
Őseink tisztelete
Az emlékezés pillanatai ősz közepén 
mindig elgondolkodásra késztetnek 
bennünket arról, hogy a hétköznapok 
zajában mennyire tudatosítjuk a léte-
zés törékenységét és a valódi értékeket. 
Közben sokszor éppen egy-egy beteg-
ség vagy tragédia után döbbenünk rá, 
az élmények feldolgozási ideje egyre 
gyorsabb, de valójában ugyanannyira 
törékenyek vagyunk, mint évtizedekkel 
korábban szüleink, nagyszüleink.

A fejlődés a számtalan ipari találmány 
és a mindennapi boldogulásunkat segítő 
eszközt adott nekünk, de eközben észre-
vétlenül távolodunk el egymástól, amire 
sokszor rá se döbbenünk. Éppen ezért is 

fontos, hogy ünnepeinket legalább meg 
tudjuk élni. Teljes egészében, miközben 
annak jelentésével is tudunk foglalkozni.

A család jelenti társadalmunk alapját, 
itt kezdődik létünk és szeretnénk hinni 
abban, hogy a távozásunk előtt éppen 
ez a létfenntartó közeg fog bennünket 
szeretettel övezni. Halottak napja kör-
nyékén többször jutnak eszünkbe tőlünk 
távozó szeretteink, barátaink, ismerőse-
ink, akik nemcsupán részei voltak éle-
tünknek, hanem személyiségünkre is 
hatással voltak.

A sírhelyeket látogatva megemlékezünk 
róluk, de az elmúlás gondolatával is 

Csokonai Vitéz Mihály: Az ősz

Már a víg szüretnek örűl minden ember,
Mellyel örvendeztet bennünket szeptember,
Októbert ekképpen bíztatja előre,
Hogy nektár lesz a bor, és máslás a lőre.
Setétűl a gohér a piros vesszőkön,
Barna színt vér vissza a többi szőlőkön;
Amelyeknek általvilágló kristályja
Nézőjét már édes nektárral kínálja.
Rajtok királyságot mutogatni akar
A véres bársonyba kevélykedő bakar.
A sárgálló almák s a piros körtvélyek
Legörbedt anyjoknak emlőjén kevélyek.
Elterűltek fájok alatt a berkenyék,
A kövér noszpolyák, a borzas gesztenyék.
Megterhelte az ősz a fáknak ágait,
Vastagon ráfűzvén gazdag áldásait.
Csak az a baj, hogy már hívesek a szelek,
Néha egy kis hideg és dér is jár velek.
Mert már a Mértéket hogy Fébus elérte,
A napot az éjjel egyenlőnek mérte.

szembenézünk, amelyet a napjaink em-
bere még mindig nehezen kezel. Pedig 
a kezdet és a vég minden pillanatunkat 
elkíséri, ott van a szerelemben, a mun-
kában, de még a szórakozásban is, csak 
éppen feldolgozni nem egyszerű a fo-
lyamatos gyorsulásban.

Az emlékezés virágainak elhelyezése 
mellett szánjunk kis időt az ünnepnapok 
alatt erre is, mert elődeinktől is sokat 
tudnánk tanulni, iszen ugyan nem éltek 
olyan kényelemben és szabadságban 
mint mi, de közelebb voltak az élethez 
és annak földi végzetességéhez is.

Rajkovics Péter
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Az elmúlt négy év a gazdaság fej-
lődése mellett községünkben is lát-
ható és kézzel fogható előrelépést 
hozott. Az önkormányzat a pályázati 
lehetőségeket kihasználva igyek-
szik úgy fejleszteni, hogy a elepülés 
arculata közben megmaradjon, s 
otthonosan érezzük magunkat Csal-
lóközcsütörtökben.

Mennyire sikerült megvalósítani el-
képzelésüket az elmúlt négy évben?

A község önkormányzatának műkö-
dését a polgár nap mint nap érzékeli, 
de nem csupán az ügyintézés során 
fontos jó munkát végeznünk, hanem a 
fejlesztések szintjén is. A lakosok szá-
mára elszámolással tartozunk arról, mi 
az, amit az általános tevékenységünk 
mellett az önkormányzat elvégzett. Az 
elmúlt ciklus elején, 2015-ben a kö-
zségháza alsó szintjében a helységeket 
raktuk rendben, a szerverhelységet is 
cseréltük. Sikerült egy újabb szakrális 
emléket megmenteni, a fehér kereszt 
úgy gondolom méltó helyet kapott a 
községháza közelében, ahova közös 
munkánknak köszönhetően került. Va-
lakinek megmosolyogtató lehet, de én 
annak is nagyon örültem, hogy 2015-

ben sikerült a kultúrházban 200 széket 
kicserélni, így a harminc évet szolgáló 
ülőhelyek helyett újak szolgálják a ké-
nyelmes kikapcsolódást.

Egy évvel később a nagy parkban olyan 
fejlesztéseket hajtottunk végre, amely-
nek köszönhetően a rendezvények 
szervezése esetén könnyebben tudunk 
elektromos áramot és vizet biztosítani. 
Szintén 2016-hoz kötődik a kultúrház 
tatarozási projekt aktualizált tervdo-
kumentációjának elkészítése. Ezen túl 
önerőből a Csákányi utcán elkészítet-
tük a járdát, ahonnan korábban nem 
volt más lehetőség gyalogosan a be-

jutásra. Újraaszfaltoztuk a bérlakások 
környékén egy útszakaszt, valamint az 
óvoda melletti szakaszt.

