
Beszélgetés Őry Péter polgármesterrel Fejleszteni és megvédeni a települést
Csallóközcsütörtökben mindig törté-
nik valami. Most éppen min dolgozik a     
község vezetése?

Az önkormányzat tekintetében első-
sorban két sikeres pályázatunkról kell 
beszámolni. Még december folyamán a 
Bethlen Gábor Alapkezelő zrt. jóvoltából 
274 000 eurós forráshoz jutottunk, ame-
lyet az óvodánk tatarozására költhetünk. 
Ezzel párhuzamosan felújítjuk azt a két 
tantermet, ahol a napi foglalkozás folyik, 
de felújítjuk a fűtésrendszert, a csem-
pézést, a vécéket, csatorna rákötéseket, 
vízvezeték-hálózatot, az aljzatot, teljes 
nyílászáró- és hőszigetelést, tetőszigete-
lést, villámhárítócserét végzünk, vagyis 

teljes egészében megújítjuk az óvodát. 
A kazánházat és az aljzatot is elkezdtük 
rendbe szedni, erre az önkormányzat 150 
000 euró hitelt is felvett. Így összesség-
ében több mint 400 000 eurós beruházást 
fordítunk az óvoda tatarozására, ami ja-
vában zajlik, s amivel a nyár végére el 
is kell készülnünk. Tudni kell, hogy egy 
ötven éves épület esetében mindig elő-
adódik valami, amire bontás vagy munka 
közben nem gondoltunk, s amit meg kell 
oldani. Ha mindezzel készen leszünk, a 
jövőben meg kell keresnünk a harmadik 
teremnek – ahol aludni szoktak a gyere-
kek – a tatarozására illetve a konyha fel-
újítására is a forrásokat. 

(folytatás a 2. oldalon)

A csallóközcsütörtökiek lapja                           XIV. évfolyam 2. szám                                                2018. július
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(befejezés az 1. oldalról)

Mi a másik pályázat?

A község sikeresen pályázott a kultúrház 
felújítására is. Ebben az esetben 717 000 
eurós támogatásra már aláírtuk a szerző-
dést a szlovák energetikai ügynökséggel. 
A felújítás teljes költségvetése 800 ezer 
euró. Ebből lemegy az önrész, amely 
minimum öt százalék, valamint olyan 
tételek, amelyek a pályázati kiírásban 
nem jogosult kiadásokként szerepeltek. 
(Jogosulatlan kiadás például a szín-
pad felújítása, mert nem az energetikai 
szükségletekhez tartozik.) A fenti ösz-
szeghez azonban durván százezer eurót 
még valahonnan elő kell teremtenünk. 
Miközben olyan „apróságok” terhelnek 
bennünket, hogy például a júliusi hónap-
ra az államtól kaptunk huszonnégyezer 
eurót, miközben huszonháromba kerül-
nek csak a bérek, s ezen kívül kiadást je-
lentenek a különféle támogatások az is-
kolára, fejlesztésekre, számlákat be kell 
fizetni. Fogós kérdésként jelenik meg 
az, hogy az önkormányzat honnan te-
remti elő a plusz százezer eurót. Viszont 
nem szeretnénk túlzott hitelállomány-
nyal terhelni a községet, mert az nem jó 
irány. Személy szerint azonban azt sem 
tartanám jónak, ha nem használnánk ki 
ezt a lehetőséget. Hiszen végre-valahára 
fel tudjuk újítani az idén 60 éves kultúr-
házat. Hasonló helyzet volt a csatorná-
zásnál, akkor is hitelt kellett felvennünk, 
hogy be tudjuk fejezni, viszont nem le-
het mellőzni ekkora támogatást. Ha a két 
beruházást összeadjuk, az idén egymillió 

kétszázezer euró fölötti beruházást sike-
rül a település fejlesztésébe tennünk. 

Nyakunkon a nyár a maga kihívásaival.

Vannak alaptevékenységek, amelye-
ket kötelesek vagyunk végrehajtani, 
de mindig adódnak olyan előre nem 
látott események, amelyeket meg kell 
oldani. Akár egy kiadós zápor, amikor 
75-80 mm víz zuhog le négy óra alatt, 
ami egy havi csapadékmennyiségnek 
felel meg. Köszönet a tűzoltóknak az 
éjszakai segítségért. De ennél komo-
lyabb, új kihívással is szembesülünk. 
Ez a falu lakosságának, vagyonának a 
védelme. Az autópálya építése miatt a 
falunk határában minden égtáj irányá-
ban sóderbányát szeretnének nyitni, ami 
tönkre tenné a község életét. S nem csak 
a nemrég felújított utat verik szét. Már 
most hárompercenként halad keresztül a 
falun egy-egy kamiont, ami az esetleges 
felszíni bányák nyitását követően újabb 
százötven kamiont jelenthetne naponta. 
A tervezett kitermelési helyek Vörös-
major, Béke, Csákány, Fél, sőt Csalló-
közcsütörtök határában termelnék ki 
a sódert, miközben hiányoznak az ún. 
szervizutak melyeken keresztül az au-
tópálya építéséhez a községek terhelé-
se nélkül vihetnék a sódert, azaz nem a 
másod- és harmadosztályú utakon.

Amihez a települések jóváhagyását 
sem kérték. Polgármester úr feljelen-
tést is tett az ügyészségen.

Úgy tűnik, hogy szándék van a telepü-
lési önkormányzatok illetve a termé-
szetvédelmi törvény megkerülésére. 
Ezért bejelentést tettem az ügyészsé-
gen két településsel közösen (Béke, 
Csákány). Feladatunk megvédeni 
községeink lakosságát, a község és a 
lakosság vagyonát. Lehet, hogy szél-
malomharcot fogunk vívni, hiszen va-
lahol mégiscsak maga az állam áll az 
ügy mögött, de azt valljuk, és annak 
vagyunk hívei, hogy jogállamban az 
államnak is be kell tartania a törvénye-
ket. A probléma ott kezdődik, hogy a 
húszhektáros területeket öt hektárnál 
kisebbekre bontják le, így akarják meg-
kerülni a környezetvédelmi hatástanul-
mányok elvégzésének kötelezettségét 
(ami tartalmazza a por, zaj, lakossági 
komfort, közlekedési infrastruktúra 
stb. kérdését). Sajtótájékoztatót is tar-
tottunk az ügyben. Egészen döbbene-
tes, hogy miközben a kormány elfogad 
egy törvényt a Csallóköz védelmére, 
amely azt tartalmazza, hogy nem sza-
bad golfpályát nyitni, vizes kitermelé-
sű kavicsbányát sem, de felszínit igen. 
Azóta arra is fény derült, hogy immár 
négy helyen nyitottak úgy kavicsbá-
nyát, hogy nem áll rendelkezésükre 
területrendezési engedély, azaz feke-
tén működtetik ezeket. A polgármester 
kollégák tájékoztattak erről, az utolsó 
ilyen a féli kataszterben van, ezt falunk 
lakossága is láthatja, hiszen Pozsony 
irányában Hideghét előtt pont a közsé-
gi kataszterünk végénél található.

Szóljunk még a novemberi önkor-
mányzati választásokról. Polgármester 
úr gondolom, folytatni szeretné a tizen-
egy éve elkezdett munkát.

