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Az új bérlakások már csak az átadásra várnak. / Nové nájomné byty čakajú už len na odovzdanie. 
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Vážení Čiernobrodčania! 

 

Verím, že rok 2014 bude rokom, v ktorom sa nám podarí posunúť sa vpred pri riešení 
našich každodenných problémov v obci a pokračovať v jej rozvoji. Všetky  investície, ktoré 
realizujeme na území našej obce, získavame  z eurofondov alebo z vlastného rozpočtu obce. 

 
Tento rok sa zameriame na terénne úpravy a skrášlenie verejných priestranstiev  

výsadbou okrasných drevín. Pred základnou školou na verejnom priestranstve osadíme nové 
hojdačky, ktoré určite s veľkou radosťou privítajú naše detičky. Plánujeme zrekonštruovať 
budovu základnej školy, kde by sme potrebovali vymeniť okná a zatepliť fasádu. Cez leto by 
sme chceli uskutočniť rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove ZŠ a  dokončiť 
rekonštrukciu jedálne.  

 
Som rád, že v našej obci sa rozbieha kultúrny život a podpora mladých. V budove materskej školy funguje 

„fitnes and gim“, kde je možné si trochu zacvičiť. V kultúrnom dome si záujemcovia môžu zacvičiť jógu a tí najmladší 
si môžu zatancovať moderné tance. Od vlaňajšieho roku funguje organizácia mladých VISZ. Jej členovia organizujú 
podujatia ako pre malých, tak aj pre veľkých. Som presvedčený, že aktivita, ktorá sa rozmnožila v kultúrnom živote, je 
správnou cestou, ktorou sa upevňuje spolupatričnosť k obci a k jej obyvateľom tak, aby sa nám dobre žilo v našej obci. 

 
Touto cestou by som chcel poďakovať občanom, CSEMADOKU, speváckemu zboru HARMÓNIA, TJ Čierny 

Brod a všetkým aktivistom a podnikateľom, ktorí aktívne podporujú kultúrny a spoločenský život v našej obci. Taktiež 
ďakujem za množstvo uskutočnených akcií a podujatí, ktorými obohatili náš život v obci. 
 

Všetkým prajem príjemné prežitie veľkonočných sviatkov. 
 

 

Ing. Pavel Nagy, starosta obce 
 

 
Tisztelt Vízkeletiek! 

 
 

       Bízom abban, hogy a 2014-es évben is sikerül majd megvalósítani  terveinket, és az adódó problámákra 
közösen megoldást találnunk. Tovább építeni községünket, szépíteni arculatát. A falunkban történő új beruházásokat 
az európai uniós pályázatokból és a község költségvetéséből fedezzük. 
       

Ebben az évben a közterületek rendbehozását tűztük ki célul. A helyi alapiskola előtti parkban a gyermekek 
részére játszóteret építünk. Továbbá terveink között szerepel az alapiskola épületének rendbehozása, az ablakok 
kicserélése és a homlokzat szigetelése. A nyár folyamán szeretnénk korszerűsíteni az alapiskola szociális helységeit, 
valamint befejezni az ebédlő átépítését. 
       

Örülök annak, hogy községünkben aktív kulturális és közösségi élet folyik, melybe a fiatalok is 
bekapcsolódnak. Az óvoda épületében fitness klub működik, a kultúrházban az érdeklődők jógázhatnak, az alapiskolás 
diákok pedig a tánctanfolyamot látogathatják. Tavaly községünkben megalakult a VISZ, melynek tagjai a fiatalok és 
a gyermekek részére különféle rendezvényeket szerveznek. Az egyes korosztályok számára rendezett akciók, 
tanfolyamak nagy mértékben fellendítik falunk kulturális életét, mely lakosainkat összekovácsolja. Célunk pedig az, 
hogy mindenki jól érezze magát szülőfalujában, Vízkeleten. 
       

Ezúton szeretnék köszönetet mondani falunk lakosainak, a CSEMADOK helyi alapszervezetének, 
a HARMÓNIA női éneklőcsoportnak, a sportszervezetnek és a magánvállalkozóknak, hogy aktívan bekapcsolódnak 
falunk közösségi életébe. Köszönet illeti őket a számos sikeresen megvalósított rendezvényért, mellyel községünknek 
hírnevet szereztek. Mindezt önzetlenül, a közösségért teszik. 
       
      Végezetül mindenkinek kellemes, békében eltöltött húsvéti ünnepeket kívánok.  
 
 

Nagy Pál polgármester 
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január 1. és március 31. között  / v období od 1. januára do 31. marca 

 

 
10. életévét betöltötte: Bokor Ádám, Dömény Zoltán, Hoboth Bianka, 
10 roční: Škodák Roman 
 

20. életévét betöltötte: Poló Sándor, Popluhár Tamara, Sipos Nikolas   
20 roční:  

 
30. életévét betöltötte: Ábrahám Roland, Dinka Richard, Kiss Tamás,  
30 roční:  Lakatoš Zsolt, Miklós Ladislav  

 
40. életévét betöltötte: Banyáková Jana, Barta Klaudius, Kiss Zoltán, 
40 roční  Kiss Melinda, Lakatos Ilona, Lovas Norbert, 
 Marafkó Zsolt, Uhrík Zoltán, Vízváry Péter  
  
50. életévét betöltötte: Hajašová Oľga, Jávor Zoltán, Kováčová Anna,  
50 roční:  Molnár József, Ostrozansky Gellért, Skulová Daniela, 
 Tarnai János 

 
60. életévét betöltötte: Kleiner Árpád, Sercel Károly, Tanko Miklós   
60 roční:   
 

70. életévét betöltötte: Horsica Mária, Lakatos Júlia, Lakatos Piroska,  
70 roční:  Marafkó Eszter 
 
75. életévét betöltötte: Kiss István, Prágai László, Prágai Mária,   
75 roční: Serczel Imre 

 
80. életévét betöltötte: Bodri Jolán, Kiss Erzsébet  
80 roční:   

 
85. életévét betöltötte: Drozd Mária, Kelecsényi Karolina, Popluhár Gizella  
85 roční:   

 
    

 
  

 
 

 

Nagy Beáta és Rózsa Tamás - 2013. okt. 12-én        Tomáš Rózsa a Beáta Nagyová - 12. 10. 2013 
Molnár Zsanett és Soós Róbert – 2014. feb. 14-én         Žaneta Molnárová a Róbert Soós - 14. 2. 2014 
Párkány Kitti és Lukovics Krisztián – 2014. márc. 8-án  Kitty Párkányová a Kristián Lukovics - 8. 3. 2014 

 

Községi hírszolgálat Obecné informácie 

Kerek születésnapjukat ünneplő lakosaink / Naši jubilanti : 

JUBILEUMUKHOZ GRATULÁLUNK!   /  GRATULUJEME K VÁŠMU JUBILEU! 

