
HÍRNÖK
A csallóközcsütörtökiek lapja 2016. október   XII. évfolyam 3. szám

Elmúlt a nyár, benne járva az őszben 
ideje egy kisebb számvetést végezni. Pol-
gármester úr mit emelne ki az idei év 
eredményei közül?
A nyár egyik legmeghatározóbb újdonsága 
az volt, hogy az idei falunapot nem az ed-
digi, szokványos helyszínen, a község köze-
pén szerveztük meg, hanem az ún Nagy gye-
pen, ahol a búcsú is zajlik. Nagyon örülök, 
hogy nagyon pozitív visszhangok érkeztek 

a szervezést követően. Hozzá kell tennem, 
újra bebizonyosodott az a tény, hogy ha vál-
toztatni akarunk valamin, akár jobbítani, 
akkor azt inkább negatív felhangok előzik 
meg, mondván, miért kell változtatni a jól 
bevált gyakorlaton. Csodálatos dolog, hogy 
amikor a rendezvény lezajlik és sikeres, 
utána kedvező vélemények fogalmazódnak 
meg. Kevesen tudják, hogy magának a fa-
lunapnak az előkészítéséhez új elektromos 

elosztórendszert kellett kiépítenünk. Ah-
hoz, hogy méltó és biztonságos, megfelelő 
legyen a környezet, komoly áramfogyasztás-
hoz kell biztosítani a feltételeket. Új elosztó-
szekrényt építettünk ki oda, olyat, amely 
ezentúl bármilyen hasonló jellegű rendez-
vényt biztonságosan fog szolgálni. Biztosít-
va volt az öntözés lehetősége is, hiszen kút 
is található ott, tehát minden adott.

(Folytatás a 2. oldalon)

A lehetőségeinkhez képest komoly 
beruházásokat sikerült megvalósítanunk 
Beszélgetés Őry Péter polgármesterrel
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Leto  je za nami a tak, kráčajúc jeseňou,  
nadišiel čas zúčtovania. Pán starosta, čo 
by ste vyzdvihli spomedzi výsledkov toh-
to roku?
Najväčšou novinkou leta bolo, že tohtoroč-
ný Deň obce sme organizovali na novom 
mieste, nie v strede dediny, ale na tzv. Veľ-
kom trávniku, kde sa konajú aj hody. 
Veľmi ma tešia pozitívne ohlasy na toto 
podujatie. Musím ešte dodať, že sa zno-
vu dokázalo, že ak chceme uskutočňovať 
zmeny, vylepšiť niečo,  tak najprv počuť 
len negatívne postrehy, otázky, prečo treba 
zmeniť to, čo sa už osvedčilo.

Je nádherné, že po ukončení úspešného 
podujatia odznejú samé pozitívne názory. 
Len máloktorí vedia, že sme kvôli príprave 
Dňa obce museli vybudovať novú elektric-
kú prípojku a rozvodnicu.
Aby bolo prostredie bezpečné a vhodné 
podujatia, musia sa zabezpečovať všet-
ky predpoklady nadpriemernej spotre-
by elektriny. Vybudovali sme tam novú 
rozvodnicu, ktorá nám bude odteraz 
bezpečne slúžiť pri každom podobnom 
podujatí.
Bolo zabezpečené aj zavlažovanie a mož-
nosť načerpania vody, prostredníctvom 

tamojšej  studne, takže je zrejmé, že sme 
mysleli na všetko. Rozmýšľame o tom, 
vlastne plánujeme, že dáme tu v parku 
postaviť stále javisko, to už s ohľadom 
na to, že v budúcom roku oslávime 800. 
výročie prvej písomnej zmienky o našej 
obci.
Nielen kvôli tomu budeme potrebovať stále 
javisko, ako aj kvôli tomu, aby sme neustá-
le zveľaďovali okolie, vybudovali aj chod-
níky, t.j. aby sme vybudovali súcu infraš-
truktúru. Myslím si, že by to bolo pekným 
riešením, osohom v živote dediny.

(pokračovanie na strane 2)

Napriek ohraničeným možnostiam 
sme realizovali významné investície
Rozhovor so starostom obce, Péterom Őrym
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(dokončenie z 1. strany)
Na tom istom mieste sa mohli občania 
zúčastniť aj na inej akcii.
Tri týždne po Dni obce na tom istom 
priestranstve sa konali hody. Organizácia 
tohto sviatku sa menej týka kompetencií 
obce a samosprávy, ale som presvedčený, 
že aj v tomto roku boli hody veľmi úspeš-
ným podujatím, kde sa rovnako dobre 
bavili malí aj veľkí a zabezpečovalo sa aj 
stretnutie rodín.

Po uvoľnenom lete prichádzajúca jeseň 
vždy prináša nové úlohy.
Najdôležitejšie je, aby sme realizovali in-
vestície, ktoré boli v zimno-jarnom období 
prerokované a schválené zastupiteľstvom,  
a na ktoré máme vymedzené financie. 
Nie je tajomstvom, že finančný rámec hos-
podárenia vytýčime a plánujeme vždy za-
čiatkom kalendárneho roka. Samozrejme, 
necháme si určitú rezervu pre prípad, ak 
by sa vyskytli nejaké nepredvídané udalos-
ti, havarijné situácie.
Tie investície sme dali do pohybu, robíme 
na nich. Jeden z projektov sa zameriaval na 
opravu strešnej konštrukcie šatní na futba-
lovom ihrisku, ktoré sme získali do svojho 
vlastníctva, a ten projekt sme už úspešne 
realizovali. Tým sa už podarí predísť tomu, 
aby budova ďalej schátrala. V týchto dňoch 
sa začali práce na vybudovaní chodníka na 
Čakanskej ceste: tento úsek vedie od tzv. 
Trojdomového jazera až po križovatku na 
Školskej ulici a spája chodník na Školskej 
ulici s chodníkom vedúcim do centra obce.
Ako sme už spomínali, v tomto roku pre-
bieha obnova asfaltového koberca na 
Malej ceste pred nájomnými bytmi, túto 
stavbu realizuje tá istá firma, ktorá vykoná 
vybudovanie chodníka a odvodňovacieho 
žľabu na Čakanskej ceste.
Na Hubickej ceste (už viac než desaťročie) 
chýbali prípojky na kanalizáciu, v tom-
to roku sa nám podarilo vyriešiť aj ten-