Ezzel kapcsolatban annyit kell tud-
nunk, hogy községünkben marad a ki-
lenc tagú képviselő-testület. Személy 
szerint szeretném végigvinni az elkez-
dett munkát, hogy korrektül le lehes-
sen zárni a megkezdett beruházásokat, 
másrészt pedig meg kell védeni a falut. 
Úgy hiszem, a lakosok joggal várják el, 
hogy a polgármester védje meg a tele-
pülését, és álljon a lakosság mellé.

kövi

Fejleszteni és megvédeni a települést
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170 évvel a márciusi ifijak hősies kiál-
lása után 2018. március 18-án a csal-
lóközcsütörtökiek újra összegyűltek a 
helyi kopjafánál, hogy megemlékezze-
nek nemzeti hőseikről. A fogcsikorgató 
hideg ellenére mintegy 50 résztvevő vett 
részt a Csemadok Csallóközcsütörtöki 
Alapszervezete által szervezett ünnepi 
koszorúzáson, amelyen Őry Péter, a te-
lepülés polgármestere mondott ünnepi 
beszédet. Az emlékezés méltóságát idén 
is az önkéntes tűzoltók és a cserkészek 
részvétele emelte, akiknek ezúton is kö-
szönjük, hogy velünk voltak. 

Az ünnepet az idén is színvonalas ün-
nepi műsor tette teljessé. Az alapiskola 
diákjai felolvasták a forradalmárok 12 
pontját, a Csallóközcsütörtöki Daloskör 
korabeli dalokat, Fodor Péter pedig az 
Egy gondolat bánt engemet Petőfi-vers 
megzenésített változatát hozta el nekünk. 
Az ünnepi műsor után Mészáros András 
és Őry Péter helyezték el az emlékezés 
koszorúját a kopjafánál, majd pedig, az 
előző évekhez hasonlóan, a himnusz kö-
zös éneklésével zárult a 2018-as emléke-

ző ünnepség. Köszönjük mindenkinek, 
aki velünk tartott ezen a hideg vasárnapi 
délutánon, és újra megmutatta nekünk, 
hogy a munkánk nem hiábavaló.

A következő rendezvényünk ugyancsak 
hagyományosan, a gyermeknap volt, 
amelyben a tavalyi évhez hasonlóan 
társszervezői szerepet vállaltunk a he-
lyi sportszervezettel, az alapiskolával, 
a Játékvár Játszóházzal és a helyi alap-

A Csemadok 
életéből

iskolával. A Csemadok ügyességi és 
sportjátékokkal szórakoztatta a kicsiket 
és a kicsit nagyobbakat. Volt akadályver-
seny, vízmerő verseny, cukorkahalászat, 
várépítő játék és puzzle. A kacagásból és 
mosolyokból pedig arra következtethe-
tünk, hogy mindenki jól szórakozott, aki 
ellátogatott a Csemadok sátrához. Idén 
is hatalmas köszönet jár Valacsay Mártá-
nak, aki ismét rengeteg jó ötletet hozott 
nekünk.                                                (ma)
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Idén is díszlett
a tojásfa

Községünkben szerepelt az Ifjú Szivek

Bár a tavaszi ünnepkör rég elmúlt, a 
nyári rekkenőben is jóleső érzéssel em-
lékezünk a húsvéti ünnepekre, amikor 
– a tavalyi hagyományteremtés után – 
idén is feldíszítettük a község tojásfá-
ját. Pontosabban nem is egyet, hiszen 
a községháza előtt álló kisebb fák és 
bokrok tojásba „öltöztek”. 

Tavaly, amikor településünk első írásos 
említésének 800. évfordulóját ünne-
peltük, úgy gondoltuk, az egész évben 
tartó ünneplés méltó részét alkotná a 
falu központjában levő tojásfa. A szor-
gos kezek és a község polgárainak kö-
szönhetően akkor a tervezett 800 hímes 
tojás helyett mindjárt 1600-at sikerült 
begyűjteni. Örömünkre szolgált, hogy 
sikeres volt a kezdeményezés. Közben 
egyre gyarapodott a tojások száma, hi-
szen a tavalyi ezerhatszázat eltettük, és 
az idén további közel négyszázat hozta 
hozzá, így a tojásfán több mint kétezer 

tojás díszelgett az idén. A szervezők 
szerint 2270 tojás került a fákra. 

Őry Péter polgármester úr ennek kap-
csán nem véletlenül nevezte Csallóköz-
csütörtök lakosságát igazi közösségnek. 
Megköszönte, hogy a lakosok az idén 
is bekapcsolódtak a tojáskészítésbe és a 
díszítésben is aktívan részt vettek. A ren-
dezvényen településünk óvodásai, majd 
az alapiskolások is felléptek, húsvéti 
mondókákkal, dalokkal és gyermekjá-
tékokkal kedveskedtek a közönségnek. 
A gyerekek közben eldugott tojásokat 
is kereshettek, majd húsvéti kézműves 
foglalkozáson vettek részt. 

Nagy élményben volt részük a csalló-
közcsütörtöki polgároknak április 20-án, 
pénteken. Ezen a napon községünkben 
lépett fel az Ifjú Szivek Táncszínház. Az 
együttes tavaszi turnéja keretében mu-
tatta be nálunk is a Határon Túli Nem-
zeti Tánc című fergeteges műsorát. 

A Határon túli nemzeti tánc Felvidék, 
Erdély és Kárpátalja területein gyűjtött 
archív filmfelvételek alapján nyújt hite-
les és átfogó képet az egykori verbun-
kos hagyományokról. Az előadás 60 
perce alatt nyomon kísérhettük, hogyan 
épült be az új stílusú tánc az egyes nem-
zeti kultúrák régi stílusú táncai közé, 
és milyen formákban folklorizálódott 
a csárdás, a verbunk és a népies műdal 
Közép-Európa területén.

A verbunk történetéről röviden: 1715-
ben a pozsonyi országgyűlés és a bécsi 
udvar hosszas tárgyalásait követően tör-
vényerőre emelkedett az állandó közös 

hadsereg felállítása. Mindez hozzájárult 
a bécsi udvar érdekeit szolgáló ezre-
dek számának megnöveléséhez, hiszen 
megkezdődött a szabad és erőteljes 
toborzás. A verbunkos tánc tulajdon-
képpen a Verbung Kommandók tevé-
kenységének egyik meghatározó eszkö-
zeként terjedt el és épült be fokozatosan 
a reformkor idején, egységes kulturális 
értékként a hagyományos falusi tánc- és 

zenekultúrába egész Közép-Európában.
Ebből készített táncszínházi produk-
ciót Hégli Dusán koreográfus-rende-
ző, amelyet a tizenhét tagú tánckar 
adott elő, feledhetetlen élményt nyújt-
va Csallóközcsütörtök lakosainak. A 
„Hetvenhét verbunk a végekről” alcí-
met viselő előadást tavaly mutatta be 
az Ifjú Szivek Táncszínház, amellyel 
áprilisban turnéztak Felvidék-szerte.

Hiába, a közösségépítést nem elég ko-
rán kezdeni. Ezek a lurkók tudni fogják, 
hogy egy közösséghez tartoznak, és 
felnőttként is remélhetően ragaszkodni 
fognak a gyökereikhez. És hát az sem 
mellékes, hogy minden csallóközcsü-
törtöki lakost büszkeséggel töltött el, 
amikor a falun áthaladó idegenek is 
megcsodálták az itteni szorgos és ügyes 
kezek által készített szépségeket.

