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Vážení Čitatelia, milí Čiernobrodčania! 

 
V prvom rade Vám chcem popriať do nového roka veľa zdravia, lásky, šťastia a veľa 

osobných a pracovných úspechov v roku 2015. Hlavne, aby rok 2015 bol lepším rokom ako 
rok 2014. 

V poslednom štvrťroku sme mali komunálne voľby. Na post starostu boli traja 
kandidáti. Ďakujem Vám za opätovnú dôveru a dúfam, že aj v tomto volebnom období sa bude 
naša obec rozvíjať rovnakým tempom ako v posledných rokoch. Táto dôvera zaväzuje nielen 
mňa ako starostu obce, ale aj zvolených poslancov do obecného zastupiteľstva. Verím, že 
budete s nami aj naďalej spokojní. 

V decembri zavítal do našej obce Mikuláš, ktorý chodil na koči už tradičnou trasou. Detí bolo neúrekom a 
balíčkov dosť. V tomto roku túto akciu plánujeme trošku to zmeniť. Očakávame aj vaše nápady, podnety na rôzne 
kultúrne akcie organizované obcou. Každú pomoc a názor privítame. 

Na rok máme naplánované vybudovanie parkoviska pred škôlkou, aby rodičia detí mohli bezpečne zaparkovať 
a nemuseli chodiť po blate. Ďalšou investíciou bude vybudovanie autobusových zastávok. Budeme sa snažiť, aby boli 
všetky rovnaké. Zatiaľ provizórne sa opravila zastávka za mostom. Dúfam, že nebudú jej plechy prelepené plagátmi 
kultúrnych akcií. Budeme pokračovať so skrášľovaním zelených plôch ako v centre obce, tak aj na jej okrajoch. 
Zabezpečíme sústavné opravy našich stavieb. 

Dúfam, že tento rok začneme s budovaním inžinierskych sietí v novej stavebnej lokalite, kde naši občania si 
budú môcť zakúpiť stavebné pozemky od obce. 

Verím, že vzájomná spolupráca medzi podnikateľmi aj našimi občanmi bude pokračovať a napredovať, aby 
sme spoločnými silami vedeli zabezpečiť kultúrne akcie na vysokej úrovni. Záleží nám na rozvoji našej obce, aby sa 
nám v nej dobre žilo a bývalo. 

 

S úctou  

 

Ing. Pavel Nagy, starosta obce 
 

 

Tisztelt Olvasók, kedves Vízkeletiek! 
 

 

        Ezúton kívánok községünk minden lakosának boldog, békés és sikerekben gazdag új esztendőt, jó erőt és 
egészséget, továbbá azt, hogy a 2015-ös év jobb és eredményesebb legyen,mint az előző volt. 
       Tavaly novemberben zajlottak a helyhatósági választások. Községünkben  a polgármesteri posztra hárman 
jelöltették magukat. Mindenkinek köszönöm, hogy ismét bizalmat szavaztak nekem.  Ígérem Önöknek, hogy az 
elkövetkező választási időszakban is arra törekszem majd, hogy a megkezdett munkát tovább folytassam, és ezáltal 
falunk tovább fejlődjön és szépüljön. Az Önök által megválasztott képviselő-testület tagjai is arra törekszenek majd, 
hogy munkájukkal bizonyítsanak, és a testületben eredményesen dolgozzanak. Bízom benne, hogy a jövőben is 
elégedettek lesznek munkánkkal. 
       Decemberben ismét ellátogatott hozzánk a Mikulás, aki hintón bejárta a falut, és a gyerekeket 
édességcsomaggal ajándékozta meg. Gondolkozunk azon, hogy ebben az évben kicsit más formában,színesebb, 
érdekesebb módon szervezzük meg gyermekeink számára a Mikulás-napot.  Szívesen fogadjuk az ezzel és a többi 
község által szervezett kulturális és egyéb rendezvénnyel kapcsolatos ötleteiket, javaslataikat. 
      Ezévi terveink között szerepel egy új parkoló építése az óvoda előtt, ahol a gyermekeiket óvodába hordó 
szülők biztonságosabban parkolhatnak. Következő beruházásunk az autóbusz-megállók korszerűsítése lesz.  
Szeretnénk, ha a községünkben lévő mindhárom megálló egyforma lenne, és megfelelne az utazók igényeinek. Ezt 
a munkát már el is kezdtük, mégpedig rendbehoztuk a hídonkívüli főút melletti buszmegállót. Reméljük, vigyáznak rá, 
nem rongálják meg, és  nem ragasztják körbe plakátokkal, mint azt eddig tették, a szemetet pedig a szemétkosárba 
dobják. 
       Tovább folytatjuk falunk központjában és az arra alkalmas területeken a zöld övezet kiépítését. Ebben az 
évben szeretnénk közművesíteni az új családi házak építésére kijelölt területet, hogy aztán az érdeklődők 
megvásárolhassák a telkeket, és elkezdhessék az építkezést. 
       Remélem, hogy ebben az évben is zökkenőmenten lesz a magánvállalkozók és a lakosok közti kapcsolat, 
s ilymódon, közös erővel a község által szervezett kulturális és egyéb rendezvényeinket még színvonalasabban sikerül 
megvalósítanunk. Hisz mindannyiunk közös érdeke az, hogy szülőfalunk minden téren fejlődjön, és jól érezzük itt 
magunkat.  
        

Tisztelettel                                                                                     Ing. Nagy Pál, a község polgármestere 
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2014. október 18. és december 31. között  / v období od 18. okt. do 31. dec. 2014 
 

 

10. életévét betöltötte:         Nagy Dávid, Bodri Boglárka, Filo Samuel 
10 roční:  
 
20. életévét betöltötte: Papp Tímea, Prágai Katalin, Csadi Gabriel    
20 roční:  
 
30. életévét betöltötte: Lakatos Zsanett, Vencel Lucia, Prokopecová  
30 roční:  Ľubica, Nagy Péter, Varhoľaková Eleonóra   

  
40. életévét betöltötte: Kiss Klaudia 
40 roční   
 

50. életévét betöltötte: Slávik Imre, Farkas Mária, Hobot Tibor,   
50 roční:  Horšica Ágnes, Végh László  
 
60. életévét betöltötte: Kriska István, Smrtičová Alica, Sárkány Irén, 
60 roční:  Horváth Erzsébet   
  

70. életévét betöltötte: Novánszky Erzsébet   
70 roční:   
 

75. életévét betöltötte: Pavlačka János, Renczes Erzsébet 
75 roční:  

 
85. életévét betöltötte: Flaska Katalin 
85 roční:   

 

 
    
  

 
 

Supej Gabriella és Haver Imre -  2014. okt. 25-én                        Gabriela Supejová a Imrich Haver     - 25. 10. 2014 

Tankó Miriam és Kubáň Martin  – 2014. nov. 8-án             Miriam Tanková a Martin Kubáň    – 08.11. 2014

  
 

 

 

 
- Szo lg a i Ká ro ly   87 é ve s ko rá b a n                             - Ka ro l Szo lg a i   vo  ve ku 87 ro ko v 

- Kiss Anta l  81 é ve s ko rá b a n                                   - Anto n Kiss  vo  ve ku 81 ro ko v 

- Vá g o vic s Jó zse fné  szül. De á k Ild ikó   43 é ve s ko rá b a n      - Ild ikó  Vá g o vic so vá  ro d . De á ko vá    

            vo  ve ku 43 ro ko v 

- Dö me , szül. Mo lná r  Ilo na   57 é ve s ko rá b a n                       - He le na  Dö me o vá  ro d . Mo lná ro vá  

                                                                                                      vo  ve ku 57 ro ko v 

Községi hírszolgálat Obecné informácie 

Kerek születésnapjukat ünneplő lakosaink / Naši jubilanti : 

 

JUBILEUMUKHOZ GRATULÁLUNK!   /  GRATULUJEME K VÁŠMU JUBILEU! 

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

NYUGODJANAK BÉKÉBEN. 

Házasságot kötöttek:             Manželstvo uzavreli : 

SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!   /  PRAJEME VÁM VEĽA ŠŤASTIA! 

 od 28. okt. 2014 do 31.dec. 2014  2014. okt. 18. és 2014. dec. 31. között 

ČESŤ ICH PAMIATKE. 
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Obecné informácie Községi hírszolgálat 

Tá jé kozta tó  a  képviselő -  te stüle t 2014. de c e mbe r 3- á n me g ta rtott 
alakuló üléséről – jegyzőkönyvi kivonat 

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí  
 

Predseda volebnej komisie Vám touto cestou oznamuje výsledky komunálnych volieb, ktoré sa konali dňa 
15. novembra 2014 a aj v mene volebnej komisie vyhlasuje, že voľby prebehli bez problémov.  

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov v Čiernom Brode bolo 1339. Z tohto počet voličov, ktorým 
boli vydané obálky a hlasovacie lístky bol 826, čiže účasť bola  61,69% -ná. Počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby starostu obce bolo 815 a počet platných hlasov pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo 
780.  

Čo sa týka voľby starostu obce, mali sme troch kandidátov : Karol Bodri, Bc., Pavel Nagy, Ing., a Róbert 
Ódor, Ing. Z platných hlasov  Róbert Ódor, Ing. získal 129, Karol Bodri, Bc. 271 a  

 

so 415 hlasmi starostom obce sa stal Pavel Nagy, Ing. 
 

V obci Čierny Brod počet zvolených poslancov bol 9. Počet kandidátov do obecného zastupiteľstva bol 18. 
Poradie kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov podľa počtu získaných hlasov je: František Kubik, Ing. – 359,  
Kamil Zaťko, Ing. – 357, Ladislav Papp, Mgr. – 335, Oto Culinka – 331, Priska Viczénová – 323, Tibor Pavel 
– 302, Štefan Horváth – 291, Andrea Deák – 286  a Ildikó Serczelová, Mgr. - 266. 

Poradie náhradníkov, ktorí neboli zvolení za poslancov podľa počtu získaných hlasov je: Ildikó 
Mészárosová, Helena Kászová, Nikoleta Dora, Tímea Farkašová, Viktor Duba, Veronika Nagyová, Petra 
Sadloňová, Mgr., Monika Prágaiová a Gabriela Polóová. 

 
 

A  helyhatósági választások  eredményei 
 

A választási bizottság elnöke ezúton ismerteti Önökkel a 2014. november 15-én zajló helyhatósági 
választások végeredményét. Kijelenti, hogy a választás problémamentesen zajlott le.  

Vízkeleten a szavazásra jogosult lakosok száma 1339 volt. Ebből november 15-én 826-an vettek részt 
a szavazáson, vagyis a részvétel 61,69%-os volt. A polgármesterekre leadott szavazatokból 815 volt érvényes, 
a képviselőknél pedig 780 volt a leadott érvényes szavazat. 

Ami a polgármester választást illeti, Vízkeleten 3 jelöltünk volt erre a posztra. Bodri Károly, Bc., Nagy Pál, 
Ing.  és Ódor Róbert, Ing. Az érvényes szavazatokból 129-et  Ódor Róbert, Ing.,  271-et Bodri Károly, Bc. szerzett. 

  

415 szavazattal Ing. Nagy Pált választották meg a lakosok polgármesternek. 
 

