
HÍRNÖK
A csallóközcsütörtökiek lapja

Találkozzunk 
a szavazóhelyiségben!
Mint bizonyára tudják a Hírnök olvasói, 

a Szlovák Köztársaság Nemzeti Taná-
csának 347/2011 számú törvénye értelmé-
ben Pavol Hrušovský, a szlovák parlament 
elnöke 2012. március 10-ére, szombatra írta 
ki az előrehozott parlamenti választásokat.
A választásokkal kapcsolatos feladatokat 
a törvénynek megfelelő módon a helyi ön-
kormányzat, illetve a polgármesteri hivatal 
is elvégezte. Csallóközcsütörtök ezúttal is 
egy választókörzetnek minősül, a szavazás-
ra pedig – szokásosan – a községi hivatal 
üléstermében kerül sor. Megtörtént az ur-
nabizottság jegyzőjének kinevezése is, aki 
Feketevízi Erika lesz. Megtörtént az urna-
bizottság tagjainak kinevezése (Both Ádám, 
Kiss Jolán, Kovács Rozália, Podobek Veroni-

ka és Štica Éva), és megvalósult a bizottság 
alakuló ülése is, február első felében pedig 
minden választópolgár megkapta a jelöltek 
névsorát.
A csallóközcsütörtöki képviselőtestület arra 
kéri falunk választásra jogosult polgárait, 
hogy a kialakult nehéz gazdasági és szoci-
ális helyzet, a társadalmi és politikai élet-
ben tapasztalt feszültségek ellenére éljenek 
alapvető jogaikkal, a lehető legnagyobb 
számban járuljanak az urnákhoz és bizo-
nyítsuk: nem közömbös számunkra Szlová-
kia sorsa, s nem mindegy, ki képvisel majd 
bennünket a parlamentben. Találkozzunk 
hát a szavazóhelyiségben!

Tisztelettel: 
a helyi önkormányzati képviselőtestület  

Petőfi Sándor: 

Feltámadott 
a tenger
Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.

Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.

Reng és üvölt a tenger,
Hánykódnak a hajók,
Sűlyednek a pokolra,
Az árboc és vitorla
Megtörve, tépve lóg.

Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre
Bőszült tajtékodat;

Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!
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Törvényből fakadó kötelessége minden 
önkormányzatnak, hogy elkészítse éves 

költségvetési tervét, ennek megfelelően jár-
tunk el mi is, itthon, Csallóközcsütörtökben. 
Helyi hagyományainkhoz tartozik az is, 
hogy a költségvetési tervet nemcsak közvi-
tára bocsátjuk elfogadása előtt, hanem az 
is, hogy a már elfogadott keretszámokat is 
közre adjuk, jelesül lapunkban, a Hírnök-
ben, ezúttal e számunk nyolcadik-kilence-
dik oldalán, s mint máskor is tettük, ezúttal 
is olvasható a dokumentum szlovák és ma-
gyar nyelven egyaránt.
A számokból sok minden kiolvasható, de 
talán nem minden, ezért szeretnék né-
hány gondolatot hozzáfűzni tervünkhöz. 
Kiegyensúlyozott költségvetést terveztünk 
be, 30 ezer eurós tartalékkal. Akkor, ami-
kor minden önkormányzat pénzszűkére 
hivatkozik, minek a tartalék? – kérdezhetik 
sokan. Több oka is van ennek, az egyik az 
elmúlt négy év tapasztalata, amikor az or-
szágos költségvetési prognózisból kiindul-
va terveztünk, majd év közben többszöri 
módosítást eszközölt az előrejelzéseiben 
a pénzügyminisztérium, amiből minden 
alkalommal úgy „jöttünk ki”, hogy a végén 
jelentősen csökkent költségvetési bevéte-
lünk. A válság tart, az ország éppen par-
lamenti választásokra készül, több párt is 
azt sugallja, szükség lesz új költségvetési 
tervre, mindenezek alapján úgy gondolom, 

indokolt, ha saját ügyeinket úgy intézzük, 
úgy tervezünk, hogy az esetleges válto-
zások ne érjenek bennünket meglepetés-
ként. A tartalékalap kialakítását azonban 
az is indokolttá teszi, hogy bármikor je-
lentkezhetnek olyan váratlan kiadások, 
amelyekkel előre nem lehetett számítani. 
Tavalyi példát tudok erre felhozni, amikor 
is nekünk kellett megoldanunk a csatorna-
átemelő állomások felújítását, ami húsz-
ezer euróba került. (Csak mellesleg jegy-
zem meg, hogy a csatorna üzemeltetése 
nem a mi feladatunk volt, ennek ellenére a 
működőképesség biztosítása miatt nekünk 
kellett a zsebünkbe nyúlni. De utoljára, ezt 
ígérhetem a falu lakosságának. Időközben 
ugyanis száz százalékban önkormányzati 
tulajdonú korlátolt felelősségű társaságot 
alapítottunk, amely minden engedéllyel 
rendelkezik ahhoz, hogy július elsejével 
átvegye a csatornahálózat üzemeltetését!)
A költségvetés szempontjából továbbra 
is nagy terhet jelent az iskola és az óvoda 
fenntartása, hiszen közismert, hogy – saj-
nos – egyre kevesebb a gyermekáldás a csa-
ládokban, ebből adódóan a tanulók száma 
is csökken iskoláinkban, ugyanakkor az 
állami hozzájárulás az iskola működteté-
séhez továbbra is normatív támogatásként 
érkezik - ahogy mondani szokás: fejkvótát 
kapunk -, s ez gond. Ugyanakkor az önkor-
mányzati testület egy emberként kiáll isko-

lánk és óvodánk mellett, tehát készek va-
gyunk mindent megtenni fenntartásukért, 
működésükért, bízva abban, hogy ezt az 
elszánásunkat falunk lakossága is megérti.
Ugyanez vonatkozik civil szervezeteink tá-
mogatására is. Az én véleményem szerint 
az olyan válságos időkben, amikor szinte 
minden család kisebb-nagyobb gazdasági 
és szociális gondokkal küszködik, fontos, 
hogy működjenek azok a közösségek, ame-
lyek valamilyen plusz értéket hoznak létre 
munkájukkal. S itt nemcsak a tűzoltókra 
gondolok, akik biztonságunkat is erősítik, 
a vadászokra, akik természet- és környe-
zetvédelmi feladatokat is ellátnak vagy a 
leghumánusabb tevékenységet, a véradást 
szervező Vöröskeresztre, hanem például a 
Szent Jakab Társulásra, amely még falunk 
történelmi értékeinek a megmentését is 
felvállalja sok más munkája mellett, a 
Csemadokra vagy a cserkészekre, ahol 
a fiatalokkal foglalkoznak, a nyugdíja-
sok klubjára, amely idős polgártársaink 
hétköznapjait fényesíti, nem is szólva a 
sportszervezetről, amely hétről hétre több 
tucat embernek nyújt hétvégi szórakozást. 
De említhetném a Daloskört is, amely már 
az ország határain túl is ismert, s öregbíti 
Csallóközcsütörtök jó hírét. Azt hiszem hát, 
hogy az ő támogatásuk is indokolt.
Egyéb terveink és céljaink kapcsán fontos-
nak tartom elmondani, hogy folytatjuk a 
községi hivatal hőszigetelését, a nyílászá-
rók cseréjét követően a falak burkolására 
kerül sor tavasszal, ami nemcsak az energia 
megtakarítása szempontjából lesz fontos, 
hanem esztétikai okok miatt is, hiszen új 
küllemet kap az épület. A másik kérdés, 
amiről szólni kell, a hulladékgyűjtő- udvar 
sorsa. Az építkezési munkálatok már befeje-
ződtek, sajnos a műszaki felszerelésre kiírt 
közbeszerzési pályázatunkat meg kell ismé-
telni az illetékes minisztérium akaratából. 
A döntés okát nem ismerjük, de mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy a szük-
séges felszerelés (prés, konténerek, traktor) 
mihamarabb megérkezzen, s a koranyáron 
már üzemképes lehessen a gyűjtőudvar.

