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Őry Péternek községünk válasz-
tópolgárai november 10-én újabb 
négy évre szavaztak bizalmat. A ré-
gi-új polgármestert arra kértük, ol-
vasóinknak számoljon be arról, mi-
lyen tervekkel néz az önkormányzat 
a 2019 esztendőbe.

„Elsősorban ezúton is szeretném 
megköszönni, hogy részt vettek az 
önkormányzati választásokon és sza-
vazatukkal döntötték el, hogy ki kép-
viselje községünket az elkövetkező 
négy évben. Természetesen köszönöm 
azoknak is, akik jelöltként mérettették 
meg magukat és bízom benne, hogy 
akiknek a szavazati száma kevés volt 
a bejutáshoz, azokra is számíthat a 
település az elkövetkező időszakban. 
Lezárult egy választási időszak, mely-
re méltán lehetünk büszkék, mert sok 
dologban sikerül előrelépnünk, ezért is 
gondolom úgy, hogy nagy köszönet jár 
az önkormányzat leköszönő képviselő-
inek is.

Ami az önkormányzati munkát érinti, 
az új testület már november 26-án le-
tette az esküt, azaz megalakult. A má-
sodik önkormányzati ülésre december 
10-én került sor. Ezen ülés alatt már az 

aktuális feladatokat végezte az önkor-
mányzat, többek között a 2019-es évre 
vonatkozó rendeleteket fogadta el. 

Nem nézünk egyszerű év elé, hiszen a 
már bejelentett gáz- és villanyár eme-
lés jelentősebb kiadásokat jelent a kö-
zség életében is. Párhuzamosan ezzel 
a kormányzat módosította a közal-
kalmazottak bérét is, azaz 10 százalé-
kos alapbér növelést ír elő. Csendben 
jegyzem meg, hogy arról egy mondat 
nem hangzott el, hogy ehhez kapunk-e 
többletbevétel? Valószínű, hogy nem. 
Lesz mit dolgoznunk azon, hogy bele-
férjünk a megnövekedett kiadási téte-

lekbe. A mai napig nem tudjuk, hogy 
milyen lesz az előirányzott bevételi 
forrásunk, mert a pénzügyminisztéri-
um még nem hozta nyilvánosságra az 
adatokat 2019-re. 

Áttekintettük az egyik legégetőbb kér-
déskört, a hulladékgazdálkodás „muta-
tóit”. Mint a híradásokban is szerepelt, 
2019-től kormányzatilag emelkedni 
fognak a hulladéklerakati díjak, jövőre 
vélhetően 17 százalékkal emelik ezt a 
díjat. Ezzel akarják elérni, hogy egyre 
nagyobb legyen a hulladék szelektálá-
sa, de sajnos mi látjuk a másik oldalt 
is, amikor is „küzdeni” kell azért, hogy 

Fokozatos megújulás a folyamatosság jegyében
Beszélgetés Őry Péter polgármesterrel
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valaki hajlandó legyen pl. a gyűjtőud-
varból a szeparált hulladékot elszál-
lítani. Természetesen ennek is van 
költsége. A községben 2018-ban a 
hulladékból származó bevétel 38 ezer 
euró volt, a kiadás viszont már 62 ezer 
feletti. 2013-ban ez a mutató 34 ezres 
bevétel mellett 42 ezres kiadást jelen-
tett. Jócskán megnövekedtek a költsé-
gek a hulladékgazdálkodás területén.

A településen 2011-től változatlanul 
tartottuk a szemételhordás illetékét 
(kukák), ami a 120 literes kukák ese-
tében 43,68 euró/év, azaz 1,68 euró/ 
elvitel. Az önkormányzat döntése ér-

telmében ezt a díjat 2,04 euró/elvitel-
re korrigáljuk, amit azt jelenti, hogy 
53,04 euró/év illeték lesz. A szomszé-
dos településeken már most is ilyen il-
letékek léteznek, a kérdés továbbra is 
az lesz, hogy a szemétlerakat díjai mi-
lyen ütemben és mértékben emelked-
nek. Az adók szempontjából továbbra 
sem változtattunk az adók nagyságán. 

