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Kezdetben voltak már a végső dolgok,
alfa és ómega már összeért,
Jézuska lába szalmaszálba bomlott,
gyermekszeme meglátta már a vért,
amely Heródes késeiről csorgott.
Az első karácsonyon is csikasz
farkasok bújták már az erdőt-bokrot
s az elveszettnek nem termett vigasz.
De volt Messiás, betlehemi csillag,
várták a szabadító hírnököt,
volt báránybégetés és szénaillat,
Mária szeme fényben tündökölt.
Így van ma is késő karácsonyunkon:
lobogó gyertyák és kemény padok,
ha zúg a szél is kint s akármi súly nyom,
én akkor is aranykort álmodok.
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Közélet

Tíz termékeny év
Beszélgetés Őry Péter polgármesterrel
Nemcsak a község, hanem Csallóközcsütörtök polgármestere is jubilál
idén. Őry Péter a 2007-ben tartott időközi választáson nyerte el a falu vezetésének feladatát. Tíz év után kérjük
egy kisebb mérlegvonásra.

újítást és a csatornahálózat községre
eső részét kifizethessük. Ha ezt előre
tudjuk, másképp tervezünk.

Amikor átvette hivatalát, a legnagyobb problémát a 2008-as költségvetési elvonás okozta, ami felborított
minden tervet. A szlovák kormány a
gazdasági válság oroszlánrészét is az
önkormányzatok nyakába varrta. Mit
jelentett ez a gyakorlatban?

Az első nagy beruházás a buszmegállók kiépítése volt az Iskola utca végén
illetve a Somorjai úton. Ezt egy uniós
projekt keretében valósítottuk meg.
Ugyanennek a beruházásnak a részét
képezte az Iskola sornak az aszfaltozása, új aszfaltot kapott a Szél utca, járdát építettünk végig az Iskola soron, a
Gazda soron, egészen a temetőig. Így
tíz éve lehetősége van a lakosságnak
arra, hogy a temetőt biztonságos járdán közelítse meg. A temetőt teljesen
rendbe hoztuk: kiépítettük a vízcsaprendszert, hogy ne kelljen távolról
cipekedni, járda-rendszert, új kerítést
építettünk, elhordtuk a szemetet, parkosítottunk. Az áthelyezett Fájdalmas
Szűz Mária-szobornál kialakítottunk
egy új parkot. Magát a temetőt kibővítettük egy új résszel, ami az elkövet-

A 2008 végi előrejelzés szerint 2009ben 370 ezer eurót kellett volna kapnunk az állami költségvetésből, ehelyett kaptunk 308 ezret, 2010-re pedig
már az előrejelzés is csak 270 ezerrel
számolt. Ez testvérek közt is százezer
euróval kevesebb. A legnagyobb gondot azonban az jelentette, hogy a terveink nem számoltak ilyen nagy érvágással. Két év alatt ez közel hatmillió
korona volt régi pénzben, ami éppen
arra lett volna elég, hogy az iskolafel-

A „hét szűk esztendő“ dacára sem állt
meg az élet a településen.

kező húsz-harminc év igényeit képes
kielégíteni. Az iskolát sikerült uniós
forrásból hőszigetelni, felújítottuk a
mosdókat. Uniós forrásból kiépítettük
a teljes csatornahálózatot, így gyakorlatilag a község 98-99 százaléka
el van látva szennyvízcsatornával,
szintén uniós forrásból hoztunk létre
egy gyűjtőudvart, amely 3500 négyzetméteres telephelye a településnek,
traktorral, préssel, korszerű technoló-
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giával ellátva. Tataroztuk a községházát (ezt 60 százalékban a gázművek
alapítványa finanszírozta), de még ezt
megelőzően a községi hivatal működésében teljes számítógépes hálózatot építettünk ki, szerverrel, központi
nyilvántartással, összekötött pénztárakkal. Felújítottuk a katasztrofális állapotban levő szociális helyiségeket
mind az emeleten, mind az alagsorban
valamint az irodákat. Létrehoztunk
egy fogadóirodát, egyszerűsítettük az
ügyintézést.
Ami az óvodát illeti lecseréltük az
óvoda régi kerítését, új játszórészek
kerültek kialakításra. Az óvoda belső
összekötő folyosóját sikerült teljesen
felújítani, új öltözőket, radiátorokat
szereltünk fel. Az Óvoda utcán lecseréltük a teljes közvilágítást, a kábelek
a földbe kerültek, új járdát, kapott ez
a rész is. Jó hír, hogy az óvoda teljes
tatarozását is szándékunkban áll megvalósítani, erre egy zártkörű pályázati
rendszerben sikerül forrás szereznünk.
A közvilágítást egyébként másutt is
cseréltük, s most már 70 százalékban
ledes izzók szolgálják a világítást.
Mindezt önerőből valósítottuk meg.
A község központja is új köntöst kapott.
Újjá varázsoltuk a községháza előtti parkot, amit elláttunk öntözőrendszerrel, virágot ültettünk a környező
területekre is. A szakrális emlékműveinket közös összefogással sikerült
tataroznunk, beleértve a Szentháromság-szobrot, a Szent Flórián-szobrot,
a Fehér keresztet (utóbbit áthelyeztük a községháza előtti parkba, ahol
világítást építettünk). Elbontottuk a
templom előtti régi cserkészházat, a
Csákányi utcában kiépítettük a járdarendszert, újra aszfaltoztuk a Kis utat,
új útszakaszt készítettünk a bérlakások
elé is. A kultúrházban megoldottuk a
teljes tetőszigetelést, és felújítottuk
az egyik kis termet. Pillanatnyilag be
van adva a kultúrház tatarozására a
pályázatunk. Közintézményeinket (az
iskolát, óvodát, községházát, kultúrházat) szintén rákötöttük a csatornára.

A kultúrház mögötti első világháborús
emlékparkot teljes mértékben rekonstruáltuk, amely dísztégla kerítést kapott
és játszóteret, új járdákat és közvilágítást, automata öntözőrendszert.
A közelmúltban került tulajdonunkba a focipálya is, mely előzőleg a
Szlovák Földalap kezében volt. Ezt
követően tudtuk megoldani a WC-k
építését, valamint az öltözők tetőszerkezetének cseréjét, az ingatlan tatarozásának segítését is. De említhetném a
teljes automata öntözőrendszert vagy
akár a kemence építésének támogatását is. Ez mind-mind a közösségi terek
létrehozásának koncpecióján alakul.
Pár éve közetiorvos is rendel Csallóközcsütörtökben.
Az egyik örömteli eredmény, hogy a
templom melletti öreg iskola épületét
sikerült a tulajdonosnak rendbe hozni,
s így kapott a község állandó körorvost és gyógyszertárat. Egy patinás
épületet kaptunk a lerobbant, hajléktalanok által használt romhalmazból.
Lehetőség szerint bővítettük a szolgáltatásokat is. A településen nem volt
benzinkút, ma már az is van a falu kataszterében, a Jednota pedig új bevásárlóközpontot épített.