Őry Péter polgármester       

Kiegyensúlyozott költségvetéssel
Közélet2



Mindennapjainkhoz hozzátartozik, hogy 
az emberi szenvedés, fájdalom, tragédi-

ák láttán sokszor hangzik el az ember ajkáról 
az ilyen és hasonló megjegyzés: „Megverte az 
Isten!”, „Hiába, Isten büntetését nem lehet el-
kerülni!”, „Az Isten nem ver bottal!”
Hogyan szól a keresztény ember válasza az ilyen 
megjegyzéseket hallván? Vagy hívő ember is 
beszélhet így? Valóban büntető Isten a mi Iste-
nünk? Életünk minden pillanatában rettegnünk 
kell, hogy vajon mikor sújt minket is büntető 
kezével?
Már az ószövetségi Szentírás úgy mutatja be 
Istent, mint a nagy „Pedagógust”. Pedagógiája 
tökéletes, nem csúszhat bele hiba. Ő nem 
téved, Ő „nem fog mellé”. Aki átadja magát Is-
tennek, hogy Ő nevelje, aki Isten pedagógiájától 
várja élete megoldását mondván: - „Istenem, Te 
alakíts át és senki más!” – abból az emberből 
lesz valaki. Mégpedig Isten remekműve!
A nagyböjti szentírási részletek azt a történelmi 
tényt tárják elénk, hogy Isten meghallotta egy 
nép kiáltását. Ez a nép Istent hívja, hogy szaba-
dítsa meg a szenvedéstől. Isten mondja: „Láttam 
népem nyomorúságát Egyiptomban és hallot-
tam jajkiáltásait a munkafelügyelők kegyetlen-
sége miatt. Ismerem szenvedését, leszálottam 
tehát, hogy megszabadítsam az egyiptomiak 
kezéből és kivezessem arról a földről, más jó és 
tágas földre, tejjel-mézzel folyó országba”.
Ez a nép azért kiált Istenhez, mert a szenvedés-
től való szabadulást várja tőle. Ez a nép hisz 
abban, hogy Istennek nem telik kedve a fájda-
lomban és a szenvedésben. Isten nem akarja 
büntetni az embert, nem akarja, hogy tragédiák 
érjék. „Hiszen mindent azért teremtett, hogy 
legyen, és a világ teremtményei az üdvösség-
re szolgálnak. Nincs bennük pusztító méreg 
és a földön nem az alvilág uralkodik” – olvas-
suk a Bölcsesség könyvében.
Amikor Isten az embert pedagógusként kezébe 
veszi, hogy alakítsa és nevelje, akkor az első 
mozzanatban mindig megtérésre szólítja fel. 
Pedagógiai tevékenysége arra irányul, hogy az 
ember megtérjen és éljen. Ha az ember ellenáll 
ennek, akkor Isten a szenvedés eszközét veszi a 
kezébe: „A jó és balsors, az élet és a halál, a 
szegénység és a gazdagság: minden Istentől 
van” – olvassuk Sirák fia könyvében. 

Hogy Isten mennyire dolgozik ezzel a pedagógiai 
eszközzel, a választott nép történetében figyel-
hető meg. Ez a nép a szenvedést mindig Isten 
büntetésének, verésének látja, ami a bűn követ-
kezményeként szakadt reá. Ezáltal jut el a felis-
merésre: Isten az, aki a szenvedéssel az embert 
meglátogatja, de ugyanakkor egyedül Ő az, aki a 
szenvedés keresztjétől megszabadíthat. Az előb-
bit eszközül akarja, hogy az utóbbi legyen egy 
örökkévalóságon át osztályrészünk. Az égő csip-
kebokorból való jelentkezésével is ezt az akara-
tát közli. Bemutatkozásában - „Aki vagyok” 
- feltárja, hogy az ember iránti szeretetében 
és pedagógiájában nem fog megváltozni. En-
nek lényegét is elárulja a Mózesnek adott kül-
detés tolmácsolásában. A nagy próféta a lángoló 
csipkebokrot figyelve felfedezi annak az igazi és 
hűséges Istennek arcvonásait, aki majd Jézus ál-
tal így szól a megváltott emberhez: „Én veletek 
vagyok minden nap, a világ végéig” (Mt 28, 20).
Az Ószövetség szemléletét tehát így lehetne ösz-
szefoglalni: a bűnös ember szenved.
Ezzel szemben áll az Újszövetség szenvedés-
értelmezése, melyet Jézus kereszthalála nyitott 
meg. Az Újszövetség nemcsak arra mutat rá, 
hogy a bűnösnek bűnhödnie kell, hanem arra 
is, hogy az ártatlan Bárány is üldöztetésben ré-
szesül, mert Jézust, mint Isten szeplőtelen Bá-
rányát szegezték föl a keresztre. Jézusban tehát 
megjelenik az ártatlan Szenvedő. De az Ő szen-
vedése is a bűn büntetése. Azzal a különb-
séggel, hogy az Újszövetség ártatlan mártírja 
nem a saját bűnei miatt lesz áldozattá, ha-
nem mások vétkei miatt megy a keresztfára. 
Az emberek azon cselekedetei miatt szenved, 
melyek sötétséget árasztanak a világba. Isten 
azonban végtelen jóságában nem engedi meg, 
hogy a világban a sötétség uralkodjék. Ezt a 
csodálatos világosságot árasztotta felénk Szent 
Fiának ártatlan szenvedése által. Amikor Jézus 
a keresztre megy, megsemmisíti az ember bű-
neit, és ezáltal gyújt világosságot. Példát mutat 
az embernek a bűn megsemmisítésére és a vilá-
gosság „megteremtésére”.
Az Atya akarata az, hogy Jézus nyomában so-
kan legyenek azok, akik az Ő példája szerint 
világosságot árasztanak a történelem folya-
mán, akik ártatlan bárányként, tiszta szívvel 
tudnak áldozatok lenni mások bűnei miatt. 

Így a szenvedés már nem büntetés! Nem Isten 
verése, hanem küldetés rejlik benne. Az a kül-
detés, hogy ártatlan szenvedésem által Jézus 
nyomában járva megsemmisítem a sötétséget, 
és világosságot árasztok helyébe. Ez az Újszö-
vetség emberének lehetősége.
Jézus megállapítja, hogy minden ember bűnös, 
hogy mindenki Isten ítélete alá esik. De ugyan-
akkor feltárja a bűnbánat útját, mely a megiga-
zulás ajándékában részesíti az embert. Ám ez a 
megigazult állapot nem mentesít a szenvedés-
től. Ezután lesz Jézus nyomában ártatlan szen-
vedővé az ember. Gyümölcstermővé, mert bűn-
bánata által megépítette a kegyelem útját Isten 
felé, aki benne százszoros termést hoz. Így lesz 
igaz az, hogy ha egy ember ott fekszik a kórházi 
ágyon, súlyos teherként nehezedik rá betegsé-
ge, akkor két lehetőség áll előtte. Szenvedhet 
ószövetségi értelemben, mondván: „Meg-
büntetett az Isten!” De szenvedhet újszövet-
ségi szemlélettel is: tiszta szívvel, ártatlanul 
odalép Jézus nyomába, és betegségét úgy 
fogadja, hogy világosságot gyújtson azzal a 
környezetében.
Az ember szenvedhet Ádám nyomában járva, de 
szenvedhet Isten Fia nyomában is. Jézus nyomá-
ban járva a szenvedésnek nincsen „isten-verés” 
íze. Jézus mindennap felkínálja a választás le-
hetőségét:

„Gyermekem! El kell fogadni a rosszat is, 
sőt el is kell viselni azt.
Ne állj meg utadon, csak kapd el menetközben, 
mert ezért indítottalak el ezen az ösvényen.
Terhe alatt leroskadsz, mozdulni sem tudsz, 
a sötét s a magány
csömörében elterülsz a földön...
mindezt ismerem, Gyermekem, 
mindezt végigéltem én is, Fiam.
Haláltusám ez volt!
Át kell rajta esni, ez a megváltásom rendje, 
szabálya,
meg kell előbb halni, hogy föltámadhassunk, 
szenvedni kell, hogy meghalni tudjunk, 
s a szenvedés előtt
meg kell ismerkednünk a haláltusával is...
Ne menekülj a szenvedés elől. Fogadd el.
Minél csúfabb, minél nehezebb, annál nagyobb 
erővel vállald,
s szenvedj,
halj meg!
Az igazi ÖRÖM csak utána jön...”

Mgr. Nagy Tibor, 
udvardi plébános, püspöki tanácsos
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Az óvodai beíratások táján sok szülő 
teszi fel ezt a kérdést szakember-

nek, rokonnak, ismerősnek, hasonló korú 
gyermeket nevelő szülőnek vagy egysze-
rűen csak saját magának. Hiszen minden 
gyerek külön egyéniség, ráadásul eltérő 
fejlődési szinttel: mi van, ha éppen az én 
gyermekem az, akit rossz ötlet óvodába 
íratni? Vagy az óvoda tényleg mindenki 
számára ideális megoldás? A válasz rövid 
és egyszerű: igen, szinte mindenkinek. 
Jó a kisgyereknek, mert több inger éri, 
mint otthon vagy a játszótéren eltöltött 
1-2 órában; megismerhet másokat, meg-
tapasztalhatja, hogy milyen közösségben 
élni, alkalmazkodni, milyen az együtt-
játszás, a barátkozás; más játékokkal 
játszhat, változatosabban, mint otthon; 
fejlődik a fantáziája, megtanul számtalan 
írott és íratlan közösségi szabályt, ami fel-
készíti őt életének következő állomására, 
az iskolára; korának megfelelő tudásra 
tesz szert versek, mesék, dalok, mondó-
kák, játékok körében;  hozzászokik egy 
pontos napirendhez, rendszerhez, ami a 
kötelességérzet, később a feladattudat, 
majd a felelősség és teljesítőképesség 
alapja lesz.
Jó a szülőnek is, mert az anya visszame-
het dolgozni vagy éppen tovább képez-
heti magát. Jelenleg kevesen engedhetik 
meg maguknak, hogy ne, vagy csak a ma-
guk választotta időpontban térjenek vissza 
a munkahelyükre, ráadásul a legtöbben 
örülhetnek, ha van még hova. Éppen ezért 
egy munkahelyéért aggódó, ideges anyá-
nak és a gyermeknek is jobb megoldás az 
óvoda. 
Sokan mondják, hogy azért íratják a 
gyereket óvodába, mert otthon csak 
unatkozik, kell neki a társaság. Ez így 
is van, a gyermeknek az optimális fejlő-
déshez szüksége van kortársakra, közös-
ségre, a társas érintkezésre. Közösségben 
a gyerekek megtanulnak alkalmazkodni 
egymáshoz, már nem csak „én” van, el kell 
fogadniuk a külső irányítást és el kell sa-
játítaniuk bizonyos szabályokat. Barátokat 

szereznek, nyitottá válnak új kapcsolatok-
ra, így könnyebb leválniuk a szülőről. 
A mai teljesítménykövetelő világban 
sokszor a szülők már az óvodában 
sokrétű képzésben részesíttetik gyer-
meküket – pénzt és időt nem kímélve. Az 
amúgy is rohanó világban a kisgyerekek 
az őket ért túl sok ingertől kimerülnek, 
elfáradnak, de mert látszólag azonosul-
nak a szülők elvárásaival, nem tiltakoznak. 
Az idegrendszer fokozott megterhelése a 
gyermeknél a későbbiekben pszichés tüne-
tekben, betegségben (gyakori has- ill. fejfá-
jás, étvágytalanság), esetleg agresszióban 
nyilvánulhat meg. Ezek a tünetek gyakran 
az iskolát megelőző évben fordulnak elő. 
Ezek ismeretében és sokévi tapasztala-
tom alapján vallom, hogy az óvodában 
zajló élet központjában inkább a játék 
és a családias légkör álljon. Az óvoda el-
sődleges célja pedig az legyen, hogy olyan 
körülményeket teremtsen, amelyek az oda 
járó gyermekeknek biztosítanak minden 
olyan feltételt, mely a nyugodt, elmélyült 
játékhoz szükséges. A gyerekek ugyanis 
a játék segítségével tanulnak, fejlődnek 
úgy, hogy mindezt még élvezik is! Ne fosz-
szuk meg ettől őket, hiszen a játék kicsiben 
maga az élet!
Óvodáskorban az aktív játék mellett 
a pihenés is meghatározó tényező. 
Vannak gyermekek, akik kiscsoportba úgy 
érkeznek, hogy otthon nem alszanak ebéd 
után. Sokszor a szülők mondják is az óvó-
nőknek, hogy „sose alszik délután, nincs 
szüksége rá! Ne is erőltessék, mert akkor 
nagyon nehezen alszik el otthon, olykor 
csak este tízkor”. Ha egy kisgyermek nem 
alszik délután, annak oka van, hiszen 
minden egészséges kisgyerek szeret 
aludni, és igényli az alvást. Ha otthon 
nem késztetik erre (csak a babakocsiban, 
a bevásárláskor), ha állandó a zaj, ha 
nincs napi rendszeresség, amiben fontos 
a délutáni alvás, akkor a gyermekek igye-
keznek megfelelni ezeknek az elvárások-
nak, és nem alszanak. De az csak látszat, 
hogy nem szeretne aludni a gyermek! A 

gyermekeknek szükségük van pihenésre, 
alvásra, a dinamikus napszakok után a 
csendre, a nyugodt élményfeldolgozásra, 
ami nagyban elősegíti a tanulást, az in-
formációk elraktározását, végső soron az 
„okosodást”.
Gyermekünk egészséges és kiegyensú-
lyozott fejlődése a legfontosabb. Ennek 
alapja óvodánkban a jól összeállított 
és következetesen betartott napirend, 
melynek egyik tevékenysége a délutáni 
pihenő. Tapasztalatból állítom, az alvás-
hoz nem szoktatott gyermek is álomba 
szenderül az óvodában, ugyanis a délelőt-
ti tevékenységek olyannyira kifárasztják, 
hogy alighogy a párnára ér a feje, elalszik. 
Ez még inkább így van, ha a gyermek na-
pirendjébe már beépült a délutáni alvás. 
Ha az óvodai napirendet összehangoljuk 
az otthonival, az esti lefekvéssel sem lesz 
annyi gondunk. 
Vannak gyerekek, akiknek túl sok energi-
ájuk van, így nehéz őket este ágyba dug-
ni. Figyeljünk, hogy az esti lefekvés ideje 
ne legyen későn. Ha gyermekünk nem 
tud elaludni időben, a lefekvés előtti egy 
órában hangolódjunk rá az alvásra. Vé-
gezzünk „csendes” tevékenységet. Beszél-
gessünk halkan, meséljünk félhomályban, 
dúdoljunk, teremtsünk meghitt hangula-
tot. Ilyenkor már semmiképp se történjen 
olyan dolog, ami felpörgeti a gyereket. 
Szoktassuk hozzá, hogy legkésőbb nyolc 
órakor ágyban legyen. 
Napjainkban egyre jobban megváltozik 
a szülők szerepe a gyermeknevelésben.
A munkahelyeken a szülőkre nagyobb 
kötelezettségek, terhek hárulnak, a gye-
rekekre egyre kevesebb idő jut. Ezáltal a 
gyerekek többsége a nap nagy részét az 
óvodában tölti. Ezért próbálunk olyan lé-
tet biztosítani a hozzánk járó óvodásaink-
nak, hogy jól érezzék magukat nálunk, az 
óvodás kor végéig a játék legyen a legfőbb 
tevékenységük, mert így az iskolában ta-
nulás, a munka is megőrzi majd játékos 
jellegét.