Ami a beruházásokat illeti, a kultúr-
ház tatarozására várjuk a leadott köz-
beszerzés leellenőrzésének a befeje-
zését. Azaz a már lezajlott pályázat 
a kivitelező cégre le van adva ellen-
őrzésre, amint „zöld jelzést” kapunk 

indulhat a kivitelezés.  

A jövő év beköszönte előtt viszont vár 
ránk az év legszebb ünnepe, a kará-
csony. Az ünnepvárás községünkben 
is bőséges hagyományokkal rendel-
kezik, nagy öröm, hogy nem csupán 
templomaink telnek meg advent ide-
jén a készülődés örömével, hanem a 
csallóközcsütörtöki háztartások is. 
Minden kedves lakosunknak, áldott és 
békés karácsonyi ünnepeket, valamint 
egészségben és sikerekben gazdag új 
évet kívánok!

Őry Péter
polgármester
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Az ősz vége és a tél kezdete a tanulás 
mellett színes programokkal volt tele 
községünk folyamatosan szépülő is-
kolájában.

Novemberben a Duna Folk Band ze-
nekar táncos előadást hozott a tanu-
lóknak az Ifjú Szívek Táncszínház két 
táncosával. A gyerekek nagyon élvez-
ték az előadást. 

December 1-én, szombaton, az iskola 
tanárai a csallóközcsütörtöki vásáron 
vettek részt, ahol szép számmal adták 
el azokat a karácsonyi díszeket, deko-
rációkat, amelyeket diákjaik segítsé-
gével készítettek. 

Egy nappal később, vasárnap pedig 
sor került a Mikulás ünnepségre, ahol 
a diákok nagyon szépen szerepeltek. 
Majd a Mikulás az iskola osztályai-
ba is bekopogtatott. Ezúttal sem ér-
kezett egyedül, hanem segítőivel, az 
angyalokkal, krampuszokkal együtt 
megajándékozta a csallóközcsütörtöki 
alapiskola tanulóit.

A diákokra 
színes 
programok 
vártak
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December 2-án a csalóközcsütörtöki 
kultúrházba is ellátogatott a Mikulás, 
akit nagy örömmel fogadtak a telepü-
lésünkön.

A Mikulás érkezése előtt immáron a 
szokásos program várta a gyerekeket: 
kézműves foglalkozás, játszóház.

Az ünnepi műsort az óvodások kezd-
ték meg, majd az iskolások karácsonyi 
énekeket énekeltek. Ezután Ambrus 
Lelkes Szimona zenés műsorral szó-
rakoztatta a kicsiket és a nagyokat 
egyaránt. Végül az est fénypontjaként 
megérkezett a Mikulás, segítőivel és a 
krampusszal. 

Természetesen senki sem távozott 
üres kézzel, mert kinyílt a varázsla-
tos puttony is, amelyből a gyerekek 
ajándékcsomagokat kaptak. A község 
önkormányzatának kezdeményezése 
immáron negyedik éve aratott nagy 
sikert, s a gyerekek csillogó, boldog 
tekintete mindenkinek egyértelművé 
tette, Mikulást minden évben örömmel 
várjuk majd Csallóközcsütörtökön.

Mikulás 
idén is 
ellátogatott 
községünkbe
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Csallóközcsütörtök főterén idén is ott 
pompázik a szokásos adventi koszorú, 
amelyet a Szent Jakab Polgári Társu-
lás immár tizenkettedik alkalommal 
állított fel, kicsik es nagyok osztatlan 
örömére.

 Az ország legnagyobb adventi koszo-
rújaként évekkel ezelőtt az országos 
média is felfigyelt az eseményre, de 
akkor és most sem ez volt a fontos, ha-
nem a közösségi összefogás, amelynek 
köszönhetően létrejött és példát muta-
tott más községeknek is hagyománya-
ink őrzésére.