to problém. Musím povedať, že sa nám  
v tomto roku napriek našim ohraničeným 
možnostiam a úsporám podarilo realizo-
vať významné investície. Ich celková hod-
nota prevýši 100 000 €.

A pomaly môžete začať s plánovaním 
budúceho roku.
K predošlému by som ešte dodal, že podľa 

predbežných výpočtoch by sme mali tento 
rok  uzavrieť rozpočet s 5-700 € plusom, 
k čomu je ale potrebné, aby sme veľmi dô-
sledne dodržiavali to, čo bolo schválené 
obecným zastupiteľstvom. 

Pán starosta, ďakujem za rozhovor.

Kövesdi Károly

Napriek ohraničeným možnostiam 
sme realizovali významné investície
Rozhovor so starostom obce, Péterom Őrym
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(befejezés az 1. oldalról)
Gondolkodunk azon, illetve azt tervezzük, 
hogy erre a helyszínre, az itteni parkba 
akár egy állandó színpadot építsünk, kü-
lönös tekintettel arra, hogy jövőre nyolc-
száz éves a település első írásos említése. 
Ennek kapcsán, de egyébként is szükség 
lesz egy állandó színpadra, s arra, hogy 
szépítsük a környéket, és elkészítsünk egy 
járdarendszert is, magyarán kiépítsük hoz-
zá a megfelelő infrastruktúrát. Úgy gondo-
lom, hogy ez szép megoldás lenne a falu 
életében.

Ugyanezen a helyszínen más rendezvé-
nyen is részt vehettek a csütörtöki pol-
gárok.
A falunapot követően három héttel ugyan-
itt került megrendezésre a búcsú. Ennek 
megtartása ugyan kisebb mértékben írha-
tó a falu és az önkormányzat számlájára, 
de azt hiszem, az idei is sikeres rendezvény 
volt, amelyen egyaránt jól szórakoztak ki-
csik és nagyok, és biztosítva volt a csalá-
dok összejövetele.

A nyári lazítás után az ősz mindig új fel-
adatokat jelent.
Legfontosabb feladatunk, hogy a beruhá-
zásokat, amelyeket a téli-tavaszi időszak-
ban megbeszéltünk az önkormányzatban, 
jóváhagyott a képviselő-testület, elosztotta 
a pénzügyi keretét, megvalósítsuk. Nem 
titok, hogy a község pénzügyi keretét év 
elején határozzuk meg és tervezzük el a ki-
adásainkat. Természetesen némi tartalékot 
is kell hagynunk arra az esetre, ha valami 
nem várt esemény, elhárítani való prob-
léma állna elő. Ezeket a beruházásokat 
elindítottuk, csináljuk. Ezek egyike a köz-
ség tulajdonába került futballpálya illet-
ve a hozzá tartozó öltözők katasztrofális 
állapotú tetőszerkezetének a megjavítása 
volt, amely elkészült. Így biztosítottt, hogy 
az épület most már nem fog tönkre menni. 

A napokban kezdődött el a Csákányi útcán 
a járda építése, amely gyakorlatilag az ún. 
Háromházi tótól az Iskola utca keresztező-
déséig fog kiépülni, s ezzel a szakasszal 
lényegében összekötődik az Iskola utca és 
a falu közepére vezető út járdahálózata. 
Már említettük, hogy a Kis út és a bér-
lakások előtti aszfaltnak a visszaépítése 
is lezajlik az idén; ugyanaz a cég végzi el 
a járda és a vízelvezető rendszernek az épí-
tését, amely a Kis úti építést fogja elkezde-
ni. A Gombai úton hiányoztak a csatornára 
a rácsatlakozás lehetőségei (immár több 
mint tíz éve), az idén ezt is sikerült elvégez-
nünk. Azt kell mondja, hogy idén a lehető-
ségeinkhez és a megtakarított pénzünkhöz 

képest komoly beruházásokat sikerült 
megvalósítanunk. Ezeknek az összértéke 
százezer euró fölött lesz.

S lassan el lehet kezdeni a jövő évi terve-
zést.
A fentiekhez tegyük hozzá, hogy előzetes 
számításaink szerint remélhetően 5-700 
eurós plusszal fogjuk zárni az idei évet, 
de ehhez szükség van arra, hogy konzek-
vensen betartsuk azt, amit az egész évre 
elterveztünk.

Polgármester úr, köszönöm a tájékozta-
tást.

