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Ďakujeme všetkým našim 
zákazníkom za priazeň 

v roku 2016 ! 
 

Prajeme  Vám príjemné 
prežitie vianočných 

sviatkov 
a šťastný Nový rok ! 

 
Naďalej nás najdete 

na tel. čisle 031 78 48 032. 
 

*********** 
 

Minden Kedves 
Vendégünknek köszönjük 

a látogatást. 
 

Kellemesen eltöltött 
karácsonyi ünnepeket 

és boldog új évet 
kívánunk! 

 
Továbbra is megtalálnak 

bennünket a 
031/ 78 48 032-es 
telefonszámon. 
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Tisztelt Olvasók, kedves Vízkeletiek! 

Beszámolóm elején szeretném megköszönni a vállalkozóknak és mindenkinek, aki valamilyen módon 

hozzájárult, ill. segédkezett az 5. alkalommal megrendezésre kerülő vízkeleti böllérversenyen, melyet elhunyt 

nagyapám, Kelecsényi István emlékének ajánlok. Már az idén eldőlt a jövő évi böllérverseny időpontja, amely 2017. 

nov. 4-én kerül megrendezésre.  

Ahogy a mondás is mondja: “Minden jó, ha a vége jó!“ Érvényes ez a képviselő-testületünk műkődésére is. 

A novemberi ülésen végre képviselőink által jóváhagyásra került, hogy a 2017-es évben beadjam a kérvényt további 

két bérlakás építésére, a közmegvilágítás LED világítótestekre történő cseréje 57.000 € értékben, továbbá  az óvoda 

melletti út aszfaltozása. Kár, hogy ezt még nem tavaly hagyták jóvá, mert akkor elkerülhettük volna az egyéves 

csúszást. 

Ha minden jól megy, akkor a 2017-es költségvetés is elfogadásra kerül a dec.15-i ülésen. Ez azt jelenti, hogy 

már 2017 januárjától elkezdődhet a tervezett beruházások kivitelezése. Beterveztük a Kereszt utca felújítását, új 

autóbuszmegállók, járdák és kerékpárutak kiépítését, a Halász Zsuzsannától megvásárolt ház felújítását, a Fyzokollal 

szembeni Új utca megnyitását stb.  

Az újságban nyilvánosságra hozattam a képviselők és jómagam részvételéről készült statisztikai táblázatot az 

egyes községi akciókon. A táblázatban feltüntettem az egyes akciókat és  képviselőink nevét. Amennyiben 

a képviselő részt vett az akción, a neve mellett a  szimbólum szerepel. Ezzel szeretnék rámutatni képviselőink 

aktivitására. Ezáltal Önök, falunk lakosai is áttekintést kaphatnak képviselőink jelenlétéről az akcióinkon. Egy 

képviselő és a polgármester feladatai közé nemcsak a falu igazgatása tartozik, hanem az is, hogy képviselje falunkat 

a külföldi, ill. itthoni rendezvényeken. Hogyan várhatom el a lakosoktól a részvételt, ha maguk a falu vezetői sem 

jelennek meg. Ezúton szeretnék köszönetet mondani azon képviselőknek, akik nemcsak megjelennek 

a rendezvényeinken, hanem azokon még segítenek is.  

Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, a vállalkozóknak, a lakosoknak, 

a község alkalmazottainak és azoknak, akik segédkeztek és anyagilag, fizikai munkájukkal, valamint saját 

termékeikkel és bármely módon hozzájárultak  a községünk  által szervezett rendezvények sikerességéhez. Nagy  

örömet jelent számomra, hogy együtt tudunk dolgozni, és mindenki teljesíti az elvárásokat.  

Végezetül kívánok Önöknek hozzátartozóik körében nagyon boldog és szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, 

főleg jó egészséget, megértést és összetartást, valamint boldog 2017-es évet.  

 Tisztelettel:  

Nagy Pál polgármester 

 

Vážení Čitatelia, milí Čiernobrodčania! 
 

         V úvode môjho príspevku by som sa chcel poďakovať všetkým podnikateľom a ľuďom, ktorí 
prispeli a pomohli pri organizovaní akcie „Čiernobrodská zabíjačková súťaţ“, ktorú sme uţ 5. -krát 
organizovali na pamiatku môjho starého otca, Štefana Kelecsényiho. Tohto roku sme sa dohodli uţ 
aj na termíne konania tejto akcie v roku 2017,  a to 4.novembra 2017. 

                Ako hovorí príslovie: „Koniec dobrý, všetko dobré.“ Platí to aj pre fungovanie nášho obecného 
zastupiteľstva. Na novembrovom zastupiteľstve konečne poslanci OcÚ schválili, aby som v roku 2017 podal ţiadosť na 
výstavbu ďalších dvoch nájomných bytov, výmenu verejného osvetlenia za LED svetlá v celkovej sume 57.000,-€, 
asfaltovanie cesty vedľa škôlky. Škoda, ţe toto sa nemohlo schváliť na minuloročnom zastupiteľstve, lebo rok uţ 
meškáme. 
            Ak všetko dobre dopadne, tak aj rozpočet budeme mať schválený na rok 2017, a tým pádom od januára 2017 je 
moţné začať realizovať investície, ktoré sú naplánované. Naplánovala sa rekonštrukcia cesty na Kríţnej ulici, výstavba 
ďalších autobusových zastávok a vybudovať časť chodníkov a cyklotrás, zrekonštruovať rodinný dom, ktorý bol 
kúpený od pani Halászovej, otvorenie novej ulice oproti Fyzokolu atď. 
          V novinách som nechal uverejniť štatistiku účasti poslancov a seba na kultúrnych akciách organizovaných 
obcou.  V tabuľke sme uviedli mená a názvy jednotlivých akcií, ak sa poslanec zúčastnil akcie, tak je tam symbol  .  
          Takýmto spôsobom získate aj vy ako obyvatelia obce prehľad o účasti poslanca na akciách. Úlohou poslanca 
a starostu je účasť na riadení obce, ale aj reprezentovať našu obec na podujatiach buď v zahraničí alebo aj na území 
obce. Ako môţeme očakávať, aby sa občania zúčastnili na podujatiach, keď niektorí poslanci sa nezúčastňujú. Ďakujem 
tým poslancom, ktorí nielenţe prídu na akcie, ale aj pomáhajú. 
          Tuoto cestou by som chcel poďakovavať tým podnikataľom, obyvataľom obce, zamestnancom obecného úradu 
a kaţdému, kto pomáhal a nijakým spôsobom prispel k tumu, aby organizované obecné akcie a podujatia boli úspešné, 
aby sa vydarili. Som rád, ţe sme schopní na úspešnú spoluprácu a kaţdý vyhovuje potrebným, očakávaným  
poţiadavkám. 
          Na záver  Vám prajem šťastné a veselé Vianoce v kruhu najbliţších, hlavne veľa zdravia, porozumenia, 
rodinnej pohody a šťastný Nový rok 2017. 