2017-ben két jelentős beruházás való-
sult meg községünkben. Nagyszombat 
megye egészen a kultúrházig új asz-
faltréteget húzott az útra, ami jelentő-
sen javította a közlekedés minőségét, 
de ezért a községháza és a volt Jednota 
előtti buszmegállónál új vízelvezető-
rendszert kellett építenünk, amit saját 
erőből valósítottunk meg. Az óvoda-
sor, a Temetői utca és a Kisút teljesen 
új ledes közvilágítást kapott új vezeté-
kekkel, az óvoda kerítése is megújult. 

Fokozatos megújulás a folyamatosság jegyében
Beszélgetés Őry Péter polgármesterrel
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Mindez azt is jelentette, hogy a község 
központja több tekintetben fejlődött, s 
a LED-es megoldásnak köszönhetően 
megtakarításra is számíthatunk. A te-
lepülésünkön lévő közvilágításnak ez-
zel együtt 60 százalékát már saját erő-
ből fokozatos takarékosabbra tudtunk 
cserélni. A múlt évben pedig a község 
Škoda Felícia Combi típusú gépkocsi-
ját sikerült lecserélnünk egy Daciára. 

Az idei évben pedig az óvoda is telje-
sen megújult?

A 2018-as év legnagyobb beruházása, 
hogy az elmúlt évben ötvenedik évét 

ünneplő óvoda épületét sikerült teljes 
mértékben tataroznunk. Erre a ma-
gyar kormány óvodafejlesztési prog-
ramjának keretén belül kerülhetett sor, 
amelyen keresztül a tavaly beadott pá-
lyázatunknak köszönhetően több mint 
273 ezer eurós támogatást nyertünk el, 
amelyhez az önkormányzat 150 ezer 
eurós hitelt vett fel. Ez utóbbit beruhá-
zás jellegű vagyoneladással kívánjuk 
törleszteni. A nyáron két hónap alatt 
sikerült megvalósítani a tatarozást, s 
az óvodások így már megújult kör-
nyezetben kezdhették az új tanévet. Új 
burkolat, nyílászárók kerültek az intéz-
ménybe, a tető, a kazán, a vízelvezetés, 

tehát minden lényeges dolog cseréjére 
sor került. A végén pedig a községünk 
lakosaival együtt, azaz közös össze-
fogással takarítottuk ki a megszépült 
óvodánkat.

A másik jelentős átalakítás, amely a 
kultúrházat érinti, mikor valósulhat 
meg?

A 2015-16-ban kidolgozott kultúrház 
tatarozási projektjét 2017-ben adtuk 
be és idén nyertes lett a pályázatunk. 
A megvalósítás jövőre várható, s ez is 
jól mutatja, egy-egy terv megvalósítása 
hosszú évekig tart. A gyakorlatban a si-
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keresség tehát 4-5 évet igényel, vagyis 
átível választási ciklusokon, de ez már 
korábban is megtanultuk, például a 
csatornahálózat kapcsán.

Ezzel együtt viszont vannak olyan ter-
veink is, amelyeket nem sikerült meg-
valósítani, de minden olyan pályázati 
lehetőséget kihasználunk, ahova a te-
lepülés méretének függvényében pro-
jektet tudunk kidolgozni. Csak így le-
hetséges, hogy azok néhány év múlva 
támogatásokat nyerjenek el.

A Szent Jakab tér és a nagypark terüle-
tére például kidolgozott tervdokumen-
táció van, amire pályáztunk is az In-
terreg pályázati rendszerben, egyelőre 
sikertelenül a magas érdeklődés miatt 
(közel 300  kérelem volt és ebből vagy 
20 lett sikeres). Mindez viszont nem 
veszi kedvünket, hiszen az óvoda ese-
tében ötször nem nyertünk a szlovákiai 
kiírásokon, de a hatodik projektünk a 
magyar államnak köszönhetően lehető-
vé tette a már korábban említett teljes 
átalakítást. A vizualizáció kész a MH 
területének kihasználása kapcsán, ezen 
kívül a temető új része melletti járdá-
nak is megvan a terve, itt is várjuk a 
pályázati lehetőségeket.

Az elkövetkező évben egy vállalkozó 
fogja finanszírozni a temető melletti rossz 
állapotú út megújítását, amelyre az ő költ-
ségeire elkészült a tervdokumentáció.

Mindeközben sikerül megtartani a kö-
zség arculatát is.

Próbáljuk logikusan megközelíteni 
azon kérdéseket, amely az új lakóne-
gyedeket érintik, hiszen a környező 
falvakban a betelepülés erősítette a 
hagyományos települési közösségek 
gyengülését. Nehéz összhangot ta-
lálni, hogy a fiataloknak lehetőséget 
adjunk új házak építésére, miközben 
nem esünk át a ló túlsó oldalára, és a 
falvakból kisebb városokat alakítunk 
úgy, hogy nem áll rendelkezésre a 
megfelelő szolgáltatási és infrastruk-
turális háttér. Emellett pedig a kulcs, 
hogy odafigyelünk a helyi közösségek-
re, a szervezeteinkre, amelyek megtar-
tó erőként működnek, és ők alkotják a 

községünk alapvető összetartó sejtjeit, 
a fejlődés alapján minden téren. 

