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Évértékelés

A közösségi életet hogyan érinti a koronavírus-járvány?

Év vége közeledtével számvetést kellett tenni arra 
nézve, hogy mit végeztünk el, illetve milyen évet zártunk. 
Azonban már itt egy hiányérzetünk támad. A várva 
várt, 2021-ben a november 27-re tervezett karácsonyi 
vásárt, ugyanis a tavalyi évhez hasonlóan, a Kormány 

a helyi szervezetek, az oktatási intézmények és az 
önkormányzat is. Ezt a várakozást mutatja, hogy a 
méltán híres szabadtéri adventi koszorú elkészítését ez 
idáig a Szent Jakab polgári társulás szervezte, de most a 

helyi szervezetet összefognunk. Ennek egy prózai oka 
volt, hiszen azt érzékeltük önkormányzati szinten, hogy 
egyre kevésbé jelenik meg a településen az emberek 
között az összetartozás érzése, nem tudnak kapcsolódni 
egymáshoz. Ennek oka a járványhelyzet, hiszen nem 
tudtunk összejárni, nem voltak rendezvények. Ezért is 
kezdeményeztük, hogy együttesen építsük meg a falu 
koszorúját. Közel 40 ember fogadta el a meghívásunkat 
és kapcsolódott be az építésébe. Talán soha ennyien nem 
vettek részt ebben a tevékenységben.

A falu fejlesztését hogyan tudták 

Sok minden történt a településen, gyakorlatilag 

bicikliútra sajnos még mindig nincs építési engedélyünk, 
várjuk a visszajelzést a hatóságoktól. A Környezetvédelmi 
Hivatal a mai napig nem adott választ a beadott 
kérvényeinkre. Építési engedély nélkül pedig a terveinket 
nem tudjuk megvalósítani. Hasonlóan folyamatban van 
az új negyed építési engedélye is. 

Ami jó hír, hogy a játszótér kivitelezésére megérkezett 
a számlánkra az 50 ezer eurónyi támogatás. Ebben az 

a minisztériumtól csak októberben kaptuk meg. A 
közbeszerzési folyamatokat november-december során 
elindítani, az építést megvalósítani és az egész projektet 
lezárni még 2021-ben nem tartottuk megvalósíthatónak. 
Ezért döntöttünk úgy, hogy ezeket a feladatokat a 2022. 
évben fogjuk vállalni.

Egy falu életében mindig jönnek új kihívások. Tapasztalatom 

rugalmasságot igényelnek. Köztudott volt, hogy az iskolai 

most elkerülhetetlenné vált a cseréje. Ez több tízezer eurós 
beruházás, amelyet azonban muszáj megcsinálni. 
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benyújtottunk egy pályázatot a Környezetvédelmi Alapba, 
amelyen szeretnénk új konténereket és berendezéseket 
vásárolni. Bízunk benne, hogy sikeres lesz a pályázatunk. 

cseréjére. Itt is elindulhat az engedélyeztetési folyamat. 
Ugyanakkor vannak befejezett dolgok is, pl. sikerült a 

részhez egy rövid járdaszakaszt is készítettünk. 

A közösségi életet, hogyan támogatta 
az önkormányzat?

leptük meg a nyugdíjasainkat. Köszönettel tartozunk 
a dunaszerdahelyi Innopharma Kft.-nek, mely a 
vitamincsomagok tartalmának egy részét térítésmentesen 

nagyon fontos számunkra a gyerekek öröme, így 
természetesen az idén sem marad el az, hogy az óvodások 
karácsonyfája alá fog kerülni új játék. 