Ami a képviselőket illeti, községünkben 9 képviselőt választhattunk. A jelöltek száma 18 volt. 
A képviselőkre leadott érvényes szavazatok alapján a következő sorrend alakult ki: 
Kubik Ferenc, Ing. - 359 szavazat, Zaťko Kamill, Ing. - 357 szavazat, Papp László, Mgr. - 335 szavazat, 
Culinka Ottó - 331 szavazat, Viczén Piroska - 323 szavazat, Pavel Tibor - 302 szavazat, Horváth István - 291 
szavazat, Deák Andrea - 286 szavazat és Serczel Ildikó, Mgr. - 266 szavazat. 

A képviselő - jelöltek továbbbi sorrendje a kapott szavazatok szerint a következő:  
Mészáros Ildikó, Kász Ilona, Dora Nikolett, Farkaš Tímea, Duba Viktor, Nagy Veronika, Sadloň Petra, Mgr., Prágai 
Mónika és Poló Gabriella. 

 

A képviselő-testület alakuló ülését Nagy Pál 
polgármester nyitotta meg. Köszöntötte a jelenlévő 
polgárokat, és megköszönte az újra  megszavazott 
bizalmat. Utána ismertette az ülés programjavaslatát és 
megállapította, hogy a képviselő-testület 
határozathozatal képes, mivel az összes képviselő jelen 
van. Kijelölte a jegyzőkönyv írnokát és hitelesítőit. 
Felkérte Papp Tímeát, a helyi választóbizottság 
alelnökét, hogy ismertesse a helyhatósági választások 
eredményeit.  

 

A továbbiakban Horváth István államnyelven 
felolvasta a polgármester eskütételét, melyet 
a polgármester áláírt. Majd a képviselők eskütétele 
következett, név szerint: Culinka Ottó, Deák Andrea, 
Horváth István, Kubik Ferenc, Papp László, Pavel 
Tibor, Serczel Ildikó, Viczén Piroska, Zaťko Kamill, 
akik  szintén aláírták az eskü szövegét.  

A következőkben a  képviselők egydöntetűen 
jóváhagyták a megalakuló ülés programpontjait. 
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A polgármester  a testület két tagját, Viczén Piroskát és 
Horváth Istvánt  bízta meg a polgári esküvők 
végrehajtási jogával.  

           Az ülés további részében az 
egyes  szakbizottságok elnökeinek és  tagjainak 
megválasztására került sor:  

- A pénzügyi és közigazgatási bizottság elnöke: 
Mgr. Papp László, tagjai: Viczén Piroska és Ing. Kubik 
Ferenc.  

- Az építészeti, területfejlesztési, mező-
gazdasági, erdő- és vízgazdálkodási, valamint a 
környezetvédelmi bizottság elnöke: Ing. Kubik Ferenc, 
tagjai: Culinka Ottó és Pavel Tibor.  

- A kultúra és a testvérvárosi kapcsolatok 
bizottságának elnöke: Viczén Piroska, tagjai: Mgr. 
Serczel  Ildikó és Deák Andrea.  

- Az iskolaügyi és az ifjúságért felelő  bizottság  
elnöke: Mgr. Serczel Ildikó, tagjai: Mgr. Papp László 
és Ing. Zaťko Kamill.  

- A sporttevékenységgel foglalkozó bizottság 
elnöke: Pavel Tibor, tagjai: Culinka Ottó és Horváth 
István.  

- A szociális, egészségügyi, üzlethálózati, 
szolgáltatási  és a közrend fenntartásáért felelő bizottság 
elnöke: Horváth István, tagjai: Deák Andrea és Ing. 
Zaťko Kamill.  

- A közérdek védelmét szolgáló bizottság elnöke 
Ing. Zaťko Kamill, tagjai: Horváth István és Pavel 
Tibor lettek.  

A következő pontban a képviselők a Szlovák 
Nemzeti Tanács által kibocsájtott 253/1994 sz. törvénye 
értelmében meghatározták és megszavazták 
a polgármester bérét. 

       Majd a vita következett, melyben a község 
lakosainak lehetősége nyílt elmondaniuk észrevételeiket.  

- Kozma Géza megállapította, hogy ő részt vett 
mindhárom polgármester jelölt választási rendezvényén, 
ám egyiken sem hallott konkrét terveikről. Örömmel 
állapította meg, hogy javaslatára az előző választási 
időszakban a községről szép színes képeslapok 
készültek, és elhelyezték az egyes utcaneveket 
megjelölő táblákat is. Majd megkérte a képviselőket, 
hogy vegyenek részt a község által szervezett 
rendezvényeken.  

- Mezei  Pál arról érdeklődött, hogy van-e rá 
mód, hogy a helyi óvoda előtt létrehozzanak egy új 
parkolót, hogy a gyerekeiket óvodába vivő szülők ne az 
ő háza, illetve a kapuja előtt parkoljanak. Továbbá 
megkérdezte, hogy megbüntethetők-e az udvarukba 
petárdát dobáló fiatalok. A polgármester  válaszában 
kifejtette, hogy az említett parkolót, ha lesz rá anyagi 
fedezet, mindenképp megépítik. Majd sajnálattal 
közölte, hogy a petárdákat dobáló fiatalokat sajnos nem 
lehet megbüntetni, mert  

még kiskorúak.  
-  Nagy Ferenc érdeklődött, hogy mikor 

javítják meg a járdákat, mert nagyon rossz állapotban 
vannak és balesetveszélyesek, továbbá le lehet-e lőni 
a hegyi kápolna környékén tanyázó galambokat, mert 
szennyezik a környezetet. Kérdésére azt a választ 
kapta, hogy a járdák javítása fokozatoson megtörténik 
majd, a galambokat sajnos nem lehet lelőni, mivel azt 
tiltja a törvény, de a kápolna tetőterét már időközben 
kitakarították.  

-  Ódor Róbert, a sportszervezet elnöke 
a szervezet anyagi támogatásának lehetőségei felől 
érdeklődött, továbbá megkérte az önkormányzatot, 
hogy tavasszal jó lenne rendbehozni a sportpálya körüli 
korlátot. A polgármester azt válaszolta, hogy az 
önkormányzat a sportszervezetet természetesen 
anyagilag jövőre is támogatja majd, ahogy azt eddig is 
tette, de  támogatáshoz hozzá lehet jutni különböző 
pályazatok réven is.  

- Gregorovics Miklós rákérdezett az 
alpolgármester személyére. A polgármester által 
választott alpolgármester Horváth István lett.  

- Kiss Ilona megkérdezte, hogy lesznek-e, 
épülnek-e a jövőben további bérlakások a kertjük alatt. 
A polgármester válasza: az egyes telkek felvásárlása 
korántsem egyszerű, mivel az említett földterület 
nagyon sok tulajdonos nevén szerepel, akik 
a szántóföldeket építkezési telkek gyanánt szeretnék 
eladni. A lehetőségeik szerint lépni kívánnak ez 
ügyben, de ez hosszú folyamat lesz. A jövőben új 
bérlakások építétét is tervezik, mert igény van rá. 

-  Gasparovics Ágnes érdeklődött, hogy jövőre 
nem lehetne-e némileg módosítani a Mikulás útvonalát. 
Valamint megkérte a község képviselőit, hogy ha 
lehetséges, 2015-ben a falunapot július elején 
rendezzék meg, mert ők június végén mindig szlovákiai 
méretű lovasbajnokságon vesznek részt, melyen 
a községet képviselik, s ezzel egyben hírnevet 
szereznek a falunak is. Mindkét kérdésére pozitív 
választ kapott. Jövőben a  Mikulás korábban indul, 
hogy mindenhová időben odaérjen, több csomagot visz 
majd a zsákjában, hogy minden gyereknek jusson, 
valamint a falunap megszervezésének dátumára 
a szervezők jobban odafigyelnek majd.  

-  Továbbá Gasparovics Ágnes magyarázatot 
kért arra, hogy mi az oka annak, hogy az MKP az előző 
választási kampányban támogatta Nagy Pál 
polgármesterjelöltet, és az utóbbiban vajon miért nem. 
Az MKP elnökének válaszából kiderült,  hogy azért  
nem, mert erre most nem kaptak felkérést. A párt 
sosem gyakorolt nyomást tagjai döntésére, és ezután 
sem fog. A képviselő-testületben soha nem volt és nem 
is lesz pártoskodás, a testület tagjainak közös a célja: 
a következő választási időszakban  minél jobban 
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és hatékonyabban akarnak együtt dolgozni a község 
lakosainak megelégedése érdekében, hisz 
a választásokon bizalmat szavaztak nekik.Miután 
a képviselő-testület alakuló ülésének összes 
programpontja  

megbeszélésre került, és nem voltak további 
hozzászólások, észrevételek, kérdések,  Nagy Pál 
polgármester megköszönte minden jelenlévőnek 
a részvételt , és az ülést befejezte. 
                                                                                                                                   Kovács Éliás Csilla 
 

Községi hírszolgálat 

R E F E R E N D U M - népszavazás 
 

Podľa č. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy SR a podľa § 2 zákona NRSR č. 564/1992 Zb. o spôsobe 
vykonania referenda v znení zákona č. 192/2007 Z.z. na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014 prezident 
Slovenskej republiky vyhlasuje referendum, v ktorom oprávnení občania rozhodnú o otázkach: 
 

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným 
mužom a jednou ženou? 
 

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí 
a ich následná výchova? 
 

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či 
eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania? 
 

Referendum sa vykoná v sobotu 7. februára 2015 na celom území Slovenskej republiky v čase od 7,00 do 
22,00 hod. Určeným miestom volieb v obci Čierny Brod je sobášna sieň obecného úradu – okrsok č. 1.  

Volič na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, že na otázku odpovedá „áno“ alebo 
„nie“. Platí to samostatne pre každú otázku. Volič potom hlasovací lístok preloží tak, aby nebol viditeľný spôsob jeho 
úpravy  a vloží ho do urny.  
______________________________________________________________________________________________ 
 

Szlovákia köztársasági elnökének határozata alapján 2015. február 7-én, szombaton, a Szlovák Köztársaság 
egész területén népszavazást, azaz referendumot tartanak, amelyen a választóknak a következő kérdésekre kell „igen“ 
vagy „nem“ választ adniuk: 
 

1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a házasság csak egy férfi és egy nő párkapcsolatát jelenti, egyéb kapcsolat vagy 
viszony nem nevezhető házasságnak? 
  

2. Egyetért-e Ön azzal, hogy egyazon nemű pároknak vagy csoportoknak ne engedélyezzék gyermekek örökbe 
fogadását és felnevelését? 
 

3. Egyetért-e Ön azzal, hogy az iskolákban a szülők és a tanulók beleegyezése nélkül ne követelhessék meg  
a tanulók olyan tanórán való részvételét, melyen a  sexualitással és az eutanáziával foglalkoznak?   
 

Vízkeleten a szavazásra kijelölt helyiség a községi hivatal eskettető terme, ahol a választópolgárok 7,00 – től 
22,00 óráig járulhatnak a szavazóurna elé. A választó a szavazólapon lévő  kérdések után lévő keretbe ,,X“-szel jelöli 
azt, hogy a kérdésre ,,igennel” vagy ,,nemmel“ válaszol. Ez a jelölés természetesen mindhárom kérdésre vonatkozik. 
Miután a választópolgár kitöltötte a szavazólapot, azt összehajtja mégpedig úgy, hogy a tartalma ne legyen látható, és 
végül a szavazóurnába dobja. 

