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       F I G Y E L E M ! 
 

MANÓVÁR 

NYÁRI TÁBOR 
 

 

A CSEMADOK helyi alapszervezetének vezetősége 

tisztelettel értesíti a kedves szülőket, hogy  
 

2015. július 20-tól 

július 24-ig,  

 

immár  11. alkalommal rendezi meg a  
 

MANÓVÁR napközis 

– kézmüves tábort 
 

a helyi sportpályán, melynek vezetője a Szomolai 

házaspár Alsószeliből.  

A korhatár 5-től 14 éves korig,  

a részvételi díj a tavalyi összegnek megfelelően 
10,- €. 

Jelentkezési határidő és bővebb információ: 

2015. július 17-ig Király Katalinnál 
személyesen, vagy a 0915 502 307-es 

telefonszámon. 
 

Kedves gyerekek! 
 

Bizonyára emlékeztek még a tavalyi MANÓVÁR napközis táborra. Volt sok játék, 

kézművesfoglalkozás – agyagozás, korongozás, gyöngyfűzés, üvegfestés, kosárfonás 
stb., és nem utolsó sorban sportolás és sok érdekes játék. Ez idén sem lesz másként.  
Szeretettel várunk benneteket a megszokott helyszínen. 

A tábor szervezői 
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Tisztelt Olvasók, kedves Vízkeletiek! 
 
 

         Örömmel tölt el az a tény, hogy községünkben az utóbbi időben sok kulturális és egyéb rendezvény zajlott. 

A legutóbbi a gulyásfőző verseny volt, amely jól sikerült. A győztes csapat, a vízkeleti  VADKANYOK lett,  amely a 

fődíjat nagylelkűen a helyi óvodának ajándékozta. A második helyen CSÚCSI csapata végzett,  amely  a nyereményt 

szintén az óvódásoknak  ajánlotta fel. A  harmadik helyen a VISZ csapata végzett.  A csapatok részéről ez példaértékű 

gesztus, követendő példa lehet. 

       Előttünk van az év talán legnagyobb községi rendezvénye, a – XVII. FALUNAP -, mely tartalmát tekintve 

más lesz, mint az előzőek. Falunk történetében a helyi önkormányzat első alkalommal adja át a  - Díszpolgári címet.  

Vízkelet első díszpolgára Katona Pál esperes-plébános úr lesz. Őt és családját a II. világháború után a lakosságcsere 

értelmében Magyarországra telepítették, ahol elvégezte a teológiát, és pappá szentelték. Az első, később az ezüst-és 

aranymiséjét is a vízkeleti templomban tartotta. Számára nagyon fontos a szülőföld, a gyökerek. Könyveiben, 

publikációiban mindig nagy szeretettel emlékezik  szülőfalujára, Vízkeletre. 

        Júniusban sikeres idényt zárt a helyi sportszervezet. Az ifi csapat kiemelkedő eredményt ért el, az első helyen 

végzett. Vezetőedzőjük, Szolgai Zoltán pedig az év edzője lett. Mindannyiuknak gratulálunk, és a következő idényben 

is sok sikert kívánunk. 

       A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma – a bűnügyeket megelőző programjának köszönhetően 

községünk 9000.- € anyagi támogatást kapott a térfigyelő kamerarendszer felszereléséhez és üzembe 

helyezéséhez.  Bízom benne, hogy ez az új rendszer majd nagyobb biztonságot nyújt a község lakosainak. 

       Közeledik az iskolai év vége. Kérjük községünk gépjárművezetőit, hogy a nyáron nagyobb körültekintéssel 

vezessenek, vigyázzanak az úttesten áthaladó gyerekekre. 

       Végezetül kívánok falunk minden lakosának szép, élményekben gazdag nyarat és jó pihenést. 

          

Tisztelettel 

                                                                                    Ing. Nagy Pál, a község polgármestere 

       
 

Vážení Čitatelia, milí Čiernobrodčania! 
 

          Máme za sebou mesiace plné kultúrnych akcií. Takýmto dňom bola aj súťaž vo varení 

guláša, kde sme mohli spoločne s priateľmi, známymi príjemne stráviť deň. Víťazmi sa stala 

skupina čiernobrodských chlapov VADKANYOK, ktorí svoju výhru veľkodušne darovali 

materskej škôlke. Na druhom mieste sa umiestnila skupina CSÚCSI, ktorí taktieţ ponúkli 

výhru materskej škôlke. Tretie miesto vyhrala skupina  mladých, VISZ. Nakoľko tieto výhry 

poputovali do MŠ, môţeme skonštatovať, ţe víťazmi sa stali všetci, ktorí sa zúčastnili tejto 

súťaţe.  

                        Pred sebou máme snáď najväčšiu akciu a to  "Obecný deň". Tento rok bude aj 

výnimočný tým, ţe po prvýkrát v našej obci budeme udeľovať v tento deň čestné občianstvo jednému nášmu 

bývalému občanovi, ktorý nie práve svojvoľne odišiel z našej obce. Je ním pán farár Katona Pál, ktorý bol 

deportovaný aj so svojou rodinou. Celý svoj ţivot preţil v Maďarsku, kde vyštudoval teológiu a stal sa kňazom. Prvú, 

striebornú ale aj zlatú omšu mal v čiernobrodskom kostole. Vo svojich knihách sa vracal vţdy k svojmu rodnému 

bydlisku k Čiernemu Brodu a ospevoval ju. 

        V mesiaci jún sme mohli byť svedkami dvojitého úspechu vo futbale. Náš dorast prvýkrát dosiahol úţasný 

výsledok, pretoţe získali prvé miesto v lige a zároveň ich tréner pán Szolgai Zoltán sa stal trénerom roka. 

Gratulujeme a ţeláme im veľa úspechov. 

       Vďaka dotáciám -  Ministerstva vnútra SR prevencia kriminality - získala naša obec 9000,00 € na 

rozšírenie kamerového systému.  Budovanie  sa začne o niekoľko mesiacov. Verím, ţe nový kamerový systém  zaistí 

aj väčšiu bezpečnosť pre našich občanov. 

       Máme tu aj koniec školského roka. Na cestách buďme ešte opatrenejší kvôli  detí, ktoré ostanú doma počas 

prázdnin. 

      Na záver Vám chcem popriať príjemný oddych počas letných prázdnin a dovoleniek. 

 

S úctou 
Ing. Pavel Nagy, starosta obce 
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2015. április 1. és június 30. között  / v období od 1. apríla do 30. júna 2015 
 

 
Ezúton szeretnénk elnézést kérni azoktól a jubilánsainktól, akik az előző számból valamilyen oknál fogva kimaradtak. Az ő 
neveiket a mostani számban közöljük vastagon szedett betűkkel. / Touto cestou by sme sa chceli ospravedlniť našim 
jubilantom, ktorých sme z nejakého dôvodu vynechali z predošlého čísla. Ich mená sú zverejnené v tomto čísle hrubým 
písmenom. 

 

 

10. életévét betöltötte:         Serczel Dóra 

10 roční:  

 

20. életévét betöltötte: Szolga Tímea, Kiss Zsuzsanna, Bodri Balázs,    

20 roční: Farkas Nikoletta, Lakatos Sándor,  

 

30. életévét betöltötte: Horváth Zoltán, Marafkó Gábor, Bózsing Zoltán,  

30 roční:  Horšica Tamás, Gasparovics Miriam, 

 Dinka Roman, Radovanovič Milos, Kutrucz Adrián,  

 Lancz Attila, Ostradecký Gabriella   

  

40. életévét betöltötte: Poló Gabriella, Rúzsová Jana, Bezek Peter,  

40 roční Marafkó Marián, Spenát Anett, Horňáček Dása, 

 Gombos Alena 

  

50. életévét betöltötte: Jurášová Katarína, Ábrahám Gizella, Megó Genovéva,   

50 roční:  Juhos Mária, Ing. Zaťko Kamill, Horváth Zsuzsanna, 

 Csémi Ágota, Juhos Erzsébet,   

 

60. életévét betöltötte: Bartošová Ľubica, Novánszky Sándor, Balazsovics  

60 roční:  István,  Horváth Piroska, Prágai Augusztín, Németh Tibor,  

  Szolgai Zsuzsanna, Chvostík István, Burián Miklós, 

  Melicher György   

  

70. életévét betöltötte: Tóth Klára, Lovas Katalin, Nagy Gabriella, Kelecsényi   

70 roční:  Ferdinand, Novánszky Margit, Prágai Albert 

 

75. életévét betöltötte: Lovas István 

75 roční:  

 

80. életévét betöltötte:  Kelecsényi György, Szolgai Franciska,  

80 roční:  Kelecsényi Rozália 

 

85. életévét betöltötte: Kiss Ilona 

85 roční:  

  

Községi hírszolgálat Obecné informácie 

   Kerek születésnapjukat ünneplő lakosaink / Naši jubilanti : 

 

JUBILEUMUKHOZ GRATULÁLUNK!   /  GRATULUJEME K VÁŠMU JUBILEU! 
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Nagy Veronika és  Putyera János – 2015. 04. 11.    Veronika Nagyová a János Putyera – 11. 04. 2015 

Kelecsényi  Szabolcs és Pudmericky Veronika – 2015. 05. 30.       Szabolcs Kelecsényi  a Veronika Pudmerická  - 30. 05. 2015 

Branislav Kadlečík és Török Natália  – 2015. 05. 30.                      Branislav Kadlečík a Natália Töröková – 30. 05. 2015 

Kiss Tamás és Józsa Mária – 2015. 05. 30.      Tomáš Kiss a Mária Józsová – 30. 05. 2015 

Tumma Tamás, Ing. és Jurík Ramóna, Mgr. – 2015. 06. 06.   Ing. Tomáš Tumma a Mgr. Ramóna Juríková – 06.06. 2015 
 
 

 

 
 

 

Újszülött neve / Meno novorodenca:          Szülők neve/Meno  rodičov:  
 

- Natália Balušíková       (2015.04.04.)          Tabačeková Lenka  és/a  Balušík Stanislav 
- Parák Roderik Marián (2015.04.18.)           Horváth Frederika  és/a  Parák Marián 
- Kristína Koribská        (2015.04.24.)           Marta Koribská és/a  Ján Koribský   

 
 
 
   
 
  
  

- Özv. Flaška Andrásné szül. Lošonsky Katalin             - Flašková Katarína  rod. Lošonská 

  április 2-án    85 éves korában                    dňa 2. apríla    vo veku 85 rokov 

 

- Özv. Farkas Józsefné szül. Farkas Margit                   - Farkasová Margita  rod. Farkasová 

  június 9-én    75 éves korában                    dňa 9. júna    vo veku  75  rokov 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örökre eltávoztak közülünk                    Navždy nás opustili : 

 

NYUGODJANAK  BÉKÉBEN. 

 

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, nám  zasielajte na e-mailovú adresu: vizkeletiujsag@gmail.com  
 

ČESŤ ICH PAMIATKE. 

    Házasságot kötöttek:                    Manželstvo uzavreli : 

SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!   /  PRAJEME VÁM VEĽA ŠŤASTIA! 

Nagy örömmel köszöntjük újszülötteinket / Vítame novorodencov : 

A GYERMEKÁLDÁSHOZ SZÍVBŐL GRATULÁLUNK, GYERMEKÜK FELNEVELÉSÉHEZ SOK EGÉSZSÉGET, ERŐT 

ÉS KITARTÁST KÍVÁNUNK!   /  K NARODENIU VÁŠHO DIEŤATKA VÁM ZO SRDCA GRATULUJEME! 

Községi hírszolgálat Obecné informácie 

               Közlemény 

 

 

► A Vízkeleti Önkéntes Tűzoltók 
Egyesülete új tagok jelentkezését 
várja. Jelentkezni lehet a helyi 
községi hivatalban. 

 
 

            OZNAM 

 

 

 

► Dobrovoľný hasičský zbor 

v Čiernom Brode hľadá nových 

členov. Hlásiť sa môžete na miestnom 

obecnom úrade. 

 

 

mailto:vizkeletiujsag@gmail.com
mailto:vizkeletiujsag@gmail.com
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Gondolok itt mindenekelőtt a 

megyei önkormányzat anyagi 

támogatásával megvalósult 

akciókra. 