Nagy Erzsébet igazgató

Oktatásügy

Az óvoda mindenkinek jó?
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Hangulatos 
télbúcsúztató
Kegyeibe fogadták az idén az égiek Csallóközcsütörtök 

idei első nagy „szabadtéri” rendezvényét, a dőrejá-
rást, amellyel immár évek óta hagyományosan a Vöröske-
reszt helyi szervezete örvendezteti meg falunk polgárait. 
A szibériai zimankó, a szeles és csapadékos idő után feb-
ruár 18-án szinte verőfényes tavaszban indulhatott kör-
útjára zene kíséretében a huszonhárom maszkos dőrejá-
ró, hogy a népi hagyományoknak megfelelően a farsangi 
időszak végének közeledtével télbúcsúztató menetükkel, 
a bábu elégetésével szórakoztassák a falu lakosságát. A 
jó időnek köszönhetően az idén a falujárás elhúzódott, 
mintha a maszkosok is, kísérőik is élvezték volna, hogy 
kellemes sétával, ugra-bugrával a szabadban tölthetik el 
délutánjukat. 
„Az igazi öröm az – teszi hozzá az értékeléshez Szalay 
Alice, a szervezet elnöke -, hogy falunk lakossága már vár-
ja a rendezvényt. Szinte már szólni sem kell a tűzoltóknak, 
jönnek, hogy vigyázzák az utat, közlekedési szempontból 
biztosítsák utunkat, a nyugdíjas klub tagjai pedig szintén 
szinte már hagyományosan siskával, fánkkal, forralt bor-
ral és egyéb üdítővel várják a Fundusban a menetet, de 
sokan vannak olyanok is, akik a házuk előtt állítanak meg 
bennünket, hogy szendviccsel, finom kávéval kínáljanak 
bennünket. Azt hiszem nem túlzás és nem is öndicséret, 
ha azt mondom, az egész falu együtt él a dőrejárással.” 
Az elnök asszony szavait igazolja az a tény is, hogy sokan 
gyűltek össze este a télűzés szimbólumának minősülő 
bábuégetésre is, majd a kultúrházban, ahol a dőrejárás 
záróakkordjaként ezúttal gulyáspartit tartottak. 
A Vöröskereszt helyi vezetősége, persze, nagy figyelem-
mel készíti elő a tagság legfontosabb küldetése teljesí-
tésének – a véradásnak - a feltételeit, hiszen köztudott, 
hogy tavaly „felsőbb rendelettel” gyakorlatilag megszün-
tették a csoportos véradás feltételeit azáltal, hogy a kö-
zös autóbusz használatát nem fizetik meg a véradóknak. 
Ennek következtében – az elnök asszony tájékoztatása 
szerint - már nem Dunaszerdahelyre, hanem a közelebbi 
Pozsonyba, a ružinovi kórházba készülnek április 20-án, 
mert így „állni tudják” a mikrobusz költségeit. És kész 
már a további közös akciójuk terve is, nevezetesen az 
egészségügyi-rehabilitációs táborozásuké, amelyre az 
idén május 19-20-án kerül majd sor. A csoport ezúttal 
is Magyarországra látogat, csak éppen Hévíz helyett az 
idén Sárvár lesz közös kikapcsolódásuk helyszíne – tájé-
koztatta lapunkat Szalay Alice.

-is-   
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Talán nem nevezhető elvetemültnek 
az a gyerek, aki a szünidő végén már 

várja a találkozást társaival, tanáraival. 
Elmondhatom, hogy kis falunkban több 
ilyen gyerkőc is van, mert immár harma-
dik éve közkívánatra szervezzük meg a 
Téli unaloműzés fantázianévre hallgató 
rendezvényünket. Az idén több mint har-
minc gyerkőcöt láttunk vendégül. Az első 
nap az alkotás jegyében zajlott. Újévi sze-
rencsefigurákat, hóemberes üzenőtáblát, 
de mécsestartót is készíthettek a gyerekek. 
A második napon a versenyeké és a játéké 
volt a főszerep. A feladatok felölelték az 
advent és a vízkereszt közötti időszak nép-
szokásait. Így a négytagú csapatok kereszt-
rejtvényt fejtettek, felelniük kellett téli ün-
nepekkel kapcsolatos találós kérdésekre. 
A kreativitást a csapatok a névadáskor mu-
tathatták meg, hisz a nevezés feltétele az 
ünneppel kapcsolatos fantázianév kitalálá-
sa volt. A két nap sikerét lelkes szülők és 
volt diákok segítették, amiért külön köszö-
net Csóka Zsuzsának és Kolláth Lubicának. 
A verseny díjairól pedig Szabados Katalin  
és Molnár László gondoskodott – nekik is 
köszönet érte.  Az összejövetel végén min-
den gyerkőc megkapta a Játékvár 2012-es 
naptárát, melyen minden hónap mellé 
más-más gyerkőc illusztrációja került. 
A januári hónapban még egy alkalom-

mal találkoztunk a gyerekekkel, ez az 
összejövetel kicsit ünnepélyesebb volt, 
hiszen kultúrműsorral és a gyerekek 
által készített ajándékokkal köszöntöt-
tük a helyi nyugdíjasklub tagjait. Ez az 
alkalom nemcsak annak a célunknak fe-
lelt meg, miszerint erősíteni szeretnénk a 
kapcsolatot a helyi tömegszervezetekkel, 
hanem annak is, hogy a generációk talál-
kozzanak. A nyugdíjasklub elnöknőjével 
Posvancz Margit nénivel megegyeztünk 
abban, hogy a jövőben rendszeresen szer-
vezünk közös programokat.
A februári hónap a közösségi életünkben 
a farsang és a baráti kapcsolatok építge-

tésének jegyében telt. A csütörtöki Játszó-
ház mintájára megalakult légi Méhecskék 
csoport vezetőitől meghívást kaptunk egy 
járási szintű meseillusztrációs versenyre, 
amelyre 14 tanulónk nevezett be. Ami pe-
dig a farsangot illeti: februári játszóházunk 
mottója mi más lehetett volna, mint az ”Itt 
a farsang áll a bál”.  Sok szép álarcot, far-
sangi hűtőmágnest készítettünk, s a jó han-
gulathoz a farsangi fánk is hozzátartozott. A 
délelőtti foglalkozás jó hangulata este csak 
fokozódott – merthogy akkor került megren-
dezésre nagy sikerrel a szülők által szerve-
zett iskolai bálra. Soha rosszabb farsangot!