Az adventi vásárban pedig kézműves 
ajándéktárgyak és finomságok vártak 
a látogatókra, amit a helyi szervezetek 
biztosítottak. A december első napján 
leesett hó tette teljessé a karácsony 
előtti várakozás időszakát, hogy előbb 
közös munkával elkészüljön a koszorú, 
majd Masicza Róbert plébános meg-
szentelte azt. 

A daloskör előadása tette meghittebbé 
az adventi időszak immáron hagyomá-
nyos nyitányát, amely után számtalan 
kíváncsi szempár állt meg a községben 
áthaladva is megcsodálni az adventi 
koszorút községünk központjában.

Jézus születését várva
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Az októberi nagyszabású születésnapi 
ünnepség után visszaállt a hagyományos 
menetrend a Játékvár Játszóházban. Fog-
lalkozásaink az ősz, a téli ünnepkör jegy-
ében zajlottak.

A novemberi foglalkozáson ismét egy 
meglepetés várta a gyerekeket, a nyári 
festés után tovább szépült a terem. Nagy 
Péter apukának köszönhetően az ajtóto-
kok öltöttek szép új zöld ruhát. Köszön-
jük szépen a felajánlott segítséget.

Novemberben a hagyományainkhoz hí-
ven felelevenítettük a Márton-napi nép-
szokásokat. A kicsikkel dalocskákat és 
népi játékokat játszottunk. Öröm volt 
nézni a játék alatt a felszabadult gyerme-
kek és felnőttek arcait. Ez is bizonyítéka 
annak, hogy nem a gyerekek változtak, 
hanem az őket érő hatások. Így a felnőt-
tek, nevelők felelőssége, mit kínálunk fel 
nekik. Biztosan állíthatom, a játszóház 
foglalkozásai alatt a legritkább esetben 
fordul elő, hogy a gyerekek az okostele-
font és egyéb elektronikus játékaikat elő-
vegyék. Az alkotás örömének megélése 
kicsire és nagyra egyaránt felemelő pozi-
tív hatással van.

A nagyobbakkal a novemberi foglal-
kozás alkalmával új technikát is kipró-
báltunk. Vendégünk volt Ferenczi Ilona 
Ekecsről, aki a papírfonás rejtelmeibe 
avatott be minket. A délelőtt folyamán 
volt lehetőség apróbb díszek készítésére, 
az ügyeseknek kis őszi koszorút is sike-
rült készíteni.

Novemberben már folytak az előkészü-
letek a karácsonyi vásárra, a gyerekek 
apró dísztárgyakat, kis gipszfigurákat 
festegettek. Dicséret és köszönet jár azon 
vezetőségi tagoknak, anyukáknak, akik 
az elkészített alkotásokkal hozzájárultak 
a karácsonyi vásár sikeréhez. A lehetősé-

get megragadva szeretnék név szerint is 
köszönetet mondani Bíró Beának, Csóka 
Zsuzsának, Nagy Mónikának, Nemec 
Krisztának, Kállay Anitának, valamint 
Sukič Klárának és Zuzák Líviának a se-
gítségért.

Egyben a szervezőknek, a falu vezetősé-
gének is köszönjük a lehetőséget , hogy 
meghívtak bennünket erre a jó hangulatú 
vásárra.

A decemberi foglalkozások már advent 
jegyében teltek. A Pöttöm klubban Mi-
kulásos mesével, játékos feladatokkal 
vártuk a Mikulást, aki a foglalkozás vé-
gére meg is érkezett a gyerekek legna-
gyobb örömére. Vidám énekszóval mél-
tó fogadtatásban volt része, s a gyerekek 
cserébe jutalmat is kaptak. A már szoká-
sos édességen kívül ajándékba kapták 
az Útravalóban megjelent gyerekversek 
megzenésített változatát, melyet Puss 
Tominak és Gasparek Fecónak köszön-
hetünk.