 Személyes véleményem, 

hogy Vízkelet és Hegy 60 év 

feletti polgárait, akiknek száma 

jelenleg 344 fő, megilleti a 

fokozott törődés. Olyan 

személyekről van szó, akik életük 

nagy részét munkával töltötték, s 

családjukról is példásan 

gondoskodtak. Mindemellett 

eleget tettek társadalmi 

kötelezettségeiknek, ami az új 

társadalmi berendezkedéssel járó 

változások miatt nem volt 

egyszerű.  

Sok nyugdíjas csak 

nehezen tud eligazodni a hivatali 

útvesztőkben, vannak, akik már 

követni sem tudják az 

egészségügyi ellátást érintő 

változásokat, és családtagjaik 

aktív segítsége nélkül a szociális 

rendszer szegényes lehetőségeit 

sem tudnák teljes mértékben 

kiaknázni.  

A tapasztalat azt mutatja, 

hogy a nyugdíjasklubok rátermett 

személyek irányításával jelentős 

mértékben megkönnyítik az 

említett területeken való 

eligazodást is tagjaik számára. 
 

Mindennek előfeltétele azonban, 

hogy falunk nyugdíjasai aktívan 

támogassák klubjuk működését. 

 Első lépésként elegendő 

volt az akarat kinyilvánítása, de 

második lépésként ennél többre 

lesz szükség: meg kell alkotni a 

majdani nyugdíjasklub statútumát 

és ki kell alakítani működésének 

szervezeti kereteit. Ezt a feladatot 

egy ügyes szervező leveszi a 

tagság válláról. Ha megalakult a 

nyugdíjasklub, következhet az 

elvárások és a lehetőségek 

meghatározása. 

  

Ez úton kérném olyan 

személyek jelentkezését, akik 

részt tudnának vállalni a 

nyugdíjasklub létrehozását 

célzó előkészületekben. A 

kezdeményezés 

beterjesztőjeként olyan 

személyek jelentkezését várom, 

akiknek van némi szervezési 

tapasztalata és kedvet éreznek 

az említett feladat elvégzéséhez. 

Szerdánként 16 és 17 óra között 

szívesen válaszolok az 

érdeklődők kérdéseire a községi 

hivatalban. 

 
Horváth István  

- önkormányzati képviselő 

 

          
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

         

  

  

        

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Obecné informácie Községi hírszolgálat 

Felhívás 

 

► Felszólítjuk azon kedves lakosainkat, akik még 
nem fizették meg a háztartási szemét utáni illetéket, 
illetve csupán az első félévre fizették ki, adósságaikat 
minél előbb rendezzék, mivel a félévre szóló matricák 
június végével lejárnak. Július elejétől a szemetesek 
csak az egész évre szóló matricával ellátott kukákat 
űrítik ki.  
 

► Az ingatlanok utáni adók terén is sok elmaradást 
regisztrálunk. Ezért kérjük az adófizetőket, 
tartozásaikat minél előbb  rendezzék személyesen 
a községi hivatalban, vagypedig a határozatokhoz 
csatolt csekken a postahivatalban.  

 

Výzva 

 

► Vyzývame našich občanov, ktorí ešte nezplatili 

poplatok za komunálny odpad, resp. platili len na 

polrok, aby svoje nedoplatky čím skôr uhradili, 

nakoľko polročné nálepky sú platné len do konca 

júna. Od začiatku júla smetiarmi budú vyprázdnené 

len kukanádoby označené celoročnou nálepkou. 
 

 

► Aj v oblasti daní z nehnuteľsti registrujeme dosť 

veľa naplatičov. Preto ich vyzývame, aby svoje 

dlžoby čím skôr uhradili, buď osobne na obecnom 

úrade alebo priloženým šekom na pošte. 
 

  

Hiánypótló intézkedést 

szorgalmaznak Vízkelet 

önkormányzati képviselői. 

Többségünk arra a meglátásra 

jutott, hogy támogatni kell 

községünkben a helyi 

nyugdíjasklub megalapítását, 

vagy ha úgy tetszik, felélesztését, 

hiszen a 90-es évek elejéig 

falunkban létezett ez a szervezeti 

forma. Nézetünket arra a 

felismerésre alapozzuk, hogy 

szervezeti keretek nélkül a 

nyugdíjasok nehezebben juthatnak 

hozzá bizonyos kedvezményekhez. 

Az vitathatatlan, hogy 

önkormányzatunk eddig is 

támogatta a jogosult szépkorúakat: 

hozzájárult étkeztetésükhöz, tavaly 

1500 euróval támogatta 

kirándulásukat, a nyugdíjasnap 

megrendezésére pedig 2000 eurót 

fordított, ám ha sikerül falunkban 

nyugdíjasklubot létesíteni, a 

támogatás szélesebb körű lehet.  

Példaként szolgálhatnak 

számunkra a környékbeli falvak, 

ahol már működnek 

nyugdíjasklubok, melynek 

köszönhetően olyan pályázatok 

kedvezményezettjei a községek 

idősebb polgárai, amelyekre a 

vízkeleti nyugdíjasok is méltán 

támaszthatnak igényt.  

 

Tisztelet az éveknek 
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          A pedagógusnap alkalmából 2015. március 

27-én a községi hivatal dísztermében került sor 

a pedagógusnapi ünnepség megrendezésére. Az 

ünnepségre meghívást kaptak a helyi szlovák és 

magyar alapiskola, valamint az óvoda 

pedagógógusai, továbbá meghívták a nyugalmazott 

pedagógusokat is.  

           A megje-

lenteket Deák 

Andrea és 

Mgr. Serczel 

Ildikó  képvi-

selő testületi 

tagok verssel,  

Nagy Pál 

polgármester 
pedig ünnepi 

beszéddel 

köszöntötte. 

 

„Tisztelt Pedagógusok!“ 

        „Engedjék meg, hogy a pedagógusnap 

alkalmából sok szeretettel köszöntsem Önöket. Ez a 

nap az Önök napja, a tanítóké. Már csaknem fél 

évszázada, hogy ezen a napon ünnepeljük 

pedagógusainkat. Azokat az emebereket, akik 

naponta nagy odaadással és szeretettel oktatják, 

nevelik a szépre, a jóra, tiszteletre és becsületre 

gyermekeinket, a  felnövekvő új 

nemzedéket.  Munkájuk értéke felbecsülhetetlen 

és  nélkülözhetetlen.  

     Tisztelt Pedagógusok! Ezen a szép napon az 

önkormányzat és a magam nevében eddigi 

felelősségteljes munkájukért és őszinte emberi 

magatartásukért  szívból gratulálok  Önöknek. Az 

elkövetkező években szép hivatásuk gyakorlásához  

jó egészséget, sok türelmet és erős hitet kívánok. 

 Ezek után szeretnék még pár szót szólni 

azokhoz a nyugalmazott padagógusokhoz, akiknek 

munkáját annak ellenére is szeretnénk értékelni, 

hogy már befejezték aktív pedagógiai pályafutásukat. 

Hiszen az eddig kifejtett oktatói munkájuk nem volt 

hiábavaló, generációk sora nőtt föl a kezük alatt. 

Önök még mindig tanítók, és éppen ezért  

a pedagógusnapon Önökről sem feledkezünk meg. 
 

 

Ezúton szeretnénk Önöknek kifejezni tiszteletünket 

és hálánkat a sok évtizedes sikeres pedagógiai 

pályafutásukért, munkájukért. 

Nagyon hosszú, nyugodt, békés, boldog életet és jó 

egészséget kívánok a jelenlévőknek és azoknak is, 

akik sajnos mai ünnepségen nem tudtak 

megjelenni.“ 

 

   Nagy Pál polgármester az ünnepi  beszédét 

Papp János tanító bácsi köszönő levelének 

felolvasásával zárta, melyben Papp János 

megköszönte a meghívást, de sajnos egészségi okok 

miatt nem tudott részt venni az ünnepségen, és 

ezúton kívánt a jelenlévőknek pedagógiai 

munkájukhoz sok sikert, kitartást és jó egészséget. 

 

        Az ünnepi beszédet követően 

a köszönőlevelek átadására került sor, amelyet 

Nagy Pál polgármestertől a következő pedagógusok 

vehettek át:   

Mgr. František 

Darázs,  

Ing. Vladislava 

Plančíková,  

Mgr. Adriana 

Nedeczká,  

Mgr. Martina 

Funtalová,  

Mgr. Mária 

Miháliková,  

Ing. Zuzana 

Pernická,  

Mgr. Marcela  

Veselovská, Mgr. Lucia Nagyová, Mgr. Zuzana 

Grellová, Gabriela Tóthová, Mgr. Robert 

Lehoczký, PhDr. Zsolt Fehér, Mgr. Tončko 

Melinda , Mgr. Egri Natália, Hajdú Ilona, Bc. 

Pékné Lovas Éva, Király Mária, Halász 

Zsuzsanna, Kreizinger Erzsébet, Lovas Katalin,  

Horváth József .                             

       Nagy Pál polgármester és a képviselő 

testület tagjainak  nevében ezúton szeretném a 

megköszönni a pedagógusoknak, hogy 

megtiszteltek minket, és részt vettek az ünnepségen.  
                                                                                                                                Deák Andrea 

 

FOTÓK: Halász Király Mária 

                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
   
  
 
  
  
 
 
 

A  pedagógusnap megünneplése 
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                                                      Pán starosta svoju      

                                             ďakovnú reč ukončil  

                            prečítaním listu,ktorý napísal pán  

Ján Papp.V liste pán Papp sa poďakuje za 

pozvanie,ale vzhľadom na svoj zdravotný stav sa 

nemôţe zúčastniť na slávnosti.Touto cestou praje 

všetkým pedagógom  veľa úspechov do ich 

ďalšej práce. 

      

Po prednesení ďakovnej reči pán starosta 

pedagógom odovzdával ďakovnú  listinu, ktorú 

prevzali: Mgr. František Darázs, Ing. Vladislava 

Plančíková, Mgr. Adriana Nedeczká, Mgr. 

Martina Funtalová, Mgr. Mária Miháliková, 

Ing. Zuzana Pernická, Mgr. Marcela Veselovská, 

Mgr. Lucia Nagyová, Mgr. Zuzana Grellová, 

Gabriela Tóthová, Mgr. Robert Lehoczký, PhDr. 

Zsolt Fehér, Mgr. Melinda Tončko, Mgr. Natália 

Egriová, Helena Hajdúová, Bc. Eva Péková, 

Mária Királyová, Zuzana Halászová, Alžbeta 

Kreizingerová, Katarína Lovasová  a Jozef  

Horváth. 

 

 

 

 

 

 

 

      

V mene pána starostu Ing. Pavla Nagya 

a v mene Obecného zastupiteľstva v Čiernom Brode 

by som sa chcela poďakovať všetkým pedagógom, 

ktorí prijali naše pozvanie na oslavu Dňa učiteľov 

a poctili nás so svojou prítomnosťou. 
 

                                                                                                                         Andrea Deák 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
    
 

  

  

 

           

 

 

 

 

 

Dňa 27.marca  

2015 na miestnom  

obecnom úrade usporiadali oslavu  

ku Dňu učiteľov, na ktorú boli pozvaní pedagógovia 

zo Základnej školy s vyučovacím jazykom 

maďarským, pedagógovia zo Základnej školy 

s vyučovacím jazykom slovenským, učiteľky 

z materskej školy, ďalej pedagógovia 

a vychovávateľky, ktorí sú uţ na dôchodku. 

Prítomných uvítali členky Obecného zastupiteľstva 

v Čiernom Brode, Andrea Deák a Mgr. Ildiko 

Serczelová ďakovnou básňou. Starosta obce, Ing. 

Pavel Nagy na oslave predniesol  nasledovnú 

ďakovnú reč: 

 

      „Váţení Pedagógovia!  

      Dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie 

pozdravil a  pri príleţitosti Vášho sviatku sa k Vám 

prihovoril. Uţ pol storočia hovoríme tomuto dňu 

„Deň učiteľov“. Je symbolom vďaky a uznania 

nielen pre učiteľa v pravom význame, ale aj pre tých 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

školstva, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Som rád, ţe sa po 

roku opäť takto stretávame a môţeme Vám vyjadriť 

vďaku za kvalitnú prácu a obetavosť.  

