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A májusfaállítás története
A májusfaállítás hagyományának eredetéről az első feljegyzések a XV. századból származnak, gyökerei azonban korábbra
nyúlnak vissza, a hátterében pedig népi, illetve vallási vonatkozások állnak. A májusfa a fiatalság, az újjászületés és a szerelem szimbóluma. Elnevezésében helytálló a hajnalfa, jakabfa
vagy májfa is. A hagyomány szerint a májusfát április 30-ról május 1-re virradóra, az éj leple alatt vagy kora hajnalban díszítették. Voltak kisebbek és nagyobbak is, de mindegyik jellemzője,
hogy színes szalagokat kötöztek az ágaira.
A néprajzi hagyomány szerint a májusfát az udvarlási szándék
kifejezésének céljából állították fiatal legények a kiválasztott
lány háza elé, amit a legények egy csoportja cipelt a lányos ház
elé, rögzítették és színes szalagokkal díszítették.
A májusfaállítás ma is élő néphagyomány, ugyanakkor már
nem eredeti szokásrendszer szerint történik a legtöbb helyen a
felállítása. Kisebb települések, városok főterein, központjaiban
május 1-én gyakran találkozni a hagyományoknak megfelelően
feldíszitett a közösség örömére felállított májusfákkal.
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Ady Endre:

Május
Tündéri május, lombot fakasztó,
Könnyű felöltőt szegre akasztó,
Légy üdvözölve:
Szívet fakasztó, emlék-marasztó...
Járok a korzón, szívembe’ mámor:
Kacagva libben leányka-tábor.
De szép az élet...
Fél óra múlva - zuhog a zápor...

www.stvrtoknaostrove.sk
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Az önkormányzat
szembenéz a gazdasági
nehézségekkel

Őry Péter polgármester decemberben értékelte a 2021.
év önkormányzati tevékenységét, amit nagyrészben a
koronavírus-járvány következményei határoztak meg.
Mint megtudtuk a 2022. év új és sajnos nem kellemesebb kihívásokat hozott.

Hogyan foglalná össze az év eleji történéseket a falu vezetése szempontjából?
Egy mondattal azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik
krízisből kiléptünk, ugyanakkor szinte átmenet nélkül
léptünk be egy új krízisbe. A járvány időszak végén úgy
gondoltuk, hogy talán az idei évbe lezárulhat egy válság
és normalizálódik a társadalmi és a gazdasági állapot a
világban, az országban, illetve településünkön is. Sajnos
ez nem így történik.

Mindenki látja, hogy az orosz-ukrán konfliktus miatt olyan energetikai problémák jelentek meg,
amelyek előtte nem okoztak fennakadást. Ezek a hatások épp
úgy befolyásolja a község működését, mint a családi háztartásokat. Előnyt jelent, hogy a gázárakra vonatkozóan még korábban
lefixált árak lettek meghatározva
a szolgáltatónál, de tudnunk kell,
hogy drasztikus áremelkedés
várható az energetikában, amely
a mostani meglátásunk szerint
komoly gondot fog okozni a községnek. Ennek okát elsősorban
az állami támogatás hiányában
és az egyéb forrásokból származó bevételek hiányában határozzuk meg. A község vezetése számol azzal a lehetőséggel is, hogy nehezen fogjuk
tudni fizetni idejében a gáz és energia számlákat.
A község további fejlődésére is hatással lehetnek ezek a
problémák, ezért kérdéses az előre lépésünk és a napi működésünk biztosítása is. Beláthatatlan következményekkel
járhat az, hogyha például négyszeresére emelkednének az
energiaárak. Eddig évente 12 ezer euróba került a közvilágítás, ugyanakkor a község havi bevétele az államtól 48
ezer euró. Ha négyszeresére emelkednének az energia
árak, akkor a falu működését biztosító havi bevételünkből
egy havi költségből kellene fizetni a villanyszámlára.
Ilyen feltétel mellett nem akarok vészjósló lenni, ám a
további szolgálatásokat, mint a karbantartás, a községi
szemétdíj fizetés, a bérkifizetések, az óvoda és a gyűjtőudvar működtetése sem tudnánk fennakadások nélkül
biztosítani.
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A községben lévő fejlesztések a lakosság igényeit, megelégedését, jólétét szolgálják. Hogyan látja ezek további
megvalósítását?

ni a kivitt hulladékot. Ennek apropóján mondom, hogy az
emelkedő állami illeték miatt vélhetően sajnos újra fog
emelkedni a hulladék-díj.

A településnek a mozgó tőkéje, amivel egy évben tudunk
a kötelező feladatokon kívül ügyet intézni, beruházni
vagy előre lépni az 50-70 ezer euró között van. Ez az ös�szeg attól is függ, hogy kapunk-e az iskola működtetésére többlet támogatást.

A tervek szerint a hitelt milyen projektre fordítják?

Azt is tudjuk, hogy várhatóan 10-12 százalékos lesz az
eurózónában az infláció, tehát jövőre ennyivel fog kevesebbet érni a pénzünk. Azt is látjuk, hogy gyakorlatilag
már nem lehet úgy beárazni egy beruházás költségét,
hogy az két hónap múlva is érvényes legyen, hiszen napi
szinten változnak akár az építőanyag árak is.
Komoly kihívás előtt állunk, és azért is mondtam a beszélgetés elején, hogy a mostani időszakot úgy éljük meg
a falu vezetésének feladataiban, hogy egyik krízisből ki
és még nagyobb krízisbe viszont befelé lépünk. Az idei
év legfontosabb feladata, hogy stabilizáljuk és biztosítsuk a működést, ne kelljen kikapcsolni a közvilágítást,
legyen fűtés az óvodában és iskolában.
Hogyan tudják a beruházások folytonosságát biztosítani?
Komoly elhatározásra jutott a testület. Ugyanis az
emelkedő hitelkamatok ellenére sikerült egy kedvező
és előnyös 0,7 %-os fix kamatozású és hosszú lejáratú
hitelt most a tavasz folyamán felvenni. Ezt azért láttunk
kifizetődőnek, mert az infláció, illetve az építőanyag
áremelkedéseiket látva, arra jutottunk, hogy minél korábban vásároljuk meg az év folyamán tervezett beruházások alapanyagait, annál kevesebb pénzbe fog kerülni
az hosszútávon. Így előre gondolkodva igyekszek a falu
fejlődését biztosítani még a várhatóan nehéz körülmények ellenére is.

Az idei tervekhez a hitelkonstrukció kapcsán még az is
hozzátartozik, hogy a halottasházon tetőt, esetleg ablakot is cseréljünk. Az iskolában lévő tornateremhez egy
önálló fűtésrendszert is szeretnénk kiépíteni, mert a jelenleg 50 éves földbe helyezett fűtésrendszer üzemeltetése hatalmas költségekkel jár.
Kiemelten fontos arról is tájékoztatni a lakosságot, hogy
a gombai közös szennyvíztisztító állomásunk jelenleg
kényszerfelügyelet alatt van. A problémát már korábban
jeleztük. A hét működtető település közül négy annyira
túllépi a nekik járó kapacitást, hogy az állomás nem tud
hatékonyan működni. Ezzel kapcsolatban községünkre
125 ezer eurónyi beruházási költség hárulna, amit a hitelállományból fedezni tudunk, de véleményem szerint az a
legfontosabb kérdés, hogy sikerül-e tisztázni a kapacitási
kérdéseket és rendbe tenni a tisztítóállomás körüli problémákat közös erővel.
A fiatalokat éríntő, elnyúló projektünk az északi lakóövezet kialakítása. A jó hír, hogy megépült a trafóállomás.
Minden építési engedéllyel kapcsolatos dokumentációnk
el van készítve, kizárólag a Környezetvédelmi Hivataltól
várjuk a csatorna építési engedélyt, ami nyilván összefügg a gombai víztisztító állomás kérdésével is.
Ugyanakkor elkezdődtek a játszótér építésének munkálatai, zajlanak a földmunkák, az előkészítés. A közeljövőben megépül a nagy parkban a teljesen új játszótér, melynek elkészülése remélem sok gyermekes családnak fog
a községben örömet okozni.