A Mérey Mihály utca és az új negyedre 
teljes tervezési rendet fogunk készíteni, 
itt a csallóközcsütörtökieknek új telke-

ket akarunk biztosítani, hogy helyben 
is tudjanak építkezni. Természetesnek 
tartom viszont azt is, hogy ezekről a 
beruházásokról illetve a tervekről a kö-
vetkező önkormányzati tisztségviselők 
döntsenek majd.
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Szépülő iskola további tervekkel

Megszépült környezetben kezdték a 
2018/19-es tanévet a Csallóközcsütör-
töki Alapiskola tanulói és pedagógusai.
A magyarországi Bethlen Gábor Alap 
4,5 millió forintos támogatásának kö-
szönhetően a tavasszal több tanterem, 
a tantestületi és a könyvtár is megújult. 
Fehér Anna igazgatótól megtudtuk, a 
számítógépes terem eszközei is frissül-
tek az elmúlt időszakban, s igyekeznek 
minden téren 21.századi körülményeket 
teremteni az oktató-nevelő munkához.

Az interaktív táblák segítségével zajlik 
a tanítás a kilenc évfolyamban a ma-
gyar- és négyben a szlovák tagozaton. 
A szlovák és a magyar diákok között 
nagyon jó a kapcsolat, együtt járnak 
azon rendezvényekre, amelyek a kö-
zségben zajlanak, s a szülők is örülnek 
a baráti iskolai közegnek. A tanulókat 
igyekeznek bevonni a csallóközcsütör-
töki közösségi életbe, a mindenszentek 
előtti utolsó tanítási napon megismer-
kedhettek az elődeink előtti tisztelet-
adás fontosságával, kimentek a teme-
tőbe is, de a tökfaragás sem maradt el.
Már most készülnek a karácsonyi vá-
sárra, a Mikulás ünnepségre, amire a 
helyi és a csákányi óvodásokat is vár-
ják, hiszen fontos az iskola számára, 
hogy minél több helyi óvodás a csalló-
közcsütörtöki iskolában folytassa majd 

tanulmányait. Csak így lehet jövője az 
oktatási intézménynek községünkben.

A tanári gárdában a tapasztaltabb és 
fiatal pedagógusok továbbra is meg-
találhatóak, így a diákok is többfajta 
megközelítésben találkoznak a tan-
anyagokkal, ami a fejlődésüket is segí-
ti. Az igazgatónőtől azt is megtudjuk, 
igyekeznek minden felületen kom-
munikálni a szülőkkel is, valamint az 

egész intézmény működését még job-
ban szervezetté alakítani.

Az átfogó átalakítási munkálatok után 
a folytatásban egy iskolabuszt szeret-
nének beszerezni, hogy tehermentesít-
sék azokat a szülőket, akik  a környező 
falvak kisiskoláinak felső tagozatos 
tanulóit iskolánkba íratták vagy szán-
dékoznak beíratni.  Ennek kiadásaira a 
Bethlen Gábor Alapnál pályáznak.
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Teljesen megújul a tűzoltóautó
Községünk legnagyobb múltú civil 
szerveződése, a Csallóközcsütörtöki 
Önkéntes Tűzoltó Testület az elmúlt 
időszakban nagy munkálatokba kez-
dett.

Az önkéntesek ugyanis az 1984-es 
gyártmányú régi tűzoltóautójuk teljes 
felújítására szánták el magukat. A csal-
lóközcsütörtöki tűzoltók parancsnoka 
Nagy Anaklét elmondta, a munkálatok 
napjainkban is tartanak. Az autót lefes-
tették, a motort rendberakták, majd a 
huzalozást is kicserélték. A megkülön-
böztető fényjelzéseket megújították, 
a belső kárpitozást is frissítették, de 
emellett a belső megvilágítást is cse-
rélték, s az elkövetkező hetekben már 
teljesen elkészülhet a megújult 34 éves 
tűzoltóautó.

A tűzoltók egyébként idén az esővizek 
esetén is sokat segítettek községünkben, 
az aratás idején szolgálatot tartottak. 

Nagy Anaklét kiemelte, további rö-
vidtávú céljuk, hogy a kisautójuknak 

garázst biztosítsanak. Hosszabb távon 
vagyis néhány éven belül új tűzoltó-
szertárt szeretnének kialakítani, mivel 
a jelenlegi bővítésére nincs mód. A 

tervek elkészítésére már támogatás-
ban részesültek, a későbbiekben pedig 
a megvalósításra is pályázati forráso-
kat kívánnak szerezni.
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Magabiztosan vezetik a bajnokságot

Lapzártánk idején immáron tizedik 
győzelmét könyvelte el a csallóközcsü-
törtöki csapat a VI.ligában és így tovább 
növelte előnyét a tabella élén.

Az elmúlt szezon végén kiesett csapa-
tunk, s így egy osztállyal lejjebb, az AG 
Sport Ligában folytatják idén a fiúk, 
ahol immáron Marian Šuchančok veze-
ti az alakulatot. Távozott tőlünk Lacko 
Tadeáš, Martin Kovačič, Andrej Žiška 
és Martin Žiška, viszont nagy öröm a 
vezetőség számára, hogy Kulcsár Fe-
renc és Varga Patrik csatlakoztak a fel-
nőtt csapathoz, csakúgy, mint Ifj. Kállay 
Tamás és Kosowski Eryk visszatérése 
Senkőci vendégjátékukból. 