 

 

Felhívások 
 

►Tudatjuk a lakossággal, hogy a 2014-es szemeteskukákra 
ragasztott egész éves matricák 2015 január végéig érvényesek.  
Január 20-tól már be lehet fizetni a háztartási szemét utáni 
illetéket a 2015-ös évre, melynek az összege 1 személyre fél 
évre 7,50 €, egész évre 15,00 €. 
 

►Felszólítjuk kedves lakosainkat, hogy a község területén  
(kertekben, udvarokban) egyáltalán nem szabad tüzet rakni – 
még a szerdai napokon sem! 
 

► Valamint kérjük Önöket, hogy mielőtt az üres műanyag 
flakonokat a gyűjőkonténerbe dobják, legyenek szívesek 
azokból a levegőt kipréselni, és a lehető legkisebb méretűre 
osszehajtani, hogy ritkábban kelljen a konténereket kiűríteni, 
csökkentve ezzel községünk költségeit. Köszönjük. 

Oznamy 
►Oznamujeme obyvateľom, že celoročné nálepky nalepené 
na odpadovú nádobu za rok 2014, platia do konca januára 
2015. Od 20. januára už môžu občania zaplatiť poplatok za 
komunálny odpad za rok 2015 , čoho výška na jednu osobu 
na polrok je 7,50 €, na celý rok 15,00 €. 
 
►Vyzývame našich občanov, aby na území obce (v 
záhradách, vo dvoroch) vôbec neukladali oheň – ani v stredu! 
 
► Prosíme Vás, aby ste z prázdnych PET fliaš, pred tým, než 
ich hodíte do zberných kontajnérov, vytlačili vzduch a čo 
najviac ich potlačili, aby zaberali menej miesta. Takto ich 
nebude treba tak často vyprázdniť, čím znižujeme výdavky 
obce. Ďakujeme. 
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Lezajlott események 

         Községünkben, mint már a korábbi években, 2014-

ben is gondoltunk a jubilánsainkra. Már szeptemberben 
elővettük a születési és házasságkötési anyakönyvet, 
melyből kiírtuk az 1954- ben, az 1964- ben és az 1974- ben 
születetteket és azokat, akik 1989- ben kötöttek házasságot, 
továbbá,  akik nem itt születtek, azoknak a nevét a 
személyi  nyilvántartási kártyából kerestük 
ki.  A következő lépés az volt, hogy az egyes korosztály 
ünnepeltjeinek  küldtünk egy köszöntőlapot, és egyben 
értesítettük őket az ünnepség időpontjáról és programjáról, 
s arra kértük őket, igazolják vissza, hogy részt vesznek-e az 
ünnepségen. A találkozón 106 személy vett részt. 
A  jubilánsokat 2014. november 29- én köszöntöttük 
a helyi művelődési központban. 

   A nyilván-

tartás alapján 
1989-ben 6 
jegyespár kötött 
házasságot,  
közülük az 
ünnepségen 2 
házaspár volt 
jelen.  

      Az 1954- ben  születettek száma  összesen 72, 

ebből a találkozón 16 ünnepelt vett részt.  

         Az 1964- ben  születettek száma 51, közülük 8-an  

voltak  jelen  az ünnepségen.  

         Az 1974- ben születettek száma  29, ebből 3-an 

voltak jelen.  
A jubilálókat 
korosztályok 
szerint 
a CSEMADOK 
mellett működő 
irodalmi 
színpad tagjai  
verses össze- 
állítással köszöntötték, majd községünk polgármestere 
szólt az ünnepeltekhez. A köszöntő után a jubilánsok 
beírták nevüket a község emlékkönyvébe. 

         A pohárköszöntőt követően fellépett 
a CSEMADOK mellett működő HARMÓNIA énekkar, 
amely az előadott szép dalokkal sok vendég szeméből 
könnyet csalt ki. Az ünnepi rész után a kopjafa 
koszorúzása, majd az egyes korosztályok fényképezése 
következett, és végül pedig a vacsora.      

        A jubilánsok találkozója jó hangulatban, közös 

szórakozással és  hajnalig tartó  mulatozással ért véget.      
 

                                                      Szolgai Zsuzsanna 
 

Jubilánsok találkozója 
 

25 éves házasok 

40 évesek 
50 évesek 

60 évesek 
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Správy našich vzdelávacích inštitúcii 

     Zo života našej školy 
 

  Škola sa rýchlo rozbehla.  Žiaci sa ani nenazdali 
a štvrťrok je za  nami. Okrem získavania nových 
vedomostí, bol náš školský život veľmi pestrý.  

V októbri sme oslávili sviatok Hallowen.  Škola  
bola krásne vyzdobená prácami našich žiakov. Tekvičky, 
jesenné plody nádherne naaranžované mohli obdivovať 
i rodičia. A naši malí i veľkí žiaci dokázali opäť, že sú 
tvorivé deti s veľkou fantáziou. 

Do plánu práce školy sme zahrnuli aj exkurzie. 
Naša prvá cesta viedla po stopách M. R. Štefánika, 
tvorcu prvej Československej republiky. 17. októbra  
2014 sme navštívili zrekonštruované Múzeum M. R. 
Štefánika na Košariskách, mohylu na Bradle 
a nakoniec sme sa zastavili aj v starobylej Trnave. 
Aj keď nám počasie neprialo, deň sme si užili. Rozšírili 
sme si vedomosti a získali nové  zážitky. 

Naša druhá exkurzia za poznatkami viedla do 
Bratislavy, kde bola výstava pod názvom 
Tutanchamón. Bola to veľmi zaujímavá výstava 
s exponátmi zo starovekého Egypta. Nie vždy žiaci majú 
možnosť vidieť také vzácne exponáty. 

Ďalšou zaujímavou udalosťou na našej škole bol 
1. decembrový deň. Je to Deň červených stužiek. Tento 
deň je venovaný boju proti AIDS. Starším žiakom na 
škole sme prijateľnou formou porozprávali o tejto 
zákernej chorobe, jej následkoch a prevencii.  P. učiteľka 
Funtalová  pripravila i zaujímavé nástenky na chodbe 
školy a pedagógovia i žiaci školy si pripli symbolické  
červené stužky. 

V decembri sme celý mesiac žili najkrajšími 
sviatkami roka Vianocami. Žiaci zdobili  svoje triedy 
i celú školu. 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na škole prebiehala  veľmi pekná akcia, takzvaný 
Adventný kalendár. Deviataci pripravili  akciu 
Mikuláš.   

Ich cieľom bolo potešiť našich maličkých na 1. 
stupni.  Navštívil  ich Mikuláš spolu so snehulienkami 
i čertmi.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Najväčšou akciou, ktorú sme pripravili tento 

školský rok prvýkrát,  bol vianočný bazár.  Deti, 
mamičky, pani učiteľky veľmi aktívne pracovali na 
pekných vianočných darčekoch, ktoré sme potom za 
symbolickú cenu predávali na vianočnom bazári pred 
školou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naše poďakovanie patrí  p. starostovi obce, ktorý 

našu akciu podporil a dal nám pripraviť stánok pred 
školou. Občania obce našu peknú akciu podporili tiež 
a prišli si zakúpiť vianočné darčeky.  

No a v decembri sme mali ešte jedno pekné 
podujatie. Žiaci prvého stupňa navštívili divadelné 
predstavenie Ferdo Mravec v Divadle Andreja Bagara 
v Nitre. Bol to pre naše detičky veľký umelecký zážitok. 

Posledný týždeň v minulom kalendárnom roku 
sme zrealizovali pre žiakov 3. a 4.  ročníka plavecký 
výcvik v Šali. Naši malí neplavci sa zrazu stali plavcami 
a na záver kurzu absolvovali a plavecké preteky a víťazi 
boli odmenení medailami. 

Takto si teda žijeme na našej škole. Veríme, že 
i naďalej sa nám bude dariť a čakajú nás ďalšie pekné dni. 
 

Mgr. Mária Miháliková 
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Itt van a beiratkozás az iskolák 1. osztályába  

Oktatási intézményeink beszámolói 

      Köszönetem szeretném kifejezni azoknak 

a szülőknek, akik az előző években magyar iskolába 
íratták gyermeküket. Ők  belátják az anyanyelven 
folyó oktatás fontosságát és előnyeit. A Vízkeleti 
Magyar Alapiskola egyfajta missziót is teljesít. Egy 
olyan missziót, melynek célja, falunk sorsának 
jobbra fordítása, egy olyan nemzedék 
felnövekvésének elősegítése, akik számára 
a hazaszeretet és az anyanyelv alapvető, 
megkérdőjelezhetetlen érték. 

      A  Vízkeleti Magyar Alapiskola versenyképes, 

mind a pedagógusok szakmai felkészültségének 
színvonala, mind az iskola technikai 
felszereltségének tekintetében más iskolákkal 
szemben. Ez abból is fakad, hogy az iskola a szlovák 
államtól elnyert támogatás mellett Magyarországról 
is támogatásban részesül a kialakított iskolai és 
önkormányzati partnerkapcsolatok keretében. 

     Érzékelési problémák, megszólalástól való 

félelem és lemaradás. Ez vár azokra a magyar 
anyanyelvű gyerekekre, akiket szlovák iskolába 
íratnak. A szülők gyakran nem tudatosítják, mekkora 
kárt okoznak gyermeküknek azzal, ha nem az 
anyanyelvükön taníttatják őket. Rég elterjedt nézet a 
szülők között az, hogy a szlovák tannyelvű iskola 
sikeresebb jövőt, könnyebb érvényesülést biztosít a 
gyerekeknek. Kevesebbet hallani viszont arról, hogy 
ez miért nem igaz. Sok magyar családban a 
hagyománytisztelet és egyéb szempontok miatt nem 
kérdéses a gyerekek magyar nyelvű taníttatása. Az 
anyanyelvi oktatás hasznában viszont nem ezek a fő 
szempontok. 

     Szakmailag egyértelműen alátámasztható, 
számtalan példa igazolja, hogy a szlovák iskolába 
kerülő magyar anyanyelvű tanulók nyelvi nehézségei  

                             

gyakran olyan hátrányba hozzák őket az osztály 
többi tanulóival szemben, amelyeket további 
tanulmányaik során sok esetben már nem is tudnak 
behozni. Kiemelkedő tanulmányi eredményeket 
pedig csak nagyon ritka esetben várhatunk az ilyen 
diákoktól. Arról nem is beszélve, hogy tökéletes 
szinten sem a magyar, sem a szlovák nyelvet nem 
fogják bírni. A magyar anyanyelvű gyerekeknek 
azért is van nehezebb dolguk a szlovák osztályban, 
mert nem tudnak kérdezni, így ezek a problémák 
csak egyre jobban elmélyülnek, és nehezítik a 
tananyag megértését. Jelentős gond az is, hogy míg a 
szlovák anyanyelvű gyerekek tanulni mennek a 
szlovák iskolába, a magyar gyerekeknek először 
meg kell ott tanulniuk szlovákul. Ez gyakran 
behozhatatlan hátrányt jelent náluk, így a jó 
képességű magyar anyanyelvű gyerek sokszor emiatt 
lesz gyengébb tanuló. Fontos az is, hogy ha nem 
értenek valamit, szabadon kérdezhessenek a tanítótól 
vagy az osztálytársaiktól, ez pedig a szlovák 
iskolában eleve lehetetlen számukra, mivel még nem 
tudnak szlovákul. Ha a félénk gyerek anyanyelvén is 
bátortalanul szólal meg, akkor egy idegen nyelven 
még nehezebben teszi ezt.  