Házasságot kötöttek:             Manželstvo uzavreli : 

SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!   /  PRAJEME VÁM VEĽA ŠŤASTIA! 
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Újszülött neve / Meno novorodenca:                Szülők neve/Meno  rodičov:  
 

- Tarnoczi Sofia             (2014.01.07.)          Simona és/a  Gyula 
- Benyák Áaron              (2014.01.14.)         Miriam  és/a  Árpád 
- Gál Kornél Zsombor    (2014.01.27.)                       Tímea  és/a  Krisztián 
- Ostrozánsky Márton   (2014.01.31.)             Réka és/a  Gellért 
- Mikušová Hanna         (2014.03.02.)             Lívia  és/a  Richard 
- Krajňáková Karolina   (2014.03.29.)             Soňa  és/a  Daniel 

 

 

 

 

 

- Tib e nsky Já no s  81 é ve s ko rá b a n                        - Já n Tib e nsky  vo  ve ku 81 ro ko v 

- Kub ik La jo s  73 é ve s ko rá b a n                       - Ľudovít Kubik  vo  ve ku 73 ro ko v 

- La nc z Pé te r  56 é ve s ko rá b a n             - Pe te r La nc z vo  ve ku 56 ro ko v 

     

         

         

        

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Nagy örömmel köszöntjük újszülötteinket / Vítame novorodencov : 

Obecné informácie Községi hírszolgálat 

A GYERMEKÁLDÁSHOZ SZÍVBŐL GRATULÁLUNK, GYERMEKÜK FELNEVELÉSÉHEZ SOK EGÉSZSÉGET, ERŐT 
ÉS KITARTÁST KÍVÁNUNK!   /  K NARODENIU VÁŠHO DIEŤATKA VÁM ZO SRDCA GRATULUJEME! 

Örökre  e ltá vozta k közülünk                    Na vždy ná s opustili : 

NYUGODJANAK BÉKÉBEN. ČESŤ ICH PAMIATKE. 

 
A képviselő-testületi ülések tervezett 

időpontjai: 
 

39. képviselő-testületi ülés – 2014.04.24. 
40. képviselő-testületi ülés – 2014.05.29. 
41. képviselő-testületi ülés – 2014.06.26. 
42. képviselő-testületi ülés – 2014.08.28. 
43. képviselő-testületi ülés – 2014.09.25. 
44. képviselő-testületi ülés – 2014.10.30. 
45. képviselő-testületi ülés – 2014.11.27. 
46. képviselő-testületi ülés – 2014.12.18. 

 
Az ülések a községi hivatal épületében zajlanak 18,00 
órai kezdettel, és a lakosság számára nyilvánosak. 
A programjavaslatokat az ülés előtti napokban a község 
információs tábláján közöljük. A jegyzőkönyveket 
a község internetes oldalán olvashatják. 

 
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva 

(OZ): 
 

39. zasadnutie – 24.04.2014 
40. zasadnutie – 29.05.2014 
41. zasadnutie – 26.06.2014 
42. zasadnutie – 28.08.2014 
43. zasadnutie – 25.09.2014 
44. zasadnutie – 30.10.2014 
45. zasadnutie – 27.11.2014 
46. zasadnutie – 18.12.2014 

 
Zasadnutia OZ sa konajú v budove obecného úradu so 
začiatkom o 18,00 hod. a sú verejné pre občanov. 
Návrh programu aktuálneho zasadnutia zverejníme na 
informačnej tabuli obce pár dní pred konaním. 
Zápisnice môžete prečítať na internetovej stránke 
obce. 
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Felhívások, tudnivalók, közlemények 
 
► Tudatjuk a lakossággal, hogy a lebotolásból származó 
faágakat, egyéb növényi hulladékot, elektronikai cikkeket, 
papírt, bútorokat, bontásból származó törmelékeket az 
egész év folyamán be lehet hozni a közszolgáltatási üzem 
udvarára hétköznaponként 8-tól 15 óráig. 
 

► Figyelmeztetjük lakosainkat, hogy a háztartási szemét 
utáni illeték befizetésének határideje az I. félévre június 
30-a. Az illeték összege 1 személyre fél évre 7,50 €, egész 
évre 15,00 €.  
 

► Felszólítjuk azokat a lakosokat, akiknek a 2013-as évre 
elmaradásaik, adósságaik vannak a községgel szemben , 
hogy adósságaikat mihamarabb rendezzék. Ellenkező 
esetben a be nem fizetett összegek végrehajtó által lesznek 
behajtva, ami további plussz kiadásokat von maga után. 
 

► Kérjük a lakosokat házuk környékének és kertjüknek 
tisztán tartására (fűnyírás, gyomírtás, szemétkupacok 
eltakarítása, stb.). 
 

► Valamint figyelmeztetjük lakosainkat, hogy a kukákba 
ne dobáljanak üveget, betondarabokat és egyéb 
építkezésből származó törmeléket, mivel azok 
nagymértékben megnövelik a hulladék súlyát, így 
növekednek az elhordással kapcsolatos kiadások is. Az 
üvegek és műanyag flakonok gyűjtésére a kihelyezett 
konténerek szolgálnak. 
 

Výzvy, informácie, oznamy 

► Dávame na vedomie občanom, že zvyšky z konárov 
ako aj iný odpad rastlinného pôvodu, elektronické odpady, 
papier, nábytok a  stavebný odpad môžete doniesť do 
areálu prevádzkarne počas celého roka v pracovných 
dňoch od 8-ej do 15-ej hodiny. 
 
► Upozorňujeme našich občanov, že poplatky za 
komunálny odpad za I. polrok 2014 treba zaplatitť do 
konca júna. Výška poplatku na 1 osobu na polrok je 7,50 
€, na celý rok 15,00 €.  
 

► Vyzývame tých občanov, ktorí majú nedoplatky voči 
obci z roku 2013, aby to čím skôr uhradili. V opačnom 
prípade ich mená odovzdáme exekútorovi, čo však bude 
znášať oveľa vyššie náklady. 
 

 
► Žiadame občanov, aby okolie svojich domov a záhrad 
udžiavali v poriadku (pokosenie trávy, odvoz smetí, 
odstránenie burín, atď.). 
 

► Ďalej upozorňujeme občanov, aby do odpadových 
nádob nedávali stavebný odpad  (betón, tehla, črepy, sklo  
atď.), nakoľko tie zbytočne zvyšujú váhu odpadu a tým sa 
zvyšujú aj náklady  na odvoz smeti. Na zbez skla 
a umelých fliaš slúžia vyložené kontajnery. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

Már most mindenkit szeretettel meghívunk 
a község által szervezett rendezvényekre, 
melyeknek részletes programját plakátokon és 
a hangosbemondóban fogjuk ismertetni. 
 

Május 4. 15,00 óra – Anyák napja 
Május 31.  – Gyermeknap 
Június 14.  – Gulyásfőzés 
Június 28.  – Falunap 
 

Az újságban megjelent cikkek tartalmáért a szerkesztők nem vállalják a felelősséget. 
Észrevételeiket, hozzászólásaikat, cikkeiket, hirdetéseiket a vizkeletiujsag@gmail.com  e-mail címre várjuk. 

Uvedené články nemusia vyjadrovať a plne súhlasiť s názormi redakcie. Za obsah článkov redaktorky 
nezodpovedajú. 

Vaše pripomienky, články, inzeráty nám zasielajte na e-mailovú adresu: vizkeletiujsag@gmail.com  
 

Obecné informácie Községi hírszolgálat 

Už teraz Vás srdečne pozývame na naše obecné 
podujatia, ktorých podrobný program bude 
zverejnený na plagátoch a cez miestny rozhlas. 
 
 

4. máj o 15,00 hod. – Deň matiek 
31. máj – Deň detí 
14. jún – Varenie guláša 
28. jún – Obecný deň 

 

mailto:vizkeletiujsag@gmail.com
mailto:vizkeletiujsag@gmail.com
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„Nyelvében él a nemzet!” 
 Az idei beíratkozás után büszkén közöljük a jó 

hírt. A jövő iskolaévben 11 magyar ajkú 
kisdiákkal leszünk többen. Ez a szám vízkeleti 
viszonylatban bizony több mint 10 éves rekordot 
jelent. Köszönöm azon családok döntését, akik úgy 
határoztak, hogy a család iskolaköteles csemetéjét 
magyar iskolába íratják. Így  társunkká váltak 
abban a sorsos küldetésben, amelyben  történelmi 
küzdelemről és emberi viaskodásról  is szó van. 
Tudatosítani kell minden szlovákiai magyarnak, 
hogy gyermeke részére az anyanyelvű oktatás a 
leghatékonyabb. Mindamellett megtanulja az 
államnyelvet is, sőt minisztériumi rendelet alapján 
3. osztálytól az angol nyelvet is oktatjuk.  Hiszen , 
aki több nyelven beszél, több kultúrát birtokol.  
Szent István, Mátyás király, Széchenyi István is 
ezt a nyelvet beszélte. Sok magyar Nobel-díjas is 
ezen a nyelven tanult.  Szüleink, nagyszüleink is 
ezen a nyelven tanultak. Őseink szellemi örökségét 
meg kell őrizni, tovább kell adni!  

