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A csallóközcsütörtökiek lapja

XVII. évfolyam 1. szám

Becsengettek
Pataki Edit: Iskolába menni jó!
Halihó! Halihó!
Iskolába menni jó!
Táskámban már minden benn:
összes könyvem, füzetem,
korong, gyurma, hurkapálca,
színes, radír, toll, ceruza
kréta, ecset, vonalzó –

sok kincsem van, csuda jó!

Tegnap még a játszótéren
szaladgáltam, nevetgéltem…
Ma meg megyek iskolába,
rajtam van a hátitáska…
öǡ
engem csábít hódításra.

Tavasszal az óvodában
daduskámtól elbúcsúztam.
Dehogy vártam szeptemberre!
Mégis eljött ma reggelre.
Szívesebben labdáznék még,
bújócskáznék, kirándulnék.

Most itt bátran bemegyek.
Rám vár ez a sok gyerek.
Hamarosan játszótársak
leszünk, aztán meg barátok.
Tanítóm rám mosolyog…
ÉN MÁR ISKOLÁS VAGYOK!
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A hulladék szelektív
ö±
feladata

A kultúrház területrendezése

 ÚÝ × Àǡ    kab-napok keretében felavattuk a
kultúrházat. Igaz, hogy a tesztelések
során 20 000 ember megfordult a
kultúrházban, de a hivatalos, ünnepélyes átadásra most került sor. Közben
\±Ý±Ý±Ýǡ ± ÝÚïÚòò
rendezése is. Fontosnak tartjuk, hogy
±±ÝǡÚò±±Ýǡa bejárat, a vízelvezetés, a parkosítás,
±ÝÀ×ǡ±× egy szóval a kultúrház környéke is gonbeszélgettünk.
dozott legyen. Ezért most folyik a teòÝ±À±ǤÝÚÚ- A pályázatból egy inkluzív játszótér szabb folyamat lesz, nem egy év alatt
±ǡÀ± fog épülni. Különlegességét az adja, fog megvalósulni a teljes kivitelezés.
± ±±Ǥ hogy akár mozgássérült gyerekek is Viszont fontosnak tartottuk elkezdeni,
±±- biztonságosan használhatják a ját- hiszen hiába van egy szép épületünk,
  ± ò±±± - szótér egyes elemeit. A tervek sze- ha a környezet nincsen hozzá szépen
ǡ±ï±ÚÚ rint találunk majd itt mászópályát, 25 kialakítva. Emellett, amennyiben a járǡï- méteres akadálypályát hajócsúszdá- ványügyi helyzet engedi, szeretnénk
 Ú ± ò   ±òÚÚÝǤ- rendezvények tartására az épületet,
±ǡ±±Ý lósítására 50 ezer euró támogatást ÝǤ2
±±±±±Ǥ
nyertünk. A helyszínéül pedig a nagy bízom benne, hogy az eddig években
parkot választottuk, ahol a búcsút   ǡ Ý±szoktuk tartani, de itt is azt a fás get ad arra, hogy ezeket a terveket
részt. Egyúttal szeretnék mindenkit hosszútávon megvalósítsuk.
A polgármester a beszélgetést
megnyugtatni, hogy a búcsú helyszíegy jó hír bejelentésével
ne továbbra is változatlan marad, ilindította el.
letve a kivitelezés során reméljük szé- Az árokrendszer
Nagy örömünkre egy újabb sikeres píteni is tudunk rajta. Év végéig van a
pályázat végrehajtása indul meg a projekt megvalósításának határideje, Az elbírált pályázatok mellett terméközségben, mivel a Munkaügyi- és remélem, hogy addigra sikeresen tu-   òÚÚÝ ±  ± ±±Ý  dunk minden adminisztratív és kivite- gozott projektjeink, amelyeknek az
sikeres pályázati elbírálás történt. lezési feladatot elvégezni.
engedélyezési folyamata vagy elkez-

Közélet

3

ÝÚ  ï×Ǥ  ±ǡ
hogy a Fundus, az Erzsébeti út és az
Óvoda utcában szeretnénk egy árok
 ±À, ami hosszútávon
biztositani tudja, hogy ne okozzon
problémát a hirtelen lezúduló nagy
csapadékmennyiség. Azt hiszem hálásak lehetünk, hogy eddig elkerült bennünket az igazán nagy baj. Azonban
azt is tudatosítsuk, hogy a megoldásokat keresnünk kell. Ezzel kapcsolatban
nem árt, ha a lakosság is tudomásul
veszi, hogy a valamikor kitalált és létrehozott árokrendszerek létjogosultsága ma is aktuális. ±ǡ±Ý
Ǥ
Ami még fontos, hogy az a víz, ami
Ý±ǡnak a törvény szerint nem szabadna
a közterületre kifolyni. Ugyanis lássuk be, az nem megoldás, hogy ki
vannak vezetve az ereszcsatornák az
utcára, a kifolyó víz pedig az alacsoÚöǤ±
nézzék meg a telekadottságokat.
ǡ  ï öǡ  
a felszín, de a látszat csal. Ha alaposan megvizsgáljuk, láthatóan vannak
akár egy méteres szintkülönbségek
is. A csapadékból származó víz pedig,
a falu legmélyebb pontjára folyik.
Egy konkrét példát mondok: a kultúrház mellett készítettünk egy átmenetinek mondható kis árkot. Érdemes
±Ý±ǡ ÝÀǤǡ
telek környékére tudnánk egy kis árkot kialakítani, vagy meghagynánk a
±Ý ǡ   
Ú± ÀÝ±  öködni. Véleményem szerint, lehet
akár rejtett árkokat is készíteni. Ha
valaki ízléses kialakítást szeretne,
akkor vannak olyan technikai megolǡ   ÝǤ  
ǡ×ǡÝÝǡ
×ǡÝòjön ki víz az utcára. Ebben a lakosság
segítségét kérem, hiszen, ha az utcafront pár négyzetméterére engedik

ki a nagy felületre lehulló csapadékot, akkor az hatalmas problémát
okozhat a falu mélyebb területein.

A bicikliút
Másik szétdolgozott projekttervünk
az Erzsébet utcáról egy bicikliút létrehozásaǤ   Úï× ±lünk Csallóközcsütörtök és Erzsébet
között, ami durván 1,6 km hosszú
szakasz. Az önkormányzat elfogadta
  × Ý±À±sét, rövidesen elindítjuk az engedélyeztetését. Sajnos tapasztalatból
ǡ    Úö Ǥ
Azonban megpróbálunk egy kis csa  ± Ý ±±± 
engedély megszerzésére fektetünk
hangsúlyt. Ezt követi majd az anyagi
források megteremtése, azaz a pályázás. A megvalósítás csak ezek után
ÝǤ  
- a kultúrház, a csatornázás és egyéb
ügyek kapcsán -, hogy egy-egy projekt
±Ý×À͘Ǧ͙
évet is igénybe vehet. Itt is úgy gondo-

lom, hogy türelemmel kell lennünk.

Járdák tatarozása
 ÚÝ ±  × jektünk a Ý±,
kicserélése. A lakosság már kifejezte
ez irányú igényét. Emiatt ennek a
±Ý±get élvez a feladatok között. Valójában elmondhatom, hogy a folyamatot a magasságok bemérésével már
Ý±Ýzik a dokumentáció elkészítésén.