      Ďakujem Vám v mene Samosprávy obce 

Čierny Brod za doterajší zodpovedný a profesionálny 

prístup k práci, za ľudský postoj a veľkorysé srdce 

pri plnení náročných úloh priameho výchovno-

vzdelávacieho procesu, ale aj pri plnení všetkých 

ostatných prác súvisiacich s Vašou pracovnou 

náplňou. Ţelám Vám veľa zdravia, pohody, lásky 

a tvorivých síl do ďalšieho ţivota. Nech vyrastajú 

ďalšie generácie zásluhou Vašej práce.“ 

 
FOTKY: Mária Halász Királyová 

 

Oslava Dňa učiteľov 
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       A hagyományos májusfa állítás május 1-jén  

17.00 – órakor kezdődött a kultúrház előtti téren. Az 

ovis és az iskolás gyerekek feldíszítették, 

a sportszervezet tagjai és a lelkes önkéntesek pedig 

sikeresen felálították a májusfát. A rossz idő miatt 

a program a kultúrházban folytatódott.  

      Felléptek a Csemadok Alapszervezete mellett 

működő tánccsoportok a Let´s dance és a Forever 

dance. Köszönjük Bodri Mónikának! Utánuk 

a diószegi Hahota színjátszócsoport három tagja 

Srejner Melinda, Michalek Szilvia és Srejner Attila 

szórakoztatta dalaival a közönséget.  
 

A műsor végére kisütött a nap, így DJ 

Cini már kint gondoskodott a jó 

hangulatról. 

      A sportszervezet tagjai frissítő- 

vel és finom pecsenyével várták  

az ünnepelni érkező  

embereket. Ezúton is  

köszönjük nekik. 

 

                                                                                                                                                        

Serczel Ildikó 
 

FOTÓK: Škodák Rastislav 

 

ANYÁK  NAPJA  VÍZKELETEN 

Májusfa állítás Vízkeleten! 

 

 

Május első vasárnapja nem úszott 

épp verőfényes napsütésben, 

mégis tündöklő fény és 

melegség töltötte be minden 

szülő és nagyszülő szívét-lelkét, 

akik elkísérték csemetéiket 

a vízkeleti kultúrházba, ahol 

Anyák Napja alkalmából a helyi óvoda és alapiskola 

diákjai ünnepi műsorral kedveskedtek az anyukáknak, 

hálát és tiszteletet kifejezvén ezáltal az Anyák, Édesanyák 

iránt. 

 Az ünnepi műsort egy magyar illetve szlovák 

nyelven elhangzott szavalat nyitotta meg, majd falunk 

polgármestere, Nagy Pál mérnök köszöntött minden anyát 

és jelenlévőt. Eközben a „színfalak“ mögött egyre 

nagyobb volt a sürgölődés s mozgolódás, a legkisebbek 

izgatottan készülődtek előadni műsorukat! Midőn 

a függöny széttárult, nagyot dobbant egyszerre minden  

 

kicsi és anyai szív! A kis szereplők - először állva 

nagyközönség előtt színpadon - kicsit megszeppenve 

sorakoztak a másik oldalról kíváncsian meredő sok-sok 

szempár láttán, ám egy pillanat elég volt ahhoz, hogy 

megleljék a megnyugtató anyai tekintetet, s máris 

kezdődött a varázs a lelket és szemet kápráztató 

előadásuk által. Szülők és nagyszülők könnycsepptől 

csillogó arccal csodálták a szeretettől ékes és édes 

versikéket, énekszót, táncot, s persze magukat az 

előadókat is. Zengtek a hangszerek, csattogtak a tenyerek, 

suhogtak a pörgős szoknyák, vidáman kopogtak a színpad 

deszkáin a tancoló kiscipők... Nem cifrázok ezen semmit, 

hogy kultúrházunk nagytermében hullámzott az élet, 

jókedv és kacagás.  

Nem csak a közönség, de maguk az előadók is 

élvezték saját produkciójukat, s a szívhez szóló  énekek és 

verssorok közé még az is belefért, hogy integetve 

üdvözöljék ismerőseiket a színpadról. 

 



              Vízkeleti Újság – 2015. június                  IV. évfolyam                                     3. szám 

 
 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Az óvodások után 

következett a Vízkeleti 

Magyar és Szlovák Tanítási 

Nyelvű Alapiskola 

tanulóinak műsora, mely 

azon túl, hogy szintén 

szórakoztató, vidám és 

szeretetteljes volt, egyúttal 

aktuális és fontos üzenetet is 

közölt, mint az öntudat, 

a másság elfogadása, 

a tolerancia. 

  

A jól sikerült fellépés 

után kicsik és nagyok 

csillogó szemmel, sietve 

adták át az anyukáknak 

saját kezűleg készített  

ajándékaikat, egy szál 

virágot, egy édes finomságot 

nagy puszival és öleléssel 

csomagolva.  

 

Büszkeséggel és 

mosollyal eltelt, boldog arcok 

hagyták el a kultúrházat, ki-

ki saját családja körében 

folytatva tovább az ünnepet.  

 

Kívánom, hogy abból 

a tiszta és őszinte gyermeki 

örömből, ami azon szép 

vasárnap délután elárasztotta 

kultúrházunk nagytermét és 

minden jelenlévő szívét, 

legalább egy csipetnyi töltse 

be mindannyiunk 

hétköznapjait  ...  s ezeket 

az apró örömöket ne a nagy 

dolgokban keressük! 
 

 Ezúton szeretném 

minden szülő nevében 

tisztelettel megköszönni a 

helyi óvoda és alapiskola 

pedagógusainak bátorító és 

odaadó, türelmes munkáját, 

mely által gyermekeink 

műsora arany keretet font 

Anyák Napja ünnepének! 

                            
Marafkó Mónika 

 
 

FOTÓK: Škodák Rastislav 
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                                                         Egy kivételes életút elismerése 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Május végén  Földeákon járt falunk 
delegációja.  Az önkormányzat és a  Csemadok helyi 
testületének képviselői főtisztelendő Katona Pál c. 

prépost, püspöki  tanácsos, plébános otthonát 
keresték fel, hogy tolmácsolják számára a vízkeletiek 
 közös óhaját, miszerint díszpolgári címet 

szeretnének számára adományozni az idei  falunapi 
rendezvény keretében. A találkozó részleteiről 
Horváth István alpolgármester  számolt be 

lapunknak. 
 
A képviselő-testület megbízásából utazott kis 
küldöttségünk - Nagy Pál polgármester, Viczén Piroska 
képviselőtársam, Pék Éva, a Csemadok helyi 
alapszervezetének elnöke és jómagam - Földeákra, amely 
Vízkelettől körülbelül 400 kilométerre fekszik. Ebben a 
községben gyakorolja papi hivatását községünk jeles 
szülötte, főtisztelendő Katona Pál plébános úr, akit 
szoros kötelék fűz Vízkelethez. Ezt bizonyítja az is, hogy 
falunkról mindig a legmélyebb szeretettel nyilatkozik, és 
pappá szentelését követően, 1962. július 2-án itt, 

Vízkeleten mutatta be első szent miséjét, majd később 
ezüst- és aranymiséjét is.  

Mindennek tudatában aligha szorul magyarázatra 
azon döntésünk, hogy Pál atyának községünk 
díszpolgári címet adományozzon, amit ő nagy 
örömünkre elfogadott. Földeákon bensőséges 
fogadtatásban volt részünk: a plébános úr jelenlétében a 
falu polgármestere, alpolgármestere, a község orvosa, 
patikusa, iskolaigazgatója, valamint az egyházközség 
tagjai alkotta fogadóbizottság várt bennünket. Megható 
pillanatok következtek. Főtisztelendő úr könnyes 
szemekkel ölelt meg bennünket, s otthonába tessékelt. 
Megtekintettük a paplakot, az épületet övező rendezett 
udvart, majd az egyik hangulatos teremben valamennyien 
helyet foglaltunk a hosszú asztal körül. Beszélgetésünk 

családias hangulatban zajlott le. Megtudtuk, hogy a 
földeáki falunapon is felolvasták a plébános úrnak címzett 
elektronikus levelünket, melyben tudattuk vele, hogy a 
vízkeletiek díszpolgárrá szeretnék őt választani. 
Hozzáfűzték: a földeákiak ezt nagy megtiszteltetésnek 
tartják.  

 

Az elhangzottak alapján méltán állíthatom, hogy Földeák 

és Vízkelet lakosait Katona Pál plébános úr révén erős 

kötelék kapcsolja össze. 

 Kivételes életútról árulkodnak Katona Pál 

plébános úr publikációi. Visszatükröződik bennük annak 

az embernek az élettapasztalata, akit bár erőszakkal 

elszakítottak  szülőföldjétől, ám a hit és szeretet útját 

járva, a hagyományos értékeket hirdetve, bárhová 

küldték, az ottani közösség tartópillére lett.  

Katona Pál plébános úrról köztudott, hogy a vallási 

öntudat mellett nemzeti öntudatra is nevelt, 

hangsúlyozva az összmagyarság összefogásának és a 

fiatal korosztály megfelelő nevelésének fontosságát. Mint 

ismeretes, 38 évig volt plébános Makón, ahol 

megalapította a cserkészetet és létrehozta a keresztény 

értelmiségiek szövetségét.  Nagy szerepe volt abban is, 

hogy Makón 1994-ben katolikus kollégium és 

középiskola létesült. Ez az iskola egyébként azóta is 

virágzik. Ennek a gazdag és tartalmas életútnak az 

elismeréseként kapta meg a magyar államfőtől 2012-ben 

a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést. Úgy 

vélem, szimbolikus jelentősége van annak, hogy Vízkelet 

község a Beneš-dekrétumok bevezetésének 70. 

évfordulóján fogadja őt díszpolgárává.   

Családját, mint ismeretes, 1948-ban, az erőszakos 

lakosságcsere keretében kitelepítették Magyarországra. 

Átmenetileg Pitvaroson szállásolták el őket, majd 

Csanádalbertin jelöltek ki számukra egy tanyát. A Katona 

család legidősebb gyermeke kilenc évvel később az 

elismert kecskeméti Piarista Gimnáziumában érettségizett 

jeles diákként, s tanulmányait Szegeden, majd 

Budapesten, a Hittudományi Főiskolán folytatta. Papként 

azoknak az egyetemes értékeknek a tiszteletét hirdette, 

melyekhez a keresztény alapokon nyugvó kultúráknak – 

túlélésük érdekében – igazodniuk kell.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                FOTÓK: Nagy Pál polgármester 
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Gyermeknap 2015 

Karácsonyváró kézművesnap 

A plébános úrral hosszasan beszélgettünk 
Földeákon a társadalmilag kívánatos egyéni és csoportos 
magatartás kérdéséről, ami meglátása szerint a gyermekek 
és fiatalok tudatos erkölcsi nevelését is magába kell, hogy 
foglalja. Meggyőződése, hogy csupán a vallási és 

nemzeti öntudatra való neveléssel állítható meg a 
nemzet fogyása. Arisztotelészhez hasonlóan azt vallja, 
hogy az erényen alapuló cselekvés a lélek legfőbb java.  

Plébános úr találkozónk során mátyusföldi 
rokonai, volt osztálytársai, ismerősei felől is élénken 
 érdeklődött. Örömmel töltött el bennünket 
közlése, hogy megroppant egészsége ellenére részt tud 
venni a vízkeleti falunap keretében tartandó díszpolgárrá  
avatási szertartáson.  

         

Katona Pál plébános úr nem érkezik egyedül, földeáki 
híveinek egy csoportja is elkíséri Vízkeletre.  

A falunapon tíz órakor veszi kezdetét a 
díszpolgárrá avatási ceremónia a polgármesteri hivatal 
házasságkötő termében. Ezt követően a helyi katolikus 
templomban ünnepi szentmisére kerül sor, amelyet – ha 
egészsége megengedi - Katona Pál plébános úr celebrál 
majd. A szentmise után a művelődési házban rendezünk 
ünnepi fogadást, melyre meghívtuk a plébános úr közeli 
rokonait, barátait és volt osztálytársait is, akikkel az 
ünnepelt szeretne majd kötetlenül elbeszélgetni.  

Személyében olyan ember tér vissza körünkbe, 
akire Magyarország és az egész nemzet is méltán 
büszke. 

 

 

           Az idei évben május 

30-án a falu legfiatalabbjait 

vártuk egy szórakozással teli 

délutánra. A gyermeknap 

alkalmából Vízkelet Község 

Önkormányzata a helyi 

ifjúsági szervezettel közösen 

igyekezett minél színesebbé 

tenni a gyermeknapi   

programot, amelynek az 

alapiskola mögötti 

sportpálya  adott helyet.  