  A vízkeleti magyar iskola  azt sugallja: jó 
és érdemes magyarnak lenni. A magyar iskolába 
járó gyerekek számára állandóvá válik  az 
ismerkedés a magyar kultúrával, a magyar múlttal, 
a Kárpát-medence tájaival, a világ magyarságával 
és a nyelvvel. Úgy neveljük magyarnak 
a tanulókat, hogy tudomást szerezzenek a tizenöt 
milliós magyar közösséghez való tartozásról. 
Később ennek tudatában méri föl helyét 
a világban, és érdeklődik a magyar nemzet 
kultúrája, múltja és jelene iránt.  A magyarság 
értékeinek tudatosítására, identitásuk 
megerősítésére törekszünk. A magyar ajkú 
embereknek meg kell érteniük, hogy saját 
érdekükben áll magyarságuk gondozása.  
Szlovákiában élő felvidéki magyarnak lenni azt 
jelenti, két kultúrában otthon lenni, ami olyan 
adottság, amelynek birtokában sokkal  

 

(A cikkhez tartozó képeket a 10.  oldalon tekinthetik meg.) 

 

jobban megállhatják helyüket az életben, mint 
azok, akik csupán egyetlen kultúra szellemében 
nevelkednek.  

Az iskola mellett működő Csibészek egy 
irigylésre méltó társulat. Az idén is megrendezésre 
kerülő tavaszváró program rendkívül ambiciózus 
terveivel nagy felelősséget rótt a szervező 
pedagógusokra és a szerepeket vállaló csibészekre. 
A rendezvény napján a TÉLBÚCSÚZTATÓ - 
Maszkabál látogatottsága újra elérte az előző évek  
nézőinek számát. 2014-ben a kisdiákok 
kultúrműsora  változatos, színes és szórakoztató 
volt. Az előadásra több mint 100 néző volt 
kíváncsi. Érdemes megemlíteni elsősorban az 
előadások magas színvonalát, minőségét, amely 
állandó szinten tartotta a közönség érdeklődését. A 
közönség pedig megtöltötte a vízkeleti kultúrház 
nézőterét, éppen ezért értő, jó közönségről 
beszélhetünk, amely igencsak otthonosan érzi 
magát  iskolánk kis közösségének világában. Ez az 
érdeklődés jogos egy ilyen magyar rendezvény 
esetében. Ennek a közönségnek köszönhető, hogy 
falunkban van jövője a magyar iskolának. 
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki 
bármilyen formában támogatott bennünket a 
maszkabálon. Köszönjük mindenkinek, aki 
tombola felajánlást hozott, vagy tombolát vásárolt! 
Szeretnénk megköszönni az egész éves támogatást, 
mely nagyon sokat jelent nekünk. Reméljük, 
jövőre még többen leszünk, hisz az iskola a falué, 
és csak akkor tud jól működni, ha mi és a falu 
lakói összefogunk! 

“Az ország, a nép még nem “haza”,  akkor lesz csak 

“haza”, ha az anyanyelv nevet ad a tényeknek. Nincs 

más haza, csak az anyanyelv.” 

                                      “Kisfaludy”Himfy szerelmei” 

                                                        
Egri Natália, az alapiskola igazgatója 

Oktatási intézményeink beszámolói 
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Elmúlt a tél, benne a karácsony, mindannyiunk 
legkedvesebb ünnepe. A legkisebb óvodásaink már el is 
felejtették talán, a többieket is inkább csak a játékok 
emlékeztetik  néha-néha arra, hogy mennyi izgalommal, 
meglepetéssel szolgált az ünnep.  

Az óvodánkban, mint minden évben, idén is 
mindenki nagyon várta a karácsonyi ünnepséget (foto: 1, 
2, 3, 4) a maga varázsával, békéjével. Hatalmas volt a 
készülődés, amely átjárt gyermeket és felnőttet egyaránt. 
Együtt öltöztettük díszbe a fenyőfát, majd énekszóval 
vártuk Jézuska eljövetelét, ő pedig csengőszóval jelezte 
érkezését. A gyerekek boldogan bontogatták az 
ajándékokat. A mesekönyvek, legók, babakocsik, autók, 
vonatok és gyurmakészletek várták, hogy a gyerekek 
kinyissák a játékokkal telt csomagokat. Vártuk a délutánt 
is, mert ez a nap fontos volt a Katica és Pillangó csoport 
kisgyerekei számára, és persze a mi számunkra is, hiszen 
karácsonyi ünnepségre vártuk szeretteinket. A szülők, 
nagyszülők izgatottan foglaltak helyet délután 4 órakor az 
óvoda aprócska székein. A gyerekek magabiztosak 
voltak, hópihékké, hóemberekké, ügyes kis táncosokká 
változva, szinte maguktól mondták a rájuk osztott 
szerepet, itt-ott igen komoly terjedelemben. A műsor 
megható karácsonyi énekkel zárult. A gyerkekek saját 
készítésű ajándékaikkal örvendeztették meg a szüleiket. 
Úgy érzem, egy csipetnyi boldogságot mindenki 
karácsonyához hozzátett ez a délután.  

Kedves meghívásnak tettünk eleget a tél 
folyamán. Kiss Pityu bácsi hívott meg 
bennünket pizzázni (foto: 5). Arra a kérdésére, ki szereti 
a pizzát, minden gyerek keze a magasba lendült, s szinte 
egyszerre kiáltották: én, én! Izgatottan várták a napot, 
amikor elindultunk a pizzériába, hogy megkóstoljuk 
a finom falatokat. Pityu bácsi még a pizzakészítést is 
bemutatta a gyerekeknek, akik a jóízű falatozás után még 
táncra is perdültek. Örömüket már csak az fokozta, hogy 
egy embernagyságú nyuszi finom csokit osztott nekik. Jót 
ettünk, jót ittunk, s egy téli napot színesebbé tettünk, amit 
ezúton is köszönünk szépen! 

Az idei farsangunkra (foto: 6, 7, 8, 9) zárt 
körben került sor az óvodában. Ennek ellenére 
elmondhatjuk, hogy szórakozásban, finom falatokban és 
szebbnél szebb jelmezekben az idén sem volt hiány. 
Mindenki nagy izgalommal érkezett ezen a napon. A 
gyerekek segítségünkkel magukra öltötték a jelmezeket. 
Gyülekeztek a csoportokban a királylányok, a 
hercegkisasszonyok. De találkozhattunk nindzsa 
harcossal, pókkal, kisegérrel, kutyával, nyuszival, 
pillangóval, mesebeli Piroskával, Pókemberekkel, 
kalózokkal és sok más meseszereplővel.  A gyermekek 
büszkén viselték jelmezüket, és mutatták meg magukat a 

    

Mesélő fényképek téltől tavaszig 
A Mesevilág óvoda beszámolója 

  

Oktatási intézményeink beszámolói 

többieknek. Nem múlhat el farsang a csoportok rövid 
műsoros bemutatkozása nélkül, amelyre már nagyon 
készültek a gyermekek. Tánccal, zsákbamacskával 
folytatódott a mulatság. Csillogó szemekkel mutatták 
egymásnak és az óvó néniknek, hogy kinek a jelét húztak 
ki a zsákból csukott szemmel, ugyanis a jel kis 
tulajdonosa átvehette nyereményét, és senki sem maradt 
nyeremény nélkül. Sajnos „elmúlott a rövid farsang, de 
mi azt nem bánjuk”, mert önfeledten, vidáman, 
tartalmasan szórakozhattunk ezen a napon. 