Kövesdi Károly
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Az iskola továbbra is jól működik
Kisebb földrengést okozott tavaly, ami-

kor a csallóközcsütörtöki magyar és 
szlovák nyelvű alapiskolákat az önkor-
mányzat anyagi kényszerűségből egy igaz-
gatás alá helyezte. Az intézmény igazgató-
ját, Fodor Évát kérdeztük, mennyiben vál-
tozott meg az életük ettől az új helyzettől, 
s mit hoz a mostani, új tanév?
„Tartottunk tőle, de elég hamar rájöttünk, 
hogy megoldható, és így is működik a rend-
szer. A kezdeti nehézségek ugyan rengeteg 
energiánkat felemésztették, hiszen valójá-
ban két intézményt kiemeltek a rendszerből, 
és lett helyettük egy új. Ennek az adminiszt-
rálása sok munkával járt. Utána követke-
zett a pedagógiai része a dolognak. Amikor 
átvettük a szlovák iskola alkalmazottait, azt 
kell mondjam, hogy a magyar rész nyitot-
tabb volt, mint a szlovák.” Az ott tanító peda-
gógusok közül néhányan elmenekültek, s az 
igazgatónő elmondása szerint ez is magával 
hozott néhány megoldandó problémát. Vé-
gül találtak megoldást mindenre, a napközi 
is tovább tud működni fél ötig, hogy a szü-
lők igényei se csorbuljanak. Később kide-
rült, hogy a minisztérium „kifelejtette” az 
új intézményt a rendszerből, és a statisztika 
elkészítése sem volt zökkenő mentes. Tehát 
fokozatosan megoldottak mindent. Még 

nyeresége is lett a dolognak: a szlovák isko-
la tanító nénije tanítja a magyar tagozaton 
a szlovákot, és a magyar tagozat angolosa 
oktatja az angolt a szlovák osztályokban is.
Az iskolában jelenleg 49 tanuló van. 
Nemrég például Somorjáról hoztak egy 
gyerkőcöt a szülei – úgy tűnik, a kisiskola 
mégsem olyan riasztó, sőt. „Talán elmegy 
a híre – mondja Fodor Éva –, hogy ez egy 
családias, jó hangulatú iskola, s reméljük, 
egyre többen leszünk.” 
A szlovák részen 15, a magyaron 34 nebuló 
van jelenleg, az alsó tagozatosok természe-
tesen összevont osztályokban tanulnak. 
Idén három elsőst írattak be mind a ma-
gyar, mind a szlovák részlegre, utóbbi-
ban egy osztályismétlővel vannak négyen. 
Érdekes módon az itt lakó szlovákoknak 
megfelel az iskola, inkább a később ide 
költözöttek viszik el a gyermekeiket más-
hová. „A törvény megváltoztatása ugyan 
elhárította a veszélyt a magyar kisiskolák 
fölül, de mi a teljes szervezettséggel (1-
9) határeset vagyunk, ráadásul a szlovák 
rész csak 1-4-es, így tulajdonképpen azt 
sem tudjuk, melyik kategóriába tartozunk 
– mondja az igazgatónő. Szerencsére a köz-
ségtől igéretet kaptunk, hogy megpróbál-
juk a kivételt érvényesíteni. Az önkormány-

zat is, mi is szeretnénk, ha fennmaradna 
az iskola, és mindent meg is teszünk érte.”
A tanulók tavaly is szép eredményeket értek 
el a versenyeken (rajzverseny, szavalóver-
senyek, versíróverseny, Pitagorasz-verseny, 
levelezős versenyek stb.), ezt a jó hagyo-
mányt szeretnék tovább folytatni. Az iskola 
összevonása egyébként jót tett a szlovák 
tagozatnak is, a magyar példán felbuzdulva 
most már ők is igyekeznek egy-egy verseny-
be bekapcsolódni. Kevés a gyermek, mondja 
az igazgatónő, ezért logikusan kisebb a vá-
laszték. Tegyük hozzá: nem a versenyeken 
van a lényeg. Talán ennél fontosabb, hogy 
októbertől ismét indulnak a szakkörök, 
amelyek a legtöbb gyermek készségét és 
tehetségét megmozgatják. Aki nem szaval, 
az barkácsolhat, akinek idegen a kézműves-
ség, az például a természetfilmek szakköré-
ben, esetleg a főzőcskében, az aerobikban, 
a történelemben találhatja meg azt a pluszt, 
amit az alaptanterven kívül elsajátíthat. Vagy 
a Gondolkodj okosan szakkörben, amely 
a nevében hordozza a fantáziát és a tudást. 
Természetesen folytatják az úszótanfolyamo-
kat, szeretnék abszolválni a természetisko-
lát és sok egyebet, amelyekre alkalomadtán 
még visszatérünk.

- kövi - 
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Deň obce mal úspech
29. júla sa konal tohtoročný Deň obce, 
zaujímavosťou ktorého bolo nové miesto 
konania.
Keďže doterajšie miesto konania tejto ak-
cie v centre obce bolo nepostačujúce, Deň 
obce sme v tomto roku prvýkrát zor ganizo-
vali na trávnatom priestranstve medzi Hu-
bickou a Hlavnou cestou.
Táto malá zmena však nikoho neodradila, 
ba  aj počasie prialo a slnečnými lúčmi 
privítalo nové miesto konania, vďaka čomu 
bol tohtoročný Deň obce úspešný. 
Veľa domácich hostí, ale aj mnoho hostí 
z okolitých dedín zavítalo  na toto poduja-
tie, vďaka čomu sa naše počiatočné oba-
vy rýchlo rozptýlili: postarali sa o to  naši 
veselo sa baviaci priatelia, príbuzní a náv-