S úctou 
Ing. Pavel Nagy, starosta obce 
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2016. október 1. és december 31. között  / v období od 1. okt. do 31. dec. 2016 
 

 

 
 

10. életévét betöltötte:         Köböl Gabriel, Czucz Dário, Garža Roman,   

10 roční: Klára Blaškovanová, Kurucz Tamás 

 

20. életévét betöltötte: Patrik Vízváry, Farkas Franciska, 

20 roční: Raisz Emese 

 

30. életévét betöltötte: Gál Richard, Matejov Éva,   

30 roční:  Koky Ondrej, Martin Vymětal, 

 Bózsing Erika, Milan Plančík 

   

40. életévét betöltötte: Marian Sadloň, Richard Bertók, Peller Diana,  

40 roční Sercel Andrea, Kiss Silvia, Matejov Vladimír,  

 Egri Andrea, Halupka Silvia, Bodri Attila, 

 Blcha Eduard, Ježo Szilvia 
    

50. életévét betöltötte: Nagy Péter, Rózsa Erzsébet, Ing. Halag György,   

50 roční:  Király Mária, Lakatos Géza, Bíró József, 

 Doležal Viktor, Nagy Péter 
 

60. életévét betöltötte: Horváth Erzsébet, Horváth Júlia, Farkas István,    

60 roční:  Pavlačka Károly, Tumma Imre, Chalupka Miklós, 

 Kász János  
   

70. életévét betöltötte: Nagy Rozália, Sercel Emma, Matula Milan   

70 roční:   
 

75. életévét betöltötte: Sercel Márta, Dömény Erzsébet, Kiss Ilona, 

75 roční: Kömpis Gábor 
 

 

85. életévét betöltötte: Csandal Margit  

85 roční: 

 

 

 

 

 

 

 

Községi hírszolgálat Obecné informácie 

   Kerek születésnapjukat ünneplő lakosaink / Naši jubilanti : 

JUBILEUMUKHOZ GRATULÁLUNK!    
GRATULUJEME K VÁŠMU JUBILEU! 
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Újszülött neve / Meno novorodenca:              Szülők neve/Meno  rodičov:  
 

- Michaela Zelmanová        (2016.10.13.)           Zuzana Zelmanová  és/a  Juraj Zelman 
- Félix Kaigl                (2016.11.12.)            Martina Vranová  és/a  Peter Kaigl 
- Alex Kadlečík             (2016.11.14.)            Natália Kadlečíková és/a Branislav   Kadlečík 
- Marafkó Liza        (2016.12.07.)           Marafkó Mónika  és/a  Marafkó Zsolt 
 

 
 
 
   
 
  
 
  

 

- Prágai Miklós                  - Mikuláš Prágai 

  október 28-án 72 éves korában                    dňa 28. októbra   vo veku  72 rokov 
 

 

 

                                                                           

                      

 

 

 

  
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örökre eltávoztak közülünk                    Navždy nás opustili : 

 

NYUGODJON  BÉKÉBEN. 

 

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

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

 

Vaše pripomienky, články, nám  zasielajte na                                   e-mailovú adresu:  

vizkeletiujsag@gmail.com  
 

ČESŤ JEHO PAMIATKE. 

Nagy örömmel köszöntjük újszülötteinket / Vítame novorodencov : 

A GYERMEKÁLDÁSHOZ SZÍVBŐL GRATULÁLUNK, GYERMEKÜK FELNEVELÉSÉHEZ SOK EGÉSZSÉGET, ERŐT 

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

Községi hírszolgálat Obecné informácie 

    Házasságot kötöttek:                    Manželstvo uzavreli : 

Szigeti Zsuzsanna  és  Tarnai János  -  2016.10.15. 

Ing. Nagy Miroslava  és  Pethő Michal  -  2016.10.21.  

Silvia Nováková  és  Janko Mocko    -  2016.11.12. 

Zuzana Szigetiová  a Ján Tarnai   -  15.10.2016  

Ing. Mirosava Nagyová  a Michal Pethő   -  21.10.2016 

Silvia Nováková  a Janko Mocko   -  12.11.2016 

SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!   /  PRAJEME VÁM VEĽA ŠŤASTIA! 

mailto:vizkeletiujsag@gmail.com
mailto:vizkeletiujsag@gmail.com
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         A csehországi  HERŠPICE  község / a Vyškovi 

járásban található, 750 lakosa van / szervezésében  2016. 

szeptember 23 – 24 –én került sor az Európai Unió által 

támogatott  községek közti nemzetközi   találkozóra, 

melyen két  országból - Szlovákiából és Magyarországról 

érkezett  küldöttség vett részt. 

        Ezen a találkozón Szlovákiát Vízkelet község 

hattagú küldöttsége képviselte Nagy Pál polgármester 

vezetésével. Magyarországról, Kalász községből érkeztek 

vendégek erre a nemzetközi találkozóra.  

        A szívélyes fogadtatás után a kultúrteremben a 

helyi óvodások és alapiskolások szép kultúrműsorral 

köszöntötték a vendégeket. Utána az esperes úr bemutatta 

a falu szépen felújított kápolnáját és a hozzáépített 

templomot. Majd az evangélikus templomot néztük meg, 

ahol a tekintetes lelkészasszony fogadott bennünket.  

Beszélt a templom történetéről  és elmondta, hogy 

T.G.Masaryk, a  Csehszlovák Köztársaság első elnöke  ott 

lett tagja a - Český Bratři – evangélikus egyletnek. Utána 

a község polgármestere bumutatta a falu nevezetességeit, 

többek közt a 140 évvel  ezelőtt épült szépen felújított 

iskolát. Tőle tudtuk meg, hogy azon a hétvégén tartják 

a szent Máté apostolról  elnevezett római  

       katolikus  templom búcsúját. 