     Január 15-től elkezdődik a beiratkozás az 
iskolák első osztályaiba. Ezzel kapcsolatosan 
fordulok felhívásunkkal a szülők felé!  

     Kedves anyukák és apukák! A gyerekeknek 

joguk van szüleik, nagymamáik és nagyapáik 
anyanyelvén tanulni! Adják meg nekik azt a 
természetességet, hogy sajátjaik között, egyenlő 
feltételek mellett kezdjék meg a tanulást, hogy az 
első években is értsék a tanító nénit és az 
osztálytársaikat! 

Köszönettel...!                                        

    Egri Natália, a helyi magyar alapiskola igazgatónője 
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A gyerekek élvezik a kreatív 
feladatokat 

Karácsonyváró kézművesnap 

Karácsonyváró kézművesnap 

A Mesemondó fesztiválon A Mesemondó fesztiválon Galántán 

Várjuk a Mikulást Így várjuk a Mikulást 

A díszek készítése közben 
mindenki jól szórakozik. 
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December az ünnepvárás ideje. Az adventi 
időszakban nemcsak az adventi koszorúk elkészítése és   
a meggyújtott gyertyák fénye sugallta számunkra az 
örömünnepet, hanem az is, hogy kedves vendégeket 
vártunk – a környező falvak óvodásait és azokat az 
iskolásainkat, akikkel tavaly és tavalyelőtt óvodásaink 
még együtt játszottak. 

Két éve indítottuk útnak a Rokka 
Gyermekfesztivált, amely nagyon sikeresnek bizonyult. 
Akkor fogalmazódott meg az igény a folytatásra, és 
megegyeztünk abban, hogy a rokka tovább pörög.  

December 8-án megint meghívtuk a környékbeli, 
mátyusföldi falvak óvodásait és az óvodapedagógusokat, 
a helyi magyar iskolásokat, hogy ismét egy remek napot 
töltsünk el együtt. Minden gyerek szeret játszani, 
énekelni, ezt szem előtt tartva az óvodai csoportok a 
fesztivál céljának megfelelően énekes-táncos népi 
játékfüzért mutattak be. Az idei követelmény a saját 
hagyományok – a Mátyusföldi gyermekjátékok 
bemutatása volt.  

A fesztiválon való részvétel rendszeres előzetes 
elfoglaltságot követel az óvodáktól, hiszen előírt – az 
idősebbek körében még ismert – népi gyermekjátékokat, 
táncokat kell elsajátítaniuk, bemutatniuk. A gyerekek az 
egymás előtt bemutatott programok által megláthatták, 
hogyan játszanak a környékbeli óvodások, milyen 
tájszólással beszélnek kis társaik, ezáltal is gazdagítjuk 
zenei műveltségüket és anyanyelvi ismereteiket. 
   A fesztiválon a köszöntő után kezdődött a játék…  

Először a vízkeleti ovisok léptek színre, hisz ők 
vannak itthon, nekik kell bátorságból példát mutatniuk. 
                             

Két kisgyermek szembefordult, mindkét kézzel 
kaput tartott, a többi kézfogással átbújt a kapu alatt, és 
énekelték: 

,,Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske,  
nyitva van az aranykapu, 

csak bújjatok rajta! 
Rajta, rajta, leszakadt a pajta, 

bent maradt a macska!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
– majd még több 
éneket énekeltek 
és játszottak 
önfeledten a 
vízkeleti ovisok. 

Ismét pörgött a rokka 
II. Rokka Gyermekfesztivál 

 

Oktatási intézményeink beszámolói 
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Oktatási intézményeink beszámolói 

Egy juhocska által világra segített 
szegénylegény elindul, hogy megtalálja a szerencséjét, 
miközben sok-sok próbának lesz kitéve, de Fanyűvővel 
és Kőgyúróval, no meg főleg a három Táltosló 
segítségével még a sárkányokat is legyőzi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
És mindez az egykor közösségi játékként 

gyakorlott, ma interaktív előadásmódként ismert bábos-
maszkos produkció formájában, élő zenével, sok énekkel 
és játékkal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Külön örömöt jelentett, hogy a mese(játékba) 
nemcsak az óvodásokat, de a nézők soraiból az 
iskolásokat is bevonták.  
 

Az új elsős kislányok 

Utánuk a vezekényi óvodások játszottak, daloltak, 
vidám hangulatot teremtve.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Őket a feketenyéki óvodások dalos-táncos 
összeállítása követte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Végül a hidaskürti óvodások szerepeltek, akik 

még csilingelő harangjátékkal is megfűszerezték az 
összeállításukat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A színvonalas és hangulatos fellépések után 
meglepetést is tartogattunk. Badin Ádám és felesége, 
Gabika segítségével a népmese birodalmába jutottunk. 
Megtudtuk, ki is a Juhfia Jankó. 
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Oktatási intézményeink beszámolói 

támogatta. Köszönjük óvodánk minden 
alkalmazottjának és a kedves szülőknek, hogy 
segítették az óvodásaink bemutatkozását a       
                            nagyközönség előtt.  

Szanyi Mária néprajzkutató, 
pedagógus kedves résztvevője és 
támogatója rendezvényünknek, 
szakmai tanácsokkal segítette 
projektünk megvalósítását. 

Óvodánk és a környékbeli 
óvodák pedagógusai sokéves 
tapasztalattal és a folyamatos 
továbbképzések során megszerzett új 
tudásukkal készítették fel 
a gyermekeket a fesztiválra. A 
fesztiválról mindenki elégedetten 
távozott és megegyeztünk, hogy 
a rokka ismét forog tovább… 
Reméljük, hogy pályázataink a 
jövőben is sikeresek lesznek, és a 
következő fesztiválon találkozunk. 

 
A Rokka Gyermekfesztivál a térségben 

egyedülálló, hiszen speciálisan a legfiatalabb réteget 
célozza meg. Reméljük, hogy hagyománnyá váló 
rendezvényünkkel követendő mintát nyújtunk más 
térségek felvidéki magyar óvodáinak is.  

 
  Január van, egy új év kezdődik – új tervekkel, új 
fogadalmakkal. Kívánom, hogy a szeretetről és az 
összefogásról ne feledkezzünk meg az új esztendőben 
sem! 
 

Óvodánk minden dolgozója és minden kis 
polgára nevében boldog új évet kívánok Vízkelet község 
minden lakosának! 
  

 Pékné Lovas Éva, a Mesevilág óvoda igazgatónője 

 

A gyermekeknek lehetőségük volt közvetlenül 
megtapasztalni a játék lényegét, az előadás során a játék 
részeseivé és alkotóelemeivé váltak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nem csoda hát, hogy még a tízórai sem hiányzott 

nekik, nagyon élvezték a népmesét – azok is szájtátva 
figyeltek, akik nem voltak közvetlen szereplői az egyes 
jeleneteknek. 
Az előadók úgy lekötötték a sok kisgyereket, hogy 
fegyelmezésre egész délelőtt nem volt szükség. 

Jutalmul – vagy jó pedagógiai fogással – az 
előadók a mese végén minden kelléket a gyerekek kezébe 
adtak. Belebújhattak a sárkányok „bőrébe” – fejükre 
vehették a hatalmas, gyékényből font sárkányfejeket –, 
megszólaltatták a kolompokat és az érdekesnél érdekesebb 
hangszereket, játszhattak a faragott figurákkal, amelyek a 
gyerekek kezében a mese alatt a szereplőket testesítették 
meg.  

Az előadások után a gyerekek és a vendégeink 
jóízűen elfogyasztották a finom mézeskalácsot, süteményt, 
frissen sült pogácsát, mézes süteményt és frissítőt, 
amelyeket szakács nénink, Katica néni és a szülők 
biztosítottak be. Köszönet nekik érte, és azoknak a 
szülőknek, nagyszülőknek is, akik végig kitartottak, és 
segítségünkre voltak a szervezésben. 
 

Az, hogy ismét együtt lehettek a négy község 
óvodásai, a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott sikeres 
pályázatnak köszönhető. A pályázatot „Rokka 
Gyermekfesztivál óvodások részére“ címen  A magyar 
kultúráért és oktatásért – Felvidéki pályázati felhívásra 
nyújtottuk be, melynek tárgya a magyar közösség 
céljait szolgáló kulturális és oktatási programok és 
ahhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása volt. 
Emellett köszönjük a községi hivatalnak, hogy mint 
minden rendezvényünket, a II. Rokka Gyermekfesztivált is  
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VII. HARMÓNIA NÉPZENEI TALÁLKOZÓ 
  

 

       A HARMÓNIA női éneklőcsoport 2014.október 26-án 
fellépett az Alsószeli Magyar Dalkör megalakulásának 45. 
évfordulója alkalmából megrendezett ünnepi műsorban. 
      A két éneklőcsoport között szoros baráti kapcsolat van, 
melyet kölcsönösen ápolunk. Szabados László, a Dalkör 
vezetője hívta meg éneklőcsoportunkat a jubileumi ünnepségre, 
melyre az alsószeli kultúrházban került sor. Valójában kettős 
évfordulót ünnepeltek, a Csemadok megalakulásának 65. és az 
Alsószeli  Magyar Dalkör megalakulásának 45. évfordulóját.  
       Az ünnepségen vendégként részt vett Csátalja, Alsószeli 
testvérközségének polgármestere, a felsőszeli Rozmaring vegyes 
éneklőcsoport és a vízkeleti Harmónia női éneklőcsoport.  
       Szép, meghitt és tartalmas ünnepség, találkozó részesei 
lehettünk. 

                                                                                                                                        Pék Éva 
        

 
,, A nép dala el nem múló életet hirdet.” 
       
       A fenti mottó jegyében rendezte meg 2014. 
október 16-án és 17-én a Csemadok vízkeleti 
alapszervezete közösen a helyi önkormányzattal a VII. 
Harmónia Népzenei Találkozót. A találkozó kezdetben 
egynapos volt, tavaly és idén már kétnapossá bővült, így 
igyekeztünk színesebbé és vonzóbbá tenni a találkozót, s 
gondoltunk a gyermekekre is. 
       A népzenei találkozó a Szlovák Köztársaság 
Kormányhivatal Kisebbségek Kultúrája – 2014 
programja támogatásával valósulhatott meg.  
Központi témája a népi kultúra – a népmese, a régi népi 
kézműves mesterségek, a népszokások, a népzene, a 
népdalok és a néptánc volt. 

A találkozó első napján, október 17-én délelőtt 
a szűkebb, Dudvág menti régió kisiskoláinak diákjait és 
pedagógusait – a kosúti, a feketenyéki, a hidaskürti és a 
helyi alapiskola kisdiákjait, valamint az óvodásokat 
hívtuk meg egy rendhagyó találkozóra. A kultúrház 
színházterme zsúfolásig megtelt kb. 150 csillogó, 
kíváncsi tekintetű gyerekkel, de elkísérték őket a szülők 
és a nagyszülők is. Mindannyian várták a csodát, és 
szerintem nem csalódtak, mert bekövetkezett. 