Rajtuk kívül a csallóközcsütörtöki 
együttest erősíti az úszori Kulacs Ja-
kub, a kismagyari Horváth Patrik, a 
pozsonyi Bončo Marek és a dénesdi 
Csiba Andrej. Úgy tűnik, hogy a játé-
kosállomány jól összeszokott, hiszen 
tíz fordulót követően már nyolc ponttal 
vezet csapatunk a somorjai fakó és az 
ekecsiek előtt.

Természetesen a felnőttek mellett a 
legkisebbeknél is zajlik a munka, akik 
hetente kétszer edzenek Valacsay Ró-
bert vezetésével. Az előkészítő csapat 
és a fiatalabb diákok szintén két alka-
lommal tréningeznek. A fiatalabb diá-
kok szombat délelőtt játszák bajnoki 
meccseiket, az előkészítő csapat pedig 
kéthetente vasárnap délelőtt tornarend-

szerben harcol az értékes pontokért. 
Edzőik Sallós Marek és Tadial Peter.

Az előkészítő csapat a saját csoportjá-
ban jelenleg a harmadik helyet foglalja 
el, míg a fiatalabb diákok a 6. helyen a 
12 csapatos bajnokságban, ami első sze-

zonjukban és korukhoz képest kifejezet-
ten jó eredménynek számít.

A klub vezetősége szeretné ezen a csa-
tornán keresztül is megköszönni az 
edzők önkéntes munkáját.

(vr)
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Nagy Anaklét

Az elmúlt négy évben rengeteget fejlődött 
és előnyére változott falunk. Legyen szó 
a járdákról, a közvilágításról, intézmé-
nyeinkről. Jó érzés végighaladni telepü-
lésünkön, és elbeszélgetni a lakosokkal, 
meghallgatni véleményüket, akár aggo-
dalmaikat is, mert elmondják, hol és mi-
lyen javításra, fejlesztésre volna szükség. 
Mi pedig próbálunk a lehető legtöbbet 
kihozni az anyagi lehetőségekhez mérten. 

A Csallóközcsütörtökben működő szer-
vezetek is jelentős segítséget jelentenek 
a mindennapokban, igyekszünk őket is 
támogatni és bízom benne, hogy a továb-
biakban is hatékonyan tudjuk segíteni a 
községünk gyarapodását gazdasági és 
társadalmi szempontból egyaránt.

Kiss Ferenc

Aki nyitott szemmel jár a falunkban az 
láthatja, hogy a szűkös anyagi helyze-
tünk  ellenére is folyamatosan fejlődik 

községünk. A nagyobb beruházások fel-
újítások továbbra is csak a támogatási 
programok, pályázati lehetőségek haté-
kony kihasználásával valósíthatók meg. 
A mostani választási ciklusban a község 
sikeresen pályázott a helyi kultúrház 
felújítására Európa Uniós forrásokból. 
A Magyar Kormány Kárpát-medencei 
Óvodafejlesztési Program segítségével 
részlegesen felújításra került a helyi óvo-

da. Új aszfalt burkolatot kapott a falun 
keresztül vezető főút egy része, de sokáig 
lehetne még sorolni az elmúlt négy év-
ben megvalósult fejlesztéseket.

Én azt gondolom, hogy felelős sokszor 
nehéz döntésekkel a község javát tudtuk 
szolgálni. Ami pozitívumként mondható 
el, hogy az elmúlt négy évben az Önkor-
mányzat a falu érdekében nagyrészt össz-

Mindig történt valami községünkben
A november 10-én sorra kerülő önkormányzati választások után új képviselő-testület irányítja majd 
Csallóközcsütörtök mindennapjait. Éppen ezért a választási ciklus végén arra kértük a képviselőket, 
értékeljék az elmúlt négy évet saját szemszögükből. Összesen hatan válaszoltak kérdésünkre.
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hangban hozta meg döntéseit. Az elmúlt 
négy évben is sikerült megőrizni falunkat 
az eluralkodó befektetési hullámtól, és a 
község továbbra is meg tudta őrizni a jel-
legét és rendezettségét, amelyet őseink 
alakítottak ki. A következő négy év nagy 
feladata lesz az úgynevezett Kistyúk fa-
rom egy részén a községi építési telkek 
kialakítása és az infrastruktúra kiépítése. 
Ezzel a lépéssel az Önkormányzat a helyi 
fiatalok helyben maradását és visszaköl-
tözését szeretné segíteni. 

Bízom abban, hogy polgártársaink po-
zitívan értékelik az elmúlt négy évben 
végzett munkánkat, és a november 10-i 
helyhatósági választásokon ezt szavaza-
taikkal jelezni fogják.

Józan Horváth Gabriella

Köszönöm a lehetőséget, hogy az elmúlt 
négy évet értékelhetem. Nekem az elmúlt 
négy év csalódást okozott, ami az össze-
fogást, és összmunkát illeti a képviselő-
testületen belül. Az én elképzeléseim a 
közös munkáról mások voltak. Minden 
lepésről későn tudtunk, ami falunapokat 
illeti, az utolsó pillanatban tudtuk csak 
meg a programot és beleszólásunk a 
szervezésbe nem volt. A képviselő-tes-
tületi gyűlésről mindig csak 3-4 nappal 
előtte voltunk informálva, ami kevés idő-
nek számít a felkészülésre. Tudom, amit 
írtam nem épp publikus, de ez az én véle-
ményem az elmúlt 4 évről. 