Biztosan vannak nehézségek is…

tájékoztatni, hogy hitelt szeretnénk felvenni abból 
a célból, hogy a gombai közös víztisztítóállomást 

van ezzel kapcsolatban, mivel a víztisztító hét település 
tulajdonában van: Lég, Úszor, Gomba, Olgya, Béke, 
Csákány és Csallóközcsütörtök. A beruházás a 90-es 

Csallóközcsütörtök 24,61 % tulajdonnal rendelkezik 
a víztisztító állomásból, tehát ekkora résznyi 
kapacitáskihasználásra vagyunk jogosultak. Sajnos 

túllépik. Mi véleményünk szerint mindenkinek annyi jár a 
víztisztító kapacitásából, amekkora a tulajdoni hányada 

Az teljesen abszurd helyzet, hogy mi beleférünk a 

más használ helyettünk és mi pedig ezt a használatot a 

miatt 2400 személyt kötnek a szennyvízhálózatra. Ezért 
vagyunk olyan helyzetben ma, hogy a víztisztító állomás 
bizonyos települések tekintetében túlterhelt, valahol pedig 
alatta marad. 

Bizonyára a hét település között vitát fog generálni 

összegét tekintve véleményünk szerint úgy kell eljárni, 
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hogy tisztázzuk az egyes kvótákat, azt a lakosság számot, 
amelyet rá tudunk kötni a hálózatra. Megoldás lehet az, 

kvótája, az amikor a csallóközcsütörtöki kvótát használja 

hatására szükség lesz új víztisztító állomás kiépítésére. 
Egy ilyen beruházás anyagi fedezete több millió eurós 
befektetést igényel, ami az önkormányzatra nézve nagyon 
nagy teher lenne.

2022-ben reménykedünk a járványhelyzet 
normalizálódásában. Szeretnénk a megkezdett 
projektjeinket befejezni. Ha lesz rá mód, akkor magától 

határozatot a bicikliútra. Bízunk benne, hogy a játszótér 
átadását már együtt tudjuk megünnepelni. 

ünnepe, a karácsony. Az ünnepvárás községünkben is 

falai közé szorulnak, mely talán így picit meghittebbé, de 

az adventi várakozás örömeire. A nehézségek ellenére a 
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Változatlan lelke-
sedéssel tesszük 
a dolgunkat

Sill Zsuzsa elnök beszámolt arról, hogy a Rajzolj 

elején Dunaszerdahelyen megtartották az ünnepélyes 

értékelést, aminek az idén a Vovoland  adott otthont, ahol 

helyet kapott a gyerekek alkotásaiból  készült kiállítás is. 

A 2021. évi pályázatról Sill Zsuzsa elmondta: „Projektünk 

Berettyóújfaluból is voltak nyerteseink. A kis alkotók 

kaptak.  A rendezvényünk sikeréhez hozzájárult többek 

között Csallóközcsütörtök önkormányzata is.”

hogy a Játékvár tagjai sikeresen megmérettették 

részesült. Szeptemberben még a tervek szerint tudtak 

programjukon, ahol szintén remek alkotások születtek, 

és további versennyel is tudták színesíteni rendezvényt. 

A történet azonban nem folytatódott vidáman, hiszen 

megünnepelni. Egy tombolasorsolást találtak ki, amelyen 

azok a családok, gyerekek vehettek részt, akik a Játékvár 

értékes tombolát sorsoltak ki. A társulás egyik nagy 

hamarosan a nyomdába kerül. 

a karácsonyi vásárra is nagyon sok, szép ajándéktárggyal 

készültek, de ezt is szintén csak az online térben tudták 

megtartani. A tavalyi év nagy sikerére való tekintettel 

az „online ablaknyitás” egy-egy kedves kis meglepetést, 

ajándékötletet tartalmaz azoknak a gyerekeknek, a 

Zsuzsa végezetül kifejezte értékelését, azoknak, akik 

hozzájárultak a munkájuk sikeréhez: „Tisztelettel 

alatt kapott anyagi és erkölcsi támogatást.  Kellemes 
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Kállay Károlytól megtudtuk, hogy épp úgy, mint a többi helyi 
civil szervezet esetében, a koronavírus-járvány teljesen 
megbénította a közéleti munkájukat, a szervezet munkáját. 

