehetőségét Béke kapta. 

-i-r

Csalódás volt a legutóbbi esztendőváltás a he-
lyi vadászok számára, meghirdetett szilveszte-
ri báljuk érdektelenség miatt elmaradt. Berger 
János elnök szerint ez nem azt jelenti, hogy 
idén nem próbálkoznak újra a rendezvénnyel, 
csak éppen meg kell fontolniuk, mi az, ami 
megszólítja az embereket, rá kell jönni, mi az 
oka az ilyen fajta visszafogottságuknak. 
A vadászok februárban vigasztalódhattak, a 
Csallóközcsütörtök és Gyömrő városa közt 
tavaly megkötött testvértelepülési szerződés 
alapján ugyanis a magyarországi városba 
utazhattak, ahol egy koronglövő versenyen 
az igen szép második helyet szerezték meg. 
Az öt vadász ennél is nagyobb élményben 
részesült a kétnapos látogatás másnapján, 
minthogy „segédként” beállhattak Lazík Kár-
oly mellé, aki viszont a böllérversenyen mé-
rettette meg magát, s nem kis meglepetésre a 
csallóközcsütörtöki „csapat” lett a fődíjas.
Kellett is a siker, hiszen fárasztó időszak van a 
tíztagú vadászszervezet mögött. A hosszúra si-
keredett tél és a viszontagságos időjárás miatt 

rengeteg takarmányt kellett eljuttatni a vadál-
lományhoz, amit nehezített, hogy a vadászterü-
let nagy része szántó, nehéz hát megközelíteni 
az etetőket. Az igyekezet ellenére Berger János 
szerint az a tapasztalatuk, hogy a még mindig 
kemény fagyokkal ránk köszöntött márciusra 
már nagyon legyöngült a vadállomány, az álla-
tok teljesen felélték zsírtartalékaikat. „Kellene 
már a kiegyensúlyozott, meleg tavaszi idő. S 
jó lenne, ha kevesebb csapadékkal köszöntene 
ránk, mint a tavalyi, amikor is a  szaporodási 
időszakban hatalmas esőzések ritkították a 
vadállományt” — emlékezik az elnök, s hozzá-
teszi, szerencsére Csallóközcsütörtök földje 
jó vízelnyelő, vadászkörzetükben nem voltak 
nagy károk, de általában a Felső-Csallóközben 
érezhetően csökkent a vadállomány.
A vadászok napi teendőik mellett már a máju-
si Csallóközi Vadászati Ünnepségre készülnek, 
amely keretében megrendezik Bacsfán a járá-
si vadászkiállítást is, amelyen Berger Jánosék 
trófeái is láthatók lesznek majd.

-ris- 

A kemény tél legyöngítette a vadállományt

Köszönet 
támogatóinknak
Szervezési és egyéb objektív okok 
miatt elmaradt a Nyugdíjasok Klubja 
karácsonyváró ünnepsége, amit azon-
ban sikerült feledtetni a januári újév-
köszöntővel, minthogy a szépkorúak 
szervezetének támogatóiban a tisz-
telet és szeretet, na meg az adakozó 
kedv az esztendőváltással nem kopott 
meg — mondja lapunknak Posvancz 
Margit, a klub elnöke. A találkozót 
Őry Péter polgármester, Németh Ró-
bert alpolgármester is támogatta, a 
nyugdíjasok ajándékcsomagját, amely 
ezúttal tisztítószereket tartalmazott, 
pedig Puchala Zbigniew, a Rimon Kft. 
társtulajdonosa biztosította — aki im-
már sokadszor okozott kellemes meg-
lepetést konkrét ajándékával a nyug-
díjasoknak, akik elnökükön keresztül 
köszönik támogatóiknak, hogy róluk 
sem feledkeznek meg. Az ünnepségen 
az élő zenét Molnár László szolgáltat-
ta, ugyancsak kedvezményesen, így 
aztán jutott pénz a klub kasszájából a 
közös vacsorára is, ami még emelte az 
idei első klubnap hangulatát.
A jó kezdést némi megtorpanás kö-
vette, hiszen februárban csak egyszer 
találkoztak a klubtagok — egyébként 
kétheti rendszerességgel, keddenként 
tartják összejöveteleiket —, de márci-
us már a szokásos aktivitásokkal telt 
el: a nyugdíjasok igen erőteljesen 
hozzájárultak a helyi Vöröskereszt ál-
tal szervezett dőrejárás sikeréhez, sis-
kát, fánkot sütöttek a felvonulóknak, 
teával fogadták őket, és bekapcsolód-
tak a farsangfarki zenés szórakozás-
ba is, amelyre a kultúrházban került 
sor. Márciusban ezen kívül még két 
jubilánst is készülnek köszönteni, a 
70 éves Kiss Erzsébetet és a 80. szü-
letésnapját ünneplő Sill Ilonát, ami 
szintén hagyománynak számít a nyug-
díjasklub életében.