Sill Zsuzsanna 

Téli unaloműző

„Menjetek ki a természetbe, s ismerjétek 
meg egymást ott, ahol az ember őszinte lesz.” 
Móricz Zsigmond idézetét cserkészcsapa-
tunk tagjai sokszor megtapasztalhatták a 
nyári táborok alkalmával vagy az erdei túrák 
során, de a természetet nemcsak nyáron, té-
len is érdemes kutatni. Ezért március első 
felében évről-évre kisétálunk a németsóki 
erdőbe, hogy megfigyeljük a természet las-
sú ébredését és keressük hóvirágot - a ta-
vasz első hírnökét. Nem volt ez másként az 
idén sem, s mert az időjárás is a kegyeibe 
fogadott bennünket, már most tudjuk, hogy 

„kirándulásunkat” jövőre is megszervezzük.
A február a farsangi szokások hónapja. És a 
mulatozásból a cserkészek sem maradhat-
nak ki. Február 18-án a csenkei cserkészek-
kel közösen ünnepeltük a farsangi időszak 
végét és jelmezekbe öltözve búcsúztattuk a 
telet.  Mulatságunknak a csenkei cserkész-
otthon adott helyet. A résztvevők a sztárvi-
lágból merítettek ötleteket a Hulló csillag 
születik című műsorhoz, ahogy a zsűrit is 
a mi „Falusi Mariannunk, Kozsónk, SP-nk 
és Ganxta Zoleenk” alkotta. A tavaszi szü-
netben pedig egy estét közösen töltöttünk 

el a csapattagokkal. Kiértékeltük program-
jainkat és megbeszéltük tavaszi terveinket. 
Aztán éjszakába nyúló maffia-partit tartot-
tunk.
Örömmel számolok be arról, hogy a ma-
gyarországi Nemzetpolitikai Tárcaközi Bi-
zottság februári ülésén a Szlovákiai Magyar 
Cserkészszövetséget a nemzeti jelentősé-
gű intézmények közé sorolta. A Szlovákiai 
Magyar Cserkészszövetség számára ez nagy 
elismerést jelent a több mint 20 éve tartó if-
júságnevelő, értékőrző munkájáért.

Elek Klára

Elismerés értékőrző munkánknak
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„A falunkban működő Csallóköz csü-
törtökiek Szent Jakab Polgári Társulása 
2012-ben újra regisztráltatta magát és 
jogosult az adófizetők által felajánlható 
két százalék fogadására. A múlt évben 
társulásunk az adókból összesen 2 093 
eurót kapott és az előző években fel-
ajánlott adományokkal együtt 4 040 
eurót költött a Fájdalmas-szobor fel-
újítására és áthelyezésére. Az adóból 
beérkező adományokat társulásunk 
kizárólag templomunk és falunk kultu-
rális örökségeinek karbantartására és 
szépítésére fordítja.” Ez is elhangzott 
a polgári társulás évzáró taggyűlésén, 
amelyen értékelték az egész elmúlt évet 
és meghatározta legfontosabb feladata-
it 2012-re. 
Nagy Tibor elnök szerint a tagság pozití-
van értékelte az elmúlt évet, hiszen min-
den tervezett rendezvényt sikerült meg-

valósítani és szinte minden kezdeménye-
zésüket nagy érdeklődés, tömeges rész-
vétel övezte. Az idézett esemény, a Piéta-
szobor felújítása azonban kiemelkedő 
figyelmet kapott az értékelésen, mert az 
elnök szerint „hosszú évek munkájának 
az eredménye, hogy a Fájdalmas képként 
is emlegetett szobor végre a temetőben 
áll és felújítva”. A társulás azt tervezi, 
hogy az idén parkosítják környékét.
És újra „nagy fába vágta fejszéjét” a 
társulás elfogadott idei tervében. A cél 
a Szentháromság-szobor felújítása. A 
két százalékos adófelajánláson kívül 
gyűjtést is szervez a társulás a faluban, 
mert „az értékmentő munkát kizáró-
lag közadakozásból tudjuk megvaló-
sítani” – tájékoztatta lapunkat Nagy 
Tibor. Előzetesen úgy számolnak, hogy 
a Szentháromság-szobor felújítása a 
Piéta-szoborhoz hasonlóan ugyancsak 

mintegy négyezer euróba kerül majd. 
De környezetünk szépítéséhez is hozzá-
járulnak majd az elfogadott terv szerint 
a Szent Jakab társulás tagjai, hiszen 
eldöntötték, az adventi koszorúnak is 
használt élősövény közepét füvesítik.
A Csallóközcsütörtökiek Szent Jakab 
Polgári Társulása a korábbi évekből, 
illetve tavalyról ismert összes rendez-
vényét megszervezi az idén is, ezek kö-
zül az idén az első a gyermeknap lesz, 
amelyre terveik szerint június 2-án ke-
rül majd sor, s mert tavaly nagy sikert 
aratott az új helyszín, a helyi sportpá-
lya, az idén is ott találkozhatnak majd 
az érdeklődők. Nagy Tibor bízik benne, 
hogy a gyermeknap idén is a családok 
közös ünnepe lesz – mert tavaly a részt-
vevők leginkább így emlegették a társu-
lás rendezvényét.  

-enes- 

A Szlovákiai Vadászszövetség orszá-
gos tisztújító választásokra készül, 

ennek jegyében zajlott le az évzáró 
taggyűlés a csallóközcsütörtöki szer-
vezetben is. Az elmúlt időszak eredmé-
nyeinek, gondjainak kiértékelése után 
megtartott választás az eddigi vezetés 
megerősítését hozta, vagyis a szervezet 
elnöke Berger János, titkára Mogrovics 
Mihály, pénztárosa Tóth Sándor maradt, 
a vadászgazda továbbra is Varga László 
lesz, a kinológus pedig Kállay Tibor. A 
csütörtöki szervezetet a választás alap-
ján a járási tanácsban és konferencián 
az elnök, Berger János képviseli majd.
Az évzárón természetesen szó esett 
arról is, hogy tavaly miniszteri rende-
let alapján a Járási Erdészeti Hivatal a 
Dunaszerdahely járás vadászterületét 
egy magasabb bonitású régiónak minő-
sítette, ami komoly anyagi és szakmai 

hátrányt jelent a helyi szervezeteknek. 
Berger János elnök azonban úgy tájékoz-
tatta lapunkat, a döntés nem végleges, 
az illetékes szervek benyújtották a fel-
lebbezést, s bár a kormányválság, illet-
ve az idő előtti parlamenti választások 
miatt kicsit lassú az ügyintézés menete, 
nem mondanak le arról, hogy „kiharcol-
ják igazukat”.
A szűk szakmai értelemben vett vadász-
tevékenység komoly megpróbáltatást 
hozott a tagoknak, hiszen a csapadékos 
és szokatlanul meleg december és rész-
ben január után dermesztő tél keserí-
tette életüket. „A nagy hidegben ugyan 
több volt a munka, rengeteg élelmet 
hordtunk szét az állatoknak, de ez volt 
munkánk könnyebb része. Az állatállo-
mány szempontjából rosszabb a sáros, 
vizes tél, amikor a vad nem talál meg-
felelő pihenő helyet, a mozgása pedig 

a talajviszonyok miatt nehézkes” – ma-
gyarázza Berger János. A vadászidény 
éppen ezért nem úgy sikerült, ahogy 
szerették volna, őzet például egyet sem 
lőttek, minthogy négy állatot járművek 
ütöttek el, öt pedig a kanálisba fulladt 
– eredetileg pedig éppen kilenc őzet 
készültek kilőni. Pozitívumként említi 
az elnök, hogy a kártékony szarkákból 
harminchatot, rókából pedig tizennyol-
cat sikerült kilőni. Sikeres volt a fácán-
vadászat, a tervezett 49 helyett 56 da-
rabot sikerült ejteniük.  Megcsappant 
viszont tavaly a nyúlállomány, ezért a 
tervezett 99 darab helyett csak hetve-
net lehetett lőni, de ezen a téren „vér-
frissítés” mellett döntöttek: tíz nyulat 
vettek, remélve az eddigi tapasztalatok 
alapján, hogy felgyorsul az állomány 
szaporulata.   