A délelőtt rendhagyó módon egy kézműves 
kiállítással kezdődött, melyet az alsószeli Szomolai 
Arianna nyitott meg, a címe  – 10 éves a MANÓVÁR 

A HARMÓNIA női éneklőcsoport  

fe llé pé se  Alsósze libe n 

Csemadok hírek 

 
KÉZMŰVES TÁBOR. Az előzmények - 2004-ben a 
nyári szünidő alatt a Csemadok helyi alapszervezete első 
alkalommal rendezte meg a gyerekek részére a nyári 
egyhetes napközis kézműves tábort. A gazdag kiállítás 
anyagát a 10 év munkáiból állítottuk össze. A tablókra 
pedig korabeli csoportképek, meghívók, újságcikkek 
kerültek a tábor életéről, az alkotás legszebb pillanatait 
megörökítő fotókból. 
       A kiállítás megnyitása után a 
KUTTYOMFITTY TÁRSULAT -  Dobsa Tamás és 
felesége, Dobsáné Fodor Mónika, néptánc pedagógusok 
és a Népművészet Ifjú Mesterei  –  Az eltáncolt cipellők 
c. mesejátékot mutatták  be. Az előadás egyben szép és 
tartalmas mesés utazás volt a táncok világába, avagy 
táncos utazás a mesék világába. A meséből a nézők 
megtudhatták, hova jár minden éjjel a királylány, és hogy 
küzd meg a tánc ördöge, Tancika és Jankó, a furfangos 
suszterlegény a királylány kezéért. A műsor után a 
gyerekek megnézhették az ötletes mesefigurákat és a 
díszleteket, majd megcsodálták a kézműves kiállítást. A 
délelőtt kellemes hangulatban telt el, a kisdiákok azzal 
búcsúztak, hogy jövő ősszel is szívesen eljönnek 
Vízkeletre. 
A találkozó másnap, 2014. október 18-án, szombaton 
délelőtt  –  Családi kézműves foglalkozással – 
folytatódott, melyre sokan ellátogattak, szülők a 
gyerekekkel, nagyszülők az unokákkal,  és a Szomolai  

Óvári Mária és Kozma Géza gratulál Szabados Lászlónak Óvári Mária és Kozma Géza gratulál Szabados Lászlónak Óvári Mária és Kozma Géza gratulál Szabados Lászlónak Óvári Mária és Kozma Géza gratulál Szabados Lászlónak 

A Harmónia éneklőcsoport 
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házaspár vezetésével szebbnél szebb őszi dekorációkat 
készítettek. 
       A VII. HARMÓNIA NÉPZENEI 
TALÁLKOZÓ gálaműsora délután 16.30 órakor 
kezdődött a kultúrházban, melynek programja kissé 
rendhagyó volt, és tartalmilag is eltért az előző évekétől. 
Célunk az volt, hogy két nemzetiségi népcsoport kultúráját 
vonultassunk fel, mutassunk be a közönségnek. A 
műsorban felléptek magyarországi testvérközségünk – 
Pest-Taksony német nemzetiségi kultúrcsoportjai, 
melyek az ott élő német népdalokat és néptáncokat 
mutatták be, míg a szlovákiai, felvidéki kultúrcsoportok, a 
Martosi Hagyományőrző Együttes és a helyi Harmónia 
női éneklőcsoport, az itt élő magyar nemzetiség dalait, 
táncait mutatta be. Határok nélkül, szabadon, mert a népi 
kultúra nem ismer határokat, tehát határtalan, szellemi 
értéke pedig felbecsülhetetlen. Megőrizte, átörökítette a 
múltat a jelennek, hogy ily módon tovább adja a jövő 
nemzedékének, hogy örök időkre fennmaradjon! 
       A találkozót a meghívott vendégek közül 
jelenlétével megtisztelte Botló Péter, a Csemadok Galántai 
Területi Választmányának tagja, Csady Zsuzsanna, 
Feketenyék polgármestere, Nagy Pál, községünk 
polgármestere és Papp László alpolgármester. 
      A közönséget és a fellépő csoportokat Nagy Pál, 
Vízkelet község, valamint Kreisz László, a magyarországi 
Pest-Taksony nagyközség polgármestere köszöntötte. 
       Majd elkezdődött a fergeteges kultúrműsor, 
melyben fellépett testvérközségünk, Pest-Taksony Német 
Nemzetiségi Vegyeskara, és sváb női éneklőcsoportja, 
valamint a Taksonyi Dunamenti Svábok Táncegyesülete, 
továbbá a Martosi Hagyományőrző Együttes, a helyi 
Harmónia női éneklőcsoport és Bognár Hajnalka 
szólóénekes. Az est folyamán a népdalokkal és a 
néptáncokkal jelképesen körbeutaztuk az egész Kárpát-
medencét. Rábaköztől, Mátyusföldön és Csallóközön  át 
Kalotaszegig és Moldováig, a Tátrán, a Mátrán és 
Székelyföldön keresztül egészen a Hargitáig. Közben 
megcsodáltuk a szebbnél szebb népviseleteket, élvezettel 
néztük a különböző tájegységek táncait, és hallgattuk a 
német és a magyar népdalokat, melyek máig megőrizték a 
múltat. Nekünk, ma élő magyaroknak szent kötelességünk, 
hogy az ősi népi kultúrát megőrizzük, és tovább adjuk a 
jövő fiataljainak.   
       A találkozó végén a szervezők  ajándékkal és 
oklevéllel köszönték meg a fellépő csoportoknak és a 
vezetőknek a csodálatos estét és a művészi élményt. Utána 
közös vacsora, szórakozás és kötetlen, baráti beszélgetés 
következett. Rég elmúlt már éjfél, mikor a kultúrcsoportok 
elbúcsúztak egymástól és a szervezőktől annak 
reményében, hogy a közeljövőben újra találkoznak. Azt est 
folyamán beigazolódott a kodályi idézet- ,, A nép dalai és 
táncai el nem múló életet hirdetnek.”                                   
                                                                                  Pék Éva 

Csemadok hírek 

A Harmónia éneklőcsoport 

A Taksonyi Svábok Táncegyesülete 

A Taksonyi Svábok Táncegyesülete 

A Taksonyi Sváb Női Éneklőcsoport 

A Taksonyi Német Nemzetiségi Vegyeskar 

A Martosi Hagyományőrző Együttes 

A Martosi Hagyományőrző Együttes 

Bognár 
Hajnalka 



              Vízkeleti Újság – 2015. január                  IV. évfolyam                                     1. szám 

 

 

17 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

       Decemberben tartotta ünnepi évzáró taggyűlését a  
Csemadok  vízkeleti alapszervezete, melyen  
megemlékeztünk a szövetség megalakulásának 65. 
évfordulójáról is. 
      Erre az ünnepi taggyűlésre hosszasan készült a 
szervezet vezetősége, mert szerettük volna méltóképpen 
megünnepelni a 65 éves Csemadokot. 
      A  vízkeleti  kultúrház zsúfolásig megtelt, sokan 
eljöttek, többek között a  régi csemadokosok, de ott voltak 
a fiatalok is, a szülők, a nagyszülők és természetesen az 
unokák is.  Ez örömmel töltött el minket, szervezőket, mert 
láttuk, hogy a Csemadok életképes, nem öregszik, csak a 
korosztályok váltják egymást, ami azt jelenti, hogy van 
utánpótlás. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy 
a folytonosság ne szakadjon meg. 
      Az ünnepi taggyűlésen jelen volt Vígh Sándor, a 
Csemadok Galántai Területi Választmányának tagja, Nagy 
Pál, községünk polgármestere, a képviselő-testület tagjai 
és az alapiskola pedagógusai. 
      Mivel az ünnepi taggyűlés karácsony előtt zajlott, 
ez jó alkalmat biztosított kísérő programok 
megszervezésére is. A helyi magyar alapiskola 
pedagógusai, a szülők és a diákok ötletes karácsonyi 
díszeket készítettek, tehát volt karácsonyi vásár, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mézeskalácsból készített karácsonyi díszek árusítása   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
és könyvvásár is.  Ami örvendetes, nagyon sokan 
vásároltak könyvet, tehát még   ma is igény van az írott  
 

szóra, kell a könyv, a karácsonyi díszek is mind elkeltek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Az ünnepi taggyűlést 
Viczén Piroska, a szervezet 
vezetőségi tagja vezette, mely egy 
szavalattal kezdődött. Kulcsár 
Tibor: Gyökerek című versét Bodri 
Eleonóra, a Pátria Rádió 
műsorvezetője előadásában 
hallgattuk meg.  Ezt követően 
Gasparovics Kiara énekelt, majd 
a helyi alapiskola diákjai nagyon 
megható és szép verses-zenés 
összeállítással köszöntötték a 
jubiláló Csemadokot, melyet az 
évzáró taggyűlés követett.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Majd fellépett a Csemadok mellett működő modern 
tánccsoport három korosztálya Varjú Szandra 
vezetésével.    
        
        

 

 

 

 

 

 

Csemadok hírek 

Ünnepi  Csemadok évzáró taggyűlés 
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Az ünnepi megemlékezést Bognár 
Hajnalka nyitotta meg, aki 
operaáriákat énekelt, ígéretes 
tehetség, jelenleg még középiskolás, 
és énekesi pályára készül. Majd az 
ünnepi megemlékezés következett. 
A szervezet elnöke részletesen 
felidézte a Csemadok vízkeleti 
alapszervezetének 65 éves gazdag 
kultúrmunkáját, melynek 
dokumentumait a jelenlévők 
megtekinthették a gazdag kiállításon 
is, korabeli fényképeken, 
dokumentumokon, okleveleken. Az 
ünnepi esten még fellépett a helyi 
Harmónia női éneklőcsoport és a 
Dióhéj citerazenekar. Az ünnepi 
taggyűlés baráti, kötetlen 
beszélgetéssel ért véget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Csemadok vízkeleti alapszervezete 1949.  
október 10-én alakult meg, elsők 
között a Galántai járásban, s 
köszönhetően a fáklyavivőknek – 
Nagy Lászlónak, Nagy 
Rudolfnak, Nagy Endrének , 
Kürtössy Sándornak, Pék 
Lajosnak, – és a többi lelkes 
csemadoktagnak, akik elkezdték és 
megalapozták a szervezet  
munkáját, és köszönet illeti azokat 
is, akik  azóta  is biztosítják a 
szövetség munkájának folytonossá-  

gát. A 65 év alatt generációk váltották egymást, de mindig 
ügyeltek arra, hogy a fáklyát tovább adják, mely 
mindmáig világít, mutatja a helyes utat.  