n-i

Közélet
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Falunk a múlt század elején
Újszülötteink

Rigó Filip

Divkó Roman

Nemec Antal

Kissová Viktória

Fájdalommal
búcsúztattuk

Františka Danielová, élt 68 évet

Ing. Moravčík Štefan, élt 72 évet

Író Tibor, élt 52 évet

  Bejelentkeztek
falunkba

Ing. Javor Rudolf, Pozsony

Ing. Javorová Mária, Stropkov

Tokovicsová Helena, Somorja

Tokovicsová Szabina, Somorja

Herco Lukáč, Vinohrady n/Váhom

Hercová Nikola, Vinohrady n/Váhom

Valacsay Tibor, Somorja

Valacsay Rozália, Somorja

Elköltöztek
falunkból

Sípos Tomáš, Pozsony

Kállay István, Felbár

Juruška Martin, Hurbanova Ves

Sípos Rudolf, Dunaújfalu

Rusánszky Dávid, Jányok
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A Hírnökkel kapcsolatos észrevételeiket, illetve közlésre szánt írásaikat 
a községi hivatal titkárságán adhatják le olvasóink félfogadási napokon.

A mi lexikonunk

A község mindennapi élete falusias jellegű 
volt. A mezővárosi fejlődés már századokkal 
előbb elakadt. Az országos vásárok ugyan 
hoztak bizonyos élénkséget a községbe, de 
ez csak a vásáros napokon éreztette ha-
tását. A hétköznapok egyébként kemény, 
a mostoha körülményekkel viaskodó pa-
raszti munkában teltek el. A kisgazdaság-
ok „családi üzemeknek“ számítottak, ahol 
mindenkinek, szülőknek, nagyszülőknek és 
gyermekeknek megvolt a napi elfoglaltsága. 
A család korán kelt. Az édesapa és a család 
felnőtt gyermekei állatgondozással kezdték 
napi munkájukat. Az időszaknak megfelelő-
en a korábbi vagy a későbbi reggeli órákban 
a mezőre indultak. Délben hazatértek ebéd-
re, ez előtt vagy után a nagyobb gondozás-
ra szoruló állatokkal (vemhes és igavonó 
jószággal) is foglalkozni kellett. A délutáni 
mezei munka után hazatérve az esti órák 
ismét állatgondozással teltek el. Téli időben 
a terményelőkészítés, az állatgondozás és a 
tüzelőfa beszerzése foglalkoztatta a férfia-
kat. Más oldalról ez az időszak több pihe-
nésre adott alkalmat.
A tavaszi, nyári és őszi időszakban, főleg 
aratás és cséplés idején 
emberfelettien kemény 
munkában teltek a napok. 
Nyáron napi 16-18 órát is 
dolgoztak az emeberek. Az 
asszonyok rendszerint a 
háztartási munkát végezték, 
de a kertben, a kapás növé-
nyek gondozásában és a be-
takarításban ők is kivették 
részüket. A gyermekek egész 
kicsi korban libákat, később 
a fiúgyermekek a teheneket 
őrizték rendszerint az utak 