           A falunéző után visszatértünk  

       a kultúrházba, ahol az 

Europa Direkt 

képviselőjének  

és a Cseh 

Országgyűlés  

            
 

Európa a polgáraiért   

- Projekt  „Town Twinning”  

 

alelnökének érdekes előadását hallgattuk meg. Mindkét 

előadó arról beszélt, hogy miben segítheti az Európai 

Unió a községek közti  kölcsönös  kapcsolat kiépítését. 

Továbbá kitértek az uniós országok közti együttműködés 

lehetőségeire, közös projektek elkészítésére.   Az 

,,Európa a polgáraiért„„ projekt a jövőben a nemzetközi 

találkozón részt vett  három község kulturális 

együttműködését és  kölcsönös tapasztalatcseréjét 

szolgálná majd. / közös kiállítások szervezése, 

a kultúrcsoportok találkozója, baráti látogatások stb./ 

    A vendéglátók a találkozó résztvevőit ebéden 

látták vendégül a közeli kis városka, Slavkov u Brna 

hangulatos éttermében. Az előadások délután 

folytatódtak. Utána részt vettünk az esti búcsúi 

mulatságon, melyen a talpalávalót egy négytagú 

cimbalomzenakar szolgáltatta. Másnap megtekintettünk 

a Slavkov u Brna városának múzeumát.  

Délután visszatértünk Horšpicébe, ahol  

a falu főutcáján már javában  

zajlott a hagyományos   

búcsúi felvonulás.  

Gyönyörű   

népviseletbe  

öltözött  

lányok,           
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         Október az idős emberek iránti tisztelet 

hónapja. Ez arra irányítja a figyelmünket, hogy minden 

évben fedezzük fel a szépkorúakban rejlő bölcsességet, 

élettapasztalatot, szelídséget, a tekintetükben felcsillanó 

szeretetet, ragaszkodást, odaadást. 

        Sokat tanulhatunk a nálunknál korábban 

születettektől, mert ők mindig csak adnak, akár az 

utolsójukat is, s cserébe csupán csak egy kis szeretetet, 

simogatást, odafigyelést, törődést várnak, ami nem 

pénzkérdés. Féltik szeretteiket, gyerekeiket, unokáikat, 

családjukat, rájuk mindig lehet számítani. Aggódnak a 

jövő nemzedékért, az utódiakért, akikben továbbélnek 

majd, s így válnak örökéletűvé. Mert ebben a túlzottan 

anyagias világban csak a pénz dominál, csak a karrier a 

fontos, s közben megfeledkezünk, nincs, nem jut idő 

arra, hogy néha leüljünk egymás mellé, figyeljünk oda a 

másikra, szeressük őt, amíg lehet!  

Vízkelet Község Önkormányzata minden év 

októberében, az Idősek Nemzetközi  Világnapja  

 

 

 

alkalmából  megtiszteli, meghívja a kultúrházba, a 70 és a 

70 évnél idősebb polgárokat, hogy köszöntse, 

megvendégelje  és megajándékozza őket. Idén erre a 

kedves meghitt találkozóra 2016. október 6-án került sor.  

        A  170 meghívottból  89-en fogadták el a 

meghívást.  Községünk polgármestere, Nagy Pál 
köszöntötte  a megjelenteket.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

asszonyok, nagymamák és unokák fúvószenére együtt 

ropták a táncot. A férfiak pedig borral kínálták a nézőket, 

a vendégeket.   

A tánc után régi búcsúi szokás szerint 

a polgármester felolvasta a községi előírásokat, majd egy 

kiválasztott legénynek átadta a falu jelképeit, ami 

feljogosította őt arra, hogy két napig gyakorolhatja 

a hatalmat a faluban. Az ottani régi népszokás szerint 

a kiválasztott férfit a díszes népviseletbe öltözött menet  

elkísérte a menyasszony házához, kihívták a lányt majd 

a szülőket, akiket a megbízott polgármester és a legények  

megtáncoltatottak, s aztán ezt minden lányos háznál 

megismételték. Így mentek végig a falu utcáin, táncoltak, 

énekeltek közel két órán keresztül. Közben mindenki jól 

szórakozott. 

Utána megnéztünk egy állatorvos által vezetett, 

magánkézben lévő biofarmot, melynek célja s egyben fő 

feladata, hogy az iskolásokkal megismertesse és 

megszerettesse az állatokat és a környező természetet. 

Mikor visszatértünk, még javában mulatott a falu apraja-

nagyja, az utcán fúvószenére táncoltak. Mi megköszöntük 

a szívélyes vendéglátást, és elbúcsúztunk újonnan 

megismert barátainktól. Gazdag élményekkel feltöltődve 

hazaindultunk. 

A látogatás mindenképpen hasznos és tanulságos 

volt. 
    

         Megismerkedtünk egy más nemzet gazdag 

kultúrájával, múltjával és jelenével. Meglepett, hogy az 

ott élő embernek mennyire fontos az  egymás iránti 

kölcsönös szeretet, mások megbecsülése, az identitásuk, 

gazdag népi kultúrájuk, népviseletük, népszokásaik 

megőrzése, ápolása, s annak átadása, átörökítése a jövő 

nemzedékének. 

       Mindannyiunk számára nagyon hasznos és 

tanulságos volt ez a baráti látogatás.  

 

                                                                                                                               

Kozma Géza, a falu krónikása 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyugdíjasok találkozója 
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Az óvodások és az alapiskolás kisdiákok 

kultúrműsorral kedveskedtek a nagy-és 
dédszülőknek. Utána a képviselő-testület tagjai a 
szépen megterített asztal mellett tojáskonyakkal, 
szilvapálinkával és pogácsával kínálták a 
községünk nyugdíjasait. Majd az ünnepi kétfogásos 
finom ebéd következett, melyet a KISS CLUB  
tulajdonosa  készített. 

  Közben az ALF zenekar szórakoztatta a 

megjelenteket. A találkozón minden megjelent 

polgár 8 eurós vásárlási utalványt kapott, akik 

egészségi okok miatt nem tudtak megjelenni, 

hozzájuk az említett összeget a szervezők 

eljuttatták.  

        A finom ebédet baráti, meghitt 

beszélgetés követte. Sokan már  egy év óta nem 

látták egymást, nem találkoztak, volt mit 

mondaniuk, miről beszélniük. Egy baráti kézfogás, 

ölelés, emlékezés sokuknak könnyet csalt a 

szemébe, mert soha nem tudhatjuk, hogy vajon 

lesz-e még következő  találkozás ? 