bekapcsolódást, részvételt jelentették. Ennek a folyamatáról 

minden évben összesítve leküldik az alapszervezetnek, 

ben két alakalommal, június 14 és 19 között két személy 

fontos elmondanunk, hogy augusztus 11-én a járási 

megválasztották a járási elnökség tagjává. 

semmiféle tevékenységet nem tudtak végezni nagy öröm 

számolhatnak be. Míg 2020-ban 65, addig az idei 
évben 72 tagot tart nyilván a nyugdíjas alapszervezet. A 

megszervezését, amikor a hónap elején autóbuszos 

egyórás hajós kiránduláson vett részt, utána meglátogatták 

órákban megebédeltek a somorjai Bartal pincészetben. 

„Elnökként ezt az egynapos kirándulást nagyon 
pozitívan értékelem, aminek nagyon jó visszhangja 
volt. Természetesen köszönettel tartozunk a község 

a kirándulás nem valósult volna meg. Ám az önkormányzat 
támogatását a klubtevékenység folytán is tapasztaljuk, 
helyet biztosítanak számunkra hivatal üléstermében.”

Majd hozzátette: „A programok szervezésére még 
az októberi hónapot kihasználtuk és október 7-én a 

az volt, hogy hogyan ne legyenek a nyugdíjasok áldozatai 

osztályának munkatársa tartotta. Természetesen 

hogy részt vettünk az adventi koszorú készítésében a többi 
szervezettel karöltve.”

a közösségi munkát más alapokra helyezni, több tagot 
bevonni és több programot szervezni, de sajnos ebben a 

A község nyugdíjasai aktívabb 
közösségi életet terveznek
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Szeptember 2-án a 2021/2022-es tanév olyan fokozott 

a vírus terjedésének megakadályozása céljából a diákokon 
gargalizálós PCR-vizsgálatot végeztek el. Az iskolánkban 

Már nagyon vártuk a találkozást, a tanítást, ami november 
elejéig kemény munkában mutatkozott meg.

következményei miatt át kellett térnünk a távoktatásra, így 

november 5-én tartottuk meg. Egész nap a rét és kert 

Novemberben került sor az 1. és 3. évfolyamos tanulók 

népességén belül tesztelt gyerekekkel összehasonlítva. 
A projekt további célja a gyerekek sport felé való terelése, 
megszerettetése és a veleszületett tehetség minél 
hatékonyabb kihasználása.

Az év során igyekeztünk egyéni versenyeken is részt venni. 

versenyen, mely keretében a gyerekek virtuálisan örökbe 
fogadhattak egy igazi tehenet, és így szórakoztató módon 
tanulhattak a tejtermékek fogyasztásának fontosságáról, 

állatokkal szemben, és megmutassa a diákoknak, hogy a 

újságíróként mérethették meg magukat.

Az elmúlt tanév rendkívül nehéz volt az iskolák, a diákok és 

szemben. Bízzunk benne, hogy ez a tanév kevésbé lesz 
viszontagsággal teli mind a gyerekek, mind a pedagógusok 
számára.

Mgr. Alexandra Ághová, Mgr. Tomáš Sipos

A megkezdett 
tanév értékelése
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„Reménykedünk benne, hogy nem 
lezárással kezdjük az új évet”

fogadták a kicsiket és a nagyobbakat és bár az 
egészségügyi feltételek betartása már ekkor jelezte, hogy 
óvatosságra van szükség. Ekkor maximális létszámmal, 

vették az új alvórészleget, ami nagy örömet okozott.

október végén jelentkeztek, amikor hullámokban 
betegedtek meg a gyerekek és ekkor már változó 
létszámmal voltak jelen a gyerekek az intézményben. 
Ez rányomta a bélyegét az egész évre összeállított 
tematikus programjaik megszervezésére, sajnálkozva 
mesélte, hogy idén is elmaradt az óvoda udvarán a 

nagy örömükre szolgált, hogy a Halloween partyt 
megtarthatták, aminek a jellegzetessége, hogy ilyenkor 

oviban. Ebben az évben a legtöbben boszorkánynak, 

Talán épp emiatt ezt a programot a gyerekek nagyon 

kedveskedtek a gyerekeknek, bár a megbetegedések 
miatt ekkor már kevés gyerek lehetett jelen. Az októberi 