árkainak füvesein. Serdülőkorban aztán 
rendszeresen végezték a mezőgazdasági 
munkát is. Az iparosok mellékfoglalkozás-
ként kisebb-nagyobb mértékben a föld mű-
velésével is foglalkoztak. A háztartásukhoz 
szükséges terményeket maguk termelték, 
háziállataikat maguk gondozták. A gazda-
sági munkások gyermekei vagy elszegődtek 
gazdasági cselédnek, vagy uradalmakban 
idénymunkásként dolgoztak ők is. A gazda-
ságokban dolgozók részére komoly évi jöve-
delmet jelentett a részaratás és cséplés. Az 
ipari vagy üzemi munkában foglalkozók is 
— szabadságukat kivéve — igyekeztek aratá-
si és cséplési munkát vállalni nyáron, mert 
ezzel évi kenyérgabonájukat, részkapálás-
sal pedig az állattartáshoz szükséges ta-
karmányt tudták megszerezni. A falun lakó 
emberek a legfontosabb élelmiszerrel ön-
magukat látták el. A gabonát a környékbeli 
malmokban őröltették, a kenyeret a minden 
házban meglevő kemencében sütötték meg, 
vagy később a község pékjénél süttették.

                                  (Forrás: Sill Ferenc 
Csütörtök mezőváros históriája)
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Február elsején, hazai közegben kezd-
te meg felkészülését a tavaszi idényre a 
csallóközcsütörtöki focicsapat, amely őszi sze-
replésével. elsősorban a táblázaton elfoglalt 11. 
helyével némi csalódást okozott a klub vezetői-
nek és szurkolóinak. A sportszervezet elnöke, a 
neves edző, id. Kállay Tamás szerint elsősorban 
a kapusposzton kialakult helyzet okozta, hogy 
elbizonytalanodott a csapat, s állítja, a keret-
ben, amely a felkészülést heti két edzéssel és 
egy mérkőzéssel abszolválta, mindenképpen 
„benne van, hogy a középmezőny élén fejezze 
be a bajnokságot”.
Az elnök szerint „szinte biztosíték erre”, hogy 
visszajött a csapathoz Roman Hudek edző, aki 
az elmúlt bajnokságban a „bronzéremig vitte 
a csapatot”, a játékosok nagy többsége nagy 
örömmel fogadta. Előnye a csapatnak az is, 
hogy igazából együtt maradt a csapat, mindösz-
sze Csémy Marián ment el, de időközben megy-
gyógyult a kapus Perényi Károly, s anyaegyesü-
letével, a Felbárral megegyeztünk abban, hogy 
a bajnokság végéig mindenképpen nálunk 
maradhat. Három újonc is készült a csapattal, 
„tehetséges, fiatal játékosokról van szó, szeret-

nénk megtartani őket, különösen a Kelet-Szlo-
vákiából, Lipanyból érkezett Samuel Župant és 
a námestovói Vladimír Lipiakot, akik Pozsony-
ban tanulnak, tehát vélhetően két-három évig is 
erősíthetnék csapatunkat” — mondja Kállay Ta-
más, s hozzáteszi: amíg nincs ifjúsági csapata a 
falunak, ez lehetne a fiatalítás és a csapatépítés 
új útja, amiben meg is egyeztek Hudek edzővel. 
A harmadik újonc a csapatban Slanina Richard, 
aki féléves vendégjátékra érkezett Csütörtökbe 
Békéről. „Sok függ a jó kezdéstől, úgy tűnik, 
ilyen tekintetben is megvan minden esélyünk 
arra, hogy mindjárt az elején elkezdjük a felzár-
kózást, hiszen március 13-án otthon fogadjuk 
Sárosfát, egy héttel később Csenkén játszunk, 
aztán kétszer egymás után újra otthon, éspedig 
Hodossal és Kisfaluddal. A gólarányunk jó, pon-
tokra van szükségünk, de a legfontosabb, hogy 
úgy játsszon a csapat, amely sok embernek sze-
rez örömöt, igazi sportélményt.”
A sportszervezet a stadion fejlesztésével is sze-
retne hozzájárulni ahhoz, hogy egyre többen 
látogassanak el a mérkőzésekre és jól érezzék 
ott magukat. Az évzáró taggyűlésen, amelyre 
január 26-án került sor, s amely iránt eddig 