števníci. Nové miesto konania sa každému 
zapáčilo a hneď v prvý deň boli zjavné veľ-
mi pozitívne ohlasy. Aj keď bolo priestran-
stvo väčšie, viac zblížilo ľudí.
K dobrej nálade prispievali aj chutné jedlá 
a nápoje, detské programy, účinkujúci, ale 
najviac samotní návštevníci. Na javisku sa 
znovu objavili domáci umelci.
Spevokol opäť dokázal, že v našej osade 
je veľa „slávikov”: Péter Fodor predniesol 
mnohé populárne piesne a ukážky z mu-
zikálov, koncert skupiny Arizóna bol plný 
elánu  a Mónika Rigó presvedčila obecen-
stvo, že nie len ona, ale ja jej rodina má 
talent.
K nim sa pridali hosťujúci umelci, ako 
napríklad folklórny tanečný súbor 

Arany kert; o dobrú náladu sa postaral 
aj k nám opätovane sa vracajúci Daavid, 
ktorého hudba aj osobnosť sú zárukou 
dobrej zábavy, ale bez pochýb mala veľké 
zásluhy aj večne mladá speváčka Szan-
di so svojimi už klasickými skladbami 
a pesničkami. 
Každému účastníkovi a účinkujúcemu ďa-
kujeme za účasť a pomoc.
My už veľmi čakáme budúcoročný Deň 
obce, ktorý sa uskutočňuje v znamení 
800. výročia prvej písomnej zmienky obce 
a bude   súčasťou celoročných osláv tohto 
významného výročia.
Ale teraz namiesto slov nech prehovoria 
fotky.

(mészáros)



EGY KIS TÖRTÉNELEM 

Újszülötteink – III. negyedév
Szegedi Áron
szülők, rodičia: 

Szegedi Veronika és Szegedi Norbert 

Puss Máté
szülők, rodičia: Puss Krisztína és Puss Albert

Šléz Richard 
szülők, rodičia: Irena Rigová a Ladislav Šléz

     

Fájdalommal búcsuztattuk
Kállay Ilona életének 89. évében  
Mogrovič Gyula  életének 64. évében
Rádó Mária életének 85. évében
 

Bejelentkeztek falunkba
Vrábel Štefan

Elköltöztek falunkból
Bertók Igor, Bertóková Milota, Ing., 

Dudás Jozef, Lépes Tibor, 
Kocsis Dávid, Kubová Petra, Mgr.

A Külhoni Magyarságért Díjat vehetett 
át ma Budapesten községünk szülöt-
te a Felvidéken élő egyetlen jezsuita 
szerzetes, Puss Sándor atya, aki a 
Nagyszombati Jezsuita Rendház tag-
ja. Az atya egész életét a nehéz sorsú 
emberek megsegítésének és a fiatal-
ság nevelésének, tanításának szenteli. 
Puss Sándor a kárpátaljai, ezerötszáz 
lakosú – felerészben magyar ajkú kö-
zösségben – Ráton gyermekotthont 
alapított jezsuita társaival. A nemzeti 

ünnep alkalmából átadott kitüntetés-
nek három üzenete is van, egyrészt 
jelenti a nagyszerű emberek értéke-
lését, másrészt az adott nemzetrész 
elismerése, jelzése annak, hogy a 
magyar állam figyel rájuk, szereti, az 
egyetemes magyar nemzet megha-
tározó részének tekinti őket – jelen-
tette ki Semjén Zsolt Magyarország 
miniszterelnökhelyettese.
A díjhoz gratulálunk, további munkájá-
hoz sok erőt és jó egészséget kívánunk.

A mi kislexikonunk
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Ismételten szeretnénk felhívni a tisztelt lakosok fi-
gyelmét, hogy tartózkodjanak az oda nem illő hul-
ladéknak a csatornába történő dobálásától (pl. 
babapopsi-törlők, rongyok, műanyag zacskók, 
szilárd tárgyak stb.). Az ilyen hulladék ugyanis 
eltömíti a csatornát, ráadásul a motorok is köny-
nyen kiéghetnek, ami nagy kárt okoz, és fennáll 
az esetleges teljes leállás veszélye is. A falu vagyo-
na valamennyiünk kincse, kérjük, hogy ügyeljünk 
rá, ellenkező esetben önmagunkat károsítjuk!
Ugyancsak szeretnénk figyelmeztetni mindenkit, 
hogy az őszi udvari, kerti stb. takarítás során fel-
gyülemlő szerves hulladékot (gallyak, avar stb.) 
ne égessék odahaza! Ez egyrészt tilos, másrészt 
nem kis anyagi ráfordítással építettük ki a hulla-
dék gyűjőudvart, amely ezt a célt szolgálja. Ez is 
valamennyiünké, vegyük igénybe! 

Opakovane by sme chceli vyzývať vážených obča-
nov, aby nevyhadzovali do stoky tam nepatriace 
odpadky (napr. zvlhčené utierky, handry, igelitové 
vrecúška, tuhé predmety atď.). Takýto odpad totiž 
upchá kanalizáciu a motory vyhoria, v dôsledku 
čoho vznikajú veľké škody, ba môže dôjsť k zasta-
veniu prevádzky.  Majetok obce je naším spoloč-
ným pokladom, tak sa oň starajme, v opačnom 
prípade škodíme sami sebe!
Takisto by sme chceli upozorniť každého, aby 
biologicky rozložiteľný odpad (t.j. opadané lístie 
zo stromov, konáriky), ktorý vzniká pri jesennom 
upratovaní dvora či záhrady, doma nespaľovali! 
Jednak je to zakázané, na druhej strane sme vyna-
ložením nemalých nákladov práve preto  vybudo-
vali zberný dvor, ktorý slúži na tieto účely. Aj ten je 
naším spoločným majetkom, využívajme ho! 