Konkrétan milyen fejlesztéseket említene?

Nagy pozitívum, hogy a koronavírus válságot követően
végre az idei évben lehet rendezvényeket tartani és falu
lakói ismét közösségi élményekkel gazdagodhatnak.

Terveink szerint most már úgy néz ki, hogy az idei évben
el tudjuk indítani a Felsővégi járdák tatarozását Ez egy
új beruházás. A szükséges térburkoló köveket már előre
megvettük olcsóbban, ezzel már itt a mostani árakhoz viszonyítva 7-8 ezer eurót sikerült megspórolnunk. A gyűjtőudvarban sikerült befejezni a mázsát és elkezdtük mér-

Két hosszú év után végre rendeltetésszerűen ki lett
használva a kultúrház. Volt nyugdíjas évzáró, húsvéti
bál és március 15-ei ünnepség is. Örömömre szolgál,
hogy idén lesz falunap, melynek időpontja július 23.,
szombat, ahol sztárvendégként Szandit köszönthetjük.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Népszámlálás 2021
A 2021-es népszámláláson a „Mi az ön nemzetisége”
kérdésre Csallóközcsütörtökben 1151-en válaszolták
azt, hogy magyarok. A Statisztikai Hivatal honlapján
elérhető adatok szerint az újdonságként bevezetett
második nemzetiségnél további 46-an jelölték meg
magukat magyarként.
A község lakosságának 30 százaléka, 510 ember a többségi nemzethez tartozik. Az össznépesség 70 százaléka
vallotta magát valamely kisebbséghez tartozónak.
A legnagyobb nemzeti kisebbség a magyar, az első
és második nemzetiségként megadottakat összeadva
1197 főt számlál.
Míg 2001-ben 1391, addig 2011-ben 1271, 2021-ben 1197en vallották magukat magyarnak. A 2011-es adattal ös�szevetve csekély fogyás tapasztalható, ugyanakkor, ha
csak az elsődleges nemzetiséget számoljuk, akkor mintegy 120 fővel apadt 10 év alatt a magyarság a községben.
Második nemzetiséget 180-an jelöltek meg, ebből 46-an
magyar, 46-an szlovák, 50-en roma, 33-an pedig egyéb
nemzetiséget határoztak meg.
A megkérdezettek 27 százaléka szlovák anyanyelvűnek vallotta magát, összesen 469 fő. Magyar anyanyelvűként 68 százalék, mintegy 1164 ember határozta meg magát. Roma anyanyelvűnek pedig a lakosság
2 százaléka, 35 ember vallotta magát.

CSALLÓKÖZCSÜTÖRTÖKI HÍRNÖK

Vallás
A Statisztikai Hivatal 2021-es népszámlálási adatai szerint Csallóközcsütörtök lakosságának több
mint háromnegyede (77,7 százalék) római katolikus vallású.
Ez 1332 lakost jelent. A második
legnagyobb csoport a vallási hovatartozás nélküliek, 278 ember, illetve a harmadik csoport, mintegy
70 személy ismeretlen felekezeti
hovatartozást jelölt meg. A református 12, a görögkatolikus 11, az
evangélikus felekezet 10 személlyel van jelen a községben. A vallási térképen a pravoszláv felekezet jelenik még
meg. Ezek az adatok általánosságban Szlovákia lakosságának felekezeti megoszlását követik.

Kor és családi állapot
Csallóközcsütörtök lakosságának több mint kétharmada (70,3
százalék) 15 és 64 év közötti. A
lakosság 13,7 százaléka a 0-14
éves korcsoportba tartozik, a
legidősebb, 65 évnél idősebb
korcsoport a lakosság 15,16 százalékát teszi ki. A községben
élő házas és független családi
állapotú személyek megközelítőleg azonos arányban
vannak – derül ki a 2021-es népszámlálási adatokból.
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Az önkéntes tűzoltók
közösségi tevékenysége

A helyi
nyugdíjas
szervezet
életéből
2022. ápriIis 7-én tartotta évzáró - értékelő közgyűlését a helyi nyugdíjas szervezet. Kállay Károly, mérnök,
a szervezet elnöke beszámolójában elmondta, az utolsó másfél évben a koronavírus-járvány nagyban, bizonyos időszakokban teljes mértékben megbénította a
szervezet munkáját.

A Csallóközcsütörtöki Önkéntes Tűzoltó Testület tagjai
2022-ben eddig nagyobb kárelhárításban nem vettek
részt, viszont aktív szerepet vállaltak a község közösségi programjainak lebonyolításának biztosításában.
Nagy Anaklét parancsnokkal beszélgetésünk alkalmával elmondta, hogy az év eddigi részében nem voltak
olyan esetek, amikor bevetésre lett volna szükség, viszont így részt tudtak venni a község civil szervezetei
által szervezett hagyományos téli, tavaszi programok
biztosításában. Többek között a Vöröskereszt által
szervezett dőrejárás, illtve a Csallóközcsütörtöki Hor-

gászklub szervezésében a májusfaállítása voltak ezek
az alkalmak, amikor a forgalom irányítása és biztosítása mellett a májfa felemelése és helyretétele volt a
feladatuk. Ahhoz, hogy formában tartsák magukat gyakorlatokat szerveztek tagjaik számára. Részt vettektovábbképzéseken is, ezzel is fejlesztve a tudásukat,
felkészültségüket. „Sikerült további fejlesztésekkel
modernizálni a csapat ellátását. Bevetési ruhákat, sisakokat és szivattyút vásároltunk. Ezeket az eszközöket
állami támogatásból szereztük be, amit azért kaptunk,
mert B kategóriába vagyunk besorolva.” – jegyezte meg
a tűzoltó parancsnok.

Az évzáró - értékelő gyűlésüket jelenlétével megtisztelte a község polgármestere, Őry Péter, aki hangsúlyozta
a társadalmi és közösségi összefogás fontosságát, beszélt az önkormányzat előtt álló feladatokról, gratulált a
szervezet választási eredményeihez.
Az évzáró közgyűlés vendége volt Bors Mihály, a járási nyugdíjas szervezet
elnökségi tagja, az országos revíziós -és ellenőrző bizottság elnöke,
a somorjai alapszervezet
elnöke – aki felvázolta a
járási szervezet előtt álló
feladatokat, többek között a járási rendezvények
megszervezését, a digitális iskolázás lehetőségeit
és ugyanakkor beszélt az
országos nyugdíjas szervezet elképzeléseiről és
célkitűzéseiről a nyugdíjemelés területén.
Kállay Károly tájékoztatása szerint az évzáró
közgyűlés egyhangúlag
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megválasztotta a szervezet vezetőségét a következő
választási időszakra, Kállay Károly, Nagy Mária, Hamar Erzsébet, Sághy Katalin, Fridrich Mária személyében. Továbbá a revíziós- és ellenőrző bizottság új tagjait: Elek Mária, Kállay Piroska és Czíferi Zsuzsanna
összetételben.
Visszatekintve az újraindulás kapcsán az elnök pozitívumokról is beszámolt. A közösségi életet már a nyár
is kedvezően érintette, hiszen volt lehetőségük fürdőlátogatáson, illetve nyári balatonfüredi és őszi tátralomnici üdüléseken részt venni. Az élményszerzések sorát
bővítette az egynapos autóbuszkirándulás Pozsonyba,
mely egy dunai hajózással és a dévényi vár környékének
megtekintésével volt egybekötve. A fáradalmakat pedig
a somorjai Bartal pincészetben pihenték ki a látogatók.
Kállay Károly elnököt a jövőre vonatkozó tervekről is
kérdeztük, aki elmondta nagyon sajnálják, hogy az utolsó két évben a karácsonyi vásár megrendezését a pandémia elleni óvintézkedések lehetetlenné tették. Ami a
jövőt illeti, sok tervük van, mint például egy egynapos
kirándulás szervezése, tánctanfolyam indítása, részvétel a járási nyugdíjas szervezet megalakulása 30. évfordulójának ünnepségein. Megemlíthető a jubiláló tagjaik
köszöntése, valamint a részvétel az adventi koszorú díszítésében és a karácsonyi vásáron.
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A Vöröskereszt helyi
alapszervezete is aktívan
kezdte az újévet

Csütörtökben is várja a
Ringató a mamákat és a
babákat

A Vöröskereszt helyi alapszervezetének elnökétől Lazík Károlytól megtudtuk, hogy örömtelien indult a 2022.
év, mivel februárban, a koronavírus-járvány után immár
19. alkalommal sikeresen megszervezték a hagyományos dőrejárást.