A nagyobbak foglalkozásán mézeskalács 
illat lengte be a termet, valamint készül-
tek mécsestartók, és fenyőfadíszek is.
A 2018-as év a végéhez közeledik, igy 

az évzáróra készülve számot vetünk és 
tervezünk. Nemcsak a 2018-as évben, de 
az elmúlt 15 év alatt is úgy érezzük sok 
örömteli feladatot sikerült elvégezni. Itt 
illik köszönetet mondani minden anyagi 
és erkölcsi támogatónknak. Hosszú a sor 
ezért talán nem is férnének ide. Bízom 
benne, hogy a támogatóink és a vezető-
ség tagjai mind-mind érzik, hogy nagyon 
hálásak vagyunk minden segítségért. 
Tiszta szívből köszönjük.

Több tervünk is van a jövőt illetően, a 
2019-es évadban a szülőknek, anyu-
káknak is szeretnénk kedveskedni, több 
olyan gyerekneveléssel, egészséges élet-
móddal kapcsolatos előadással, amely-
ből mindnyájan tanulhatunk valami jót 
és hasznosat. Az első előadásra már ja-
nuárban sor kerül, Mészáros Krisztina 
lesz a Játékvár Játszóház vendége, akit 
a Szelíd fegyelmezés témában hallgat-
hatunk majd meg. Az előadásra minden 
érdeklődőt szeretettel hívunk.

Köszönetünk jeléül minden tagunknak, 
gyereknek, szülőknek, támogatóinknak 
békés boldog, meghitt ünnepet kívánunk.

Sill Zsuzsanna

Véget ér 
az esztendő
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A bajnokság magabiztos győzelmekkel 
indult a csapatunk számára, azután egy 
kellemetlen incidens komoly nehézsé-
geket okozott, de a csapat újra magára 
talált és továbbra is versenyben van a 
bajnoki címért.

A győzelmi sorozat utáni nagypakaiak 
elleni idegenbeli mérkőzés második 
félidejében 1:1-es állásnál Filip Verdun 
inzultálta a játékvezetőt, aki ezután 
véget vetett a találkozónak. A területi 
labdarúgó szövetség 3:0-s eredmény-
nyel zárta le a mérkőzését, a fegyelmi 
bizottság a labdarúgót 12 hónapos el-
tiltással büntette, a klubot pedig 300 
eurós pénzbírsággal. Egy éven keresz-
tül nem játszhatja a klub a hazai mér-
kőzéseit vasárnap délutáni időpontban, 
ráadásul a csapat elvesztette a jogot, 
hogy pályára léphessen a szövetség 
által rendezett teremtornákon. Ezen kí-
vül a Fair-play versenyből is kizárásra 
kerültek.

A csapatunktól 3 pontot vontak le, de 
az utolsó három mérkőzésen szerzett 
hét pontnak köszönhetően a somorjai 
fakó mögött így is másodikak vagyunk, 
s elérhető távolságban a listavezető. 
Tegyük hozzá, nagy csata várható ta-
vasszal, hiszen a somorjaiak is nagyon 
gólerősek, de egyszer már le tudtuk 
őket győzni.

Továbbra is az élmezőnyben

Ba
jn

ok
sá

g
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Közeleg a karácsony, ezzel együtt 
az üzletek körül a helyzet tarthatat-
lanná válik. Ideges autósok, majd 
a parkolóból a boltba bejutva még 
inkább türelmetlen vásárlók. Erről 
is szólnak azok a napok, amikor a 
lelkünket kellene felkészíteni az ün-
nepre.

Nincs sajnos olyan napunk, amelyre 
ne nyomná rá a bélyegét a kapitaliz-
mus sötétebb arca, de természetesen 
ezt is megelőzhetjük. Elég csupán 
annyi, ha felismerjük a piacgazdaság 
pénzközpontúságának vidámabb ol-
dalát. Az ünnep ugyanis a szeretetről 
szól, s nem a kínálat és a kereslet ta-
lálkozásáról. Az igazsághoz tartozik, 
hogy egyre inkább azt tapasztaljuk, 
a fogyasztás sokkal fontosabb, mint 
Jézus születése, annak ellenére, hogy 

Alázat és közösség
még a vallásukat nem gyakorlók is a 
katolikus kultúra szerint élnek. 