       Az idő gyorsan szaladt, a délután 

kellemes hangulatban telt el, mindenki jól érezte 

magát, s a viszontlátás reményében búcsúztunk el 

egymástól. 

                               Kozma Géza, a falu krónikása 
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„Eljöttünk mi kántálni, kántálni.  

Nem kell minket bántani, bántani.  

Mink is fogtuk a farkát,  

nekünk is egy darabkát!”  

 
Ilyen és ehhez hasonló versecskéket regéltek 

a gyerekek régen a disznótoros vacsorák alatt 

Magyarország számtalan településén. Ez is 

hozzátartozott a disznóölések gazdag tradíciójához. 

Sajnálatos tény, hogy ez a jelentős közösségi 

esemény mára háttérbe szorult. Örvendetes 

ugyanakkor, hogy községünkben egyre többen érzik 

fontosnak a letűnt, vagy letűnő tradíciók 

felelevenítését. 
 

Községünkben november 26-án került 

megrendezésre a Kelecsényi István emlékére 

életrehívott, ma már hagyományosnak tekinthető, 

sorrendben ötödik böllérverseny, amelyről ezúttal 

sem hiányoztak becses külföldi vendégeink. 

 

A hazai versenyzők mellett idén is „ringbe 

szállt”  Hajnal Gábor polgármester úr vezetésével 

Földeák küldöttsége, és a vajdasági Kisorosz 

delegációja, Kabók Imre polgármester úr 

vezetésével. Képviseltette magát a megmérettetésen 

testvérközségünk, Pest-Taksony település is. Kreisz 

László, a nagyközség polgármestere zsűritagként 

értékelte a versenyzők képességeit.  

 

Községünk csapata, a „Vadkanyok“  Viczén 

Zoltán útmutatását követve ügyelt arra, hogy a 

disznóölés, a pörkölés, valamint a sertés bontása és 

darabolása is a hagyományoknak megfelelően 

történjen. Míg egyesek gyors mozdulatokkal 

lefejtették az oldalast, kivágták a karajt, s formázták 

a tokaszalonnát, mások a véres- és májashurkához 

való belsőségekre összpontosítottak. Forgott a bárd, 

suhant a kétélű kés. Mintha önálló életet éltek volna 

a falusi disznóölések jellegzetes kellékei.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gyorsan telt az idő. A forró katlanban 

hamarosan olvadni kezdett a felkockázott 

szalonnából a zsír, miközben izmos kezek serényen 

gyúrták a kolbászhoz, disznósajthoz való tölteléket. 

A háromtagú zsűri,  Kreisz László, Rózsár Tibor és 

Csadi Zsuzsanna éles szemmel követte a versenyzők 

avatott mozdulatait.  
 

A földeáki csapat disznómájból készített 

ínyencségét sok dicséret érte, de nem sültek fel  

jellegzetes pecsenyéjükkel és körömpörköltjükkel 

sem. A kisorosziak tárcsán sült pecsenyével és szerb 

módon ízesített kolbásszal szálltak versenybe Dusko 

Vukojevic alpolgármester úr útmutatásait követve. A 

vízkeletiek a hazai tradícióknak megfelelően a 

hurkán és kolbászon kívül  „kolduskását“ is 

készítettek. A levegőben kavargó illatoknak nehéz 

volt ellenállni. Az éhesebbek türelmetlenül várták, 

hogy megízlelhessék végre az ínycsiklandó 

disznótoros finomságokat. A rendezvényen befolyt 

bevétel községünk óvodája, a magyar és a szlovák 

tanítási nyelvű alapiskola, a Csemadok helyi 

szervezete és a helyi testnevelési egyesület között 

kerül szétosztásra. 
 

A kellemesen eltöltött napot vendégeink 

társaságában eltöltött vacsorával zártuk, 

felelevenítve egyebek mellett a verseny vidám 

mozzanatait. A falu önkormányzata nevében 

köszönetet mondtunk a rendezvény támogatóinak, a 

Fyzokol és az NH Farma cégnek, a Wien Restaurant  

Pansion-nak, a Kiss Club-nak, a FERMO 

vállalatnak, Bihercz Imrének, Horváth Péternek, 

Deák Máriának, továbbá Nagy Edit egyéni 

vállalkozónak és a vízkeleti önkormányzat 

áldozatkész munkatársainak. Versenyzőinkhez 

hasonlóan ők is hozzájárultak ahhoz, hogy 

átörökíthessük elődeink egyik fontos hagyományát, a 

disznótort, amellyel a nagyüzemi húsfeldolgozás 

térnyerése miatt sok falusi háztartásban mára teljesen 

felhagytak.  
 

Horváth István, alpolgármester 

         
 

-V. vízkeleti böllérverseny 

 

Mink is fogtuk a farkát 
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Munka előtti bemelegítés Kisorosz cspata Szerbiából 

Az áldozat 

Vízkeletiek  akcióban 

Pörzsölés és tisztítás 

Fő az összefogás 

Hajnal Gábor 
polgármester munka 
közben 

Földeák csapatának 

gusztusosan feltálalt finomságai 

Kreisz László taksonyi és Kabók 
Imre kisoroszi polgármester 

A díjak Földeák csapata 

A levegőben kolbászillat terjeng  Az elkészült finomságok 

Az első helyezést  Kisorosz 
csapapta érte el 
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Az idei évben sem maradhatott el a községi hivatal 

által szervezett rendezvények közül az év legünnepibb 

eseménye, a Jubilánsok Találkozója. A 36. alkalommal 

megrendezésre kerülő ünnepségre 2016. november 19-én 

került sor a vízkeleti kultúrházban. 

Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy sok 

éven keresztül újra és újra vendégül láthatjuk 

a községünkben élő, az itt vagy ide született jelenlegi és 

volt lakosainkat, akik az adott évben töltik be a 40., az 50. 

és a 60. életévüket, valamint azokat a házaspárokat, akik 

25 évvel ezelőtt a Vízkeleti Anyakönyvi Hivatalban 

mondták ki a boldogító igent. 

Az Anyakönyvi Hivatal részéről a készülődés már 

több hónappal a találkozó előtt megkezdődik, mivel 

a jubilánsokat, főleg azokat, akik már hosszabb ideje 

elköltöztek falunkból, a régi, papírkártyákon vezetett 

lakossági nyilvántartásból kell felkutatni, ami sok időt 

vesz igénybe.  

Idén 140 személynek küldtünk ki meghívót. 