Herics Hideghéty Mónika a vezetője
a Csallóközcsütörötökben újra elindított Ringató foglalkozásnak. Mónika
a családjával Szencen él, óvodapedagógiai és nevelő tanár, valamint általános iskolai alsó tagozatos tanár
végzettsége van. Igazi közösségi ember, aki gyermekkora óta érdeklődik a
népzene és néptánc iránt.

Voltak év eleji programok, amik elmaradtak, mint az
évzáró, és a közös véradás. Ehelyett a tagjaink most
még egyénileg oldják meg a véradást, ám vannak előkészületek, hogy ezt is a hagyományaik szerint tudják
lebonyolítani.

Az elnök elmondta: „A múlt év vége felé megemlékeztünk a már nem aktív véradóinkról is, egy kis beszélgetés és vendégül látás keretén belül. Ezt a közösség ös�szetartozása miatt tartom fontosnak.”
A szervezet reagált az ukrán menekültek megsegítésére
is, az összegyűjtött pénzadományt a járási vöröskeresztnek utalták át. Emellett jutott idő a közös kikapcsolódásra is. A tagság Budapesten, a Madách Színházban
megtekintette a Nyomorultak című musicalt.

Elmesélte magáról, hogy megfordult
néhány énekkarban, néptáncegyüttesben. Jelenleg a szenci Schola Hungarica énekkarban énekel. Ezenkívül
évekig cserkészkedett Félben, majd
2013-ban megalapította a szenci cserkészrajt, amely
mindmáig a féli Szent László cserkészcsapat részeként működik.
Mióta foglalkozik a Ringató programmal?
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amelyet főként a magyar néphagyományból merítünk,
ide tartoznak a lovagoltatók, hintáztatók, sétáltatók,
altatók, kéz-kar-lábjátékok. Az ölbéli játékok mellett
élőzenével kísért gyermekdalokat, népdalokat énekelünk, verset tanulunk.

A módszertant 2015 szeptemberében a Ringató tanfolyamon sajátítottam el a Ringató alapítójától Gróh
Ilonától, majd a következő hónapban már el is kezdődtek a foglalkozások Szencen. 2019. januárjában a
csallóközcsütörtöki alapiskola igazgatója, Fehér Anna
kérésére Csallóközcsütörtökben is kezdetét vették a
foglalkozások.

Milyen anyagi vonzata van a részvételnek?

Hogy néz ki egy foglalkozás?

A koronavírus-járvány időszaka alatt, sajnos ezek az
előadások szüneteltek, viszont nagy örömünkre szolgál, hogy már ebben a hónapban már lesznek báb és
babaszínházak, ahova nagy szeretettel várunk minden
kisgyermekes családot!

A Ringató foglalkozások 30 percig tartanak, van egy
fajta menete, „koreográfiája”, amely lehet a szülők
számára spontánnak tűnhet, viszont tervezést, felkészülést igényel, fontos szempont a dal-, illetve a
versválasztás tematikája és a gördülékenység. A
foglalkozás szerves részét képezik az ölbéli játékok,

A Ringatók és a Szülők iskolája és egyéb gyerekelőadások is a Cseperedő program keretén belül valósulnak
meg a Magyarország Kormánya, illetve a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának a támogatásával, így a résztvevőknek teljesen ingyenesek.

További információkat a https://cseperedo.sk/ internetes oldalon, illetve a Facebook-oldalunkon, Ringató
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Csákány-Csallóközcsütörtök – csoportban találnak erről és más programokról is; illetve a Ringató Szencen
csoportban.
Milyen visszajelzéseket kapott a helyi résztvevőktől?
Úgy érzem szeretnek járni Ringatóra, az utóbbi vírusos
időszak nagyon nehéz volt számunkra, viszont örömmel
tölt el, hogy egyre bővül közösségünk – a nehézségek
ellenére is - sok szülő érzi szükségességét kiszállni kicsit a mindennapi „mókuskerékből” és gyermekükre fókuszálni - gyermekükkel minőségi időt eltölteni – zene
által élményt kapni – zene és játék által bensőséges
kapcsolatot kialakítani - néphagyományt, kultúrát megismerni és ápolni, új információkat kapni, újat tanulni és
mindezt közösségben megélni!
A gyermekek fejlődését hogyan segíti a program?
Ahogy már előzőleg említettem, ez egy családi művészeti program, legfontosabb célunk az élménynyújtás. Mindezek mellett csupán néhányat említenék, mint a gyermek
beszédkészsége, bővül szókincse, szocializálódik, nem
utolsó sorban erősödik a szülő-gyermek kapcsolata is.

CSALLÓKÖZCSÜTÖRTÖKI HÍRNÖK

Kiknek ajánlja és miért a foglalkozásokat?
A Ringató foglalkozásokat elsősorban a szülőknek és
gyermekeinek ajánljuk – pár hónapos kortól 3 éves korig várjuk a játszani-énekelni vágyókat. Kihangsúlyoznám, hogy elsősorban szülőknek, nagyszülőknek szól
a tanítás, a gyermekek, ha szeretnének bekapcsolódnak, ha nem, akkor csak figyelnek, gyakori, hogy aztán
otthon kérik az adott dalokat, játékokat. Ezt a családi
művészeti programot azoknak ajánlom, akik át szeretnék élni gyermekükkel a közös játék-éneklés örömét,
érzékennyé, fogékonnyá tenni a zene, a művészet, egyszóval a szép iránt.
Hol és mikor várja a szülőket, nagyszülőket, gyerekeket
itt a községben?
Minden héten hétfőn, 10 órakor kezdünk a csallóközcsütörtöki Játékvár Játszóházban. Júniustól, jó idő esetén szabadtéren, az iskola udvarán szeretném tartani a
foglalkozásokat, melyekre nagy szeretettel várok minden érdeklődőt!

A szelektív
hulladékgyűjtés trendi
az óvodában
Góliás Erika, az óvoda igazgatója foglalta össze az új
év tevékenységeit. Beszámolójában sajnos a betegségek kerültek előre, mivel egészen március közepéig
sok volt a koronavírusos megbetegedés a gyerekeknél
és a családoknál, ami miatt sok gyerek hiányzott az
óvodából. A járvány lecsengése után poszt-covid megbetegedések nehezítették a gyerekek életét. A tavasz
végére kezdett normalizálódni a helyzet. Húsvét környékén a múltban többnyire teljes létszámmal szoktak
működni, most azonban a tapasztalatok szerint ez pi-