Éppen a hagyományaink, az örökített 
megfoghatatlan értékeink jelentik az 
alapot, amelyek a mindent kétségbe 
vonó időszak közepette is megmutat-
ják, a legkisebb karácsonyfa mellett, a 
kevésbe meleg szobában is ott találjuk 
a karácsony igazi titkát. A Megvál-
tó ugyanis megszületett, s létével is 
megmutatta az emberi sors rejtelmes 
világát, amelyben az alázat mellett a 
közösség is létfontosságú szerepet ját-
szik.

Községünk is egy család, amelynek 
ugyan megvannak a kisebb-nagyobb 
gondjai, néha ellentétek is felszín-
re törnek, de egy szerves és működő 
egész. Azt gondolom, az elmúlt évek-

ben bizonyítottunk, hogy tudunk a kö-
zös célokért együtt dolgozni, ami óri-
ási eredmény. A munkánk gyümölcsét 
látjuk tereinken, intézményeinkben, 
zöld területeinken, s jó hallani a Csal-
lóközt járva, hogy mindezt már nem 
csupán szűk környezetünkben, hanem 
más településeken is észreveszik, sőt, 
példaként említik. Gondoljunk csak 
az adventi várakozás időszakára.

A közelgő ünnepek előtt áldott ka-
rácsonyt és sikeres új évet kívánok 
Önöknek Dobos László idézetével. 
„Karácsony és Újév az esztendő idő-
szigetei. Napok, órák az év partjai 
között szinte csak percek. S ezalatt 
mennyi jókívánság, a „kellemes kará-
csonyt és boldog új évet” kívánó sza-
vak tengere. Advent, a jobbat várása 
s a remény. Ezen a hídon egyszer egy 
évben minden keresztény átmegy, s 
míg gyalogolunk, emberarcunk talán 
megszépül.“

Rajkovics Péter
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Pokora a komunita
Blížia sa Vianoce, a tým sa stáva si-
tuácia okolo obchodov neznesiteľ-
nou. Nervózni šoféri sa po opustení 
parkoviska a vstupe do obchodu 
stanú ešte viac netrpezlivými kupu-
júcimi. Aj o tomto sú dni, ktoré by 
mali  byť časom duchovnej prípra-
vy na sviatky.

Žiaľ, ledva sa nájde deň, ktorý by 
nepoznačila menej prívetivá tvár ka-
pitalizmu, ale, samozrejme, aj tomu 
môžeme predísť. Stačí, ak rozpozná-
vame veselšiu stránku materiálne ori-
entovaného trhového hospodárstva. 
Veď sviatok je o láske a nie o stretnutí 
ponuky a dopytu. Pravdou je, že čo-
raz častejšie konštatujeme, že konzum 
je omnoho dôležitejší než narodenie 
Ježiša a to napriek tomu, že aj svoju 
vieru nepraktizujúci kresťania čerpajú 
z katolíckej kultúry.

Práve naše tradície, naše zdedené a 
nehmotné hodnoty sú tým základom, 
vďaka ktorému aj v najskeptickejšom 
období nájdeme -  vedľa najmenšieho 
stromčeka, v menej teplej izbe - pra-
vé tajomstvo Vianoc. Narodil sa totiž 
Spasiteľ a svojou existenciou posvi-
etil na tajuplný svet ľudského osudu, 
v ktorom, okrem pokory, životne dô-
ležitú úlohu hrá aj komunita.

Aj naša obec je vlastne ako jedna veľ-
ká rodina, ktorá má svoje menšie či 
väčšie starosti a v ktorej občas vyjdú 
najavo aj nezhody a predsa – aj nap-
riek tomu – predstavuje organický 
a funkčný celok. Myslím si, že sme 
počas uplynulých rokov už dokáza-
li, že sme schopní spolupracovať ak 
ide o spoločné ciele: a to je obrovs-
ký úspech. Plody našej práce vidíme 
všade: na verejných priestranstvách, 

zelených plochách, v našich inštitú-
ciách a na cestách po Žitnom ostrove 
sa dobre počúva, že si to všímajú aj 
inde, nielen v našom užšom regióne, 
ba sme aj príkladom. Myslime teda na 
adventné obdobie čakania.