Sajnos a szokásos fellépés megszervezése 
elképzelhetetlen lett volna, mivel október folyamán le 

influenza miatt is az intézmény.
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a várva várt vendég az óvodába. A gyerekek izgatottan 
fogadták, lelkesen számoltak be arról, hogy milyen jók 
voltak az elmúlt egy évben. Miután a Mikulás elmesélte 
honnan érkezett, a tanároktól kapott rövid jellemzés 
alapján egy-egy személyes üzenettel is kedveskedik a 
csallóközcsütörtöki gyerekeknek. Majd a látogatás végén 
a gyerekek lelkesen énekeltek és verseket szavaltak a 

szeretnének kedveskedni egy kis karácsonyváró 
programmal, amit videó formájában megosztanak 
az óvoda Facebook-oldalán keresztül. A karácsony 
témájához kapcsolódóan a mézeskalács sütés nem 

sodorják, formázzák, és természetesen kóstolgatják már 
nyersen, majd végül a szakácsnéni megsüti az elkészült 

végére befalnak minden egyes darabot, még mutatóba 

elmondta: „mivel a lezárás miatt elmaradt, olyan ötletünk 
támadt, hogy a vásárt megszervezzük óvodai szinten. 

Ebbe a kezdeményezésbe mindenki bekapcsolódott, 

karácsonyi díszeket készítettünk a gyerekekkel, többen 
otthonról is hoztak kézzel készített dísztárgyakat. Ezeket 

Nagyon sikeres akciónak vélem az óvodai karácsonyi 

sok kinti játékot fogunk tudni venni a gyerekeknek. 

lezárással kezdjük az új évet, mint tavaly. Nagy kiesés 

hogy tudjuk folytatni a tanítást abban az ütemben, mint 
amilyenben ezt az évet lezárjuk.”
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A legtöbb gólt a 
Csallóközcsütörtö-
ki FC rúgta 
a bajnokságban

ugyanis döntetlent játszottunk. Ekkor másik két csapattal 

nagyon szoros állás alakult ki az élvonalban.

során a hangulat?
Külön nagy öröm számomra, hogy többen hazajöttek a 

és plusz energiákkal látják el a csapatot, ami biztosan a 

és áthidaltuk azokat a hibákat, amelyek az évek során nem 

között. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a legtöbb gólt 
mi rúgtuk a bajnokságban. Tehát mindent összevetve 
nagyon sikeres félévet zártunk.

A célok változtak?
A célok nem változtak. Megpróbáljuk kihozni magunkból 

mint mindenki más. Ha nem sikerülne, akkor sem fogunk 

hazai játékosaink, akiket szeretnénk magunkhoz venni. 
Fontos számunkra, hogy mindenki megkapja az esélyt, aki 
tesz is érte. Úgy vélem, hogy a falusi focinak az a lényege, 
hogy a hazai játékosok mindenképp ott legyenek a pályán.

A tavaszi fordulóban a VI. liga éllovasai ellen többnyire 

mindent befolyásolhat a járványhelyzet, de terveink szerint 

osztályokból csapatokat választani, mivel úgy gondoljuk, 

ellen nyerni nagyobb kihívás, könnyebben láthatóvá vállnak 
a hibák, gyengeségek, amiket ezután könnyebben tudunk 
orvosolni.

Vannak egész kicsi gyerekek, akik csak edzésre járnak. 

ítéltük. Sajnos a félelmünk beigazolódott, az U13-as 
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ugyancsak a járványhelyzetnek, többen olyan sport 

nehezebben rázódtak vissza az edzésütembe, mint a 

kifolyólag a bajnokságon a tabella második felében 
helyezkedünk el. 

problémákról, mert véleményem szerint, amit tudunk, 

problémákat kiküszöbölni. Ennek a beszélgetésnek hála a 
szezon végére az eredmények elkezdtek jönni, látható volt a 

hasonló problémákba fogunk ütközni.

