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Boldog új évet 2020! 

   Šťastný nový rok 2020! 

  
 
 

 
 

 
  
 

   
 
 

  
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
    

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

OBECNÉ NOVINY  -  január 2020                           IX. ročník                                            1. číslo                       Cena: 0,- €

                 
4. číslo                       Cena:  0,- €        
 

2020 január                                                             IX. évfolyam                                    1. szám                     Ára:  0,- € 

Vo vnútri : Kalendár podujatí 2020 

Benne: Eseménynaptár 2020 

http://www.ciernybrod.sk/
mailto:obecciernybrod@stonline.sk
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Felvidéki újévi jókívánságok 
 
 
 
 
                 

 „Az ujjévnek beálltával, 
Szivemből jövő hálával 
Hozok ma üdvözletet. 
Ki a tavaszt virágjával, 
Egét fényes csillagjával, 
Ékesíti áldásával, 
Éltesse soká e népet, 
Aggyon boldog, szép ujj évet!” 
/Rados Imre, 1895., 1980, Ipolybalog/ 
 

 

Novoročné priania 
 
 
 
 
                 

Forrás: Felvidék.ma 

 

„Nech Božie požehnanie a radosť života 
naplní každý váš deň, nech vaša rodina 

nespozná v budúcom roku súženie starostí 
a problémov. Nech vaše príbytky navštívi 

šťastie, láska a zdravie, ktoré vás budú 
sprevádzať každým vašim krokom.“ 

 

„Szerencsés az ünnep, kedves a vasárnap, 
Aggyon a jó isten bort, búzát a gazdának! 
Tyúkot, lúdat a gazdasszonynak, 
Erőt, egészséget a házbeli népnek, 
A mekholtaknak örök üdvösséget! 
Boldog ujjévet kívánok!” 
/Varga János adatközlése, Ipolykeszi/ 

 „Az ujj esztendőbe´ 
Olcsó legyen a kenyér, 
A gabona áros, 
Jól fizessen a tinó, 
Nyerjen a mészáros! 
Tüccski-hajtcski 
baromnak 
Sokasoggyon lába, 
Bica járjon mezőbe, 
Gyermek iskolába! 
Szegény ember 
malacának 
Eggy hijja se essék, 
S ne legyen itt 
Burgonyabetegség! 
Aggyon Isten ami nincs 
Az ujj esztendőbe´!” 
/Bodzsár Mihály, 1904., 
1980, Kelenye/ 

„Angyal száll az égből, 
Ruhájja hófehér, 
Csillagokon lépked, 
Míg a földre leér. 
Jobb lábán az ujjév, 
Még fátyol boríttya, 
Az óesztendőnek 
Készen már a sírja. 
Angyal, édes angyal, 
Lebbentsd föl fátyladat, 
Az ujj esztendőben 
Ne legyen sok bánat. 
Hozz reánk örömet, 
Áldást, békességet, 
Melegebben süssön a 
nap 
Házunk felett!” 
/Ipolybalogi köszöntő/ 

„Tak ako za oknom sniežik padá, nech do 
vašeho srdiečka šťastie sadá, zabudnite na 

bolesť a starosti 
a prežite nový rok v láske a radosti.“ 

„Sú slová, ktoré nikdy nepovieme, sú lásky, 
ktoré nezískame, sú chvíle, na ktoré 

spomíname a sú priatelia, na ktorých 
nezabúdame. Šťastný nový rok.“ 
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Tisztelt Olvasók, kedves Vízkeletiek! 

                      Községünk minden lakosának  sikeres  új esztendőt,  jó erőt és egészséget kívánok. 

A 2019-es évben  sikerült befejeznünk  az új községi bérlakások építését, melyek  hamarosan 

átadásra kerülnek. Remélem, a tulajdonosok jól érzik majd magukat új otthonukban. 

        Köztudott, hogy a szemét elszállításának költségei a hulladék osztályozásának ellenére  

állandóan növekszenek. 2019-től a  községek kötelesek kiszabott illetéket fizetni a hulladéklerakaton történő szemét 

raktározásáért is, melynek összege  ebben az évben  7- ről  8 -euróra növekedett. Ebből kifolyólag  a 2020 –as  évben 

a szemétszálítás  összegét  személyenként  17-ról  20- euróra emeltük. Ez az összeg még mindig nem fedezi 

a hulladékszállítás költségeit, a hiányzó összeget a községi költségvetésből dotáljuk. Más településeken ez az összeg 

sokkal magasabb, helyenként eléri a 28 – 35- eurót is. Éppen ezért mindenkit arra kérek, hogy igyekezzen a szemetet 

osztályozni, hogy a szemétdíjat ne kelljen tovább emelnünk. 

     Kellő odafigyeléssel ez könnyen megoldható, hisz ez mindannyiunk közös érdeke, egyébként a hulladék 

osztályozása  szerepel az  Európai Úniós előírások között is. Sokan arra panaszkodnak, hogy lassan nincs annyi hulladék, 

hogy megteljen a szemteskuka. Sajnos az erre vonatkozó törvényeket a parlamentben fogadják el, a polgármesterek és az 

önkormányzati képviselők kötelesek ezeket betertani.  

     Ebben az évben is komoly feladatok várnak ránk. Többek között az új óvoda építésének megkezdése. A tervek 

már régen elkészültek, az építkezési engedély is ki lett adva, de sajnos a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat  még nem 

hagyta jóvá az építkezés megkezdésének időpontját. Hasonló a helyzet az alapiskola tetőterének megépítésével is. 

    Pályázatot adtunk be egy kerékpárút  építésére,  amely a Dudvág hídjától vezetne egészen Kosútig. 
Továbbá tervezzük a csatornahálózat bővítését is a Nyírfa utcában és a Fyzokollal szembeni lakótelkeken. 

      A templom külső burkolátának felújítására tavaly elindított gyűjtés ebben az évben is folytatódik. Adományaikat 

a következő számlaszámra küldhetik: SK34 0200 0000 0030 0194 6993, de személyesen is adakozhatnak a községi 

hivatalban. Reméljük, minél hamarabb sikerül a szükséges anyagi fedezetet összegyűjteni, hogy megkezdődhessenek 

a templom felújításának munkálatai. Minden segítséget köszönünk. 
      

                                                                                                                     Ing.  Nagy Pál polgármester 

 Vážení Čitatelia, milí  Čiernobrodčania! 
 

            V novom roku by som Vám chcel popriať hlavne veľa zdravia, štastia, osobných a pracovných úspechov 

a v neposlednom rade peňazí. 

           Rok 2019 nám priniesol nové nájomné byty, ktoré sa dokončili a tento rok ich odovzdáme novým nájomcom. 

Verím, že sa im nové bývanie bude páčiť. 

          Náklady spojené s odberom komunálneho odpadu sa rok, čo rok zvyšujú aj napriek tomu, že musíme odpad 

triediť. Štát už vlani zdvihol náklady na manipuláciu s odpadom, čo v našom prípade bolo 7,-€ a tento rok to bude 8,-€. 

Čo znamená, že obec za odvoz odpadu zaplatila celkom o 7,-€ vyšší poplatok, ale v platbách sa to u občanov neobjavilo. 

No tento rok sme museli upraviť poplatok za odvoz odpadu a rozhodli sme sa ho zvýšiť zo 17- na 20,-€. Samozrejme, 

keď dobre rátate, tak sami viete, že toto zvýšenie nepokryje naše náklady. V ostatných obciach táto suma je niekde 28,- 

a niekde až 35,-€. Preto by som vás chcel poprosiť, aby ste separovali čo najviac, aby naša obec musela menej platiť 

a aby sme neboli nútení v tomto roku tiež zvýšiť sumu až na 35,-€. 

            Dôkladným triedením predídeme zvyšovaniu, čo je cieľom aj Európskej únie. Jednoducho, musíme všetko 

vytriediť. Poniektorí my hovoríte, veď už pomaly nemám čo do smetiaku si dať, tak potom načo platím. Bohužiaľ zákony 

netvoríme my, ale schvaľuje ich parlament a nás starostov a poslancov ich nútia, aby sa to dodržalo obyvateľmi. Veľakrát 

oveľa jednoduchšie by sa dali veci riešiť, ale nič si nezmôžeme, lebo inú úpravu my nevieme docieliť. 

            Na tento rok ešte máme rozpracované projekty ako je výstavba materskej škôlky (bohužiaľ Trnavský 

samosprávny kraj ešte stále nevyhodnotil dodávateľa a bez toho začať nemôžeme). Tak isto je to aj s nadstavbou 

základnej školy. 

          Podali sme nové projekty ako je napríklad vybudovanie cyklotrasy, ktorá by mala byť od mosta na strane 

základnej školy až po koniec obce smerom Košúty. 

          Ďalej chceme riešiť rozšírenie kanalizácie v ulici Brezová a samozrejme v novom stavebnom obvode smerom na 

poľnohospodársky areál Fyzokol. 

          Ešte stále je možnosť prispieť sumou na rekonštrukciu kostola. Ak by ste mali záujem, číslo účtu je: SK34 

0200 0000 0030 0194 6993, ale môžete prispieť piamo na obecnom úrade. Za všetky dary ďakujeme. 
 

                                                                                                        Ing.Pavel Nagy, starosta obce 
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Akik 2019. október 1. és december 31. között  töltötték be a 10., 20., 40., 50.,  
60., 65., 70., 75., 80. életévüket /  Občania, ktorí  v období od 1. októbra  

do 31. dec. 2019 dovŕšili 10, 20, 40, 50, 60, 65, 70, 75 a 80 rokov. 

 

 Ábrahám Roland, Eliašová Emily, Popluhár Dávid, Szolga Dóra 

 Nagyová Barbara, Tóth Nikolas 

 
Fehér Andrea, Gasparovicsová Kinga, Chvostík Štefan, Ižai Draxlerová Zuzana,  
Mocková Silvia, Ostradecká Katarína, Prágaiová Lýdia, Prágaiová Melinda, Rigová Mária, 
Ing. Walter Zerer 

 
Csadiová Edita, Horňáček Ladislav, Kögler Attila, Lakatos Alexander,  
Paulíková Miroslava, Szolgaiová Júlia, Zsáková Ildikó 

 Mgr. Dömény Tibor, Duba Ján, Gárčár Ondrej, Moravčíková Agneša, Popluhárová Priska, 
Tummová Rozália  

 Horváthová Alžbeta, Kriska Štefan, Sárkányová Irena, Smrtičová Alica 

 
Koltunová Mária, Szolga Mária, Uhrík Zoltán  

 
Novánszka Alžbeta 

  

Danadová Mária, Rencesová Alžbeta 

 
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Községi hírszolgálat Obecné informácie 

   Kerek születésnapjukat ünneplő lakosaink / Naši jubilanti : 

 

JUBILEUMUKHOZ GRATULÁLUNK!    
GRATULUJEME K VÁŠMU JUBILEU! 

A GYERMEKÁLDÁSHOZ SZÍVBŐL GRATULÁLUNK, GYERMEKÜK FELNEVELÉSÉHEZ SOK EGÉSZSÉGET, ERŐT 

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

Rita Galáč    Linda Ötvösová és/a  Richard Galáč 

Miriama Dandášová   Elena Dandášová 

Olivér Varga    Klaudia Miklósová és/a  Juraj Varga 

 

   

 
 

Nagy örömmel köszöntjük újszülötteinket      /            Vítame novorodencov, ktorí 
akik 2019. okt. 1.  és dec. 31-e között születtek:               sa narodili medzi 01.10.2019 a 31.12.2019 
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    Házasságot kötöttek:                    Manželstvo uzavreli : 

2019. okt. 1. és december 31. között            Medzi 01.10.2019 a 31.12.2019 

örökre eltávozott közülünk:                     nás navždy opustil : 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Dávid Culinka     és/a     Supattra Thida 

        Štefan Meško     és/a     Helena Vincová 

           Miklós Farkas     és/a     Erika Bednárová 

  

 

 

  
   
 
 

 
 

SZÍVBŐL GRATULÁLUNK ÉS AZ KÖZÖS ÉLETÚTON 

SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!  

GRATULUJEME A PRAJEME VEĽA ŠŤASTIA  NA 

SPOLOČNEJ CESTE ŽIVOTOM! 

Községi hírszolgálat Obecné informácie 

NYUGODJANAK  BÉKÉBEN. ČESŤ ICH  PAMIATKE. 

 

- Valéria Királyová szü./rod. Prágaiová  - 87 éves/rokov 
- Ferdinand Kelecsényi    - 74 éves/rokov 
- Juraj Szolga     -   69 éves/rokov 
- Mária Csóková rod. Hudáková   -  62 éves/rokov 

   

        

 
 

A LAKOSOK ÉV ELEJI KÖTELESSÉGEI  

- INGATLANADÓ - 
 

          Az 582/2004-es a helyi adókról, valamint a 

háztartási hulladék és az építési törmelék helyi illetékéről 

szóló törvény értelmében az a lakos, aki az elmúlt évben  

ingatlant vásárolt, örökölt, eladott, illetve akinek az elmúlt 

évben építkezési engedély, vagy kolaudációs határozat lett 

kiadva, köteles az adott  községi hivatalban legkésőbb 

2020 január végéig adóbevallást benyújtani. Az adó 

bevallására a cégek is kötelesek.  
 

Az ingatlanadó helyi adó, melyet a község szab ki. Az 

adókulcs az 1/2019 sz. Vízkelet Község által kiadott és 

2020. január 1-vel érvénybe lépő Általános érvényű 

rendelettel van meghatározva. 
 

Az adókötelesség mindig az azt követő év január 1-jétől 

keletkezik, amelyikben az adózó a vitatott ingatlan 

tulajdonosává, kezelőjévé, bérlőjévé, használójává vált. 