A különböző mesekvízek 

mellett ügyességi vetélkedők, 

labdajátékok várták 

a gyerekeket, aktivitásukat 

édességgel jutalmaztuk.  
A vadászszervezet 

tagjai légpuskával történő 

céllövő versenyt rendeztek, 

melybe főleg a nagyobb 

gyerekek kapcsolódtak be.  

A lányok közül 24 találattal 

Turičinová Kristína 
bizonyult a legügyesebbnek, 

a fiúk sorrendje pedig 

a következő: 

10 év alatti kategória: 

1. Mészáros Zoltán  

    (39 találat) 

2. Vágovics János (24 találat) 

3. Halász Patrik (19 találat) 

 FOTÓK: Škodák Rastislav 
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10 év feletti kategória: 
1.   Dudás Bence (24 találat) 
2.   Popluhár Roderik  
      (18 találat) 
3.   Lakatos Adrián (1 találat) 
 

A nap fénypontja 
egyértelműen az ugrálóvár 
volt, amelyben kisebbek és 
nagyobbak is egyaránt jól 
érezték magukat. Késő 
délutánra elkészült a gulyás, 
melyet a Vadkanyok csapata 
– Viczén Zoltán, Melicher 
György és Halász Bertalan 
főzött a játékban elfáradt 
gyerekek részére.  

Bízunk benne, hogy 
kicsik és nagyok egyaránt jól 
érezték magukat az idei 
gyermeknapon. 

                                                                                                             
Serczel Barbara 

 
 

FOTÓK: Škodák Rastislav 

Kirándulás Strasbourgban 
     Nagy József, Európai Parlamenti képviselő által 
szervezett  „Európa az iskolában“ elnevezésű 
versenyen az 1. helyezést értem el, amelynek a jutalma 
egy strasbourgi utazás volt.  
   Az utazás 2015. június 7-én az éjjeli órákban 
vette kezdetét. Az EU parlamentnek székhelyt adó 
Franciaország keleti határán fekvő nagyváros a rengeteg 
hasznos információ és előadások mellett számos 
érdekességet és meglepetést tartogatott a számunkra.              
A másnap délutáni érkezés után  elfoglaltuk 
szálláshelyünket, és városnéző sétára indultunk. 
A szabad program után vacsorán vettünk részt, amelyen 
megtisztelt bennünket a képviselő úr is. 
Másnap a reggeli után sétahajókázásra indultunk. 
Megtekintettük a Petite France-t és Strasbourgot, mely 
gyönyörű város, kb. 300.000 lakosa van.  
Fő célunk azonban az Európai Parlament épületének a 
megtekintése volt. 
 

 
 
 

Megtudtuk, hogy a 
jelentősebb tanácskozások,  
plenáris ülések a hivatalos székhelyként  
kijelölt Strasbourgban kapnak helyet, ám érdemi 
munka a brüsszeli központban is  folyik. 
           Nagy József előadásában  igyekezett  minél 
sokrétűbben és átfogóbban bemutatni az Európai 
Parlament tevékenységét. Kifejtette, hogy a strasbourgi 
székhely szimbolikus jelentőségű, az 1957-ben indult 
folyamat történeti, politikai folytonosságát hivatott 
jelképezni, hiszen már az Európai Szén- és 
Acélközösség Közgyűlése is Strasbourgban székelt. Az 
1992-es edinburghi csúcson határoztak arról az akkori 
tagállamok képviselői, hogy a Parlamentnek évente 12 
alkalommal, kötelező jelleggel Strasbourgban kell 
megtartania tanácskozásait. 

Az utazás hatalmas élmény volt számomra, 
hiszen sok mindent láttam és tapasztaltam 
Strasbourgban.  Minden diáknak csak ajánlani tudom, 
hogy bátran vegyenek részt olyan  versenyeken mint pl. 
az EnvirART vagy más az Európai Unióval 
kapcsolatos versenyek, hiszen a jutalom, akár egy 
életre szóló élmény is lehet. 

                                             Lovas Vivien 
a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia 3. osztályos diákja 

 

FOTÓK:  Lovas Vivien 
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2015. június 13-án  a helyi önkormányzat és a 

sportszervezet közös rendezésében került sor a XIV. 

bográcsgulyás főzőversenyre a helyi sportpályán. 

      A versenybe 16 csapat nevezett be, 

mégpedig – a Sportszervezet, a Bogrács páros, a 

Vadkanyok, a Vízkeleti vadászszervezet, Pest-Taksony 

csapata Magyarországról, a Hegyi vadászok, a 

Rebelek, Maszi, a Kosúti vadászszervezet, Csúcsi, a 

Hidaskürti Magán Szakközépiskola csapata, a VISZ, a 

Hegyi banda, az All in trans és a Most-Híd csapata. A 

versenyző csapatok finomabbnál finomabb gulyást 

főztek, így az értékeléskor a zsűrinek nehéz dolga 

volt. Az ételek közt volt többek közt - marhagulyás, 

vaddisznógulyás, babgulyás, őzgulyás, körömpörkölt, 

marhafopapörkölt, marhaszívből készült pörkölt, 

szarvasgulyás, vörösboros szürkemarha pörkölt. 

     A főzőversenyt délután 14.oo órakor Nagy Pál 

polgármester nyitotta meg. 15.oo órakor a VISZ 

szervezésében futóverseny zajlott. Majd 17.oo 

órakor az öttagú zsűri értékelte az elkészült ételeket, 

melynek tagjai voltak – Wágner Zsuzsanna, 

magyarországi testvérközségünk, Pest-Toksony 

alpolgármestere, Bugár Krisztína, a vásárúti 

Réteshúzó Fesztivál főszervezője, Berecz Adrián 

szakács, Kozma Géza, falunk krónikása, a zsűri 

elnöke Ihos József, a főzőverseny magyarországi 

vendégművésze volt. A zsűri hosszas tanácskozás 

után a következőképpen döntött: 

 

1. hely – VADKANYOK – körömpörkölt 

2. hely -  CSÚCSI           -  vegyesgulyás  

3. hely -  VISZ                -  gulyásleves 

 

- A főszakács díját Pest-Taksony község 

csapata nyerte a vörösboros szürkemarha 

pörkölttel.  

- A zsűri különdíját pedig a Hegyi vadászok 

vehették át a finoman elkészített 

őzgulyásukért.  

 

A díjak kiosztása után a zsűri nagyon 

pozitívan értékelte a versenyt, az ételek finomak, 

ízletesek voltak. A szervezők a versenyző 

csapatoknak emléklappal köszönték meg a 

részvételt.  

        

Az új elsős kislányok 

Majd a közönség nagyon szép és nemes 

gesztusnak lehetett a tanúja.  Az l. helyen végzett győztes 

csapat, a Vadkanyok, a fődíjat, egy gyönyörű nagy 

grillsütőt, a helyi óvodának ajánlotta fel, melyet az 

igazgatónő, Pékné Lovas Éva meghatódva vett át. Az 

óvodás gyermekek nevében megköszönte a Vadkanyok 

csapatának – Viczén Zoltánnak, Ódor Róbertnek, 

Melicher Györgynek, Jezsó Gyulának és Halász 

Bertalannak a szép ajándékot. 

      A főzőverseny értékelése után Ihos József, 

közismert nevén Kató néni, közel egy órán át 

szórakoztatta a szépszámú közösséget. 

      

Az est következő fellépője az INSECT paródia 

együttes volt, jelenleg ők az egyedüli magyar 

paródiacsapat  Erdélyben. Három arany, két platina és 

hét nagylemezzel büszkélkedhetnek, 22 éve vannak a 

pályán. Fellépésük közel két órát tartott, a közönség jól 

szórakozott. Őket Dj ZOLEE követte a színpadon, így 

akinek kedve volt, táncolhatott is.   

     A gulyásfőző verseny sikeres volt, mind a 

versenyzők, mind a közönség jól érezte magát. A 

szervezők jövőre is sok szeretettel várják az 

érdeklődőket   a    XV. bográcsgulyás főzőversenyre.                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                            
Serczel Ildikó 

 

 

Utóirat:  
Az INSECT-PARODIA együttes üzenete Erdélyből a 

vízkeleti fellépés után. Nagyon örültünk, hogy a csapat 

22 éves fennállása alatt végre Szlovákiába is eljuthatott, 

pontosabban Vízkeletre. A polgármester úrnak, a 

szervező Halász Király Máriának és természetesen a 

többi szervezőnek és a lelkes közönségnek köszönhetően 

fantasztikus fogadtatásban volt részünk Önöknél. 

Nagyon jól éreztük magunkat, felejthetetlen élményben 

volt részünk. Reméljük, még valamikor találkozunk. Isten 

áldása legyen rajtatok, szlovákiai Magyarok! 

                                                                                                                    

Az INSECT-PARODIA együttes tagjai  

 

XIV. bográcsgulyás  
- főzőverseny 
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 A győztes csapat átadja nyereményét az óvoda igazgatónőjének 1. hely – a Vadkanyok csapata 

A főszakács díjának átadása 
Kató néni mint zsűritag A hegyi vadászok csapata 

Fényképezkedés a „Bogarakkal“ 

A hidaskürti MSzKI csapata 

Az Insect-paródia együttes Erdélyből 

Pest-Taksonyi  vendégeink 

3. hely – a VISZ csapata 

 

Vízkeleti vadászok csapata 

2. hely – Csúcsi csapata 

A különdíj átadása 

A helyi Sportszervezet csapata 

FOTÓK:  Rastislav Škodák 
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A Mesevilág óvodába is beköszöntött a nyár. Kis 

lakói boldogan élvezik nemcsak a napocska simogató 

sugarait, hanem a sok-sok eseményt is, amelyben részük 

volt. 

Hogy mit éltünk át? Melyek azok az események, 

melynek révén gyermekeink gazdagabbaknak érezhetik 

magunkat? Volt részünk mesében, mókában, 

koncertelőadásban, sportban, kirándulásban és rengeteg 

játékban. 

Májusban ovisaink lázasan készülődtek az oly 

nagyon szeretett anyukák, nagymamák köszöntésére. 

Verseket, dalokat tanultak az ünnepre. A kultúrház 

nézőtere megtelt kíváncsi tekintetekkel, hiszen minden 

szülő szereti színpadon látni a gyermekét. Pedagógusaink 

minden tőlük telhetőt megtettek azért, hogy a gyermekek 

műsora a legjobban sikerüljön, s amennyire csak lehet, 

kifejezze azt, amiért ott összegyűltünk. Az pedig nem volt 

más, mint elmondani az édesanyáknak és a 

nagymamáknak, hogy milyen fontos részét képezik 

életünknek. Elmondani, mennyi mindenért hálásak 

vagyunk nekik. Megköszönni az odaadást, a szeretetet, 

amit tőlük kaptunk. Számunkra pedig a legnagyobb öröm, 

ha mosolyt látunk a gyerekek és a szülők arcán. 

Kedves meghívásnak tettünk eleget. Mező Alex, 

feketenyéki kisfiú a Kicsi Hang rajzpályázatán koncertet 

nyert óvodájának, a községnek, ahol él. Meghívott 

bennünket, hogy a Kicsi Hang műsorán egy csodás 

délelőttöt töltsünk együtt.  

Tudatában vagyunk a mese szerepével a 

gyermeki személyiség fejlődésében. Ezért sokszor egy 

egész napot arra szánunk, hogy gyermekeink minél 

inkább átélhessék a mesevilág varázslatos vonzását, 

örömét, tudását és erőt adó szavait, történeteit. Előfordul, 

hogy külső előadót hívunk meg, hiszen erre is van igény. 

Mács Emese a Holle anyó című mesével örvendeztette  

    meg a kicsiket.  

  A gyerekek 

 Megismerkedtek 

 a szorgalmas és 

 a lusta lánnyal, 

 sőt a bőrébe is 

 bújtak.  

Megmutattuk, 

hogy nálunk 

minden csoda 

valóra válhat. 