Elsőre látszik, hogy akár több községnek való beruházás valósult meg
Csallóközcsütörtökben.
A fentieket összegezve, az elmúlt
tíz év alatt az önkormányzat durván
négymillió eurós beruházást hozott
létre Csallóközcsütörtökben, ami csak
a községi forrásokat illeti. Öt évtized
után idén sikerült végre a községen
keresztül haladó másodosztályú megyei út egy részét is felújítani. Köszönet érte a Nagyszombat Megyei
Önkormányzatnak. Mindez nagyban
segíti a lakók konformérzetét, hiszen
annyi idő után vége az erőteljes zötykölődésnek. Ezen kívül ügyelünk a
gyalogosok biztonságára is. A Dunaszerdahelyi járásban nagyon ritkák a
piros-fehér gyalogos átkelők, Csütörtökben pedig ilyet festettünk fel a községháza mellett.
Végül említsük meg a legújabb tervet.
Legújabb terveink között feltétlen említést érdemel az óvoda felújítása és az
iskolai fejlesztési program elindítása.
A legfontosabb, hogy mindig igyekszünk előre tekinteni, hiszen ez a községi jövőnk záloga.
kk
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Karácsony

Nyolcszáz karácsony üzenete
Valamikor, régen, elődeink korában
az advent alatt lelassult az idő. Nem
csoda, hiszen az advent a keresztény
kultúrkörben a várakozás, az Úr eljövetelét megelőző négy hetes időszak. Régen úgy is nevezték: úrjövet.
A „valamikor“ határozatlan névmás
azért kívánkozik ide, mert a régi várakozás még a türelemről szólt, és nem
hasonlítható a mai várakozáshoz. A
mai sokkal hektikusabb, gyorsabb, türelmetlenebb. Sokkal inkább versenyfutás, szemfényvesztés, a kufárok reklámhadjárata, tülekedése a haszonért.
Mintha nem is magát az Úr eljövetelét
várnánk, nem a csendes áhítatot szeretnénk megélni, hanem a harsány
rohanás, a kapkodás „kiteljesedését“,
amikor mindenből a legjobb, a legszebb, a legtöbb kell. Mert a mindent
eluraló liberális, piaci világeszme ezt
testálta ránk, és ezt sulykolja belénk
napi szinten, szétzilálva legszebb hagyományainkat, kikezdve keresztényi
világunk alapjait. Amikor a „fogyasztói társadalom“ gyümölcsének, a tengeren túlról hozzánk is begyűrűzött
fekete pénteki, egymást taposó embertömegét látjuk, valószínűleg sokunknak jut eszébe, hogy Jézus korbácsa igen csak elkélne napjainkban is.
Pedig az idő nem siet! Lassacskán,
méltóságteljesen hömpölyög magának, mint a lomha, öreg Duna vize,

hátán hajóval, madarakkal, dinnyehéjjal, kinek mi tetszik, ki mit lát meg
habjain ringatózni. Alul, a mederben
aranyrögöt, kavicsot görget. Hogy
melyik fontosabb, relatív. Mint ahogy
az is, kinek mi jut eszébe az időről. A
vén Duna talán azért illik ebbe a kis
eszmefuttatásba, mert azon túl, hogy
az időtlenség és a méltóság képzetét jelenti, évezredekig – mielőtt egy
mederbe terelték volna – úgy kacskaringózott keresztül-kasul az Aranykerten, mint egy palást foszladozó
szövete. Csallóközcsütörtök pedig az
Aranykert részét képezte. Talán a felső szegélyét.
Településünk idén ünnepelte első írásos említésének 800. évfordulóját.
Ami nem kevesebbet jelent, mint hogy
legkevesebb nyolcszáz karácsonyt ünnepeltük együtt; családban, kisebb és
nagyobb közösségben, egymás után
gyújtva meg az adventi koszorúnk
gyertyáit (bár ez a szép szokás nem
őshonos, és elég újkeletű). Hanem az
európai kereszténységnek ezen a szép
ünnepén is kapunk majd nyugtalanító
híreket a világból, a szomszéd országokból, ahol a könyörületességet, a
felebaráti szeretetet összemossák a
farizeus képmutatással, a keresztény
ember befogadó képességét és könyörületességét az önfeladással.

Jó lenne tudni, hogy gyermekeink,
unokáink nem egy olyan világban
fognak élni, amelyben nem illik, sőt
nem szabad karácsonyfát állítani,
amelyben a betlehemet sértőnek tartják a hívatlanul ránk törő „vendégek“
miatt, ahol a keresztet el akarják távolítani a közterekről és le akarják
szedni az iskolák faláról, s ahol a
krampuszokat nem szabad feketére
festeni. Ha egy olyan ország vezetői
üzengetnek nekünk toleranciáról, emberbarátságról és „európai értékekről“, amelynek alkotmányából több
mint száz éve száműzték az európai
értékeket, csak sajnálni tudjuk őket.
Mert a mi kereszténységünknek sem
a vakbuzgóság a fokmérője, hanem
az az erkölcs, amely segített minket
talpra állni a bajban is, a barbár támadások után is. És a ragaszkodásunk az
értékeinkhez. Például a karácsonyhoz.
Ráadásul több mint nyolc évszázada.
Ami rettentően nagy idő, még ha az a
32 emberöltő talán kevésnek is tűnik.
Mint említettük, az idő múlása relatív.
Nem korunk lett gyorsabb, mint áltatjuk önmagunkat, hanem mi magunk.
Próbáljunk lassítani, erőt és hitet
gyűjteni, mert a rohanásban – ha nincs
időnk gondolkodni, elmerülni önmagunkban és a szeretetben – oldott kéveként szétszóratunk.
Kövesdi

Krónika
EGY KIS NÉPRAJZ

Luca széke
ostyát felmutatta Úrfelmutatáskor a
népnek, ráállt a székre, s meglátta a
falu boszorkányait, akik hátat fordítottak az oltárnak. Előzménye is volt
e varázslatos műveletnek. Az ember,
mielőtt a misére indult volna, a zsebeit
megrakta kölessel vagy mákkal, a kemencébe is jól befűtött, hogy mire hazaér, még javában égjen a tűz. Ezekre
az óvintézkedésekre azért volt szükség, hogy a leleplezett boszorkányok
meg ne büntessék, esetleg szét ne téphessék. Emberünk útközben a zsebébe
rakott magvakat is elszórta, ezeket a
madárrá változott boszorkányoknak
fel kell csipegetniük. Amíg a boszorkányok a magvakat szedegették, az
illető egérutat nyerve hazasietett, s a
Luca-széket az égő kemencébe hajította. Ez az oka annak, hogy Csallóközben, de más vidéken sem lehetett,
s ma sem lehet eredeti Luca-széket
találni.

HÍRNÖK – a csallóközcsütörtökiek lapja
Megjelenik: negyedévente, ingyenes kiadvány
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A mi kislexikonunk
Naša malá kronika
2017. III./IV. negyedév III./IV. štvrťrok 2017

Boszorkánysággal összefüggő jeles
napunk december 13-a, Szent Luca
napja, aki szintén keresztény hitéért halt vértanúhalált. Ezen a napon
a Csallóközben is általános volt az
a tilalom, hogy nem szabad semmit
kiadni a házból, mert a kiadott dolog
a bűbájosok (boszorkányok) kezébe
kerülve veszedelmet, bajt hozhatnak a
házra és a ház népére is. A Luca-nap a
karácsonyt előzi, s az e napon kezdett
készítmény, a Luca széke fontos kelléke volt a karácsonyvárásnak. A széket Luca napjától egészen karácsony
böjtjéig, tehát a december 24-ei éjféli
mise előttig faragták, minden nap alakítva rajta egy keveset. A hagyomány
szerint hét határ hétféle fájából kellett
készíteni, vasszög nem lehetett benne,
mert csak így őrizhette meg a varázserejét. A szék készítéséről még a házbeliek sem tudhattak, teljesen titokban
kellett megcsinálni. Amikor elkészült,
készítője a kabátja (dokánnya) alá rejtette, s magával vitte az éjféli misére.
Itt, amikor a miséző pap a konszekrált

Felelős kiadó: Őry Péter polgármester
Felelős szerkesztő: Kövesdi Károly
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ÉRTESÍTÉS - OZNAM
Oznamujeme spoluobčanom, že zberný dvor v dňoch 27. a 30. decembra 2017
bude mimo prevádzky z dôvodu dovolenky. Otvára sa 03.01.2018 v stredu.
Za pochopenie ďakujeme!
Értesítjük községünk lakosságát, hogy a gyűjtőudvar 2017. december 27.-én és
30.-án szabadságolás miatt zárva tart. A legközelebbi nyitvatartási nap 2018.
január 3-ika, szerda. Megértésüket köszönjük!