Pred blížiacimi sa sviatkami Vám slo-
vami Lászlóa Dobosa želám požeh-
nané Vianoce a úspešný nový rok: 
„Vianoce a Nový rok sú ostrovmi 
času roka. Dni a hodiny medzi breh-
mi roka sú zdanlivo len minútami. A 
medzitým koľko dobrých želaní, more 
slov, ktorými želáme „veselé Vianoce 
a šťastný nový rok”. Advent: čakanie 
na niečo lepšie a nádej. Každý kresťan 
prejde cez tento most ročne raz, a kým 
pochodujeme, možno opeknie naša 
ľudská tvár.”

Péter Rajkovics 
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A helyi válsztási bizottság a Tt. 
180/2014 számú A választójog 
gyakorlásának feltételeiről, vala-
mint egyes törvények módosításá-
ról és kiegészítéséről szóló tőrvény 
190-es paragrafusa. alapján közzé-
teszi  a 2018. november 10-én le-
zajlott községi képviselő-testületi 
választások és polgármester vá-
lasztás hivatalos eredményeit.
Miestna  volebná komisia v obci 
Štvrtok na Ostrove, podľa § 190 
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmi-
enkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších pred-
pisov  uverejňuje  výsledky volieb 
poslancov obecného zastupiteľstva 
a volieb starostu obce, ktoré sa ko-
nali 10. novembra 2018.

A községi képviselő-testületi 
választások és 
polgármester választás 
hivatalos eredményeinek 
közzététele

Uverejnenie výsledkov 
volieb poslancov obecného 
zastupiteľstva
a volieb starostu obce 

 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania      834  
 A választásokon való részvétel %-ban                               
 Volebná účasť v %-ách:                                       57,16%                       
 A képviselőkre leadott érvényes szavazatok 
 Počet platných hl.lístkov pre voľby do OZ:       820

A polgármester-jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma               
Počet platných hl.lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 824                        

Az egyes  polgármester-jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma 
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funk-
ciu starostu obce:

1. Józan Horváth Gabriela, Ing. MOST-HÍD      283  
2. Őry Péter, Mgr.                        SMK-MKP     541   
     

Polgármesternek megválasztott személy
Za starostu obce bol zvolený:

Őry Péter, Mgr. 
    
A képviselő-testület megválasztott tagjai:
Kanditáti, ktorí boli zvolení za poslancov OZ:

1. Németh Robert  SMK-MKP   515
2. Nagy Anaklet   SMK-MKP              450
3. Németh František  SMK-MKP              402
4. Lazíková Agneša, Mgr. Nezávislý-független  373
5. Mészáros Ondrej, Mgr. Nezávislý-független  370
6. Kállay Andrej, Mgr.  Nezávislý-független  361
7. Hamar Jozef   Nezávislý-független  330
8. Kiss Ferenc   SMK-MKP   316
9. Józan Horváth Gabriela, Ing. MOST-HÍD   315

A képviselő-testület póttagjai a leadott szavazatok alapján:
Náhradníci na post poslancov:      
 
1. Melo Pavel, Bc  SMK-MKP   314
2. Sukičová Klára,Mgr.  MOST-HÍD   287
3. Puss Ľudovít   MOST-HÍD   278
4. Stermenszky Zoltán, Ing. SMK-MKP   252
5. Verébová Alžbeta  SMK-MKP   238
6. Kállai Ladislav, Ing.  MOST-HÍD    225
7. Kállay Peter   Nezávislý-független  198
8. Sillová Tímea, Ing.  MOST-HÍD   184

A választásra jogosult szavazók száma 
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:1459 

A résztvevő választók száma
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Fogadóórák a községházán az ünnepek alatt
Úradné hodiny obecného úradu počas sviatkov