 

 

Nyár elején 

hóhullást 

varázsoltunk a 

csoportszobáb

a. Mindehhez 

nem kellett 

más, mint egy 

hófehér 

lepedő – és 

persze sok 

ügyes, 

szorgalmas 

óvodás. 
Gyermeknapi vigadalomban kétszer is volt 

részünk. Először a községi hivatal, majd az óvoda 

szervezésében csupa vidám szórakozást éltünk át. A 

kicsiket a felfújható gumivár vonzotta, a nagyobbak 

versenyjátékokban vehettek részt. A versenyjátékok után 

jólesett a finom jégkrém is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Másnap sportnapot tartottunk, hiszen a mi 

ovisaink nagyon ügyesek. Kipróbáltuk, melyik csoport az 

erősebb.  

 

Harmadik nap 

az ovi-

diszkón 
megláthattuk, 

hogy a mi 

lányaink 

nagyon jól 

ropják a 

táncot.  

 

        Óvodánk 

hétköznapjait  

átszövi nemcsak a dal, a tánc, a mese, hanem a móka is. 

 

 

 

A Mesevilág óvoda beszámolója 
Mosolyog a napsugár, madár dalol, itt a nyár 
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Karika 

– móka című 

rendezvényünk 

is nagy sikert 

aratott a 

gyermekek 

körében. 

Kipróbálhatták a 

karikában rejlő 

lehetőségeket.  

          Kirándulni 

is nagyon jó! 

Felkerekedett az 

óvoda, és 

autóbuszos  

kirándulásra mentünk Győrbe. Megnéztük az állatkert 

lakóit, és nagyokat ugráltunk az Ugriparkban.  

A vidám 

gyereksereg 

fáradtan, de 

élményekbe

n gazdagon 

érkezett 

haza. 

Nagy 

örömmel 

fogadtuk, 

hogy 

a Rákóczi  

Szövetség jóvoltából Családi napok a Mesevilág 

óvodában című pályázatunk támogatást nyert. Ennek 

köszönhetően a mi kis Mesevilágunkba még június végén 

bekopogtatnak a leendő kis ovisok és a helyi magyar 

alapiskolások, hogy az óvodában együtt egy 

bábelőadáson vegyenek részt, közös meglepetésben 

legyen részünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy 

megköszönjem a szülők és a helyi önkormányzat 

támogatását is, mely óvodánk zökkenőmentes 

működéséhez nagyon fontos. A papírgyűjtés 

eredményeként – ismét köszönöm községünk lakosainak 

segítségét – és a szülők segítségével megvásároltunk két 

újabb játszótéri elemet, egy zebrát és egy motort, 

gyermekeink nagy örömére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gulyásversenyen az óvodások is indultak a 

Fuss az egészségedért futóversenyen. ,,Nagyon gyorsak 

voltunk, úgy futottunk, mint a villám és még finom fagyit is 

kaptunk"- mondták elégedetten a kis versenyzők.                                                                                                                  

Nehéz volt könnyek nélkül megállni, amikor a 

gulyásversenyen a Vadkanyok vízkeleti csapata 

óvodánknak ajándékozta a fődíjat. Ősszel a 

tökfesztiválon használni fogjuk a nagyméretű grillsütőt. 

Nagy öröm lesz a kicsiknek, ha ott lesznek a mi kis őszi 

ünnepségünkön azok a bácsik is, akik nekünk 

ajándékozták a  grillsütőt.  Reménykedünk abban, hogy a 

kis ovisok majd egyszer a mostani közösségépítők 

nyomdokaiba lépnek.   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
Június 29-én kedves vendégekkel népesülnek be a 
csoportszobák: a szülőket, nagyszülőket, hozzátartozókat, 
ismerősöket hívjuk meg a gyerekek hagyományos évzáró 
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Ők azok, akik ősszel már iskolások lesznek: Fegyveres Dorina, Prágai Márk, Polák Lara, Radačovský Matej, Sütő 
Vanessa, Nagy Marcell és Éliás Dávid. 
 

Közeledik a vakáció. Mindenkinek kellemes nyári 

szünidőt kívánunk! A szülőknek üzenjük, ne feledjék: 

legértékesebb ajándék, amit gyermekünknek adhatunk, a 

vele töltött minőségi idő!  

Kívánjuk az iskolába készülő kis óvodásainknak, hogy 

sok siker, öröm, szép eredmények kísérjék iskolás 

éveiket!  
Pékné Lovas Éva, 

a Mesevilág óvoda igazgatónője 

        

ünnepségére. Így június végére a mi hét ügyes „nagy“ 

óvodásunkra is érvényes Kormos István verse: 

 

„Hej, óvoda, óvoda! 

Ég veled, te kacsalábon forgó, ékes palota! 

Elhagyjuk sok fényes termed, 

többet nem sétálunk benned, 

isten veled, óvoda! 

Holnap mi már nemcsak játszunk, 

fogócskázunk, bújócskázunk: 

hív a komoly kötelesség, 

hív minket az iskola. 

Héjjha, hujjuj, micsoda! 

Utoljára az az apró, 

lompos, loncsos 

és bozontos, piszén pisze kölyökmackó 

brummog búcsúzóul hármat, 

csak úgy zeng az óvoda: 

– Brumma, brumma, brumma, hó! 

Itt maradni vóna jó! 

 

A napsugár pedig csak mosolyog ennyi esemény láttán!  
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Počujete to vŕzganie brány? Nie? To sa predsa 
pomaly a isto zatvára brána našej školy a my všetci sa 
rozídeme na prázdniny. Hurá!!! 

Predtým sa vám chceme ešte pochváliť, čo všetko 
sme preţili do konca školského roka a nebolo toho veru 
málo.  

V apríli naši deviataci absolvovali MONITOR, 
celoslovenské testovanie ţiakov,  všetci deviataci 
absolvovali aj prijímacie pohovory na stredné školy a sú aj 
prijatí. Čaká ich teda nová budúcnosť. Zároveň sme 
dostali informácie o tom, ţe v mesiaci novembri budú 
testovaní aj žiaci 5. ročníka a v apríli opäť deviataci. 
Ale teraz na to nemyslíme. Pred nami sú prázdniny. 

Tieţ sme absolvovali návštevu dvoch 
divadelných predstavení v Bratislave a Nitre. Ţiaci si 
odniesli krásne kultúrne záţitky. 

Ţiaci 4. – 9. ročníkov sa zúčastnili exkurzie do 
hvezdárne v Hlohovci a v máji sa tieţ zúčastnili exkurzie 
do jaskyne Driny a Smoleníc. Mohli si tak pozrieť 
jedinečné priestory jaskyne i históriu Smoleníc. 
K rozšíreniu našich vedomostí i ţivotných skúsenosti 
patrili i besedy s policajtmi a psychológmi na témy: 
kyberšikana a sebapoškodzovanie. 

V máji sme veru preţívali pekný mesiac. Niektorí 
ţiaci druhého stupňa spolu s pánom učiteľom Lehoczkým 
sa vybrali na zaujímavú exkurziu. Jej cieľom bol Paríž. 
Deti veľa videli, zaţili a odniesli si domov len tie najlepšie 
dojmy. Ďakujeme, pán učiteľ. 
V máji sa ešte konal aj Turnaj troch obcí a tu sa musíme 
pochváliť, ţe sme tento rok získali trofej vo futbale 
i vybíjanej. 

K pekným akciám 
patrila aj oslava MDD. Našu 
školu navštívil úspešný 
reprezentant v boxe Tomi Kid 
Kovács. Bolo to príjemné 
stretnutie v telocvični. Ţiaci sa 
veľa dozvedeli o tomto športe, 
mohli si pozrieť i ukáţky. No 
a potom si zasúťaţili o pekné 
vecné odmeny. Bol to naozaj 
vydarený deň. Ale okrem 
zábavy sme aj cieľavedomo 
pracovali a výsledky našej práce 
sa dostavili. 

Môžeme sa pochváliť 
peknými úspechmi v rôznych 
oblastiach. Tu sú: 
- v súťaţi Európa v škole 
získala umiestnenie 
v celoslovenskom kole 
s multimediálnou prácou Erika 
Ostradecká, 

 

Zo života našej školy 

-    v chemickej olympiáde sme získali v okresnom kole 
3. miesto – Erika Ostradecká, 8. miesto – Ladislav 
Sárkany. Obaja boli aj úspešnými riešiteľmi v krajskom 
kole, 
-  v biologickej olympiáde sme boli ešte úspešnejší. 
V kategórii C v okresnom kole obsadila Nina Matulová 1. 
miesto, v teoreticko-praktickej časti sa naše tri deviatačky 
umiestnili v okresnom kole na popredných miestach. 
Vivien Királyová na 2. mieste, Erika Ostradecká na 3. 
mieste a Lucia Cservenková na 5. mieste. V krajskom 
kole sa prvé dve menované stali úspešnými riešiteľkami, 
-    v tomto školskom roku sa 13 našich ţiakov zapojilo 
do celoslovenskej súťaže EXPERT – Geniality Show. 
Najúspešnejšou sa stala Lucia Cservenková na 44. 
mieste. 
-   okrem týchto súťaţí sa mohli ţiaci zapojiť do 4. 
ročníka školskej súťaţe MLADÝ EINSTEIN. Víťazkou 
v tomto školskom roku je Vivien Királyová. 

Vydali sme tieţ ďalšie číslo školského časopisu 
Do ŠKOLY – ZO ŠKOLY, ktorý je zloţený 
z príspevkov našich ţiakov. 

Krásne opálení a plní záţitkov sa vrátili naši malí 
ţiačikovia zo školy v prírode. Obdivovali krásu 
Kremnických vrchov , mesta Kremnice. Preţili veľmi 
pekný, slnečný a zaujímavý týţdeň.  

Veríme, ţe sme nezabudli na nič.  Teraz nás uţ 
čaká len zaslúţený oddych, ktorý prajeme i vám všetkým. 
Dovidenia  v budúcom školskom roku. Všetkým 
spoluobčanom Čierneho Brodu prajeme pekné prázdniny 
a spokojný oddych.  

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Mária Miháliková, učiteľka ZŠ 
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A Duna parthoz közel található Sziszi szobrot sem 

hagytuk ki felfedező utunkból. 

Nagy élmény a kisvonatos városnézés is 

Esztergomban. Szerették is a gyerekek. Igény 

szerint a vonattal Esztergomba igyekvő 

csoportunkat a West End portánál vette fel és vissza 

is vitte oda. Kirándulásunk elsődlegesen kitűzött 

célja volt, hogy az igaz magyar történelmet 

mutassuk be - a magyarok őstörténetétől, a 

honfoglalás korán át. 

A már említett szerdai rossz idő sem fogott 

ki rajtunk. A Danubius mozi alkalmazottainak 

rugalmas hozzáállásának köszönhetően ebéd után 

3D-s mesefilmet láthattak gyermekeink. A 6 

eurós jegyárat 50%-os kedvezménnyel kaptuk, 

valamint további 1 eurós kulturális utalványokat is 

elfogadtak.   

Mindenki hosszantartó élményekkel tért 

haza az egy hetes, sokak számára első szülőktől 

egyedül töltött kirándulásról.   

Az iskolai évet a negyedikesek 

ballagásával zárjuk. A ballagás szimbolikus 

jelentéssel bír, a végzősök nemcsak az iskolájuktól 

hanem eddigi életüktől is búcsút vesznek, hiszen 

egy korszak lezárásaként tekinthetünk rá, mely után 

új élet vár rájuk. 

 

„Te vagy az, aki nyitott szemmel és szívvel jársz a 

világban.  

Te vagy az, aki észreveszi az élet apró szépségeit,  

te segítesz jó szívvel, ahol éppen kell,  

általad lesz ez a világ még szebb és jobb.  

Mi legfeljebb segítünk neked.”  (Kálnay Adél) 

 
Egri Natália - igazgatónő 

  
          
 

    

      

Csibészek  István   

Király nyomában 

 
Iskolás felfedezőkkel, kalandvágyó 

gyerekekkel mentünk az idei erdei iskolába, 

Párkányba.   

Szálláshelyünk ebben a magyar környezet-

ben, a West End rekreációs üdülőhelyen a Jambi 

nyaralóházban, a hajóállomástól 200 méterre, a 

Duna partján és egyben a Vadas fürdő területén volt 

található. A városközpont 10, a Bazilika 15, a fürdő 

pedig 5 perc alatt volt elérhető gyalogosan. A Mária 

Valéria Hídon át lehetőség nyílott magyarországi 

kirándulásra is. 

A kirándulás alkalmával nemcsak kényelmes, 

tiszta, megbízható szállást és hatalmas bekerített 

szabad területet biztosítottak számunkra, hanem 

programokról és étkezésről is gondoskodtak. 