Neves szülöttünk

13Krónika

Felhívás! - Výzva!

4 Közélet

A játékokkal teli nyár után visszaszokni 
a szürke hétköznapokba nem mindig 

egyszerű. A szeptember már csak ilyen, 
beindul a körforgás, kezdődik az iskola. 
Hogy ehhez mennyi kedvünk van, az már 
más kérdés. Viszont az is nagy igazág, 
hogy sok feladat nem választás kérdése, 
így aztán sokkal jobban járunk, ha jó kedv-
vel tesszük. Az ősz azonban azt is jelenti, 
hogy ismét megnyitja kapuját a Játékvár 
Játszóház és Pöttöm klub. Az elmúlt évad-
ban sikeresek voltak foglalkozásaink, ké-
szítettünk egy kis összegzést: 29 kézmű-
ves foglalkozást szerveztünk, sikeres volt 
az irodalmi színpadunk szereplése, még 
sikeresebb a rajzversenyünk, folyama-
tosan jelentetjük meg az Útravalót, részt 
vettünk a jutalomkiránduláson, az évadot 
pedig a nyári kézműves napok koronázták 
meg sok vendéggel, amelyről részletesen 
beszámoltunk a Hírnök legutóbbi számá-
ban. Ezen kívül találkozhattatok velünk 
falunk rendezvényein, mint a falunap, 
a SzalmaSzalon, a Nyárzáró. Nagy öröm-
mel tölt el bennünket, hogy ilyen nagy az 
érdeklődés, kicsik és nagyok részéről egy-

aránt az általunk meghirdetett programok 
iránt. Természetesen a vezetőség addig 
sem tétlenkedett, míg a gyerkőcök nyaral-
tak, hiszen augusztusban már megkezdő-
dött az új évad tervezése.
Kedves Játszóházasok, a 2016/2017-es 
évadra is sok tervünk van, sok újdonsággal 
és meglepetéssel.  A 2003 óta havi rendsze-
rességgel működő szervezetünk tevékeny-
sége erre kötelez. Továbbra is a legfonto-
sabb célkitűzés az óvodás és iskoláskorú 
gyerekek hasznos szabadidős tevékenysé-
gének szervezése a rendszeres pénteki Pöt-
töm klubos és szombati Játszóházas fog-
lalkozásokkal. Ezen belül nagy hangsúlyt 
fektetünk foglalkozás vezető társammal, 
Sukič Klárával a mesék dramatizálására, 
éneklésre, mondókázásra, hiszen csak így 
adható tovább az a gazdag népmese- és 
népdalkincs, ami a magyar nép sajátja, 
és talán amire a rohanó hétköznapokban 
a családnak kevesebb ideje marad. 
A   szombati foglalkozások magvát to-
vábbra is a hagyományőrzés és a magyar 
nemzeti ünnepekre építve állítottuk össze. 
Természetesen vannak témakörök, amelye-

ket kicsit átgondolva, a mai gyerek ízlésére 
szabjuk, de a mondanivalót, az üzenetet 
megőrizve dolgozunk fel, vagy vetélkedő 
formájában kínáljuk. Tesszük ezt azért is, 
mert tapasztaljuk, hogy amire egy tiné-
dzser részéről elutasító lenne a válasz, ha 
jó módszert választunk, és kellően motivá-
lunk, a gyerekek örömmel fogadják. 
Így tettük bele a programba a szövést, 
a kosárfonást, a korongozást, nemezelést. 
Ezeket a foglalkozásokat természetesen 
olyan vendégek meghívásával valósítjuk 
meg, akik megfelelő szinten művelik e régi 
mesterségeket. A gyerekek és szülők köré-
ben egyaránt közkedveltek a meseelőadá-
sok is, vendégszereplők közreműködésé-
vel. Ezt továbbra is célul tűztük ki, hiszen 
így azokhoz a gyerekekhez, családokhoz is 
értéket juttatunk el, akik esetleg ritkábban 
jutnak el valamelyik közeli város által szer-
vezett előadásra. 
Szeretnénk folytatni az Útravaló néven is-
mert lapunk szerkesztését, amelynek őszi 
száma már meg is jelent. A nagy sikerre 
való tekintettel rendszeresítjük  a gyer-
mek-szülő irodalmi színpad próbáit, egy 

Új évad, új tervekkel
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új darab betanulását tűztük ki célul. Az 
évad legnagyobb rendezvénye a Rajzolj 
és Nyerj regionális rajzverseny szervezé-
se, amelynek tavaly már külföldi résztve-
vői is voltak. Megkereste szervezetünket 
Csallóközcsütörtök baráti falujának, Ba-
latonederics iskolájának igazgatónője sok 
kedves rajzocskával, valamint bécsi és 
londoni magyar gyerekektől is érkeztek 
alkotások. Ez az esemény ismertté tette 
szervezetünk nevét, nem utolsó sorban 
sok támogatót is nyertünk az ügynek, így 
új lendületet kaptunk, hogy érdemes ilyen 
téren is foglalkozni a fiatalsággal. 
Tehát tervből, lelkesedésből az idén sincs 
hiány, viszont azt is meg kell, hogy osszuk 
az olvasókkal, hogy ennek a nagy érdeklő-
désnek azért ára van. Sajnos a falu által 
kapott támogatást, amit ezúton is köszö-
nünk, már elhasználtuk, a szülők hozzájá-
rulása is fogytán. 
Személyes filozófiám viszont az, hogy 
ahol akarat, kitartás és lelkesedés van, 
ott mindig van és lesz megoldás is. Itt 
szeretném megköszönni Őry Péter polgár-

mester úrnak a segítőkész hozzáállását 
az új évad szervezési kérdéseinek megol-
dása kapcsán, valamint a támogatóknak, 
Kulcsár Lajosnak, Németh Róbertnek, Ifj. 
Stermenszky Zoltánnak, akik már az új 
évadot segítették elindítani. 