cit eltolódott, ám az igazgatónő szerint májustól már
visszatér minden a régi kerékvágásba.
Ezt erősítik az óvodai tematikus programok, melyekkel igyekeznek a gyerekeknek változatos programokat
szervezni. Ezért februárban ovis karnevált tartottak. A
jelmezek, a nyüzsgés, a forgatag elvarázsolta a gyerekeket, ám legnagyobb meglepetés Zsolti bohóc volt,
aki zenés műsorával tovább fokozta a jó hangulatot.
A következő esemény is a misztikum világába invitál-
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A húsvéti ünnepekre műsorral készültek,
részt vettek a tojásfa díszítésében, a helyi
kultúrházban a gyerekek kézműveskedtek,
nyuszikat simogattak. Az óvodások a tojásfa körül elrejtett tojásokat kis kosárkákba és a zsebeikbe szedték össze. A tojásfa
ünnepség után a tojáskeresést még óvodán
belül is megszervezték. Ennek az érdekessége, hogy szándékosan nem csokitojásokat
rejtettek el, próbálják kerülni az édességek
fogyasztását és emiatt gyümölcsökkel kínálták a gyerekeket.
ta a gyerekeket. A busójárás hagyományát ismerték
meg, maszkokat készítettek, hangszereken játszottak,
énekeltek. A szórakozást és a tanulást kötötte össze
a Mesevarázs Bábszínház előadása, ami a ,,A három
kismalac’’ történetét dolgozta fel.
A legkomolyabb projekt, amihez az óvoda csatlakozott a szelektív hulladékgyűjtésről szólt és a Szlovák
Környezetvédelmi Ügynökség hirdetett meg. Erről
Góliás Erika így nyilatkozott: „A projekt keretében tíz
szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas csomagot kaptunk. Egy csomag öt különböző színű táskát tartalmazott, melyek a különféle hulladékok szelektív gyűjtésére szolgáltak. Például a kék színű táskába kellett
gyűjteni a papírt, a narancssárgába a PET palackot,
sárgába a műanyagot. Igyekeztünk úgy szétosztani a táskákat, hogy minden óvodás
megtapasztalhassa a szelektív hulladékgyűjtés alkalmazási módját,
és megtanulja, hogy melyik hulladékot melyik tárolóba kell tennie. A
feladatot otthon is teljesítették. A
gyerekek választhattak, hogy otthon papírt, műanyagot, vagy esetleg
elemet akarnak gyűjteni, és ez által
valósították meg a projektben való
sikeres részvételt. Az óvodában úgy
gyakoroltuk a szemét szétválogatását, hogy az összegyűjtött szemetet
az udvaron közösen válogattuk szét
és helyeztük el a megfelelő táskák
szerint. Meglátásom szerint ez a projekt érzékennyé tette a gyerekeket a
szemetelés területén és a visszajelzések szerint felnőttekre is hatással
tudtak lenni.”

Az elmúlt időszak fejlesztéseiről való kérdésre az
igazgatónő elmondta, hogy tavasszal, amikor már az
időjárás engedte, munkatársaival elkezdték az udvart
szépíteni. Került az udvarra új virágágyás, a kerítésre
virágcserepek és az új játékok sem maradtak el, hiszen egyensúlyfejlesztő játékok, hinták és egy focikapu is segíti a gyerekek vidám időtöltését. Az újítások
nem kerülik el a gyerekek figyelmét, akik nagyra értékelik az új szőnyeget, a hálóteremben az új könyvespolcot vagy a községi hivatal által biztosított színes
nyomtatót is.
Az év végével kapcsolatban nagyon örülnek, hogy két év
után most a kirándulásokat tervezgethetik, melynek nemcsak a gyerekek, hanem a szülők is részesei lesznek.
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Idén is túljelentkezés
van az óvodában
Az óvodánkba május első hetén került sor a gyermekek beíratására a 2022/23-as tanévre. A szülőknek lehetőségük volt a személyes beíratkozásra,
ill. postázni és elektronikusan beadni kérvényüket.
Idén 35 kérvény érkezett az óvodába, melyből 25
csallóközcsütörtöki gyermeké, a többi gyermeket
pedig a környező falvakból íratták be. Ez a szám
még biztosan módosulni fog, ugyanis elképzelhető,
hogy a hónap végéig még íratnak be gyermeket az
óvodába.
Kétosztályos óvodánkba jelenleg 39 gyermek jár.
A kiscsoportba 19, a nagycsoportba pedig 20. A 39
gyermekből idén 8 az iskolaköteles, de ebből hárman a kötelező óvodalátogatás folytatása mellett
döntöttek, így összesen 5 gyermek ballag majd az
óvodából.
A túljelentkezésre való tekintettel úgy döntöttünk
az óvoda fenntartójával, hogy nyitunk egy harmadik osztályt, egy középső csoportot, azzal a céllal,
hogy minél több kérelmet benyújtó család számára
biztosítani tudjuk az óvodai elhelyezést. Terveink
szerint 2022 szeptemberétől az óvodában legalább
65 gyermek kezdi meg az új tanévet.
Az elmúlt évek folyamán sor került az óvoda épületének külső és belső felújítására, melyet Magyarország Kormánya többszázezer euróval támogatott. Az óvoda fenntartója 150 ezer eurónyi
hitel mellett tízezrekkel finanszírozta a tatarozást,
de az óvoda mellett működő szülői munkaközösség is hozzájárult a csoportszobák berendezése,
felszereltsége és a játékkészlet folyamatos megújulásához. Változatos óvodaprogramunk színesebbé teszi az óvodai élet mindennapjait.
Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő években is
legalább ugyanennyi kérvény érkezik óvodánkba.

CSALLÓKÖZCSÜTÖRTÖKI HÍRNÖK

Programok
az iskolában
Február folyamán megrendeztük a farsangi mulatságot
az iskolában. A gyerekek beöltöztek az általuk választott
jelmezekbe. Természetesen nem maradhatott el a legszebb jelmezért folytatott verseny és a várva várt tombola húzás sem.
A Csallóközi Népművelési Központ minden évben meghirdet egy rendezvényt, melynek célja, hogy régiónkban az
ivóvíz és értékes forrásainak védelmét helyezze a középpontba. A szeminárium szervezője meghívott egy szakmai
előadót is, Ing. Izsák Gábort, aki felhívta a figyelmet a klímaváltozásra és a problémákra,
valamint a megoldásokra mutatott rá.
A Föld napja alkalmából április 22- én a mi iskolánkban is programokat szerveztünk, melyek a környezet védelmére hívták fel a figyelmet. A tanulók egyedi plakátokat készítettek
a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban.
Május 6-án anyák napja alkalmából diákjaink
műsorral készültek, mellyel kifejezték hálájukat anyukáik felé.
A Bátor Tábor programja segíti a súlyos vagy
krónikus betegségben érintett gyerekeket és
osztálytársaikat abban, hogy könnyebben
megtalálják a közös hangot. A 2.A és a 3.A
osztállyal két alkalommal találkoztak. A találkozásokkor szó esett a betegségekről, azok
kezeléséről.
Májusban vár ránk a természetiskola, amely
a gyermekek nevelésének és fejlesztésének
egyik leghatékonyabb formája. Napközben
változatos versenyjátékokkal, esténként pedig szórakoztató társasági programmal készülünk a gyerekek nagy örömére.
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A tanév folyamán próbálunk bekapcsolódni minél több
versenybe. Az 1.B és a 2.B osztály tanulói részt vettek a Čitateľský oriešok elnevezésű országos versenyen, ahol két
tanuló sikeresnek bizonyult. Rajzaikkal bejutottak a következő fordulóba. Ugyanez a két osztály részt vett a Kenguru
matematikai versenyen is.
A 3. és a 4. évfolyam tanulói részt vettek a Pytagoriáda
verseny járási fordulóján, mely online formában került
megrendezésre az iskolában.
Júniusban már az év végét várják leginkább a diákok,
ám még ekkor vár még ránk néhány program. Ezek közül
említésre méltó az év végi kirándulás, illetve a kilencedikes tanulók ballagása. Reméljük továbbtanuló diákjaink
megtalálják helyüket az új iskolákban és a pedagógusok
eredményesen zárhatják majd le ezt a tanévet.
Mgr. Ágh Alexandra
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Cél a közösség építése
mellett a magasabb
osztályba való feljutás
A VI. liga tavaszi fordulójának mérkőzéseit sikeresen
teljesítette az FC Csallóközcsütörtök csapata. Kihívóikat rendre maguk mögé utasítva jelentős előnnyel vezetik a bajnokságot. A csapat teljesítményéről, terveiről
Nagy Róbert elnökkel beszélgettünk.

Milyen a csapat, illetve a szurkolók közérzete?
A hangulat az öltözőben a sikereknek hála nagyon jó. Biztos
vagyok benne, hogy nem lesz gördülékeny a bajnokság hátralévő része, de reméljük, hogy az előnyünk kitart. Úgy érzem, hogy már csak mi vehetjük el magunktól a győzelmet.