Közülük negyvenen jeleztek vissza, hogy családjuk és 

közeli barátaik társaságában részt szeretnének venni ezen 

a szép rendezvényen.  

A találkozó napján, 2016.november 19-én 18,00 

óra körül érkeztek a kultúrházba az első vendégek. Jöttek 

szépen, sorban. A bejáratnál a községi  hivatal dolgozói 

fogadták őket. Miután a 126. vendég is megérkezett, 

megkezdődött az est ünnepi része, a jubilánsok 

köszöntése.  

 

Először Juhos Mária anyakönyvvezető-helyettes 

ismertette a jelenlévőkkel az ünnepség programját, 

valamint bemutatta az est folyamán fellépő zenészeket és 

énekeseket. Majd Kováč Marcela anyakönyvvezető vette 

át a szót, aki üdvözölte a vendégeket, felolvasta az 

ünnepeltek nevét, majd sorban a színpad elé hívta 

a megjelent jubilánsokat. Ezután Nagy Pál polgármester 

kedves szavakkal köszöntötte az ünnepelteket, kiknek 

arcán a meghatottság jelei voltak láthatók. Majd egy-egy 

szál virág kíséretében mindenkinek külön gratulált. Az 

emlékkönyv aláírása és  a közös fényképezkedés után 

a jubilánsok újra elfoglalták helyüket. A Harmónia női 

éneklőcsoport köszöntő dalokkal szórakoztatta 

a közönséget. Régi korok dallamait játszva az Ensemble 

Fontegara együttes zenéje pedig az egész műsort 

végigkísérte. Az elhunyt kortársakról való megemlékezés 

után az est ünnepi része a polgármester úr 

pohárköszöntőjével ért véget. Felszolgálták az ízletes 

vacsorát, és megkezdődött a mulatozás,  melyhez a zenét 

az RH Duo együttes szolgáltatta.  Hajnalig tartó 

vigadalom, szórakozás vette kezdetét. 

Köszönet mindenkinek, aki jelenlétével 

megtisztelte rendezvényünket, hiszen nélkülük ez az 

ünnepi találkozó nem jöhetett volna létre. 

Reméljük, jövőre legalább ilyen szép számú 

vendégsereget fogadhatunk, és köszönthetjük a 2017-es 

év jubilánsait. 
 

Kováčné Lošonsky Marcela  
 

Jubilánsok találkozója 2016 

 

50 évesek 

60 évesek 

40 évesek 

25 éves házasok 
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Mikulásváró és kézműves karácsonyi  

vásár 2016 

 Fűszeres forraltbor, gyümölcsös 

puncs, fokhagymás lángos és cigánypecsenye  

illata árasztotta el a falu főterét december 3-

án. De nem csak ez jellemezte a karácsonyi 

vásárt Vízkeleten. A zord idő ellenére sokan 

megjelentek árusként, kínálva a szebbnél-

szebb kézzel készített portékákat.  

 

Szemeket gyönyörködtető, csillogó, 

természetes anyagokból, valamint 

szalagtechnikával készült karácsonyfadíszek, 

szalvétatechnikával díszített ékszerdobozkák, 

adventi koszorúk, könyvek, finom 

sütemények, mézeskalácsból készített díszek, 

méz, méhviaszból készült gyertyák, horgolt 

és varrott játékok, horgolt vánkoskák, 

gyöngyökből készült állatkák, és még 

sorolhatnám, mi minden volt fellelhető 

a sátrak alatt. Sok idő és áldozatos munkának 

gyümölcsei voltak ezek, melyekbe készítőjük 

beledolgozza a szívét, lelkét, és arra gondol 

közben, vajon kit fog vele megörvendeztetni. 

Öröm őket adni és kapni is. 

 
Miközben folyt a vásár, az emberek 

vásárolgattak, nézelődtek, eszegettek, 
iszogattak, a háttérben valami készülődött. 
A gyerekek egyre izgatottabbá váltak. „Vajon 
mikor jön már? Kapok én is ajándékot?“ – 
kavarogtak a gondolatok a kis fejecskékben. 
Közben tehettek egy-egy kört a Mikulás 

lovaskocsiján. Igen, a Mikulást várták, az 

ajándékhozót, a fehérszakállút, aki kis idő 

elteltével, krampuszok és angyalkák 

kíséretében meg is jelent a kultúrház 

bejáratánál. Szüksége is volt a segítő kezekre, 

mert olyan sok csomagot hozott, hogy 

egyedül nem is bírta volna el. A gyerekek 

körbeállták, várták, mikor szólítja már végre 

őket is a Mikulás bácsi. Mert a télapó segítői 

idén arra gondoltak, azzal könnyítik meg 

a dolgát, hogy névsort készítenek neki. Ez 

nagyon jó ötletnek biozonyult. Meg is ment 

minden gondtalanul. Minden gyerek kapott 

ajándékot. A bátrabbak verssel, mondókával 

köszönték meg a finomságokkal teli 

csomagot.  
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diákok, a tanárok és a szülők is jobban érezzék magukat. 

A fenntartó és a szabályozó pedig szabadon hagyta, sőt, 

támogatta, hogy ezeket a megfigyeléseket a tanári kar a 

gyakorlatba is átvigye. Ezért az idei évben a tanulók 

létszámemelkedése megkívánta az osztályok számának 

emelését is. Így megnyitottuk a második napközi otthont.  

        A tanítás 

előtt kötetlen, 

napindító 

beszélgetéseken 

megy a hangoló-

dás. Aki valamiért 

szorong, az 

elmondhatja - sőt, 

jó esetben a 

tanítója veszi 

észre. Szinte észre 

sem vettük, de 

autonóm, 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be is sötétedett, mire 

vége szakadt az ajándékozásnak. 

A nap varázsát emelve, kigyúltak 

a karácsonyi fények is. Az 

emberek még egy kicsit 

szórakoztak, aztán lassan 

hazaszálingóztak. 

Nagy örömünkre 

szolgál, hogy másodszor is ilyen 

nagy sikert aratott ez az ünnepi 

hangulatú rendezvény. Reméljük, 

ennek folytatása lesz, és jövőre 

még több érdeklődőre 

számíthatunk. 

Köszönet Vízkelet Köz-

ség Önkormányzatának és 

a Csemadok helyi alapszer-

vezetének a megrendezésért, 

valamint a községi hivatal 

alkalmazottainak a csomagok 

elkészítéséért.  
 