Az esemény ráadásul nem maradt meg a 
falu és az ország határain belül, hiszen a 
Győrben megjelenő Kisalföld napilap is 
hírt adott róla.

-k- 
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Szépül az iskolánk, készülünk az új tanévre
Véget ért a tanítási év, a gyermekek leg-
nagyobb örömére. Jöhet a megérdemelt 
pihenés, a nagybetűs VAKÁCIÓ. De 
nem a pedagógusok számára! Igaz, ne-
künk is jólesik egy-két hét pihenés, de 
utána jön a kőkemény munka. Mérle-
geljük az elmúlt tanévben elért eredmé-
nyeket. Mit csináltunk jól, mi az, amiben 
még javulnunk kell. S természetesen fel 
kell készülni a következő tanévre, össze-
állítani a tanterveket, hogy szeptember-
ben ismét teljes gőzzel nekiláthassunk 
a ránk bízott gyermekek elméjének csi-
szolásához.

Mint intézményvezető, én is kiértékel-
tem magamban az elmúlt tanévet. Le 
kell szögeznem, hogy rendkívül gyorsan 
eltelt ez a félévnyi idő, amit igyekeztem 
a lehető legjobban kihasználni az iskola 
és a gyermekeink érdekében.  

Örömmel tölt el, hogy a négy osztály 
felújítása, amelyet tavasszal kezdtünk 
el a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél 
elnyert pályázatból, befejeződött. A ta-
nulók és a pedagógusok már birtokukba 
vették az osztályokat. Itt tartottak író-ol-
vasó találkozót Orbán János mesegyűj-
tővel, később pedig itt búcsúztak el a 
ballagó kilencedikesektől. 

Szépek lettek az osztályok, a kor köve-
telményeinek megfelelően, korszerű-
en felszereltek.  Új padlózatot, világí-
tást kaptak, világos színekkel kifestve. 
Modern keramikus táblák várják a kis 
nebulókat, hogy elsajátítsák az írás-ol-
vasás tudományát. Rendbe hozattuk a 
már meglévő padokat, kicseréltettük a 
csepegő csaptelepeket, új bejárati ajtók 
kerültek az osztályokra. Most már csak 
az kell, hogy a tanító nénik otthonosab-
bá tegyék a helyiségeket, hogy gyerme-
keink örömmel tanuljanak. Két osztály 
kapott interaktív táblát, a többiben pedig 
előkészítettük a helyet. Bízunk abban, 
hogy anyagi forrást találva ide is kerül-
hetnek majd „okostáblák“, ezzel is nö-
velve a  tanítás hatékonyságát.

Reméljük, tanulóink is fogják értékelni a 
szép, új környezetet, vigyázni fognak rá, 

s nem fogják azt vandál módon tönkre-
tenni. (Sajnos erre számtalan példa akadt 
az iskolában!) Igyekszünk ezt elkerülni, 
figyelmüket, energiájukat értelmes és 
tartalmas foglalkozások felé irányítani.

Így volt ez már ebben a tanévben is. 
Szinte minden héten volt valamilyen 
programunk, amellyel le tudtuk kötni 
gyermekeink fölös energiáját.  Felso-
rolni mindet lehetne, de egy teljes oldal 
sem lenne elég. Így csak a gyerekek 
szempontjából a legnépszerűbbeket em-
líteném.  Tojásfadíszítés, Rendőrök az 
iskolában, Erdei iskola, Nárciszok nap-
ja, Anyák napja, Papírgyűjtés, Vidám 
gyermeknap, Úszótanfolyam, Író-olvasó 
találkozó, A helyes családtervezés-bol-
dogabb családok, Családi délután. Nyári 
tábor. 

Az iskolánkon történtekről bővebben 
olvashatnak hivatalos honlapunkon /zsa-

istvrtok.edupage.org/ vagy Facebook ol-
dalunkon, ahol igyekszünk mindig friss 
hírekkel szolgálni.

Köszönöm pedagógusainknak az oda-
adó egész évi munkát, akik kiemelt fel-
adatként kezelték tanulóink képességek 
szerinti fejlődését, a tehetségek kibonta-
koztatását. A tanulmányi versenyekre, a 
tesztelésekre (T-5 és T-9) való felkészü-
lést pedig a szakkörök munkája segítet-
te, míg a felzárkóztatásra a rendszeres 
egyéni foglalkozásokon került sor.

Végül, de nem utolsósorban, szeretnék 
köszönetet mondani községünk veze-
tésének, a szülőknek, akiknek hathatós 
anyagi és erkölcsi támogatása nélkül 
nem tudtunk volna ennyi mindent elérni.

Kívánok mindenkinek kellemes nyári 
pihenést!

Mgr. Fehér Anna, igazgató
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Testvértelepülések találkozója Csíkkozmáson
Községünk, Csallóközcsütörtök, 2017. 
november 17-én, az alapítása 800. 
éfordulója alkalmából rendezett ün-
nepségsorozat keretében testvértelepü-
lési megállapodást írt alá az Erdélyben 
található Csíkkozmás képviselőivel. A 
két falu célul tűzte ki egymás kultu-
rális értékeinek jobb megismerését, a 
tapasztalatok és információk cseréjét, 
amihez elválaszthatatlanul hozzátar-
toznak a személyes találkozások is. Az 
első ilyen találkozóra június 13-tól 17-
ig került sor Csíkkozmáson.

Autóbusszal keltünk útra, kora hajnal-
ban. A határátkelés után első megállónk 
Kolozsvárott volt, ahol a város főbb 
nevezetességeivel ismerkedünk meg. 
A Szent Mihály-templom és Mátyás 
király lovasszobra felejthetetlen látni-
való volt. A városnézés után folytattuk 
utunkat Csíkkozmásra, ahol a település 
polgármestere, Szántó László és a falu 
vezetősége nagy szeretettel fogadtak 
minket. Meglepetésként ott várt min-
ket Őry Péter polgármester és Németh 
Róbert alpolgármester úr is.

Az ott töltött napok tartalmas program-
mal teltek. Erdélyi barátaink bemutat-
ták szülőfalujukat és a környéket. Az 
első napon ellátogattunk a Békás-szo-
roshoz és a Gyilkos-tóhoz. Bár aznap 
az időjárás nem kedvezett, ennek el-
lenére a sziklaszurdokban lélegzetel-
állító pillanatokat éltünk át. Délután 
a nyergestetői csata színhelyén emlé-
keztünk az 1848–49-es szabadságharc 
eseményeire. Nyergestető a Csíkkoz-

más és Kászonújfalu települések kö-
zötti vízválasztón helyezkedik el, és a 
szabadságharc egyik utolsó székelyföl-
di színhelyeként ismert. Az emlékmű 
megkoszorúzása után a Nyergestetői 
Történelmi Kávéházban folytattuk az 
emlékezést: megtekintettük az 1848–
49-es szabadságharc tárgyi és írásos 
emlékeit, azaz Szanka József szegedi 
csatatérkutató, magángyűjtő forradal-
mi gyűjteményének egy részét. 
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Másnap Gyimesbükkre vezetett az 
utunk, az ezeréves határhoz. Itt ért 
véget a történelmi Magyarország: az 
az ország, amelyet István király Má-
ria kegyeibe ajánlott. A romokon fel-
kapaszkodva szemet gyönyörködtető 
látvány tárult elénk: a havasok völ-
gyeiben kanyargó Tatros folyó me-
sebeli vargabetűket leírva öleli körbe 
a határdombot. A Tündérkertnek ezt 
a részét egyszer mindenkinek látnia 
kell! 