Építési telkek biztosítása
Futó projektünk az új negyed létrehoǡÝƤǦ
  ±  Àtani - kívánunk helyben építkezési telkeket biztosítani. Itt a területrendezési
határozat (územné rozhodnutie) már
ki lett adva, a véglegesítés felé halad
a tervrajzok készítése. Gyakorlatilag
minden olyan adminisztrációs feladat,
 ò± ǡ  Ý Úǡ
lezárult. Várjuk a megvalósításhoz a
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további intéznivalót, majd szeretnénk
ǤÝ
Ý  × ±À± Ǥ
Természetesen tájékoztatást fogunk
adni, amint pontos információkkal fogunk rendelkezni a feltételekkel és az
Ý Ǥ

A nagy kihívás –
A hulladékgazdálkodás
Van egy nagy kihívás az önkormányzat életében, ami a lakosság életére
nézve is nagy hatással lesz: a hulladékgazdálkodás. El kell mondanom, hogy
a hulladékgazdálkodásra vonatkozó
jogszabályokban komoly változások
±Ǥ ×±±reható változásokra, gondolkodás átalakítására lesz szükség itt helyben is.
Azért, hogy tartani, illetve javítani tudjuk a falu hulladékgazdálkodásának
hatékonyságát. A lakosságot dicséret
ǡ͔͘ΨÚ±±
Ǥ\͔͛ΨǦ
±ǡ͔͗ΨòÚÚlalkozások termelték ki. Fontos lesz
azonban, hogy a háztartásokban még
hangsúlyosabban válogassuk szét a
szemetet. Muszáj lesz megértenünk a
Ý±±Ǥis minél több hulladékot próbálunk
meg a kidobáskor szelektálni, azzal
a költségek csökkenéséhez járulunk
hozzá. Hogyan? Úgy, hogy a szemét
lerakati díja drasztikusan megnövekedett. Emellett az állami adók emelése
is a költségek növekedését okozzák. A
számok ezt jól mutatják:
͚͚͘͘Ǧ±Ú±±×±͜͜×
Ǥ±ÀÚ±
͞͡×Ǥ
Szeretném hangsúlyozni, hogy nem
ÀÀǡ À Ú± Ý. Tehát 25 ezer
eurót kellett az önkormányzatnak
kigazdálkodnia a háztartási hulladék
elszállíttatása kapcsán. Viszont erre a
megnövekedett kiadásra nem számí-

tottunk, mivel eddig ez nem jelentett
ekkora terhet az önkormányzat gazdálkodásának. Ugyanis 2019-ben még
͘×òÚÚ
összeg, amivel a kiadást pótolni kellett.
Ezt igyekeztünk az árak emelése nélkül
megoldani. Most azonban a 25 ezer
×ÚǡƤ±sébe a lakosságnak is részt kell vállalni.
Ý × ±òò ǡ
hogy megvizsgáljuk, módosítanunk
kell-e a hulladékelszállítási illetéket.
Ezen kívül még egy új törvény lépett
hatályba, ami szerint a konyhai hulla±    öǤ öÝǡ ±
   Ǥ Ý
küldtünk tájékoztatást is a lakosságnak. ±Àö±±    Ú± Úkenteni. Akár több tonna hulladékról is
beszélhetünk, ami a szelektálást köveÝ    ±
súlyában már nem jelenik meg.
    ± Ƥǡ 
csökken a lerakati díj. Úgy vélem, ha
a költség nem fog növekedni, hanem
±Ýǡ
az már jó eredménynek fog számítani.
     Àǡ± ÚÚòǤ Közösen különÚÝǤ
À±öÀöǤotároló van több helyen elhelyezve a
Ú±ǡ   öÝ 
ki lehet vinni. ±ǡ
±Ý±Ǥ


A komposztálás véleményem szerint
egy bonyolult helyzet. A jogszabály
± Ý±  ǡ
hogy komposztáljunk. Ide soroljuk
természetesen a konyhai hulladékot is. Számomra viszont az a legnagyobb kérdés, hogy utána hova kerül
a komposztált anyag? Tapasztalatom

szerint, a faluhelyen is egyre kevesebben foglalkoznak kerttel. Szerintem a
öÚÝ±ǡ
zöld trágyaként fel tudják használni, a
Ú ö±Ǥ  
is egyre kevesebb, az a hulladék, amit
valamikor az állatok elfogyasztottak,
az már nem nyújt megoldást ebben a
formában. Ezért a konyhai hulladéknak külön tárolóedényeket helyeztünk
öÝǤÀò
À±ö±Ǥ±òǡ
a konyhai hulladékot, aki otthon nem
komposztálja, ne dobja bele az általá±ǡöòÚ
és vigye ki a hulladékudvarba. Azért
kaptak itt helyet ezek a kukák, mert a
biológiai anyag bomlásakor kellemetlen szag keletkezik, és ezzel nem szerettük volna terhelni a települést.
±×±ǡ ±  ǡ 
ò   ± ±Ǥ ± Ú Ǥ
 ± ±  ±±ǡ
ǡ±ǡ
±ò±ǤA±±
ò  ±À ÀǤ
±±   ï ǡ
Àǡ×ǡ
 òǡ  ± Àǡ±ò
±Ǥ
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ǤÝ±
sokkoló volt. Mindenképpen azon a
véleményen vagyok, hogy az embeÝ
oltásra, hanem szabad akaratukból
kell felvenni az oltást. Meg szeretném hagyni az embereknek a szabad
döntést, nem támogatom a lakosság
ÚÝǡÀ
médiában, hogy rávezeti az embereket az oltás fontosságára.

A csallóközcsütörtöki
páciensek helyben is
felvehetik az oltást
Ǥ æÝǡról adott tájékoztatást, hogy véleménye szerint, hogyan viszonyuljanak a
páciensek az oltakozáshoz és felhívta
Ƥǡ±±Ý±Ý±ǡ
ǡÝǤ
Hogyan birkóztak meg eddig a betegek
a koronavírus-járvány hullámaival?
A pandémia kezdetén kevés informá×   ±ÝǤ 
kommunikáltunk a betegekkel az álla×±Ý×
±ÝǤ
Mi a véleménye az oltásról? Milyen
ò    ǡ
±×ǡǡ
ïǡ
indokolt?
Amikor Olaszországban berobbant
a járvány, és nálunk még szinte nem
volt semmi, folyamatos kapcsolat   Ý ǡ

aki már akkor megmondta, hogy ebÝ±Ý ïǤ
Mindig jobb betegnek lenni a vakcinától, mint belehalni a betegségbe.
Véleménye szerint mindegy melyik
vakcinával van az ember beoltva. Az
elhunytak inkább lettek volna betegek az oltástól, mint halottak. Minden embernek megvan a véleménye
az oltásról és tud is érvelni a véleménye mellett.
Ugyanakkor én magam nem szeretném a pacienseket befolyásolni.
Véleményem szerint mindenkinek
magának kell eldönteni, választani.
Meg kell jegyeznem, hogy a napokÝÝȋÀȌ
ÚÝ     ÝÚÚ±  
 ±Ý  ÀǤ
Többek között a média annyira összezavarta az embereket, hogy még az
eddig megszokott, általánosan használt oltásokat sem hajlandóak felven-