-i-r

A Szentháromság-szobor felújítása a cél

Készülődés az országos tisztújításra
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 Bevételek  
1 Bevétel a jövedelemadókból        304 238,00 €
2  Ingatlanadók        83 075,00 €
3  Kutya adók       1 310,00 €
4  Játékautomaták adói       5 820,00 €
5  Közterület használati illetékek       1 700,00 €
6  Hulladékszállítási díj       31 000,00 €
7  Nem adóból származó bevételek        82 960,00 €
8  Oktatásügyi feladatok elvégzésének állami támogatása        203 470,00 €
9  Egyéb állami feladatok elvégzésének támogatása       18 470,00 €
A Általános bevételek összesen        732 043,00 €
1 Községháza épületének felújítísa- EKOFOND 45 530,00 €
2 Gy jt udvar 455 000,00 €
3 I.világháborús szobor környékének felújítása-EKOPOLIS 7 852,00 €
B Befektetési bevételek összesen         508 382,00 €
C Pénzügyi operációk összesen (2011 gazdasági eredmény) 268 785,07 €

Bevételek mindösszesen         1 509 210,07 €
 Kiadások  

1  Községi kiadások - általános feladatok elvégzése        254 760,00 €
2  Hulladék szállítás és lerakás        34 900,00 €
3  Szervezetek támogatása /non profitok/       14 600,00 €
4  Építésügyi hivatal m ködtetése       10 500,00 €
5  Anyakönyvi hivatal m ködtetése       4 856,00 €
6  Gondozói szolgálat m ködtetése       0,00 €
7  T zoltói preventív feladatok elvégzése       1 500,00 €
8  Helyi utak, parkok, temet  karbantartása       10 190,00 €
9  Csatornahálózat karbantartása 5 000,00 €

10  Sportpálya karbantartása és energia       4 650,00 €
11  Egészségügyi központ       3 355,00 €
12  Kultúrház és könyvtár   27 950,00 €
13  Közvilágítás       13 400,00 €
  Községi kiadások összesen        385 661,00 €
1  Magyar tannyelv  általános iskola kiadásai        135 231,00 €
2  Napközi a magyar tannyelv  általános iskola mellett       19 650,00 €
3  Általános iskolai étkezde       18 700,00 €
4  Szlovák tannyelv  általános iskola -1-4. osztály        71 909,00 €
5  Szlovák tannyelv  általános iskola  - napközi       8 960,00 €
6  Óvoda        66 030,00 €
7  Óvodai étkezde       16 260,00 €

Oktatásügyi kiadások összesen        336 740,00 €
A Általános kiadások összesen        722 401,00 €

1 Községi temet  - új rész, járdák, világitás 10 000,00 €
2 I.világháborús szobor környékének felújítása 9 882,00 €
3 Gy jt udvar 479 000,00 €
4 Kamerarendszer (gy jt udvar, községháza) 4 000,00 €
5 Községháza épületének felújítísa 128 900,00 €
6 F nyíró traktor 6 000,00 €

B Befektetési kiadások 637 782,00 €
C Pénzügyi operációk 28 300,00 €
  Kiadások mindösszesen         1 388 483,00 €

Községi költségvetés 2012



9Rozpočet

Rozpočet obce na rok 2012
Príjmy  
 Výnosy dane z príjmov        304 238,00 €
 Da  z nehnute nosti        83 075,00 €
 Da  za psa       1 310,00 €
 Da  za zábav.hr.autom.       5 820,00 €
 Trhový poplatok - verej.priestr.       1 700,00 €
 Odvoz SMETI       31 000,00 €
 Neda ové príjmy        82 960,00 €
 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva        203 470,00 €
 Ostatné príjmy z preneseného výkonu štátnej správy       18 470,00 €
 Bežné príjmy spolu        732 043,00 €
Rekonštrukcia budovy OcÚ- EKOFOND 45 530,00 €
Projekt zberný dvor 455 000,00 €
Revitalizácia verejných priest. -pomník padlých I. svetovej vojny 7 852,00 €
Kapitálové príjmy spolu         508 382,00 €
Fian né operácie (výsledok hospdárenia za rok 2011) 268 785,07 €
Príjmy spolu:         1 509 210,07 €
Výdavky  
 Výdavky obce - zabezpe enie bežných úloh        254 760,00 €
 Odvoz a uskladnenie odpadu        34 900,00 €
 Príspevky neziskovým organizáciam       14 600,00 €
 Stavebný úrad       10 500,00 €
 Matrika       4 856,00 €
 Opatrovate ská služba       0,00 €
 Požiarná prevencia       1 500,00 €
 Miestna komunikácie verejná zele  dom smúrtku a cinrotín       10 190,00 €
 Športové ihrisko údržba a energia       5 000,00 €
Údržba kanalizácie 4 650,00 €
 Zdravotné stredisko       3 355,00 €
 Kultúrny dom a knižnica      27 950,00 €
 Verejné osvetlenie       13 400,00 €
Obec celkom        385 661,00 €
 Základná škola s vyu .jazykom ma arským  135 231,00 €
 Základná škola s vyu .jazykom ma arským -poobed.klub detí       19 650,00 €
 Školská jedále  pri základnej škole       18 700,00 €
 Základná škola -  1-4. trieda        71 909,00 €
 Základná škola - trieda - poobednajší klub detí       8 960,00 €
 Materská škôlka        66 030,00 €
 Školská jedále  pri materskej škôlke       16 260,00 €
Školstvo celkom        336 740,00 €
 Bežné výdavky celkom        722 401,00 €
Obecný cintorín- nová as - chodníky, osvetlenie 10 000,00 €
Revitalizácia verejných priest. -pomník padlých I. svetovej vojny 9 882,00 €
Projekt zberný dvor 479 000,00 €
Kamerové systémy (zberný dvor, obecný úrad) 4 000,00 €
Rekonštrukcia budovy OcÚ 128 900,00 €
Kúpa traktorovej kosa ky 6 000,00 €
Kapitálové výdavky celkom         637 782,00 €
Finan né operácie 28 300,00 €
Výdavky obce spolu         1 388 483,00 €
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A szívem csücske Csallóközcsütörtök. Tetszik, 
ahogy lassan, de folyamatosan modernizálódik 