A Liget Műhely Alapítványtól Liget 
kiadványcsomagot nyertünk. Ismét köszönettel 
tartozunk Nagy Péter magánvállalkozónak, aki most 
könyvsarokkal lepett meg bennünket. 
  A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
Komáromi Regionális Központja és a társszervezők 
hetedik alkalommal hirdették meg a Szlovákiai Magyar 
Iskolák és Óvodák VIl. Országos Képzőművészeti 
Pályázatát, „ALKOTNI JÓ" címmel. Mi is 
bekapcsolódtunk a versenybe. Nagyon helyes 
versillusztrációkat készítettünk Weöres Sándor verseihez. 

Óvodába csalogató napjaink is voltak. Az évente 
sorra kerülő nyílt játszónapon azokat a szülőket hívtuk 
meg ismét gyermekestől, akiknek a csemetéje csak 
ezután fog óvodába járni. Hogy miért éppen játszónapra? 
Mert a játék az óvodáskorú gyermek fő tevékenységi 
formája. A játék csodálatos, mert a leghatékonyabb 
módszer a könnyes szemek nevetővé varázsolásához. 
A beíratkozás még folyamatban van. 

Közben kitavaszodott. Gyönyörködtünk 
a bennünket körülvevő környezet egyre jobban színesedő 
világában. Megfigyeltük a természet újjáéledését a 
kiválasztott fán, bokron, az állandó sétaútvonalon, az 
óvoda udvarán. Tapasztaltuk a napszakok időbeli 
eltolódását, hogy korábban világosodik, később sötétedik. 
Meghallgattuk azt is, hogyan dalolnak a madarak. 
Vidáman játszottunk tavaszi népi játékokat az óvoda 
udvarán. Ahogyan a természet is minden évben új életre 
ébred, a gyerekek lelke is új és újabb ismeretekre és 
alkotásokra vágyik. Persze, nemcsak tavasszal! Szívesen 
és könnyen elsajátítanak mindent, ami érdekes és új 
számukra. 

Már csak egy hét, és itt van a húsvét! 
Nemsokára az óvodában is lázasan fogunk 

barkácsolni, húsvéti tojásokat készíteni. Közösségünk, 
kollégáim és magam nevében is kívánok falunk minden 
kedves lakosának vidám húsvéti ünnepet, a gyerekeknek 
pedig sok-sok csoki tojást – a fiúknak hímes tojást, a 
lányoknak sok locsolót! 
 

Pékné Lovas Éva igazgatónő 
 

(A cikkhez tartozó képeket a 9.  oldalon tekinthetik meg.) 
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A Csemadok Vízkeleti Alapszervezete 2014. 
január 26-án tartotta évzáró taggyűlését a 
kultúrházban. A tagság érdeklődése elismerést 
érdemel, mert minden ülőhelyet elfoglaltak a 
jelenlévő tagok és a meghívott vendégek, akiket a 
tanácskozás megkezdése előtt kultúrműsorral 
köszöntöttek a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
diákjai és az óvodások. Az alapszervezet elnöknője, 
Pék Éva megköszönte a műsorban fellépők 
szereplését, majd tisztelettel üdvözölte községünk 
polgármesterét, Nagy Pált és az alpolgármestert, 
Papp Lászlót, a Csemadok Galántai Területi 
Választmányának  küldöttét, Vígh Sándort és minden 
jelenlévőt, majd megnyitotta a tanácskozást. 

Az elnöknő beszámolójából kiderült, hogy 
a Csemadok helyi alapszervezete  a 2013-as évben 
ismét komoly kultúrmunkát végzett. A Harmónia női 
éneklőcsoport számos itthoni és külföldi sikeres 
vendégszereplése mellett mindenképp említést 
érdemel a Bíborpiros szép rózsa elnevezésű népzenei 
vetélkedő mátyusföldi területi döntőjének és a VI. 
Harmónia Népzenei Találkozónak a megszervezése 
és lebonyolítása, mely nem kis munkát adott a 
vezetőségi tagok számára. A szervezet tagságának 
a tavalyi év folyamán számos  lehetősége volt a 
kikapcsolódásra, kultúrálódásra is: a nyári 
morvaországi  kiránduláson, a két alkalommal 
megszervezett komáromi színházlátogatáson, és 
a családi kézműves foglalkozásokon. A gyerekek 
számára már kilencedik alkalommal került 
megrendezésre a Manóvár kézműves tábor. Továbbá 
megemlékeztünk jeles nemzeti ünnepeinkről is. 
A női éneklőcsoport és az irodalmi színpad 
színvonalas műsorral szerepelt a  jubilánsok 
találkozóján és Magyarországon, Pest-Taksonyban, 
az adventi koncerten. 

A hozzászólásokban Pék Éva elnöknő látván 
az ügyes kis táncos lányokat, egy tánccsoport 
megalakítását szorgalmazta, amely azóta létre is jött, 
és a többségében lányokból álló csoport már 
szorgalmasan gyakorol. Vígh Sándor elismerően 
nyilatkozott a Csemadok vízkeleti alapszervezetének 
sokrétű kulturális tevékenységéről,  Nagy Pál 
polgármester pedig továbbra is támogatásáról  
biztosította az alapszervezetet. Az összejövetel a 
programtervezet megszavazásával, az új vezetőség 
megválasztásával, és jó hangulatú 
szeretetvendégséggel ért véget. 

                                                         Serczel Mónika 

Csemadok hírek 

Összefoglaló az évzáróról 

Adventi koncert  Pest - Taksonyban 

Karácsonyváró kézműves foglalkozás 

Az évzáró közönsége 
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B a t y u b á l    2 0 1 4     
Idén sem múlt el a farsang hagyományos 

batyubál nélkül, melyet, mint minden évben, idén is, 
a Csemadok rendezett. A gyönyörűen feldíszített 
vízkeleti kultúrházat ismét mulatozással és jókedvvel 
töltötte meg a több mint  150 táncolni és szórakozni 
vágyó ember. Felbukkantak az évről évre visszatérő 
ismerős arcok, de voltak olyanok is, akik első 
alkalommal vettek részt ezen a vidám rendezvényen. Az 
asztalok roskadásig megteltek finomabbnál finomabb 
ételekkel, italokkal, melyet mindenki otthonról hozott, 
hiszen batyubál volt.  