Ettől kezdve az adót minden évben be kell fizetnie, de 

adóbevallást nem kell évente készítenie.  
 

AZ ADÓBEVALLÁS FAJTÁI 
 

Teljes ingatlanadó-bevallás: akkor kell készíteni, 

amikor az első ingatlan kapcsán kialakul 

a tulajdonviszony.  

 

 

 

 

POVINNOSTI OBČANOV NA ZAČIATKU 

ROKA - DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 
 

V zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady ak ste v predchádzajúcom roku 

kúpili, predali nehnuteľnosť, nejakú ste skolaudovali, 

bolo Vám vydané stavebné povolenie alebo ste zdedili, 

musíte najneskôr do konca januára 2020 podať priznanie 

k dani z nehnuteľností. Daň z nehnuteľnosti je miestnou 

daňou, ktorú ukladá obec. 
 

Sadzby dane sú určené Všeobecným záväzným 

nariadením č. 1/2019, vydaným obcou Čierny Brod 

s účinnosťou od 01.01.2020. 
  

DRUHY PRIZNANIA 
 

Priznanie: Označí daňovník, ktorý podáva správcovi 

dane v obci priznanie prvýkrát. 

Čiastkové priznanie: Označí daňovník, ktorý už podal 

priznanie k dani v predchádzajúcom období a vznikla mu 

nová daňová povinnosť k dani (nadobudnutím novej 

nehnuteľnosti kúpou, darovaním, dedením, dražbou) 

alebo nastala nová skutočnosť, ktorá má vplyv na 

vyrubenie dane (vydanie právoplatného stavebného 

povolenia, kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu  
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Községi hírszolgálat Obecné informácie 

Részleges adóbevallás: az az adózó polgár tölti ki, aki 

már korábban is fizetett adót, de időközben további 

ingatlan tulajdonosává vált  /telket örökölt, új földterületet 

vásárolt, átépítette a lakást, garázst épített, stb./, illetve, 

 ha változik a telek nagysága vagy az ingatlan felhasználási 

célja.  

Részleges adóbevallás az adózási kötelesség 

megszűnésére: akkor kell beadni, ha az előző évben 

megszűnt a tulajdonviszony  (ingatlant adtunk el, épületet 

bontottunk le).  

Utólagosan történő adóbevallás: abban az esetben 

adja be a polgár, ha időközben észreveszi, hogy a korábban 

beadott adónyilatkozatban szereplő adatok pontatlanok, 

esetleg megváltoztak, vagy csak egyszerűen elfeledkezett 

eleget tenni törvényes kötelességének, és a régebben – még 

2018-ban vagy korábban – vásárolt ingatlanjáról még nem 

adott le adóbevallást, utólag is megteheti, de csak 

maximum 4 évre visszamenőleg.  

Módosított /javított/ adóbevallás:  ezt a fajta 

nyilatkozatot még az adóbevallási nyilatkozat 

benyújtásának határideje előtt kell leadni. Ennek hatályba 

lépéséig az utolsó leadott adóbevallás érvényes.  
 

Árverezés és öröklés  
 

Két speciális esetben a január 31-i dátumtól eltérő más 

határidőig is leadható az adóbevallás: ha árverezés vagy 

öröklés útján jutunk ingatlanhoz. Ha az aktuális adózási 

év folyamán az említett két módon válunk 

ingatlantulajdonossá, az adózási kötelesség kialakulásától 

számított 30 napon belül be kell nyújtani az ingatlanadó-  
        

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

užívania stavby, bytu, zmena výmery pozemku,  

stavby...). 

Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti: 
Označí daňovník, ktorému v predchádzajúcom roku 

zanikla daňová povinnosť (predaj nehnuteľnosti, 

zbúranie stavby a pod.) 

Dodatočné priznanie: Podáva sa, ak daňovník zistí, že 

v priznaní neuviedol správne údaje alebo zistí, že 

v predchádzajúcich rokoch nesplnil svoje povinnosti 

podať daňové priznanie,  a to najneskôr do 4 rokov od 

konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie 

k dani z nehnuteľností. 

Opravné priznanie: Označí daňovník, ktorý opravuje 

priznanie k dani pred uplynutím lehoty na podanie 

priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné 

podané opravné priznanie. 

 
Daň sa vyberá z: 

- pozemkov (aj zastavaných) 

- stavieb (napríklad aj skleníkov, chát či samostatne 

stojacich garáží) 

- bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. 
 

ZDEDENIE A DRAŽBA 
V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením alebo 

dedením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká 

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa 

vydražiteľ alebo dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti. Pri 

zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť 

zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli 

vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.  
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Községi hírszolgálat Obecné informácie 

      

bevallást. Az adózási kötelesség például akkor jön létre, 

amikor a bíróság által jóváhagyott hagyatéki végzés 

jogerőre lép. Problémák esetén, ha a hagyatéki eljárás túl 

bonyolult, és belátható időn belül nincs esély lezárni, a 

község utólag is kiszabhatja az adót.  

Amennyiben nem lehet egyértelműen megállapítani, kinek 

kell az adót befizetnie, akkor általában az a jogi vagy 

természetes személy számít adóköteles személynek, aki az 

ingatlant ténylegesen használja. 
 

Adót kell fizetni : 

- a magántulajdonban lévő telek után, melyen a lakóház áll 

- a telken épített egyéb épületek után / garázs, üvegház, 

nyaraló / 

- a lakóház és a melléképületek után 
 

TÖBB TULAJDONOS 
 

Ha az ingatlannak több társtulajdonosa van /közös 

tulajdonban van/, mindegyikük készít adóbevallást a saját 

tulajdonrészének megfelelően. Ha sikerül megegyezni, 

kijelölhetnek egy közös képviselőt, aki mindegyikük 

nevében kidolgoz egy közös adóbevallást. Amennyiben 

osztatlan házastársi vagyonról van szó, elég csak az egyik 

házastársnak kitöltenie a nyomtatványt.   
          

MELLÉKLETEK 
 

Adóbevallás benyújtása esetében mellékelni kell az 

ingatlanhoz való hozzájutást, illetve a tulajdonjog 

megszűnését igazoló dokumentum másolatát (pl. 

adásvételi szerződés, bérleti szerződés, örökösödési 

határozat, építkezési engedély, kolaudációs határozat, 

bontási engedély stb.) 

       

A kötelező adóbevalláshoz szükséges nyomtatványokat 

megtalálják a községi hivatal weboldalán: 

www.ciernybrod.sk , vagy a községi hivatalban 

személyesen is kérhetik. 

       

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

KTO MUSÍ PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE? 

Podať ho musia fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo 

právnické osoby, ak v priebehu roku 2019: 

- nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2020 budú 

zapísaní v katastri nehnuteľností 

- predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2020 už nebudú 

zapísaní v katastri nehnuteľností 

- nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú 

vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa zmenila výmera 

pozemkov, druh pôdy, vydalo sa právoplatné kolaudačné 

rozhodnutie, vydalo sa právoplatné stavebné povolenie). 
 

NEHNUTEĽNOSŤ V SPOLUVLASTNÍCTVE 
 

- Ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci, každý 

z nich je daňovníkom podľa výšky svojho 

spoluvlastníckeho podielu. Daňové priznanie, čiastkové 

priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k 

dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky 

svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa však dohodnú, 

môže to urobiť jeden z nich. Treba to však vyznačiť v 

daňovom priznaní.  

- Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve 

manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za 

daň spoločne a nerozdielne. Daňové priznanie  

nepodávajú obaja,  ale len jeden z nich. 
 

PRÍLOHY K DAŇOVÉMU PRIZNANIU 
 

Pri podaní daňového priznania treba priložiť kópiu 

dokumentu, čo potvrdzuje vznik resp. zánik daňovej 

povinnosti (napr. kúpno-predajná zmluva, nájomná 

zmluva, uznesenie súdu o zdedení, dokument o dražbe, 

stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, povolenie 

odstrániť budovu a pod.)  
 

Tlačivá daňového priznania sú zverejnené na obecnej 

webstránke: www.ciernybrod.sk, alebo si ich môžete 

vyzdvihnúť osobne na miestnom obecnom úrade. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

HÁZTARTÁSI HULLADÉK 
 

Tudatjuk a lakossággal, hogy az 1/2019 sz. Vízkelet 

Község által kiadott és 2020. január 1-jén érvénybe lépett 

Általános érvényű rendelet alapján a háztartási hulladék 

utáni illeték 2020-ban fizikai személyek esetében 17,- 

euróról 20,- euróra növekszik / 1 személyre / 1 évre  

(tehát 0,05 euró / 1 személy / 1 nap). 
 

Az illeték összegének emelésére a község egyre növekvő, 

a hulladékgazdálkodását érintő kiadásai miatt van szükség. 

A lakosok által befizetett illetékeknek fedezniük kellene a 

község kiadásait, viszont a valóságban a lakosoktól 

származó bevétel e téren sokkal kevesebb, mint 

KOMUNÁLNY ODPAD 
 

Dávame na vedomie občanom, že poplatok za odvoz 

komunálneho odpadu na základe Všeobecného 

záväzného nariadenia obce Čierny Brod č. 1/2019, ktorý 

sa stal účinným dňa 01.01.2020 v prípade fyzických osôb 

sa zvýši z 17,- eur na 20,- eur / 1 osoba / 1 rok  (t.j. 0,05 

eur / 1 osoba / 1 deň). 
 

Zvýšenie poplatku je potrebné z dôvodu stále sa rastúcim 

výdavkom obce v oblasti odpadového hospodárstva. 

Občanmi zaplatené poplatky by mali slúžiť na krytie  

výdavkov obce, avšak v skutočnosti príjmy obce z týchto 

poplatkov sú oveľa nižšie ako výdavky v oblasti odpa- 

http://www.ciernybrod.sk/
http://www.ciernybrod.sk/
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Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] 
Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1 

2019 2020 2021 a nasledujúce roky 

1 x ≤ 10 17 26 33 

2 10 < x ≤ 20 12 24 30 

3 20 < x ≤ 30 10 22 27 

4 30 < x ≤ 40 8 13 22 

5 40 < x ≤ 50 7 12 18 

6 50 < x ≤ 60 7 11 15 

7 x > 60 7 8 11 

Községi hírszolgálat Obecné informácie 

dového hospodárstva. A navyše od roku 2019 obce 
a mestá okrem poplatku za odvoz odpadu sú povinné 
platiť aj tzv. poplatok za uloženie zmesového 
komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku 
odpadov. Sadzba tohto poplatku závisí od úrovne 
vytriedenia komunálneho odpadu (úroveň v %) 
a každým rokom sa zvýši – viď. tabuľku: 

 

a hulladékgazdálkodásra fordított kiadások. Ráadásul 
2019-től a községek kötelesek fizetni a hulladék 
larakatokon történő raktározásáért kiszabott illetéket is. 
Ennek az illetéknek az összege a válogatott szemét 
mennyiségétől függően (%-ban megadva) van kiszámítva 
és minden évben növekszik – lásd a táblázatot: 

 

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] 
Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1 

2019 2020 2021 a nasledujúce roky 

1 x ≤ 10 17 26 33 

2 10 < x ≤ 20 12 24 30 

3 20 < x ≤ 30 10 22 27 

4 30 < x ≤ 40 8 13 22 

5 40 < x ≤ 50 7 12 18 

6 50 < x ≤ 60 7 11 15 

7 x > 60 7 8 11 

 a hulladékgazdálkodásra fordított kiadások. Ráadásul 

2019-től a községek kötelesek fizetni a hulladék 

larakatokon történő raktározásáért kiszabott illetéket is. 

Ennek az illetéknek az összege a válogatott szemét 

mennyiségétől függően (%-ban megadva) van kiszámítva 

és minden évben növekszik – lásd a táblázatot: 

Ezzel arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a hulladék 
osztályozása nemcsak a környezetvédelem szempontjából 
nagyon fontos, hanem ha hatékonyan fogunk osztályozni, 
akkor a község kiadásai is csökkenni fognak, és nem lesz 
szükség az illetékek további emelésére.  
A szeparálás mindannyiunk közös érdeke. 
 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
 

• A szemétkukákra ragasztott, 2019-re szóló matricák 2020 
február végéig érvényesek. A 2020-ra kiszabott illetékek 
befizetésének lehetőségéről  hangosbemondón keresztül 
fogjuk a lakosainkat figyelmeztetni. 
• Azok a lakosok, akik külföldön tanulnak vagy dolgoznak 
és akik belföldön dolgoznak, viszont több mint 90 napot 
nem tartózkodnak a lakhelyükön, akik egész évben 
külföldön tartózkodnak, akik átmeneti lakhellyel 
rendelkeznek más községben, akik szabadságvesztésüket 
töltik, akik szociális otthonban tartózkodnak, tanulók és 
diákok, akik diákotthonokban laknak, ne felejtsék el, hogy 
kérvényezhetik a háztartási hulladék utáni illeték 
elengedését, illetve csökkentését. A kérvényeket 2020 
január végéig kell beadni, vagy elküldeni a községi 
hivatalba. Az adócsökkentés kérvényezését minden évben 
meg kell ismételni. Ennek elmulasztása esetén az illeték 
teljes összegét kiszabja a község. 
/Ezek az információk nem teljeskörűek – bővebb 
információkat az 1/2019 sz. Vízkelet Község által kiadott 
általános érvényű rendeletben találnak, amely a község 
weboldalán van közzétéve: https://ciernybrod.sk/sk/vzn/. 
 

• Idén a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges 
műanyag zsákokat nem a községi hivatalban fog lehetni 
átvenni, hanem a műanyag elhordását biztosító 
munkások a teli zsákok helyett majd mindig hagynak 
a házak előtt (pl. kerítésbe beszúrva) bizonyos 
mennyiségű üres zsákot. 