Milyen kerettel dolgoznak az edzők?
Edzőink Nagy Ernő és Illés Attila, akik velem együtt mindent megtesznek, hogy minél több hazai játékos legyen
a keretben. Nagyon örülök neki, hogy nálunk a keretben
stabilan 7-8 hazai játékos van, akik megállják a helyüket
az V. ligában. A légiósaink is többségében a környéken
élnek, öten vannak Pozsonyból. A legfontosabb a csapatszellem, az egység és a sikeres beilleszkedés. Persze
voltak nehézségek is. Év közben igazolnunk kellett játékosokat, mivel a járvány miatt volt, aki több hétre kiesett.
Egyik fiatal játékosunk sajnos térdsérülést szenvedett,
de bízunk benne, hogy minél előbb felépül. A bő keretnek
hála, a járvány és a sérülések ellenére többségében áthidaltuk a problémákat. Volt egy alkalom, amikor egy mérkőzésre 13 játékossal utaztunk. Ilyen probléma viszont

Reméljük, hogy bajnok lesz. Jelenleg tíz pont az előnyünk a másodikhoz viszonyítva. A bajnokság június
közepén ér véget. A hazai mérkőzéseinket, ha megnyerjük, akkor több mint valószínű, hogy megőrizzük
az első helyünket.
Minden versenyben fontos a győzelem, ezért igyekszünk
mi is mindig nyerni. Tapasztaljuk, hogy ez kihívást jelent
a csapatunk tagjainak. A hozzáállásunk azonban így a
bajnokság vége felé is változatlan, a sikernek pedig nagyon fogunk örülni.
Öt éve várjuk ezt a pillanatot. Nagyon jól kezdtük az
idényt, bizakodva várom a bajnokság hátralévő részét. A
cél mindenképpen az, hogy megnyerjük a bajnokságot és
magasabb osztályba kerüljünk. Azzal számolunk, hogy
picivel nagyobb kihívás lesz a magasabb osztály, anyagilag is megterhelőbb lesz a mérkőzések szervezése, de a
cél mindenképpen az, hogy megnyerjük a bajnokságot és
magasabb osztályba kerüljünk.

féle akciókat tervezünk megrendezni. Egy éjjeli kupában
gondolkodunk. Nemrég sikeresen megtartottuk a húsvéti
bált, ami szerintem nagyon jól sikerült. Bevételre is szert
tettünk és a hangulat is remek volt. Szeretnénk kártyaversenyt is szervezni. Régebben mindig téli időszakban a
kultúrházban szerveztük, de most úgy gondoltuk, hogy az
éjjeli kupa után pár héttel a focipályán kényelmesen sort
keríthetünk erre a programra.

Nyilván sokakat érdekel a magasabb osztály anyagi háttere. Honnan tervezik előteremteni az ehhez szükséges
forrásokat?

További bevételre a belépőkből számítunk. A magasabb
osztályban magasabb a belépőjegyek ára is. Jelenleg egy
euró, ott már két euró lesz. Többlet bevételt várunk a derbikből is. Mivel a magasabb osztály csapatai itt vannak
a környékünkön - mint Lég, Csenke, Nagymagyar, Jányok,
Illésháza, Jóka - valószínű, hogy az ellenfeleink szurkolói is kilátogatnak a mérkőzésekre. Ezenkívül igyekszünk

Az Önkormányzat a legnagyobb támogatónk. Azonban
mindenképpen igyekszünk mi magunk is hozzájárulni a
költségekhez, bízom benne, hogy sikerülni is fog. Külön-

nemcsak minket érintett, hasonló problémákkal küzdött
a többi csapat is.

majd szponzorokat is megszólítani, még a bajnokság
kezdete előtt.

Bajnok lesz az FC Csallóközcsütörtök?
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A szurkolóktól is megkapjuk a kellő támogatást. Voltak
gyengébb meccseink, de úgy látom, hogy a nézők bizalmat szavaztak és a nehéz percekben is kiállnak a csapat
mellett. Nagyon hálásak vagyunk a szurkolóinknak. Volt
olyan mérkőzés, ahol a vereség ellenére a nézőközönség
őszintén meg tudta tapsolni a csapatot. Fontosabb mec�cseinken a nézők száma elérte a 300-at, ami szerintem
nagyon szép szám. Úgy vélem, hogy a helyi foci a nézők
számára közösségépítő erővel is rendelkezik, lehetőséget biztosít arra, hogy együtt legyenek, találkozzanak barátok és ismerősök egyaránt.
Az utánpótlásról milyen hírek vannak?
A gyerek-csapatok közül az U13 működik versenyszerűen, ők bajnokságot játszanak. Nekik sajnos ez a tavasz
nem úgy sikerült, ahogy eltervezték. Voltak srácaink, akik
különféle okok miatt kimaradtak a csapatból. Volt, aki a
járvány után egyéni sportokra tért át, és sajnos ennek a
két-három meghatározó játékosnak a kiesése problémát
okozott. Volt, aki hajlandó is lett volna a csapatban ját-
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szani az egyéni sport mellett, de az edzések ütközése
miatt ez sem volt megoldás.
Viszont most már kezdenek
helyre rázódni, ami az eredményeken is kezd látszani.

kétezer euró büntetést kell fizetnünk. Hivatalosan kaukciónak nevezik, ami azt jelenti, hogy a nem nevelő csapatok
befizetéseit visszaforgatják a klubokhoz pontok formájában. Mi is szoktunk kapni ilyen forrásokból támogatást,
amiből dresszeket, felszerelést tudunk vásárolni.
Mit lát az utánpótlásnál a legnagyobb kihívásnak?

Az U9-es csapatnak csak
edzéseket tartunk. A szülők
felé mindenképpen azt szeretnénk sugallni, hogy a foci
nem egy sportkör, ahova egyszer elmegy a gyerek, ha kedve tartja, hanem egy olyan
közösség, ahol egymásra vagyunk utalva és felelősséggel tartozunk egymás iránt.
Jövőre tervezzük indítani az U9-es csapatot is a bajnokságban. Ezt mindenképp meg szeretnénk lépni, mivel a
felnőtt csapat magasabb osztályba lépése megköveteli,
hogy két ificsapatot indítsunk bajnokságban. Ha nem így
teszünk, akkor ezer euró büntetést kapunk csapatonként.
Tehát, ha nem indítjuk sem az U9-et, sem az U13-at, akkor

A srácoknál egy edzővel tevékenykedünk. A munkája nagyon fontos és az egész hetet átfogja. Tadial Peter edző
nagyon jó és elhivatott munkát végez, hétfőtől-péntekig
foglalkozik a fiatalokkal. Hétfőn U13-al edz, kedden U9el, szerdán U13 mérkőzés van, csütörtökön U9 edzés és
pénteken U13 mérkőzés. Nagyon nagy előnyünk, hogy az
edzőnk kétnyelvűen kommunikál az edzéseken. Volt olyan,
hogy ez miatt a környékről fiatalok igazoltak át hozzánk,
mert a falujukban nem tudtak velük az anyanyelvükön
kommunikálni. Vannak olyan fiatal 5-6-7 éves gyerekek,
akik kevesebbet értenek szlovákul, és zavarja őket, hogy
nem megfelelően tudják érteni az edzőt. Nagy eredménynek tekintem, hogy a kicsiknél most van 18-20 gyerekünk,
amit nagyon jó alapnak értékelek az indulásra.
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A jókedvű adakozót
szereti az Isten
Az utóbbi időben abban az illúzióban éltünk, hogy olyan
témák, mint a háború, éhínség, üldöztetés, migránsok,
emelkedő árak, infláció nem érintenek bennünket.
Szándékosan mondom ezt, mert ez a hit az emberek
között széles körben elterjedt. Az első jelek két éve érkeztek, amikor a világot egy alattomos és kiszámíthatatlan világjárvány sújtotta, amelynek következményeit
ma is érezzük: egészségügyi problémák, megszakadt
emberi kapcsolatok. Ezek után arra ébredünk, hogy
szomszédunknál háború dúl, melyről azt gondoljuk,
hogy ez minket egyáltalán nem érint. Idővel rájövünk,
hogy ez jobban érint bennünket, mint gondoltuk. Találkozunk emberi szenvedéssel, üldöztetéssel, pusztítással, gyűlölettel. De ott van a szolidaritás, az együttérzés, az empátia, a segítség hulláma is. És itt teljesen
megmutatkozik az emberek jelleme. Amint megtudtuk,
hogy a segítségre szoruló emberek menekülnek, cselekedni kezdtünk. Segélyhullám indult el minden országban és a plébániánkon is. Emberek kerestek meg,
hogy szeretnének segíteni, szállást, segítséget adni. A
katolikus egyház által nyújtott segítséget a Katolikus
Karitász az egyházközségi jótékonysági szervezetekkel együtt biztosítja be. Kezdettől fogva tudtuk, hogy
a segítségnek szisztematikusnak és hosszútávúnak
kell lennie. Szinte biztos volt, hogy a konfliktus egyik
napról a másikra nem oldódik meg. A keresztény ember feladata, hogy segítsen a rászorulónak és ez a segítségnyújtásban teljes mértékben megmutatkozott.
Plébániánkon a Mária Légióval együttműködve minden
évben élelmiszergyűjtést szervezünk a rászorulóknak
a „ Plody pôstneho sebazaprenia” projekt keretében.
A hívők a böjt alatt lemondanak az ételről, amit pedig
elvisznek a templomba, a Nagyhéten kiosztásra kerül
azoknak, akiknek a legnagyobb szüksége van rá. Idén
a szociálisan rászorultak mellett olyan ukrajnai menekült családokat is bevontunk, akik plébániánkon élnek,
nemcsak közvetlenül Csallóközcsütörtökben, hanem
Csákányban és Békén is. Legalább ezzel a kevéssel segítettünk enyhíteni a szenvedést és a nyomort a rászorulóknak. Ez a keresztény ember életének értelme és