a település, miközben kitartóan óvja évtizedeken 
vagy évszázadokon át alakított településszerkezeti 
harmóniáját. Tetszik, ahogy levegőt hagy termé-
szetnek, embernek.
Tetszik, ahogy ápolja zsenge emberpalántáit, 
egyengeti a mindenségbe vezető úton, s tetszik, 
ahogy szépkorú polgárait gyámolítja őszinte tiszte-
lettel a bő életért, az óvott évtizedek minden hagya-
tékáért.
Tetszik, hogy polgárai nyitottak és befogadók, hi-
szen – többek között - ennek köszönhetően szer-
keszthetem több mint négy éve a helyi lapot, ennek 
köszönhetően pedig rengeteg okos, művelt, felké-
szült és szorgalmas, kitartóan tennivágyó emberrel 
találkozhattam.
Amikor meghallottam, hogy „összefogás koncertre” 
készül a falu, nem volt vitás, ott a helyem. Amikor 
meg azt is megtudtam, hogy a koncertre készülve, 
ahol gyűjtés indul a Szentháromság-szobor felújí-
tására, a magyar iskola tanulói elkészítették a falu 
címerét, hogy annak elárverezéséből szerzett hu-
szonhat euró ötven centtel hozzájáruljanak a köz-
adakozáshoz, elérzékenyültem.
Szeretettel színültig szívvel ültem hát autóba és 
vettem az irányt Csütörtökbe március első pénte-
kén. Hosszú, szép riportot akartam írni az összefo-
gásról lapunk idei első számába. Akartam! Lehet, 
egyszer majd meg is születik, de most nem megy. 
Mert megható volt, ahogy a Daloskör őrzi és érzék-
letesen tolmácsolja népdalainkat. Felemelő, hogy 
az iskola diákjai nem EGY verses-zenés összeállí-
tással álltak a színpadra, hanem nemzetünk nagy 
eseményére, a forradalomra és szabadságharcra 
emlékeztek vele. Lélekemelő, ahogy – a meghirde-
tett műsoron kívül, az összefogás jegyében – két ős-
tehetség (Fodor Péter és Sípos Mónika) bontogatja 
szárnyait. És magával ragadó, ahogy Puss Tamás, 
Rigó Mónika és Gasparek Fecó (meg Maja) lázba 
tudta hozni a közönséget, akárha a Neoton vagy a 
Republic adott volna koncertet a faluban. 
De nem ezért nincs riport. Hanem mert fellépési 
lehetőséget kért Balla Erzsébet is (már tudom: min-
denki Erzsi nénije), aki versmondásával könnyeket 
csalt az emberek szemébe. Az enyémbe is, így hát 
innét jöjjön a vers, amelyet kimondottan erre az 
alkalomra – az összefogásra – választott időt álló 
üzenetként:

Vallomás



Csillagúton
Itthon vagyok és majd haza térek,

Ha a csillagos égre nézek!

Csak itt lehet csodákra várni, 

Csak menni, menni s meg nem állni,

Emberként csillag úton menni,

Élve és halva Magyarnak lenni!

Innen üzen a nap keletre, 

Csak itt bolyong a táltos este,

Csak itt a lélekszárny sziget,

Ide jár vissza minden fecske,

Itt van otthon a kikelet!

Szíve a létnek itt repedt meg,

Az égi szarvas itt rekedt meg,

Az élet vizét csak innen látni, 

Turulmadárként magasba szállni,

Csak innen lehet!

Bodros felhőktől teherbe esni,

S a fénybe öltözöttet lesni,

Szakadt ruhában kopottan járni,

Mennybéli királyok elébe állni,

Csak nekünk lehet!

A múltat eltemetni kéjjel,

S álmodni véle minden éjjel.

A hazával csordultig lenni,

S üres zsebbel nyugatra menni.

Csak innen lehet!

Panaszkodni Isten fiának,

S felróni bűnét minden ágnak,

Csak adni, adni, sohasem kérni,

Az ordasokat barátnak vélni.

A léttől részegedve élni,

Csak itt lehet hazát remélni.

Ránk tekeredik ezer gyalázat,

Lelkünk elvérzik, mégsem lázad.

Csak menni, menni, csillagúton menni,

És élve, halva magyarnak lenni!

Közélet 11
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HÍRNÖK – a csallóközcsütörtökiek lapja

Kiadja a Csallóközcsütörtöki Községi Hivatal
Felelős kiadó: Őry Péter polgármester 
Felelős szerkesztő: Neszméri Sándor

E számunk munkatársai voltak: Elek Klára, Feketevízi Erika, Mgr. 
Dobrovodský Peter, id. Kállay Tamás, Mgr. Nagy Tibor, Sill Zsuzsanna

Műszaki szerkesztő: Németh Árpád
Nyilvántartási szám: EV 4427/11
A Hírnökkel kapcsolatos észrevételeiket, illetve közlésre szánt írásaikat 
a községi hivatal titkárságán, félfogadási napokon adhatják le olvasóink.

SPRAVODAJ – občasník Štvrtočanov

Vydáva Obecný úrad Štvrtok na Ostrove
Zodpovedný vydavateľ: Péter Őry starosta 
Zodpovedný redaktor: Sándor Neszméri

Na tomto čísle spolupracovali: Klára Eleková, Erika Feketevízi, Mgr. 
Peter Dobrovodský, Tomáš Kállay st., Mgr. Tibor Nagy, Zsuzsanna Sill 

Technický redaktor: Árpád Németh 
Evidenčné číslo: EV 4427/11
Pripomienky a návrhy článkov na zverejnenie v občasníku Spravodaj 
môžete odovzdať na sekretariáte obecného úradu v stránkových dňoch.

Fájdalommal búcsuztattuk
Mezzei Erzsébet (élt 81 évet)

  Nagy Borbála (élt 70 évet

  Franó Tibor (élt 71 évet)

  Görföl Ilona (élt 78 évet)

  Stermenszky Vilmos (élt 90 évet)

  Sill Vilma (élt 78 évet)

Újszülöttünk
Blanarovičová Carmen

Bejelentkeztek falunkba
Molnár Edit (Somorja)

Molnár Tamás (Somorja)

Nemec Angéla (Somorja)

Nemec Antal (Somorja)

Képesiová Karin (Miloslavov)

Képesi Marian (Miloslavov)

Csölleiová Liana (Miloslavov)

Elköltöztek falunkból
Nagy Gábor (Lég)

Tichy Flórián (Lég)

Szarvas Emese (Csákány)

Hudeková Sofia (Zavar)

Fuseková Daniela (Zavar)

Az adó 2 százalékának fogadására
jogosult civil szervezeteink

Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ s VJM, 

sídlo: Štvrtok na Ostrove 416

Právna forma: Občianske združenie

identifikačné číslo prijímateľa: 1535626356/170

Footbal Club Štvrtok na Ostrove, sídlo: Štvrtok na Ostrove

Právna forma:  Občianske združenie 

identifikačné číslo prijímateľa: 1531822444

Občianske združenie Spoločnosti Štvrtočanov Svätého 

Jakuba, sídlo: Štvrtok na Ostrove č. 448

Právna forma: Občianske združenie, 

identifikačné číslo prijímateľa: 37985639

Kitelepítés

1947 januárjában megkezdődött a 
magyarajkúak kitelepítése Morvaország-
ba, Olomouc környékére. Kitelepítésre ki-
jelölték a község 60 családját. Néhányan 
orvosi igazolvány alapján maradtak visz-
sza, s mivel a Kitelepítési Bizottság nem 
vetette meg a pénzt, végül mindössze 22 
munkás és kisparasztcsalád maradt a ki-
telepítendők listáján. A kitelepítettek több-
nyire nagybirtokon dolgoztak és aránylag 
jól kerestek. Csupán az a tudat fájt, hogy 
ártatlanul kerültek a kitelepítés sorsára 
a „kollektív bűnösség” elve alapján, és a 
honvágy emésztette őket. Két évi távollét 
után, a nemzetiségi politika új irány magá-
val hozta, hogy 1949-ben az első családok 
visszaköltöztek szülőfalujukba. A hazaté-
rés 1949. február 19-én kezdődött. Voltak 
olyanok, akik önkényesen hagyták el he-
lyüket és jóval előbb tértek haza. Akadtak 
azonban olyanok is, akik csupán 1950-51-
ben tértek haza. Sőt, Gasparek János és 
Horváth János visszamentek munkahely-
ükre, mert jó helyük volt és jobb kereseti 
lehetőségük, mint idehaza. Mogrovics 
Sándor még a mai napig sem tért haza.
A kitelepítettek visszahívásával a kitele-
pítés szomorú és szégyenteljes időszaka 
befejeződött. A kitelepítetteken esett sérel-
met azonban ezidáig senki sem orvosolta. 
Bízunk abba, hogy előbb-utóbb ennek be 
kell következnie.