Zárszóként mit is írhatnék: Kedves olva-
sók! Aki szívesen támogatná szervezetünk 
munkáját,  hogy továbbra is tenni tudjunk 
a falusi gyermekekért, azt nagyon nagy há-
lával fogadnánk. 

Sill Zsuzsanna 

Sport12

Nagy fába vágta a fejszéjét a Csallóköz-
csütörtöki FC vezetése e nyáron, 

amikor úgy döntött, hogy él a felkínált 
lehetőséggel, és az V. osztályban folytat-
ják. (Mint ismeretes, az előző szezon vé-
gén a VI. osztályban Egyházkarcsa nyerte 
a bajnokságot, s mivel a második helye-
zettek nem akartak selejtezőt játszani, 
így a csallóközcsütörtöki együttes vállalta 
a magasabb osztályban való szereplést.) 
Tóth Árpád, a sportklub vezetője akkor azt 
nyilatkozta: „Egyszerűen megérdemeljük, 
hogy olyan csapatokkal játsszunk, mint 
Illésháza, Jányok vagy Nagymagyar.” 
És hát természetesen a szurkolók is 
megérdemlik, akik hűségesen támogatják 
a fiatal csapatot. Még akkor is, ha belefut 
egy-egy vereségbe, de hát, mint mondani 
szokás, a labda gömbölyű. 
„Egyelőre lent tanyázunk, de most 
is jól játszottunk Vágán, ahol ugyan 
kikaptunk egy szabadrúgás góllal és 

egy tizenegyessel, ráadásul úgy, hogy az 
ellenfél egy helyzetet sem dolgozott ki, 
míg nekünk voltak helyzeteink. Kevesen 
is voltunk, sok a sérültünk, mindössze 
egy cserejátékosunk volt. Kapusra lenne 
leginkább szükségünk, mert a stabil hálóőr 
a házát építni, így kevesebb ideje marad 

a futballra, az őt helyettesítő kapus pedig 
még tapasztalatlan. A játék ennek ellenére 
jó volt, a srácok hajtottak, küzdöttek. Jól 
játszottunk a búcsú napjánis Lég ellen, és 
már előtte is voltak jó jelek, Karcsáról úgy 
raboltunk pontot, hogy addig a karcsaiak 
veretlenek voltak. Sajnos időközben edzőt 
is kellett cserélnünk, az addigi játékos 
edző nem vállalta tovább. Az új edzővel 
abban egyeztünk meg, hogy az első nyolc 
mérkőzés idejére vállalja a munkát.” 
Tóth Árpád azt is elmondja, hogy ez azért 
érezhetően nehezebb osztály, és főleg 
az otthoni meccseket kell megnyerni, 
ha versenyben akarnak maradni. Igaz, 
a sorsolás sem kedvezett a csapatnak, 
hiszen újoncként az első négy meccsből 
hármat kint játszottak, az egy otthonit is 
a járás legjobb csapatával, Illésházával. 
Szerinte simán benne lehetnek az első 
tízben ezzel a küzdeni tudással, hiszen 
a gyorsasággal, a játékkal nincs gond, de 
meg kell szerezni a kellő tapasztalatot, 
mert ez keményebb foci. A nézők hál 
istennek bíznak a csapatban, hiszen nem 
ritka az ötszázas nézőszám, ami igencsak 
dicséretes. 
Az ifik pedig még több örömre adnak 
okot, velük azonban helyszűke miatt 
lapunk következő számában foglalkozunk 
bővebben. Akárcsak a legkisebbekkel. Mert 
szemmel látható, hogy érik a gyümölcs 
a csütörtöki foci háza táján. 

- ki -

# Klub M Gy V V Gólarány pontok + pontok

1 „FC Nový Život“ 8 7 0 1 38:8 21 6

2 TJ Kostolné Kračany 9 6 2 1 17:11 20 8

3 ŠK Váhovce 9 5 1 3 23:15 16 4

4 TJ ŠM Janíky 8 5 0 3 22:9 15 3

5 ŠK Šoporňa 8 4 3 1 19:12 15 0

6 FK Zlaté Klasy 8 4 2 2 8:11 14 2

7 TJ Lehnice 9 4 1 4 21:16 13 1

8 ŠK FC Vydrany 8 3 3 2 14:9 12 -3

9 FC Pata 9 3 2 4 21:13 11 -1

10 NAFC Veľké Blahovo 8 3 2 3 11:14 11 -4

11 TJ Družstevník Topoľníky 8 2 4 2 8:9 10 -2

12 FC Štvrtok na Ostrove 9 3 1 5 14:17 10 -2

13 TJ Horné Saliby 9 3 1 5 15:22 10 -2

14 OFK Rapid Ohrady 
(odstúpené) 0 0 0 0 0:0 0 0

15 FC JELKA 8 0 0 8 4:32 0 -12

16 TJ Družstevník Trstice 8 0 0 8 2:39 0 -9

V. liga Juh ZsFZ 2016-2017

Cél: az első tízben végezni
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Legutóbb a Hírnök tavaszi számában 
írtunk a Csallóközcsütörtöki Önkéntes 