Újszülötteink – novorodenci
Skuby Áron
szülők: Skuby Klaudia és Skuby Tibor

Sofia Síposová

édesanya: Sípos Silvia

Olívia Lujza Tomanová
rodičia: Marek Toman, Mgr., a Monika Masárová, Mgr.

Viktória Szerencsés

szülők: Anikó Markušová és Roland Szerencsés

Nyársik Leila

szülők: Sandra Síposová és Csaba Nyársik

Tristan Burián

szülők: Kolos Burián és Szabina Tokovicsová

Karolin Siposová a Karina Siposová
szülők: Sipos Jozef, Soňa Siposová

Eliška Minková

rodičia: RNDr. Jozef Minka,
Mgr. Božena Minková Borgulová

Bejelentkeztek falunkba
presťahovaní do obce
Simona Jakubíková
Monika Masárová, Mgr.
Lara Tomanová
Darina Heršelová
Sípos Peter
Sípos Peter
Kukiová Monika
Elena Mazúrová
Roman Novotný
Viktória Novotná
Nicolas Pavel Kanaloš
Lehotský József
Imrich Oláh
Dominika Podhorová

Elköltöztek falunkból
odsťahovaní z obce
Reindlová Zuzana
Jarábková Zuzana
Ribárszky Juraj
Tóthová Jarmila

Fájdalommal búcsúztattuk
odišli od nás
Sill László életének 86. évében
Bódiš Eduard életének 72. évében
Andrea Fileková 45. roku života
Alojz Mokoš 54. roku života
Puss Irén életének 89. évében
Író Anna életének 78. évében
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Kultúra
val is csábítja az érdeklődőket, de a
következő alkalmakkor már az elvárásoknak kell megfelelnie. Ennek fényében állítottuk össze az idei műsort,
amelyben újra több műfaj tehetséges
és elismert előadói kaptak teret.
A sportpályán 34 szalmabálából megépített Szalonban a fesztivál két napja
alatt a zene, a színház, az irodalom, a
kézműves alkotás, a komolyzene, a
néptánc és népzene, valamint a filmművészet adtak egymásnak randevút.
Köszönjük a csallóközcsütörtökieknek és minden máshonnan érkező
vendégnek, hogy újra megtöltötték a
rendezvényünket élettel és ilyen szép
számban kilátogattak hozzánk a fesztivál mindkét napján, annak ellenére
is, hogy a pénteki csodás napsütést
szombatra borongós égbolt és eső váltotta.

SzalmaSzalon – másodszor
A tavalyihoz hasonlóan az idei nyár is
egyetlen nagy esemény jegyében telt a
Csemadok Csallóközcsütörtöki Alapszervezeténél. Amint az első SzalmaSzalon lezárult, a tavalyi ígérethez
hűen, el is kezdtük tervezni a következőt. Egész évben folyamatosan gyűltek a fellépők és a tervek, ám a tulajdonképpeni munka nyáron kezdődött,
amikor már a végleges megvalósítást
kellett összeegyeztetnünk és beszereznünk a hozzá szükséges alapanyagot
és felszerelést.
A második SzalmaSzalon is összefonódott az új kenyér ünnepével, tehát
idén is velünk tartott társszervezőként
a csallóközcsütörtökiek Szent Jakab
polgári társulása, akik a közös kemencét izzították be újra a nagy napra,
illetve újra nálunk tartott kézműves
foglalkozást a Játékvár Játszóház is.

Nagyon fontos volt a második évad
sikere, ugyanis egy-egy rendezvény
első évada még az újdonság varázsá-

Ennek ellenére is sikerült mindkét
nap teljesen megtölteni a Szalont. A
legtöbben Derzsi György Szerelmem
Sárdy színpadi előadásán, valamint
a Szekszárdi Gitárvkartett koncertjén voltunk, de a többi előadáson is
bőven akadtak nézők. A látogatóink
elégedettsége motivál minket folytatni a megkezdett munkát és tovább
dolgozni azért, hogy Csütörtökben is
elérhetővé tegyük a minőségi kulturális élményeket.
Mészáros

Kultúra
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rítékre, az alkalomra mindig készül
valami főtt étel, például bableves, de
sokan hoznak magukkal süteményt is,
hogy még színesebbé tegyék a kínálatot. Közben receptet is tudnak cserélni,
hiszen az utóbbi időben nem egyszer
előfordult, hogy egymás konyhaművészetét kóstolva, kedvet kaptak a tapasztalatcseréhez. A kenyér természetesen
klasszikus módon készül (liszt, víz,
kovász, némi cukor), ebben nem találni a boltokban megszokott adalékokat.
Illetőleg némi gabonát is adnak hozzá,
hogy a falu búzája is benne legyen.

Idén is arattunk
A csallóközcsütörtöki Szent Jakab
Polgári Társulás szokásához híven az
idén is megrendezte a hagyományőrző
aratást. Kállay András a polgári társulás nevében nyilatkozott lapunknak.
„Az idei aratás kevéssé különbözött
az előző évekétől, mindössze annyi
volt a változás, hogy ezúttal a futballpálya közelében tartottuk. Tudnivaló,
hogy felépítettük a falu kemencéjét,
így ennek a közelsége meghatározó;
aratás után szeretnénk visszatérni a
kemencéhez, s falatozni egyet a jól elvégzett munka után. Nagy örömünkre
szolgált, hogy idén is többen is csatlakoztak, egyrészt munkával, másrészt
énekkel, s kipróbálhatták, hogy milyen
kemény munkát kellett végezniük eleinknek a nyári szezonban. Páran ismét
megmutathatták, hogy tudnak bánni a
kaszával, s annak ellenére, hogy ma
már mindenki géppel végzi az aratást,
az idősebb, sőt a középgeneráció tagjai közül is sokan ügyesen forgatják a
kaszát. De a fiatalabbakat is érdekelte
a dolog. Természetesen elsősorban a
férfiakat. Bár ennek kapcsán szeretném elmondani, hogy egyik oszlopos
kaszálónk, Sill Laci bácsi néhány héttel az aratás előtt elhunyt, de az özvegye, Joli néni beállt helyette kaszálni!
Ez különösen megható jelenete volt az
idei rendezvénynek.