A rendezők az 
előcsarnokban 
aperitivvel várták az 
érkező vendéget. Az 
asztalon ékeskedő 
hatalmas 
gyümölcstoronyról 
mosolyogtak ránk az 
érett finom gyümölcsök: 
banán, szőlő, mandarin, 
narancs, alma, melyet 

a vendégek az est folyamán jóízően elfogyasztottak. 
A zenészek  húzták a talpalávalót, és a vidám társaság 
vígan és jó kedvvel egész éjszaka ropta a táncot. 
A tombolák is szép számban sorakoztak a színpadon,  
   

Tánccsoport alakult Vízkeleten 

A Csemadok Vízkeleti 
Alapszervezetének évzáró taggyűlésén 
színvonalas kultúrműsorral léptek fel 
az helyi magyar alapiskola diákjai, 
melyet ezúton is szeretnénk 
megköszönni a felkészítő 
pedagógusoknak: Egri Natáliának, az 
alapiskola igazgatónőjének és 
kollégáinak, Tončko Melinda 
tanítónőnek és Hajdú Ilonka 
nevelőnőnek. A kisiskolások énekeltek, 
szavaltak, egy vidám jelenetet mutattak 
be, és ügyesen táncoltak is. A 
Csemadok elnöke, Pék Éva 
tanácsácsára mi, szülők, 
elgondolkoztunk azon, hogy érdemes  

lenne,meg kellene próbálni egy népesebb tánccsoportot létrehozni községünkben. Egyrészt, hogy gyermekeink 
kikapcsolódjanak, másrészt, hogy a szabad idejüket tartalmasan töltsék el, s végül az sem elhanyagolandó szempont, 
hogy fejlesszék mozgáskultúrájukat, és a bennük rejlő tehetségük kibontakoztatására teret biztosítsunk számukra. Az 
első feladatunk az volt, hogy megfelelő tánctanárt találjunk. Ez sikerült is, a feketenyéki Varjú Szandra személyében, 
aki nagy örömmel vállalta a megbízatást, a gyermekek oktatását, tanítását.  A kis gyermekcsapat február elejétől 
minden hétfőn rendszeresen próbál.  Reméljük, hamarosan sor kerül majd az első bemutatkozásra is, és a színpadon is 
láthatjuk őket. 
                                                                                                                                        Bodri Mónika, a tánccsoport felelőse 

a dobogó szélén, és tombolajegy vásárlására csábították 
a közönséget. Csak hogy párat említsek a sok szép 
értékes díj közül: kávéfőző, mixer, bőségkosarak, 
ajándékutalványok, dísztárgyak, dekorációk, használati 
cikkek. Az első három díj között volt kerékpár, malac és 
négy darab belépőjegy a jövő évi farsangi batyubálra.  

Akinek cserencséje volt, boldogan vehette át  a 
nyereményt. A tombolahúzás után ismét mindenki táncra 
perdült, és a mulatozásnak hajnalig vége sem szakadt! 
Mindenki nagyon jól érezte magát. 
 Köszönet illeti a rendezőket, a Csemadok 
vezetőségi tagjait, akik fáradságot nem kímélve, minden 
évben megszervezik ezt a fantasztikus batyubált. Már 
hetekkel, hónapokkal a bál előtt  hozzákezdenek 
a  készülődéshez, mert egy ilyen rendezvény 
megszervezése nem kis feladatot igényel! S persze 
tomboladíjak sem lettek volna, ha nincsenek a lelkes 
támogatók, magánvállalkozók, akiknek ezúton is 
szeretnénk  köszönetet mondani, és továbbra is 
számítunk a támogatásukra. 
 Ha hiszik, ha nem, már megvan a jövő évi 
batyubál időpontja is, amely 2015. február 
 14-én – a szerelmesek napján lesz. Szeretettel várunk 
minden szerelmespárt, de ugyanúgy az egyedülállókat is, 
akik talán éppen ezen a bálon fogják megtalálni 
a párjukat.  
                                             Kováčné Lošonsky Marcela 
 
                           

Csemadok hírek 

FOTO: PRODIMA PRODUCTION - Kovács Éliás Csilla 

Hátsó sor: Bodri Boglárka , Garža Dominika , Hoboth Bianka , Vígh Elizabeth , Nagy Dávid , Zsidó Szilárd , 
Greco Sofia . Első sor : Sütő Vanessa , Lelkes Mónika , Forró Laura , Farkas Liána , Juhász Nikola , Nagy 
Laura , Fehér Zsóka , Kovács Fruzsina, Tánctanár : Varjú Sandra. A képről hiányoznak : Serczel Dóra , 
Renczes Viktória  
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        A Vízkeleti Községi Népiskola tantestülete 
Uhlárik Sándor, özv. Mártonné Uhlárik Margit, Rózsár 
Dániel, Rózsár Ilona és Erdélyi Katalin nagy gonddal, 
hozzáértéssel és odaadással ápolták az 1930-as évek 
elején falunkban a kultúrát, az akkor nagyon közkedvelt 
színjátszást. Nem csak az iskola tanulóival foglalkoztak, 
hanem az ifjúsággal és a felnőttekkel is. 

1930. május 8-án és 9-én Rózsár Dániel és özv. 
Márton Árpádné tanítók Korpás Ferenc segédjegyző 
vezetésével, a falu ifjúsága három egyfelvonásos  
                                 
 

V i r á g z ó    k u l t ú r é l e t    V í z k e l e t e n  
az 1930-1934-es évek között 

 

Csemadok hírek 

Ünnepi megemlékezés március 
15-e alkalmából 

        
A Csemadok vízkeleti alapszervezetének tagsága 

2O14. március 15-én megemlékezett az 1848-49-es 
magyar forradalom és szabadságharc 166. 
évfordulójáról. Az emlékezés ünnepi hálaadó 
szentmisével kezdődött a Szent Anna római katolikus 
templomban, melyet Szlávik Antal atya celebrált. A 
megemlékezés a kultúrház előtti kopjafánál folytatódott. 
Egy szavalat és az ünnepi beszéd elhangzása után az  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 

             
  
 

                                 
 

             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
emlékezők – Vígh Sándor, a Csemadok Galántai Területi 
Választmánya, Marscall János, az MKP galántai  
elnöksége, Csadi Zsuzsanna, Forró Zoltán és Nagy 
Veronika a Most-Híd galántai járási bizottsága, Kubik 
Ferenc, az MKP vízkeleti alapszervezete, Nagy Pál 
,községünk polgármestere és Papp László alpolgármester 
a helyi önkormányzat, Kozma Géza és Zaťko Zsófia 
a Csemadok helyi alapszervezete nevében helyezték el 
az emlékezés és a hála koszorúit a kopjafánál. Az 
ünnepség a Harmónia női énekkar fellépésével és 
gyertyagyújtással ért véget. 

       
Pék Éva 

    

színdarabot adott elő  „Testamentum“, „Sarci“ és „Hány 

óra Zsuzsi?“ címmel. Az előadásból befolyt összeget, 
közel 2000 koronát a létrehozandó ifjúsági színpad 
költségéinek fedezésére különítették el. A felnőttek 
júniusban adták elő – A bor – című vidám színművet. Ez 
a darab mentes volt a korabeli népszínművek hamis 
sallangjaitól és látványosságaitól, s hiteles lélekrajza igazi 
érték volt. 