A következő megálló Csíkszereda 
volt, az egykori Csík vármegye (ma 
Hargita megye) székhelye. Ez a tele-
pülés a katolikus vallású székelyek hí-
res Mária-kegyhelye, búcsújáró helye 
és szellemi életének több évszázados 
központja. Pünkösdkor tízezrek za-

rándokolnak ide a híres csíksomlyói 
búcsúra. 

Az utolsó napra is tartalmas progam-
mal készültek vendéglátóink. Elláto-
gattunk a Szent Anna-tóhoz, ahol még 
medveboccsal is találkoztunk. A közel 
1000 m magasságban fekvő krátertó 
páratlan élményt nyújtott. A tavat a 
csapadék táplálja, nincs közvetlen le-
folyása, a víz csak a földbe szivárog 
el, majd bukkan fel később források 
formájában a vulkán külső részén. A 
tó körbesétálása után megtekintettük a 
Szent Anna-kápolnát is.  

Utunkat folytatva a Mohos-tőzegláp-
hoz érkeztünk, amely Európában a 
ritka természeti jelenségek közé sorol-
ható: a tájvédelmi körzet a tudomány 
számára felbecsülhetetlen értékű ter-
mészeti kincseket őriz. Szántó László 
polgármester kíséretében jártuk végig 
a cölöpökkel megerősített „fajárdát”, 
ahol néhány helyen olyan puha volt a 
föld, hogy a deszkalapok mozogtak az 
ember lába alatt. A lápra épülő fapalló-
kon eljuthattunk az egyik „tószemhez” 
is, amely partján rengeteg növényritka-
ságot figyelhettünk meg egészen kö-
zelről. 

Ezután ellátogattunk Lázárfalvára. Ez 
a település közigazgatásilag Csíkkoz-
máshoz tartozik. Megnéztük a Mik-
lóssy-kúriát: ez a történelmi emlék ma 
kultúrházként szolgál. Megmutatták 
nekünk a tűzoltószertárt és a hozzá 
tartozó gépparkot is. Lázárfalva határa 
bórvízforrásal is büszkélkedik. A für-

dőmedence mellett kénes bórvízforrás 
bugyog: itt erős széndioxid- és kénhid-
rogén-gázkeverék tör elő a föld mé-
lyéből. Ez a „büdös gödör“, másnéven 
„mofetta“, amely szárazgázfürdőként 
mozgásszervi betegségek gyógyításá-
ra alkalmas. Itt kissé megpihentünk, és 
kényeztettük magunkat a mofettában. 

Az esték Székelyföldön beszélgetéssel 
és eszmecserével teltek. Elmondhat-
juk, hogy felejthetetlen élményekkel 
tértünk haza. S mit mondanánk ven-
déglátóinkról és szülőföldjükről? Le-
nyűgözö a vendégszeretetük, gazdag 
történelmi múltjuk, csodálatosak a vi-
dék természeti szépségei. Ez alatt a pár 
nap alatt rabul ejtették mindannyiunk 
szívét.

Dohorák Nóra
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A Hírnök márciusi számában megjelenő 
cikk írásakor még csak előkészületben 
volt a Játékvár Játszóház legnagyobb 
projektje, a Rajzolj és Nyerj 2018! rajz-
pályázat kiértékelése. Április 20-án ün-
nepélyes keretek között adtuk át a nyer-
tesek jutalmát. A 15. jubileumi évünkre 
való tekintettel a kategóriák legjobbjai 
az egyik zsűritag, Krastsenics Piroska 
keramikus felajánlásának köszönhetően 
emlékplakettet is kaptak.

A versenybe 32 intézmény kapcsolódott 
be, összesen 395 alkotással.  Csodálatos 
alkotások születtek a két megadott témá-
ban: Kukamanó figyel és a Csallóköz 
kincsei. A témaválasztáskor kiemelten 
fontosnak tartottuk felhívni a gyerekek 
figyelmét a környezettudatos magatar-
tásra, valamint szülőföldünk szépségei-
nek meglátására. A zsűri elnöke, Ozsvald 
Zoltán amatőr festő, kiemelte a verseny 
színvonalát, amely évről-évre emelkedik 
és igényesebb. 

Külön öröm számunkra, hogy külföl-
di magyar gyerekekhez is eljutott a 
verseny híre, így a Balatonedericsről, 
Zentáról és Bécsből érkező rajzokkal is 
gazdagodtunk. A játszóházas gyerekek 
is sikeresen szerepeltek a megmérette-
tésben, hiszen hat gyerkőc is díjazott lett. 

Szeretném őket név szerint is kiemelni: 
Sándor Réka, Bíró Bendegúz valamint 
Nemec Natália harmadik helyezést ér-
tek el, Pongrácz Natália, Dudás Dániel 
valamint Nagy Miriam pedig különdíjas 
lett. Két további játszóházas gyerkőc is 
díjazott lett, akik saját iskolájuk színei-
ben versenyeztek: Őry Csenge Anna és 
Kuzma Vanesa. 

Szívből gratulálunk nekik és minden 
kis alkotónak, aki bekapcsolódott a ver-
senybe. Bízunk benne, hogy a jövőben 
is ilyen sikeresen tudjuk majd megszer-
vezni rajzversenyünket, a sok helyi és 
járásbeli támogatónak köszönhetően.

Nagy örömmel tudunk beszámolni egy 
újabb sikerről is. Nagy Viktória, akinek 

hobbija lett a fotózás, sikerrel szere-
pelt a Pozsonypüspöki Alapiskola által 
meghirdetett  „ÉLedő természet“  elne-
vezésű fotópályázaton, ahol saját kate-
góriájában harmadik helyezést ért el. 

A május és a június is tevékenyen zajlott 
a Játékvárban. A dunaszerdahelyi VOVO 
LAND vezetőinek köszönhetően részt 
vettünk egy kiránduláson, ahol nagyon 
jól érezték magukat a gyerkőcök.

A már hagyományos játszóházas és 
pöttömös foglalkozások mellett meg-
tartottuk a legkisebbeknek a Pöttöm 
Kalóz partit, ahol játékos feladatok tel-
jesítése után jelképesen kalózzá avat-
tuk őket. A díjakat, melyeket kitörő 
örömmel fogadtak a gyerekek, Szaba-
dos Katikának (Alissia virágüzlet) kö-
szönjük szépen.

A már szintén hagyományos jutalom-
kirándulás is mögöttünk van. Azokkal 
a gyerkőcökkel, akik egész évben ki-
tartóan látogatták a foglalkozásokat, 
ellátogattunk a Driny barlangba, ahol 
a látvány mellett sok új ismerettel is 
gazdagodtunk. A kirándulást egy vi-
dám fagyizással zártuk, Kállay János 
apukának köszönhetően. 

Mire a kedves olvasó e sorokat olvas-
sa, már túl leszünk az évadzáró prog-
ramunkon is, a XV. Nyári kézműves 
napokon, amelyről, ha lehetőséget ka-
punk, egy következő írásban számo-
lunk be. 