küldetése: meglátni mások szenvedését, segítőkésznek lenni. A keresztény ember feladata, hogy segítsen
anélkül, hogy visszakapná, valamint hogy nagylelkű és
kitartó legyen a szeretetben.
A Korintusiaknak írt II. levél 9. fejezetének 6-8-ig terjedő versei szerint: ,,Azt mondom ugyanis: Aki szűken vet, szűken is arat; s aki bőven vet, bőven arat.
Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű
adakozót szereti. Isten elég hatalmas ahhoz, hogy bőven megadjon nektek minden adományt, hogy mindig
és minden tekintetben bőven ellátva készen legyetek
minden jótettre.“
Masicza Robert, lelki atya
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Fogadóórak a
községházán
Úradné hodiny
obecného úradu
Hétfő - Pondelok
8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
Szerda - Streda
8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30
Péntek - Piatok
8:00 – 12:00

A mi kis lexikonunk

SPRAVODAJ
OBČASNÍK ŠTVRTOČANOV

Naša malá kronika

MÁJ - 2022

|

XVIII. ROČNÍK

|

1. ČÍSLO

Újszülötteink – Novorodenci
Galamboš Pavol
Rybanská Rebeka
Stermenszky Fülöp
Fájdalommal búcsúztattuk - Odišli od nás
Kurucz Károly, életének 72. évében
JUDr. Almáši Gabriel, életének 59. évében

Fogadóórák az
építéshatósági
hivatalban
Stránkové hodiny
stavebného úradu
Szerda - Streda
9:00 – 12:00, 13:00 – 16:30

A gyűjtőudvar
nyitvatartása
Otváracia doba
zberného dvora

Tradícia stavania MÁJA

Szerda - Streda
9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

K jarným mesiacom neodmysliteľne patria aj dávne tradície. Jednou z nich
je aj stavanie mája. Tradícia stavania májov je vskutku krásnou ľudovou tradíciou našich predkov. Už staroveké národy si umiestňovali máje pred domy
na znak dobrej úrody, hojnosti a na ochranu pred zlými chorobami a duchmi.

Szombat - Sobota
9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Jana Pavlíková:

Ročné
obdobia
Konečne prikvitlo leto.

HÍRNÖK – a csallóközcsütörtökiek lapja
Megjelenik: negyedévente, ingyenes kiadvány
Kiadja a Csallóközcsütörtöki Községi Hivatal
Vám tér 1, 930 40 Štvrtok na Ostrove, IČO: 305 731
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Vychádza: štvrťročne, nepredajný výtlačok
Vydáva Obecný úrad Štvrtok na Ostrove
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Felelős szerkesztő: Hideghéthy Andrea
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Zodpovedný vydavateľ: Péter Őry starosta
Zodpovedný redaktor: Andrea Hideghéthy
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adhatják le olvasóink.

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

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového
života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie
postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v
tejto súvislosti označuje ako máj.

Čo nám nesie? Náruč kvetov.

Máj stavia obyčajne mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádza, a ich stavanie je
rozšírené na celom území Slovenska. Stavajú sa v predvečer prvého mája.
Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy (najčastejšie jedle alebo smreky)
zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami.

Keď ti slnko pošle božtek,

Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes, stavia sa však
zväčša jeden ovenčený strom uprostred dediny alebo hlavného námestia.

Obilie aj poľné maky,
modré nebo, lienky, vtáky.

pehy ozdobia tvoj noštek.
Nehnevaj sa, to sa stáva,
keď sa slnko s letom hráva.

www.stvrtoknaostrove.sk
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Obec čelí ekonomickým
ťažkostiam
Výhodou je však, že u dodávateľov plynu sa už skôr zavádzali fixné tarifné ceny, treba
si však uvedomiť, že aj v energetickom sektore sa očakáva
drastické zvyšovanie cien, čo
podľa našich odhadov bude
mať negatívny vplyv aj na
našu obec. Dôvody takého vývinu vidíme v absencii podpory
zo strany štátu, ako aj v nedostatku príjmov pochádzajúcich
z iných zdrojov. Vedenie obce
ráta aj s tou možnosťou, že veľmi ťažko budeme môcť včas
uhrádzať tohtoročné faktúry za
plyn a energiu.
Starosta Péter Őry v decembri hodnotil prácu samosprávy v roku 2021, ktorú v značnej miere označila
pandémia Covid-19. Ako sme sa dozvedeli, aj rok
2022 priniesol nové výzvy, ktoré ani v tomto prípade
nie sú príjemnejšie.
Ako by ste zhrnuli diania na začiatku roka z hľadiska vedenia obce?
V krátkosti by som mohol uviesť len to, že sme sa dostali z jednej krízy, ale zároveň skoro bez prechodnej
fázy sme sa dostali do novej krízy. Na konci pandémie
sme si mysleli, že v tomto roku sa možno ukončí kríza
a po celom svete – tak aj v našej republike, v našej
obci - sa normalizuje spoločenská a ekonomická situácia. Žiaľ, nie je tomu tak.
Každý vidí, že v dôsledku ukrajinsko-ruského konfliktu
sa vyskytujú také energetické problémy, ktoré predtým
nespôsobili výpadky. Tieto problémy ovplyvňujú prevádzkovanie obce rovnako ako aj chod domácností.

Tieto problémy ovplyvňujú ďalší rozvoj našej obce,
preto je otázne nielen naše napredovanie, ale aj zabezpečovanie každodennej prevádzky obce. Nepredvídateľné dôsledky môže mať také zvyšovanie cien,
ktoré počíta až so štvornásobným zvýšením cien
energie. Verejné osvetlenie nám zatiaľ stálo ročne
12 000 eur, kým mesačný príjem obce zo štátnej pokladnice predstavuje 48 000 eur. Ak by sa ceny energie
vzrástli o štvornásobok, tak by sme na verejné osvetlenie minuli mesačnú dotáciu.
Nechcem byť veštcom zlých správ, ale v tomto prípade
by sme nedokázali uhradiť údržbárske práce, poplatky
za odvoz komunálneho odpadu, nemohli by sme platiť
mzdy, zabezpečiť plynulý chod materskej školy či zberného dvora.
Inovácie v obci slúžia na uspokojenie nárokov obyvateľov
obce, na zabezpečovanie ich blahobytu. Ako vidíte ich
ďalšiu realizáciu?