Tápláló, ízletes, gondosan elkészített ételeket 

kaptunk a szállás területén. 

A gyerekek szórakozását, jólétét étterem, 

játszóterek, WiFi internet és többféle medence is 

szolgálta. Az erdei iskola egyben úszótanfolyam is 

volt. A szerdai rossz időjárás kivételével minden nap 

tanítottuk a gyerekeket úszni. Pénteken az 

úszótanfolyam úszóversennyel záródott. A legjobb 

úszók delfinek, a közepesen úszók teknősök és a 

még nem úszók, de már fejlődésben lévők ebihalak 

lettek.  

Királyi városunkba, Esztergomba kétszer is 

ellátogattunk. Itt annyi minden várja az osztályokat, 

hogy felsorolni is hosszas. Esztergom minden rendű 

és rangú látnivalóját – Bazilika, Vár Palota, stb., 

különleges városfelfedező túra keretén belül 

abszolváltuk. A város egyik különleges turisztikai 

élménye a középkori Macskalépcső vagy 

Macskaút, amely a Bazilikát és a Várat köti össze a 

Víziváros hangulatos Berényi Zsigmond utcájával. 

A közel kétszáz lépcső megmászása az alig 200 

méteres távolságon sem okozott gondot egy 

gyereknek sem.    

A lépcsőről elénk táruló látvány  Párkány és 

a Mária Valéria híd panorámájával, minden 

viszontagságért kárpótolt minket.  

        
 

    

      

         

http://www.citatum.hu/szerzo/Kalnay_Adel
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Három falu tornája 

          A végzős negyedikesek 

Természetsuliban jártunk 

             FOTÓK: Egri Natália 

FOTO:Kovács Éliás Csilla 
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hogyan készül 

a legfinomabb pogácsa. 

 „Keléses és 

bolhás ne légy, esztendőre 

még frissebb légy!“  ...  és 

hasonló mondókákkal 

próbálták ki egymáson 

fiúk és lányok egyaránt 

a fűzfavesszőből frissen 

font korbácsokat, 

melyeket színes 

szalagokkal tettek 

díszesebbé. 

Lelkes alkotó-

műhelyünk vezetői – jól 

ismervén a kicsik apadni 

nem akaró energiáját, - 

egy csodatojást tojó 

tyúkocskával lepték meg 

a gyerekeket. A kis tojást 

kedvükre görgethették 

a szintén számukra 

méretezett nyuszi-

seprűcskével, s bizony, az 

soha nem törött össze! 

Az alkotótáborral 

egyidőben húsvéti vásár 

is zajlott 
kultúrházunkban, ahol 

szintén nagyszerű 

kézügyességről árulkodó, 

tavaszt és húsvétot idéző 

dekorációkat lehetett 

vásárolni.     

 Bizton állíthatom 

– mivelhogy jómagam is 

ott voltam, - hogy a sok 

finom házi pogácsával és 

aprósüteménnyel teli tálak 

késő délutánra egytől-

egyig kiürültek. Aki nem 

hiszi, az bizony járjon 

utána, illetőleg jöjjön el 

jövőre (is) kellemes 

családi hangulatban 

eltölteni egy tartalmas és 

vidám húsvétváró szombat 

délutánt.   

 

Marafkó Mónika 
 

 

    

      

HÚSVÉTVÁRÓ  MÁRCIUSI  DÉLUTÁN 
  Húsvét szép ünnepét 

megelőző szombaton 

a CSEMADOK helyi 

alapszervezetének 

szervezésében és a sokak által 

már jól ismert és kedvelt 

alsószeli Szomolai házaspár 

vezetésével falunkban 

húsvétváró délutánt 

tartottunk. 

 A helyi kultúrház 

nagyterme valóságos 

alkotóműhellyé, a legkisebbek 

számára egyben játszóházzá 

vált, ahol több tucat ügyes 

kezű fiatal és felnőtt húsvét 

ünnepére és a népzene 

dallamaira hangolódva 

lelkesen készítette ki-ki saját 

elképzelése szerint húsvét 

egyik legjellegzetesebb 

szimbólumát, a hímes tojást. 

Ehhez bizony nem kellett 

egyéb, mint az éléskamrából 

elővett mák, száraztészta, 

kukoricadara és magvak 

(illetve kevés ragasztó), 

melyek felhasználásával 

gyermekeink határtalan 

képzeletéből díszesebbnél-

díszesebb tojások 

„születtek“. 

 Nemcsak az ovisok és 

az iskolások merültek bele az 

ötletes húsvéti díszek 

készítésébe, hanem bizony az 

idősebbek is megfeledkezve 

pár órára aznapi teendőikről, 

vidáman alakítgatták a piros 

tojást hozó nyuszi vagy 

a nádfedeles házikó minden 

apró részletét saját fantáziájuk 

képére. Anyukáknak 

s nagymamáknak nem csak 

a keze járt  ügyesen, a fiatalok 

meg ha figyelmesen 

hallgattak, megismerhettek 

régi húsvéti népi szokásokat, 

vagy megtudhatták, hogy 

miből és  

 

                 FOTÓK: Kováčné Lošonsky Marcela        
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Ez év április 12-én újra megtelt kultúrházunk 
nagyterme. Ismét vendégül láttuk a Csemadok Diószegi 
Alapszervezete mellett műküdő HAHOTA 
színjátszócsoportot. A csoport tavalyelőtt ünnepelte 
fennállásának 20. évfordulóját. Az elmúlt évek 
alapítótagjaiból anyukák és apukák lettek, és immár 
a csemeték kíséretében járják a fellépések sorát. Ez alatt az 
idő alatt a ,,Hahotások“ 14 egész estét betöltő műsort 
tanultak be, melyet közel 280-szor mutattak be.    

Egy betanult színdarab, kabaréműsor, avagy zenés 
vígjáték mindig Diószegen került először bemutatásra, ahol 
a közönség minden alkalommal megtöltötte az öreg 
kultúrház, majd az Inovatech színháztermét. Ezt követően 
tájoltak, és műsoraikat a környékbeli falvakban is 
bemutatták. Hozzánk a legutolsó darabot hozták el. 
A háromfelvonásos zenés vígjátékot, a Charley nénjét.  
Nincs olyan színházlátogató avagy tv-t néző ember, aki ne 
ismerné a két szerelmes bohém cselszövéseit. Charley és 
barátja, Jack beleszerettek a szép Spittigue lányokba, 
Kittybe ás Annie-ba, akiket apjuk féltékenyen őriz.          
 Ráadásul a fiatalembereket nem veti fel a pénz, 
ezért esélyük sincs a zord apa jóindulatát elnyerni. Charley 
nénjének, a dúsgazdag milliomosnak a látogatása azonban  
 

reményt kelt a fiatalokban. Charley és Jack a kiszemelt 
hölgyeket villásreggelire hívják, így vallván meg nekik 
érzelmeiket.Ám a szende hölgyek megfelelő kíséret 
nélkül nem élvezhetik a férfiak társaságát, így 
a kiszemelt gardedám Charley nénje lesz. Remek tervet 
eszelnek ki, ám mindent tönkre tenni látszik, hogy 
Donna Lucia, a néni nem érkezik meg. Ezen az 
apróságon hamar túlteszik magukat a fiatalemberek, és 
ráveszik barátjukat, hogy játssza el a néni szerepét. 
Minden szépen halad addig, míg a valódi Donna Lucia  
meg nem 
érkezik.  
A Hahota 
színjátszó 
csoport által 
előadott 
darabot 
Srejner 
Tibor 
rendezte,  
a koreográ- 
fiát Karsay Dókus Margit tanította be.  

A szórakoztató előadás után a közönség 
kulturális élményekkel gazdagodva, kellemes 
emlékekkel hagyta el a termet. Érdemes volt eljönni, és 
megnézni ezt a zenés vígjétékot.   

  Kovács Éliás Csilla 

 

Charley nénje 
- A diószegi HAHOTA színjátszócsoport fellépése 

 

Május végén ünnepelte  a  nemeskosúti 

Gyöngykaláris Vegyes Éneklőcsoport 

megalakulásának 15. évfordulóját. Az ünnepi műsorra, 

melyre a kultúrházban került sor, éneklőcsoportunk is 

meghívást kapott, melynek szívesen tettünk eleget, mert a 

két csoport között baráti a kapcsolat, kulturális 

rendezvényeinkre kölcsönösen meghívjuk egymást. 

A jubileumi műsorban még fellépett a Vásárúti 

Dalárda, a Dió Héj citerazenekar, a Szivárvány 

Éneklőcsoport Feketenyékről,                                                 

 

a Berkenye 

Néptáncegyüttes és 

természetesen a jubiláló 

Gyöngykaláris Vegyes 

Éneklőcsoport, mely színes 

és színvonalas műsorral 

mutatkozott be a 

közönségnek. Meghitt, 

családias ünnepség volt, 

mely közös énekléssel ért 

véget. Ezt követően a 

vendéglátók vacsorával 

kedveskedtek a fellépő 

csoportoknak. Mindenki jól  

érezte magát.                                                     Pék Éva                                                                                         

      

 

 

A HARMÓNIA női éneklőcsoport fellépése Nemeskosúton 

FOTÓK: 
Ildikó 
Popluhárová 
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      Emlékezni annyit jelent, mint nem feledni. – 2015. 

május 7-én községünkben megemlékeztünk a II. 

világháború befejezésének 70. évfordulójáról.  

     A megemlékezésre a helyi temetőben a Hősök szobra 

előtt került sor. Pék Éva, a Csemadok helyi szervezetének 

elnöke üdvözölte megjelenteket, akik azért jöttek el, hogy 

leróják tiszteletüket és kegyeletüket a II. világháborúban 

elesett, jeltelen sírokban nyugvó földieink, hőseink 

jelképes sírja előtt. Bevezetőjében szólt a világháború 

borzalmairól továbbá arról, hogy emlékezzünk hősi 

halottainkra, és őket soha ne felejtsük el.  

       A temetőben 1965-ben felállított és 2008-ban 

felújított Hősök emlékműve lett a jelképes sírjuk, melyre 

a nevük is felkerült. Az emlékű jobb oldalán az I. 

világháborúban elesett 23 vízkeleti neve olvasható, a bal 

oldalon pedig a II. világháborúban meghalt 21 vízkeleti 

neve szerepel. Az emlékművön pedig a következő szöveg 

olvasható:  ,,A két világháborúban elesett hőseink 

emlékére. Imádkozunk értetek, kik értünk véreztetek.” – 

továbbá a hősök neve. 

 

1914 – 1918                                   1941 – 1945  
Benkovics Lajos                           Dobrovodszky Nándor         

Halag Ferenc                                 Drozd Andor                           

Horváth Mihály                             Ivancsík Gyula                        

Horváth József                              Jakócs Ferenc                         

Kelecsényi Károly                         Karácsony Gyula                    

Kelecsényi István                          Kelecsényi József                   

Kilácskó István                              Kiss Ferenc                             

Kozmér Ferenc                              Kozmér Sándor                      

Kiss Lajos                                      Lovas János                            

Mészáros József                            Mészáros István                    

Mészáros János                             Mrázik József 

Pavel Ferenc       Pavel István 

Serczel József       Rovenszky Ferenc 

Serczel Károly       Serczel Szilveszter 

Olasz Ferenc      Takács Mihály 

Olasz János       Tumma Ferenc 

Szolga János       Vincze Ferenc 

Tibenszky Gyula      Németh Gyula 

Takács Ignác      Marafkó Ferenc 

Uhrovcsík Boldizsár      Nagy László 

Kollárovics József      Popluhár János 

Halász János 

Simon Boldizsár 

 

             

 

A megemlékezés  Halász Király Mária  szavalatával 
folytatódott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Az ünnepi beszédet Nagy Pál, községünk 
polgármestere tartotta, melyben többek közt szólt arról, 
hogy az egész világon megemlékeznek a 20. század 
legvéresebb háborújának, a II. világháború befejezésének 
70. évfordulójáról, melyben 70 nemzet vett részt, valamint 
73 millió civil és katona halt meg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nem szabad, hogy ez még egyszer megismétlődjön!  
      Az ünnepi beszéd után Serszel Ildikó verset 
mondott. Ezt követően az emlékműnél koszorút 
helyezett el  –  Vízkelet Község Önkormányzata nevében 
Nagy Pál polgármester és Horváth István alpolgármester, 
a Csemadok és az MKP helyi alapszervezetének 
vezetőségi tagjai, az alapiskola diákjai, valamint Serczel 
Imre és felesége. 
      A megemlékezés a Himnusz eléneklésével ért véget. 