Nagy pozitív változás volt ebben a fordulóban 

otthon, mind idegenben. Véleményem szerint régebben 
kevesebben jártak ki meccsre, most úgy gondolom, hogy 

volt szervezve. Az emberek szívesen töltötték az idejüket a 
pályán, jó focit nézve, és ami fontos, hogy nem fogyott el a 
lelkesedésük.
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Kedves Csallóközcsütörtökiek! 
Kedves Testvéreim! 
Elöljárójában röviden az év legszebb ünnepének 
várakozása idején köszöntelek benneteket. Különleges, 

élünk át. Különleges abban az értelemben, hogy 
makacsságunknak, naivitásunknak és véleményünk 

értelemben ismét korlátozva vagyunk szabadságunkban, 
mindennapi tevékenységeinkben, családi és társadalmi 
életünkben. Nehéz annyiban, hogy bizonyos szabályokat 

korlátlanul a hitünket, nem vehetünk részt a vallási életben, 
nem élhetjük meg a közösségekben, a templomban és 

világra jövetelének megünneplésére készülünk. Minden 

dolgokat valamiféle korlátozásnak veszem, az megkötöz, 
és nem vagyok szabad. Ha a körülményeket és a helyzetet 

úgy értelmezem, hogy Isten szabad gyermeke vagyok, 

amelyekben élünk, nagyon nagy kihívást jelentenek. 
Azonban minden kornak megvoltak a maga nehézségei, 
problémái, eseményei és helyzetei, amelyekben az 
emberek éltek és túléltek. Ebben a helyzetben azt hallom 

hol fognak ajándékot szerezni szeretteiknek, mit fognak 
csinálni és hogyanogják túlélni az ünnepeket, amikor nem 
tudnak utazni, rokonokat látogatni, és ami a legfontosabb, 
mit fognak adni nekik. Hol fognak jó ételeket vásárolni az 
ünnepekre. Ezzel kapcsolatban két gondolat jut eszembe, 
amelyek jellemzik a mai ember gondolkodásmódját, aki 
többnyire csak az anyagi dolgokkal foglalkozik, mint az 
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Szentmisék 
a karácsonyi 

ünnepek alatt

Az Úr születése vigíliájának szentmiséje
 Éjféli szentmise

Ünnepi szentmise - Az Úr születése

A Szent Család ünnepe

Hálaadás az év végén

Újévi ünnepélyes szentmise

Jelenések - Három királyok

Újévi koncertÚjévi koncert

Szentmiiiisék

ajándékok, az ételek, az élvezetek, és megfeledkezik szíve 

készüljön ebben az adventben is. 

mondása: Mit használ nektek, hogy Krisztus egyszer eljött 

És a második: Jézus, az emberek Megváltója egy szegény 
istállóban született az állatok között. Ha kivesszük, 
eltávolítjuk Jézust a jászolból, akkor mi marad nekünk - 

lényegtelen dolgokra koncentráljunk. Használjuk ki ezt az 

az Úr eljövetelére. Töltsük meg az Úr születésének örömteli 

el minden akadályt, amely megakadályozza, hogy Jézus 
bennünk lakjon és rajtunk keresztül munkálkodjon minden 
ember szívében, akivel találkozunk. 

Kívánok mindannyiótoknak kegyelemben teljes, békés 
ünnepeket Jézus születése alkalmából, és Isten áldásainak 

Üdvözlettel Robert Masicza, lelki atya 
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Banyáková Lara     
Bartalos Ladislav    

Bohunický Gregor 
Franó Roland 
Hagarová Jasmína 
Konrádová Annamária 
Lengyel Dorina 
Mierlut Fabian 
Pišta Denis 
Némethová Rebeka 
Olšiak Lukáš 
Siposová Ariana 
Stojková Mia 
Valacsay Botond 
Vrábel Rebeka 
Zsigóová Lisa 

-

évében, Putz Katalin életének 59. évében, Rádó László életének 71. évében, Sárközi František életének 72. évében, 

Peter, Chmurová Iveta, Chmurová Katarína, Ing. Ivan Marian, , Kállay Vivien, Ing. Kiáts Július, Kissová Rozália, Mgr. 