Pohyblivý kapitál obce , ktorý slúži na financovanie
neplánovaných investícií a pokrytie nepredvídaných
výdavkov, sa pohybuje medzi 50-70 000 eurami. Výška
tejto sumy závisí aj od toho, či dostaneme viac dotácií
na chod školy či nie.
Už aj to je známe, že inflácia v eurozóne pravdepodobne vyšplhá až na 10-12 %, takže o rok hodnota našich
peňazí o toľko percent klesá. Vidíme aj to, že je prakticky nemožné určovať cenovú reláciu investície tak, aby
bola platná aj o dva mesiace, lebo aj ceny stavebných
materiálov sa zvyšujú zo dňa na deň.
Stojíme pred vážnou výzvou, práve preto som uviedol
na začiatku nášho rozhovoru, že súčasnú dobu definujeme ako dobu, keď sme sa dostali z jednej krízy preto,
aby sme vstupovali do ďalšej ešte väčšej krízovej situácie. Najdôležitejšia úloha tohto roka je preto to, aby
sme stabilizovali a zabezpečovali chod obce, aby sme
nemuseli vypnúť verejné osvetlenie, aby vykurovanie v
škôlke a škole fungovalo.
Ako dokážete zabezpečiť plynulosť investícií?
Náš zastupiteľský zbor dospel k vážnemu rozhodnutiu.
Na jar sa nám podarilo získať veľmi výhodný dlhodobý
úver s fixnou úrokovou sadzbou 0,7 %. Pokladali sme
to za výhodné preto, lebo inflácia a zvyšujúce sa ceny
stavebných materiálov nás presvedčili, že čím skôr kúpime materiály potrebné na realizáciu plánovaných investícií, o to budú investície dlhodobo finančne výhodnejšie. Aj tak, mysliac dopredu, sa snažím zabezpečiť
ďalší rozvoj dediny, a to aj napriek očakávaným ťažkým
okolnostiam.
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Podľa plánov na čo využívate už spomenutý úver?
V tohtoročných plánoch v súvislosti s plánovaným využívaním úveru rátame aj výmenou strechy, prípadne
aj okien na dome smútku. V škole by sme chceli vybudovať samostatné vykurovanie telocvične, lebo prevádzkovanie súčasného, už 50-ročného vykurovacieho
systému s podzemným potrubným je finančne veľmi
náročné.
Je výsostne dôležité, aby sme informovali obyvateľov
o tom, že v súčasnosti je spoločná čistička odpadových vôd v Hubiciach pod núteným dozorom. Tento
problém sme už skôr naznačili. Zo siedmich prevádzkujúcich obcí štyri v takej miere prekročujú dohodnuté kapacity, že čistička nemôže efektívne pracovať. V
tejto súvislosti by naša obec mala počítať až so 125
tisíc eurovou investíciou, čo by sme mohli pokryť vďaka úveru, ale podľa mňa je omnoho dôležitejšie, či sa
nám podarí spoločnými silami objasniť otázky okolo
kapacity čističky a riešiť vzniknuté problémy
Náš dlhodobý projekt vybudovanie severnej obytnej
zóny sa týka mladých. Dobrá správa je, že sa už vybudovala trafostanica. Celá dokumentácia týkajúca
sa stavebného povolenia je pripravená, čakáme len
na povolenie stavby kanalizácie od Úradu životného
prostredia, čo ale súvisí s problémami okolo čističky
v Hubiciach.
Súčasne sa však začali práce na stavbe detského ihriska, prebiehajú zemné práce, príprava terénu. V blízkej
budúcnosti vo veľkom parku sa vybuduje úplne nové
detské ihrisko, ktoré – dúfame – prináša radosť mnohým rodinám.

Ktoré investície by ste konkrétne spomínali?
Podľa našich plánov už teraz vyzerá na to, že ešte v
tomto roku začneme s rekonštrukciou chodníkov na
Hornom dieli. Je to nová investícia. Potrebné dlažobné kocky sme už skôr nakúpili lacnejšie, čím sa nám
podarilo ušetriť 7-8 tisíc eur v porovnávaní s dnešnými
cenami. V zbernom dvore sme dokončili váhu a začali
sme vážiť odpad. V tejto súvislosti by som pripomenul,
že v dôsledku zvyšovania štátnych poplatkov, žiaľ, asi
znova sa zvýši poplatok za odvoz smeti.

Veľkým pozitívom je aj to, že v tomto roku po koronavírusovej kríze znova môžeme zorganizovať rôzne akcie,
vďaka čomu sa obyvatelia našej obce znova budú o
mnoho zážitkov bohatší. Po dvoch dlhých rokoch sa
znova využíva kultúrny dom. Mali sme výročné posedenie klubu dôchodcov, konal sa veľkonočný ples a
uskutočňovali sa oslavy 15. marca. Veľmi ma teší, že
v tomto roku 23. júla, v sobotu, oslavujeme Deň obce,
keď privítame u nás hviezdu dňa, Szandi. Každého srdečne očakávame.
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Sčítanie obyvateľov 2021
Pri sčítaní obyvateľov v roku 2021 na otázku „Aká je
vaša národnosť?” odpovedalo 1151 obyvateľov zo Štvrtku na Ostrove, že sú Maďari. Podľa údajov dostupných
na webovej stránke Štatistického úradu sa v druhej kategórii národnosti, ktorá bola zavedená ako novinka,
prihlásilo k maďarskej národnosti ďalších 46 osôb.
Približne 30 percent obyvateľov obce, 510 ľudí, patrí k
väčšinovej etnickej skupine. 70 percent z celkového počtu obyvateľov sa hlásilo k menšine.
Najpočetnejšou národnostnou menšinou je maďarská,
ku ktorej sa prihlásilo 1 197 osôb, spolu s prvou a druhou
národnosťou.
Kým v roku 2001 sa k maďarskej národnosti prihlásilo 1
391 ľudí, v roku 2011 1 271 ľudí a v roku 2021 tento počet
bol 1197. V porovnaní s rokom 2011 došlo k miernemu
poklesu. Ak počítame len primárnu národnosť, počet
obyvateľov maďarskej národnosti v obci sa za 10 rokov
znížil približne o 120 osôb.
K druhej národnosti sa prihlásilo 180 osôb, z toho 46
maďarskej, 46 slovenskej, 50 rómskej a 33 inej národnosti.
Z celkového počtu respondentov sa 27 percent prihlásilo
k materinskému jazyku slovenskému, spolu 469. 68 percent, teda približne 1 164 osôb, sa označilo za osoby hovoriace po maďarsky. K rómskej národnosti sa prihlásili
2 percentá obyvateľov, teda 35 osôb.

OBČASNÍK ŠTVRTOČANOV

Náboženstvo
Podľa údajov Štatistického úradu zo sčítania obyvateľov v roku
2021 je viac ako viac ako tri štvrtiny (77,7 percenta) obyvateľov
Štvrtku na Ostrove rímskokatolíckeho vierovyznania, čo znamená 1332 obyvateľov. Druhou
najpočetnejšou skupinou sú ľudia bez náboženskej príslušnosti,
278 osôb, a tretia skupina, približne 70 osôb, uviedla neznámu
náboženskú príslušnosť. Reformované vierovyznanie je v obci zastúpené 12 osobami,
gréckokatolícke 11 osobami a evanjelické 10 osobami. Na náboženskej mape je prítomné aj pravoslávne
vierovyznanie. Tieto údaje vo všeobecnosti kopírujú
rozloženie obyvateľstva na Slovensku.