Az eltelt 65 év alatt gazdag kultúrmunkát fejtett ki 
a szervezet. Az 1950-es években a lelkes tagok 
népszínműveket játszottak, melyekkel bejárták a 
környékbeli falvakat. Ezt esztrádműsorok követték, majd 
1972-ben megalakult az énekkar Pintér Feri bácsi 
vezetésével, akitől a stafétabotot az 1980-as évek elején  
Feri bácsi tanítványa, 
Óvári Mária vette át, 
aki már 30 éve vezeti az 
énekkart, mely 2000-
ben női éneklőcsoporttá 
alakult. Az 1970-es 
években megalakult az 
irodalmi színpad, mely 
10 évig sikeresen 
működött. Az irodalmi 
színpad tagjai  azóta 
már kicserélődtek, de 
a lelkes fiatalok ünnepi 
rendezvényeken 
rendszeresen fellépnek.  
A 65 év alatt mindig  
megújult a szervezet munkája, és a kor követelményeit 
figyelembe véve egyre változatosabb, színesebb lett. Ami 
mindig is fontos volt számunkra - az anyanyelv ápolása,  
 
 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Csemadok hírek 

Nagy Endre 
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az irodalom népszerűsítése, a néphagyományok, 
népszokások megőrzése, és természetesen a fiatalok 
bekapcsolása a szervezet munkájába, melynek érdekében 
mindent elkövettünk. Az 1990-es évek elején Vígh Sándor  
vezetésével megalakult a citerazenekar, mely közel 10 
évig sikeresen működött. Majd az ifjúsági klub Bózsing 
Csaba vezetésével, mely két évig  Vízkeleti Újság címmel 
negyedévenként újságot jelentetett meg. 
      Szervezetünk a kultúra egyéb területén is 
bizonyított. Író-olvasó találkozókat, irodalmi emlékesteket, 
vetélkedőket, történelmi előadásokat, kirándulásokat és 
színházlátogatásokat szerveztünk. Továbbá rendszeresen 
megemlékezünk a jeles történelmi évfordulókról,  és évente 
megrendezzük a hagyományos farsangi batyubált. 
      Húsz éve a szervezet mellett működő Harmónia 
éneklőcsoport baráti kapcsolatot tart fenn  
testvérközségünk, a magyarországi Pest-Taksony Német 
Nemzetiségi Vegyeskarával. 
      2003-tól kétévente a mi szervezetünk rendezi meg a 
Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő mátyusföldi 
területi döntőjét, melyen a helyi Harmónia női 
éneklőcsoport is mindig részt vesz, és sikeresen szerepel. 
2004-től nyaranta az alapiskolás gyermekek részére 
egyhetes kézműves tábort, évközben pedig több 
alkalommal családi kézműves foglalkozásokat szervezünk. 
2008-tól pedig minden év októberében megrendezzük a 
Harmónia Népzenei Találkozót, melyen mátyusföldi, 
csallóközi és zoboralji éneklő-és tánccsoportokat látunk 
vendégül. Tavaly pedig a szervezet mellett megalakult egy 
modern tánccsoport is, tehát egy újabb színfolt a 
Csemadokban, ők a legfiatalabbak. 
 

      Szervezetünk röviden  vázolt  65 év alatt 
kifejtett gazdag kultúrmunkája is igazolja, hogy mire 
képes egy kis közösség annak érdekében, hogy 
megőrizze magyarságát, nemzeti kultúráját. Ebben a 
munkában ott vannak a névtelen hősök, akik több 
százan voltak, jöttek, dolgoztak, aztán sajnos elmentek, 
de itt maradtak az utódok, a gyerekek és az unokák, 
akik tovább viszik a megkezdett munkát. 
     Az ünnepi évzáró taggyűlésen a Csemadok 
jelképes születésnapi tortáján égő 65 gyertyát nem 
fújtuk el, hanem évente még újabbat teszünk mellé, 
hogy még nagyobb fénnyel világítson, mutassa a helyes 
utat, melyen mennünk kell tovább, előre még nagyon 
sokáig, hogy megmaradjunk! 

        
Pék Éva, a szervezet elnöke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csemadok hírek 

 

 

Óvári Mária és Kozma Géza kitüntetése Galántán 

a Csemadok megalakulásának 65. évfordulója alkalmából  

A Csemadok elnöke Nagy Páltól átveszi a polgármesteri díjat 
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        1773 – 1775 között Vízkelet plébánosa Farkas 
Péter volt, aki pontos és rendszerető emberként volt 
ismeretes. A hivatalos iratokat 1691-től összegyűjtötte és 
beköttette. Ebben találhatók az alábbi bejegyzések: Czinege 
József 1762-től Vízkeleten volt kántortanító.  
Magyarul, németül, szlovákul és latinul 
beszélt. Az ismert kántortanítók közül ő volt 
a nyolcadik.  A falunak 1715-ben 8 
adófizetője volt, 1828-ban már l26 ház a és 
900 lakosa. Az 1840-es években a falunak 
községi jegyzője volt, aki uradalmi 
pajtamester is volt egyben. A gyerekek 
tanításával is megbízták, télen saját lakásán 
tanította a gyerekeket. 
       Rendszeresített tanítói állomás 1855-
ben szerveztetett, s a jegyzőséggel 
egybekötött tanítói állásra a lengyel 
származású Nieuzytek Jánost választották. 
Iskoláit Jászberényben, Zomborban és Baján 
végezte. Oklevelet Érsekújvárott kapott. A 
megválasztott tanítónak és egyúttal a  
községi jegyzőnek két éven át a pásztorházban kellett laknia 
és bérbe vett helyiségben tanítani.  A jelenlegi iskola 
tőszomszédságában állott egy náddal fedett ház, később ez 
lett az iskola és a tanítói lak. Ez 1869-ben leégett. Ekkor 
Vízkelet község iskola és tanítólak építésére határozta el 
magát, azonban az uradalom tisztje a közbirtokosság 
nevében az építkezést betiltotta. Az iskolát a községházán 
helyezték el. Ezt követően Deisler Kelemen vízkeleti 
földbirtokos állami kölcsönt eszközölt ki 4 500 forint 
értékben, ezen a pénzen vették meg és alakították át a ma 
Brechtold gróf kastélya néven ismert épületet  iskolává és 
tanítói lakássá. Az iskolának tágas nagy udvara és 900 
négyszögölnyi kertje volt. A kert udvar felőli részén községi 
faiskola volt. Ezidőtájt a vízkeleti iskola a környék 
legjobban felszerelt iskolája volt. Egyedülálló tornafelsze-  
reléssel és könyvtárral is rendelkezett. Az iskolának 1871- 
re visszamenőleg már két tanítója volt. 
A kántortanító mellett Hetényi Bódog, 
Boénitr Karcortély, Janda Flóris, Kis 
Ferenc, Holcsan Antal tanított. 

A legrégibb meglévő 
adatgyűjtemény  egy, az  1858-59-es 
tanévből való látogatási napló, amely a 
vízkeleti elemi tanodába járó fiú és 
leány gyermekek adatait tartalmazza. A 
naplóban fel van tüntetve 94 
mindennapos és 46, valószínűleg 
ismétlő tanköteles. Az 1862-63-as 
tanévben Nieuzytek János naplójába 94 
tanköteles volt beírva. 1863. április 15-
én próbatétel volt. Az iskolakötelezettek 
megoszlása: 88 fiú és 37 leány.  Ezek 
közül iskolába járt 51 fiú és 29 leányka.  

 
 
       

 

Helytörténet – A Terra Hírújság nyomán 

 A napló szerint a diószegi szolgabírónak leadta a tanulók 
neveit és 647 lelket feltüntető listát, akik közül 575 római 
katolikus, 68 református és 2 zsidó. Az 1869-1870-es 
tanévben az iskolába járó 99 tanulóból 45 fiú és 38 leány. 

Az 1872-73-as tanévben, november l-jén, a 
vízkeleti községi iskolában az iskolaszéki 
tagok észrevételei is jegyzőkönyvbe kerültek. 
Ezek szerint a nem Vízkeleten lakó szülők, 
vallási különbség nélkül, ha gyerekeiket a 
vízkeleti községi iskolába járatni óhajtják, az 
egész évi tanítási időszakra 8 forintot 
kötelesek fizetni félévenként előre. Az iskola 
pénztárába 5 forintot, 3 forintot pedig a tanító 
uraknak egyforma részletekben. A 
jegyzőkönyvben meg van határozva a tanítási 
idő és a szünidő hossza is.  Az 1875-1876-os 
tanévben, az iskolaszék határozata alapján, az 
ismétlőket a téli időben szerda és szombat 
délután Hetényi Bódog tanítja.Fáradozásáért 
10 forintot kap. Nyáron az ismétlősöket 
vasárnap délután Hetényi tanító l órától 3-ig  

tanítja. A métermérték ismertetését minden szombaton 8-
tól 10 óráig a felnőtteknek előadni Hetényi Bódog tartozik.  
Az 1876-os tanév végén Nieuzytek tanító elismerésben 
részesült. A jegyzőkönyvet Hetényi Bódog tanító, Deisler 
Kelemen, Kollár Mihály, Csenkey Pál, Csepreghy László, 
Mencer János és Sztrakovit Zsigmond közjegyző írták alá. 
      1893-ban az iskolaszék elnökévé Némethy Pál 
tehetséges, fiatal jegyzőt választották, aki haláláig, 1918. 
december 10-ig viselte ezt a tisztséget. Ő szorgalmazta az 
új közjegyzői lak és az iskola épületének teljes újjáépítését 
1895-ben. A melléképület újjáépítésénél a 2 – 6. osztályok 
fölötti tetőszerkezetet javították. Az egyik teremben 
halmozták fel a taneszközöket és az irattár anyagát. A tető 
nélküli iskola teljesen beázott, egy felhőszakadás 
 pótolhatatlan károkat okozott. Az 1897-1898-as tanévben  

Nieuzytek János magyarosította 
nevét, már Nádasdi néven szerepel. 
1900. július 5-én új iskolaszék 
alakul. Nádasdi János 86 éves 
korában, 45 éves tanítói működés 
után vonult nyugalomba. /született 
1814-ben/. Dunaevén, a papföldek 
szomszédságában, és itthon, 
Hóstágyon kapott 3-3 holdnyi 
mesterföldet évi 6 forintnyi 
kedvezményes bérért. A földekről 
Nádasdi lemondott. Nádasdi János 
nyugdíjba vonulása után a 
megüresedett helyre 6 pályázó 
jelentkezett. Közülük 1900. 
szeptember 28-án Nádasdi fiát, 
Józsefet választották meg vízkeleti 
kántortanítóvá. 
 

Kozma Géza, a község krónikása   
 
       

A Vízkeleti Községi Elemi Népiskola története   /helytörténet/ 
Nieuzytek – Nádasdi János tanítósága – részletek Kozma Géza tanulmányából 
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VISZ hírek 

          
Novemberben a HISZÖ -vel – /Hidaskürti Ifjúsági 
Szervezet Önkormányzata/ együttműködve  LAN 
partyt szerveztünk a helyi kultúrházban,  amelyen 
szép számban vettek részt a vízkeleti és 
a hidaskürti fiatalok, mindenki jól szórakozott. 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                          
                                                                         
 

   
A karácsonyi készülődés jegyében mézeskalácsot 
sütöttünk, melyet ki is díszítettünk közösen 
a helyi alapiskola diákjaival, akik remek munkát 
végeztek. Nagyon ügyesen és kreatívan dolgoztak.      
 

Az új évben is szeretnénk különböző érdekes 
programokkal színesebbé tenni falunk fiataljainak 
életét és reméljük, hogy  minél nagyobb számban 
vesznek majd részt a rendezvényeinken. 
     A VISZ nevében kívánok mindenkinek boldog, 
békés új esztendőt. 
 