Kováčné Lošonsky 

Marcela  
 

Karácsony közeleg, és mi ünnepelünk. Ilyenkor a 

szívünkbe nézünk őszinte szemmel, és becsületes 

lélekkel. Ismét eltelt egy esztendő, és mi elgondolkodunk 

azon, hogy mi az, amit jól tettünk, és min kellene 

változtatnunk, hogy jobbak legyünk önmagunk és mások 

számára is. Az év 365 napja közül 188-at itt töltünk az 

iskolában, mi tanítók még többet is, elmondhatjuk, ez a 

második otthonunk. Nem mindegy tehát, hogy milyen 

környezetben és hogyan éljük ezeket a napokat. Itt 

dolgozunk, ez a mi munkánk, hivatásunk, szinte az 

életünk. Arról szeretnék most írni, hogy miért szeretjük 

iskolánkat, miért ragaszkodunk hozzá, miért érezzük itt 

jól magunkat, és milyen nehézségekkel küszködünk. 

Hogy megmutassuk   érzéseinket, összegyűjtöttünk egy 

csokorra valót a vízkeleti iskola diákjainak és tanítóinak 

gondolataiból. Itt boldogok lehetnek a gyerekek, nem is 

tudják, hogy milyen jó nekik itt. 

A tanári kar simán csak érzékelte, hogy mi nem 

működik jól, és hogy mire lenne szükség ahhoz, hogy a  

 

Csibészek számadása 

 
„Ha hajót akarsz építeni, ne 

azzal kezdd, hogy 

a munkásokkal fát gyűjtetsz és 

szó nélkül kiosztos közöttük 

a szerszámokat, és rámutatsz 

a tervrajzra. 

Ehelyett először keltsd fel 

bennük az olthatatlan vágyat 

a végtelen tenger iránt“ 
 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

“Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme. 

Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt.” (Wass Albert) 
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döntésképes gyerekeket nevelünk, akik képesek magukat 

értékelni, a hibáikat kiszűrni, egymást segíteni. A tanulás itt 

élő, aktív, főleg a gyerek saját felelőssége, a tanítóink az 

iskolában csupán egyfajta segítői és bonyolítói a tanulásnak. 

Ez az összevont osztályok varázsa és előnye. 

Öröm nélkül nincs valódi tanulás, és a tananyagon tilos 

végigrohanni, mert az iskola egy virágos mező, ahol a tanítók 

és a diákok együtt gyönyörködnek a világ és az ember 

nyilvánvaló titokzatosságában. Ez sokkal többet fog hozni a 

jövőben, mintha az összezsúfolt tananyagon és az összes 

kísérleten végigrohannánk. 

          Most Európában tömegesen ébredünk rá, hogy 

valami nincs rendben az iskolákkal. Megjelent egy új elem, az 

egyéni tudás, ami gazdaság- és társadalomformáló erő, amit 

nem ad a klasszikus sztenderd iskola. A valóságos élethez 

közelített iskola jobb, ez teszi majd sikeressé őket. Az 

újításhoz biztonság és nyugalom kell. Modern és vidám 

pedagógusok tudnak modern és vidám gyerekeket nevelni. 

Reméljük, hogy a fenntartó részéről továbbra is biztonságos 

munkahelyet kapunk, ahol e magyar falu magyar gyermekeit 

egészségesen tudjuk oktatni és nevelni.  

Nagyon nagy szükségünk van a nem tanári körben 

szocializálódott szereplők megjelenésére is az iskolákban, 

főleg a szülőkre. Eddig is támogatták az iskola tevékenységét, 

amely nélkül az intézmény nem is működhetne. Hatalmas 

érték kell legyen a gyerekek különbözőségeihez igazodóan 

személyre szabott, toleráns, nem ítélkező, érzelmi biztonságot 

nyújtó, befogadó szellemiségű iskola, ami ráadásul a családi, 

szociális különbözőségek elsimítását is megkísérli. Mi erre 

törekszünk. A kulcs ezek alapján a helyi közösség (szülők, 

tanítók és az önkormányzat) kezében van: ha a kellő 

támogatás, nyitottság, kíváncsiság és tanulási hajlam megvan, 

a sikereink sem maradnak el.  

Kísérjék figyelemmel facebook oldalunkat: 

https://www.facebook.com/VizkeletiMagyarTanitasiNyelvuAl

apiskola/ 

„Az emberek játszanak a szavakkal. Úgy éppen, mint a 

gyermekek a játékkockákkal. Csakhogy a szavak 

veszedelmesebbek, mint a játékkockák. Nem lehet összeszedni 

őket, és elrakni a ládába, ha rosszul sikerült a játék. A szavak 

örökre ott maradnak, ahová az első pillanatok hangulatában  

helyeztük őket. Láthatatlanok és megfoghatatlanok, és 

ezért nem lehet kijavítani a hibát, amit elkövettünk 

velök. Az emberek hihetetlenül könnyelműen játszanak 

a szavakkal.” (Vass Albert) 
 

Az iskola 

pedagógusai 

mindenkinek békés 

karácsonyi 

ünnepeket kívánnak. 

                                                   

Egri Natália 

igazgatónő 

https://www.facebook.com/VizkeletiMagyarTanitasiNyelvuAlapiskola/
https://www.facebook.com/VizkeletiMagyarTanitasiNyelvuAlapiskola/
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            December, a karácsonyvárás az év egyik 

legmeghittebb időszaka. Mesevilág óvodánk kis lakosai is 

különlegesen szép heteket töltenek az ünnepre készülődve. 

            Mivel is kell ilyenkor kedveskedni a Mesevilág 

óvoda kis lakosainak? Azt a helyi Csemadok 

alapszervezete nagyon jól tudja: semmi mással, mint egy 

mesével! Meghívásukra a Kuttyomfitty Társulat 

előadásában az Ördöngős dudás című mesejátékot 

csodálhatták meg óvodásaink. 

            A szomszédos négy község kis óvodásai ismét 

nagy izgalommal készültek hozzánk november 15-ére, a 3. 

Rokka gyermekjáték fesztiválra, hogy a vízkeleti 

kultúrházban megmutassák, mennyire szeretik a magyar 

gyermekjátékokat, népi mondókákat, kiszámolókat. 

Óvodánkban a szervezők részéről a készülődés lélekben 

már tavaly elkezdődött, amikor a Bethlen Gábor Zrt-hez 

beadtam pályázatunkat, és az pozitív elbírálásban 

részesült. 
 