1931. június 27-én bizonyítványosztással 
fejeződött be a tanév. A tantestület a felnőttekkel közösen  
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Csemadok hírek 

ismét színielőadást rendezett. A színjátszócsoport 

a – Katóka őrmesterné - című három 
felvonásos népszínművet adta elő, mellyel nagy 
közönségsikert aratott. Az előadás tiszta 
jövedelmét a Vízkeleti Helyi Önkéntes 
Tűzoltóegylet felszerelésének megvásárlására 
fordították. 
     1932. május 15-én és 16-án a vízkeleti ifjúság 
ismét színi előadást rendezett. Három 
egyfelvonásos darab került színre az régi iskola 

udvarán - A piros bugyelláris, „A gunyhó“ 
előtt és a „Szecskavágó“. Az előadás tiszta 
jövedelmét ismét az önkéntes tűzoltóegylet 
felszerelésre fordították.  
     1934. június 17-én és 18-án került bemutatásra 
Szigligeti Ede „A cigány“ című színműve, 
melyet nagy gonddal készítettek elő, valamint az 
Évike” című gyermekelőadás. Mindkét darabot a 
községi népiskola pedagógusai – Rózsár Ilona, 
Erdélyi Katalin, Rózsár Dániel és Scheiner 
Amália rendezték. Közös erővel dolgoztak a siker 
érdekében, közösen a falu ifjúságával, és a várt 
siker nem maradt el. Egyes szereplők oly hűen 
alakították a rájuk rótt szerepet, hogy hivatásos 
színészeknek is dicséretükre válhatott volna. 
Dicséretet érdemel Scheiner Amália kisegítő 
tanítónő, aki fáradhatatlanul festette a gyönyörű 
háttereket, oldalfalakat és kulisszákat. Az előadás 
nagy sikert aratott, a bevételt a helybéli tűzoltó 
testület javára ajánlották fel. A bemutatóra a 
szövetkezet udvarán felállított egyesületi 
színpadon került sor. A kedvezőtlen időjárás 
ellenére a két előadás bevétele 1800 korona volt, 
amely akkor, a nehéz gazdasági helyzetre való 
tekintettel, nagy összegnek számított. Az 
előadások sikere és a bevételi összeg a színészek 
csodálatos alakításának és a rendezők sikerének 
köszönhető. 
       Az „Évike” című mesejátékot 1934. június 
29-én és július 1-jén adták elő. Ezen alkalommal 
Erdélyi Katalin tanítónő vezetéséve fellépett a 40 
tagú énekkar, mely két és három szólamú dalokat 
adott elő. A jól sikerült előadás bevétele 475 
korona volt, melyet egy ifjúsági zászló 
varratására fordítottak. 
     1934. június 20-án és 29-én került színre a 
tantestület által betanított és az önkéntes      
            

 

Tűzoltó Testület javára rendezett. Dénes György a „Német szó” 
című háromfelvonásos népszínműve. Mind a három előadás nagy 
látogatottságnak örvendett. 
     Sikeres, példamutató és odaadó munkát végeztek a tantestület 
tagjai, akik fáklyavivői voltak a magyar kultúrának, felkarolták az 
ifjúságot, és a felnőttek tudását gyarapítva méltó lámpásai voltak a 
falu kulturális életének.  
                                                              Kozma Géza, a falu krónikása  

 

„A bor“ 

„Katóka őrmesterné“ 

„A piros bugyelláris“ 
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Peregrinus solymász csoport 

Zele törzs 

JÓGÁZZUNK EGYÜTT! 
 

Községünkben a múlt év októberétől lehetőségem 
nyílott egy újabb, és a világ számos pontján már 
tradicionális mozgás technikával megismertetni az 
érdeklődőket. Ez a fajta mozgás nem is mondható 
sportnak, hanem inkább egyfajta életstílusnak, és ez nem 
más, mint a jóga.   

Számomra nagyon fontos lett ez az életstílus, 
főleg a testre ható rendkívül pozitív jellemzői miatt. Egy 
teljesen új személyiséget és alakot kap a gyakorlója. 
Tudásomat egy olyan jógintól tanultam az évek során, aki 
Indiában képezte magát. A kultúrház kistermében heti két 
alkalommal igyekszem átadni a jóga sokrétű 
mozgáskultúráját. Jelenleg a csoport tíz, tizenkét 
érdeklődőből áll, de bízom benne, hogy a jóga által kínált 
mozgásra többen is igényt tartanak majd, és csatlakoznak 
hozzánk.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A jóga szanszkrit szó, a keleti bölcselet egy 

formája, amely Indiában fejlődött ki a hinduizmus és 
a buddhizmus kulturális közegében. Célja, a test és a lélek 
egyensúlyba kerülése. A jógának több változata ismert, 
amelyek közül legismertebb a hatha, ashtanga, illetve a 
vinyasa flow, más néven power jóga. A jóga ezen 
változataival az érdeklődők falunkban is 
megismerkedhetnek a jóga órákon. Míg a hatha jóga csak 
az alap gyakorlatokat tartalmazza, addig a power jóga 
során már alkalmazhatunk különböző bonyolultabb, 
nehezebb testmozgásokat is.  

A jóga eredete a Krisztus előtti évezredekhez 
vezethető vissza. Az Indus-völgyi civilizáció romjai közül 
6-7 ezer éves képek kerültek elő, amelyek már az akkori 
meditáló jógikat ábrázoltak. Az első írott 
emlék Patandzsáli, más  

 

néven Jóga Szútra, Kr. e. 4. századból származik. Az 
összes többi jógakönyv tulajdonképpen erre alapozódik. 
Indián kívül először a hatha jóga vált népszerűvé a 20. 
századi nyugati világban, ma már azonban Európában is 
szinte minden ága elérhető. 

A jóga önmagában csak egy összefoglaló 
fogalom, ami azt jelenti, kapcsolat a Magasabbhoz, amin 
keresztül a művelői az Univerzumhoz vagy Istenhez 
kapcsolódnak. 

Patandzsáli jógáját rádzsa ("királyi") vagy 
ashtanga vagy nyolc ágú jógának is nevezik.  
A nyolc ágból megemlíthető a három legfontosabb és 
kiemelkedőbb ág az Ászana, különféle testhelyzetek, 
illetve a Pránájáma, a lélegzet és a Dhárana , vagyis a 
koncentráció. 

Az ászana azt jelenti, ülés vagy testhelyzet. Sok 
ászana az állatok természetes mozgásaira és testtartásaira, 
vagyis a természetből vett példákra vezethető vissza. 
Ennek megfelelően számos ászana állatok nevét viseli: 
„macska”, „kobra”, „kutya”, „kígyó” stb.  
A tornagyakorlatok többségével ellentétben az ászanákat 
lassan hajtjuk végre. A jógában nem a gyakorlatok száma 
a fontos, hanem kizárólag a végrehajtásuk milyensége.  
Az ászanák gyakorlása során döntő szerepe van a 
légzésnek. A speciális mozgások és a gyakorláshoz 
kialakított legmegfelelőbb légzéstechnika az ún. uddzsáji, 
amely magas fokú hőt termel a testben, ezáltal bemelegíti 
testünket, és aktív méregtelenítési folyamatot indít be. 
A pránajáma, vagyis a lélegzés hatásai lehetnek testi 
hatások, mint például segít megőrizni a szervezet 
egészségét, tisztítja a vért, erősíti a tüdőt és a szívet, 
normalizálja a vérnyomást stb. A másik csoportba a 
szellemi hatások tartoznak, ami megszünteti a stresszt, az 
idegességet, a depressziót, megnyugtatja a gondolatokat és 
az érzelmeket, belső egyensúlyt teremt.  

A mitológia szerint valamennyi élőlénynek előre 
elrendeltetett, hogy hány levegővételig tart az élete. A jógi 
a légzés természetes lassítása révén igyekszik „időt 
nyerni”, és ily módon igyekszik meghosszabbítani az 
ember életét. 
A jóga rendszeres gyakorlásával járó előnyök: fokozza 
a gerincoszlop rugalmasságát, hajlékonyabbá teszi az 
ízületeket, lazítja és erősíti az izmokat, serkenti és 
összehangolja a szervek működését, serkenti az 
anyagcserét, erősíti az immunrendszert, szabályozza és 
stabilizálja a keringési rendszert és a vérnyomást, 
nyugtatja és erősíti az idegrendszert, tisztítja és frissíti a 
bőrt stb. 

Minden érdeklődőt, aki szeretné megismerni és 
elsajátítani a jóga gyakorlatait,  korosztálytól és nemtől 
függetlenül, szeretettel várok hétfőn és csütörtökön 18.oo 
órai kezdettel a helyi kultúrházban. 