 

 

Tým Vám chceme naznačiť, že triedenie odpadu je 
potrebné nielen z hľadiska ochrany prírody, ale keď 
budeme efektívne triediť, aj výdavky obce budú nižšie 
a nebude potrebné ďalšie zvýšenie poplatkov v budúcich 
rokoch. Je to náš spoločný záujem. 
 

ĎALŠIE INFORMÁCIE  
 

► Nálepky nalepené na odpadové nádoby z roku 2019 sú 
platné do konca februára 2020. O možnosti začať platiť 
poplatky za rok 2020 Vás budeme informovať pomocou 
miestneho rozhlasu. 

► Občania, ktorí študujú alebo pracujú v zahraničí, ktorí 
pracujú v SR mimo trvalého bydliska, ktorí sa celoročne 
zdržiavajú v zahraničí, ktorí sú prihlásení na prechodný 
pobyt v inej obci, ktorí sú umiestnení v nápravno-
výchovnom zariadení vo výkone trestu odňatia slobody, 
ktorí sú umiestnení v zariadení poskytujúceho sociálne 
služby pobytovou formou, študenti stredných a vysokých 
škôl mimo trvalého pobytu nezabudnite podať žiadosť 
s potrebnými potvrdeniami na obecný úrad 
o odpustenie, resp. o zníženie poplatku za komunálny 
odpad za rok 2020 a to do 31.01.2020, inak Vám bude 
vyrubený poplatok riadne za celý rok. Žiadosť 
o odpustenie alebo zníženie treba podať každý rok. 
(Tieto informácie nie sú úplné – rozšírené informácie 
o odpustení či znížení poplatku nájdete vo VZN č. 
1/2019 obce Čierny Brod, ktoré je zverejnené na 
internetovej stránke obce. Link:  
https://ciernybrod.sk/sk/vzn/. 

► Plastové vrecia na separovaný zber sa v tomto roku 

nebudú rozdávať na miestnom obecnom úrade, ale  
budú sa rozdávať formou výmeny – t.j. pracovníci 
zbernej spoločnosti namiesto plných vriec ponechajú 
pred domom (v bráne) potrebný počet prázdnych 
vriec. 
 

 

https://ciernybrod.sk/sk/vzn/
https://ciernybrod.sk/sk/vzn/
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Idősek Napja 

 
1991 óta minden év októberében megemlékezünk 

a környezetünkben élő szépkorúakról. Nem volt ez 

másképp idén sem.  

Vízkelet  70 és 70 évnél idősebb lakosai 

köszöntésére idén október 2-án került sor a helyi 

kultúrházban. Ilyenkor személyre szóló meghívót küldünk 

minden szépkorúnak.  

A község alkalmazottai szeretettel készülődnek az 

idősekkel való találkozásra. Szerintem ez az egyik 

legkedvesebb községi rendezvény. Ilyenkor mindig 

a nagyszüleim jutnak az eszembe, akikre mindig 

szeretettel gondolok vissza, mert nagyon sokat tanultam 

tőlük, és sok mindent köszönhetek nekik. Sokszor 

gondolok arra, hogy milyen jó is lenne, ha még itt 

lehetnének közöttünk!  

Becsüljük meg ezért és tiszteljük idősödő 

szüleinket, nagyszüleinket, rokonainkat, legyünk velük 

kedvesek és megértőek. Beszélgessünk velük, halgassuk 

meg őket, segítsünk nekik, ahogy ezt ők tették velünk 

egykor, mikor még mi szorultunk segítségre. Nekik sokat 

jelent az is, ha valaki csak meghallgatja őket, ha valakinek 

elmondhatják örömüket – bánatukat. Ne sajnáljuk ezért az 

időt és a fárdságot, amit az idősekre szánunk, mert 

valamilyen módon ezt fogjuk majd mi is visszakapni. 

 

1991 óta minden év októberében megemlékezünk 

a környezetünkben élő szépkorúakról. Nem volt ez 
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idősekkel való találkozásra. Szerintem ez az egyik 

legkedvesebb községi rendezvény. Ilyenkor mindig 

a nagyszüleim jutnak az eszembe, akikre mindig 

szeretettel gondolok vissza, mert nagyon sokat tanultam 

tőlük, és sok mindent köszönhetek nekik. Sokszor 

gondolok arra, hogy milyen jó is lenne, ha még itt 

lehetnének közöttünk!  

Becsüljük meg ezért és tiszteljük idősödő 

szüleinket, nagyszüleinket, rokonainkat, legyünk velük 

kedvesek és megértőek. Beszélgessünk velük, halgassuk 

meg őket, segítsünk nekik, ahogy ezt ők tették velünk 

egykor, mikor még mi szorultunk segítségre. Nekik sokat 

jelent az is, ha valaki csak meghallgatja őket, ha valakinek 

elmondhatják örömüket – bánatukat. Ne sajnáljuk ezért az 

időt és a fárdságot, amit az idősekre szánunk, mert 

valamilyen módon ezt fogjuk majd mi is visszakapni. 

Ebben az évben 172 meghívót küldtünk ki. 

A meghívottak közül sajnos csak 75-en tudtak részt venni 

rendezvényünkön. A többieknek egészségi állapota nem 

engedte meg, hogy eljöhessen.  

 

A polgármester úr köszöntő beszédét követően 

a helyi alapiskolások kedves műsorral örvendeztették meg 

a jelenlévőket, majd feltálaltuk a finom ebédet, amelyet 

Kiss István készített. Az ebéd utáni desszertért őszinte 

köszönetünket fejezzük ki  Nagy Edit helyi 

vállalkozónak, aki már több éven keresztül támogatja 

rendevényünket. Az ebéd elfogyasztása után kötetlen 

szórakozásra, beszélgetésre nyílt lehetőség. 

  

Végezetül pedig sor került a helyi önkormányzat 

ajándékának, a 10,- euró értékű vásárlási utalványoknak a 

szétosztására,  amelyeket a helyi élelmiszerüzletekben 

lehetett levásárolni.  

 

Bízunk a jövőbeni viszontlátásban, és reméljük, 

jövőre ismét ilyen szép, vagy még szebb számban 

üdvözöhetjük idős polgárinkat. 
Kováč Marcela, 

a községi hivatal alkalmazottja 

 

 

Ebben az évben 172 meghívót küldtünk ki. 

A meghívottak közül sajnos csak 75-en tudtak részt venni 

rendezvényünkön. A többieknek egészségi állapota nem 

engedte meg, hogy eljöhessen.  

 

A polgármester úr köszöntő beszédét követően 

a helyi alapiskolások kedves műsorral örvendeztették meg 

a jelenlévőket, majd feltálaltuk a finom ebédet, amelyet 

Kiss István készített. Az ebéd utáni desszertért őszinte 

köszönetünket fejezzük ki  Nagy Edit helyi 

vállalkozónak, aki már több éven keresztül támogatja 

rendevényünket. Az ebéd elfogyasztása után kötetlen 

szórakozásra, beszélgetésre nyílt lehetőség. 

  

Végezetül pedig sor került a helyi önkormányzat 

ajándékának, a 10,- euró értékű vásárlási utalványoknak a 

szétosztására,  amelyeket a helyi élelmiszerüzletekben 

lehetett levásárolni.  

 

Bízunk a jövőbeni viszontlátásban, és reméljük, 

jövőre ismét ilyen szép, vagy még szebb számban 

üdvözöhetjük idős polgárinkat. 
Kováč Marcela, 

a községi hivatal alkalmazottja 

 



           Vízkeleti Újság  / Obecné noviny        IX. évfolyam/ročník                                          1. szám/číslo 
            

 
 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A fotókat R. Škodák 
készítette 

 

A fotókat R. Škodák 
készítette 

Borongós, esős időben, november 8-án az esti 

órákban érkeztek meg a bőllérverseny külföldi résztvevői. 

– Pest-Taksony héttagú delegációja, élükön az újra 

választott Kreisz László polgármesterrel. Földeákról 

Angyal Gábor újra megválasztott polgármester vezetétével 

tizenhárman érkeztek. Végül megjöttek a vendégek 

Szerbiából, Kisoroszból is az új polgármester vezetésével, 

tolmácsként, barátként és versenyzőként elkísérte a 

héttagú csapatot a volt polgármester, Kabók Imre. A makói 

csapat temetés miatt nem tudott eljönni. 

              A polgármestereket és az őket kísérő vendégeket 

a kultúrházban községünk polgármestere, Nagy Pál, 

valamit három önkormányzati képviselő fogadta 

természetesen hazai szilvapálinkával. A szívélyes 

üdvözlés után ízletes vacsora várta a vendégeket, a jó 

hangulatról Ravasz Péter gondoskodott, ő szolgáltatta a 

zenét. Azt est folyamán az ismerkedés, a baráti 

beszélgetések közelebb hozták egymáshoz a kedves 

vendégeket. 

             Mindenképpen fontos és hasznos is a 

testvértelepülések közti kapcsolatok rendszeres ápolása. 

Minden ilyen jellegű partnerségnek az a lényege, hogy a 

baráti kapcsolat az élet minél több területére kiterjedjen. A 

határon átnyúló ilyen és hasonló jellegű 

együttműködésnek jelentős szerepe van a magyar-magyar 

baráti kapcsolatok erősítésében. Nagyon értékesek az 

ilyenfajta kapcsolatok, mikor a szavak helyett tettekkel 

bizonyítjuk, erősítjük az éveken át ápolt, épített baráti 

viszonyt. – A közös szórakozás után a vendégek a 

szálláshelyükre mentek. 

           Szombat reggel 7 órakor kezdődött a falu főterén 

három sátor alatt a meghirdetett böllérverseny, itt kellett a 

disznókat feldolgozni. A csapatok ügyesen hozzá is fogtak 

a vidékükre jellemző disznótoros ételek elkészítéséhez. -  

A taksonyiak paradicsomos májat, tepsiben sült pecsenyét 

és kolbászt készítettek. A földeákiak hagymást vért, 

dinsztelt májat és sertéspaprikást főztek. A kisoroszi csapat 

disznótoros paprikást főzött, valamint cigánypecsenyét és 

finom kolbászt sütött. A vízkeleti Vakkanok csapata 

vesepecsenyét, májas hurkát és a vidékünkre jellemző 

,,kódúskását”/kolduskása/ készített. A versenyző csapatok 

által feldolgozott disznótoros finomságokat az érdeklődők 

megvásárolhatták. Idén a disznók kisebbek voltak, mint 

tavaly, így a disznótoros hamar elfogyott.   

Az alapiskolások erre az alkalomra összeállított 

kultúrműsora a rossz idő miatt elmaradt. 

 

 

Borongós, esős időben, november 8-án az esti 

órákban érkeztek meg a bőllérverseny külföldi résztvevői. 

– Pest-Taksony héttagú delegációja, élükön az újra 

választott Kreisz László polgármesterrel. Földeákról 
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          A böllérversenyt követően Kisorosz jelenlegi 

polgármestere a küldöttség két tagjával és Kozma Géza 

vezetésével ellátogatott a vízkeleti temetőbe, és lerótta 

kegyeletét az ott nyugvó három szerb és egy orosz 

hadifogoly sírja előtt. Sajnos a hadifoglyok sírjának 

rendbetételére eddig még nem került sor. 

         A VIII. VÍZKELETI BÖLLÉRVERSENY 

ünnepélyes értékelésére este hat órakor a Fehér Holló 

vendéglőben került sor. A vendégeket Deák Andrea 

köszöntötte, majd Nagy Pál, községünk polgármestere 

értékelte a versenyt, utána a díjak átadása és az ünnepi 

vacsora következett. 

          Minden résztvevő csapat oklevelet kapott. Az első 

helyre a taksonyi csapat került, ők kapták a monogramos 

hurkatöltőt, a második helyen a földeáki, a harmadik 

helyen a kisoroszi csoport végzett. A vízkeleti Vakkanok 

csapata is becsülettel helytállt, köszönet illeti őket, nekik 

is és a többi csapatnak is szívből gratulálunk. 

         Ismét egy baráti találkozó, tapasztalatcsere, 

ismerkedés, három országban élő, egy nyelven beszélő 

dolgos polgárok ,,versenyeztek”, de nem babérkoszorúért, 

érmekért, hanem egymás szokásainak, kultúrájának,  

gasztronómiájának kölcsönös megismeréséért.  

        Így tágul a világ, így mélyül az emlékezet, így 

szövődnek egy életre szóló önzetlen baráti kapcsolatok, 

csak nevet kell adni neki, meg kell szervezni, részt kell 

rajta venni, évenként ismételni – az eredmény biztosan 

nem marad el, melynek eszmei értéke hosszútávú és 

felbecsülhetetlen. 

                                                                                           

Kozma Géza 
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Idén is nagy érdeklődés övezte az immár 

hagyományosan megrendezendő fesztivált. A 

specialitásokban gazdag rendezvény nem titkolt célja a 

disznótoros tradíciók megtartása, átadása és 

népszerűsítése, a közösség összekovácsolása mellett.  

 

A Vízkelet Község Önkormányzatának 

szervezésében megtartott fesztiválra örömmel 

látogattak ki az emberek. Egyrészt a hangulat, másrészt 

a vásárlási lehetőség céljából. Ez utóbbi azért is fontos, 

hiszen friss hús és különböző készítmények, 

disznótoros ételek voltak kaphatóak. Aki megéhezett, 

nehéz dolga akadt, hiszen a kínálatban volt hurka, 

kolbász, fasírt-szerűség, de készült gazdag, szaftos 

pörkölt is. A finomságok mellé ízletes sütőtökös rétest 

kínáltak. 

 

A hangulat hamisítatlan közösségi szórakozást 

tükrözött. Beszélgetések, viccelődések sora színesítette 

a napot.  