             A Rokka fesztiválon elsőként a mi óvodásaink 

adták elő a Vásáros című népi játékot; nagy sikert arattak 

vele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt követte a vezekényi óvodások zenés-táncos 

összeállítása,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
majd a feketenyékiek léptek színre, 

Advent a Mesevilág óvodában 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

végül 

a hidaskürti 

néphagyomá

nyőrző 

óvodások 
szerepeltek. 

 
 

A színvonalas és hangulatos fellépések után 

meglepetést is tartogattunk a sok ügyes kisgyermek 

részére: Benes Ildikó és Pőthe István, a komáromi 

színház művészei közreműködésével  nagyon jól  

szórakozott 

a fesztiválon  

jelenlévő sok kis 

óvodás és 

a vízkeleti magyar 

alapiskolások, akik 

mindig kedves 

vendégei 

a fesztiválunknak. 

 

          Az előadások 

után a gyermekek és 

vendégeink jóízűen 

elfogyasztották a sok 

finom süteményt és  

             

 
 
 
édességet, amelyet 

szakács nénink és 

a szülők 

biztosítottak be. 

Köszönet nekik 

érte!   
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Megérdemlik, hogy köszönetképpen itt álljon a nevük, 

hogy falunk lakói is megismerjék támogatóinkat:  Bózsing 

Erika, Mészáros Szilvia, Deák Andrea, Horváth Judit, 

Nagy Annamária, Lovas Xénia, Prágai Lídia, Husár Lívia, 

Uhrík Danka, Koribská Marta, Tóth Klaudia, Bezeková 

Renata, akiktől ezúttal a legtöbbet kaptuk. 

           Advent első hétfőjén meggyújtottunk egy gyertyát 

az adventi koszorúnkon. Nagy áhítattal nézték a Mesevilág 

óvoda kis lakosai, hisz karácsonyra készülni nagyon jó.  

Amikor egy héttel később meggyújtottuk a második 

gyertyát, már egy valódi karácsonyi vásárt tudhattunk 

magunk mögött. Óvodánk közössége illatos mézeskalácsot 

készített eladásra. Ügyes kezű anyukáink, Uhrík Danka, 

Deák Andrea, Nagy Annamária, Lovas Xénia, Mészáros 

Szilvia, Horvát Judit, Farkas Jana, Kováč  Marcela, 

Kadlečíková Natália karácsonyi díszeket készítettek. Dora 

Nikoletta pedig hatalmas műanyag házikót ajándékozott 

gyermekeinknek, amelyet tavasszal vesznek majd birtokba 

a játékos kis emberkék.  

         A Mikulásváró adventi 

vásáron a résztvevők asztalunknál a 

finom forralt bort is megkóstolhatták, 

melyhez a bort Nagy Pál 

polgármesterünk ajándékozta.  

            A Híd galántai járási 

szervezete elnökének, Feketenyék 

polgármester asszonyának 

köszönjük a 200 eurós összeget, 

melyet vásári alapanyagokra 

fordítottunk. 

             A Mikulás érkezését 

óvodánkban megelőzték a róla szóló 

történetek, legendák. Amikor 

gyermekeink nagy örömére 

megérkezett az óvodába, versekkel, 

dalokkal fogadtuk.          Ki-ki 

megkapta a maga csomagját. Délután  

még sok kérdés merült fel a gyerekek körében: Vajon 

a Mikulás a kéményen keresztül jött-e be az óvodába? 

Milyen lehet a Mikulás háza; elmegyünk-e egyszer oda? 

Meggyújtottuk az adventi koszorún a harmadik 

gyertyát.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Leírni sem tudom, mit jelent, amikor a csillogó 

gyermekszemek őszinteségével kívántak ajándékot 

a Jézuskától: Barbi babát, meseházat… 

Csoportszobáink ünnepi díszben pompáznak, 

karácsonyi énekek szólnak, együtt munkálkodik kicsi és 

felnőtt… A gyermekek a karácsonyi meglepetéseket 

készítik nagy buzgalommal, miközben a  karácsonyi 

ünnepségre készülünk.  Egyelőre csak annyit árulok el, 

hogy lesznek majd táncos lábú kis hóemberek, lesz 

betlehemes pásztorjáték és... – a többi még titok .  

           Ünnepi, fenyőillatú gyertyafénnyel és nagy 

szeretettel várunk minden kedves szülőt, nagyszülőt, 

érdeklődőt karácsonyváró ünnepünkre, amelyet 2016. 

december 22-én, csütörtökön tartunk, délután 15.45 órai 

kezdettel az óvodában. 

          Óvodánk minden kis polgára és dolgozói 

nevében boldog karácsonyi ünnepeket kívánok 

községünk  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minden lakosának, a gyermekeknek pedig sok ajándékot 

és meleg szeretetet! 
 

Pékné Lovas Éva, a Mesevilág óvoda igazgatónője 
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Cink – cink! Počujete tie krásne zvuky? Cítite tie 

príjemné vône? Áno, je tu čas Vianoc, najkrajšie obdobie roka, 

ku ktorému patria rozţiarené detské očká, spomalenie nášho 

uponáhľaného ţivota, ale je tu aj čas bilancovať. Ako sme ţili, čo 

sme pozitívne urobili? 

       My sa pri hodnotení vrátime aţ k septembru. Náš školský 

rok sa rozbehol plnou parou vpred a to doslovne. Okrem toho, ţe 

sa venujeme výchovno-vzdelávaciemu procesu, naloţili sme si 

toho aţ – aţ.  

       Vrátime sa k prvej veľmi 

vydarenej akcii. Hneď v úvode povieme, 

ţe veľká vďaka patrí našim mamičkám, 

Obecnému úradu v Čiernom Brode 

a milým obyvateľom obce Čierny Brod 

i okolitým obciam. Len vďaka nim 

mohol KOLÁČIKOVÝ DEŇ dopadnúť 

tak super, ako dopadol. Pred školou 

v improvizovanej cukrárničke sme sa  

stretli pri koláčikoch, čaji i kávičke. Počasie sa mohlo na nás 

usmievať viac, ale nám to nevadilo. Hrial nás dobrý pocit 

z vydarenej akcie a nám uţ neostáva nič iné len povedať veľké 

ĎAKUJEME. 