Milyen információt tud adni a helyi
oltás terveivel kapcsolatban?
Minisztériumtól megkaptam a leheÝ±ǡ   Ú ±Ý ǡ
azoknak, akik ezt kérik. Az ügyintézési folyamat két hetet vett igénybe, de
ÀòÝdések és közzététel is megtörtént. A
tájékoztatás szerint további két hetet vesz igénybe, amíg az oltóanyagokat megkapjuk. Van olyan tapasztalat is miszerint Liptószentmiklósra
Ú Ý ò ± 
×Ǥ Ý × Ƥ
vakcinával fogunk oltani. Egy oltakozásra egyszerre hat személyt kell
berendelnem, mivel egy ampulla hat
személy beoltására alkalmas.
Ezúton megkérem a kedves pácienseket, hogy a megszokott rendelési
ÝǡǦlentkezzenek oltásra. Továbbá, kérem
 òǡ Ý  nálás esetén, ha nem vennénk fel, akkor az azt jelenti, hogy épp betegünk
van.
Kiket olthat?
  ×ǣ Ý  
saját betegeimet olthatom, ezt bejelentési kötelezettséggel. FeltételezÝÝǡǡ±±Ý
Ý±Ǥ
Oltakozásra való jelentkezés, rendeléÝ±Ý±ǣ
Telefon:
031 5694 316

E-mail:
mudrmiladagabrisovasro@gmail.com
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±òǡÝò±
Ú±±ö
 òÚÚ×
*ROL£VRY£ (ULN£YDO D KHO\L µYRGD LJD]JDWµM£YDO HOēV]¸U D W«OL ¾QQHSHNHW N¸YHWē LGēV]DNUµO EHV]«OJHWW¾QN DPL LVP«W D OH]£U£VRN
LGēV]DNDYROW$]RNDWDJ\HUHNHNHWWXGW£NIRJDGQLDNLNQHNDV]¾OHL
DNULWLNXVLQIUDVWUXNW¼U£EDGROJR]WDN$NRUO£WR]£VRNPHJV]¾QWHW«V«UHDK¼VY«WL¾QQHSHNLJNHOOHWWY£UQL(]XW£QD]RQEDQP£UQDJ\
YROWD]¸U¸PPHJWHOWHNDWDQWHUPHN
“A gyerekek várták, hogy jöhessenek az óvodába. Mi mégis arra számítottunk, hogy nehezebben szoknak vissza az óvodai rendszerbe, ám
 ǤÝtaltuk, hogy többségében könnyeb   òÝÝǤ 
okozott gondot, hogy itt maradjanak. Többen megjegyezték, hogy
mennyire örülnek, hogy végre jöhettek óvodába. Ez számunkra egy nagyon jó megélés volt, és lendületet
adott, hogy a helyzet ellenére pozitívak tudjunk maradni.”
A koronavírus-járványról való tájéko×  ×Ý ta, hogy a gyerekek tudták, hogy a
járvány miatt kellett otthon marad-

ǣǷÝtek azzal, hogy más szabályok voltak
érvényben, mint a korábbi, “normáǳ öÚ± Ǥ  szokták, hogy lázat mérünk, a kézmosásra nagy hangsúlyt fektetünk.

 òÝ    
gyerekeknek, hogy mi történik, de
az óvoda falain belül is beszéltünk a
koronavírusról a gyerekekkel.”
×±±Ýmányos, tematikus programokat
és ünnepeket sikerült megtartani.
Igaz, közben alkalmazkodni kellett
a megváltozott körülményekhez.
Ilyen volt az Anyák napja is: „Sajnos
akkor még nem volt megengedett,
  òÝ ò ×

.¸]«OHW

meg a program. Ennek ellenére nem
keseredtünk el. A gyerekek nagyon
szeretnek a magyar népzenére tánǡ±  ö  ±Àò
fel. Nagyon sokat készültek és az
eredményt megosztottuk a szüÝǤ  ö ò ×ǡ
majd a FB-oldalunkon közzé tettük.
A  òÝ  ±  
élménynek.
A legkülönlegesebb program pedig
ǣǷÝ±Ý±±ïnapot tartottunk. A gyerekek már
reggel indiánnak beöltözve jöttek,
és az egész napot a jelmezben tölÚ±Ǥ    òÚÚÝ
 × ÝǤ
Nagyon élvezték, de nem csak a napot, hanem az egész hetet is, mivel
gyereknapi tematikában zajlott le.
Annyira tetszett nekik, hogy még
 ±Ý    tek volna keresni. Terveink szerint a
ÚÝ  × gunk szervezni.”
 ×Ý ǡ  ïnius végén az intézmény nagy ese-

ményére, a ballagásra került sor.
 ò ÝÀ 
csak a szabadtéren való megszer±  Ý±Ǥ   
×  ± öral köszönt el az óvodától, az óvó
±Ýǡ   × Ǥ
“A ballagó gyerekeket próbáljuk
mentálisan felkészíteni az iskolára.
Ennek egyik módja, hogy az új helyzettel, az iskola újdonságaival ismeròÝǤ±ǡ
új tanító nénikkel ismerkednek meg,
új barátokra tesznek szert és a nyári
ò ǡ Ý  
ÝǤ
Ez egy nagy változás az életükbe,
ám gyakran megmosolyogtatnak
bennünket mikor azt kérdezik,
hogy visszajöhetnek-e az óvodába?
Válaszként csak annyit mondtunk,
hogy persze, jöhetsz élménybeszámolót tartani az iskoláról. :)
A beiratkozás kapcsán megtudtuk,
hogy idén hatalmas volt a jelentkezés. 33 kérelem érkezett, akik nem
×ǡÚÝò±Ý    -
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lóközcsütörtöki óvodába járni. A túljelentkezés miatt mérlegelni kellett
±Ǥ×͖͘±Ýǡ
ezért nem tudtak mindenkit fogadni. A jó hír viszont, hogy mindenki
felvételt nyert, akinek állandó lakhelye van Csallóközcsütörtökben.
Az idei év fejlesztéseket is hozott az
intézmény számára. A tervek szerint
szeptemberben megnyitásra került
az új rész, egy igazi hálóterem. Eddig ugyanis a gyerekek az osztályokban aludtak. A most felszabaduló
  Ú± ǡ ±  òÝ
szövetség hozzájárulásával új bútorokat vásárolnak. A szeptemberi
kezdésig még vannak hátra munkálatok, de bíznak benne, hogy a teljes
kihasználtsággal induló tanév kez±±  Ý 
elkészülnek. Emellett pedig a kültéri
játszóteret is próbálják fokozatosan
ÝÀǤ  ±± 
önkormányzat jóvoltából sikerült új
csúszdát beszerezni.
Beszélgetésünk zárásaként az Goliásová Erika egy krónikáról mesélt,
ami az óvoda életét hivatott megörökíteni: “Tavaly indítottuk el az
ovi újságot. Idén júniusban megjelent a második példánya. Tartalmaz
eseménynaptárt, egy-egy aktuális
témát, mint az iskolaérettség, valamint megtalálhatóak benne a
programjaink részletes és képekkel
illusztrált beszámolói is. Reménye À ±ǡ   ÚÝben minden júniusban megjelenhetne elektronikus és nyomtatott
formában is.”
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és 9. osztály tanulói pedig április 19ÝǤ
A tanulók félévi munkájának értékelése sem a megszokott módon történt. A tanulók munkájának objektív
értékelése érdekében hozott határozat alapján a csallóközcsütörtöki
iskolában március végéig meghoszÀ   Ýkot. A félévi bizonyítványokat ennek
értelmében március 31-én adták ki,
ǡ   Ý ±±
2021. január 31-én ért véget.
A beiratkozás sem hagyományosan
Ú±ǤïÝ×ÀÝnikus formában, az iskola honlapján
keresztül történt április 12-16. között.