Németh Ferenc

Nagyon fontosnak tartom a kiegyensú-
lyozott költségvetést az elmúlt választási 
időszakban, a községi vagyon megfelelő 
kezelését és karbantartását, továbbá a fej-
lesztéseket, mint az óvodasor megvilágí-
tása, az óvoda épületének megújulása, de 
ugyanitt a járda és a kerítés is megújult. 
Fontos ezek mellett kiemelni az árvízvé-
delmi- és hulladékgazdálkodási fejlesz-
téseket, a kultúrház tatarozására szerzett 
támogatást. A községünkben működő 
szervezeteknek a falu a lehetőségeihez 

mérten tud támogatást biztosítani. 

Az elmúlt időszakban testvértelepülése-
ink az erdélyi Csíkkozmással bővült, ezt 
a kapcsolatot is szeretném kiemelni. Bi-
zonyos területeken hosszútávú stratégia 
kidolgozására lesz szükség, ilyen például 
az iskolaügy. Örülök, hogy a képviselő-
testület tagja lehettem az elmúlt választá-
si időszakban. 

Németh Róbert

Nagyon örülök, hogy ez a választási idő-
szak is megerősítette, Csallóközcsütör-
tök egy működő közösség, ahol közös 
céljaink irányába tudunk együttes erővel 
dolgozni. A településünkön több olyan 
hagyományos rendezvény (mint tojásfa, 
adventi koszorú feldíszítése) ismétlődik 
minden évben, amelyek bizonyítják, 
kellemes hangulatban tudunk találkozni 
egymással, amelyeket a helyiek közösen 
szerveznek és a szélesebb környezetünk 
számára is érdekesek.

Azt gondolom, hogy a községünk lako-
sainak mindennapi életét könnyítő beru-
házások és fejlesztések mellett éppen az 
a fontos, hogy a helyi szervezetek aktív 
közreműködésének köszönhetően egy 

jól működő közösség tudunk maradni a 
21.században is.

Kállay Károly

A rendszerváltozást követően több ízben 
voltam községünkben önkormányzati 
képviselő, valamint az alpolgármesteri 
posztot is betöltöttem, de a közeljövő-
ben elérem a nyugdíjkorhatárt, ezért úgy 
döntöttem, nem indulok újra a választók 
bizalmáért. Az elkövetkező években sze-
retnék több időt tölteni a családommal és 
unokáimmal, a stafétát pedig átadom a 
fiatalabb generációnak. 

Természetesen az önkormányzati mun-
kára, amely nem volt kihívásoktól men-
tes, s egyúttal szép eredményeket hozott, 
nagyon szívesen emlékszem vissza, azt 
gondolom, ezekről községünk lako-
sai folyamatosan részletes beszámolót 
kaptak ezen lap hasábjain. Szeretném 
megköszönni a választópolgároknak az 
eddigi bizalmat, elköszönni tőlük és sok 
sikert kívánni a november 10-i választá-
sok után felálló új testületnek. Reménye-
im szerint folytatni tudják a megkezdett 
munkánkat és községünk az elkövetkező 
években is példaértékű eredményeket 
mutathat a Csallóközben.
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A legutóbbi Hírnökben megjelent be-
számoló óta ismét sok minden történt 
a Játékvár háza táján, sőt, jubilelál-
tunk is.

Sikerrel tartottuk meg a XV. Nyári kéz-
műves napokat. Valamennyi foglalko-
zásunkat  a 2018-as évben a jubileumi 
év jegyében, így a nyári foglalkozást 
is különös gonddal szerveztük meg. 
Gazdagabb volt a program, nagy volt 
az érdeklődés. A programok összeállí-
tásánál nagy gondot fordítottunk, hogy 
a gyerekek, fiúk, lányok megtalálják 
a számukra kedves foglalkozást. Leg-
pozitívabb visszajelzés volt számunk-
ra, hogy naponta ötven gyerkőc volt a 
vendégünk.  Az öt nap alatt a gyerekek 
többek között kipróbálhatták a neme-
zékszer- készítést, az agyagozást. Nagy 
meglepetésünkre a varrás iránt is nagy 
volt az érdeklődés, így készültek el a 
baglyos kispárnák. Az alkotókedvet 
kiélhették a festésben is, valamint az 
újrahasznosított tárgyak készítésében. 
De készültek gipszből gyertyatartók, 
gyöngyből kitűzők. A gyerkőcöknek 
lehetőségük volt a főzés gyakorlására 
is, mert kerestük a Játékvár konyhafő-
nökét is. Ám a focimánia sem marad-
hatott el, a mérkőzések között tizen-
egyesrúgó -verseny   zajlott Nagy Ernő 
jóvoltából. Most először kóstolhattak 
bele a gyerekek a táncház hangulatába, 
Hamar Tímeának köszönhetően ez új 
időtöltés volt a játszóházban. 

Ünnepi hangulatban
Az utolsó napra is maradt program bő-
ven, ekkor zajlott a Hetedhét országon át 
című vetélkedő. Ennek értelmében kü-
lönböző országokra jellemző feladatokat 
kaptak a gyerekek, így múmiává alakul-
tak, kirakták a magyar népmese feliratot 
óriás puzzleből, kenguruk módjára ugrál-
hattak, de hidat is építettek a Boszporu-
szon át. 