Szintén nagy örömünkre szolgált,
hogy Kállay Gyurka bácsi, aki 93 esztendős, korát meghazudtolva ismét
kaszát ragadott, és azt is megmutatta,
hogyan kell megkötni a kévét, hogyan
kell összerakni a keresztet. Le a kalappal előtte!“
Aratáskor természetesen nem csak a
kemencében sütött kenyér került te-

„Külön öröm – mondja Kállay András
–, hogy az aratáson gyerekek is voltak, akik nagy örömmel futkároztak
a felnőttek között, de még csecsemőt
is láthattunk, illetve – egy véletlennek köszönhetően – ezúttal külföldi
vendégeink is voltak. Egy komáromi
család volt éppen Csütörtökben rokonlátogatáson, s ha már itt voltak,
ők is kijöttek és csatlakoztak az énekhez, kaszáláshoz. A vendégek kapcsán
mondanám, hogy – bár meglehet, lenne érdeklődés iránta – nem szeretnénk
évről évre egyre nagyobb rendezvényt
csinálni, hanem szeretnénk megmaradni a bevált gyakorlatnál.“
ki
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CHEUTHURTHUC 800 |
Településünkön immár 16 éve rendezünk rendszeresen falunapot, ám
az idei minden eddiginél magasabb
színvonalú volt. Nem véletlen, hiszen
Csallóközcsütörtök első írásos említésének 800. évfordulóját ünnepeljük,
ennek jegyében zajlik az egész esztendő kulturális-közösségi élete. Az idei
falunapokra július 28-29-én került sor.
Az első napon olyan csallóközcsütörtöki zenészek léptek színpadra, akik
országos hírnévre tettek szert, köztük
az Arizona, a Pegazus, a Phoenix RT,
de a FunTusi Muzsikusok és Fodor
Peti is szórakoztatták a közönséget.
Szombaton is gazdag kultúrműsorral várták a lakosokat, a gyerekek és
a felnőttek is megtalálták a kedvükre
való elfoglaltságot. A község parkszínpadán fellépett Derzsi György,
Tóth Attila és Kovács Koppány is.
Előadásukban felcsendült a felvidéki
magyarság kultikus dala, az Ismerős
Arcok Nélküled című műve is. Szombaton este Péter Szabó Szilvia szórakoztatta a szép számú közönséget. Az
idei rendezvényen a kora esti órákban
Berényi József, Nagyszombat megye
alelnöke a megye elnökének üdvözletét tolmácsolta, s egy emlékplakettet
adott át Csallóközcsütörtök polgármesterének a település fennállásának
800. évfordulója alkalmából.

1217 - 2017
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CHEUTHURTHUC 800 |
A jubileumi ünnepségek egyik kicsúcsosodását jelentette a november
17-ei ünnepi est, amelyre a község
önkormányzata több mint száz személyt hívott meg, elsősorban azokat,
akik sokat tettek a település fejlődéséért, a közösség építéséért. A kulturális rendezvényen fellépett többek
közt a helyi daloskör és Vadkerti Imre
rockénekes, aki többek közt az István, a király c. rockoperából előadott
számokkal nagy sikert aratott. Az est
fénypontját talán mégis az erdélyi
Csíkkozmás községgel történt együttműködési nyilatkozat aláírása jelentette. A Székelyudvarhelytől alig húsz
kilométernyire fekvő község többek
közt arról nevezetes, hogy közelében
találjuk a legendás Szent Anna-tavat.
Mint Szántó László, a székely tele-

1217 - 2017

pülés polgármestere elmondta, Csíkkozmás és Csallóközcsütörtök sorsa
sokban közös, de vannak lényegi különbségek is, hiszen míg Csütörtök a
Csallóköz szélén, a szlovák főváros
tőszomszédságában fekszik, addig
Csíkkozmás szinte kompakt magyar
nyelvterületen. Azért az élet ott sem
fenékig tejföl, derült ki, ám a találkozó inkább a pozitív üzenetek, mint a
borongás jegyében zajlott. Az erdélyi „rokonok“ egy szép ajándékot is
(szó szerint) letettek az asztalra: egy
miniatűr székelykaput. Ami, tegyük
hozzá, a nyitottságot szimbolizálja. Az
esten természetesen részt vett a másik
testvértelepülés, a Budapest közelében
található Gyömrő küldöttsége is. Őry
Péter az önkormányzat döntése alapján
két személynek adományozta a pol-

Közélet

gármester díját: Kovács László nyugalmazott tanár-történésznek és Masicza Róbert plébánosnak. Plébános úr
szorgalmát és tettrekészségét tanúsítja
a település gyöngyszemének, a Szent
Jakab-templomnak a megújulása, míg
Kovács László, a falu szülötte egy
újabb művet tett le az asztalra, amely
a település történetéről szól, s amelyet
azóta könyvbemutatón ismerhettek
meg a csallóközcsütörtöki polgárok.
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Új igazgató iskolánk élén

Négy év elteltével, Fehér Anna személyében ismét kinevezett igazgatója van a Csallóközcsütörtöki Alapiskolának. A kinevezési okmányt Őry
Péter polgármester és Németh Róbert
alpolgármester december első napján
adta át az új intézményvezetőnek, akit
aznap be is mutattak a tanári testületnek. A polgármestert és az igazgatónőt
ennek apropóján kérdeztük.
Őry Péter polgármester:

Miért volt szükség a vezetőcserére?
Elsősorban köszönetet szeretnék
mondani mindazoknak, ebben kiemelve Fodor Éva megbízott igazgatónőt,
akik évekig egyengették községi iskolánk útját. Alapvetően iskolánkban
egy jogi űr keletkezett, hiszen évek
óta megbízott személy vezette az iskola életét, ami nem felel meg a hatályos
jogi normáknak. El kell modanunk,
hogy egy iskola vezetéséhez, azaz egy
iskolai igazgató kinevezéséhez szükséges, hogy meglegyenek a megfelelő
vezetői szakvizsgák is, ezért is örülök
annak, hogy már a jogrendnek megfelelően választott és kinevezett személy vezeti az iskola további életét.
A vezetőcsere szót én semmi esetre sem használnám, sokkal inkább
megfelelő megfogalmazás az: elindítottuk az iskola fejlesztési programját. Pontossan kell látni, hogy hová

igyekszünk, hiszen - mint már számtalanszor bebizonyosodott -, egy-egy
döntésünk eredménye évek múlva
hozza meg gyümölcsét. Én azt tudom
elmondani, hogy máris megfogalmazódott az iskola szakmai és infrastrukturális fejlesztésének terve, ennek
kapcsán két pályázatot nyújtottunk be,
többek között igyeszünk a tornaterem
állapotát is helyrehozni. Ezen kívül el
kell azt is mondanunk, hogy az önkormányzat tagjai is hallgatták a szülői
(lakossági) kéréseket és észrevételeket, ezért ezeket is figyelembe véve
szerenénk fejlődő pályára állítani a
csallóközcsütörtöki iskolát.
Az új igazgató mennyiben lesz képes
új irányokat hozni?
Mint említettem, az a fő cél, hogy elindítsunk egy olyan iskolafejlesztési
programot is, mely előre viszi az oktatási intézményünk. Ehhez megpróbáljuk a forrásokat előteremteni. Az
alapvető cél a tanári kar stabilizálása
és a fluktuáció megállítása. Ha van
helyi szakoktató, azt ide kell hozni, s
aki itt akar maradni, azt itt kell tartani.
Nagyon fontos a kiszámíthatóság és a
folytonosság. El kell érnünk azt az állapotot, hogy ez az iskola a régió patinás és meghatározó iskolájává váljék,
hiszen a régióban kiemelten fontos
szerepet tud betölteni az intézmény, és
ehhez a magas oktatási és infrastrukturális színvonalat kell biztosítani.