Tűzoltó Testület munkájáról. Az azóta eltelt 
időszak nem volt éppen eseménydús, de 
azért akadt néhány teendőjük a csütörtöki 
tűzoltóknak. Mint Nagy Anaklét, a testület 
vezetője tájékoztatott bennünket, két be-
mutatót tartottak. Az egyikre egy gulyásfő-
ző verseny alkalmából került sor, ahol a fi-
atal tűzoltókkal, míg a következő alkalom-
mal a gyermeknapon tartottak bemutatót. 
„Részt vettünk a falunapon is – mondta 
Nagy Anaklét –, ahol szintén kiállítottuk 
a felszerelésünket. Sajnos, a gyerkőcökön 
kívül, a felnőttek körében itt minimális 
volt az érdeklődés. Volt egy nyílt napunk is, 
erre már mintegy 25-30 ember volt kíván-
csi. Ezen felül tartottunk egy tűzbiztonsági 
készenléti napot. S természetesen biztosí-
tottuk a községi rendezvényeket, ide értve 
a koncerteket, színházi előadásokat és az 
augusztus huszadikai tűzijátékot.”
Hogy nem csak bemutatókból áll az élet, 
igazolja, hogy hat bevetésen vettek részt, 
ebből öt tűzeset volt. Konkrétan: nyáron 
volt két gabonatűz, aztán két háztűz és egy 
avartűz. Ezekből kettőre a falu területén 
került sor. Ezen kívül volt egy ún. műszaki 
bevetésük, amikor vizet kellett szivattyúzni 
esőzés után.
„Időközben bővítettük a felszerelésünket 
– árulja el a parancsnok –, nyomószivaty-
tyút, lámpákat, állványokat, öltönyöket és 
poroltókat vásároltunk. Ezeket az adó két 
százalékból, a község támogatásából és 
természetesen a szponzorok támogatásá-
ból finanszíroztuk. A taglétszámunk sajnos 
továbbra is alacsony, s bár négy fiatallal 
foglalkozunk (kérdés, megmaradnak-e va-
lamennyien), s rendszeresen gyakorlato-
zunk velük is, nem ártana, ha többen len-
nénk. Az „öregek” közül öten maradtunk, 
ami megterhelő, mert gyakorlatilag mindig 
ugyanazoknak az embereknek kell készült-
ségben lenniük.”
Az obligát kérdésre, hogy mire lenne szük-
ségük, ugyanazt a választ kapjuk ezúttal is: 
új erőre, érdeklődő fiatalokra és egy új tűz-
oltószertárra. Sajnos, ez költséges dolog, 

pedig így ismét kint fog telelni egy tűzoltó-
kocsi, ami nem használ az állagának. 
Végül tegyük hozzá szerkesztői megjegy-
zésként, hogy a vékonyan csordogáló 
szponzori támogatások azért lennének 
még kívánatosabbak, mert napjainkban 
a vállalkozók sokkal szívesebben nyúl-
nak a zsebükbe, ha például a sportot 
kell támogatni. Talán azért, mert az lát-
ványosabb és szemre tetszetősebb? Pedig 

a tűzoltás, a községi vagy a magánvagyon 
védelme legalább annyira fontos, ha nem 
fontosabb. Az állam az önkéntes tűzoltó 
szervezeteket szinte alig támogatja, holott 
a községeknek kötelességül rója ki azok 
fenntartását. De erről az önkormányzatok 
és maguk az önkéntes tűzoltók a legkevés-
bé tehetnek. Ők csak végzik a munkájukat, 
önzetlenül.

- iká -   

Új szertárra lenne szükség
6 Közélet

Sikeres volt a SzalmaSzalon

A Csemadok Csallóközcsütörtöki 
Alapszervezete a Szent Jakab 

polgári társulással karöltve augusz-
tus 19-én és 20-án rendezte meg tele-
pülésünk első kulturális fesztiválját, 
a SzalmaSzalont. A kulturális ren-
dezvény részét képezte az új kenyér 
ünnepe is, amelyet a nemrég felava-
tott kemencénél tartottuk. Reméltük, 
hogy a csütörtökiek kíváncsiak lesz-
nek ránk, de a tényleges érdeklődés 
és kilátogatók száma a legoptimis-
tább elképzeléseinket is meghalad-
ta. A fesztivál mindkét napján szép 
számban érkeztek a szórakozni vá-
gyók. 
A kínálatban zene, néptánc, gyermek-
program és filmek szerepeltek a fesz-
tivál két napja során, majd szombaton 
este, Szent István királyunk ünnepén 
nálunk is vert a magyarság szíve, és 
egy tetszetős tűzijátékkal ünnepel-
tük meg államalapítónk emlékét. 
A szombati napon a lelki kulturális 
táplálék mellett a gyomrokat is meg-
melengettük. A kemencéből illatos 
kenyerek kerültek elő, melyek kiváló-
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an párosultak az izzó színű gulyással. 
Mindehhez nagyon egyedi hangulatot 
biztosított a szalmából készült művé-
szeti tér. 
Minket, szervezőket nagy büszkeséggel 
tölt el, hogy valami tartalmasat és szó-
rakoztatót tudtunk felkínálni települé-
sünk lakóinak, és hogy igyekezetünk 
értő és érdeklődő közönségre talált. 
Ezúton is köszönjük mindenkinek, lá-
togatóknak és támogatóknak egyaránt, 
hogy újra megmutatták nekünk, érde-
mes Csütörtökben a közösségért dol-
gozni, s hogy a csütörtöki közösség él 
és fejlődik. 
Ezek alapján megígérhetem, hogy 
a SzalmaSzalon 2017-ben is szerepel 
majd a nyári programban, s természe-
tesen mindent meg fogunk tenni azért, 
hogy a második évad az elsőnél is töb-
bet adjon a látogatóknak. Ez azért is 
fontos, mert a rendezvényünkkel méltó 
állomás szeretnénk lenni falunk 800. 
évfordulójáról megemlékező esemé-
nyek sorában. Találkozzunk tehát jövő-
re is!