×Ú òÚÚ
±±
a koronavírus-járvány
árnyékolta be
A második félévben az iskola közösségi életét, illetve magát az oktatást
is a koronavírus- járvány árnyékolta
Ǥ×Ýǡ ±±koztatása szerint a járványügyi szak-

±Ý 
 À  Ý  
iskolában április 30-ig távoktatásban
zajlott, míg az alsótagozat számára a
À͛ǦÝǤ͜Ǥ

Ý±ǡ±͕͚ǦÝ±ǡƤ±ǡ
òÝÀǡ
akiknek az elektronikus ügyintézésre
Ý±òǤǷ
ÚÚò   Ý 
hat, míg a szlovákba hét gyereket
ÀòÝǡtettel várunk szeptemberben. “- árulta el az igazgató asszony.
Miután a gyerekek minden osztályba visszatértek az iskola falai közé,
a pedagógusok a tanulás mellett, aktív közösségi programokkal igyekeztek kedveskedni nekik. Ezek a programok nagy része hagyományokkal
is rendelkezik, hiszen minden évben
tematikusan megrendezésre kerülnek. Így a gyerekek jól ismerték
egy-egy téma feldolgozását és nagy
kedvvel vettek részt a megvalósításban. Ilyen program volt a „Tisztítsuk
meg Szlovákiát” környezetvédelmi akció, a Föld Napja alkalmából,
a gyereknap, a Trianoni megemlé±ǡ  Àö±ǡ   rándulás. Az idei sportnapon nagy
élményt jelentett a gyermekeknek,
    Ý
is foglalkoztak velük. S hogy a zene
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 ×  ÝÝǦ ± òÝdományukat. A tábor érdekességét
az angol nyelv gyakorlása jelentette,
ugyanis a harmadik napon angolul zajlottak a foglalkozások. Augusztus 23͖͛ǤÚÚïǤǳ
A tanév ideje alatt a hagyományos
   ×Ý
± òÚ± À   ƤǤ Ý    Ý
Ýǡ±mészetvédelem mellett a kiskorúak
 Ú ö ±ǡ
szabálysértések és azok következményeinek, a gyerekekkel való megismertetése volt.

ÚÚǡ Ý   hézséget, mi sem bizonyítja jobban,
mint az, hogy a Zsapka-Sipos- Vadkerti koncertet az iskola minden tanulója élvezettel hallgatta.
Fehér Anna kérdésünkre elmondta:

„A nyári tábor is közkedvelt a tanulóink körében, amit idén az iskola
×   Ý Ý tályosok részére, július 6-9. között
szerveztünk meg. A gyerekek kézö ǡ ïǡ
sportversenyeken vettek rész, vala-

A programok kapcsán továbbá kiemelte: „Nagy öröm volt számunkra, hogy Fellinger Károly felvidéki
 ÚÝǡ À×ǡ Ú±± 
iskola vendége volt. Író - olvasó találkozó keretében részletesen beavatta a diákokat a versek, a mesék, és a
mondák birodalmába. Sokat mesélt
a könyvkiadásról, a könyvillusztrátorokról, valamint gyermekkoráról.
Büszkeségre is volt okunk az idei
évben, mert a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett „Miénk a város”
±ö  ͘Ǥ  ×  ö Ǧ ͕͔͔   ±±ö
könyv- és játékcsomagot tartalmazó
- jutalmat nyert az osztálya részére.
– hangsúlyozta Fehér Anna, majd
hozzátette: „Összefoglalva elmondhatom tanulságos évet zártunk. A
ǡ òÝ ±  gógusoknak egyaránt kihívásokat
hozott a tanév, emellett pedig az
alkalmazkodóképességünket is pró Ǥ   ±Ý ±± × ±ǡ ÚÝ± À
minden diákunknak, szüleiknek és
természetesen az iskola minden alkalmazottjának is. Hiszen nem tudhatjuk, mit tartogat számunkra a
ÚÝ±Ǥ±òǡ
ÚÝ
minden.”

10
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Készül a Csallóközcsütörtök,
 Àö×ò
 × ±   ±±±Ý 
beszámolunk. Talán gondolhatja is az olvasó, mi ujjat tudnak még kitaǫ±±ǡ±Ýǡ
szüleik is szájról szájra adják azokat az élményeket, amiket a gyerekek
±Úǡ±ÚÚÝǤ
ÝÚïȂ±òÝsél, aminek keretében elkészül a Csal×Ú òÚÚǡ Àölalkoztató füzet, mely a falu múltját
mutatja be a gyerekeknek szánt játékos feladatokkal. A tartalmáról tudni
lehet, hogy részben azon feladatok
ö±ǡ   
 ±ö × 
már megoldottak. Erre építve pedig,
mivel a feladatok érdekesek, a szerÝ ±±   
gyerekek akár családi programként,

òÝòÚǤ
Ǧ
   Ýǡ
inkább nézzük meg mi minden történt áprilistól, amikor a korlátozások
feloldásra kerültek. Hogyan indítot × ±±±ǫ
Korlátozásokat
nehezen
éltük meg, minden lehetséges móǡ±Ýǡ
megoldásával stb. tartottuk életben
a kapcsolatot a családokkal. Ennek

volt pozitív oldala is. Az egyes online
feladatok megoldásába és vetélkeÝ  × ÚÚÝen több közeli faluból, városból is
bekapcsolódtak a gyermekes családok. Így új kapcsolatok, barátságok
is születtek. Az újra indulással kapcsolatban nagyon óvatosak voltunk.
  ±ö  
 ÝÚ  ǡ
családokkal. Ezt a programunkat is
szabadtérre terveztünk. Nagy volt az
öröm mind a gyerekek és a családok
±±Ýǡ   Ý
±±ÝǤ  ï  À fórikus volt a találkozás, és az egész
hét nagyon jó hangulatban telt. Sok
csodás alkotással, versennyel és játékkal.
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Nagy hagyománya van a
Ǥ ±ö  tási intézmények között is, akár óvodákról, akár iskolákról beszélünk.
Meg tudták hirdetni a rajzpályázatot?
A Rajzolj és Nyerj! 2021
ò ͜Ǥ 
hirdettük meg. Sokáig gondolkod  Ý±  ±Ý òǤ    va voltak, a festéshez, alkotáshoz
szükséges kellékek nehezen voltak
±ÝǤ    denkinek bizonyos szempontból nehéz volt. Ennek ellenére a pedagóǡ   ±±Ý 
±Ýǡték volna, ha idén is meghirdetjük a
versenyt. Aztán a döntés megszületett és május elsejével kiírtuk a pályázatot.
A jelentkezést hogyan befolyásolta a vírushelyzet? Mikor tartják
a kiértékelést?
A vírushelyzet mondhatni
semmilyen módon nem befolyásolta
 ±Ý±Ǥ Ý  tésként ért bennünket a beérkezett
alkotások száma. Ennél csak a 2016 ±  ÝǤ ± ͕͗ ±±Ý͙͔͘±Ǥ
 ±± ÚÚǡ  ±Ý
évre csatlakoztak, de több olyan in±±ǡÝÚò
Ǥ ï±ö±ǡÀ
 ±  ǡ Ý
értesítettük is a díjazottakat. Most
folyamatban van a támogatók meg×Àǡ  À ö±Ǥ  ±tékelést szeptemberre tervezzük.
ÚÝǡmában tudjuk megtartani, így még az
értékelés folyamatos tervezés alatt
Ǥ±ÝÝ ± Ǧǡ
ahol megcsodálhatja a korábbi díjazott alkotásokat.