nem tapasztalt érdeklődés 
nyilvánult meg — a 65 tagból 

hatvanan vettek részt a tanácskozáson, amelyen 
valamennyien megkapták új tagsági igazolvá-
nyukat — arról született döntés, hogy modern 
szociális helyiségeket, berendezéseket építenek 
ki, ami egyelőre komoly hiány a stadionban. A 
projekt kész, befektetőket, támogatókat keres 
a vezetőség, a kivitelezési munkálatok a tagok 
magukra vállalták, önerőből elvégeznék.
És még egy eseményről tájékoztatta lapunk 
olvasóit Kállay Tamás elnök: lezajlott ugyanis 
az immár hagyományos kártyaverseny, amely 
ugyancsak öregbíti a klub nevét, hiszen egyre 
nagyobb a verseny iránti érdeklődés a szomszé-
dos falvakban is. Az idei versenyt a 256-os játék-
szabály szerint játszották, a kiesési versenyben 
nyolc díjért küzdöttek a versenyzők, a döntőt 
végül a hazai Csöllei Tibor nyerte az ugyancsak 
csütörtöki születésű, de Pozsonyban élő Tiki 
Jánossal szemben. A versenyre a kultúrházban 
került sor, ahová sokan ellátogattak olyanok is, 
akik a versenybe nem kapcsolódtak be, nekik 
az igazi élményt — Kállay elnök szerint — a fi-
nom pacalgulyás és a cigánypecsenye jelentette 
— merthogy az volt a kártyaverseny menüje.                                                                                            

 N.S. 

A középmezőny élén a helyünk

Segítünk?
Tiszteletre méltó dolog, hogy a nehéz gazdasági helyzet 
ellenére az ország nem szüntette meg azt a lehetőséget, 
hogy a természetes és jogi személyek, tehát az alkalmazot-
tak, a vállalkozók és vállalkozások adójuk két százalékáról 
maguk rendelkezhetnek, segítve ezzel a nekik szimpatikus 
civil szervezeteknek. Lapunk örömmel értesíti olvasóit, 
Csallóközcsütörtök adózó polgárait, hogy községünkben 
három szervezet felel meg a törvényi előírásoknak és 
fogadhatja a két százalékos felajánlásokat. Hogy könnyebb 
legyen a választás, az alábbiakban közüljük ezen polgári 
társulások nevét és adatait, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy adójuk két százalékával a mi szervezeteink egyikét 
támogassák.

Pomôžeme?
Je príjemnou spávou pre občiansku spoločnosť, že napriek 
vážnej hospodárskej kríze štát nezrušil možnosť pre 
právnícke a fyzické osoby rozhodnúť o tom, kto  môže využiť 
dve percentá z ich daní, ktorému občianskemu združeniu 
pomôžu dosiahnuť jeho ušľachtilé ciele. Náš občasník s 
úctou a radosťou oznamuje svojim čitateľom, daňovníkom 
obce Štvrtok na Ostrove, že aj v našej dedine pracujú tri 
takô občianske združenia, ktoré spĺňajú podmienky na 
prijímanie podpory od občanov vo forme dvoch percent z 
ich daní. Nižšie uvádzame ich mená a všetky údaje, ktoré 
treba uvádzať na formulári, ktorým občania daňovníci a 
právnícke osoby môžu poukázať dve percentá svojich daní 
aj „našim” miestnym občianskym združeniam.

Občianske združenie 
spoločnosť Štvrtočanov Svätého 
Jakuba
sídlo: Štvrtok na Ostrove č. 448
právna forma: Občianske združenie
IČO: 37985639

Združenie maďarských rodičov 
na Slovensku pri ZŠ s VJM

sídlo: 930 40 Štvrtok na Ostrove 416
právna forma: Občianske združenie
IČO: 35626356/170

Footbal Club 
Štvrtok na Ostrove

sídlo: 930 40 Štvrtok na Ostrove
právna forma: Občianske združenie
IČO: 31822444
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