Kultúrélet

A felszabadulás után 1950-ig a kultúrélet 
községünkben nehezen indult meg. Ami-
kor 1950 és 51-ben megalakultak a tömeg-
szervezetek, a kultúrmunka is fellendült. 
A fiatalság és a tanulóifjúság a nyilvános 
ünnepélyekre kultúrműsorokkal készült 
fel, népi táncokkal, népdalokkal és színda-
rabok bemutatásával szórakoztatta a szép-
számú közönséget.
A műkedvelő színtársulat néhány eszten-
dő alatt több színdarabot adott elő, mint: 
A fonóban szól a nóta, Az erdész mátká-
ja, Figaró házassága, A cigány, Liliomfi, 
A falurossza, A fösvény. Az előadott szín-
darabokkal a szomszédos falvakban is 
vendégszerepeltünk. Különösen nagy si-
kerrel adtuk elő a Liliomfit és A fösvényt. 
A színdarabelőadások tiszta bevételét új 
kulisszák, maskírozó szerek vételére és 
kosztümök beszerzésére fordítottuk.
Az ünnepélyeket a HNB, majd később a 
Kultúrotthon szervezte. Az évek folyamán 
minden esztendőben nyilvános ünnepé-
lyek keretében megemlékeztünk dicső 
ünnepnapokról és évfordulókról. Évente 
átlagosan 12 előadás hangzott el egészség-
ügyi, mezőgazdasági vagy technikai témá-
val kapcsolatban.  

(Hiteles átirat a Községi Krónika 1945-
1955-ös esztendők összefoglalójából. 
Krónikás: Jankovich Antal)

KÖZSÉGI KRÓNIKA A mi kislexikonunk
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Rendkívüli érdeklődés övezte a helyi sportszervezet évzáró 
taggyűlését, a Dunaszerdahelyi Járási Labdarúgó-szövetség 

elnökén kívül Őry Péter polgármester és több helyi képviselő is 
részt vett a találkozón. De a tagság is régen látott érdeklődést 
tanúsított a tanácskozás iránt, csaknem hetvenen vettek részt a 
tanácskozáson – mondta nem kis örömmel lapunknak id. Kállay 
Tamás, a Footbal Club elnöke. „A nagy érdeklődés talán annak 
köszönhető – magyarázza az elnök -, hogy sikerült komoly 
összefogást kialakítani a klub körül, társadalmi munkában 
modernizáltuk a stadiont, szociális helyiségeket alakítottunk 
ki, felújítottuk a büfét, jól ment a felnőtt csapatnak, látványo-
san fejlődik az utánpótlás, a kölyökcsapat és a diákkorosztály is 
egyre szebb eredményeket ér el. A klub kiegyensúlyozott költség-
vetéssel dolgozik, nincs felesleges idegeskedés”.
A csapat a bajnokság megnyerését tűzte célul, vetem közbe, talán 
ez is hozzájárult a nagy figyelemhez, és a tapasztalt sportvezető 
nem mondd ellent, sőt, megerősíti, hogy az évzárón is szó volt 
erről a lehetőségről, meg arról is, hogy amennyiben a csapat a 
hozzáállásával, játékával, tehát tiszta eszközökkel eléri ezt a célt, 
kipróbálhatja magát egy felsőbb osztályban, a klub vezetése ad-
minisztratív akadályokat nem gördít a továbbjutás elé. Az évzárón 
elfogadott stadionmodernizációs tervek azonban nem ennek szól-
nak: „a polgármester úr megígérte, a község is segíteni fog a 
munkálatokban, tehát a stadion betonkerítésének a kiépíté-

sében, a büfé környékének lebetonozásában, a padok cseréjé-
ben, felújításában és a megvilágítás modernizálásában. De ez 
nem függ össze a továbbjutással, egyszerűen a mai kor azt köve-
teli meg, hogy a labdarúgók jó teljesítménye mellett a közönség, 
a nézők a kényelmes és kellemes körülmények miatt is jól érezzék 
magukat a sportlétesítményben” – állítja az elnök. 
A téli felkészüléssel kapcsolatban röviden kitér a járási szövetség 
téli teremtornájára, amelyet a csütörtökiek nyertek meg, és végleg 
elhozták a vándorserleget, minthogy az idei immár a harmadik 
győzelem volt a kiírásban, s hozzáteszi még, „külön örülök annak, 
hogy csapatkapitányunk, Hromada Laci lett a torna legjobb játé-
kosa”. Majd arról beszél, sajnos, a csapat legjobb őszi góllövője, 
Vladimír Lipiak a szomszédos Félbe igazolt, de a csütörtökiek sem 
aludtak a babérjaikon az átigazolási időszakban, hiszen sikerült 
„megszerezni” Egyházgelléről Tóth Pétert, Tárnokról Valocsay 
Istvánt, vendégjáték után pedig visszatér a csapathoz ifjabb 
Kállay Tamás és Író Mihály is. 
Aztán – végezetül – a hagyományos kártyaversenyről számol be, 
merthogy az is hozzátartozik a szervezet életéhez immár évek óta. 
Na meg azért is, mert az idén is nagy volt iránta az érdeklődés, a 
szomszédos falvakból is érkeztek versenyzők, de azért csak hazai 
siker született, hiszen a végső győzelmet a csütörtöki Mikóczi Fe-
renc szerezte meg.

N.S.   

Érik a sok munka gyümölcse

Vieska – Štvrtok na Ostrove március 11.

Čenkovce – Štvrtok na Ostrove március 18.

Štvrtok na Ostrove – Janíky március 25.

Rohovce – Štvrtok na Ostrove március 31.

Štvrtok na O. – Holice na O. április 7.

Veľké Blahovo – Štvrtok na O. április 15.

Štvrtok na Ostrove – Baka április 22. 

Malé Dvorníky- Štvrtok na O. április 28.

Štvrtok na O. – Kráľ. Kračany május 6.

Blatná na O. – Štvrtok na O. május 13.

Štvrtok na Ostrove – Vydrany május 20.

Trnávka – Štvrtok na Ostrove május 27.

Štvrtok na O. – Michal na O. június 3.

Kost. Kračany – Štvrtok na O. június 9.

Štvrtok na Ostrove – Baloň június 17  

1. Štvrtok na Ostrove 3 2 0 1 8:6 6 pont
2. Čenkovce 3 1 2 0 5:3 5 pont
3. Vydrany 3 1 1 1 8:9 4 pont
4. Lúč na Ostrove 3 0 1 2 4:7 1 pont

A 2011-2012-es bajnokság 
tavaszi fordulójának 
menetrendje

Eredmények:

Táblázat

Téli teremtorna a járási 
labdarúgó-szövetség kupájáért

Štvrtok na O. – Lúč na Ostrove 3:1

Štvrtok na Ostrove – Vydrany 5:3

Čenkovce – Štvrtok na Ostrove 2:0

Helyosztók:
Štvrtok na Ostrove – Baka 4:2

Döntő:
Čenkovce – Štvrtok na Ostrove 0:1

Végeredmény: 1. Štvrtok na Ostrove, 2. Čenkovce, 3. Trnávka, 4. Baka
A torna legjobb kapusa: Andrássy Norbert (Csenke)
A torna legjobb játékosa: Hromada László (Csallóközcsütörtök)
A torna legeredményesebb játékosa: Valocsay István (Tárnok)
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