 

Az egyik résztvevő a katlan feletti szóváltás 

során kezében kést felejtve tréfálkozott társaival. Nagy 

volt a nevetés, majd megjegyezte: "Ne aggódjon 

Hölgyem, nem fenyegettem én késsel, csak 

belemerültem a mondandóba, ez meg a kezemhez 

ragadt." 

 

Egy vásárló elmondta, ő minden évben kijár, 

mert fontos számára a friss és nem génkezelt termék, 

hús vásárlása.  

 

Nagy Pál, Vízkelet polgármestere a Körkép.sk-

nak a rendezvény ötletével kapcsolatban összefoglalta, 

hogy a Kelecsényi István emlékére tartott VIII. 

Vízkelet Böllérfesztivál eredete kilenc évvel ezelőttre 

tehető vissza. Ekkor egyrészt a polgármesteri címért 

kampányolt, másrészt szeretett volna egy közösséget 

összekovácsoló eseményt szervezni. Hozzátette: 

"Engem valójában mindenki nagyapámról ismert - 

Kelecsényi Istvánról, aki böllérkedett. Mindenki 

nagyon dícsérte, sokszor hangoztatják még ma is, 

milyen ügyes hentes volt. Amit ő feldolgozott, az jól el 

is volt készítve! Tudni kell róla, hogy ő valójában nem 

hentes volt. 
 

A településvezetőtől megtudtuk, hogy a 
rendezvény egy szűk községi eseménynek indult a 
közösség összefogása céljából. A jelenlévő helybeli 
csapatok feldolgozási munkálatait követően  

 

Idén is nagy érdeklődés övezte az immár 

hagyományosan megrendezendő fesztivált. A 

specialitásokban gazdag rendezvény nem titkolt célja a 

disznótoros tradíciók megtartása, átadása és 

Határtalan disznótoros 

 
 

Határtalan disznótoros 
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értékesítésre kerültek a termékek, húsok. A rendezvény 

idővel nemzetközivé nőtte ki magát, hiszen 

testvértelepüléseik a magyarországi Taksony és Földeák és 

a szerbiai Kisorosz is képviseltetik magukat, kiveszik a 

feldolgozásból, főzésből a részüket. Az idei rendezvényen 

sajnos nem tudott jelen lenni Makó város küldöttsége."Egy 

időben volt zsűrizés, kóstolgatás, de ma már csak az esti 

vacsoránál értékeljük őket." - folytatta.  

 

Mint mondta, a sertések támogatásból vannak, s a 

befolyt összeget jótékony célra használják fel. Idén ezt a 

templomfelújításra szánják. Az egyházi épület felújítási 

munkálatait fedező költségekre megszólítottak 

vállalkozókat, magánszemélyeket is, akik lehetőségeikhez 

mérten szintén bekapcsolódtak a finanszírozásba.  

 

A november 9-i esemény sikeresnek mondható, 

csak egy gond volt, hogy a készítmények hamar elfogytak, 

így nem jutott mindenkinek. 

 

Laky Erzsike 

A Körkép.sk felvidéki magyar hírportál munkatársa  
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              Vízkelet Község Önkormányzata meghívást 

kapott testvérközségünktől, a magyarországi Taksony 

Nagyközség Önkormányzatától a 219. november 29-én  

tartandó  - TAKSONY-NAPI ünnepi rendezvényre. 

            Az ünnepségre Taksony Nagyközség 

testvértelepüléseinek elöljárói kaptak meghívást – 

Németországból, a szlovákiai Taksonyból és 

természetesen Vízkeletről. Községünket Nagy Pál 

polgármester és Kozma Géza képviselte. 

           A közösen elfogyasztott ünnepi ebéd után az 

íjászok tisztelgése mellett a résztvevők megkoszorúzták 

Domonkos Béla alkotását, Taksony vezér mellszobrát. 

           Az ünnepségre a Petőfi Sándor Művelődési Ház és 

Könyvtár Színháztermében került sor, ahol Taksony 

település névadójára – Taksony vezérre emlékeztünk Jelen 

voltak a nagyközség elöljárói, eddigi kitüntetettjei, azok 

családtagjai, a vendégek és az érdeklődők. 

           Az képviselő-testület ünnepi ülését Olasz Erika 

vezette, majd megkérte Kreisz László polgármestert, hogy 

nyissa meg a rendezvényt, és mondja el köszöntő 

gondolatait. 

           A képviselő-testület ünnepi ülése keretében  

átadták a testület és a polgárok által odaítélt elismerő 

kitüntetéseket – okleveleket , valamint a Díszpolgári és az 

Érdemes Polgári Címet. Minden kitüntetett személynek 

megköszönték értékteremtő és példamutató munkáját, 

továbbá azt, hogy tevékenységükkel sokat tettek a helyi 

közösségért, a településért, mely jövőre, 2020-ban ünnepli  

megalakulásának 750 éves 

évfordulóját. 

         Az ünnepi köszöntő 

és a kitüntetések átadása 

után kultúrműsor követ-

kezett. A Taksonyi Duna-

menti Fiatal Svábok 

Együttesének profi tánco-

sai léptek fel. 

         A tánc után az első 

felszólaló Pánczél Károly,  

Pest megye 11-es számú választókerületének 

országgyűlési képviselője, s egyben a Magyar 

Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának 

elnöke tartott szívhez szóló ünnepi beszédet. 

        A Taksony napi ünnepségen kitüntetett személyeket 

– a tisztelet, a hála és az elismerés övezi. Tisztelet a hosszú 

évek, évtizedek alatt kifejtett munkájukért, hála az általuk 

felvállalt munka magas szintű képviseléséért, Taksony  
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település hírnevének erősítéséért, 

végezetül elismerés az eddig elért 

eredményekért.       

Négy évvel ezelőtt, 2015. 

június 10-i ülésén Taksony Nagyköz- 

ség képviselő-testülete díjat alapított – Érdemes Polgár 

Cím – néven. Ebben az évben Kovács Ernő fafaragó  

részesült ebben a díjban. A díj átadása után a Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem művész-tanár hallgatóiból alakult 

rézfúvós kvintett következett: Brahms, Händel, Strauss, 

Erkel Ferenc és Liszt Ferenc alkotásaiból autentikus élő 

zenét adtak elő. 

          A Taksony - nap második kitüntetettje – Martin 

Gerhard  -  Rain am Lecht – Taksony testvérvárosának 

polgármestere volt, aki – Életmű Díjat kapott a két település 

közti gyümölcsöző kapcsolatok ápolásáért. A díjat 

megköszönte, és ajándékot adott át a polgármesternek. 

         Az ünnepség végén Olasz Erika megköszönte a 

vendégeknek, hogy részt vettek az ünnepségen, a 

közreműködnek az önzetlen munkát, segítséget, majd 

mindenkit meghívott az ünnepi fogadásra.  

    Végezetül megjegyzem, hogy nagyon jó érzés 

itthonról hazamenni az anyaországba, hisz Pest-

Taksonyban barátaink, ismerőseink mindig testvérként, 

szeretetettel fogadnak  bennünket egy-egy kulturális 

rendezvény vagy egyéb testvértelepülési találkozó kapcsán. 

       Sajnálatos, hogy a képviselő-testület tagjai közül 

senki nem képviselte községünket Pest-Taksonyban. 
 

Kozma Géza 
     

                   (Forrás – Olasz Erika műsorfüzete alapján) 
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A fotókat az óvoda pedagógusai 
készítették 

 

A fotókat az óvoda pedagógusai 
készítették 

            A Mesevilág óvodánkban egyik legfontosabb 

célunk a nyugodt, érzelmekben gazdag és vidám, 

szeretetteljes légkör megteremtése, ahol szeretnek és 

szívesen járnak hozzánk  a gyerekek. Tudjuk, hogy 

kezünkben a jövőnk kincse, a gyermek. Nagy kincs ez, amit 

őrzünk, amire vigyázunk, hogy a fény, ami gyermekeinkben 

ragyog, körülölelje őket az egész életen át. Ez nagy 

felelősség is egyben! Ahhoz, hogy egy intézmény  

eredményesen tudja ellátni a feladatait, minden dolgozónak 

az együttműködésére, tudásának és szorgalmának a legjavára 

van szükség.  Óvodánk egy olyan nevelőtestülettel 

rendelkezik, amelynek tagjai  együttes erővel, 

szervezőkészségükkel, alapos felkészültségükkel 

megteremtik gyermekeink játékos, boldog 

mindennapjait.  A közös együttlétek közösséget 

teremtenek, ahol szeretet, odafigyelés és megértés van. 
 

           Mi itt egy óvodai közösséget, gyermekeink első kis 

közösségét alakítjuk ki.  Ahogy nincs két egyforma ember 

- úgy két egyforma gyermek sem -, hiszen mások az 

öröklött génjeik, mások a szerzett tulajdonságaik, 

természetesen a tapasztalataik is, és különféle környezetben 

nőnek fel.  Mások az  igényeik, szükségleteik, ezért más és 

más a hozzájuk igazodó bánásmód is. „Minden ember egy-

egy csoda, és a hozzá vezető útnak is csodának kell 

lennie!” Ennek tudatában naponta sokféle tevékenységgel 

fejlesztjük őket. Mindenkit a saját fejlődési ütemében. Már 

többször beszámoltam arról, hogy különféle 

rajzversenyekbe, kiállításokba kapcsolódunk be. Ott 

vagyunk a nemzetközi kiállításokon is. Nagy öröm ez, még 

nagyobb, amikor megkapjuk az értesítést, nyertünk! Egy 

kicsi falu kis óvodája!  
 

Bizony egy kislányunk – 

Karolína Krajňáková  

tűzoltókról készített 

téralkotása díjazott lett. 

Galántán vettük át az 

oklevelet. Köszönettel 

tartozunk a helyi  önkéntes 

tűzoltóknak is, akik a 

tűzoltókocsival eljöttek az 

óvodánk elé, hogy a kicsik 

közelről is láthassák, 

beülhessenek, megpróbál-

hassák a tüzoltósapkát. 

Róluk készült az alkotás. 
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      Örömmel tudatom, hogy a Rákóczi Szövetség 

Karácsonyi Óvodai Program pályázatába benyújtott 

projektem az ,,Adventi készülődés a Mesevilág 

óvodában” címmel sikeres lett. Most  az adventi 

várakozásunk csodálatos pillanatait éljük át. Már 

hagyománnyá vált a mézeskalácssütés. Micsoda illat 

lengte be óvodánkat! Nagyon szépek lettek a 

mézeskalácsok. Előkerült a mézeskalács házikó is,  

Jancsik , Juliskák, boszorkányok lakták be az óvodánkat.                              

          Az óvodai Mikulás akkor igazán jó, ha semmi 

félelmetesség nincs benne. Hozzánk, mint minden évben, 

most is mosolygós arcú Mikulás érkezett. Jó gyermekeink 

nem hiába várták a nagy szakállú, kedves Mikulást, két 

csomagot is hozott minden gyermeknek. Az egyik az 

óvodánk mellett müködő szülök szövetségének, a másik 

pedig a PALMA Polgári társulatnak az ajándéka. Ezúton 

köszönjük szépen csemetéink nevében. 

        Karácsonyi ünnepség is volt, csupa titok, csupa 

öröm, csupa várakozás, csupa meglepetés….. 

          Magam és a közösségünk nevében kívánok 

mindenkinek egészségben, szeretetben, mesékben gazdag 

boldogságos új esztendőt.    

 

                               Tisztelettel:  

Pékné Lovas Éva-óvodavezető 
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Kazinczy Ferenc munkája nagyban hozzájárult a 

magyar nemzet önállósodásához és felemelkedéséhez. Mi 

nem érünk fel Kazinczy nagyságához, azért kitartóan 

próbálkozunk. 

Az iskolánkban 4 tapasztalt tanító néni dolgozik 

azért, hogy gyermekeink jól érezzék magukat. 

Tanulóinkat kettő osztályra bontjuk két-két évfolyam 

párosításával. Minden osztályt egy kedves szakképzett 

osztályfőnök és nevelőnő oktat és nevel. Az iskola 

igazgatója és egyben az egyik osztály osztályfőnöke, 

PaedDr. Egri Natália, a másik osztály osztályfőnöke 

PaedDr. Erdélyi Tünde, nevelőnőink Mgr. Nagy Nikoleta 

és Hajdú Ilona nem tétlenkednek. Folyamatosan 

képzéseken vesznek részt, gyarapítják szaktudásukat, hogy 

gyermekeink minél színvonalasabb oktatásban 

részesülhessenek. Ennek a sok kutatómunkával járó 

továbbképzési folyamatnak lett eredménye a két pedagógus 

doktori címének és a nevelőnők esetében a bakkalaureátus 

és magisztrátus címének megszerzése.  

Az oktatás színvonala nagymértékben a tanítótól 

függ. A tanító néni az a személy, aki a nap nagyobb részét 

közvetlen kapcsolatban tölti a diákokkal. Ő az, aki közvetíti 

számukra a társadalom által meghatározott és elvárt érték- 

és normarendszert, valamint tudástartalmakat. Mindezen 

tartalmakat érthető és befogadható módon kell 

közvetítenie. Ez a szerep az utóbbi évek során folyamatosan 

erősödik. 

Igyekszünk szeretettel fordulni a gyerekek felé, 

őszintén és elfogadóan kezelni őket. Érdeklődünk 

hogylétük, állapotuk felől, közben gondot fordítunk a 

személyes jó kapcsolat kialakítására is. A szülőkkel is jó 

viszonyt alakítunk ki, folyamatos velük a kapcsolattartás. 

Szakmailag felkészültek vagyunk, változatos módszereket 

alkalmazunk az órákon, és figyelembe vesszük a gyerekek 

képességeit, hangulatát, érzelmi állapotát, életkorát. 