Sill Zsuzsa

Sikerek, játék, kirándulás
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Az idén a szokásostól kissé eltérően 
Péter-Pál napján, június 30-án tartották 
a szokásos aratást Csallóközcsütörtök-
ben. A Szent Jakab Polgári Társulás ne-
vében Kállay András elmondta, hogyan 
zajlott idén a szép néphagyomány. 

„Bár nem erre a hétvégére terveztük, 
hiszen tavaly például július 5-én ren-
deztük, az hétköznapra esett, és sokkal 
többen ki tudtak jönni, most kissé sze-
rényebb volt a részvétel. De a hangu-
lata ezúttal is megvolt, ráadásul idén új 
kaszásokat avattunk. Sajnos, tavaly az 
egyik fő kaszásunk, Sill Laci bácsi meg-
halt – s már a tavalyi aratást sem érte 
meg –, illetve Kállay Gyurka bácsi, aki 
tavaly még 93 évesen is beállt kaszálni, 
idén már megköszönte, de nem merte 
vállalni. Gyurka bácsi szerencsére to-
vábbra is tökéletes szellemi frissesség-
nek örvend, de fizikailag már túl nagy 
megterhelés lett volna számára 94 éve-
sen kaszát ragadni. A következő generá-
cióból sem tudtak többen eljönni a gya-
korlott kaszások közül, így mi, fiatalok 
vettük kézbe a kaszát. Amit terveztünk, 
azt learattuk így is, a keresztet természe-
tesen ezúttal is összeraktuk, tizenhét ké-
véből. Közben szokás szerint sütöttünk 

néhány finomságot a község kemencé-
jében, volt bableves, hozzá friss kenyér, 
némi langalló, édességek, úgyhogy pa-
naszra senkinek sem lehetett oka, s aki 
részt vett az eseményen, remélhetően 
jól szórakozott. Az aratókoszorú ezúttal 
is a templomba került, szokás szerint.”
Az aratást, a szokásokhoz híven ezúttal 
is a futballpálya mellett tartották. Árpát 
arattak. 

A Szent Jakab Polgári Társulás tevé-
kenységével kapcsolatban Kállay And-
rás azt is elárulta olvasóinknak, hogy 
lassan elkészül a polgári társulás zász-
lója. Még télen tartottak egy nyilvános 

gyűjtést, a Vörös kereszt felújítására. 
Maga a szobor már fel lett újítva, még a 
korlátot és a szobor környezetét kellene 
felújítani. A gyűjtés nyilvános és hiva-
talos volt, a gyűjtőládákat a helyi üzle-
tekben helyezték el, s nem kis örömükre 
szolgált, hogy 361 eurónyi adományt 
sikerült összegyűjteniük, amit teljes 
egészében a Vörös kereszt felújítására 
fordítanak az idén. A község felső vé-
gén található szakrális emlék egyébként 
a legrégibb, és egyben a legutolsó volt 
a sorban, amit fel kell újítani. Elkészül-
tével elmondhatják, hogy Csallóközcsü-
törtök összes köztéri szobra megújult. 

 - kk -

Idén is arattunk
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Idén április 5-én elhunyt a legidősebb 
magyar ferences Sill Aba életének 93., 
rendbe lépésének 77., ünnepélyes foga-
dalmának 69., papságának 68. évében.

Sill Abát Ferencnek keresztelték 1925-
ben Csallóközcsütörtök gótikus eredetű 
templomában. A család tiroli származású 
volt, onnan telepedtek hozzánk, a szín-
magyar Csallóközbe, amely a születése-
kor már néhány éve Csehszlovákia része 
volt. Az általános iskola után a pozsonyi 
magyar gimnáziumban folytatta tanul-
mányait. Az első bécsi döntés előtt már 
Pozsonyban is feszült volt a hangulat. 
Sill Aba atya még évtizedekkel később 
is mosolyogva emlékezett vissza arra az 
eseményre, amikor 1938-ban valamelyik 
matematikaórán belépett egy felsős fiú 
az osztályba, engedélyt kért a tanártól, 
hogy beszélhessen a tanulókhoz. Majd 
rövid szónoklatban felszólította őket: 
menjenek haza, s tiltakozásul addig ne 
is jöjjenek iskolába, amíg Pozsony nem 
tér vissza Magyarországhoz. A tanár der-
medten nézte az eseményeket, de meg-
akadályozni nem tudta, hogy az egész 
osztály nyomban hazaszaladjon.

1941-ben lépett be a ferences rend Szűz 
Máriáról nevezett  rendtartományába. A 
noviciátust Búcsúszentlászlón végezte, 
majd a rend szombathelyi teológiai fő-
iskolájára, később a budapesti Hittudo-
mányi Akadémiára került. 1949-ben tett 
örökfogadalmat, 1950-ben szentelték 
pappá Szombathelyen. A szerzetesren-
dek feloszlatása miatt a rendi kereten 
kívülre, a Szombathelyi Egyházmegye 
állományába került. 1953-ban doktori 

Elhunyt Sill Aba Ferenc, falunk szülötte
fokozatot szerzett. Körmenden és Eger-
váron volt káplán, majd Nagypáliban 
lelkész. 1956-tól az egyházmegyében 
központi szolgálatokra kapott megbízást, 
így volt szentszéki jegyző, az Egyház-
megyei Könyvtár igazgatója, szentszéki 
kötelékvédő, esperes, főiskolai tanár. 
Lelkipásztori szolgálatait ezekben az 
években Szombathelyen lelkészként, 
Táplánszentkereszten és Tanakajdon plé-
bánosként végezte. 

1986-ban a szombathelyi székesegyház 
plébánosa lett. 1989-ben, a szerzetes-
rendek újraindulásakor innen tért vissza 
a rendi keretbe. A szombathelyi kolostor 
házfőnöke és a Szent Erzsébet Plébánia 
plébánosa lett. 1990-től 1993-ig a Szűz 
Máriáról Nevezett Ferences Rendtarto-
mány tartományfőnöke, később vikárius 
provinciálisa, majd rendi tanácsosa volt. 
Életének utolsó évtizedében, mint lelki-
pásztor tevékenykedett Szombathelyen, 
szinte mindvégig aktív szellemi életet 
élve.

Számos tudományos munkát publikált, 
hazai és külföldi konferenciákon vett 
részt. Egyházjogi, egyház- és helytörté-
neti munkái, cikkei jelentek meg. Művei 
közé tartozik az a könyv, amely külö-
nösen kedves számunkra, a Csütörtök 
mezőváros krónikája. De tanulmányai 
jelentek meg a Vigília, a Vasi Szemle, a 
Vasi Honismereti Közlemények, a Bur-
genländische Heimatblätter című folyó-
iratokban is, ezen kívül az Oberwart mo-
nográfia, a Levéltári Évkönyv, a Magyar 
Katolikus Almanach kiadványaiban. 
Vezetőségi tagja volt a Magyar Egyház-

történeti Enciklopédia Munkaközössé-
gének, szerkesztőségi tagja a METEM 
tanulmányköteteinek. Szellemi és társa-
dalmi feladatvállalásaiért 2010-ben Vas 
Megyéért-díjban részesült. 