Mészáros

10 Közélet

Idén novemberben is megszervezi a Vö-
röskereszt Csallóközcsütörtöki Helyi 

Csoportja a szokásos véradók bálját. Erre 
egészen pontosan november 12-én, szom-
baton kerül sor. Mint Lazik Károly, a szer-
vezet elnöke lapunknak elmondta, a ta-
valyi sikeren felbuzdulva tartanak ismét 
mulatságot, ami természetesen több szem-
pontból is fontos, de leginkább azért, mert 
a közösségi összetartozás élményét növeli. 
Hasonló a helyzet a november 20-ára ter-
vezett volt véradókkal való találkozással 
is, amelyre minden évben sort kerítenek 
az aktív vöröskereszt tagok, köszönetüket 
fejezve ki azok iránt, akik (vagy betegség, 
vagy idős kor miatt) már nem ajándékoz-
hatják meg embertársaikat a legértéke-
sebb ajándékkal.
A mintegy hatvan tagot számláló szerve-
zet idei programjairól szólva Lazik Károly 
elmondta, hogy a tavaszi dőrejárás után, 
amely a vöröskereszt egyik legfontosabb 
rendezvénye, hiszen ők alkotják a szép 
hagyományőrző mulatság motorját, a nyár 
folyamán, júniusban a tagság egy tartal-
mas kiránduláson vett részt, egy igazi bő 
wellness-hétvégét töltöttek Keszthelyen. Az 
érdeklődésre jellemző, hogy megtelt a ma-
gyar tengerhez induló autóbusz. „Azért va-

gyunk, hogy segítsünk – nyilatkozta Lazik 
Károly –, de a megérdemelt pihenésből is 
kivettük a részünket.” Akárcsak a szokásos 
falunapon való részvételből, ahol nem csak 
az elsősegély biztosítását vállalták maguk-
ra, de finomságokat is árultak, többek közt 
pacalpörköltet, üdítőket, palacsintát. Az 
elmúlt hétvégén pedig a Móri Bornapokon 
volt jelenésük. Tavalyelőtt Füreden voltak, 
ezért gondolták, hogy újabb élményekkel 
kéne gazdagodni, hiszen Vas megyében 

sem csak a Móri Ezerjó terem, hanem, 
mint az elnök mondja, „a történelmet is 
fellapoztuk kissé”. 
A csallóközcsütörtöki véradók közül egyéb-
ként tavasszal tucatnyian voltak vért adni 
a pozsonyi Ružinovi poliklinikán, de nyá-
ron is többen részt vettek véradáson, 
amellyel egy falubeli polgár gyógyulását 
segítették. Még egy véradást tartanak az 
idén, erre a terv szerint december 9-én ke-
rül sor. - k - 

Novemberben ismét lesz vöröskereszt-bál
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Július 29-én került megrendezésre 
a 2016-os falunap, amelynek fő érdekes-

sége az új helyszín volt. Minthogy az eddi-
gi helyszín a falu központjában szűkössé 
vált, a falunapot idén először a gombai 
út és a főút közötti füves téren rendeztük 
meg. Ez a kis változás azonban nem tán-
torított el senkit, és mivel az időjárás is 
ragyogóan fogadta az új helyszínt, kiváló-
an sikerült az idei falunap is. Nagyon sok 
helyi és környékbeli vendég látogatott ki 
a rendezvényre, és kezdeti aggodalmain-
kat máris eloszlatták a vidáman beszélge-
tő rokonok, barátok, látogatók. 
Az új helyszín mindenki tetszését elnyer-
te, és még aznap megkaptuk az első po-
zitív visszajelzéseket. A tér nagyobb lett, 
mégis jobban összehozta az embereket. 
A hangulathoz hozzájárultak a finom éte-
lek és italok, a gyermekprogramok, a fel-
lépők, de leginkább maguk a látogatók. 
A színpadon újra helyet kaptak a hazai 
előadók. A Daloskör újra megmutatta, 
hogy településünkön bőven akad dalos 
pacsirta, Fodor Péter népszerű dalokat és 
musical darabokat hozott, nagyon ener-
gikus koncertet adott az Arizóna zene-
kar, Rigó Mónika pedig nem csak a saját, 
de a családja tehetségét is megmutatta 
a nagyérdeműnek. Őket egészítették ki 
vendégfellépőink, mint például az Arany-
kert néptánccsoport, a tavalyi falunap 
visszatérője,  Daavid, aki nem csak a ze-
nével, de vidám személyiségével is mula-
tós hangulatot teremtett, valamint az est 
sztárvendége, az örökifjú Szandi a mára 
már klasszikus slágerekké vált dalaival és 
új szerzeményeivel. 
Minden résztvevőnek és fellépőnek kö-
szönjük a részvételt és segítséget. Mi már 
nagyon várjuk a következő évi falunapot 
is, amely az egész éves ünnep jegyében 
kerül megnevezésre, megemlékezve te-
lepülésünk első írásos említésének 800. 
évfordulójáról. A szavak helyett azonban 
beszéljenek a továbbiakban a képek.

(mészáros)

Sikeres volt a falunap
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