2018.12.27.  (csütörtök)  ZÁRVA 27.12.2018 (štvrtok)    ZATVORENÉ
2018.12.28.   ( péntek )   ZÁRVA 28.12.2018 (piatok)     ZATVORENÉ
2018.12.31.   (hétfő)       ZÁRVA 31.12.2018 (pondelok) ZATVORENÉ

Fogadóórák az építéshatósági hivatalban az ünnepek alatt
Stránkové hodiny stavebného úradu počas sviatkov

2018.12.26. (szerda) ZÁRVA 26.12.2018 (streda)  ZATVORENÉ
2019.01.02. (szerda) ZÁRVA 02.01.2019 (streda)  ZATVORENÉ

A gyűjtőudvar nyitvatartása az ünnepek alatt
Otváracia doba zberného dvora počas sviatkov

2018.12.22.(szombat) 9.00 - 12.00 hod 22.12.2018 (sobota) 9.00 -12.00 hod
2018.12.26. (szerda)       ZÁRVA 26.12.2018 (streda)  ZATVORENÉ
2018.12.29. (szombat)    ZÁRVA 29.12.2018 (sobota) ZATVORENÉ
2019.01.02. (szerda)       ZÁRVA 02.01.2019 (streda)  ZATVORENÉ
2019.01.05. (szombat)    ZÁRVA 05.01.2019 (sobota) ZATVORENÉ

A mi kislexikonunk 
Naša malá kronika

Újszülötteink – novorodenci

Gasparek József Tamás            
szülők:  Gasparek Tomáš, Gasparek Klára

Puss Hanna       
szülők:  Puss Norbert,   Puss Mária 

Franó  Denis
édesanya: Franóová Veronika

Molčan Matias
rodičia:Molčan Jozef, Molčanová Katarína 

Rožič Zoe
rodičia: Rožič Bojan, Síposová Monika

Tankóová Leila
édesanya: Tankóová Ingrid

Bejelentkeztek falunkba 
presťahovaní do obce

Horáková Lívia
Fillová Jana, Ing.

Budáč Peter
Turček Dušan

Molčanová Katarína
Molčan Jozef

Pozor Ján, Mgr.
Pozorová Klaudia

Nagy Lóránt
Nagyová Beáta
Nagyová Beáta
Mókuš Gábor

Almáši Gabriel JUDr.

Elköltöztek falunkból 
odsťahovaní z obce

Fridrich Antonín
Jakubíková Simona

Csivre Roman
Šárközyová Eva

Bertóková Salome
Bertóková Sabina

Nagy Ernest
Kosárová Kristína

Kosár Dávid
Görföl Vince

Mundiová Lucia
Novotná Viktória

Simon Ján
Simonová Magdaléna

Fájdalommal búcsúztattuk
odišli od nás

Kuky Sándor életének 92. évében    
Valacsay  Matild életének 82. évében

Író Ernő életének 90. évében
Tankó János életének 59. évében

Kuky Klementína életének 77. évében
Sípos Márió v 23 roku života
Kiss Jenő életének 69. évében

Mogrovics Imre életének 92. évében

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.
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Péter Őry vo voľbách 10. novembra 
dostal dôveru voličov na ďalšie 4 roky. 
Staronového starostu sme poprosili, 
aby informoval našich čitateľov, aké 
plány má samospráva na rok 2019.

 „Predovšetkým by som sa chcel poďa-
kovať našim občanom, že sa zúčastnili  
na komunálnych voľbách a so svojimi 
hlasmi rozhodli, kto bude našu obec 
v ďalších štyroch rokoch zastupovať. 
Samozrejme, ďakujem aj tým, ktorí vo 
voľbách kandidovali a pevne verím, že 
aj keď im počet hlasov na zvolenie ne-
stačil, aj v budúcnosti môže s nimi naša 
obec rátať. Uzavrelo sa jedno volebné 
obdobie, na ktoré sme právom hrdí, 
veď sa nám v mnohých veciach podari-
lo napredovať, aj preto si myslím, že sa 
máme poďakovať aj bývalým, odchá-
dzajúcim poslancom zastupiteľstva.