                               Serczel Barbara, a VISZ elnöke 
   

Az első félévhez hasonlóan, az év második 
részében sem tétlenkedett a Vízkeleti Ifjúsági 
Szervezet.  
 
Októberben a mozidélutánon a gyerekek a Zűr az 
űrben című rajzfilmen, a felnőttek pedig 
a Kavarás című vígjátékon szórakozhattak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Decemberben a Mikulás látogatott el 
községünkbe egy angyal és egy ördög 
kíséretében, hogy megajándékozza 
a szófogadó gyerekeket. A rendezvény 
szervezésébe a VISZ tagjai is aktívan 
bekapcsolódtak.                 
 
 
 
 
 
      
  
      
 
 
 
 

 

 

                                 

A Vízkeleti Ifjúsági Szervezet  

– a VISZ második félévi tevékenysége 
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Eredményes összefogás  
Advent Szent András apostol napjához legközelebb eső 
vasárnappal veszi kezdetét, és karácsonyig tart. A 
kifejezés az „adventus Domini” szókapcsolatból ered, 
ami az Úr eljövetelét jelenti. Ez a karácsonyt megelőző 
felkészülés, az ünnepre történő várakozás időszaka.  

 

Községünkben  az elmúlt  adventi  időszak  nagyon szép eseménnyel 
kezdődött. Főtisztelendő Szlávik Antal plébános úr a vasárnapi szentmise után 
felszentelte az önkormányzat által elkészített nagy adventi koszorút. Az 
esemény ünnepélyességét emelték  a vízkeleti Harmónia  énekkar által 
előadott karácsonyi és adventi énekek is.  A rendezvényt  megtisztelték 
részvételükkel  községünk  lakosai és elöljárói.  

Az adventi várakozás örömét községünkben  kiteljesítette az a tény, hogy  az 
önzetlen adományozóknak köszönhetően  befejeződött  templomunk 
ablakcseréinek  első szakasza. Megmutatkozott, hogy lakosaink és  a vízkeleti 
gyökerekkel rendelkező polgárok olyan összefogásra  képesek, amellyel 
komoly eredmény érhető el.  Mindössze két év alatt sikerült  templomunk régi 
ablakait  modern, háromrétegű, ólomüveggel díszített ablakokra cserélni. A 
szentélyben három, a templomhajóban pedig  tizennégy ablak cseréje valósult 
meg. Köszönet ezért  Vízkelet község önkormányzatának, mely magára 
vállalta az ablakkeretek és a beillesztés költségeit. Köszönettel tartozunk 
Lukács Géza nádszegi vállalkozónak is, aki minden alkalommal bérmentesen 
bocsátotta rendelkezésünkre azokat az  állásokat, amelyekre  a szerelés 
lebonyolításához volt szükség. Végül,de nem utolsó sorban, köszönet jár azon 
magánszemélyeknek és családoknak, akik kivették részüket a beszerelés körüli 
munkálatokból, akik  támogatták közös ügyünket, és akik  adományoztak 
templomunk javára.  

Ablakot adományoztak: Olasz József és családja, Kubik Ferenc és családja, 
Zaťko  Kamill és családja, Kozma Géza és családja, Kozma Piroska  és 
családja (2), Róka Sándor és Bózsing Alfonz családja, JUDr. Szabó Ottó és 
családja, Novánszky Etelka és családja, Dudás Tibor családja, Novánszky 
Sándor családja, Uhlárik Lajos családja, ifjabb és idősebb Halag György és 
családja, Halász János, Főtisztelendő Katona Pál plébános, Végh György 
gyermekei, Főtisztelendő Szlávik Antal plébános, Kaprinay Imre, Kaprinay 
Zoltán, Pavel Tibor, Varga Lajos családjaikkal  és a vízkeleti hívek sokasága.
  

Vár még ránk a felújítás második szakasza, amely a templomunk homlokzatán 
látható ablakok és a sekrestye ablakának cseréjét jelenti. Amennyiben mindez 
megtörténik, hozzáfoghatunk a templom bejárati ajtajának és külső 
burkolatának felújításához.  Ha terveink valóra válnak, templomunk teljes 
díszben fog pompázni, példát mutatva  az utókornak, hogy az ezredfordulón 
Vízkelet község lakosai megbecsülték elődeik értékeit,  megtartották hitüket, s 
hűek voltak  nemzetükhöz.    

                 Zaťko Kamill - a vízkeleti egyháztanács nevében  

 

   

  

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyházi hírek 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A1s_apostol
http://hu.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A1s-nap
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        A Vízkeleti Újság kiadásait szívesen olvasom, 
és nagyon sokszínűnek találom, mivel ismerteti a falu 
lakosságával az aktuális történéseket a kultúrától 
kezdve az összes helyi szervezet tevékenységére 
kiterjedően. Számomra megtisztelő érzés, hogy az 
újságon keresztül tájékoztathatom  falunk lakosait 
a vadászszervezet tevékenységéről, eredményeiről és 
azokról az erőfeszítésekről, melyeket az itt élő apróvad 
(fácán és vadnyúl), valamint őzvad állományának 
megtartása érdekében tesznek szervezetünk tagjai. Ha 
a beszámolóm gazdagítja a Vízkeleti Újság tartalmát, 
az nekünk, vadászoknak is örömet fog szerezni. Az 
utóbbi években ugyanis elterjedt egy olyan tévhit 
a vadászatról és természetesen a  vadászokról, amely 
negatív szemszögből ítéli meg munkánkat, 
mindennemű szakértelmet mellőzve. Mi tiszteljük 
mások véleményét, ha az megalapozott és szakszerűen  
alátámasztott,  viszont elutasítunk mindennemű olyan 
vádaskodást, melynek nincs semmilyen tudományos 
kézzelfogható alapja. 
      Az ember megjelenésének kezdete óta űzi 
a vadászat mesterségét. A vadászat történetének 
tárgyalása egyidejű az emberiség történelmével.  Maga 
a vadászat hihetetlen gyorsasággal, pozitívan alakította 
az emberiség fejlődését, míg elérte fejlettségének azon 
szintjét, amikor már az ember beavatkozása nélkül nem 
lehetett biztosítani a természet egyensúlyát. Egyre 
jobban előtérbe kerül a környezet és természetvédelem, 
mely sajnos az emberi kapzsiság következményeként  
a háttérbe szorul. 
        Az előző beszámolómban részletesen 
ecseteltem azokat a negatív emberi és időjárási 
tényezőket, melyek az elmúlt 35 évben a vadállomány 
drasztikus leépítéséért felelősek. Az a vadászgeneráció, 
amely még emlékszik a 70-es és 80-as évek 
vadállományára, nehezen tudja elfogadni a jelenlegi 
helyzetet, mert többszörös erőfeszítés ellenére sem 
tudjuk megközelíteni az akkori apróvadállomány 
szintjét. Pedig mindent megteszünk a vadvédelem 
terén. Törődünk a meglévő vadállománnyal, és nagyon 
odafigyelünk arra, hogy mennyi vad kerülhessen 
a terítékre úgy, hogy a következő évben is legyen mire 
vadászni, hogy az itt honos apró- és őzvad továbbra is 
része legyen környező természetünknek. Mivel a 2014-
es vadászidény március 1-től 2015. február végéig 
tart, beszámolóm az eddig eltelt időszakra vonatkozik.  
 
 

 

        A vadászatról és a vadállomány  

        gondozásásának fontosságáról 

Vadászhírek 
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Vadászhírek 

Tevékenységünk a tavaszi hónapokban főleg 
a vad erőnlétének fenntartsára és a betegségek 
kialakulásának megelőzésére irányult. Hasonlóan, 
mint az elmúlt években, követtük a  járási állatorvosi 
utasításokat, melyek a veszettség megelőzését 
szolgálják, valamint a vadnyúl és az őzvad 
megbetegedését megakadályozó orvosságot kevertük 
az etetőkbe kiszórt takarmányba. Ezt a megelőző 
intézkedést ősszel is megvalósítottuk. Természetesen 
március végén megtörtént a vadszámlálás, amely 
a vadtervezés nélkülözhetetlen része. 
      A 2014-es év, nagy megkönnyebbülésünkre, 
időjárásilag is a vadállomány számára kedvezően 
alakult. A tavasz nem volt hűvös, valamint túlzottan 
csapadékos,  és nagy szárazság sem volt, amely 
kedvezőtlenül hatott volna az apróvad szaporulatára. 
Az őzállomány az utóbbi két évtizedben kedvezően 
állandósult, amely a hatékony vadvédelemnek 
köszönhető. Számunkra a kedvező időjárási tényező 
maga a főnyeremény, mivel ez az egyik legfontosabb 
környezeti hatás, amely az emberi tényezőkön kívül 
a vegetációs időszakban befolyásolni tudja a 
vadállomány szaporulatát, valamint elhullását. 
Vadászszervezetünk tagjai tavasztól őszig mindent 
megtettek annak érdekében, hogy a kedvező időjárási 
viszonyokat kamatoztatva minél kisebb legyen 
a vadelhullás. Itt elsősorban odafigyeltünk a károsvad, 
főleg júniusban a róka és vadon élő macskák 
tevékenységére, amikor a legnagyobb szükség van 
a kikelt apróvad védelmére. Nemhiába június 
a vadvédelem és természetvédelem hónapjaként van 
bejegyezve a vadásznaptárban. 
      Annak rendje és módja szerint a júniust 
gulyásfőzéssel és sportlövészettel ünnepeltük meg.  
A vadászidény fácánra november elsején kezdődött. 
Mostanáig négy közös vadászatot szerveztünk, 
melyeken 120 fácánt ejtettük el, amely 
vadászterületünk nagyságához viszonyítva nagyon jó 
eredménynek számít. November 13-án megvalósult az 
élőnyúlfogás, eddig erre az apróvadra még nem 
vadásztunk. A tervezett 50 élőnyúl helyett 61 darabot 
sikerült fogni, ami nagyon jó eredménynek számít, és 
fedezi szervezetünk évi kiadásait. Ha az iőjárás 
megengedi, ez év elején még egy vadászatot 
szeretnénk megvalósítani. 
       Bízom abban, hogy az elkövetkező 
vadászidényben is folytatni tudjuk az eddig elkezdett 
munkánkat, és az új esztentőben is kiváló 
eredményeket érünk majd el. A továbbiakban is 
a Vízkeleti Újságon keresztül tájékoztatjuk falunk 
lakosait szervezetünk mukájáról és elért 
eredményeinkről.  
       

                          Horváth Tibor, a vadászszervezet elnöke 
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A szilveszteri és az újévi népszokásokról, 
valamint arról, hogyan ünnepeltük  

az újév érkezését 
 

 „Adjon az Isten minden jót ez új esztendőben,  
Fehér kenyér dagadjék nyárfa tekenőben.  
Hús, bor, gyümölcs, ruha, legyen mindig bőven, 
A patikát felejtsük el ez új esztendőben.  
Adjon az Isten bő termést, aratást, 
Nyakigérő sarjut, hogy bosszantsa a kaszást. 
Adjon az Isten sok fát a kályhába, 
Házi békességet a meleg szobába.“ 

B.Ú.É.K.   
 
 

Szilveszter, az év utolsó napja, az új 
esztendő vigíliája, melyhez számos hiedelem, 
népszokás kapcsolódik. 