Fehér Anna új igazgató:

Ennek az iskolának el kell mozdulnia
egy bizonyos irányba. Ebben szeretném az előző iskolában szerzett tapasztalataimat hasznosítani. Előző
helyemen is úgy vettem át az iskolát (Kisudvarnokról van szó – szerk.
megj.), hogy az 1-4. tagozaton 28
gyermek volt, és 59 tanulóval hagytam hátra az intézményt. Ebben természetesen nem csak a pedagógusok
munkája volt benne, hanem a községé is. Ott óriási támogatást kaptunk
a községtől, s úgy érzem, itt sem lesz
másképp. Bízom benne, hogy egy
felé húzva a szekeret eljutunk valahová. Természetesen nem hihetjük,
hogy egyik napról a másikra megduplázódik a gyermeklétszám, de ha a
szülők látni fogják, hogy jó irányban
halad az iskola, akkor remélhetően
fokozatosan csatlakoznak hozzánk.
A lényeg tehát a szülők bizalmának
a visszaszerzése. A régebbi, idősebb
gárda még tisztában volt vele, hogy
mi szolgálja a gyerekek érdekét. Mert
természetesen első a gyermek. Nem a
gyerek van értünk, hanem mi vagyunk
a gyermekért. Ezt szeretném tudatosíttatni az itteni tanári karral is.
Ön tehát új, konkrét tervekkel kezdi
a vezetést?
A kutatások is azt igazolják, hogy a
gyerekek jobban szeretik a konzekvens, szigorúbb pedagógust. Igaz,
hogy nagyon elterjedt az egész napos
iskolai modell, ám ez csak akkor működik, ha a pedagógus is egész nap
foglalkozik a tanulókkal. Tehát délután nem csak gyermekmegőrzéssel
foglalkozzunk, hanem amit délelőtt
megtanultak, azt délután tovább viszik. Egyik legfontosabb konkrét célom azonban az, hogy felmérjem a
szülők igényeit. Tehát szeretnék egy
véleménykutatást végezni – s nem
csak az itt tanuló gyermekek szülei
bevonásával –, hogy azok a fiatalok,
akiknek gyermekeik ide járnak vagy
az iskolába, vagy az óvodába, mit várnak el az iskolától? Nyilván anonim
módon készítjük majd ezt. Roppant
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fontos ugyanis, hogy tudjuk, mik az
elvárásaik, amihez mi is hozzá tudunk
járulni. Mi az, amit rövid, és mi az,
amit hosszú távon meg tudunk valósítani. Szeretnénk például beindítani a
ringató programot, amihez keresnünk
kell két olyan pedagógust, aki vállalja
ezt, és a kicsikkel s azok szüleivel szabadidőben tud foglalkozni.
Mi ennek a lényege? Miért fontos ez?
Ez azért is fontos, hogy a szülők hozzászokjanak a pedagógusainkhoz, hiszen így játékosan előtérbe kerülnek
az iskolára vonatkozó információk is.
Ez eleve javít a szülők hozáállásán az
iskolához. Szeretnék minden környező
település óvodájával szoros kapcsola-

tot tartani, meghívni a gyerekeket ide,
az iskolánkba, közös rendezvényeket
létrehozni, ahová a környező falvak
óvodásait is elhoznák. A gyermek pedig mesél a szülőnek, elmondja, mit
látott, mit tapasztalt, ami a szülőben
is felkelti az érdeklődést. Szeretnék
ilyen programokat is csinálni, ahová
a szülők is eljöhetnének, függetlenül
attól, hogy ide jár-e a gyermeke, vagy
csak az ovikás csemetéje. Tehát emberi kapcsolatokat, közvetlen kommunikációt szeretnék kiépíteni a szülőkkel,
hogy érezzék, ez az intézmény értük
van. Hogy ne legyenek zárt ajtók. Első
lépésben természetesen megismerkedem a gyerekekkel, majd felvesszük
a kapcsolatot a helyi szervezetekkel,
amelyek révén szintén kapcsolatot
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tudunk teremteni a falu és az iskola
között. Tudom, hogy ez szokatlan időpont – tanév közben – hiszen az óraelosztásokon is változtatni kell, hogy
senki ne járjon rosszul, de én nagyon
megkövetelem a pedagógusainktól
azt, hogy a gyerekekhez szigorúnak
kell lenni, magasra kell állítani a lécet, de ugyanakkor nagyon szeretni
kell őket. Minden gyermekben van
valami, amit ki lehet hozni belőle, ezt
az adottságot kell megkeresni, és lehetőleg erősíteni a gyermekben. Ettől
nő a gyermek önbizalma, és megerősíti abban, hogy amiben jó, abban tudjon fejlődni. Ami még lényeges: nem
lehet egy gyermeket sem leírni sem a
származása, sem a vallása, sem a bőre
színe miatt.

Jövőre megújul az óvoda!
Ötven éves a csallóközcsütörtöki óvoda
mai épülete, ami azt jelenti, hogy régen
felújításra szorul. Az önkormányzat az
elmúlt években ötször nyújtott be pályázatot Szlovákiában, hogy forrást szerezzen rá, ám a hazai szervek ezt mind
az ötször elutasították. Örömhír, hogy a
széles körű tatarozásra mégis sor kerül.
Őry Péter polgármester:

Az óvoda felújítására a magyar kormány nyújt számunkra támogatást. Pontosabban a budapesti székhelyű Bethlen
Gábor Alapkezelő részéről volt egy pályázati kiírás, ahol pozitív elbírálásban
részesült a kérelmünk, s ennek köszönhetően (85,6 millió forintak megfelelő) nagyjából 280 000 eurónyi forrást
tudunk biztosítani arra, hogy az óvoda
épületének tatarozását is elindítsuk. Ez
magába foglalja a tetőszerkezet és a

villámhárítók felújítását, ablak- és ajtócseréket, a statikának a megerősítését,
illetve az épület teljes hőszigetelését.
A támogatási forrás nagy vonalakban
erre biztosít elég forrást. A támogatáson kívül nézetem szerint a fűtés rendszerének teljes cseréjét, a két tanterem
vizesblokkjainak megújítását (mosdók,
csempék, vízvezetékek, lefolyó vezetékek stb.), illetve a két tanterem padlózatának cseréjét is el kellene végeznünk,

hiszen ilyen mértékű külső felújításnál
szükséges lenne a belső munkálatokat
is elvégezni. A fűtés és vizesblokk tatarozására már elkészültek a tervrajzok,
a nagy kérdés az az, hogy sikerül-e rá
forrást teremtenünk az önkormányzat
gazdálkodásában. Azt tudom mondani,
hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne csak kívül, de belül is a
kornak megfelelő színvonalú legyen az
óvoda épülete.
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15 éves lesz a Játékvár Játszóház
állatos könyvjelzők valamint magyaros motívumokkal nyakláncmedálok.
Köszönet a Játékvár vezetőségének,
Csóka Zsuzsának, Bíró Beának valamint Nagy Évának, hogy a nyári szabadságuk alatt is tudtak időt szakítani
arra, hogy a csütörtöki gyerekekkel
töltsék idejük egy részét.
A szeptemberi játszóházi foglalkozás
alkalmával ismét sok érdekes foglalkozás várta a gyerekeket. Őszi dekorációkat készítettünk, valamint új
technikát is kipróbáltunk, kasírozással
egyedi noteszokat díszítettünk.

A nagy sikerű nyári kézműves napok
után kis időre pihenni vonult a Játékvár kreatív csapata. Pihenni, hogy
feltöltődve, új ötletekkel gyarapodva tudjuk kezdeni az új évadot. Nem
sokáig tartott azonban a tétlenkedés,
az augusztus már munkával telt. Két
olyan eseményen is vendégeskedtünk,
amelyeket községünk tömegszervezetei álmodtak meg.
Boldogan mondtunk igent a Csemadok helyi alapszervezete vezetőségének felkérésére, hogy vegyünk részt
a II. SzalmaSzalon rendezvényén, és
alkossunk közösen a gyerkőcökkel.
Erre a közösségi alkalomra magyaros motívumokkal készültünk. A gye-

rekek készíthettek kalocsai mintás
könyvjelzőket, s mivel a magyar lovas
nemzet, így készültek lovacskák díszes nyereggel, valamint pipacsos kitűzők és gyöngyözéssel fülbevalók. Jó
volt megtapasztalni, hogy a nyári szünet ellenére a gyerekek és a családok
alkotókedve töretlen maradt.
Már hagyományosan sokadik alkalommal kaptunk meghívást a helyi 66.
Szent Jakab Cserkészcsapat vezetőségétől augusztus 29-re, a Nyárzáró elnevezésű egész napos rendezvényre.
A rengeteg program mellett a gyerkőcök folyamatosan jöttek a Játékvár
asztalához alkotni. Készültek a nyári
emlékeket idéző halacskák, polipok,