Élvezettel, szeretettel és lelkesen végezzük munkánkat. Fő 

célunk a gyerekek folyamatos fejlődése és fejlesztése. 

Tisztában vagyunk a jelenlegi iskolarendszer 

hiányosságaival, amely sajnos sokszor nincs tekintettel a 

gyerekek fejlődési jellegzetességeire. 

          "A kisgyereknek azért „nagy a feje”, mert 

úgyszólván felnőtt agyveleje van. Az agy a 

legoxigénigényesebb szerv, a kisgyerek tüdőlebenyeinek 

felszíne viszont ötöde a felnőttének. Tehát a 

gyerekszervezetnek egyötödnyi tüdővel kell ellátnia 
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„A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk.” 
(Kazinczy Ferenc) 
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A fotókat a tanító nénik készítették 

 

A fotókat a tanító nénik készítették 
 

arra, hogy a gyerekek  élvezettel olvassák a jó regényt, 

szavalják a verset, gyönyörködjenek a szobrokban, 

rajzokban, festményekben, zenében, élvezzék a 

színdarabokat, filmeket és maguk is alkossanak. Az ilyen 

jellegű élmények által hozzásegíti a gyerekeket ahhoz, 

hogy életük, személyiségük lényegesen gazdagabb 

legyen. Remek kreativitásának köszönhetően 

folyamatosan frissülnek és élénkülnek iskolánk 

helyiségei. 

Szeretnénk, hogy az iskolába járó gyerekek 

gyerekkora attól is szép legyen, hogy vannak olyan 

tanítóik, mint Nati, Tünde, Niki és Ilonka tanító nénik. 

Nemcsak tananyagot adunk le, hanem nevelünk is. 

Tantermeink és az iskola egyéb tereinek 

díszítésére egész évben nagy gondot fordítunk, az 

évszakok változásait is így követjük. A tanórákon kívül is 

fontosnak tartjuk hagyományaink ápolását. 

Szakköreinken ismerkedhetnek a gyerekek 

népszokásokkal és játékokkal, de a tudomány és technika 

rejtelmeivel is.  A környezet és az egészség egymástól el 

nem választható fogalmak. Ennek szellemében neveljük a 

ránk bízott gyermekeket.  Célunk, hogy kialakítsuk 

bennük a helyes érték- és szokásrendszert, a toleranciát, a 

környezet- és egészségtudatos magatartást. Az egészséges 

életmód alapvető feltétele a friss levegőn való játék. Tágas 

udvarunk erre kiválóan alkalmas. Az ilyen jellegű 

tevékenységeket nagyon szeretik diákjaink. Rendszeresen 

veszünk részt pályázatokon, sokat kirándulunk, színjátszó 

órákat szervezünk és kihasználjuk a környék adta kiváló 

lehetőségeket. Az egészséges életmódra való nevelés 

keretein belül részesei vagyunk a „Gyümölcsöt az 

iskolákba” projektnek. A gyerekek ingyen almát esetleg 

almalevet kapnak.  

Fontosnak tartjuk, hogy gyerekeink 

ismerkedjenek meg a turizmussal és tanuljanak meg úszni 

is, ezért számukra minden évben erdei iskolát és 

úszásoktatást tartunk. 
 

 
 

Október 25-én nagy megtiszteltetésben volt részünk. A 

Csemadok Galántai Területi Választmánya a Szövetség 

megalakulása 70. évfordulója alkalmából 

 

 

 
 

 
 

 

a „felnőtt” agyat. Ez úgy-ahogy csak akkor lehetséges, ha 

a kisdiák négy-öt órát rohangálhat és üvöltözhet a szabad 

levegőn. Az iskolában viszont rendesen kell ülni 45 percig, 

netalán még a szünetben sem lehet kimenni az udvarra, 

mert onnan „behordják a piszkot”. A gyerek folyamatos 

oxigénhiányos állapotban van, „rosszalkodik”, hogy több 

levegőhöz jusson."(Dr. Vekerdy) 

A 4 tanító néni figyelembe veszi az ilyen gyermeki 

jellemzőket. 35 évi aktív tanítás után, Hajdú Ilonka tanító 

néni rengeteg tapasztalat, élmény, tanulság, módszer 

felhasználásával vezeti és irányítja a gyerekeket a jövőjük 

felé.  Azonban új ötleteket is rendszeresen alkalmaz. Hajdú 

Ilonka tanító néni pedagógusi tapasztalata ma is ott munkál 

a későbbi kollégákban. A tőle kapott tudást és emberséget 

sem a középiskolában, sem a főiskolán nem tanítják. 35 év 

alatt mindig jött valaki, akitől tanult, aki továbblendítette, 

aki fejlődésre inspirálta.  A galántai gimnáziumban 

érettségizett, majd nevelőnői végzettséget szerzett. Több 

mint 50 éve él Vízkeleten. Mindenki ismeri, a szülők 

elfogadták, ma is elfogadják a véleményét. Vízkeleten 

lehet, nincs is olyan család, amelyeknek valamelyik tagját 

ne tanította volna. A fiatalabb tanítók nagyon sokat 

tanultak tőle. Az egyetem jól felkészített magyar tanítókat 

nevel, de az az elmélet volt, a gyakorlatot tőle lestük el. 

Példakép minden itt tevékenykedő tanító számára. 

Mi, többiek is reggeltől estig azt erősítjük és 

tápláljuk gyermekeinkbe, hogy tisztesség, munka, tanulás, 

ezért reménykedünk benne, hogy mindez egyszerűen a 

vérükké válik. Jó helyre születtek, jó szüleik, jó 

nagyszüleik vannak. Mi is beállunk a sorba és próbálunk 

szintén jónak lenni számukra (sajnos a vezetőségtől már 

többször megkaptuk, az a baj, hogy nem vagyunk 

vízkeletiek – szerintünk a pedagógiai hozzáállásunkon ez a 

tény mit sem változtatna).  

PaedDr. Erdélyi Tünde a nevelő-oktató 

munkáján kívül Zumba szakkört tart csak a mi iskolánk 

tanulói számára. Több éves zumba oktatói múlttal és 

tapasztalattal rendelkezik.  Ezen kívül Zumbát oktat péntek 

délutánonként az iskola tornatermében minden érdeklődő 

részére. Négy éve folyamatosan foglalkozik a Gymstick 

Muscle edzéskoncepcióval. Elvégezte a gymstick edző 

vizsgát, amely feljogosítja a gymstick órák levezetésére. 

Szintén péntekenként a zumba után estére tart gymstick 

edzéseket az iskola tornatermében, ezzel is emelvén a 

község sportlehetőségeinek színvonalát.  
 

Niki tanító néni sikeresen igazodik a változó 

környezeti elvárásokhoz, a társadalom képzési igényeihez. 

Éppen ezért a hungarológiából megszerzett magisztrátusi 

címnél nem állt meg. Újra egyetemi tanulmányok elé 

nézett és elvégezte az óvodai és elemi pedagógia szakot is. 

Fontos számára a művészeti és esztétikai nevelés is. A 

magyar nyelv és a többi nevelési tantárgy óráin törekszik  
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Ez az iskola már sok száz magyar gyermeket megtanított 
a nemzeti öntudatra, hazaszeretetre, becsületre, hitre és a 
szülőföldhöz való ragaszkodásra. Az identitástudatra 
minden embernek szüksége van. Ha nincs Kazinczynk, 
nincs magyar nyelvünk. 

"Vedd el a nemzet nyelvét, s a nemzet megszűnt 

az lenni, ami volt: nyom nélkül elenyészik, beleolvad, 

belehal az őt környező népek tengerébe." 

(Tolnai Vilmos: Halhatatlan magyar nyelv) 
 

Egri Natália,az alapiskola igazgatónője 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ünnepséget tartott Galántán és iskolánk igazgatónője 

meghívott vendégként vett részt a rendezvényen. A 

szülőföldhöz, a nemzethez és az anyanyelvhez 

ragaszkodás erősítéséért való együttműködésért a 

Hűségért emléklapot adományoztak Egri Natália 

igazgatónak és a Vízkeleti Magyar Tanítási Nyelvű 

Alapiskolának.  

Az év elejétől tartó tevékenységeinket 

megtekinthetik az iskola közösségi facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/VizkeletiMagyarTanitasiNyel

vuAlapiskola/ 

Megkönnyíti dolgunkat a helyi óvoda munkája. Az 

oktatást és nevelést nem az iskolában kell kezdeni, hanem 

az óvodában. Hálásak vagyunk az óvó néniknek ezért az 

odaadó kemény munkáért. Az iskolában így van mire 

építenünk.  

Az intézmény élete nehézségekkel jár: nagyon 

kevés a ráfordítható pénz. Azért a szülők mindent 

megtesznek, hogy gyermekeik boldog légkörben 

cseperedjenek, tanuljanak. Ezt a munkát sokszor mostoha 

körülmények között kellett végezni. Szerencsére ehhez a 

vízkeleti jó kollektíva is csatlakozott. A szülők 

támogatásával karácsonyra 4 laptopot kapunk. Nagy 

öröm ez számunkra. Így könnyebben megvalósítható 

informatika tanórákat tarthatunk.   
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náklonnosť našim 

starším spolu-

občanom. Aj v našej 

obci si každoročne  

pripomíname tento mesiac prostredníctvom programu, 

ktorý je venovaný práve starším občanom. Naši žiaci II., 

III. a IV. ročníka si pri tejto príležitosti pripravili 

vystúpenie, ktoré s láskou venovali našim seniorom.  

 

Svetový unikát našimi očami. 
V piatok 18. 10. 2019 sa na nás usmievalo slniečko a žiaci 

našej školy sa tešili na prvú geografickú exkurziu v 

tomto školskom roku do Banskej Štiavnice. Bolo načo. 

Videli sme krásne historické mesto plné zaujímavostí. 

Vykráčali sme si na kalváriu a potom zostúpili do hlbín 

bane. Skúsili sme to, čo zažívali pri svojej práci baníci. 

Nuž ľahké to asi nemali. Deň sme ukončili v Nitre. S 

pokrikom hurá, hurá sme uzavreli deň v krásnej farebnej 

prírode plnej krás.  

         

 

 

 

 

 
 

Je tu nový rok a je tu aj čas bilancovať a 

zaspomínať si, čo všetko sme zažili a stihli počas školského 

roka 2019/2020. A preto by sme sa s VAMI radi podelili a 

informovali VÁS o udalostiach, ktoré sa na našej škole stali 

počas posledných mesiacov. 

             Mesiac október je vyhlásený za MESIAC ÚCTY 

K STARŠÍM. Pripomína nám, aby sme si uctili a prejavili 
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       Dňa 11. 11. 2019 žiaci VII., VIII. a IX. ročníka ZŠ 

Čierny Brod navštívili Múzeum holokaustu v Seredi,  ktoré 

je súčasťou SNM-Múzea židovskej kultúry v Bratislave. 

Nachádza sa v zrekonštruovaných priestoroch bývalého 

pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Žiaci si 

návštevou tohto múzea pripomenuli obete zverstiev 

páchaných na ľudoch počas druhej svetovej vojny. Na 

začiatku exkurzie sme si najskôr  vypočuli prednášku na 

tému „Prenasledovanie Židov počas obdobia slovenského 

štátu“, ktorá bola sprevádzaná videom s emotívnym 

životným príbehom priamej účastníčky holokaustu. Po 

prednáške sme si so záujmom prezreli expozície múzea, v 

ktorých sa nachádzajú dobové fotografie, dokumenty, 

siahodlhé zoznamy židovských mien z deportačných 

transportov, či iné predmety súvisiace s obdobím 

holokaustu. V areáli múzea sme mali dokonca možnosť 

vidieť jediný zachovaný vagón, ktorý bol používaný na 

transporty do vyhladzovacích táborov. Exkurzia na toto 

pietne miesto v každom z nás zanechala veľmi silné dojmy 

a hlboko nás zasiahla. 
   A na úplný záver Vám ZŠ Čierny Brod praje veľa 
šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v novom 
roku 2020. 

Mgr. Martina Funtalová 
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Ünnepi megemlékezés  
az aradi vértanúk kivégzésének 170. évfordulójáról 
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Őt követően – Aranyosi Ervin: Az aradi vértanúk 

emlékére című versét Vígh Elizabeth mondta el. 

       Utána a kopjafa megkoszorúzása következett.  

       Az ünnepi megemlékezés a Szózat eléneklésével 

ért véget. 

Pék Éva 
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          Az aradi vértanúk kivégzésének előestéjén, október 
5-én hálaadó szentmisén emlékeztünk meg a tizenhárom 
hősről,  melyet  Szlávik Antal plébános úr celebrált.  
            Az ünnepi szentmise után az emlékezés a kultúrház 
előtti kopjafa előtt folytatódott.  
           A bevezetőben – Balogh Márton: Az aradi 
tizenhármak balladája – című dal hangzott el. 

,,Aradi vár, aradi vár, halál völgye, 
Tizenhárom magyar vitéz temetője. 

Mindannyian együtt vannak fenn az égben, 
Vértanúk ők árva hazánk szent ügyében.” 