Čo sa týka práce samosprávy, noví 
poslanci obecného zastupiteľstva už 
zložili sľub 26.novembra, takže sa 
nové zastupiteľstvo ustanovilo. Dru-
hé zasadnutie poslancov sa konalo 10. 
decembra. Na tomto sa už venovalo 
aktuálnym úlohám, medzi inými sa už 
prijali nariadenia na rok 2019.
Nemáme pred sebou bezproblémový 
rok, veď avizované zvyšovanie cien 
plynu a elektriny znamená pre obec 
značné navýšenie výdavkov. Paralelne 
s tými cenami sa na základe nariadenia 

vlády zvýšia aj mzdy zamestnancov 
verejnej správy o 10 %. Len potichu by 
som poznamenal, že ani slovo nepad-
lo o tom, či budú navýšené aj príjmy. 
Pravdepodobne nebudú. Teda, budeme 
mať čo robiť, aby sme sa vmestili do 
navýšených výdavkov. Do dnešného 
dňa nemáme informácie o tom, aké 
bude financovanie samospráv, teda 
nevieme, koľko peňazí budeme mať 
k dispozícii, lebo ministerstvo ešte ne-
uverejnilo údaje na rok 2019.

Prezreli sme si ukazovatele týkajúce 
sa odpadového hospodárstva, lebo toto 
odvetvie prináša najpálčivejšie problé-
my. Ako už o tom médiá informovali, 
od 2019 sa zvyšujú poplatky za ulo-
ženie odpadku na skládkach, a to pod-
ľa všetkého až o 17 %. Cieľom tohto 

opatrenia je, aby sa zvýšila miera se-
lektovania odpadu, ale my – žiaľ – vi-
díme aj druhú stránku tejto problema-
tiky: veď musíme „zápasiť”, aby nám 
zo zberného dvora odviezli separovaný 
odpad. Samozrejme, aj tým vznikajú 
náklady. V našej obci sme v roku 2018 
mali za odpad príjmy vo výške 38 tisíc 
eur, kým výdavky spojené s odpadom 
presahovali 62 tisíc eur. Na porovna-
nie: v roku 2013 sme mali iné ukazo-
vatele, a to príjmy vo výške 34 tisíc a 
výdavky 42 tisíc. Vidieť, že sa náklady 
v oblasti odpadového hospodárstva vý-
razne zvýšili. 

V našej obci sa od 2011 nezmenila výška 
poplatku za odvoz odpadu (plastových 
nádob na odpad), čo ročne v prípade 
120 l nádoby predstavuje 43,68 eur/

Na prahu roka 
plného výzev
Rozhovor so starostom Péterom Őrym



Momentky zo života našej obce 3

rok, t. j. 1,68 eur za odvoz. Na základe 
uznesenia obecného zastupiteľstva sa 
táto suma upravuje na 2,04 eur/odvoz, čo 
predstavuje navýšenie na 53,04 eur/rok. 
V susedných obciach už teraz majú také 
poplatky, ale treba povedať, že aj naďalej 
bude aktuálna otázka, akým tempom a 
do akej miery sa budú zvyšovať poplatky 
za odvoz odpadu. Ak ide o miestne dane, 
nezmenili sme výšku daní.

Čo sa týka investícií, čakáme na do-
končenie kontroly verejného obstará-
vania na renováciu kultúrneho domu. 
To znamená, že výberové konanie bolo 
ukončené a konkrétna ponuka je odo-
vzdaná na kontrolu. Ak „dostaneme 
zelenú”, môžeme začínať s realizáciou.

Ale skôr, než k nám zavíta budúci rok, 
čakajú na nás najkrajšie sviatky roka: 
Vianoce. Očakávanie sviatkov aj v na-
šej obci má bohaté tradície, preto je pre 
náš potešením, že počas adventu nielen 
naše kostoly sú plné radosti zo sviatoč-
ných príprav, ale aj ostrovskoštvrtocké 
domácnosti. Každému milému oby-
vateľovi našej obce želám požehnané 
a pokojné vianočné sviatky a úspešný 
nový rok plný zdravia.

Őry Péter, starosta