Októberben nagy sikerrel tartottuk
meg a Pöttöm klub évadnyitó koncertjét. Vendégünk volt a Glamour zenekar, akik megzenésített gyerekversekkel szórakoztatták a gyereksereget.
Az egy órás interaktív koncert alatt a
gyerekek kipróbálhatták a különböző
ritmushangszereket, de együtt is énekelhettek a zenekarral. Nagy sikert
aratott a buborékfúvó gép is, amelyet
a zeneszámok alatt csodálhattak meg.
A novemberi foglalkozás alkalmával
pedig az ismert Sün Balázs c. verses
mesét dramatizáltuk.
Novemberben már hagyományosan
Márton napot tartottunk. Készültek a
szebbnél szebb lámpások, és versenyeztünk is. Nyáron annyira megtetszett a gyerekeknek a nemezelés, hogy
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pelni az elmúlt tizenöt évet, mindenkinek illően megköszönni az elmúlt
évek szinte megszámlálhatatlan munkaóráját, anyagi és erkölcsi segítségét.
Annak idején csak remélni mertük,
hogy a nebulók körében népszerűek
lesznek a programjaink. Sok ember
kitartó, alázatos munkája meghozta
az eredményt, és büszkén állíthatom,
hogy szervezetünk immár járási szinten is ismert, sőt elismert.

ismét vendégeket hívtunk. Zsemlye
Linda és Krascsenics Piroska segítségével nemezeltünk, és a gyerekek ismét kipróbálhattak egy új technikát, a
csuhézást. Először kicsit bátortalanul
fogtak hozzá, és nehéznek találták a
feladatot, de a végeredmény nagyon
szépre sikeredett.
Közben egyéb érdekes feladatok és
felkérések is megtalálták a Játszóház
tagjait. Még október végén felkérést
kaptunk a falusi karácsonyi vásárra.
Szervezetünk idén először vett részt a
vásáron, így a gyerekek nagy igyekezettel alkottak és készültek erre az alkalomra, s munkájuk nem volt hiábavaló,
hiszen december 2-án sokan keresték
fel a Játékvár Játszóház standját.
Novemberben igazi kihívás volt mind
a felnőttek, mind a gyerekek számára a Pátria Rádióban való szereplés.
Gasparik B. Krisztina felkérésére a
Tízórai c. műsor stúdióvendégei voltunk. Külön dícséret illeti a gyerekeket, Bíró Bendegúzt, Mucska Laurát,
Nemec Noelt, Sukič Lucát és Sukič
Sárát, akik nagyon bátran és talpraesetten szerepeltek az élő műsorban.
Ezen kívül a Csiliz Gyerekklub által
meghirdetett rajzversenyre is készültünk alkotásokkal, ahol népmesék illusztrálása volt a feladat.

Szeptember óta a sok feladat mellett
a legfontosabbra is készülünk, hiszen
2018 jubileumi év lesz szervezetünk
számára. 2018 nyarán lesz 15 éves a
Játszóházunk. Erre az alkalomra több
meglepetéssel is készülünk. Az egész
évadot ennek a jegyében szervezzük,
hiszen szeretnénk méltóan megünne-

Dolgozunk egy emlékkönyv összeállításán, amely szervezetünk 15 évét
foglalja majd össze. Bízunk benne,
hogy sikerül erre támogatókat találnunk. Amint említettem, jubileumi
évet szeretnénk, így az egész év folyamán több programot is az évforduló
köré szervezünk.
A mögöttünk álló időszakban sokan
segítettek bennünket, amiért mindenkinek szeretnénk kifejezni köszönetünket. A 15 év kötelez is bennünket arra,
hogy legalább ilyen lendülettel folytassuk majd a munkát a jövőben is.
Sill Zsuzsa
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Képben – szóban
Megújult a Szent Jakab-templom
Községünk első írásos említésének 800. évfordulójára településünk
gyöngyszeme, a Szent Jakab-templom
is pazarul megújult. Köszönet érte
Masicza Robert plébános úrnak!

Nordic Walking

Évfordulós ünnepség
Őry Péter polgármester Csallóközcsütörtök és Szántó László Csíkkozmás polgármestere november 17-én testvértelepülési szerződést írt alá a helyi kultúrházban.
Az ünnepi alkalomból polgármesterünk két kitüntetést is átadott: a polgármester
díjában részesült Kovács László történész és Masicza Robert lelkész.

Szeptember elsején mintegy 14 kilométeres túrát tettek meg a Nordic
Walking csallóközcsütörtöki kedvelői,
Hamar Rózsa vezetésével. Néhányan
házi kedvenceiket, a kutyusokat is magukkal hozták. A skandináv gyaloglás
egyre nagyobb teret nyer, és minden
korosztály számára hasznos sportág.

Karácsonyi vásár
December 2.-án, szombaton került sor
a szokásos karácsonyi vásárra és az
első adventi gyertya meggyújtására. Az
ország legnagyobb adventi koszorúját
községünk plébánosa, Masicza Robert
plébános áldotta meg. Másnap, vasárnap délután pedig megérkezett a gyerekek által türelmetlenül várt Mikulás
a kultúrházba.

Képben – szóban
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Új kerítést, járdát kapott az óvoda
Némi türelemre és megértésre volt
szükség a lakosság részéről, amikor
az Óvoda soron zajlottak az új közvilágítás kiépítésének munkálatai. Alig
hogy befejeződött az új aszfaltburkolat
készítése, ismét a gépeké lett a terep.
Az új villanyoszlopoknak és vezetékeknek köszönhetően korszerűbb lett
a közvilágítás. Emellett új kispark, kerítés és járda épült az óvodánál, amely
nagyban növeli a komfortérzetünket.

Vandalizmus
Csallóközcsütörtöki hulladékgyűjtő udvar. Sokba került, évek óta hasznosan
szolgálja a csallóközcsütörtöki polgárokat, és óvja a környezetünket. Akadnak
azonban köztünk olyanok is, akik nem bírnak az erejükkel és/vagy az indulataikkal. Nemrég újabb betörésnek vagy vandalizmusnak lehettünk tanúi. Traktorunk
jobb oldalát verték szét!
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Sport

Innen már csak felfelé lehet
Nagy zakóval, 14:0-as vereséggel
zárta az évad őszi fordulóját a Csallóközcsütörtöki FC futballcsapata. A
szezon eddigi 15 mérkőzéséből ráadásul a négy győzelem és egy döntetlen
mellett 10 vereséget könyvelhettek el
a csütörtöki labdarúgók, ami enyhén
szólva sem az elvárások szerinti eredmény. Amikor egy esztendeje a csapat
benevezett az V. ligába, akkori vezetője tudta, hogy nagy fába vágják a
fejszéjüket, hiszen ebben, az egy osztállyal fentebbi csoportban erős, érett
csapatok rúgják a bőrt, míg a csütörtöki gárda a kialakulás és az összeszokás rögös útján halad. Nagy Róbert, a
sportszakosztály vezetője sem palástolja csalódottságát, bár talán ő tehet
legkevésbé az eredményekről, hiszen
gondok garmadáját örökölte elődeitől.
A 14:0-ás vereségről szólva elmondta,
hogy szerencsétlen botlásról volt szó,
hiszen a hosszú hétvége miatt többen hiányoztak a csapatból, így erősen „tartalékosan”, lényegében hobbi
szinten játszó focistákkal kiegészülve
játszották le a meccset, elkerülendő
a büntetést. A kérdésre, hogy mit vár
a tavaszi kezdéstől, elmondta, hogy
komoly változásokat sikerült kieszközölni; mindenekelőtt sikerült három új
játékost bebiztosítani, és edzőcserére
is sor került. Az V. ligában való szereplés kapcsán megjegyezte, nem volt
elhamarkodott lépés oda benevezni,
hiszen ez az osztály sokkal lukratí-

vabb, s emellett dolgoznak az anyagi
háttér bebiztosításán. Mint mondta, a
csütörtöki csapat anyagiak tekintetében lépéshátrányban van a környező
csapatokkal szemben, s ezen a téren
szeretnének előremozdulást elérni.
A szurkolóknak egyelőre nem marad

más, mint a szurkolás. Lehet szidni
a csapatot, a vezetést, de lehet bizakodva is várni a tavaszt, hátha jóra
fordulnak a dolgok, és a továbbiakban
kitesznek magukért. Ahogyan a karácsonyi vásárban kifeszített transzparensen olvashattuk: „Győzelem után
büszkék – vereség után hűségesek”.
ik