 

 Ezt követően Bodri Eleonóra üdvözölte a megjelent 
vendégeket: - Mézes Rudolfot, a Csemadok Országos 
Tanácsának alelnökét, Berényi Józsefet, Nagyszombat 
Megye alelnökét és az MKP Országos Elnökségének tagját, 
Nagy Pált, Vízkelet Község polgármesterét, Horváth István 
alpolgármestert, a képviselő-testület tagjait, Serczel Ildikót, 
az  MKP helyi alapszervezetének elnökét, a Csemadok  
helyi alapszervezetének vezetőségi tagjait, az 
Egyháztanács tagjait, a helyi alapiskola pedagógusát, 
Hajdú Ilonkát, az alapiskola kisdiákjait és minden 
emlékezőt. 
          Utána Bodri Krisztína – Pósa Lajos: Október 
hatodikán – című versét mondta el. 
          Majd Bodri Eleonóra méltatta az aradi vértanúk 
hősiességét, és szólt a 13 pozsonyi vértanúról is, akik 
emlékét ébren kell tartani, mert ők is a magyar szabadságért 
áldozták fel az életüket. 
         A megemlékezés ünnepi szónoka Berényi József 
volt. Beszédében az összefogásról, egymás tiszteletéről, 
történelmi múltunk ismeretének fontosságáról beszélt. 
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A  KUTTYOMFITTY TÁRSULAT  FELLÉPÉSE A VÍZKELETI  KULTÚRHÁZBAN 
 

A  KUTTYOMFITTY TÁRSULAT  FELLÉPÉSE A VÍZKELETI  KULTÚRHÁZBAN              Idén ősszel már ötödik alkalommal hívta meg 
a Csemadok Alapszervezete az ekecsi Kuttyomfitty 
Társulatot – Dobsa Támást és feleségét, Dobsa Fodor 
Mónikát, hogy szórakoztató interaktív 
meseelőadásukkal örömet szerezzenek a 
gyerekeknek. 
           Az előadásra október 11-én délelőtt került 
sor a kultúrházban, melyre meghívtuk a helyi óvoda 
és alapiskola kisdiákjait, valamint a feketenyéki 
kisiskolásokat. Megtelt a kultúrház színházterme, s a 
gyermekek várták a ,,csodát”, a mesét. A színtársulat 
– Az elvarázsolt királykisasszony című népmesét 
mutatta be, természetesen mint mindig, most is a 
nézők, a gyerekek közreműködésével. 

Volt móka, kacagás, vastaps. Az előadás 
végén a színészek a közönséget is meghívták a 
lagziba.  Közel 100 gyermek a színészekkel együtt 
egymás kezét fogva vígan ropta a táncot és énekelt. 

 

             Idén ősszel már ötödik alkalommal hívta meg 
a Csemadok Alapszervezete az ekecsi Kuttyomfitty 
Társulatot – Dobsa Támást és feleségét, Dobsa Fodor 
Mónikát, hogy szórakoztató interaktív 

Az elmaradhatatlan közös fényképezkedéssel ért véget az 
előadás. 
          Vízkeleten így emlékeztünk meg a nagy mesemondó, 
Benedek Elek – Elek apó 160. születésnapjáról s egyben a 
Magyar Népmese Napjáról. 

,,A népmesék nem egy letűnt világ nyomai, hanem elődeink 
ránk örökített bölcsességének gyöngyszemei.” 

                                                                                                                                   Pék Éva 
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            A Harmónia Női Éneklőcsoport a Bíborpiros 

szép rózsa – népzenei vetélkedő regionális fordulóján 

elért eredménye alapján meghívást kapott a vetélkedő 

országos elődöntőjére. A  vetélkedő nyugat-szlovákiai 

országos elődöntője  2019. október 12-én a Vágsellyei 

járásban, Pereden került megrende-zésre. 

         A népzenei vetél-kedőn – 

népdalénekesek, népdalkörök és citera-

zenekarok mérték össze tudásukat. 29 

produkció hangzott el, melyet a 

háromtagú zsűri nevében  – Hriagyelné 

Pelle Andrea értékelt. Az általános 

értékelés után minden csoport, illetve 

szólista elismerő okle-velet kapott.  
A népzenei vetél-kedő végén Huszár 
László, a Szlovákiai Magyar 
Művelődési Intézet igazgatója  
ismeretette az országos döntőbe jutók 
névsorát.  

Örvendetes, hogy a Harmónia  
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Bíborpiros szép rózsa - A DÖNTŐ 
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DUNASZERDAHELY 

             
A Harmónia női éneklőcsoport tagjai teli izgalommal 

indultak el november 23-án Dunaszerdahelyre, hogy a komoly 
szakmai zsűri előtt harmadszor is megmérettessék magukat. 
           

Tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Bíborpiros 
szép rózsa népzenei vetélkedő országos döntőjét 
Dunaszerdahelyen,  ahová a szakmai zsűri által kiválasztott 
legjobb versenyzők – női, -férfi, - és vegyes népdalkörök, 
szólóénekesek,  népi hangszeres szólisták és csoportok jutottak el, 
melyet a területi versenyek és az országos elődöntők előztek meg.  
         

A  verseny résztvevői két kategóriában versenyeztek – I. 
alapiskolások, 2. főiskolások, egyetemisták, felnőttek. 
          

Az országos döntő a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek  
Művelődési Központban és a Vidékfejlesztési Szakközép- 
iskolában zajlott. 
        

A Harmónia éneklőcsoporort tagjai derekasan helytálltak, 
jól szerepeltek, és – bronzsávos minősítésben részesültek.  
        

                                                                 Óvári Mária,  
a Harmónia női éneklőcsoport vezetője 

 

       

       

 

Női Éneklőcsoportunk is továbbjutott, így ott leszünk 
2019. november 23-án a Bíborpiros szép rózsa népzenei 
vetélkedő Dunaszerdahelyen megtartandó országos 
döntőjén.                                                                        
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Pered  
Pengettyű citerazenekar  

 

 

Pered  
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a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

Felvidéki Főosztályának vezetője,  

Bukovszky László – nemzeti kisebbségi 

kormánybiztos, Peter Paška, Galánta 

város polgármestere. Ugyancsak ezt 

tették a hazai és határon túli 

intézmények és szervezetek küldöttei is. 

A köszöntők után 80 személy – 

Csemadok tag vehette át a  - 

,,Hűségért”- emléklapot – kitüntetést. 
( Csemadok elnökök, vezetőségi tagok, 

a szervezet tagjai, polgármesterek, 

iskola-és óvoda igazgatók). 

 
Vízkeletről –  

Kozma Géza, 

Óvári Mária, 

Pék Éva, 

Viczén Piroska – 

vezetőségi tagok 

továbbá ,  

Egri Natália, 

az alapiskola igazga-

tónője és 

Pékné Lovas Éva 

az óvoda igazgatónője 

részesült 

kitüntetésben. 

         

A kitüntetések átadása után felol-

vasták Szili Katalin, a Magyar 

Országgyűlés volt elnökének  levelét. 
 

Az ünnepség utolsó részében a 

Vágkirályfai Muskátlis Néptánckör, a 

diószegi Dióhéj citerazenekar, a peredi 

Férfi Daloskör, valamint Tóth 

Friderika versmondó és Bitter 

Karolina mesemondó előadását,  

élvezhették a jelenlévők. 

      240 személyre készített – fogadás 

és szórakoztató est zárta a Csemadok 

megalakulásának 70. évfordulója 

alkalmából rendezett ünnepi 

megemlékezés résztvevőit. 

      A jubileum ünnepség végén  

együtt énekeltük el nemzeti 

imánkat, a Himnuszt.    
Óvári Mária      

 
 

 

 

70 ÉVES A CSEMADOK  

GALÁNTA – ÜNNEPI  MEGEMLÉKEZÉS 
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         Szép számban gyűltünk össze 

2019. október 25-én a Csemadok 

galántai székháza előtt, hogy az 

udvarban lévő két kopjafánál és a 

székház homlokzatán elhelyezzük a 

megemlékezés koszorúit. Kulturális 

Szövetségünk jubileumának, a 

Csemadok megalakulásának 70. 

évfordulója alkalmából.     

          

Az ünnepi műsort a Szózat 

elhangzása után Görföl Jenő, a 

Csemadok országos titkára nyitotta meg. 

Ezt követte a Galántai Kodály Zoltán 

Magyar Tanítási Nyel- 

vű Alapiskola  

gyermekkórusának a 

műsora Balogh 

Csaba vezetésével. 

Az énekkar műsorá-

nak az elhangzása 

után került sor a 

koszorúzási ünnep-

ségre. Hazai és 

külföldi intézmé-

nyek vezetői, állami 

és önkormányzati 

szervek küldöttei, 

Csemadok - tagok 

koszorúztak. 
 

         A jubileumi ünnepség további  

része a Városi Művelődési 

Központban folytatódott. Az 

előcsarnokban a Csemadok munkáját 

bemutató kiállítás volt látható. Az 

ünnepi műsort  a Galántai Kodály 

Zolán Daloskör nyitotta meg Józsa 

Mónika vezetésével. Az ünnepséget a 

Csemadok Galántai Választmányának 

elnöke, Baranyai Alajos nyitotta meg 

és üdvzölte a megjelenteket. A 

Csemadok Galántai Területi 

Választmányának munkájáról Mézes 

Rudolf, a Csemadok TV titkára 

számolt be. A beszámoló elhangzása 

után a meghívott vendégek 

köszöntötték a jubiláló szervezetet. 

Czimbalmosné Molnár Éva,  
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„Luca, Luca kitty – kotty ...” 
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            December elején a természet színei már 

megfakulnak, és a kinti szürkülettel együtt várják, hogy 

fellobbanjon az első adventi gyertya lángja. A várakozás 

meghitt pillanataiban éled a hit és a szeretet. 

          Az adventi gyertya lángja áttöri a sötétséget, és a 

belőle áradó fényességből érezzük karácsony szent 

ünnepének a közeledtét. Az adventi idő készülődés a 

megújulásra, amely a reményből, a hitből és a szeretetből 

táplálkozik. 

          December 1-jén Vízkeleten is kigyulladt a fény, az 

első adventi gyertya fénye a községi hivatal előtti koszorún – 

a remény, az  Úrra való  várakozás – és a Vele való találkozás  

jele. 

         A szentmise után Szlávik Antal atya megáldotta az 

adventi koszorút és a jelenlevő híveket. Az ünnepi szertartást 

a Harmónia énekkar karácsonyi dalai tették szebbé, 

meghittebbé. 

           Végezetül Óvári Mária, az énekkar vezetője a 

jelenlévőkkel közösen elénekeltetett egy szép karácsonyi  

dalt. 

      A szertartás előkészület volt  a katolikus egyház 

egyik legszebb ünnepére – Jézus Krisztus születésének 

megünneplésére, a karácsonyra. 
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,,Ne várj nagy dolgot életedben, 

hisz hópelyhek az örömök, 

szitáló, halk szirom – csodák, 

rajtuk át Isten szól: jövök.” (Remenyik Sándor) 

 

Kozma Éva 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Ne várj nagy dolgot életedben, 

hisz hópelyhek az örömök, 

A D V E N T    
 - Ü n n e p i   k é s z ü l ő d é s - 

 

 
 

A D V E N T    
 - Ü n n e p i   k é s z ü l ő d é s - 

 

 

   ... zengtek Vízkelet utcáin december 13-án - hosszú tíz év 

után - újra a Luca-napi énekek és bőségvarázsló mondókák. 

A Csemadok Vízkeleti Alapszervezetének vezetősége nagy 

odaadással tervezett – szervezett, hogy községünkben 

a Luca-járás megszakadt hagyományát újra életre keltse. 

Igyekezetük lelkes visszhangra talált a gyerekek körében, 

akik az alsószeli Szomolai házaspár segédletével buzgón 

láttak hozzá az előkészületekhez. 
 

Az égiektől ez alkalomra sem kaptunk hótakarót, de 

estére már az eső sem szemergett, s a csípős szelek 

elcsitultak. A fehér leplekbe burkolózott majd húsz kis 

lucázó – a régi néphagyománytól eltérően többségükben 

lány - fáklyákkal, csengőkkel, recsegő kereplőkkel és 

csattogó fedőkkel a kezükben lármázták végig a megállók 

közti útvonalat. Nem kisebb lelkesedéssel kísérték őket 

nagyszülők és szülők, akik közül többen gyerekeikkel együtt 

első ízben élhették át e ünnepköszöntés örömét. Nem 

cifrázom soraimat, hogy vezetőink, Adri néni és Laci bácsi 

is csillogó szemekkel, gyermekként játszották szerepüket.  

        

 

 

 

A kotyolók jókedvet, hitet és szeretetet 

osztogattak, s bár cserébe csak egy kis alamizsnát 

kértek, kaptak temérdek dicsérő szót és derűs 

arcokat. Aki az érdeklődők közül nem kért az átkokból 

- biza´ egy sem akadt -, bőségesen telítette gyümölccsel, 

szaloncukorral, édes harapnivalóval kosarainkat. 

Olyannyira, hogy kicsi lucázóink nagy örömére elő 

kellett keríteni a kabátzsebbe rejtett zsákot is! A mókázó 

gyereksereghez útközben alakoskodó fiúcskák, szülők és 

felnőttek csatlakoztak, így lucázóink sora egyre csak 

nyúlt... 
 

Körutunkról kellemesen elfáradva tértünk vissza 

a kultúrházba, ahol a gyerekek meleg étel és ital mellett 

osztották el igazságosan egymás között a begyűjtött 

adományokat, a felnőttek sok-sok kedves mosoly és 

szívet melengető szó cseréje közben tették boldogabbá 

az ünnepvárást. Azon túl, hogy falunkban újra 

felidézhettük e népszokásokban és hiedelmekben 

rendkívül gazdag ünnepet, alapszervezetünk elnökének, 
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Pék Éva néninek szíve vágya is 

teljesült, miszerint gyermekeink ne csak 

hallják, hanem éljék is át és vigyék tovább, 

hogy a közösségben eltöltött reményteljes  

adventi időszak varázsa többet ér bármely tárgyi ajándéknál. 

Karácsony közeledvén egy jelképes ajándék átadatott az 

elnöknőnek - egy teli tálka Luca-búza, hogy az  

karácsonyig öntözgetve kibújjon, 

növekedjen, zöldüljön, „szökelljen a 

szoba mennyezete felé“, és hozzon 

bőséget mindenből!        
 