Augusztusban egy rövid időre bezárt a 
Játékvár, de ez nem jelenti azt, hogy a 
játszóházban nem folyt a lázas munka, 
apukák Nemec Jancsi és Misi, valamint 
Sill Peti kifestette a játszóház termét.  
Amit ezúton is nagyon köszönünk.   A 
vezetők özben már készültek, ötleteltek a 
szeptemberi Vidám sulikezdés fantázia-
névre hallgató foglakozásra, valamint az 
októberi ünnepi foglalkozásra. 

Október 20-án tartotta ugyanis a Játék-
vár Játszóház fennállásnak 15. szüle-
tésnapját. Gazdag programmal vártuk 
a kicsiket és nagyobbakat egyaránt. 
Hétféle kézműves foglalkozás, melyet 
a Játékvár foglalkozásvezetői,  és ven-
dég kézművesek  tartottak, a  Pöttöm 
sarok kínált programot 10 és 13 óra 
között. A nap folyamán zajlott az elő-
re meghirdetett sütiverseny, amelyre 
19 fantasztikus sütemény nevezett be. 
A zsűrinek nehéz dolga volt, de Méry 
Zita gyakorlatának köszönhetően több 
kategóriában is eredményt hirdettek, 
a fődíjat  a Super Girls csapata, az-az 
Nemec Adél és Zoé anyukájuk segít-
ségével elkészített Marlenka tortája 
nyerte. 

A nap folyamán egy fényképkiállítás 
megnyitóját is megszerveztük, Nagy 
Viktória tehetséges játszóházas, Ter-
mészet varázsa c. kiállítását nyitottuk 
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meg. Első ízben mutatkozott be a csü-
törtöki közönség előtt nagy sikerrel. 

Nagy örömünkre volt játszóházasok is 
meglátogattak bennünket, volt, aki már 
saját csemetével, ők a Nosztalgia sa-
rokban nézelődhettek, keresgélhettek a 
régi fényképek között.

A délutáni programot az Útravaló - 
évkönyvünk bemutatásával kezdtük, 
amely a gyerekek által legkedvesebb-
nek tartott alkotások leírását tartalmaz-
za évszakonként csoportosítva. A kis 
kötet Nagy Erzsike ebből az alkalom-
ból írt gyerekverseit is megjelentette. 
A játszóházas gyerkőcök Sukič Sára, 
Bíró Bendegúz, Nemec Noel, Dudás 
Dani és Köböl Attila ebből szavaltak el 
egy csokorra valót.

A gyerkőcök kis műsora után köszöntük 
meg valamennyi szülőnek, támogató-
nak a segítséget. Kiemelt támogatóink-
nak egy kis köszönőlevelet adtunk át. 

Egész nap folyamatosan működött a 
büfé, ahol a Játékvár vezetőségének ak-
tív tagjai szolgálták ki a gyerkőcöket. 

A születésnapos rendszerint ajándékot 
is szokott kapni, nálunk sem volt ez 
másként, az ünnepi foglalkozás alap-
anyagait a helyi Összefogás PT–től 
kaptuk, az ünnepi tortát Méry Zitától, 
a meseelőadás,  /Écsi Gyöngyi: A világ 
kenyere/  melyet már reggeltől izgatot-
tan vártak kicsik és nagyok Csallóköz-
csütörtök Önkormányzatának ajándéka 
volt.

Többen kérdezték tőlünk a nap folya-
mán miért érdemes önkéntes munká-
val évek óta egy közösséget építeni?  
A válasz számunkra egyértelmű: A 
gyerekek alkotókedve, mosolya, csin-
talansága tölti meg hétről hétre a ját-
szóházat. Ez ad hitet, erőt, lelkesedést, 
hogy közös erővel sikerül megtartani a 
magyarságunkat.

Köszönöm a csapatnak az eddigi mun-
kát, s bízom benne, hogy annyi ötlet, 
terv, erő, kitartás van bennünk, amely 
kitart akár a következő 15 évre.

Sill Zsuzsa



Közélet12

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: bymoon
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: Rajkovics Péter

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. 

Tök jó nap 
az ovisokkal 
A diákok és az ovisok is egyaránt nagyon 
élvezték az utolsó októberi pénteken 
megrendezett „Őszi termények fesztivál-
ját” az alapiskolában, amelyen mindenki 
megismerkedhetett a megújult iskolánk-
kal. Néhányan még jelmezt is öltöttek, de 
nem hiányoztak a faragott tökök sem és 
a helyi temetőbe is kilátogattak a diákok, 
hogy leróják tiszteletüket a halottjaink 
előtt.

Skvelý tekvicový 
festivál s deťmi 
z materskej školy
Naši študenti, aj deti z materskej školy 
užívali „Festivál jesenných plodov”, 
ktorý uskutočnil posledný októbrový 
piatok v našej základnej škole, ktorá sa 
v poslednej dobe zmodernizovala. Ni-
ektorí si obliekli aj kostým, a nechýbali 
ani tekvice a deti s učiteľmi navštívili aj 
miestný cintorín, aby si uctili spomienku 
tých, ktorí už s nami nie sú.
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Pocta našim 
predkom

roveň čelíme aj myšlienke „konca“, s 
ktorým sa človek dnešnej doby ešte stá-
le len ťažko vyrovnáva.  Napriek tomu, 
že začiatok a koniec sprevádza každú 
našu chvíľu. Obklopuje nás, nájdeme ju 

v láske, v  práci, ale aj v zábave, len v 
dnešnom rýchlo svete si akosi neuvedo-
mujem tieto skutočnosti každodenného 
života.