Vekové skupiny a rodinný stav
Viac ako dve tretiny (70,3 percenta) obyvateľov našej obce
sú vo veku 15 až 64 rokov. 13,7
percenta obyvateľov je vo vekovej skupine 0-14 rokov, zatiaľ čo
najstaršia veková skupina nad 65
rokov tvorí 15,16 % obyvateľstva.
Podiel vydatých a nevydatých osôb v obci je podľa údajov zo sčítania obyvateľov v roku 2021 približne rovnaký.
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V našej obci
čoskoro
pribudne
nové detské
ihrisko
„Rodinka“
Obec bol úspešný vo výzve Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a získal na ihrisko dotáciu vo
výške 50 000 €. Súčasťou ihriska bude kolotoč, hojdačka hniezdo, pieskovisko, reťazové hojdačky a veľká loď Nina. Ďalším inovatívnym prvkom ihriska bude
fitdráha z agátového dreva, ktorá preverí koordinačné
schopnosti detí. Vybuduje sa aj altánok na posedenia,

osadia sa lavičky, smetný kôš a infotabuľa. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce ktoré sú už hradené z
rozpočtu obce.
Výstavbou detského ihriska obec prispeje k vytvoreniu priestoru pre užitočné trávenie voľného času a
miesta na stretnutie a oddych pre deti aj rodičov.

7

8

VZDELANIE

Aj tento rok je veľ ký
záujem o materskú školu
Zápisy do materskej školy na školský rok
2022/23 prebiehali v prvý májový týždeň. Rodičia mali možnosť podať prihlášku osobne,
poštou a aj elektronicky. Do polovice mája
sme obdržali 35 prihlášok, z toho 25 od detí
s trvalým pobytom v obci. Prihlášky sme dostali aj od rodičov z okolitých obcí. Predpokladáme, že počet prihlášok sa ešte zvýši do
konca mesiaca.
Našu dvojtriednu materskú školu navštevuje
momentálne 39 detí. V malej skupine máme
19 detí, z ktorých traja sa rozhodli pokračovať
v povinnom predprimárnom vzdelávaní. V júny
sa rozlúčime s piatimi deťmi, ktoré nastupujú
v septembri do základnej školy.
Na základe zvýšeného záujmu o materskú
školu sme sa rozhodli so zriaďovateľom, že
otvoríme tretiu triedu. Našim cieľom je uľahčiť a pomôcť rodičom v umiestnení ich detí do
materskej školy. Od septembra 2022 začne
u nás školský rok aspoň 65 detí.
V priebehu minulých rokov sme zrekonštruovali vonkajšie a vnútorné priestory našej materskej školy. Celkovú rekonštrukciu podporila Vláda Maďarskej republiky státisícmi eur.
Samospráva obce okrem úveru vo výške 150
tisíc eur prispela desiat tisícami z vlastného
rozpočtu. Nápomocné bolo aj rodičovské
združenie a zapojením sa do rôznych projektov sa nám podarilo zveľaďovať i zariadenie
tried a zabezpečiť deťom nové hracie prvky
ako aj hračky. Náš Školský vzdelávací program
umožňuje spestrenie každodenného života
našich škôlkarov.
Veríme, že aj nasledujúce roky sa ku nám prihlási aspoň toľko detí, ako aj tento školský rok.

OBČASNÍK ŠTVRTOČANOV
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Programy v škole
V mesiaci február sme usporiadali karneval. Naši žiaci sa mohli zabaviť v
maskách. Súčasťou karnevalu bola aj
súťaž o najkrajšie masky a dlho očakávaná tombola.
Žitnoostrovské osvetové stredisko už pravidelne každý rok pripravuje podujatie,
ktorého cieľom je zamerať pozornosť na
ochranu pitnej vody, jej vzácnych zdrojov
v našom regióne. Dňa 24. marca 2022 sa
pedagógovia zo slovenskej školy zúčastnili
metodického dňa v klubovni ŽOS. Organizátor seminára hostil odborného lektora
Ing. Gabriela Izsáka, ktorý poukázal na klimatické zmeny v životnom prostredí - problémy a riešenia s následnou diskusiou.
Pri príležitosti Dňa Zeme - 22.4. sa v našej škole uskutočnili aktivity, ktoré upozornili na dôležitosť ochrany životného
prostredia. Žiaci vytvorili jedinečné plagáty o separovaní odpadu.
Aj deti v našej škole vyjadrili vďačnosť
mamám v podobe vystúpenia ku Dňu
matiek, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.5.
Programy nadácie Bátor Tábor pomáhajú
deťom, ktoré sú vážne choré. Spoločne školákom pomôžu chápať a prijímať inakosť, trénovať empatiu
a posilniť kamarátstva. S triedami 2.A a 3.A sa stretli dvakrát. Počas stretnutí hovorili o chorobách a o ich liečení.
V máji nás čaká ešte škola v prírode, ktorá je jednou
z najúčinnejších foriem vzdelávania a rozvoja dieťaťa.
Čakajú na nás rôzne súťažné hry a po večeri zábavno-spoločenský program.
Počas roka sa snažíme zapojiť do jednotlivých súťaží.
Triedy 1.B a 2. B sa zapojili do celoslovenskej čitateľsko - výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok. Dvaja súťa-

žiaci sa postúpili do ďalšieho kola. Tie isté triedy sa zapojili do matematického súťaže Matematický klokan.
Žiaci 3. a. 4. ročníka sa zúčastnili okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Naši žiaci súťažili online formou.
V priebehu júna nás čakajú ďalšie programy. Z nich za
pozornosť stojí koncoročný výlet a slávnostná rozlúčka s deviatakmi. Dúfajme, že ich zvládneme a úspešne
uzavrieme tento školský rok.
Mgr. Alexandra Ághová
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DUCHOVNÝ ŽIVOT

Ochotného darcu miluje
Boh
V posledných časoch sme
žili v ilúzii, že témy ako vojna, hlad, prenasledovanie,
migranti, zdražovanie, inflácia a pod. sa nás netýka.
Hovorím to zámerne, lebo
toto presvedčenie bolo medzi ľuďmi rozšírené. Prvé
signály prišli pred dvoma
rokmi, keď svet postihla
zákerná a nevyspytateľná
pandémia, ktorej následky
pociťujeme dodnes. Či už
zápasiac so zdravotnými
problémami alebo aj narušenými medziľudskými
vzťahmi. A do tohto všetkého sa prebudíme do vojny u
našich susedov mysliac si,
že sa nás to celkom netýka. Postupom času zisťujeme, že sa nás to dotýka viac,
než sme si mysleli. Stretávame sa s ľudským utrpením,
prenasledovaním, ničením, nenávisťou. Ale prichádza
aj vlna solidarity, spolucítenia, empatie, pomoci. A tu
sa naplno ukazuje charakter ľudí. Akonáhle sme sa dozvedeli, že utekajú ľudia, ktorí potrebujú pomoc, začali
sme konať. Rozbehla sa vlna pomoci vo všetkých krajinách a tiež v našej farnosti. Ľudia ma oslovovali, že
by radi pomohli, poskytli ubytovanie a pomoc. Pomoc
za katolícku cirkev zastrešuje Katolícka charita v spolupráci s farskými charitami. Od začiatku sme tušili, že
tá pomoc musí byť systematická a dlhodobá. Bolo to
takmer isté, že ten konflikt sa nevyrieši zo dňa na deň.
Úloha kresťana je byť nápomocný človekovi v núdzi.
A to sa naplno prejavilo v poskytovaní pomoci. U nás
vo farnosti každý rok v spolupráci s Máriinou légiou
organizujeme potravinovú zbierku pre núdznych pod
projektom „Plody pôstneho sebazaprenia“. Veriaci počas pôstu sa zriekajú jedla a čoho sa zrieknu, prinesú
počas pôstu do kostola a počas Veľkého týždňa sa to

rozdelí tým, ktorí to najviac potrebujú. Tento rok sme
do projektu zahrnuli okrem sociálne odkázaných aj rodiny utečencov z Ukrajiny, ktorí bývajú v našej farnosti.
Či už priamo vo Štvrtku na Ostrove, alebo aj v Čakanoch a v Mierove. Aspoň touto trochou sme prispeli k
zmierneniu utrpenia a biedy a pomohli tým, čo to potrebujú. A to je zmyslom a životným poslaním kresťana.
Vidieť utrpenie iných, byť nápomocný. Úloha kresťana
je pomáhať, bez toho, žeby sme to dostali naspäť. Byť
štedrý a v láske vytrvalý.
2. Kor. 9, 6-8 : „Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj
žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak,
ako si zaumienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje. A Boh má moc
rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo
všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok.“
Robert Masicza, duchovný otec