Tisztelettel köszönjük a Csemadok  

helyi alapszervezetének, a Szomolai házaspárnak és minden 

résztvevőnek, akik segítségükkel hozzájárultak, hogy az 

ünnepvárás Vízkeleten is lélekben gazdag legyen! Jó 

egészséget és töretlen hitet kívánva az egész esztendőben, 

zárom soraimat lucázóink jókívánságával:  

 
 

" Adjon Isten  bő bort, bő búzát, 

léleküdvösséget, 

országunkra csendes békességet! " 
 

Marafkó Mónika 
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hallják, hanem éljék is át és vigyék tovább, 

hogy a közösségben eltöltött reményteljes  

adventi időszak varázsa többet ér bármely tárgyi ajándéknál. 

Karácsony közeledvén egy jelképes ajándék átadatott az 

elnöknőnek - egy teli tálka Luca-búza, hogy az  

karácsonyig öntözgetve kibújjon, 

növekedjen, zöldüljön, „szökelljen a 

szoba mennyezete felé“, és hozzon 

bőséget mindenből!        
 

Tisztelettel köszönjük a Csemadok  

helyi alapszervezetének, a Szomolai házaspárnak és minden 

résztvevőnek, akik segítségükkel hozzájárultak, hogy az 

ünnepvárás Vízkeleten is lélekben gazdag legyen! Jó 

egészséget és töretlen hitet kívánva az egész esztendőben, 

zárom soraimat lucázóink jókívánságával:  

 
 

" Adjon Isten  bő bort, bő búzát, 

                 Az új év kezdetén talán minden emberben felmerül 

valamiféle vágy, álom, hogy miként is szeretné jobbá, 

szebbé tenni az életét. 

               E gondolatok terelgetése közben bizonyára még 

élénken munkálkodnak bennünk az adventi, karácsonyi 

napok élményei, s próbáljuk az ünnepi hangulatot minél 

hosszabbra nyújtani, hogy ez adjon erőt majd a dolgos 

hétköznapokban. 

           Az álmodozáshoz, tervek szövögetéséhez, nincs is 

jobb időszak, mint a január. Ez a kristálytisztaságot idéző 

jég a maga didergető  valóságával arra késztet, hogy 

valamiféle melegséget teremtsünk magunk köré.  Tehetjük 

ezt illatos teát főzve, kályha mellé ülve, beburkolózva  

legmelegebb takarónkba, de mindez kevés, - a lelkünket is  

melegen kell tartanunk. 
         

Gyermekkoromban egy karácsonyi műsorra 

készülve Vörös  Mártika tanító néni József Attila - Tél - 

című versét adta a kezembe. Akkor még fel sem fogtam, 

hogy egy életre szóló gondolatot tolmácsolt számomra - 

,,Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, Hogy melegednének 

az emberek." Hosszú évek tapasztalása, munkája során mi 

is próbálkozunk egy-egy fadarabot rádobni erre a tűzre, de 

ez mit sem érne barátaink, ismerőseink, munkatársaink 

nélkül.  Egy- egy közösen eltöltött délután, családi nap, 

 

 

 

 

Luca-napi gondolatok 
 

 
 

Luca-napi gondolatok 
 

 

tábori munkálkodások, mind - mind 

emberi kapcsolatokat meghatározó, 

szívünkbe melegséget hozó, 

hitünkben megerősítő tudatot 

eredményez. 
                

Látni azt, hogy a jövőért egyaránt 

munkálkodik felnőtt és gyermek, felemelő érzés. 
Szavaimnak ékes példája a december 13-án felelevenített 

Lucajárás, amikor minden korosztály egyaránt 

rendületlenül rakta azt a bizonyos tüzet. S jött is a meleg 

áldása, amely gyógyír a mai elanyagiasodott világ ellen. 

A gyerekek ösztönszerűen,  tiszta 

lelkesedéssel adták át magukat e szép 

hagyomány átélésének, és mi felnőttek egy kis 

időre megfeledkeztünk életéveink számáról, s így igazán 

lélekben is egy csapattá váltunk. A forró tea, meleg 

harapnivaló, a sok-sok finom csemege, amivel a falu 

lakossága megvendégelte a jókívánságot hozó gyerek-

felnőtt sereget, melengette nem csak fázó kezünket, 

hanem szívünket is. Pék Éva gondozásának 

köszönhetően kikelt a Luca-napján   

közösen elvetett      búzamag is, ami a bő jövendőt 

jelképezi.  

            S mi mást is kívánhatnánk az új év hajnalán, mint 

sok szép közösségi élményt és boldog új esztendőt 

Vízkelet község összes lakójának.           

            Szomolai Adrianna és Szomolai László,  

a Manóvár kézműves tábor vezetői  
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        A Galánta környéki települések lakossága a 18. 

században mezőgazdasággal és állattenyésztéssel, főleg 

szarvasmarha-juh és lótenyésztéssel foglalkozott. A 

nagyobb földterületek tulajdonosai többnyire zsidók 

voltak.  Vízkelet lakossága a helyi gazdáknál és a zsidóknál 

vállalt idénymunkát - kapálást, aratást. Szabad idejükben a 

felnőttek halászattal és rákászattal foglalkoztak. Talán 

ebből ered a falu címerében lévő rák és a hal.  

A lakosság foglalkoztatottsága mindig fontos 

szerepet játszott az itt élő emberek megélhetése 

szempontjából. Vidékünkön a szakemberek a 

mezőgazdaságban keresték ennek a lehetőségét. 

Nagyfödémesen működött az ország első cukorgyára, 

melyet Lacsny Miklós 1830-ban alapított, de a gyár 1842-

ben megszűnt.    
          

Pár évtizeddel később nagy hatással volt a Galánta 

környéki falvakban élő lakosok életére a diószegi 

cukorgyár beindítása. A diószegi cukorgyárat a bécsi 

Guttmann bankház tulajdonosai, a Kuffner testvérek és 

rokonsága alapította 1867. október 23-án. Majd a század 

végén Kuffner báróé lett a gyár. A gyár felvirágoztatása 

Kuffner báró nevéhez                                fűződik, aki majd 

fél évszázadig                                                  volt az ipartelep 

lelke. A cukor-                                               gyárat Diószegen, 

a Dudvág                                                       folyó mellett 

építették.                                                          A folyót 

többször is                                                   szabályozták, 

hogy ele-                                                    gendő vizet 

biztosítsanak                                              a cukor-          

gyárnak.                                                           A 19. század 

elején                                                              Vízkeleten is 

szabályozták                                                      a Dudvágot. 
  

A diószegi                                           Kuffner Károly  

 

 

 

báró mezőgazdász, feltaláló és növénynemesítő volt. 

Diószegen fejlesztette ki a világhírű Kuffner gazdasági 

egységet, amely a mezőgazdaság és a Kuffner-féle 

feldolgozóipar szimbiózisán alapult. Nemesítő állomást 

hozott létre, ahol kikísérletezte a hosszú szárú répát, 

melynek 20 % cukortartalma volt. 1896-ban Kuffner báró 

megkapta a bárói címet. 1924-ben halt meg, Diószegen 

kriptában temették el. A Diószegi Kuffner báró egyetlen 

gyermeke a Diószegi Raoul Kuffner báró Diószegen 

született. Széleskörű műveltséggel rendelkezett.  Nagy 

világutazó volt. Több országban járt. A gazdaság örököse 

lett volna, de a gazdasági egység igazgatása helyett 

azonban a műgyűjtést választotta. A gyár részvényeit 

1938-ban eladta, és a II. világháború előtt kivándorolt az 

USA-ba. 

         A gyártási technológia, a cukorrépa 

termesztése lehetővé tette az idénymunkások és a 

napszámosok alkalmazását. A cukorrépát a kikelés után 

egyelni , és többször kapálni kellett. A múlt század 

közepéig minden répát egyenként kellett kiásni, kézzel, 

késsel vagy sarlóval lefejelni. Később már a répát 

traktorral kiszántották, ma már ezt a munkát a 

répakombajnnal végzik.  

        A répa termesztése sok munkaerőt igényel, kíván. 

Nálunk nem volt elég munkás, ezért a hegyi majorba több 

szlovák vendégmunkás érkezett, és többen közülük végleg 

itt is telepedtek le.  

          A Diószegi Cukorgyár Részvénytársaság 1897-

ben már több mint 1800 hold föld birtokosa volt. 

Fénykorában az egész komplexumnak 18.000 

alkalmazottja volt. Később a terjedelmes gazdaság a 

környékbeli majorokkal együtt 30.000 holdon 

gazdálkodott. A terméshozam emelése céljából elsőként  

már 1881-től rendszeresen használtak műtrágyát. 

 

 

 

      A Diószegi Gazdaság - Cukor-és Szeszgyár Rt.  

 
 

      A Diószegi Gazdaság - Cukor-és Szeszgyár Rt.  

 

▲ 
Báró Kuffner Károly 

 

▲ 
Báró Kuffner Károly 
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A szeszipar, az élelmiszer feldolgozása az ipar egy másik fontos 

ágazatát képezte. A közvetlenül erjeszthető cukornyersanyag, a 

cukorrépa, a melasz, a gyümölcsféleségek, továbbá azok a 

mezőgazdasági termékek, amelyek keményítőt tartalmaznak – a 

burgonya, a kukorica és a gabonafélék – ezeket mind 

hasznosították, fölhasználták a szeszfőzés alapjaként a 

környékbeli falvakban. Többek között – Nagyfödémesen, 

Felsőszeliben, Feketenyéken.   
           

          Diószegen 1929-ben a gyümölcs és a zöldség 

feldolgozására konzervgyárat alapítottak. Az üzemben a 

tisztviselők száma kb. 80-85, a munkásoké 1400 volt. A 

gazdaságokban és a majorokban idénytől függően a cselédség 

számaránya 500 és 4000 között mozgott. 
 

          A cukorgyári fagyasztóüzem – a gyorsfagyasztás 

technikájával Diószegen Török Géza mérnök vezetése alatt 

1942-től kezdtek foglalkozni. Segítője, társa Hadasi Vilmos 

mérnök volt. A fagyasztott termékek – Frigelite- márkenéven 

kerültek forgalomba. Egy vízkeleti katona, aki a francia 

idegenlégióban szolgált, hazatérése után megemlíttette, hogy a II. 

világháború alatt szolgálati helyén, Indokínában reggelire 

Frigelite márkanéven forgalmazott konzervet kaptak. 

 

A  ponvágli kisvasút  
 

„a ponvágli kisvasutat a köznép nevezte el 

ponváglinak” 

 
           A kisvasút kiépítéséig ökör-és 

lófogatok szállították a cukorrépát a diószegi 

cukorgyárba. A kisvasút, a ponvágli 

kezdetben lóvontatású volt, csak később 

kezdték használni a – OS K L 200 –as 

kismozdonyt, amely forradalmasította a 

kisvasutat, mert egyszerre több ponváglit 

vontatott. Az egyes ipartelepeket 4 km 

hosszúságú iparvasút és 80 km-es lóvasút 

kötötte össze. A diószegi cukorgyár és a 

környékbeli – dögösi, körtvélyesi, porbokai 

szesz-és cukorgyár tulajdonosa, az Eisler- 

Szold cég 1907-ben megépítette a kisvasutat 

(ponváglit), amely Porbokáról vezetett 

Szigeten, Körtvélyesen, Dögösön,  

Alsóréten, Taksonyon és Galántán keresztül 

Diószegre.     

                   

             A gazdasági udvarok, majorok – a 

ponvágli nyomvonala és a végállomások 

térképe 1909-es és az 1950-es évek között.  

► 

 

 

 

 

 

 

ökörfogat 

 

ökörfogat 

lófogat 

 

lófogat 
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A mezőgazdasági kisvasút által ellátott gazdasági 

udvarok és majorok listája: 
 

1. Diószeg, 2. Máriakert, 3. Újhely, 4.  Porosz major, 5. 

Pusztafödémes, 6. Tánok, 7. Ábrahám. 8. Diószeg, 9. Réti 

major, 10. Gyurcsi major, 11. Nagyfödémes, 12. Hajmás, 

13. Hidaskürt. 14. Feketenyék, 15. Nemeskosút, 16. Raoul 

( Fekete ) major, 17. Galánta szeszgyár, 18. Galánta, 19. 

Terezín major, 20. Garazsd major, 21. Ónypuszta, 22. 

Nabojsza, 23. Gány, 24. Gány-Barakony, 25. Bíbic major, 

26. Alsórét, 27. Dögös major, 28. Körtvélyesi szeszgyár, 

29. Szigeti major, 30. Úrföldi szeszgyár, 31. Gulamezei 

major, 30. Porboka major. 

 

A kisvasút megépítése forradalmasította a 

cukorrépa szállítását. 
 

        A kisvasút gazdasági hozama : 

 

1. A cukorrépa beszállítása a gyárba 

2. A répaszeletek kihordása az egyes majorokba 

3. A melléktermékek – a mész és a salak 

kihordása a szántóföldekre 

4. A cukor, a liszt és a petróleum kiszállítása a 

majorokba 

5. A ponvágli kisvasutat személyszállításra is 

használták  

6. A majorokból az iskolaköteles gyermekeket is 

el tudták vele szállítani 

7. A nyersszeszt és a finomított szeszt 

tartálykocsikkal szállították a gyárba, a 

központokba 

8. Ősszel a majorokból a szántóföldekre hordták 

ki a trágyát 

 

Érdekesség 

- A múlt század első felében a ponváglinak 

elsőbbsége volt a vasúti  átjárón. 

- A múlt század 50-es éveiben ezen a 

nyomtávon hordták a répaszeletet a vízkeleti 

EFSZ-be. 
 