V. liga Dél ZsFZ

Šport
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Odtiaľto vedie cesta
len nahor

Poriadnou nakladačkou, prehrou 14:0
uzavrelo futbalové mužstvo FC Štvrtok na Ostrove jesennú sezónu. Okrem
toho bilancia v jesennej sezóne odohratých 15 zápasov – jemne povedané – nedopadla podľa očakávania ostrovskoštvrtockých futbalistov: popri 4
víťazstvách a jednej remíze si na účet
pripísali až 10 prehratých zápasov.
Keď sa pred rokom mužstvo prihlásilo
do 5. ligy, bolo si vtedajšie vedenie vedomé toho, že rúbe vysoko, veď v tejto
skupine, o triedu vyššie, hrajú skúsené
a zohraté tímy, kým ostrovskoštvrtocké mužsto je len vo fáze vytvorenia
jednotného a funkčného hráčskeho
kádra. Róbert Nagy, vedúci futbalovej
sekcie, ani nezastiera svoje sklamanie,
aj keď môže za tieto výsledky najmenej práve on: veď v tejto funkcii zdedil
len hromadu problémov.
K prehre 14:0 dodal, že išlo vlastne
o nešťastnú súhru náhod a potknutie sa: kvôli predĺženému víkendu z
hráčskeho kádra mnohí chýbali, preto
sa opierali o „záložníkov“ , t.j. zápas
odohrali tí nadšenci, ktorí si vo voľ-

nom čase radi futbal zahrajú. Ale tak
sa aspoň vyhli pokute za nenastúpenie
na stretnutie.
Na otázku, čo očakáva od jarnej sezóny, uviedol, že sa podarilo urobiť
niekoľko závažných zmien: predovšetkým je zaistený prestup troch nových hráčov a bola výmena trénera. V
súvislosti s účinkovaním v 5. lige doTabuľka V. liga Juh ZsFZ

dal, že nebolo to unáhleným krokom,
veď táto trieda je viac lukratívna a už
sa pracuje na zabezpečení finančného
zázemia.
Ako uviedol, futbalový tím vo Štvrtku
na Ostrove zaostáv v oblasti financovania za ostatnými mužstvami v okolí,
preto sa snažia aj na tomto poli napredovať.
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Stalo sa
Obnovil sa Kostol svätého Jakuba
Pri príležitosti 800. výročia prvej
písomnej zmienky o našej obci bol
veľkolepo obnovený aj náš najväčší
skvost: Kostol svätého Jakuba. Vďaka
za to pánovi farárovi Robertovi Masiczovi!

Nordic Walking

Jubilejná oslava
Starosta obce Štvrtok na Ostrove Péter Őry a starosta obce Csikkozmás László
Szántó podpísali 17. novembra v kultúrnom dobe zmluvu o partnerstve. Pri príležitosti tohto sviatku udelil pán starosta aj dve vyznamenania: Cenu starostu obce
prevzali historik László Kovács a pán farár Robert Masicza.

1. septembra absolvovali ostrovskoštvrtockí nadšenci Nordic Walkingu
pod vedením Rózsa Hamar až 14 km
túru. Niektorých sprevádzali aj domáci
miláčikovia: mnohí si vzali so sebou
svojho psa. Severská chôdza je čoraz
rozšírenejšou a pre každú vekovú skupinu vhodnou športovou disciplínou.

Vianočné trhy
2. decembra sa konali už tradičné vianočné trhy. Súčasťou tejto akcie bolo
aj zapálenie prvej adventnej sviečky.
Najväčší adventný veniec našej krajiny
požehnal pán farár Robert Masicza.
Na druhý deň popoludní do kultúrneho
domu zavítal deťmi nedočkavo očakávaný Mikuláš.

Stalo sa
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Škôlka dostala nové oplotenie
aj chodník
Zo strany obyvateľov bola potrebná
štipka trpezlivosti a porozumenia, kým
sa pracovalo na vybudovaní nového
verejného osvetlenia na Škôlskej ulici.
Ledva sa dokončilo asfaltovanie vozovky, keď terén znova zaplnili stroje.
Verejné osvetlenie sa zmodernizovalo
vďaka novým stĺpom a elektrickému
vedeniu. Okrem toho sa vybudoval aj
malý park, plot a chodník pri škôlke,
čo vo veľkom prispieva k rozšíreniu
našej zóny komfortu.

Vandalizmus
Zberný dvor vo Štvrtku na Ostrove stál nemálo peňazí, už roky slúži občanom
našej obce a prispieva k ochrane nášho životného prostredia. Ale nájdu sa medzi
nami aj takí, ktorí nemajú pod kontrolou svoje emócie či silu. Nedávno sme sa
znova stali svedkami vlámania a vandalizmu. Rozbili ľavé presklené dvere nášho
traktora a zámok!
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Verejný život

Desať
plodných
rokov
Rozhovor so starostom
Péterom Őrym
Nielen obec, ale aj starosta obce Štvrtok na Ostrove oslávi v tomto roku jubileum. Péter Őry vyhral v roku 2007 v
doplňujúcich voľbách na post starostu
a prevzal vedenie obce. Po uplynutí desiatich rokov sme ho poprosili o bilanciu svojho pôsobenia.

sociálnych miesností. Podobne s finančnou podporou Európskej únie sa
nám podarilo vybudovať kanalizáciu,
v dôsledku čoho je obec až na 98-99
% napojená na kanalizačný systém,
tiež z európskych zdrojov sme čerpali
na vybudovanie zberného dvora, ktorý
má rozlohu 3500 m2 a je vybavený
traktorom, lisom a inými modernými
technológiami.