Péter Rajkovics

Chvíle spomínania uprostred jesene nás 
vždy nútia popremýšľať o tom, nakoľko 
si uvedomujeme krehkosť našej exis-
tencie a skutočné hodnoty v každoden-
nom zhone.  Po prekonaní ťažkej choro-
by alebo nejakej nepredvídanej tragédie 
zisťujeme, že čas spracovania zážitkov 
je čoraz rýchlejší, popritom my sme v 
skutočnosti presne takí krehkí akí boli 
naši rodičia, starí rodičia pred desať-
ročiami.

Pokrok nám priniesol množstvo pri-
emyselných vynálezov a nástrojov, kto-
ré podporujú našu každodennú prospe-
ritu, ale popritom nevedomky oddialili  
vzájomné ľudské vzťahy,  čo si často ani 
nevšimneme. Preto je dôležité, aby sme 
mohli spoločne precítiť sviatky v plnom 
rozsahu a popritom nezabudneme ani na 
ich význam.

Rodina je základom našej spoločnosti, 
tu začína naša existencia a radi by sme 
verili, že pred našim „odchodom“ prá-
ve toto zachované prostredie nás obk-
lopí láskou. S blížiacim sa Dňom zos-
nulých častejšie spomíname na svojich 
príbuzných, priateľov a známych, ktorí 
nás opustili a ktorí neboli len súčasťou 
nášho života, ale mali vplyv aj na našu 
terajšiu osobnosť.

Okrem umiestňovania spomienkových 
kvetín spravme si chvíľku aj na vyslo-
venie úcty našim predkom, lebo sem sa 
od nich len učili. Oni žili v inej dobe, nie 
v takom „pohodlí“ a tak slobodne ako 
my, ale mali bližšie k životu a pozems-
kému osudu.

Navštevujúc ich miesta večného od-
počinku, spomíname na nich, ale zá-
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Postupná obnova v znamení kontinuity
Rozhovor so starostom Péterom Őrym

Hospodárskom vývoji posledných rokov  
priniesol aj  pre našu obec hmatateľný 
pokrok. 
Snahou miestnej samosprávy bolo to, 
aby sa zapájaním do jednotlivých využila 
možnosti získavania financií slúžiacich 
na rozvoj, a to tak, aby sa existujúci obraz 
miestnej komunity sa zachoval, aby sme 
sa cítili v Štvrtku na Ostrove ako doma.

Ako sa podarilo splniť Vaše predstavy 
za posledné štyri roky?

Fungovanie miestnej samosprávy občan 
pociťuje deň čo deň, ale nestačí nám od-

viesť dobrú prácu len počas vybavovania 
stránok, ale musíme napredovať aj na 
úrovni celkového rozvoja obce. Máme 
zodpovednosť voči obyvateľom obce, a 
je našou povinnosťou, aby sme poukáza-
li aj na niektoré kroky, ktoré samosprá-
va vykonala „nad rámec svojej bežnej, 
takpovediac základnej“ činnosti. Na 
začiatku volebného cyklu, v roku 2015 
sme dali do poriadku sociálne miestnosti 
a skladové priestory  dolného podlažia 
obecného úradu, a investovali sme aj  do 
novej serverovej siete. Podarilo sa nám 
zachrániť ďaľšiu sakrálnu pamiatku, 
myslím si, že tzv. biely kríž dostal dôs-

tojné miesto v blízkosti obecného úradu, 
a to vďaka spoločnej snahe a spoločného 
postupu občianskeho združenia Sv. Ja-
kuba i súkromných osôb.. Pre niekoho 
to môže byť „na úsmev“, ale ja som sa 
tešil aj z toho,  že v roku 2015 sa nám 
podarilo vymeniť 200 stoličiek v kultúr-
nom dome.

O rok neskôr sme vo veľkom parku (Hu-
bická) investovali do infraštruktúry, vďa-
ka ktorému je vieme bezpečne zabezpe-
čiť elektrickú energiu a vodu na podujatia 
uskutočnené na tomto miest. Takisto sa 
spája s rokom 2016 dokončenie aktuali-
zovaného projektu rekonštrukcie kultúr-
neho domu. Samozrejme máme aj iné 
úspechy, napríklad z  vlastných síl sme 
vybudovali chodník na Čakanskej ulici, 
odkiaľ predtým bolo dosť problematické 
prísť do centra obce. Na Malej ceste, pri 
obecných nájomných bytoch bola opra-
vená i v istej časti vybudovaná nová as-
faltovaná  cesta.

V roku 2017 boli realizované dve vý-
znamné investície. Trnavský samospráv-
ny kraj financovala a vykonala asfalto-
vanie betónovej hlavnej cesty vrstvu v 
úseku benzinka – kultúrny dom. Tento 
krok zlepšil kvalitu dopravy. Kvôli tejto 
investícii sme „boli nútení“ vybudovať 
pri obecnom úrade a autobusovej zastáv-
ke pri Jednote nový odvodňovací systém, 
čo sme financovali z vlastných zdrojov. 
Ulica pred materskou školou, Cintorín-
ska i Malá cesta dostala úplne nové LED 
osvetlenie (nové rozvody, stĺpy atď.) a 
vybudovali aj nové oplotenie a chodník 
pred budovou MŠ. Centrum obce sa teda 
znova menil  vo viacerých častiach, a 
vďaka LED-ového riešenia  verejného 
osvetlenia môžeme počítať aj s úspora-
mi. V celku sa nám za posledné roky  po-
darilo postupne a z vlastných síl vymeniť 
cca. 60 percent verejného osvetlenia na 
úspornejšie. A minulý rok sa nám poda-
rilo vymeniť viac ako 20 ročné obecné 
služobné auto Škoda Felícia Combi na 
Daciu.