       A kiszedett cukorrépát a földekről a 

mázsaházakhoz szállították, ott lemérték és prizmákba-

kupacokba rakták.  A 20. század első felében megépült 

Vízkeleten a Dudvág folyón keresztül egy betonhíd, ezen 

keresztül a kisvasút elérte Hidaskürtöt. A kisvasútnak-

ponváglinak voltak kiépített nyomvonalai. A 

mázsaházaknál kitérőket építettek a répaprizma mellé, 

ideiglenes sínpárokat helyeztek el. Miután felrakták a 

cukorrépát a kisvasútra, utána a síneket a következő 

 

 

 

 

A majorokból az iskolába  
tartó gyerekek 

 

A majorokból az iskolába  
tartó gyerekek 

A nyersszesz szállítása 

 

A nyersszesz szállítása 

A ponvágli érkezése a gyárba 

 

A ponvágli érkezése a gyárba 



           Vízkeleti Újság  / Obecné noviny        IX. évfolyam/ročník                                          1. szám/číslo 
            

 
 

29 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

            

répaprizmához ( répasánchoz ) fektették le. 

Innen rakták a ponváglikra a répát. 

       A répa ponváglikra történő felrakása 

nehéz fizikai munka volt, mert a munkát 

esőben, sárban, hóban, fagyban végezni 

kellett. Vízkeletről sok férfimunkást 

alkalmaztak a kosúti és a hidaskürti 

mázsaháznál. A cukorgyárban hosszú 

évekig kézi érővel rakták ki a répát a 

ponváglikból és a nagy vagonokból. Később 

a nehéz munka könnyítéseként elkezdték 

használni, az – ELFÁT - , mely erős 

vízsugárral mosta ki a vagonokból a 

cukorrépát. E sorok írója mikor a gyárban 

dolgozott, az öreg munkásoktól hallotta, 

hogy a répamosót, az Elfát,  egy idő után a 

munkások összetörték, mert sok embernek 

elvette a munkáját. Aztán a gépet 

megjavították, és a helyreállítása után 

tovább folyt vele a munka. 

 

          A II. világháború végéig a diószegi 

cukor-és konzervgyár volt a Diószeg 

környékén élő emberek legnagyobb 

munkáltatója. A gyár az őszi szezonban 

több munkást alkalmazott, a mázsaházaknál 

a férfiak dolgoztak, a cukorgyárban a 

,,rajba” idején a nőket alkalmazták.  

   

       A diószegi konzervgyárban is sok 

vízkeleti lakost alkalmaztak. Többek közt 

hosszú ideig a a cég főszakácsa Sulyák 

Elemér volt. 

       A kisvasút a múlt század 50-es éveiben 

megszűnt, a sínpárokat fölszedték. A 

szétlopott vasúti síneket több vízkeleti és 

hidaskürti lakóház építésénél használták fel. 

      A kisvasutat később megszüntették, a 

répát traktorokkal, később teherkocsikkal 

szállították a mázsaházból a cukorgyárba. 

 

                                                                                                                    

Kozma Géza 

      
Felhasznált irodalom:   
 

Diószeg képes múltja 

Szerzők :  Mgr.Hildegarda Pokries,  

    Talamon Lóránt,  

    Eva Sudová    

Földolgozta :     Bukovszky László  

             – Mátyusföld II. 

 

 

 

 

 

A répa érkezése a gyárba 

 

A répa érkezése a gyárba 

A répa kézi kirakása 

 

A répa kézi kirakása 
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2019. september 5-én a 

csehországi Židlochovice-i 

gyönyörű kastélyban rendezték 

meg az apróvad  

életkörnyezetének átalakulásával kapcsolatos közép-

európai szintű nemzetközi konferenciát az 1980-as évektől 

számítva egészen napjainkig.  

            Általánosságban elmondható, hogy az apróvad 

életkörnyezete az utóbbi évtizedekben  Európa-szerte 

nagyon rossz, mondhatnám kritikussá vált. A mai 

mezőgazdasági vidéket figyelembe véve itt már nemcsak 

az apróvadról, mint például a fácánról, a nyúlról és 

a fogolyról van szó, hanem a többi madárfajról is, melyek 

nélkülözhetetlen részei voltak az itt uralkodó 

ökoszisztémának. Az utóbbi évtizedek felmérései 

kimutatták,  milyen ijesztően csökken az énekes 

madárfajok populációja.  Európa-szerte az utóbbi 30 

évben ez a szám megközelíti a 300 milliót, ami kb. az 

egyedszám 57 százalékos csökkenését jelenti. Az 

énekesmadarak létszámának eme ijesztő arányú 

csökkenése életkörülményeinek a rosszabbodásával és az 

állati eredetű táplálékuk hiányával van  összefüggésben. 

Mivel a vadon élő szárnyas apróvad a kelést követő 

időszakban, föként az első hetekben szintén állati eredetű 

(lárvák, rovarok) táplálékot igényel, ez a tény egyenes 

arányban van az énekesmadarak és a fent említett 

szárnyasvad létszámának csökkenésével.   

                A rovarok eltűnése  a biodiverzitásból 

egyértelműen a nagyparcellás mezőgazdasági termelés 

rovására írható, mely a gyomirtó és rovarirtószerek nélkül  

 

 

 

 

 

 

 

2019. september 5-én a 

csehországi Židlochovice-i 

gyönyörű kastélyban rendezték 

meg az apróvad  

életkörnyezetének átalakulásával kapcsolatos közép-

európai szintű nemzetközi konferenciát az 1980-as évektől 

számítva egészen napjainkig.  

            Általánosságban elmondható, hogy az apróvad 

életkörnyezete az utóbbi évtizedekben  Európa-szerte 

nagyon rossz, mondhatnám kritikussá vált. A mai 

mezőgazdasági vidéket figyelembe véve itt már nemcsak 

az apróvadról, mint például a fácánról, a nyúlról és 

a fogolyról van szó, hanem a többi madárfajról is, melyek 

nélkülözhetetlen részei voltak az itt uralkodó 

ökoszisztémának. Az utóbbi évtizedek felmérései 

Vadászbeszámoló 
 

 
 

Vadászbeszámoló 
 

 

hatékonyan nem tud 
termelni. Persze nagyon  
egyszerű lenne mindent 
a mezőgaszdászokra hárítani,  
hiszen haszon nélkül csődbe menne a cég.   

Elgondolkodtató viszont az a tény, hogy földünk 

történetéhez képest mit jelent az  a pár évtized, amely alatt 
az ember képes volt ekkora károkat okozni nemcsak 
a növény-és az állatvilág, hanem a saját környezetében is. 
Egy működő életkörnyezeten belül szükség van a növényi 
-és állatközösségek egymásra kapcsolódására, amely 
a működő élelmiszerlánc elengedhetetlen része. A fácán, 
a fogoly éppúgy, mint a többi énekesmadár, ennek az 
élelmszerláncnak a szerves része, és ha ez az egyensúly 
felbomlik, a következményeit viselnünk kell. Az utóbbi 
években nagyon sok támadás érte a vadásztársadalmat, 
igyekezve azt úgy beállítani a laikus nagyközönség előtt, 
hogy a vadászat a mai viszonyok között  nem etikus 
tevékenység, melyet be kellene tiltani.  

                November 30-án részt vettem a Szlovák 

Vadászkamara ülésén Nyitrán, amely ötévente tisztújító 
ülést tart, ahol a járási küldöttek a következő időszakra 
megválasztják  az elnököt és a többi megbízottat. Az 
ülésen részt vett Matečná mezőgazdasági miniszter 
asszony is, aki kiemelten nyilatkozott a szlovákiai 
vadásztársadalom eredményeiről, méltatta a vadászok 
azon tevékenységét, mellyel hozzájárulnak a vaddisznók 
által terjesztett afrikai disznópestis terjedésének 
megállításához, a rókák által terjesztett veszettség 
megfékezéséhez. Méltatta a vadászok pozitív hozzáállását  
életkörnyezetünk javítására, a vadvédelemre,  valamint  
a vadkárok csökkentésére kifejtett tevékenységét. 

    Ami azonban a legfontosabb számunkra,    

hogy hosszú évtizedek után először hangzott el 

egy szándék, miszerint terveznek egy    

törvénymódosítást, melynek értelmében, köteleznék 

a mezőgazdasági termelőket olyan vetésforgók 

felállítására, melyek nem haladnák meg a 40-50 hektárt. 

Itt lehetőség nyílna a kultúrnövények kisebb területeken 

történő termesztésére, ami nemcsak a vad, de a többi  

növényközösség   és állatfaj számára is 

nagyobb esélyt nyújtana a túlélésre és 

a fennmaradásra. 

             Remélem, hátralevő 

vadászéveim alatt még megérem azt 

az örömteli  pillanatot, amikor 

határaink mezsgyéin újra 

fogolyseregek futkosnak majd.  

   

Horváth Tibor, a vadászszervezet elnöke 
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Táblázat – VI. LIGA – felnőttek ▼ 

    Klub Z V R P Skóre B K +/- FP 

1 
 

OFK Mostová 15 11 4 0 61:13 37 16 13 57.3 

2 
 

OFC Košúty 15 12 1 2 55:21 37 15 16 39.85 

3 
 

TJ Čierny Brod 15 10 4 1 34:14 34 14 10 45.4 

4 
 

OFK Pusté Úľany 15 10 2 3 57:20 32 13 11 38.4 

5 
 

FC Tomášikovo 15 9 4 2 61:26 31 12 10 56.85 

6 
 

ŠK Veľké Úľany 15 10 1 4 49:18 31 11 7 15 

7 
 

FK Veľká Mača 15 8 3 4 48:34 27 10 6 37.2 

8 
 

TJ Poľnohospodár Šalgočka 15 7 1 7 28:32 22 9 1 24 

9 
 

FK Slavoj Sládkovičovo 15 6 2 7 38:30 20 8 -4 39.4 

10 
 

TJ Horné Saliby 15 6 1 8 23:44 19 7 -2 0 

11 
 

ŠK Dolná Streda 15 5 2 8 29:35 17 6 -7 0 

12 
 

TJ Družstevník Jánovce 15 3 1 11 23:46 10 5 -14 25 

13 
 

TJ Vozokany 15 3 0 12 19:48 9 4 -15 17.2 

14 
 

TJ Družstevník Dolné Saliby 15 2 2 11 10:62 8 3 -13 7.2 

15 
 

OFK Matúškovo 15 2 0 13 13:58 6 2 -15 9.6 

16 
 

TJ Čierna Voda 15 1 2 12 14:61 5 1 -19 14.9 
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                Véget ért a őszi bajnokság, félidejében 

járunk a 2019/2020-as szezonnak.  

15 meccsen az elérhető 45 pontból  34-et sikerült 

begyűjtenünk, 3 ponttal maradtunk le  az első helyről. 

10 győzelem, 4 döntetlen és 1 vereség, ez az őszi 

mérlegünk. Lehetett volna jobb is, de a célunk az 

volt, hogy az első háromban végezzünk, ez sikerült.  

              A bajnokság végére kicsit 

megfogyatkoztunk, ezt a tavaszi rajtig szeretnénk 

orvosolni. 

Ami a közösségi életünket illeti, november 9-

én részt vettünk a böllérversenyen, december 7-én  
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pedig a karácsonyi vásárban is jelen voltunk. 

 

           A hagyományos szilveszteri bál sajnos 

a jelentkezők hiánya miatt elmaradt. 

 

            A sportszervezet vezetőségének a nevében 

ezúton kívánok mindenkinek békés, boldog új 

esztendőt. 

 

Tisztelettel,  
Halász Zsolt, 

a sportszervezet elnöke 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedig a karácsonyi vásárban is jelen voltunk. 

 

           A hagyományos szilveszteri bál sajnos 

a jelentkezők hiánya miatt elmaradt. 

 

            A sportszervezet vezetőségének a nevében 

ezúton kívánok mindenkinek békés, boldog új 

esztendőt. 

 

Tisztelettel,  
Halász Zsolt, 

a sportszervezet elnöke 
 
 

 
Kovács kérdi a haverját: 
– Figyelj, te miért sántítasz? 
– Semmiség, egy szimpla focibaleset! 
– Nem is tudtam, hogy szoktál focizni. 
– Nem is. Csak tegnap kikapott a 
válogatott, és mérgemben belerúgtam a 
tévébe. 
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válogatott, és mérgemben belerúgtam a 
tévébe. 

A bogarak fociznak a réten. A 

hőscincér odamegy az egyik, padon 

ülő bogárhoz és megkérdezi: 
– Te miért nem játszol? 
– Nem látod? Én vagyok a cserebogár. 
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Hazamegy Pistike a 

focimeccsről, és büszkén 
újságolja: 
– Képzeld, Papa, két gólt is 
rúgtam! 

– Nagyszerű. És mennyi lett a 
végeredmény? 
– 1:1. 
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– Mi az, ugat, harap és focizik? 
– ? 
– Labdarúgó EB. 
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– Mert azok előbb cseleznek, aztán 

lőnek. 
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https://futbalnet.sk/klub/2624/tim/38994
https://futbalnet.sk/klub/1456/tim/38997
https://futbalnet.sk/klub/123/tim/38989
https://futbalnet.sk/klub/2121/tim/39003
https://futbalnet.sk/klub/2887/tim/38996
https://futbalnet.sk/klub/1824/tim/35575
https://futbalnet.sk/klub/1089/tim/39000
https://futbalnet.sk/klub/1591/tim/38993
https://futbalnet.sk/klub/1721/tim/38991
https://futbalnet.sk/klub/341/tim/37490
https://futbalnet.sk/klub/2025/tim/38992
https://futbalnet.sk/klub/2729/tim/38995
https://futbalnet.sk/klub/816/tim/38988
https://futbalnet.sk/klub/277/tim/39002
https://futbalnet.sk/klub/1442/tim/38999
https://futbalnet.sk/klub/2733/tim/38990
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