Keď ste nastúpili do úradu, najväčším problémom boli škrty v rozpočte
zo strany štátu, ktoré prekazili všetky
plány. Slovenská vláda drvivú väčšinu hospodárskou krízou vyvolaných
problémov preniesla na samosprávy.
Čo to v praxi znamenalo?
Na základe prognóz z konca roka 2008
by sme v roku 2009 mali zo štátneho
rozpočtu dostať 370 tisíc eur, ale dostali
sme len 308 tisíc, okrem toho prognózy
na rok 2010 vychádzali už len zo sumy
270 tisíc. To, bársjak sa na to pozerá, je
o 100 tisíc menej. Najväčším problémom však bolo, že sme pri plánovaní
nerátali až s takou obrovskou finančnou
stratou. Počas dvoch rokov sa táto suma
vyšpĺhala až na 6 milónov v našej starej
mene. Tie peniaze by boli postačili na
to, aby sme zaplatili spoluúčasť na rekonštrukciu školy a výstavbu kanalizácie. Keby sme to boli skôr vedeli, určite
by sme boli plánovali inak.
Ale život sa ani napriek „siedmim chudobným rokom“ v našej obci nezastavil.
Výstavba autobusových zastávok na
Školskej ulici a Šamorínskej ceste bola
naša prvá veľká investícia. Realizovali sme ju v rámci projektu EÚ. Súčasťou tejto investície bolo aj asfaltovanie
Školskej ulice aj Veternej; po celej
dĺžke Školskej ulice a Gazdovského

radu - až po cintorín - sa vybudoval aj chodník. Tak už desať rokov je
tomu, že pri návšteve cintorína používajú obyvatelia našej obce bezpečný
chodník. Aj cintorín sme dali do poriadku: vybudovali sme vodovod, aby
nemuseli občania nosiť vodu z väčšej
vzdialenosti, postavili sme nový plot,
zabezpečili sme odvoz smeti, vybudovali sme zeleň. Po premiestnení sochy
Sedembolestnej Panny Márie sme vytvorili okolo nej malý park.
Aj cintorín sme rozširili o novú časť,
ktorá spĺňa všetky nároky až na ďalších
20-30 rokov.
Z európskych zdrojov sme financovali zatepľovanie školy a rekonštrukciu

Rekonštruovali sme aj budovu obecného úradu (až 60 % nákladov financovala nadácia plynárenskej spoločnosti).
Tejto obnove predišlo komplexné vybavenie úradu počítačmi, serverom a
pokladňami s ústrednou evidenciou.
Obnovili sme kancelárie aj sociálne
miestnosti, ktoré boli v katasrofálnom
stave, a to aj na poschodí, aj v suteréne.
Vytvorili sme prijímaciu kanceláriu,
čím sa zjednodušilo vybavovanie počas stránkových dní.
Čo sa týka škôlky, vymenili sme staré
oplotenie, vybudovali sme nové ihriská. Podarilo sa nám zrekonštruovať aj
časti budovy: vútornú spájaciu chodbu, pribudli nové šatne, namontovali
sa nové radiátory. Dobrá správa je,
že máme v pláne úplnú rekonštrukciu
materskej školy: financie sme získali z
uzavretého grantového kola.
Na Škôlskej ulici sme kompletne vymenili verejné osvetlenie: vzdušné
káble elektrického vedenia boli vymenené za podzemné; aj v tejto časti obce
sa vybudoval nový chodník. Ináč, ve-

Verejný život
rejné osvetlenie sme zmodernizovali aj
v iných častiach obce – až na 70 % sa
využívajú LED žiarovky. A to všetko
sme zvládli z vlastných zdrojov.
Aj centrum obce dostalo nový šat
Obnovili sme park pred budovou obecného úradu, vybavili sme ho zavlažovacím systémom, vysadili sme kvety
aj v jeho okolí. Podarilo sa nám zrekonštruovať aj naše sakrálne pamiatky:
sochu Svätej Trojice, Svätého Floriána
a Biely kríž (ktorý sme aj premiestnili: do novovybudovaného parku pred
obecným úradom a postarali sme sa aj
o jej architektonické osvetlenie).
Vzbúrali sme starý Skautský dom, na
Čakanskej ceste sme vybudovali chodník, na Malej ceste sme asfaltovali,
pred nájomnými bytmi sme vybudovali nový cestný úsek.
Momentálne uchádzame o grant na rekonštrukciu kultúrneho domu. Na kanalizáciu sme napojili naše rozpočtové
organizácie: školu, škôlku, kultúrny
dom aj obecný úrad. Úplne sme zrekonštruovali pamiatkový objekt Park
obetiam 1. svetovej vojny, ktorý sa nachádza za kultúrnym domom: pribudlo
nové okrasné oplotenie, nové ihrisko,
vybudovali sme nový chodník, nové
verejné osvetlenie, automatický zavlažovací systém.
Nedávno sa stalo naším majetkom
futbalové ihrisko, ktoré predtým spravoval Slovenský pozemkový fond. Až
potom sme mohli postaviť WC, vymeniť strešnú konštrukciu šatní, podporiť
opravu nehnuteľnosti. Ale mohol by
som spomenúť aj plne automatický
zavlažovací systém či finančnú podporu stavby obecnej pece. Toto všetko
vzniklo v rámci koncepcie vybudovania nových verejných priestranstiev.
Už pár rokov ordinuje vo Štvrku na
Ostrove aj praktický lekár.
Potešujúcim výsledkom našich snáh
je to, že sa majiteľovi budovy starej
školy pri kostole podarilo budovu zre-

konštruovať, a tak dostala obec svojho
praktického lekára aj lekáreň.
Z ruín starej, bezdomovcami obývanej
budovy sa zrodila krásna stavba. Podľa možností sme rozširovali aj služby.
V obci nebola čerpacia stanica, dnes ju
máme v katastri obce, COOP Jednota
s.d. vybudovalo nové nákupné stredisko.
Už na prvý pohľad vidieť, že by investície vo Štvrtku na Ostrove vystačili aj
niekoľkým obciam.
Ak to všetko zhrnieme, počas posledných 10 rokov sa tu realizovali investície v hodnote zhruba 4 milióny eur,
čo sa týka len vlastných zdrojov obce.
Po piatich desaťročiach sa nám v tomto
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roku podarilo konečne obnoviť aj úsek
cesti II. triedy, vedúcej cez našu obec.
Vďaka patrí Samospráve Trnavského kraja. To všetko prispieva k pocitu
komfortnosti, veď po toľkých rokoch
je koniec hrkotavej jazde. Okrem toho
sa staráme aj o bezpečnosť chodcov. V
Okrese Dunajská Streda je málo červeno-bielych prechodov pre chodcov, my
tu vo Štvrtku na Ostrove taký máme:
vedľa obecného úradu.
Na záver spomeňme najnovší plán.
Spomedzi najnovších plánov treba vyzdvihnúť rekonštrukciu škôlky a plán
rozvoja školy. Najdôležitejšie je, že
vždy pozeráme dopredu, lebo to je zárukou budúcnosti našej obce.
kk

Prvá písomná zmienka o
Štvrtku na Ostrove
Ako je každému známe, v tomto roku
oslávila naša obec 800. výročie prvej
písomnej zmienky o obci. Prvá známa podoba dnešného názvu Štvrtok
na Ostrove sa uvádza v tejto listine
ako Cheturtuk (čítaj: Csetürtük), a je
z roku 1217. Túto darovaciu listinu
vydal Ondrej II. (1205-1235), originál sa nachádza v archíve budínskej
kráľovskej komory. (Pozri: Árpádkori
új okmánytár, XI. köt. 143-144.) Táto
darovacia listina je prvou písomnou
zmienkou o osade Csütörtök. Z listiny
vyplýva, že obec bola dôležitým centrom aj vďaka trhovému právu a zároveň bola majetkom zemepána – rodu
Svätojurských, išpán (comes/župan)
Sebes bol majiteľom osady, o čom

svedčí v listine uvedený výraz (in villa sua) – „v jeho dedine“. Predmetom
darovania je „trhové mýto“ „tributum
fori”.

Občasník štvrtočanov

XIII. ročník 3.-4. číslo

december 2017

Milan Rúfus

Poďakovanie za kolísku
CHETURTHUC
1217 - 2017

Kocky sú hodené.
Čas odinakiaľ vanie.
Súmrak už nebo vylízal
jak obrátenú misku.
So všetkou vrúcnosťou,
ktorej som schopný, Pane,
s úsmevom cez slzy
ďakujem za kolísku.
Veľmi Ti ďakujem,
že stojí tam, kde stála.
Že Stolár zázračný,
učinil si ju takú,
aby ma vo mne strážila.
Od rána do súmraku.