„A Jó Pásztor nyomában” címmel 2012-
ben könyv jelent meg életéről a szombat-
helyi Martinus Kiadó gondozásában. E 
kötetből idézünk: 

„A szerzetesek szétszóratásának napja-
iban, 1950 júniusában szentelte pappá 
Kovács Sándor szombathelyi püspök. 
Súlyos időknek volt a tanúja. Többek 
között személyesen megtapasztalta köz-
ponti szeminaristaként, hogy milyen 
megaláztatásban részesültek az állam 
részéről a püspökök az ötvenes évek 
elején. Nevezte őt a kommunista sajtó lé-
lekkufárnak, az egyházügyis pimasznak, 
és az ávós vallató csikket nyomott el az 
arcán. Beszervezni azonban nem tudták. 
Fogadalmához és gyermekkori álmaihoz 
mindvégig hű maradt. Életével bizonyí-
totta, hogy az önmagunkkal szembeni 
igényességgel, a fölösleges konfrontáci-
ók kerülésével és a gondviselés segítsé-
gével a legnehezebb körülmények között 
is helyt lehet állni szerzetesként, papként, 
értelmiségiként. A szombathelyi rend-
háznak volt a lakója a szétszóratásig. 

A rendszerváltozás után nevéhez fűző-
dik, hogy az ősi kolostorban újraindul-
hatott a ferences élet. Magas, erős test-
alkatú, hangja érces és dallamos. Ízesen, 
választékosan és lényegre törően fogal-
maz. Derű, humor és bölcsesség sugárzik 
belőle. Öröm vele beszélgetni.”

Hivatásában és emberségében mindig 
szilárdan álló, a szellemi és kulturális ér-
tékekért elkötelezett, azokat számon tar-
tó és védelmező, hitében rendíthetetlen, 
derűs ferences testvért ismerhettünk meg 
benne. 

Sill Aba Ferencet a szombathelyi Szent 
Erzsébet Ferences Templomban bú-
csúztatták, majd a szentmisét követően 
a templom kriptájában helyezték végső 
nyugalomra. Utolsó útjára szülőfaluja, 
Csallóközcsütörtök küldöttsége is elkí-
sérte.
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Tűzoltó testület:

Két bevetés az első félévben
Nem volt unalmas az idei év első fele 
a Csallóközcsütörtöki Önkéntes Tűzol-
tó Testület számára. Mint Nagy Anak-
lét, a testület parancsnoka lapunknak 
elmondta, két bevetésen vettek részt, 
de tevékenységük zömét a tűzoltókocsi 
felújítása körüli munkák tették ki.  A két 
bevetés közül az egyik egy kéménytűz 
volt, amely azonban szerencsés véget 
ért, hiszen mire – időben – kiértek, a 
tulajdonos már eloltotta a tüzet. Nagy 
bevetést igényelt a nyár eleji felhősza-
kadás, amely néhány óra leforgása alatt 
a falu legmélyebb pontjának tekinthető 
Óvoda utcán okozott gondot, s volt mit 
tenniük, hogy kiszivattyúzzák a felgyü-
lemlett rengeteg csapadékot. Az eső 
mennyisége megfelelt egy egész havi 
csapadékmennyiségnek, s mint a mel-
lékelt fotón is látható, ha nem „dobják 
be magukat” az önkéntes tűzoltók, né-
hány ház és pince kerülhetett volna víz 
alá. Az év elejétől egyébként megszer-
vezték a szokásos dőrejárást, biztosítot-
ták a gyermeknapra a gyerekek szóra-
kozását, de részt vettek természetesen a 

tojásfa állításon és a március 15-ei ko-
szorúzáson is. Folytatták az ifjúsággal 
való foglalkozást, ami állandó kihívást 
jelent az ÖTT számára, hiszen napja-
ink ifjúságát nehéz megnyerni ennek a 
nemes tevékenységnek. S mivel Csal-
lóközcsütörtökben sem fonják kolbász-

ból a kerítést, az önkéntes tűzoltók idén 
is kérték a vállalkozókat, hogy segítsék 
a szervezetet adóegyszázalékukkal. Ezt 
hál istennek többen meg is tették, akik-
nek Nagy Anaklét a köszönetét fejezi 
ki ezúton is a szervezet nevében.

  – k – 

Nem egészen úgy sikerült a Csalló-
közcsütörtöki FC futballcsapatának 
az V. ligában való szereplés, mint 
szerették volna. A szezon végére saj-
nos az utolsó helyre csúsztak le, így 
ősztől ismét a VI. ligában folytatja a 
szereplést a helyi felnőtt futballcsa-
pat. Nagy Róbert, a sportszakosztály 
vezetője kérdésünkre azt válaszolta, 
hogy az okok többrétűek, azok ki-
elemzése hosszabb cikket igényelne. 
A gólokban bővelkedő utolsó fordu-

lóban egyébként 41 gól esett, ami 
rekordnak számít, ebből Csallóköz-
csütörtöknek sajnos 5 kijutott, kettő 
ellenében a jányokiaktól. 

A sportosztály vezetője szerint nagy 
búra nincs ok, hiszen a gyerekek és a 
fiatalok sok reménnyel töltik el a fut-
ballszerető közönséget, és megvan a 
remény, hogy lesznek még szebb na-
pok a csütörtöki futball történetében. 
Mint mondta, a fiatalok legalább olyan 

fontosak, mint a felnőttek. Az U-11 és 
U-13 korosztály szépen teljesít, hála 
edzőiknek, Sullák Mareknek és Tadial 
Peternek. 

A felnőtt csapatnál lemondott egyéb-
ként Kállay Tamás edző, elfoglaltsá-
gai miatt, de már van új edző. Egye-
lőre a legfontosabb feladat, hogy a két 
távozó futballista helyét pótolják, hi-
szen a keret nagyja marad, és folytatja 
a munkát.                        – ik – 

Kiesett a csapat az V. ligából
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„A csallóközcsütörtöki traktorállomás 
dolgozói az aratás és cséplés alatt be-
csületesen megállták helyüket. A gaz-
dag termésért, a nép kenyerének vesz-
teségnélküli betakarításáért folytatott 
küzdelemben valóban a szocialista falu, 
a szocialista nagyüzemi gazdálkodás 
„apostolaivá” váltak. A sikerek azonban 
nem születtek maguktól. Tévedés len-
ne azt hinni, hogy ha gépeink vannak, 
akkor már minden magától megy. A gé-
pekhez jó szakemberekre van szükség, 
olyanokra, akik szakmai tudásuk mellett 
politikai téren is tisztán látnak. Ezt azon-
ban csak úgy lehet elérni, ha a traktorál-
lomások pártszervezetei nagy hangsúlyt 
fektetnek a traktorállomások pártonkí-
vüli dolgozóinak politikai nevelésére. 
Jó agitációs munka segítségével buzdít-
ják őket a feladatok teljesítésére.

A csallóközcsütörtöki traktorállomás 
pártszervezete az aratás és cséplés alatt 
sem feledkezett meg az agitációs mun-
káról. A terv sikeres teljesítése hűen 

visszatükrözi a pártszervezet munká-
jának az eredményét. A jó agitációs 
munka következtében a traktorosok 
megértették az aratás és cséplés sikeres 
elvégzésének fontosságáról szóló párt 
és kormányhatározatot. Minden trak-
toros és a gépállomás minden egyes 
dolgozója előtt csak egy cél volt ezek-
ben a napokban. Minél előbb és minél 
kisebb szemveszteséggel betakarítani a 
bőséges termést. A termés betakarítá-
sáért folytatott harcban elért sikerekhez 
nagyban hozzájárult a traktorosok és 
az egyes brigádközpontok között meg-
indított szocialista munkaverseny és a 
kommunista agitációs munka eredmé-
nyeképpen született munkafelajánlások. 