Milyen egyéb programokkal kedveztek a csallóközcsütörtöki
gyerekeknek?
Ahogy már fentebb emlí   ±ö 
szerveztük, augusztusban még szeretnénk egy közös foglalkozást szervezni, szintén szabadtéren. Szeptemberre a már hagyományos Vidám
sulikezdés névre hallgató programunkkal- túra versennyel egybeköt-

ve készülünk. Távolabbra még nem
mertünk tervezni, meglátjuk mit
tudunk megvalósítani. A CsallóközòÚÚǡ    Àö koztató füzet nyomdaköltségeinek
 ƤÀ  
vannak még feladataink. Októberre azonban szeretnénk elkészíteni,
 ͖͔͖͕ ×±  ±
Ý ±ǡ  ͕͜ ±
Ýǡ × ͕͜Ǧ  
ÝǤ
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A véradás az egyik módja annak, hogy
ismeretlen embereken segítsenek
Csallóközcsütörtökben a Vöröskereszt Alapszervezetének tagsága egy
×öǡ  Ǥ ò±ò
nemcsak az, hogy ismeretlen embereken segítsenek, hanem egy olyan
közösség építése, amelyhez szívesen
csatlakozik bárki. Lázik Károly 2013

óta elnöke a szervezetnek, maga is
véradó volt, napjainkban pedig lelkesen támogat és ösztönöz erre a
nemes cselekedetre. A koronavírus Ý Ý×  ǡ
hogy évente kétszer, alkalmanként
͔͘Ǧ͙͘ ±  À

véradóként, akik a csoportos szer±ö ± ± Ǥ 
 Ý    ÚÚ
véradó alkalmak szüneteltek, egyénileg azonban, többen így is segítettek a véradásukkal. A programjaik
Úò   ±ö Ý
hagyományát tartják életben, amit
idén februárban még sokak örömére
sikerült megszervezniük. Az évzáró,
az áprilisi csoportos véradás, a megszokott kirándulás elmaradt. Aminek
hiányát Lázik Károly elmondása szerint méltán érzi a csapat.
   ÚÚÝ Ýǡ±Úò±±Ýszélgettünk…
ǦÝÚzattól kapott támogatás egy részét
idén színházlátogatásra szeretnénk
fordítani. Emellett pedig, ha lehet± Ý ò  
véradók találkozóját. Számunkra ez
azért fontos, mert ezzel a rendez-
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vénnyel tiszteletünket fejezzük ki
a részükre. Hiszen nem saját akaratukból adták fel a véradást, hanem
betegség vagy életkoruk miatt nem
adhatnak vért. Decemberben pedig,
 Ý±Ý± ÝǤ
- Mit gondol? A járvány után visszaáll
minden a régi kerékvágásba? Visszatérnek a régi véradóik?
Biztos vagyok benne, hisz most is
van, aki ad vért a régi véradóink köòǡ  ÚòÝ × zünk róla tudomást. Sokan a dunaszerdahelyi kórházban adtak vért.
Viszont az a tapasztalatom, hogy aki
egyszer eljön velünk csoportosan
± ǡ    ÚÝ 
ilyen formában teszi. Mindig örülök
az új véradóknak, és akik individuáliǡÝ×Ýni, hogy csatlakozzon hozzánk, és
adjanak vért csoportosan.
- Ön szerint miért fontos a véradás?
A véradás az egyik módja annak, hogy
ismeretlen embereken segítsünk. A
segítségnyújtás pedig büszkeséggel
tölti el az embert. Azt az érzést nem
lehet szavakkal leírni amikor tudom,
hogy egy embernek az én véremre
van szüksége, ahhoz, hogy ismét
egészséges legyen.
Épp ezért, a véradásnak van egy
ÚÚ±±ÀÝ  ǡ  À±nyújtás összekovácsolja a csoportot.
A segítségnyújtás önkéntes, anyagiakkal nincs honorálva, viszont az
együtt elfogyasztott ebéd, a jó hangulat, a segítségnyújtás öröme építi
az embert. Ennek kimagasló példái
  ×ǡ
± ýǦ
emlékérem arany fokozatát. Ezüst
±±ǡï
adott vért.
Ǧǡ±×ǡ
 ×  ± ± 
±YÚÝǫ

Igen, persze. Konkrét vércsoport
esetén átnézzük az adatbázisunkat,
ki jöhet számításba és felvesszük az
Ý Ǥö ǡ   ± 
szükség vércsoporttól függetlenül.
- A járvány hogyan érintette a szerveǫ
Nagyon rosszul érintett bennünket a
járvány. A korlátozások, a találkozások hiánya mind súlyosan érintette
  ±±Ǥ × ï±ni, tervezünk, és végül a közösséget
vissza kell építeni. Ez nagy kihívás, de
mindent megfogunk próbálni, hogy
sikerüljön. Ha egyszer befejezem a
tevékenységemet a szervezetnél, ak-

kor szeretném úgy átadni a helyem,
hogy jó érzéssel emlékezzenek munkásságomra. Ebben a feladatban nem
vagyok magam, a feleségem nagyon
sokat segít, rá mindig számíthatok a
szervezési feladatokban. Kiemelném
±  ± ǡ  ͖͔͕͙ǦÝ
készíti szervezetünk krónikáját.
Ǧ±öÀ±ǫ
Igen, és ennek módját a szervezett
kirándulásokkal, színházlátogatásokkal igyekszünk megvalósítani. Közénk hívni olyan személyeket, akiket
tudunk a jó társasággal, jó hangulattal inspirálni, hogy erre az útra lépjenek, amit a szervezetünk szívügyének tart.
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Nincs a faluban állóvíz,
ám ez nem akadály
Csallóközcsütörtöki Horgászklubot három személy, Józan Martin, elÚǡ  ǡÝ±  ǡÀták 2015-ben. Az ötlet annak ellenére, hogy Csallóközcsütörtökben
nincs állóvíz, már 2014-ben megfogalmazódott.
 ò öÚ±±Ý  
±òǡta, hogy a horgászat olyan kikapcsolódási forma, amiben a kortól és
Ý òò  találhatja az örömet. Motivációjuk
a szervezet megalakításakor leginkább a gyerekeknek nyújtott tudás,
tapasztalat átadása és a természet
iránti szeretet, tisztelet kialakítása
volt. Tevékenységük középpontjában épp emiatt a helyi családok állǡòÚÚÝÚ±
±±±ÝÀǤ
gokkal?
Három programot minden évben próbálunk megvalósítani. Az egyik a gyerǤ×͗Ǧ͘±

Nagyszarván került megrendezésre.
   Ýǡ
  ± ǣ ±Ƥǡ
Ý ±  ƤǤ  ×
három személyt díjazunk. Harmadik
   ǡ  ͖͘
órás horgászversenyt tartunk. Családi
napot szerveztünk már a Albáron, a
Relax-parkban. Családos horgászatot
kétszer szerveztünk Nagyfödémesen.
A járvány miatt tavaly ezek sajnos elmaradtak. Viszont idén már volt gyermekhorgászversenyünk, ami nagy siǤÝ
augusztus-szeptember
környéként
tervezzük megszervezni, amikor már a
szabadságolások lezajlanak.
A tagsághoz szükséges a horgászengedély megléte?