                                                                                                                                                              
Kozma Géza 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kozma Géza 

 

     Akikért nem szólt  
,,Csend, sűrű csend, 

a némaság fájó csendje, 
Melyet megtör egy-egy lélekharang. 

Te, ki a mában élsz, gondolj a hősökre, 
Kiket valahol porhanyós hant takar.” 

 

                                                          

a lélekharang 



              Vízkeleti Újság – 2015. június                  IV. évfolyam                                     3. szám 

 
 

25 
 

  

 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  ,,A nép dala el nem múló életet hirdet.” – 
Kodályi idézet jegyében, a Csemadok helyi 
alapszervezete június 21 – én ebben az évben már 
hatodik alkalommal rendezte meg a helyi kultúrházban 
a Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő mátyusföldi 
területi seregszemléjét. Ez a népzenei vetélkedő mindig 
kétévente kerül megrendezésre, az idei volt a 10. 
évfolyam. 
      Vasárnap délután benépesült a falu központja, 
a kultúrház előtti tér. Községünkbe érkeztek a vetélkedő 
résztvevői, akiket a szervezet vezetőségi tagjai fogadtak, 
és természetesen az erre az alkalomra feldíszített 
kultúrház színházterme. Az idő is kellemes volt, 
készültek a közös fotók a kopjafánal, a kultúrház előtt, a 
színpadon, emlékbe azoknak, akik messzebbről érkeztek, 
és most jöttek először Vízkeletre. 
      Délután kellemes hangulatban kezdődött a 
népzenei vetélkedő, melyet Mézes Rudolf, a Csemadok 
Országos Tanácsának alelnöke nyitott meg, majd a 
Csemadok helyi alapszervezete nevében Pék Éva 
köszöntötte a résztvevőket, régiónk népdalköreit, 
népzenei  együtteseit és szólistáit, akik közel 110-en 
voltak.  S hogy honnan is érkeztek?  Alsószeliből, 
Felsőszeliből , Királyrévből, Nagycétényből, 
Nagymegyerről, Naszvadról, Nyitragesztéről,  
Nemeskosúról, Taksonyból, Peredről, Pozsonyból és 
otthonról,  Vízkeletről.  Nagy Pál polgármester Vízkelet 
község nevében üdvözölte a szereplőket. A  vetélkedő 
résztvevőit Serczel Mónika mutatta be a közönségnek. 
      Majd elkezdődött a nemes vetélkedő, és 
szebbnél szebb népdalok hangzottak el.  A 
népdalénekesek a színpadra varázsolták  gazdag 
szlovákiai magyar népdalkincsünk legjavát. 

                                                          

A nemes verseny alatt egymást váltották a 
csoportok és szólóénekesek,  citerazenakar,  gyerekek és 
felnőttek. Gyönyörködhettünk a szereplők 
népviseletében, csodálatos énekében. Röpke két órára 
megállt az idő, és a népdalok szárnyán 
visszarepültünk a múltba, múltunkba. 
      A versenyt háromtagú zsűri értékelte, tagjai 
voltak – Hriazsgyelné Pelle Andrea, népzenekutató, 
zenetanár, a zsűri elnöke, Huszár Lázsló, a verseny 
főszervezője, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet 
igazgatója és Balogh Csaba, a Galántai Kodály Zoltán 
Alapiskola pedagógusa, az ottani alapiskola 
gyermekkórusának karnagya. A zsűri pozitívan értékelte 
a népzenei vetélkedőt, minden csoportvezető és 
szólóénekes elismerő oklevelet kapott, a legjobbak pedig 
továbbjutottak a népzenei vetélkedő országos 
elődöntőjébe, melyet októberben rendeznek meg  
Pereden. Továbbjutott a Harmónia női éneklőcsoport 
is. Ezúton gratulálunk a csoportnak és vezetőjének, Óvári 
Máriának. 
        A Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő 
Vízkeleten megrendezett mátyusföldi elődöntője jól 
sikerült, köszönet érte elsősorban a szereplőknek és 
természetesen a szervezőknek, a szervezet vezetéségi 
tagjainak is.  Koraeste, közös énekléssel ért véget a 
műsor, mindenki felszabadultan dalolta talán egyik 
legszebb népdalunkat – A csitári hegyek alatt – címűt, 
melyet hajdanán Kodály Zoltán gyűjtött a Zobor alján. 
Meleg kézfogásokkal. baráti ölelésekkel  és 
viszontlátással búcsúztak el a vendégek, melyből az 
érződött, hogy a népdal közelebb hozta egymáshoz az 
emberi szíveket.                                                                                                                                                                       

Pék Éva 

  

népzenei vetélkedö 



              Vízkeleti Újság – 2015. június                  IV. évfolyam                                     3. szám 

 
 

26 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

Elsőáldozás a vízkeleti római katolikus templomban 

 Áldozócsütörtök utáni vasárnap, 2015. május 17-én 
a vízkeleti Szent Anna római katolikus templomban öt fiú és 
egy lány járult első szentáldozáshoz. E jelentős eseményre 
elkísérték őket a szüleik, a keresztszülők, a családtagok, 
rokonok, az ismerősök és a hívek. 
       Az ünnepi szentmisét Dr. Szlávik Antal plébános úr 
celebrálta.  

E szép ünnepet megelőző napon az elsőáldozók és 
szüleik a bűnbánat szentségében részesültek. A szentmisén 
megújították a keresztségi fogadalmat. A szolgálatokat a 
gyerekek végezték, egyetemes könyörgéseket olvastak, 
áldozati adományaikat vitték az oltárhoz. A szentmise alatt 
szépen énekeltek, a dalokat Petres Csizmadia Gabriella 
kántor tanította meg velük. 
       Az imára összetett kezecskék elárulták, hogy valami 
nagy dolog történt az elsőáldozók életében. Az első 
szentáldozás után nagy izgalommal és szeretettel várták a 
Jézussal való találkozást. Szlávik Antal atya a 
gyermekekhez intézte a prédikációját, és arra kérte őket, 
hogy egész életükben tartsanak ki a hitben. Az elsőáldozók a 
szentmise végén virággal köszönték meg a plébános úrnak és 
Dudás Ilonka hitoktatónak, 

          

az alapiskola mögötti sportpályán, melynek 
szervezésébe a VISZ is aktívan bekapcsolódott. 
Júniusban egyértelműen a gulyásfőző versenyé volt 
a főszerep, amelyen a VISZ lelkes csapata is részt 
vett. Nagy örömünkre, gulyáslevesünkkel 
a harmadik helyen végeztünk, amit főként Hoboth  

Marcela ügyességének köszönhetünk.  
 A főzés mellett a mozgásra is jutott idő, ugyanis 
szintén aznap tartottuk az immár harmadik alkalommal 
megrendezett ,,Fuss az egészségedért versenyt“. 
A legfürgébb résztvevők ezúttal sem maradtak díjak nélkül. 
     Röviden összefoglalva, mi így igyekeztünk színesebbé 
tenni falunk fiataljainak mindennapjait.  Bízunk benne, 
hogy a különféle rendezvényeinken résztvevők jól érezték 
magukat, és máskor is eljönnek.  A elkövetkezőkben is 
igyekszünk majd minél több  érdekes programot szervezni 
a fiatalok számára. 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               
Serczel Barbara 

 

A Vízkeleti Ifjúsági 
Szervezet az elmúlt 
hónapokban is aktívan  

részt vett a község életében.  
            Márciusban mozidélutánt tartottunk 
a kultúrházban, egy  mesefilmet és egy vígjátékot 
tekinthettek meg az érdeklődők.  
 Több sikeres együttműködés után ismét közös 
programok szervezésébe fogtunk a Hidaskürti Ifjúsági 
Szervezet Önkormányzatával, így áprilisban újra LAN 
partyt tartottunk a helyi kultúrházban.  
 Májusban első alkalommal rendeztük meg a 
„Szülőfalum tavasszal“ elnevezésű rajzversenyt, melyre 
összesen 62 alkotás érkezett a vízkeleti magyar, ill. szlovák 
alapiskola, valamint a hidaskürti alapiskola tanulóitól.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A legügyesebbek nyereményben részesültek, a helyi magyar 
alapiskolából az  1.-4. évfolyam kategóriában Nagy Laura 
a második, az 5.-9. évfolyam kategóriában pedig Popluhár 
Roderik az első helyen végzett, nekik ezúton is gratulálunk 
a szép rajzokhoz. A többi diákról sem feledkeztünk meg, 
mindenkinek jutott kisebb meglepetés.   
 Május utolsó szombatja is a kisebbekről szólt. 
Gyermeknap alkalmából színes program várta a látogatókat  

       

hogy felkészítették őket erre a nagy eseményre. Végezetül 
minden gyerek az édesanyjának egy szál virággal köszönte 
meg áldozatos és fáradságos munkáját, továbbá azt, hogy 
elsőáldozók  lehettek.                                                                                                                                    

Kozma Géza 
 
 
 
     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Az elsőáldozók – a képen balról jobbra – Halász Patrik, Szakál Ákos, 
Jezsó Rebeka, Zsidó Szilárd, Peller Denis és Farkas Rajmond először 
vették magukhoz az Oltáriszentséget.  
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A  vadászat és  a természetvédelem  hónapja 
 

A természetvédelem és a vadgazdálkodás gondos 

előrelátást, továbbá a természet átfogó ismeretét kívánja 

meg, és mindkét tevékenység az ember érdekeit szolgálja. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezzel a rövid gondolatmenettel szeretném felhívni 

a természetbarátok, valamint a falu közösségének  

figyelmét arra a fontos tényre, hogy erre a hónapra esik 

a szabadon élő állatfajok kelése. Ilyenkor a 

legsebezhetőbbek, ami nagyobb odafigyelést kíván a 

kutyáikat sétáltató lakosoktól, halászoktól, motorsportot 

kedvelőktől, valamint az összes olyan 

természetkedvelőtől, aki szabadidejét szívesen tölti a 

természetben. Kérem, tartsák tiszteletben ennek a 

hónapnak a kiváltságát, és a lehető legkisebb 

mértékben zavarják az állatvilágot. 

Megértésüket és a szabadon élő állatokra való 

odafigyelésüket a vadászszervezet tagjainak nevében 

mindenkinek előre is köszöni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Horváth Tibor, a vadászzervezet elnöke   

Újra elérkezett június, a vadászat és 

természetvédelem hónapja, mely külön 

követelményeket támaszt a vadásztársadalom aktív tagjai 

számára, mégpedig a kellő szárnyasvad, nyúl és őzvad 

megmentése, ápolása és óvása mint a káros vadtól, mint 

az emberi tényezők negatív hatásától. 

  Maga a vadászat ősi foglalkozás, eredete messze 

visszanyúlik a történelem előtti idők homályába. Mióta is 

vadászik az ember? Erre a kérdésre nehéz 

felelősségteljes választ adni. A vadászat fogalmával 

gondolom mindenki tisztában van. Míg a másik fogalom, 

a természetvédelem, rövid múltjára való tekintettel ugyan 

bekerült a köztudatba, mégsem mondható el az a tény, 

hogy a vadon élő állatfajok fennmaradását napjainkban 

biztosítani tudjuk. Ahhoz, hogy minden élőlény 

létezhessen, bizonyos természeti feltételek szükségesek. 

Sajnos a természetben az egyensúly  az ember 

tevékenységének hatására már régen felborult, és főleg 

azok az állatfajok vannak veszélyeztetve, melyek a 

legkevésbé tudnak alkalmazkodni a megváltozott 

természeti viszonyokhoz.  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A természetvédelem magáról az életről szól, 

beleértve az emberi faj életét is. Veszélyben forog 

Földünk minden területe a felső légrétegektől a 

szárazföldi területeken keresztül a tenger mélyéig. Ezt a 

veszélyt kell a természetvédelemnek elhárítania. Miért 

kell mindezt elmondanunk, nekünk, vadászoknak? Mert 

az igazi vadász közelről ismeri a természet 

összefüggéseit. Tudja azt, hogyan lehet, és miért 

szükséges egészséges életkörülményeket teremteni a 

különböző állatfajok számára. A jól kezelt vadászterület, 

az erdő, a mező, a tó állat- és növényvilága sokkal 

színesebb, mint egyéb területeké. 
 