A tento rok sa úplne obnovila materská 
škola?

Najväčšiu investíciou v roku 2018 bola 
rekonštrukcia budovy materskej školy, 
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budovy ktorá oslavovala svoje päťdesia-
te výročie svojej existencie v minulom 
roku. Projekt na obnovu MŠ už existo-
val 6 rokov, obec  sa v piatich prípadoch 
uchádzala o finančné zdroje SR, žiaľ 
vždy bola neúspešná.  Získať finančné 
zdroje sa  nakoniec podarilo v rámci 
programu Vlády Maďarska, z ktorého 
sme získali finančnú podporu vo výške 
viac ako 273 tisíc eúr. K projektu obec 
zobrala aj 150 tisícový úver, ktorým sme 
zabezpečili vnútornú rekonštrukciu Úver 
chceme splatiť predajom nadbytočné-
ho majetku. Samotné práce prebehli  za 
dva mesiace, čo je na množstvo práce až 
enormne krátky čas. Deti ale mohli za-
čať nový školský rok už vo vynovenom 
prostredí. Budova dostala novú strechu, 
tepelnú izoláciu, boli vymenené dvere 
a okná, nová je kotolňa a vybudoval sa 
nový drenážny systém atď. Patrí vďaka 
ja občanom, ktorí boli nápomocní a v 
dokončovacích prácach prišli pomáhať v 
upratovaní tried.

Kedy sa uskutoční ďaľšia významná 
rekonštrukcia, ktorá sa týka kultúrneho 
domu?

V roku 2017 sme podávali žiadosť na 
podporu zlepšenia energetickej hospo-
dárnosti kultúrneho domu. Na jar tohto 
roku sme dostali odpoveď, že sme boli 
úspešný, teda projekt obnovy KD, ktorý 
sme v stavebnej časti spracovali ešte v 
roku 2015-16 bol dobrým základom na 
získanie financií. Realizáciu sa očakáva-
me budúci rok, čo veľmi dobre poukazu-
je, na skutočnosť, že úspešné dokončenie 
projektu – myšlienky si vyžaduje neraz 
4-5 rokov, teda presahuje aj volebné ob-

dobie. Tento fakt už poznáme, napríklad 
z čias vybudovania  kanalizácie.

Samozrejme máme aj také plány, ktoré 
sa ním nepodarilo zrealizovať, ale na-
ďalej chcem využiť všetky možnosti na 
získavanie finančných zdrojov slúžiacich 
na rozvoj obce. 

Napríklad v prípade námestia Svätého 
Jakuba a veľkého parku máme vypra-
covanú projektovú dokumentáciu, ktorú 
sme podávali aj v rámci výzvy Sloven-
sko-Maďarskej cezhraničnej spoluráce 
INTERREG, ale neboli sme medzi ús-
pešnými uchádzačmi (bolo podaných 
skoro 300 žiadostí a z toho uspelo len asi 
20). Treba sa snažiť a pri každej možnosti 

podávať žiadosti, veď ako som uviedol, v 
prípade škôlky sme päťkrát neuspeli, ús-
pešná bola až šiesta žiadosť. Existuje už 
aj vizualizácia na možné využitie areálu 
bývalého  miestneho hospodárstva, ale 
sú hotové aj iné projekty, ako napríklad 
plán chodníka pri novej časti cintorínu, 
čakáme len na vhodnú výzvu  na mož-
nosť získavania financií.
V budúcom roku ja plánovaná aj obnova 
Cintorínskej ulice (čast od Šamorínskej 
cesty). Stavebný projekt je hotový, na zá-
klade predošlej dohody túto rekonštruk-
ciu  zafinancuje podnikateľ pôsobiaci v 
danej lokalite, ktorý si dal vypracovať aj 
projekt na vlastné náklady.

Popritom sa podarilo zachovať aj obraz 
obce.

Snažíme sa logicky pristupovať k otáz-
kam týkajúcich sa výstavby štvrtí. Sme 
za to, aby dedina ostala dedinou v takej 
podobe, kde existuje funkčná miestna 
komunita. Je ťažké nájsť rovnováhu, aby 
sme mladým rodinám dávali možnosti, 
a pri tom aby boli vyvážené a zabezpe-
čené potrebné služby a infraštruktúra. Z 
hľadiska funkčnosti obce treba venovať 
pozornosť aj miestnym neziskovým or-
ganizáciám, ktoré fungujú a ktoré a tvo-
ria „základné bunky našej obce“.

Na pokračovanie ulice Méreyho a je v 
príprave plán na územné konanie, radi 
by sme vytvorili stavebné pozemky pre 
naše mladé rodiny a našich obyvateľov, a 
to tak, aby mohli stavať mieste bydliska. 
Považujem ale za samozrejmosť, aby o 
týchto investíciách, resp. plánoch rozho-
dovali budúci zástupcovia obce.