Nem, a gyerekeknél ez nehezen is
lehetne megoldani. Fizetett tavakra
járunk horgászni, ami annyit jelent,
hogy kibéreljük a tó szükséges szakaǡ   ±Ý ±
és a versenyen a legnagyobb kifogott
Ýǡï
a legtöbbet kifogja.
±ò±
versenyeken?
  Ý ±
alapján megbeszéljük, hogy kinek és
miben tudunk segíteni. Ha például
valakinek nincs botja, akkor adunk
kölcsön. Nem az a célunk, hogy va  öÚ  ×ǡ
hanem hogy a gyerekeket közelebb
hozzuk a természethez, a természe±×±Ý
prioritásunk.
Ƥ×lyan vesszük. Kezdetekor a régi plébánián kaptunk egy klubhelységet,
 ÚÀ  Ƥǡ 
kíváncsiak voltunk, hogy mit tudnak
a horgászatról. Elhozták a felszerelésüket, ami számunkra nagyon megÝǡÚ×-
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± Ǥ ×
Ý Àǡ ±  × rogkötést szerveztünk. Azt is tapasztaljuk manapság, hogy akit érdekel a
horgászat, az már úgy érkezik hozzánk, hogy utána néz a dolgoknak az
Ǥ ×Àǡ   òÝ
nem nagy befektetés, ha a gyereküket érdekli a horgászat. A kisebb gye  Ý 
  Ý±À ǡ
melyekkel már tudnak kisebb halakra
horgászni.
     Ú
×Ú òÚÚǫ
×      Ǥ   ö× Ǧ 
kivételével - minden évben közösen
májfát szoktunk állítani. Volt év ami  × ± sal közösen szerveztünk a parkban
ǡ±ÝòǤ
Ǧ × ±ǡ 
szívesen felidéz?
A legtöbb jó emlékem a horgászversenyekhez kapcsolódik, hiszen összehozza az embereket. Nincs konkrét
jó emlékem, minden programunkra
jó szívvel emlékezek.
Ha valaki tagja szeretne lenni az egyeòǡǫ

Mindenkit szívesen látunk. Természetesen be kell jelentkezni és be kell
ƤÀǤ 
ÚÚ±×ǡ±Ý
vagyunk és információt kaphatnak az
±ÝÝ×Ǥ
A versenyeken milyen díjakra számítÝǫ
A gyerekek minannyian kapnak díjat,
emlékérmét, melyet a helyi horgászbolt támogatásának köszönhetünk.
ÝÝ
helyet díjazzuk kupákkal.
×öÚǫ
Az önkormányzattól kapunk támogatást minden évben, valamint az

évzáróink megtartására díjmentesen
biztosítanak egy üléstermet. Sajnos
az utóbbi két évben ezt nem tudtuk
igénybe venni, mivel a februárban
tartandó évzáróink megrendezését a
járványügyi korlátozások nem tették
Ý±Ǥl±ǡÚ Ý± ± mogatja a helyi szervezeteket, ezért
lehet ilyen aktív a faluban a közösségi
életet. Nem határolódunk el egymástól, ennek példája édesapám, aki vadász, és szintén benne van a helyi vadászegyesületben, de nálunk is tag.
Tehát, ha nem vadászik, akkor velünk
horgászik. A legnagyobb öröm számomra, hogy családi napokon ott
van az egész családunk.
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Gánciak-e
a csallóközcsütörtökiek?
ǡƦ ×Ýǡ±ǣǤ
Ǧ
ǡ 
elnöke meséli el, honnan ered az elnevezés: „A gánci egy vitathatatlanul
helyi étel, ami a régiek elbeszélése
  ͕͔͔͛Ǧ ± ±± egy védjegye volt a falunak. Történet
úgy szól, hogy Csallóközcsütörtökbe
vásárosok érkeztek és a háziasszony
annyira szerette volna látni a kínált
portékát, hogy a gánci tésztáját melegen vitte magával a kapuba és ott
szaggatta, mert ugye a tészta csak
melegen formázható, tönkretenni
pedig nem akarta. A vásárosok pedig
annak rendje és módja szerint rácsoǣ ǫ\
 ǣ  Ǥ Ý
ragadt a név a Csallóközcsütörtökiekre.”
Természetesen manapság
a fogyasztói társadalomban furcsa
lehet elképzelni, hogy akár 30 évvel
Ýǡ ±   Ýti években is az ember nem minden
esetben azt ette, amit szeretett volna. Hanem az került az asztalra, ami
a háznál megtermett, illetve amit
éppen meg lehetett vásárolni. Ilyen
kényszer szülte étel a gánci is. Ne egy
ünnepi ételt képzeljünk el, hanem
azt, hogy a kamrában van egy kis kukoricadara, némi búzadara, só, amit
változatosan kellett az asztalra tenni
a háznépének.
Ǧ
±Ýǡö × ±ò ǡ
galuskát sósan és édesen fogyasztotòǤ Ýǡ
túróval, szalonnával megbolondítva. Ma már a vendégek érkezésekor
Ý±±Àǡ±
az anekdotát, ami a fenti kérdésre
magyarázatot ad. Ugyanis a gánci

ÝÚ±ǡï ×  Ý±À
asztalra szépen sorjában terítve kell
ǡöǡ±
zsiradékkal átforgatni és utána már
edénybe rakható.
A vendéglátóm Nagy Tibor
megkínált ezzel a hagyományos étellel és el kell mondanom, ízletesen
tudja készíteni. Ajánljuk, hogy minél
többen próbálják ki a receptet, taÀƤǡǡkáiknak, hogy a falu emlékezetében
minél tovább éljen a gánci receptje.

Hozzávalók: 1,25 l víz, 1 dkg só,
͔͘ ǡ͙
Elkészítés: A sós vizet felforraljuk. Hozzáadjuk a kukoricadarát.
͙ ÝòǤǡÀÝò±͕Ǧ͖
percig. A forró masszát csuszaszaggatón egy síkfelületre leszaggatjuk.
ö±    ±
adunk hozzá, hogy ne ragadjon.
Tipp: ízesíthetjük pirított szalonnával, reszelt mandulával, illetve
petrezselyemzöldjével.