Kubík Petra 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szanszkrit_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/India
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hinduizmus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Buddhizmus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Indus-v%C3%B6lgyi_civiliz%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Patandzs%C3%A1li&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad
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A vízkeleti  ,,Feketevíz,, vAdászszervezet    

2013-As évi tevékenysége 

          A következő beszámoló februárban, 
a vadászszervezet évzáró taggyűlésén hangzott el, melyen 
a szervezet elnöke, Horváth Tibor mérnök értékelte a 
,,Feketevíz,, vadászszervezet tavaly elvégzett munkáját, 
eredményeit, sikereit, az egész vadászidényt. 
         Mint minden évben, idén is a vadászszervezet 
a februári taggyűlésen zárta le az előző évi vadászidényt, 
s egyben megkezdte az újat, a 2014 – eset. A szervezet 
elnöke vázolta azokat a nehézségeket, melyek érzékenyen 
érintik a szervezet tevékenységét.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az pedig a megváltozott nagy kiterjedésű mezőgazdasági 
termelés, melynek negatív hatása fokozatosan az apróvad 
nagymértékű  létszámcsökkenéséhez vezet. Az új, nagy 
teljesítményű talajelőkészítő, talajmegmunkáló, valamint 
a termést betakarító mezőgazdasági gépek az egyes 
munkaműveletek során, a gépek munkavégzésének 
gyorsasága miatt az apróvad nem tud hatékonyan 
védekezni, búvóhelyet találni, melynek következtében 
nagymértékű az elhullás. Az előzőekben felsorolt negatív, 
káros tényezőkhöz még hozzájárul a mezőgazdaságban 
használt vegyszerek káros hatása is, mely kedvezőtlenül 
hat az apróvad életterére.  Ezek a körülmények  olyan 
helyzet elé állítják a vadászokat, melyet a legnagyobb 
törődéssel ,a legnagyobb igyekezetük ellenére sem tudnak 
ellensúlyozni. Hiába szervezünk önkéntes akciókat, 
brigádmunkákat. Az állatok számára önerőből biztosítjuk 
a szükséges egészséges takarmányt, a betegségek 
megelőzésére hathatós intézkedéseket foganatosítunk, 
mindezek ellenére, sajnos évről évre  vadállományunk 
csökkenését tapasztaljuk.  

A helyzet javulására a jelenlegi mezőgazdasági 
politika semmi jóval nem kecsegtet, sok változásra nem 
számíthatunk. Az egyedüli megoldást az illetékes szervek 
részéről várjuk, amely abban nyilvánulna meg, hogy 
környezetbarát vegyszereket használnának, továbbá  

 
 

Vadászat 

a termőföld művelésekor a vadgazdálkodásra is 
kellőképpen odafigyelnének. A jelenlegi rablógazdálkodás 
nem csak a természet élővilágát, henem hosszú távon az 
emberiséget is veszélyezteti. 
       A vadászterületünket sújtó összes negatív hatás 
ellenére a mi kis lelkes társulatunk, szervezetünk járási 
viszonylatban előkelő helyen állt a 2013 – as 
vadászidényben is, amit az elért szép, figyelemre méltó 
eredményeink is bizonyítanak. Az elejtett apróvad: 107 
db nyúl, 89 db fácán, 25 db őz és 150 db vadkacsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Szerveztünk 15 fős tagsága a vadászidény  alatt 2389 
brigádórát dolgozott le, továbbá önerőből két új magaslest 
és két új etetőt is épített.   
A februári évzáró taggyűlésen a vadászszervezet elnöke 
felvázolta a tagságnak a 2014-es évre tervezett feladatokat 
és cékitűzéseket. 
      A 2014-es vadászidényre a szervezet vezetősége nem 
tervez nagyobb vadkilövést sem az apróvadnál, sem pedig 
az őzvadnál, mivel  a már említett káros tényezők a vadra 
és élővilágára  valószínűleg ebben az évben sem 
csökkennek. S ha még egy száraz év is  tetézi a bajokat, 
akkor bizony a szaporulat, főleg az apróvadnál, alacsony 
lesz. Sajnos ezeket a negatív tényezőket    befolyásolni 
nem tudjuk, esetleg mesterséges itatók elhelyezésével 
némileg mérsékelhetjük.  

A legutolsó vezetőségi gyülésen éppen ezeket 
a kérdéseket vitattam meg Király Istvánnal, 
vadászgazdánkkal. Szó esett még vadföldjeinkről is, 
ahonnan a szemes és szálas takarmányt biztosítjuk be a téli 
időszakra a vadállomány számára. Az ősszel elvetett búza 
már szépen besűrűsödött, és a lucernaföldek kaszálását is 
lassan már meg kell kezdeni. Április első vasárnapjára 
szervezünk egy  brigádot, melyen a tavalyi évből  
megmaradt cukorrépát szeretnénk széthordani azokra 
a területekre, ahonnan  messze van  
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Készítsünk finom és egészséges húsvét i dekorációt! 

Vadászat 

a természetes  vízforrás. A brigádórák terén nincsenek 
problémák, mivel tagságunk rendszeresen részt vesz 
a vadászgazda által meghirdetett brigádokon. Hasonlóan 
az előző évekhez, az idén  júniusban is  megünnepeljük  
a vadászat és a természetvédelem hónapját. A rendezvényt 
sportlövészettel és gulyásfőzéssel gazdagítjuk.  

Nagy figyelmet szentelünk a baráti kapcsolatok 
ápolására a szomszédos vadászszervezetekkel is, és 
évente egyszer közös sportrendezvényt is  szervezünk, 
melynek célja, az egységes vadvédelem és vadtervezés 
kialakítása, valamint a kölcsönös információátadás.  

Mivel a 2010 utáni évek keményen próbára tették 
főleg a dél-szlovákiai  vadászszervezetek  apróvad 
védelmére irányuló tevékenységét, ezért szeretnék 
köszönetet mondani minden olyan vadásztársamnak, aki 
önzetlenül, szabadidejét feláldozva mindent megtesz 
annak érdekében, hogy az apróvad közül a nyúl és a fácán 
ne jusson a túzok és a fogoly sorsára, melyeket sajnos már 
csak hírből ismerünk.  A vadászatok tervezése az őzvadra 
már folyamatban van, mivel az őzbak kilövése május 16-
án kezdődik. A tavalyi évhez hasonlóan, ebben az évben is 
20 darab őzvadat szeretnénk elejteni, ami a jelenlegi 
létszámhoz viszonyítva reális szám. Az apróvad kilövési  
tervét mindig  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
az őszi hónapokban határozzuk meg, amikor már kellően 
pontos adataink vannak a nyúl és a fácán szaporulatáról, 
valamint az év közbeni elhullásáról. Nagy figyelmet 
fordítunk a vadászkutyák, főleg a vizslák tartására, mivel 
a hatékony vadászathoz hozzátartoznak a jól kiképzett 
vadászebek is.          

        
Horváth Tibor mérnök, a vadászszervezet elnöke. 

 

Ha a zsázsát tojáshéjba ültetitek, vicces figurákat 
kaptok, ráadásul húsvét előtt (kb. 2 héttel) jó kis 
elfoglaltság, jó húsvéti dekoráció. Nem lesz másra 
szükségetek, mint zsázsamagra, papír tojástartóra, 
tojáshéjra, vattára, filctollra és vízre. 