A traktorállomás kommunistáinak aktív 
munkájáról tanúskodik az, hogy a nyári 
tervet 120 százalékra teljesítették. (…) 
Minden egyes traktoros kell, hogy köte-
lességének tartsa a szovjet tapasztalatok 
népszerűsítését.”

(Új Szó, 1953. szeptember 5.)

HÍRNÖK – a csallóközcsütörtökiek lapja
Megjelenik: negyedévente, ingyenes kiadvány

Kiadja a Csallóközcsütörtöki Községi Hivatal
Vám tér 1, 930 40 Štvrtok na Ostrove, IČO: 305 731

Felelős kiadó: Őry Péter polgármester
Felelős szerkesztő: Kövesdi Károly

Műszaki szerkesztő: Beutlschmidt Robert
Nyilvántartási szám: EV 4427/11, ISSN: 1338-8258

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

SPRAVODAJ – občasník Štvrtočanov
Vychádza: štvrťročne, nepredajný výtlačok

Vydáva Obecný úrad Štvrtok na Ostrove
Mýtne nám.1, 930 40 Štvrtok na Ostrove, 
IČO: 305 731

Zodpovedný vydavateľ: Péter Őry starosta
Zodpovedný redaktor: Károly Kövesdi

Technický redaktor: Robert Beutlschmidt
Evidenčné číslo: EV 4427/11, ISSN: 1338-8258

Pripomienky a návrhy článkov na zverejnenie
v občasníku Spravodaj môžete odovzdať 
na sekretariáte Obecného úradu v stránkových 
dňoch. 

Retro A mi kislexikonunk 
Naša malá kronika

2018. II. negyedév 
II. štvrťrok 2018

Újszülötteink – novorodenci

Hagara Jakub
rodičia: Hagara Matej, Hagarová Lenka 

Gálová Liliana 
szülők: Gál László, Ing, Gál Erika

Ujvári Štefan
szülők: Ujvári Štefan, Ujvári Éva

Kállay Kornél 
szülők: Kállay Róbert, Mogrovics Mária

Rumanová Vivien
rodičia: Ruman Peter, Rumanová Karina, Mgr.

Kovácsová Sofia
szülők: Kovács Peter, Kuki Mária

 

Bejelentkeztek falunkba 
presťahovaní do obce

Lépes Lajos, Nagy Zoltán, Horváth Péter,
Illés Noémi, Hamarová Ružena, 

Kellner Štefan, Baláž Martin, 
Baláž Marko, Baláž Martin,

Balážová Silvia, Balážová Sara,
Balážová Simona, Balážová Simona

Elköltöztek falunkból 
odsťahovaní z obce

Privitš Zsanett, Privitš Nadine,
Novák Milan, Nováková Dana,
Nováková Eva, Nováková Ema,

Vaczula František, Vaczulová Katarína,
Mikula Michal, Mikula Miroslav,

Mikulová Klaudia, Mikulová Miroslava,
Skuby Klaudia, Skuby Áron, Magát Juraj, 

Szabová Denisa, Manas Veronika, 
Manas Emília Lili, Krommelová Mária,

Bosboomová Júlia, 
Slobodová Dušana, Mgr.

Fájdalommal búcsúztattuk
odišli od nás

Czíferi Ernő  életének 67. évében
Puss Matild  életének 92. évében
Sípos Dezső  életének 28. évében
Kuki László életének 53. évében
Sípos József  életének 57. évében

Amikor küzdelem volt az aratás – 65 éve írták
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Beszélgetés Őry Péter polgármesterrel
Rozvíjať a ochraňovať obec

Vo Štvrtku na Ostrove sa stále niečo 
deje. Na čom pracuje vedenie obce prá-
ve teraz?

Čo sa týka samosprávy, v prvom rade 
treba spomenúť dva úspešné konkur-
zy. Ešte v decembri sme od Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. dostali 274 000 
eur, určených na obnovu fasády škôlky. 
Spolu s obnovou omietky prebieha aj 
rekonštrukcia dvoch učební, v ktorých 
prebieha denná starostlivosť o deti, ale 
rekonštruujeme aj vykurovanie, obk-
lady, toalety, prípojky na kanalizáciu, 
vodovod, podlahy, vymieňajú sa všetky 
okná a dvere, urobí sa tepelná izolácia 
stien, obnoví sa izolácia strechy, vymi-

eňa sa bleskozvod: čiže materská škola 
sa úplne obnoví.
Začali sme aj s obnovou kotolne a zák-
ladov, kvôli tomu si samospráva zobrala 
úver vo výške 150 000 eur. To znamená, 
že sa na rekonštrukciu škôlky vynaložia 
finančné prostriedky až vo výške 400 
000 eur: práce sú v plnom prúde a do 
konca leta by mali byť ukončené. Treba 
si však uvedomiť, že počas obnovy viac 
ako 50 rokov starej budovy sa vždy vy-
norí niečo nečakané, s čím sme behom 
búrania nerátali a čo treba riešiť. Ak bude 
rekonštrukcia hotová, znova budeme 
musieť hľadať zdroje, ktoré nám umož-
nia rekonštrukciu tretej miestnosti – spál-
ne detí, ale aj obnovu kuchyne. 
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A o aký konkurz ide v druhom prípade?

Obec úspešne uchádzala o finančnú pod-
poru rekonštrukcie kultúrneho domu. V 
tomto prípade sme už podpísali zmluvu 
so Slovenskou inovačnou a energetic-
kou agentúrou (SIEA) o poskytnutie 
717 00 eur  dotácie. Celkové náklady 
rekonštrukcie predstavujú až 800 000 
eur. Z tejto sumy sa odpočítava čiastka 
spolufinancovania, ktorá predstavuje 
5 % celkových nákladov a tie polož-
ky, ktoré sa podľa výzvy predkladania 
projektov považujú za neoprávnené vý-
davky. (Neoprávnené výdavky predsta-
vujú náklady na rekonštrukciu javiska, 
lebo tá neslúži na zníženie energetickej 
náročnosti verejnej budovy.) Takže,  k 
spomínanej dotácii ešte musíme zohnať 
zhruba 100 000 eur.

Pritom nás trápia aj iné „drobnosti”: 
napríklad, od štátu sme na júl dostali 
dotáciu vo výške 24 000 eur, ale len sa-
motné mzdy predstavujú až 23 000 eur 
a sú aj iné výdavky: musíme uhradiť aj 
iné výdavky týkajúce sa školy, rozvoja,  
faktúry.

Pálčivou otázkou je to, odkiaľ zože-
nie samospráva tých chýbajúcich 100 
000 eur. Nechceli by sme obec zaťažiť 
nadmernými úvermi, lebo to nie je ces-
ta správnym smerom. Osobne si však 
myslím, že by nebolo múdre túto šancu 
nevyužiť. Veď konečne by sme mohli 
zrekonštruovať náš kultúrny dom, ktorý 
má v tomto roku 60 rokov.

Čo sa týka úveru, podobná bola situ-
ácia v prípade kanalizácie: aj vtedy 
sme museli zobrať úver, aby sme moh-
li dokončiť práce, ale ani vtedy sme 
si nemohli dovoliť nevyužiť poskyto-
vanú dotáciu. Ak spočítame dotácie, 
ktoré máme k dispozícii, je jasné, že 
tohtoročné investície do rozvoja obce 
presahujú  1 200 000 eur.