Sport
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Ezért úgy érezzük, hogy fel tudtunk
±òÝò×Ǥ
Az edzések folynak.
 Ý  ±±
͜Ǧǡǡ
Dióspatonyban a csallóközcsütörötki
csapat igazolta felkészültségét és 0:
͔Ý±ǡrom ponttal tért haza.
 ͕͕Ǧ   ö±
megszakítása nagyon rosszul esett,
   ±  Ý Ú ±
munkája mondhatjuk úgy, hogy kárba veszett, mert nem sikerült sikerélményhez jutniuk a gyerekeknek a
koronavírus-járvány leállás miatt.
Az U9-es korosztályt a bajnokságba

×ǡ×Ú òÚ Ú±Ý ±- nem neveztük, mivel korban még
ò±±ÝǡÚÝÝÝ±Ý±Ý±òǡ  ƤǤ   
Ʀï ïÀ×±òǤ
évet csak edzeni fogunk velük, barátUtolsó beszélgetésünk óta egészen
júliusig minden változatlan maradt. A
±Ý±szakadtak. Az edzéseket is felfüggesztettük. A bajnokság folytatása kapö±
szavazta meg, hogy ez így is maradjon,
ne legyen folytatás. Be kellett látnunk,
hogy nyolc hónapos kihagyás után
nem lehet automatikusan ott folytatni, ahol a folyamatok megszakadtak.
  ö  ï
indítani a dolgokat. Több sportorvos
hivatalos közleményt adott ki a Szlovák Labdarúgó Szövetségen keresztül, amiben meghatározták mennyi
tréning egységre volna szükség ahhoz, hogy ne legyenek túlterhelve és
ne sérüljenek meg a játékosok. Ezt a
±ƤòÚ±
meghozatalakor. Ennek mérlegelését
ÚÝ  ± 
ǡ  Ý± ± nél egyaránt nem lett folytatása a bajnokságnak. Gyakorlatilag ez az idény
érvénytelenítésre került.
Eredetileg úgy tervezték, hogy a bajÝǡ-

tó, de végül ez felülbírálásra került,
mivel voltak csapat kijelentkezések
az V. Ligából, amit pótolni kellett. A
Csallóközcsütörtök FC a VI. ligában
a második helyen végzett, ahol egy
ponttal voltunk mindössze lemarad  Ý  ×Ǥ ÝÚ Ý À   Ǥ ǡ
 À  Ýséget. Ez után megkerestek minket is
ebben az ügyben. Nekünk is felajánÝ±Ǥ
Ý±±ban, arra a döntésre jutottunk, hogy
±òÝ±ǤÚ±sünket indokolta a nyolc hónap kihaǡ ƤÀ±ǡ
 Ý ±  ± Ý
töltöttek a csapattal. Amennyiben
idén sikerül megnyernünk a bajnokságot, akkor mindent meg fogunk
tenni azért, hogy az anyagi háttért
biztosításával a csapat fel tudjon
lépni az V. ligába. Erre reális esélyt is
látunk, hiszen a csapatban történtek
ǡǡÝ
játékosokat megtartottuk. Emellett
± ±ò± ±Ý± tunk, melyeket mind meg is nyertük.

 ±Ý±  Ǥ
A bajnokságba benevezett egyetlen
Ʀï ͕͗Ǥǡ
  ͕͕ǦÝ  ± 
U13-ba, és ha az U11-et újra szeretnénk
indítani, akkor a kisebb gyerekekkel
   ƤÀ  patot. Most próbáljuk helyre tenni a
dolgokat, visszarázódni az edzések
menetébe. A gyerekeknek most ismét motivációt kell szerezniük. Tapasztalataink szerint a gyerekeknél a
leállás utáni újrakezdés nehézkesebb
folyamat, de bízom benne, hogy szép
ÝÝ±Ǥ
Arra a kérdésre, hogy milyen reméÝ 
bajnokságra Nagy Róbert elmondta:
Nagyon reméljük, hogy végig tudjuk
játszani a teljes bajnoki idényt, de
ez nem csak rajtunk múlik. Véleméò    ò  Ý
háromban. Nincs olyan elvárásunk,
hogy mindenképp meg kell nyernünk
a bajnokságot, de persze nagyon
örülnénk neki. A célunk az, ami min ǣÝǤ
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ȁ͖͔͖͕

«Àæ«

 Ǥ«ÀǤ͕«À

Zazvonil zvonec
 Ǩ
Škola - Milan Rúfus
eÍýǤ
e ÍǤ
~ïæ 
«ÍǤ

,ï 
a strecha komín v dyme.
«
nebolo zima v zime.

eāǡ
āȂæǤ
A škola bez kvetov
ÒǤ
Nech teda zasvietia
ë ǡ
ā«ǡ
Ò« Ǥ
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ý
æ«ï

mentálne prebiehajú administratívne
āǤ

lï

 ±\ā 
rozvoja obce, úprave verejných priestranstiev, o riešeniach odvádza- /æ   ǡ ā «
 ā® ǡ    ǡ «    ¡ý À  ï Ǥ  ¡«æÀ ýÍǤ
       ë
® ýǡ À 
 « ÀǤ 
ā ǡÀ®Ǥǡāāý
ëǡ ǡāÀ±ǡ±ï
ï  «ëǡ ā   
 ïæëæïïǤ

 ®  « «ǡ
āïǤ
 Íý æÀ Øā ë Íǡ ā æ āë
 Ƥ«ï  ý ±ho inkluzívneho detského ihriska z
februára bola pozitívne hodnotená
Ministerstvom práce, sociálnych vecí

a rodiny Slovenskej republiky. To znaǡ ā  ± ±
ihrisko, kde niektoré elementy budú
±     ý
ýÀǤÍǡ
  « āë «±   æ 
detí. V plánoch je napríklad vybudoÍǡ ͖͙
Ƥǡë«ǡ
«ǡǡ«®Ǥ
Dotácia ministerstva predstavuje 50
À  Ǥ  ý  Ǥ
Íýǡïǡæ
«ëǡïǤ 
«ë ā±ǡ ā  Íýǡý ý
tak, aby aj stromy ostali na mieste a
«     āë
ë  Ǥ   
  «ëǡ-

ǡā«ï
  Ƿ«ǲ ā ͖͔ ͔͔͔
osôb, ale k slávnostnému odovzdaniu po rekonštrukcii nedošlo. Medziý« ëï
Ǥ Àǡ ± Øā±  
to, aby sme upravili vonkajší vstup   ý ǡ
   « ± ce v príprave tohto územia. Ako ste
 « æǡ ï ± 
«Ǥ ± « «te jedného roka, napriek tejto sku«   «ëǡ ® 
 ý ï   
tomu patrí aj upravené okolie. V príǡā ±
to dovolia, radi by sme prenajali kultúrny dom na podujatia, a to tak, ako
æý  Ǥ
Àǡāāï bilné hospodárenie prispeje k tomu,
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aby sme mohli tieto plány úspešne
ëǤ

ā®
 ïæ ý  āÀ    ®æ
projekty, ktoré sú vo fáze získavania
ý  ÀǤ ý 
ÀÀý
ā± ±    
æǡ āÀ  eØǡ «
  ïāë  æ ±
 Àý ā®Ǥ  ± Í  ± æëǡ  ±āā®
Ø±ǤØāë
®«ýǡāÍæ¡«æÀ æØǤ
ëǡāÀëï æë±Ǥï«ë
 ā «ǡ   ï  ǡ  ā®ï
vodu zo striech alebo dvorov nevyïæë   ǡ    À ï «
zachytenie vody.
 ā Øā± ëǡ ā
ý ā®ï
 ±ïæëë
 ± Ǥ ducho nie je riešením, aby voda smeǡ«
«ýǡā
ÀāæÀ   
 ǤÍëýæ±ǤØāëǡā
ǡ  « ï   
±ýæ±ǡ
ā Àǡ     
āæÀǤ
Napríklad pri kultúrnom dome sme
 ý Ǥ   Òý  ý ā® ǡ
ÀǡāýȂÀǡā
   ǡ  ā 
«āÀeØǤā-