A tetejétől óvatosan megszabadított tojáshéjnak 
először is arcot festünk. Majd belehelyezzük 
a tojástartóba. Aljára benedvesített vattát helyezünk. Erre 
szórjuk rá a zsázsamagot, és már nincs is más dolgunk, 
mint naponta spriccelni, hogy a vatta mindig nedves 
legyen. Ez a növényke azért is annyira jó, mert már 
másnapra beindul a csírázás, így a türelmetlenebb 
gyerkőcöknek rögtön sikerélmény, és 2 héten belül 
lehet”szüretelni”. Ráadásul vajas kenyérrel kiváló 
(enyhén csípős, tormára emlékeztető íze van)!  

A zsázsa jótékony hatásai: A növényke 
segítségére siet a véradóknak. Serkenti a vérképzést, 
tisztítja a vért, magas a vastartalma. Jelentős a telítetlen 
zsírsavtartalma is. Rendszeres fogyasztásával 
megelőzhető a szívinfarktus. Magas az E-vitamin 
tartalma. Vízhajtó, így vérnyomáscsökkentő is egyben.  

 
 
 
 

Tartalmaz antihisztamint, amely megszüntetheti a 
bőrkiütéseket. Energetizálja a szívműködést. Enzimjei a 
máj működését segítik. Segít az ingadozó vérnyomást 
beállítani. Sok kollagént tartalmaz, amitől nagyon ragadós 
zsenge korában. Markáns ízű csíra. 
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A tavaszi évad futballmérkőzései – Felnőttek /  Rozpis zápasov v jarnej sezóne - Dospelí 
 Csapatok Mužstvá Dátum 

Időpont/ 
Čas 

Eredmény/ 
Výsledky 

1. Kosút – Vízkelet  Košúty – Č. Brod 03.16. 14,30 4:1 

2. Vízkelet – Tósnyárasd  Č. Brod – Topoľnica  03.23. 15,00 4:1 

3. Felsőszeli – Vízkelet  Horné Saliby – Č. Brod 03.30. 15,00 2:2 

4. Vízkelet – Alsószeli  Č. Brod – Dolné Saliby 04.06. 15,30 0:2 

5. Alsószerdahely – Vízkelet  Dolná Streda – Č. Brod 04.13. 15,30  

6. Sempte – Vízkelet  Šintava – Č. Brod 04.20. 16,00  

7. Vízkelet – Királyrév  Č. Brod – Kráľov Brod 04.27. 16,00  

8. Nagymácséd – Vízkelet  Veľká Mača – Č. Brod 05.04. 16,30  

9. Vízkelet – Tallós  Č. Brod – Tomášikovo  05.11. 16,30  

10. Szentharaszt – Vízkelet  Vinohrady – Č. Brod 05.18. 17,00  

11. Vízkelet – Taksony  Č. Brod – Matúškovo  05.25. 17,00  

12. Szered B – Vízkelet  Sereď B – Č. Brod 06.01. 17,00  

13. Vízkelet – Hidaskürt  Č. Brod – Mostová  06.08. 17,00  

SPORT 

A jól sikerült szilveszteri bál megrendezésével 
lezártunk egy újabb, sikeresnek mondható évet.  

Mint ahogy az év elején lenni szokott a vízkeleti 
sportszervezetben, a 2014- es év kezdetén is személyi 
változások történtek a sportszervezet vezetőségében.  
 A kilenc vezetőségi tagból ketten befejezték 
tevékenységüket. Bocskay Elemér elnöki, Renczes Zoltán 
csapatvezetői posztjáról mondott le különböző okok 
miatt. Ezúton is szeretnénk nekik megköszönni kiváló 
munkájukat, amellyel nagyban hozzájárultak a 
sportszervezet sikeres működéséhez.  

Az újonnan megválasztott elnök Ing. Ódor 
Róbert lett, az új csapatvezetői posztot pedig Miloš 
Radovanovič látja el. 

Idén is szeretnénk a tavalyihoz hasonló sikeres 
akciókat szervezni. Továbbá terveink között szerepel egy 
kisebb műfüves pálya létrehozása. Ez a tervünk csak 
akkor valósulhat meg,  ha sikerül valamilyen pályázaton 
elég anyagi támogatást szereznünk. Erre a műfüves 
pályára azért lenne nagy szükségünk, mivel a téli hónapok 
alatt edzésre szolgáló  mellékpálya nagyon rossz 
állapotban van. Tudjuk, ez nem megy egyik napról a 
másikra, de ezen tervünkől semmi áron nem mondunk le. 

A csapat összetételében is történtek némi 
változások. Juraj Papanek befejezte aktív tevékenységét,  

 

S P O R T H Í R E K 

Mikuš Csaba, František Hlinický, Juraj Černohous 
vendégjátéka pedig lejárt, így új játékosok után kellett 
néznünk. Új leigazoltjaink: Lukovics Krisztián - védő, 
Jozef Jelšic - csatár, Tamás Kállay - kapus és Patrik 
Dubnička - középpályás csatlakoztak  csapatunkhoz. Így 
Jozef Paľo edző 15 játékossal kezdhette meg a bajnokság 
tavaszi fordulóját. 

Az ificsapat összetételében is változások 
történtek. Prágai Dávid Galántára igazolt, a Sercel 
testvérek,  Dávid és Bálint, visszatértek az ificsapatba 
vendégjátékaikról, így Szolgai Zoltán vezetőedzőnek 
a tavaszi évadban 16 ifijátékos  áll majd a rendelkezésére. 
Jó kis csapat verbuválódott össze. Reméljük, lesz bennük 
elég kitartás, akarat, és mihamarabb  be tudjuk őket 
építeni a felnőtt csapatba. 

 
Az edzők, a játékosok és a sportszervezet 

vezetőségének nevében szeretném megköszönni a foci-és 
sportrajongóink szurkolását és támogatását. Azt, hogy 
a tavalyi évben lelkesen szurkoltak focistáinknak, 
végigkísérték meccseinket, hittek és bíztak bennünk. 
A tavaszi évadban is sok szeretettel várunk minden 
érdeklődődőt, sportrajongót focicsapataink mérkőzéseire.  
                                                                        
           Kelecsényi Csaba,a sportszervezet vezetőségi tagja 
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Felnőttek / Dospelí 

Az ificsapat / Dorast 

Felső Sor balról: Renczes Tamás, Lukovics Krisztián, Kutrucz Adrián, Jozef Paľo-vezetőedző, Milan Plančik, 
Bozay Zoltán, Pudmericky Norbert, Jozef Jelšic 

Also sor balról:  Radovan Paľo, Halász Zsolt, Kelecsényi Szabolcs, Tomáš Kallay, Ľudovit Spot, Prágai László, 
Miloš Radovanovič, Patrik Dubnička 

 

Felső sor balról : Szolgai Zoltán - vezetőedző, Kisela Dávid, Popluhár Patrik, Sercel Dávid, Renczes Štefan, Szolga Ádam,  
Megó Zoltán, Sercel Bálint, Serczel Péter 

Alsó sor balról: Bodri Balázs, Koštrna Jakub, Benkovics Richard, Bozay Darius, Čeleda Martin, Serczel Zoltán, Juhász Attila, 
Elöl : Kiss Ákos 
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FALUNK 2014 / NAŠA OBEC 2014 

Elkészült az út az új lakások felé. 
Cesta k novým bytovkám je hotová.  

Helyükre kerülnek az információs táblák is. 
Aj informačné tabule sa už dávajú na svoje miesta.  

Az új piactér is készül. 
Stavia sa nové trhovisko. 

Az iskola előtti park is szépül. 
Rekonštrukcia parku pred školou.   

Iskolába is jobb járni, mióta szép új út vezet felé. 
Aj cesta do školy sa obnovila.  

A templom melletti tér is csinosodik. 
Skrášľuje sa aj priestor pri kostole.  

Pompázik a községi hivatal melletti kis parkocska. 
Krásny malý park pri obecnom úrade.  
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