Régi magyar hagyományok szerint a 
szilveszter és az újév első napjának szokásai 
összefonódtak. Közös célja eredendően az, hogy a 
következő évre egészséget, bőséget, szerencsét és 
boldogságot varázsoljanak. A szilveszter és az újév 
talán a leggazdagabb babonákban. Közismert szokás 
például az, hogy az óévtől hatalmas lárma, zaj, 
kolompolás közepette búcsúznak el. Manapság  
a petárda durrogtatása és a tüzijáték helyettesíti ezt 
a néphagyományt. 
Az évkezdő újévi szokások nálunk éppúgy, mint 
más népeknél, főként abból a hitből nőttek ki, hogy 
a kezdő periódusokban – így az év kezdetén – 
végzett cselekmények maguk után vonják e 
cselekmények későbbi megismétlődését. 

Hazánkban a táplálkozás terén pl. makacsul 
ragaszkodnak ahhoz a babonához, hogy disznót kell 
enni, mert az a házba túrja a szerencsét. Gyakran 
kerül ilyenkor az asztalra az újévi malac is. Tilos 
viszont tyúkot enni, mert az a szerencsét kikaparja. 
Az év első napján még lencsét szokás enni, hogy 
sok pénz érkezzen a házhoz. Általánosan elfogadott 
hiedelem, hogy újév napján tilos a szemetet kivinni 
a házból, mert vele együtt kidobjuk jövő évi 
szerencsénket is. Továbbá tilos mosni, de főleg 
teregetni, mert az a kiterítésre, vagyis halálozásokra 
utal,  és nem jó bármit is kölcsönadni ilyenkor, mert 
nehezen jön majd vissza a házba, 

 
 

ráadásul egész éven át minden kifelé megy majd 
onnan. 

És ha már a hagyományoknál tartunk, 
községünkben nem múlhat el szilveszter bálozás 
nélkül. 2014 utolsó napján a helyi sportszervezet 
vezetősége tette számunkra lehetővé, hogy 
jókedvűen, finom vacsora és jó zene mellett 
mulatozva búcsúzzunk az óévtől. A kultúrházunk 
ismét zsúfolásig megtelt. Összejött sok családtag 
meg jóbarát, hogy poharukat emelve, együtt 
köszöntsék az új esztendőt.  

A szponzoroknak hála, éjfél után, sok 
tomboladíj várt kisorsolásra. Többek közt voltak 
ajándékcsomagok sok finomsággal és dísztárggyal 
megtöltve, kisebb-nagyobb háztartási eszközök, 
zöldség nagy mennyiségben, három gyönyörű 
fácán, egy százhúsz kilós élő sertés, de 
a legnagyobb bizsergést talán mindenki akkor 
érezte, mikor az első díj került kihúzásra. Az pedig 
nem más volt, mint egy 127 cm átmérőjű led 
televízió, amelyet újdonsült gazdája kitörő 
örömmel vett át.  

Aztán, hogy hajnaltájt se maradjunk éhesek, 
vagyis az új évet is teli hassal kezdjük, feltálalták 
a gazdagon elkészített ízletes káposztát. Miután 
mindenki jóllakott, folytatódhatott a buli egészen 
késő hajnalig. Mi, vízkeletiek így köszöntöttük mi 
a 2015-ös évet. 

 
Kováčné Lošonsky Marcela 
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Peregrinus solymász csoport Zele törzs 

SPORT 

VÍZKELETI  SPORTÉLET 
 

         A sportszervezet és focicsapataink nevében 
tisztelettel köszöntök minden egyes focibarátot és 
szurkolót. Mint a sportszervezet elnöke, szeretném a 
Vízkeleti Újság olvasóit tájékoztatni szervezetünk 
életéről, tavaly elért eredményeiről, gondjairól, 
problémáiról.    
       A járási bajnokságban az őszi szezon már 
novemberben befejeződött. Úgy ítélem meg, hogy 
focicsapataink teljesítménye az őszi szezonban az 
elért eredmények alapján változó volt. A csapat 
képességeit ismerve, nem reális a tabellán elfoglalt 
helyezésünk. Bízom benne, hogy a téli 
felkészüléssel meg tudjuk valósítani a terveinket, és 
a  tavaszi  szezonban jobb helyezést érünk majd el. 
Úgy gondolom, nem reális az, hogy csak a 10. 
helyen tanyázunk, mert voltak olyan meccseink, 
amelyeket meg tudtunk volna nyerni, és úgy érzem, 
ez a csapat  ennél sokkal többre képes.  A 2015-ös 
évben mindent megteszünk majd annak érdekében, 
hogy a tavaszi bajnokságban csapatunk bekerüljön 
az első ötbe.  
       Sajnos ősszel a csapat  tagjai  közül  többen  
megsérültek, ez is hatással volt játékososaink 
teljesítményére, így nehezen indult az őszi 
bajnokság. Örülök annak, hogy  a  szezon végére 
kezdtünk kiegyensúlyozott teljesítményt 
nyújtani, és a nehéz helyzetekben is derekasan 
helytálltak játékosaink.  Büszke vagyok a csapatra! 
       Az ificsapatunk  az  őszi szezonban az 
előkelő 3. helyen végezett. Ezúton is gratulálunk 
nekik. A jövőben is kiemelten nagy hangsúlyt 
akarunk fektetni a gyermeklabdarúgás képzésére, 
amelyet mindennél fontosabbnak tartunk. Az 
utánpótlás szerepe a labdarúgásban kulcskérdés. 
Szeretnénk minél több gyermeket a pályára 
csalogatni, vonzóvá tenni számukra a focit. 
Reméljük és örülünk  annak,  hogy a GoolAcademy 
ezt a problémát fokozatosan  megoldja, és 
megszeretteti a labdarúgást a fiatalokkal, ezért 
drukkolunk Drozd Tibor sportedzőnek. Továbbra is 
várjuk minden érdeklődő fiatal jelentkezését!  

Sok mendemonda keringett az őszi idény 
befejezése után a vízkeleti zöld fehérekről. Szinte 
minden elhangzott, ami ilyenkor el szokott 
hangzani.  
     

 
 
 

A játékosok jövés-menéséről szóló „hírek” lehetnek 
akár igazak is. A fociklubok anyagi helyzete nem 
mindenütt rózsás, így ilyen problémák felemlítése 
sem bír különösebb hírértékkel.  De hogy ez a szép 
és több évtizedes dicső, sikeres múlttal rendelkező 
fociklub feloszlatná önmagát, egyes megállapítások 
szerint, talán mégiscsak túlzás. Mi mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy ez ne 
történhessék meg.  
      A közeljövőben összehívjuk valamennyi 
jelenleg passzív labdarúgóinkat, és bölcs érvekkel 
megpróbáljuk meggyőzni őket arról, hogy nincs más 
kiút, mint az, hogy ismét visszatérjenek a csapatba.  
Ha  ezt nem vállalják, úgy sajnos, az új vezetőség 
kénytelen lesz visszatérni az  idegen játékosok 
szerződtetéséhez. Márpedig ez a jelenlegi anyagi 
helyzetben szinte lehetetlen. 
      Véget kell vetnünk a profizmusnak. A 
jövőben saját nevelésű játékosokra kell felépíteni a 
vízkeleti labdarúgást. Erre azonban hosszabb időre 
lesz szükségünk, de amint már említettem, idén 
tavasszal megpróbálunk ilyen csapatot pályára 
küldeni. Ha nem sikerül, kénytelenek leszünk ismét 
néhány idegen játékost szerződtetnünk. Bármilyen is 
lesz tavasszal a helyzetünk, mindenképpen 
megpályázzuk a tabella első ötödik, hatodik helyének 
egyikét. Nem sietünk, mert ez valóban sok türelmet, 
következetes és kitartó  munkát, erőfeszítést, 
odafigyelést igényel.  
     Tavasszal is számítunk azon támogatóink 
segítségére, akik eddig sem hagytak bennünket 
cserben. Ha feláll az új klubvezetés, majd az eldönti, 
hogyan tovább?  Remélem, optimizmussal 
feltöltődve és mindannyiunk összefogásával ez 
sikerülni is fog! Nagyon kívánom, hogy ez így 
legyen… 

Ódor Róbert, a sportszervezet elnöke 
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# Klub Z V R P Skóre/ 
Gólarány 

Body/ 
Pontok 

+ Body/ 
+Pontok 

1. Vozokany – Vezekény 13 10 2 1 51 : 21 32 14 

2. Vinohrady – Szentharaszt   13 10 0 3 62 : 21 30 9 

3. Čierny Brod – Vízkelet 13 8 2 3 52 : 22 26 8 

4. Dolné Saliby „B“ - Alsószeli 13 7 1 5 42 : 32 22 1 

5. Jelka – Jóka 12 6 2 4 34 : 34 20 2 

6. Dolná Streda – Alsószerdahely 12 5 1 6 31 : 17 16 -2 

7. Sereď „B“ - Szered 13 5 0 8 32 : 33 15 -6 

8. Košúty – Kosút 13 4 1 8 36 : 52 13 -5 

9. Gáň - Gány 13 2 2 9 18 : 75 8 -10 

10. Abrahám – Ábrahám 13 1 1 11 16 : 67 4 -17 

   

# Klub Z V R P 
Skóre/  

Gólarány 
Body/ 
Pontok 

+ Body/ 
+ Pontok 

1. Mostová – Hidaskürt 13 9 2 2 41 : 14 29 11 

2. Tomášikovo – Tallós  13 9 2 2 36 : 14 29 8 

3. Horné Saliby – Felsőszeli 13 9 1 3 28 : 14 28 7 

4. Košúty – Kosút 13 7 3 3 31 : 20 24 6 

5. Sládkovičovo - Diószeg 13 6 5 2 19 : 10 23 5 

6. Šintava – Sempte 13 5 4 4 25 : 21 19 1 

7. Topoľnica – Tósnyárasd 13 6 0 7 19 : 21 18 -3 

8. Matúškovo – Taksony 13 4 3 6 18 : 25 15 -6 

9. Čierna Voda - Feketenyék 13 3 5 5 18 : 27 14 -7 

10. Čierny Brod – Vízkelet 13 3 3 7 21 : 30 12 -9 

11. Sereď B – Szered B 13 3 3 7 13 : 25 12 -6 

12. Veľká Mača – Nagymácséd 13 3 3 7 15 : 28 12 -9 

13. Vinohrady – Szentharaszt 13 2 5 6 20 : 30 11 -7 

14. Dolná Streda – Alsószerdahely 13 0 5 8 14 : 39 5 -13 

Az őszi szezon befejeztének aktuális táblázata - ificsapat 

Az őszi szezon befejeztének aktuális táblázata - felnőttek 

SPORT 
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Szilveszteri bál Vízkeleten 
Silvestrovský ples v Čiernom Brode 

Prajeme Vám šťastný nový rok 2015! 

Szék nem maradt üresen a teremben.  

A sportszervezet elnöke köszönti a résztvevőket.  
A színpad roskadozik a tomboladíjaktól. 

Ezekből finom fácánleves lesz. 

Gyönyörűen megterített terem várta a 
vendégeket 

A fődíj boldog tulajdonosai. 

A Hegyi tesók gondoskodtak  a talpalávalóról. 

és a fergeteges    mulatozás ... 


	ELÖLAP-jan 2015.