 ý   ā   ï ï  ǡ Øā ïë
«ý āý ±Ǥ  
niekto chcel, samozrejme existujú aj
také technické riešenia, ktoré okrem
« ï  ± Ȃ À
skryté podzemné systémy na vsaǤ  Àǡ ā
Øā± ǡ    
verejné priestranstvá. V riešení tejto
ÍÀ
À À Í  āÀÍÍÀǤ

Cyklistická cesta
/æÀ ý  
ý   ǡ  
«ÀāÀ Ǥ   Ìā͕ǡ͚
  ë  ± 
     e
 Ǥ  ā 
ǡ ý Ƿ ïǲ
k príprave projektovej dokumentáǡ ā « «   -

bavenia stavebného povolenia. Zo
ïÀ ǡ ā     āëǤ  
 āÀ «À ý æ Àë
±Ǥ
«ë À  À Ƥ«±ho krytia projektu, lebo bez štátnej
  ë ý  
ā±Ǥ  ā ïÀāý ǡÀǡā
ý  À   À 
«ØāïëǡÀǤÀǡāÀ«ë
tomto smere.

Rekonštrukcia chodníkov
/æÀ ï  
 æ   ý À   Ǥ  ā
viackrát avizovali potrebu tejto rekonštrukcie, ich stav samozrejme vníma aj samospráva, riešenie preto má
æïǤ-
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À    ā «
Àýæǡtant pracuje na projekte potrebného
na stavebné konanie.

Obytná zóna
ā     
vytvorenia obytnej zóny, kde by sme
  Ƿǲ  ā
  ýǤ 
āāÀǤï±ï±ǡ«jú sa práce na projekte k stavebnému
rozhodnutiu, samozrejme v zmysle
ustanovení územného rozhodnutia.
ý    «ë ± 
trvajúcu administratívnu prípravu
 Ǥ  «
ë ï  ǡ 
 ý  ý 
 Ǥ®æÀ ā ǡ
ý «À ëǤ

ÍýȂ±

Íïýǡ
ëýýā
Í  ǡ   ý 
nakladanie s odpadom. Treba poznaëǡ ā À   
ý«æ ǡ
æýāý
Ǥ  ± ë Ì± Í±
oblasti. A to preto, aby sme vedeli udāëæë 
odpadu v obci. Rád by som pochválil
Íǡ Í ï͔͘Ψǡ®æÀ ͔͗Ψ
Íýǡ   ā
͔͛ΨǤ ý«À
®ýæëïÒ Ǥ À  ë ý
 Ǥ,À ǡý
menej odpadu sa vynáša na skládku,

ýÒāǤ
ā±ǫ  ǡ«
nevyhodí do zmiešaného odpadu,
 «À  ǡ    ÀǤ    ýæ 
 ā     
«ØÀ
ÍǤ,À
za rok 2020 presne ukazujú, ako štát
ýæǤæ
prípade v roku 2020 obec na poplatkoch za komunálny odpad vyzbierala
͘͘À ǡýā
odpadu zaplatila 69 tisíc eur.
  «ë ā  ýæ
ýǡï ïïǤýæāÀ±āǤ
V roku 2019 rozdiel medzi príjmom
 Í   « 
͔͔͔͘ǡ͖͔͖͔ā͖͙À ǡ
«     ý  Ǥ ā   ā «ëǡ
aby sa nemenili poplatky za odvoz a
likvidáciu komunálneho odpadu, ale
ëý «Àǡ
 ± «ëǡ      ýæý  ladoch.
/æǡāÀ
ë   ý Ǥ  
Ø«±
nádoby, ktoré nájdete pri zbernom
Ǥǡā
À  ±  ā
Øāāëā
«   ǡ  ý Àāë
Ǥ   Øā ë 
ǡ±Øāë±ÀëǤ ǡ ā    
 ï ëǡ  «ë
aj to, aby sme miestne poplatky udā   ïǤ  Í
ýǡ« ï
±ïǡ«ýæÍý æ Ǥ
  ëer, plasty. V obci i na zbernom dvore
 ā±   

Ǥ     ā±
ā  ë ǡýǡ ǡ ý ǡ ā ®Ǥ
   ë
Íǡ  ® āÀ āǨ
Kompostovanie
À«ýÍ
ā Ǥ 
 ǤÀæāëǷ  ±ǲǡāë
ā  ±   À
 ± Ǥ ¡«æ
  ǡ «  ā
 ë āë ā 
vzniknutého kompostu vo vlastnej
Ǥ  ë  ï ǡ
ā   ǡ « 
domácností má vlastnú záhradu,
   ā±
«ë  ï  ±
  ā  Ǥ   « ±  āÀ
ï āëǡ   ± ë Ò   ͕͗ǡ āÀ   
záhrade. Moje osobné skúsenosti sú
±ǡā±
À āÀë ý ǡ Í ā ± 
 ¡«æǡ   ā  Ǥ   
ǡā ý
ØāëǷÀëæ« ýǲǡ     āë  
 ǡ ýǤ
āǡāÀāëǡ
āǡ««Àǡ   ÀǤ āÍ±
«͕͔͔͗Øā
ïë ïǤ
 ā±   ï Ƥ Àǡ āÀïāëǨ
«æ±\Ǥ
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  «  ǡ
alebo e -mailom. Ak nezdvihneme telefón, máme pacienta.
ǣ
031 5694 316
Ǧǣ
mudrmiladagabrisovasro@gmail.com
,  À  «Àǫ ý 
 ǡÀ«ǡý ǡÀǡā
«±ǫ
®    ±
   Í ý ǡ
bola som v neustálom kontakte so
ǡýāǡ ā ý ý   
«Ǥāæ
ë ý Àǡë
ï Ǥ Í   
ǡ   À  « «ýǤýæ ýǡ
āǡáǤāý«ØāÒëǤ

 Øāë
«ë 
MUDr. Milada Gábrišová poskytla
informácie o tom, ako by sa mali pa ë  «ǡ    āë ë  À 
  À  ý ǡ À ï 
pacientmi.

æ 
±Àǫ
 « ±   
tejto chorobe málo informácií. S pacientami sme konzultovali telefonic Í   ±  
ý Ǥ
Ak máme správne informácie, navrhuë« Ǥ

±ïǫ
Øāëǫ
  āë  
 ë«ëǤ
ï
ýāǤ ǡā  À Øā ë  ͖ ýāǡ
  À  ǡ ā 
Liptovského Mikuláša dorazil v krát«ǤÀ ÍÀƤǤ
À  «ë   ͚
Øǡā  « ͚ ØǤ   
 āë æ  ý   ǡ««ý À

   Òë  Ǥ
 ā± ï ÍǤ
Àëǡā nej preventívnej prehliadke, jeden
    ǡ ā 
± «  Ǥ
± Ò ÍÀ Íǡ
āï Àëæ ±  ÀǤ    Ò Í
ï æï Ǥā
À   ǡ ā Í
  ë «À ïÀǡ 
ë«ÀØǤ
   ë Í®  hodovania, nepodporujem povinné
« Íǡ  À
±ǡ ā ï ýæë ëÍÀØā«Ǥ

Øā«ëǫ
Øā  ǣ Í Øā
«ë  ý   ǡ 
Àë«ý  ǤØā«
ëǡï«Ǥ