Leto máme na krku aj s jej výzvami.

Sú také úlohy, ktoré sme povinné spl-
niť, ale vždy sa vyskytujú aj nepred-
vídateľné udalosti, ktoré treba riešiť 
hneď. Tak to bolo v prípade silného 
lejaku, keď počas 4 hodín napadlo až 
40-80 mm dažďa, čo zodpovedá me-
sačnému úhrnu zrážok. Veľká vďaka 
našim hasičom za v noci poskytnutú 
pomoc. Ale sme konfrontovaní aj s no-
vými, omnoho závažnejšími výzvami, 
ako  ochrana obyvateľov obce a ochra-
na ich majetku.

V chotári našej obce zo všetkých sveto-
vých strán chcú kvôli výstavbe diaľni-
ce vybudovať a prevádzkovať štrkov-
ne, čo by viedlo k zhoršeniu kvality 
života našich obyvateľov. A tu nejde 
len o zničenie nedávno obnovenej vo-
zovky. Už teraz, každé tri minúty, pre-
chádza našou obcou jeden kamión, ak 
by sa založili štrkovne, tento počet  by 
sa zvýšil až o 150 kamiónov denne.  

Ťažba je plánovaná v katastri Hviezdo-
slavova, Mierova, Čakán, Tomášova, 
ba aj v chotári Štvrtka na Ostrove by 
sa ťažil štrk, aj keď chýbajú tzv. ob-
služné komunikácie, ktoré by umožnili 
prepraviť štrk na stavbu diaľnice mimo 
obcí, t.j. nie po cestách 2. a 3. triedy. 

Ani si nevyžiadali súhlas dotknutých 
obcí. Vy, pán starosta, ste v tejto veci 
podali oznámenie.

Zdá sa, že ide o zámer obísť samosprá-
vy obcí aj zákon o ochrane živorného 
prostredia. Preto som spolu s dvo-
ma obcami (Mierovo, Čakany) podal 
oznámenie na prokuratúru. Našou úlo-
hou je ochrana obyvateľov našich obcí, 
ich  majetku, ako aj ochrana majetku 

obce. Možno, bude to boj proti veter-
ným mlynom, veď za tým všetkým je 
predsa sám štát, ale veríme a sme zás-
tancami názoru, že v právnom štáte je 
aj samotný štát povinný dodržiavať zá-
kony.

Problémy tkvejú v tom, že poľnohos-
podárska pôda s rozlohou 20 ha sa roz-
kúskuje na menšie 5 ha veľké pozem-
ky, čím sa dotyční prevádzkovatelia 
vyhnú vypracovaniu posudku o vplyve 
plánovanej ťažby na životné prostredie 
(ide o posudzovanie vplyvu štrkovne a 
jej prevádzkovania na prašnosť, hluk, 
komfort bývania obyvateľov dotknu-
tých lokalít, dopravnú infraštruktúru 
atď.).Vo veci sme zvolali aj tlačovku. 
Je úplne zarážajúce, že vláda prijíma 
zákon na ochranu Žitného ostrova, ob-
sahujúci zákaz budovania golfových 
ihrísk a mokrej ťažby štrkopiesku, ale 
zároveň povoľuje povrchovú, tzv. su-
chú ťažbu štrku.

Odvtedy už vysvitlo, že už na 4 mies-
tach žačali ťažbu tak, že nemajú schvá-
lenú územnoplánovaciu dokumentá-
ciu, t.j. štrkovne prevádzkujú načierno. 
Moji kolegovia, ostatní starostovia, ma 
informovali, že jedna z posledných na-
čierno prevádzkovaných štrkovní je v 
katastri obce Tomášov: tú štrkovňu vi-
dia aj naši obyvatelia, lebo sa nachádza 
smerom do Bratislavy pred Studenom, 
hneď na konci katastrálneho územia 
našej obce.
Povedzme ešte niekoľko slov o voľ-
bách do orgánov samosprávy. Pán 
starosta, ja si myslím, že by ste chceli 
pokračovať v práci, ktorú ste pred 11 
rokmi začali.

V súvislosti s komunálnymi voľbami 
treba vedieť, že v našej obci aj naďa-
lej budeme mať deväťčlenné obecné 
zastupiteľstvo. Osobne by som rád 
dokončil to, čo máme rozrobené, aby 
sa korektne uzavreli začaté investície a 
na druhej strane cítim potrebu ochrániť 
obec. Podľa mňa sa právom očakáva, 
že starosta bude chrániť svoju obec, 
že sa za každých okolností postaví na 
stranu obyvateľov.

kövi
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Futbal:

Vypadli sme 
z V. ligy

DHZ Štvrtok na Ostrove

Skrášľujeme 
našu školu

Nepodarilo sa splniť ciel, že FC Štvrtok 
na Ostrove ostane v V. lige, lebo naše 
mužstvo v jarnej časti sútaže skončilo 
na chvoste tabuľky. Tým pádom od je-
sene nasi chlapci pokračujú futbalovú 
sezónu zase v VI. lige. Róbert Nagy, 
vedúci športového klubu nechcel roz-
pitvávať okolnosti a príčiny tohoto ne-
priaznivého výsledku. Ako sa vyjadril, 
tieto by potrebovali viac priestoru. Pod-
ľa neho netreba smútiť, lebo deti a mlá-
dež napreduje. Muzstvá U11-ky a U13-
ky vykazujú pekné výsledky, začo patrí 
vďaka trénerom Marekovi Sullákovi a 
Petrovi Tadialovi.

Inak u dospelých tréner Tamás Kállay 
podal demisiu. Najdôležitejsia úloha 
podľa Nagya je teraz nahradiť odišlých 
dvoch futbalistov. Väčšina kádra ostalo, 
je na čo stavať v budúcnosti.

Občianske združenie Svätého Jakuba vo Štvrtok na Ostrove aj tento rok usporiadal 
tradičnú žatvu, ktorá sa uskutočnila na Petra-Pavla pri futbalovom ihrisku. Čo je po-
tešujúce, tentoraz sa chopili kosák aj mladí ľudia, ale o zábave bolo postarané aj pre 
deti, ako aj pre seniorov. Ako vlani, aj tento rok sme v obecnej peci upiekli náš chlieb.

Naši dobrovoľní hasiči nelenili ani na začiatku leta. Našu obec zastihlo taký lejak, 
že chlapci mali čo robit, aby pohroma nespáchala veľké škody. Len na porovnanie: 
behom pár hodín napršalo toľko, ako normálne za celý mesiac. Zato patrí obrovská 
vďaka našim hasičom, lebo zachránili naše majetky. DHZ zase ďakuje tým ľudom, 
ktorí im venovali 2% zo svojej dane.

Tento rok sme urobili kus robo-
ty na našej základnej škole. Naši 
žiaci sa môžu tešiť z vynovených 
tried, ktoré vyhovujú moderným 
podmienkam. Dostali novú podla-
hu, nové osvetlenie, sviežu farbu. 
Zaobstarali sme aj moderné kera-
mické tabule, obnovili sme staré 
lavice, triedy dostali takisto nové 
dvere. Dve triedy dostali interak-
tívnu tabulu, v ostatných sme za-
bezpečili miesto pre nich. Aj tým 
by sme chceli zlepšiť úroveň vyu-
čovania. 