Lesáková Tatiana, Madarás Damian, Nagy František, Ing. Nagy Norbert, Ing. Nagyová Jana, Nagyová Veronika, Olšiak 
Pavel, MUDr. Olšiaková Lucia, Pemba Ngimbi Junior, Trtík Matúš.

-
-

ská Martina, Lehotský József, Magát Alojz, Mogrovics Marián, Moravíková Matilda, Mundi Martin, Mundiová Silvia, 
Ondrášová Nikola, Polúch Jozef, Rajcsányi Peter, Satinová Michaela, Sipos Dominik, Sipos Peter, st., Sipos Peter, ml., 
Síposová Tímea, Tichý Tibor, Tokovicsová Szabina, Turoková Michaela.

Megjelenik: negyedévente, ingyenes kiadvány 
Kiadja a Csallóközcsütörtöki Községi Hivatal 

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

Zodpovedný redaktor: Andrea Hideghéthy
Technický redaktor: Tamás Katona

 

2021.12.23.  (csütörtök)  ZÁRVA   |  23.12.2021 (štvrtok) ZATVORENÉ

2021.12.29. (szerda) ZÁRVA - 29.12.2021 (streda) ZATVORENÉ

2021.12.22.(szerda) 9.00 - 17.00 óra  |  22.12.2021 (streda) 9.00 -17.00 hod
2021.12.29. (szerda)  ZÁRVA  |  29.12.2021 (streda)  ZATVORENÉ
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Hodnotenie 
roka 2021

v minulom roku, aj v tomto roku sa v súlade s rozhodnutím 

vzdelávacie inštitúty a samospráva pripravovali na túto 

obdobia je asi vyhotovenie a zdobenie nášho adventného 

naše sily, a tak sa do tejto práce zapojili všetky miestne 

podujatia. Na postavenie a výzdobu adventného venca 

stavebného povolenia novej obytnej štvrte.

dotácia na vybudovanie detského ihriska. V tomto prípade 

proces verejného obstarávanie v mesiacoch november-

Boli, sú aj iné investície?

stave a výmena strechy bola nevyhnutná. To znamená 
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Aj rozvoj zberného dvora je vo verejnom záujme. Preto sme  

o poskytnutie dotácie na nákup nových kontajnerov a 

dokumentácia na vybudovanie chodníka na  ulici Horný diel, 

vybudovali aj krátky spojovací chodník. 

Ostrove). V 90. rokoch bola vybudovaná pre zhruba 6400-

výkonom zaostáva.

aj odovzdanie nového detského ihriska.
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Milí štvrtočania, drahí bratia a sestry!

období Adventu sa pripravujeme na oslavu narodenín nášho 

beriem ako nejaké obmedzenie, zväzuje ma to a nie som 

Kde nakúpia dobré jedlo na sviatky. V tejto súvislosti ma 
napadajú dve myšlienky, ktoré charakterizuje dnešné 

ozajstnú prípravu svojho srdca, ktoré sa má aj cez tento 

neprišiel do tvojho srdca.

v chudobnej maštali medzi zvieratami. Ak zoberieme, 
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Sväté omše počas 
vianočných 

sviatkov

Svätá omša z vigílie Narodenia Pána
 Omša vo svätej noci

Sviatok Svätej rodiny

Váš Robert Masicza, duchovný otec 

Vyhodnotenie 
začatého 
školského roka

záhrad,  z prírodných materiálov sme si vyrobili krásne 
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vrodené predpoklady.

palce, aby tento školský rok bol menej komplikovaný, aby sa 

Mgr. Alexandra Ághová, Mgr. Tomáš Sipos