       Nagy család vagyunk 

       Most merre? 

       Hattyúdal 
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# Klub Z V R P Skóre/ 

Gólarány 

Body/ 

Pontok 

+ Body/ 

+Pontok 

1. Čierny Brod 

 – Vízkelet  
 

27 20 2 5 97 : 41 62 20 

2.   Vozokany 

 – Vezekény 

27 18 4 5 80 : 40 58 19 

3. Vinohrady 

 – Szentharaszt   

27 18 1 8 97 : 52 55 16 

4. Dolná Streda 

 – Alsószerdahely  

 

26 15 4 7 56 : 27 49 10 

5. Dolné Saliby „B“  

- Alsószeli 

27 13 2 12 75 : 61 41 -1 

6. 
 

26 12 4 10 63 : 64 40 1 

7. Sereď „B“  

- Szered 

27 11 1 15 73 : 55 34 -5 

8. Košúty  

– Kosút 

27 9 2 16 61 : 76 29 -13 

9. Gáň - Gány 27 4 5 18 43 : 113 17 -22 

10. Abrahám 

 – Ábrahám 

27 1 1 25 35 : 151 4 -38 

Egy kis szerencsével ezt el is érhettük 

volna, de most meg kell elégednünk a 8. 

hellyel. 

        Ígérem, hogy a 2015/2016-os idényben 

a járási bajnokságban mindenképpen 

megpályázzuk a tabella 1.-3. helyének 

egyikét. 

       Büszkén elmondhatjuk, hogy a 

vízkeleti sportszervezet  a 2014/2015-ös 

idényben egyéb területen is tevékenykedett. 

Itt megemliteném azokat a rendezvényeket, 

melyeket vagy mi szerveztünk, vagy 

társszervezők voltunk. Így  a májusfa 

allítását, a hagyományos bográcsgulyás 

főzőversenyt, és bízunk abban, hogy sikeresek 

lesznek az előttünk álló  falunapi és búcsúi 

mulatságok is. 

 

      A sportszervezet vezetése ezúton 

köszöni meg a játékosoknak és a 

vezetőedzőknek a 2014/2015-os  idényben 

elvégzett munkáját, a szurkolóknak 

a sok  biztatást, szponzorainknak pedig 

a támogatást, melyre a következő szezonban is 

számítunk majd. 

      A 2015/2016-os idényben 

játékosainktól elsősorban szórakoztató, 

eredményes és közönségcsalogató játékot 

várunk, a nézőktől pedig türelmet és bizalmat. 

                                                                                         
Ódor Róbert, a sportszevezet elnöke 

  

Tisztelt Sporttársak, Szurkolók és sportszerető Polgárok! 

Engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam és értékeljem 

a 2014/2015-os év sporttevékenységét és eredményességét! 

 

       Örömmel tudatom minden sportbaráttal, hogy bajnok lett 

Vízkelet ifi csapata! Vasárnap, június 21-én délelőtt ebből az 

alkalomból  igazi  fociünnep volt a sportpályán. A bajnokság alatt 

végig az élmezőnyben tanyázott ifi csapatunk, tehát megérdemelten 

végzett az 1. helyen. Büszkék vagyunk rájuk. 

       Remélem, hogy ez az eredmény hatással lesz a csapatra, 

így az egyesület erkölcsi és anyagi szempontból tovább tud majd 

fejlődni, hiszen akkor még nagyobb álmokat lehet szövögetni. 

Ezúton szeretnék gratulálni ifi csapatunk bajnoki címéhez, 

továbbá Szolgai Zoltán vezetőedzőnek sikeres munkájáért, 

mert a fiatalok ezt a szép eredményt az ő vezetésével és 

irányításával érték el. 

 

      Úgy gondolom, a sors most kárpótolt minket, hiszen 

csapatunk aranyérmes lett. Nagyon sok támogatást, segítséget 

kaptunk a szülőktől. Részemről nekik is jár egy aranyérem a mai 

bajnoki cím mellé. Elnézve az ifi csapatot a pályán, a boldog 

szülőket a pálya mellett, úgy gondolom, bátran kijelenthetem, hogy 

a klub úgy működik, ahogy minden egyesületnek működnie kellene 

a járásban. Vízkelet a mai napon sporttörténelmet írt. 

 

A tavaszi idényt a felnőtteknél az új vezetőedző, 

Lukovics Krisztián irányításával folytattuk. A felnőtteknél 

megpályáztuk az 5.- 6. helyet.   

   

A tavaszi szezon befejeztének aktuális táblázata – ifi csapat 

Jelka-Jóka 
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  Klub Z V R P 
Skóre/  

Gólarány 

Body/ 

Pontok 

+ Body/ 

+ Pontok 

1. Tomášikovo – Tallós 26 20 4 2 88 : 21 65 25 

2. Horné Saliby – Felsőszeli 26 17 3 6 53 : 26 54 15 

3. Mostová – Hidaskürt  26 16 3 7 71 : 35 51 12 

4. Košúty – Kosút 26 14 5 7 65 : 39 47 8 

5. Sládkovičovo - Diószeg 26 11 7 8 41 : 31 40 1 

6. Šintava – Sempte 26 11 6 9 48 : 46 39 0 

7. Čierna Voda - Feketenyék  26 9 7 10 32 : 45 34 -5 

8. Čierny Brod – Vízkelet 26 9 5 12 43 : 46 32 -7 

9. Matúškovo – Taksony 26 8 6 12 39 : 56 30 -9 

10. Topoľnica – Tósnyárasd 26 9 3 14 35 : 56 30 -9 

11. Sereď B – Szered B 26 8 4 14 44 : 61 28 -11 

12. Veľká Mača – Nagymácséd 26 7 4 15 30 : 59 25 -14 

13. Vinohrady – Szentharaszt 26 6 6 14 41 : 61 24 -15 

14. Dolná Streda – Alsószerdahely 26 1 9 16 23 : 71 12 -27 

A tavaszi szezon befejeztének aktuális táblázata - felnőttek Az ifi csapat tagjai: Szabó Péter, Serczel Péter, Koštrna Jakub, 
Renczés István, Kiszela Dávid, Juhász Attila, Sercel Bálint, 
Čeleda Martin, Serczel Zoltán, Szolga Ádám, Benkovics 
Richard, Sercel Dávid, Popluhár Patrik, segédedző: Bodri 
Kristián, vezetőedző: Szolgai Zoltán 
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Szeptember végén Bocskoros Istvánt Tallósra 

helyezték, a megüresedett állásra Szabó Mihály került, 

aki csak érettségivel rendelkezett. Állását még 

októberben elfoglalta.  Érdekesség – a II. gyermeknapra 

rendezett gyűjtés eredménye 49 korona volt. 

1934-ben bővült a tantestület, az iskolaszék 

Schneider Amáliának szavazott bizalmat, már 

márciusban elfoglalta a tanítói állást. Ez év júniusában a 

szövetkezet udvarán felállított színpadon két 

gyermekelőadás bemutatására került sor – Szigligeti Ede 

két darabját adták elő, melyek címe a - Cigány és az 

Évike. – 1934 szeptemberében Polák Imre visszatért a 

katonai szolgálatról, és újra elfoglalta állását. Az elemi 

iskolán folyó színvonalas oktatást bizonyítja, hogy ebben 

az évben 14 tanuló Galántán, a polgáriban folytatta 

tanulmányait. 

      Az 19335/1936-os tanév, rövid statisztikája – a 

tanulók létszáma – 278 – osztályonkénti megoszlás 

,I.évf. – 40 tanuló, II.évf. – 52 tanuló, III.évf. – 50 tanuló, 

IV.V.évf.- 63 tanuló és a VI.VII.VIII. osztályban 

összesen 73 tanuló volt. Ebben a tanévben a 16 pályázó 

közül ismét felvettek egy tanítót Bócz Elek személyében. 

Az iskola tanulóinak magas létszáma miatt a képviselő 

testület úgy határozott, hogy a régi Thurzó kápolnában 

alakít ki egy tantermet, és a szövetkezet igazgatóságától 

elkéri a – Kaszinó – helyiségét, és ott rendezi be az 

ötödik osztálytermet. Ezt sikerült is megvalósítaniuk, 

ezzel javultak az oktatás körülményei. 

      1936.január 10-én a tantestület a szegény sorsú 

gyerekek között meleg ruhát osztott szét. Márciusban 

változás történt a tantestületben, Polák Imre kántortanító 

felmondott, és a galántai róm.kat.iskolában lépett 

szolgálatba. A megüresedett állásra Borsányi Ernő 

peredi érettségizett tanítót vették fel. A kántori teendőket 

Kaprinai Sándor, feketenyéki kántortanító látta el.   

         1936. május 17-én az iskola III. évfolyamának 37 

növendéke járult az első szent áldozáshoz, akiket Csányi 

Béla főtisztelendő úr készített fel.  Aznap délutánján 

ünnepelték falunkban az – Anyák napját is. Érdekesség – 

július 15-én Rózsár Dániel vezette oltár elé az iskola 

tanítónőjét, Erdélyi Katalint. Az esküvői szertartásra a 

pozsonyi Szent Márton-székesegyházban került sor.   
 

Kozma Géza, a község krónikása. 

/A népiskola történetének befejező részét a Vízkeleti Újság következő 

számában közöljük./ 

 

 

A Vízkeleti Községi Elemi Népiskola története   /helytörténet/ 
– III. rész – 1930 – 1936  – részletek Kozma Géza tanulmányából - folytatás 

 

      Az 1930/1931-es tanévet 229 tanulóval 

kezdték.  A tantestület tagjai voltak – Uhlárik Sándor, 

Özv. Márton Árpádné, Rózsár Dániel é Rózsár Ilona. 

Október elején elkészültek Galántán az új iskolapadok, 

melyre már nagy szükség volt. Sikerült kialakítani egy 

ideiglenes tantermet, így az alsó fokon megkezdődhetett 

az egész napos tanítás. Abban az évben különösen hideg 

tél volt, hóvihar miatt 1931 februárjában a távolabb 

lakó gyerekek két napig nem jutottak el az iskolába. 

         A nyári szünidő alatt a tantestület a felnőttekkel 

színi előadást rendezett, a- Katóka őrmesterné- 3 

felvonásos népszínművet mutatták be nagy sikerrel. 

        A községi elemi iskolában az 1931/ 1932-es 

tanévben a tanulók száma 249 volt. Mivel a tanulók 

létszáma megemelkedett, ezért egy új tanerőt vettek fel. 

Pályázatot írtak ki, melyre 16-án jelentkeztek, közülük az 

iskolaszék Polák Imrét választotta. 1932. december 1-jén 

Uhlárik Sándor 40 éves tanítói szolgálat után 

nyugalomba vonult. 1893- tól tanított Vízkeleten, 1904-

ben a község kántortanítója  majd,  1921-től az iskola 

igazgatója volt. 

          1932 májusában a lelkes  vízkeleti ifjúság 

közreműködésével három egyfelvonásos darab került 

bemutatásra, a – Piros bugyelláris, A gunyhó előtt és a 

Szecskavágó. 

          Uhlárik Sándor nyugdíjba vonulása után az 

iskolaszék Polák Imrét választotta meg kántortanítóvá. 

Rózsár Dániel 1923-tól mint igazgatóhelyettes működött 

az iskolában, majd 1933 januárjában az iskolaszék 

igazgatóvá nevezte ki. 1933 augusztusában személyi 

változások történtek az iskolában, mert Polák Imre 

kántortanítónak tényleges katonai szolgálatra kellett 

bevonulnia. A megüresedett tanítói állás betöltésére 

ismét pályázatot írtak ki. A 11 jelentkező közül 

Bocskoros Istvánt és Erdélyi Katalint választották. 

1933 szeptemberében ki kellett űríteni a 

községházán ideiglenes berendezett osztályt, mert 

Kozma János jegyzőt áthelyezték. Utódjának, Bulla 

Árpádnak pedig szüksége volt a szolgálati lakásra, hogy 

állását el tudja foglalni. Így az iskola öt osztálya három 

terembe költözött. Ismét bevezették a váltakozó tanítást, 

a  4. osztályos tanulók délelőtt és délután is jártak 

iskolába.  
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