       Naši malí ţiačikovia z 2., 3. a 4. ročníka sa zúčastnili 

v mesiaci októbri plaveckého výcviku v Šali. Obrovský bazén a 

inštruktori urobili na malých neplavcov veľký dojem. O pár dní 

sa z detičiek, ktoré mali problém s vodou,  stali malí plavci. Tieţ 

si utuţovali svoje zdravie. A o tom nám predsa ide.  

       Planéta Zem ţaluje. Jej obyvatelia, teda my, sa k nej 

správame veľmi macošsky. Je veľmi dôleţité, aby sme i naše deti 

viedli k ekologickému zmýšľaniu. Preto sme navštívili veľmi 

kreatívnu výstavu v Detskom múzeu v Bratislave. Čakali nás tam 

dve lektorky, ktoré  zapájali deti do tvorivých úloh a tieţ ich 

v tvorivých dielňach naučili vyrábať veci z predmetov, ktoré 

patria do odpadu. A tak si deti odniesli domov peňaţenky, ktoré 

si vyrobili samy, ale i nové vedomosti, ktoré získali. Výstavu im 

spestrili modely záchranárskych áut, v ktorých sa cítili ako hasiči, 

policajti či zdravotníci. 

       Pekné jesenné počasie vyuţili ţiaci prvého stupňa na 

vychádzku na vrch Zobor. Bola to príjemná túra a naši malí 

Zobor veru zdolali. Veď tento kúsok peknej prírody nie je tak 

ďaleko od nás, preto by sme mali prírodu i históriu Nitry poznať.      
 

Z histórie by sme sa mali poučiť, preto naša ďalšia 

exkurzia viedla do Múzea holokaustu v Seredi. Novootvorené 

múzeum je veľmi zaujímavé a veru na človeka, čo len trochu 

znalého histórie, musí zapôsobiť. Aj naši ţiaci 7., 8. a 9. ročníka 

prejavili o expozíciu veľký záujem a pani lektorka nás pochválila, 

ţe s takým záujmom sa dávno nestretla. Veríme, ţe exkurzia 

splnila svoj cieľ. 

 

Z činnosti našej školy 
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A bol tu Halloween. Ako kaţdoročne, aj v tomto 

školskom roku bola naša chodba na prízemí vyzdobená 

tekvičkami od výmyslu sveta. Naše deti sú tvorivé, preto 

sa vţdy môţeme na ne spoľahnúť. Pani učiteľky prvého 

stupňa a vychovávateľky školského klubu prišli na 

myšlienku uskutočniť lampiónový sprievod. Celé  

popoludnie vyrábali v školskom klube lampióny a večer, 

keď sa uţ začalo stmievať, vydali sa dedinou na malú 

prechádzku s lampiónmi. Podporili nás rodičia i starí 

rodičia. Bola to vydarená akcia. 

       Ďalšia naša exkurzia smerovala opäť do 

Bratislavy. Na výstavu COSMOS v Inchebe. Ţiaci sa na 

nej mohli vzdialiť z našej planéty, preţívať to, čo preţívali 

kozmonauti, oboznámili sa s kozmickou technikou 

a všeličím iným. Výstava na ţiakov veľmi zapôsobila.  

       Okrem toho naši ţiaci i športovali. Chalani 

druhého stupňa sa zúčastnili turnaja vo futsalle. 

V obvodnom kole sa umiestnili na štvrtom  mieste. 

       Navštívil nás tieţ i spevák VIKTOR, ktorý 

zaspieval deťom pesničky zo svojho CD. Jeho vystúpenie 

bolo veselé i poučné. Venoval  sa všetkým nástrahám, 

ktoré číhajú na naše detičky. Radi ho opäť uvítame.  

       Naši malí ţiačikovia I. stupňa navštívili hasičov v 

Galante. Tí uţ deti čakali. Ukázali im hasičskú techniku, 

porozprávali zaujímavosti zo ţivota hasičského zboru. 

Moţno i z našich chlapcov sa raz stanú hasičskí 

záchranári.       

Prvý december je Dňom červených stuţiek. Uţ sa na škole 

stalo tradíciu, ţe si pripomíname tento deň, deň boja proti 

AIDS. Na škole je zrealizovaná nástenka s touto 

tematikou, deti prispievali drobnými peniaţtekmi, ktoré 

budú odoslané na UNICEF a veľa o tejto téme besedovali. 

       V krásnom predvianočnom čase sa aj my chystáme 

na čas radosti. Pripravili sme sa na vianočné trhy, ktoré 

zorganizoval Obecný úrad v Čiernom Brode. Opäť nám 

veľmi pomohli naše šikovné mamičky, ktoré nám napiekli 

a aj zhotovili pekné predmety. ĎAKUJEME. 

      Žiaci 9. ročníka pripravili mladším spoluţiakom 

Mikuláša, ktorý ich obdaroval sladkosťami. 

      Čaká nás ešte pekné podujatie Netradičné 

Vianoce. Zídeme sa v telocvični pri vianočnom stromčeku 

a peknom kultúrnom programe. Všetci veríme, ţe do 

budúceho roka vykročíme šťastnou nohou.  

       Dovoľte nám, aby sme vám na záver venovali pár 

veršov: 
 

Všade znie ozvena vianočného ticha. 

Odniekiaľ z tmy mráz do okien dýcha. 

Sviečka i prskavka v našich očiach žiari,  

prišiel čas obrátiť list v starom kalendári. 

KRÁSNE VIANOCE a ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK! 
 

Mgr. M. Miháliková 

Mgr. M. Funtalová 
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1849. október 6. beírta magát a magyar 

történelem gyásznapjai közé. Azóta is minden évben, ahol 

magyarok élnek a Földön, megemlékeznek erről a napról.  

Az 1848-49-es szabadságharc a világosi 

fegyverletétellel ért véget. A császári haditörvényszék 

ítélete alapján Aradon október 6-án kivégezték a magyar 

honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét. Így lett 

nemzetünk vértanúja Aulich Lajos, Damjanich János, 

Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner 

György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, 

Nagy - Sándor József, Pöltenberg Ernő, Sweidel József, 

Török Ignác és Vécsey Károly. Pesten ezen a napon 

végezték ki Battyhyány Lajos első felelős magyar 

miniszterelnököt is. Mártírok voltak ők, hiszen 

a legdrágább kincsüket, az életüket adták olyan magasztos 

eszmékért, mint szabadság, függetlenség. Méltán 

nevezzük őket nemzetünk büszkeségeinek. 

Emlékeznünk kell rájuk, ismernünk kell történelmünk e 

gyalázatos időszakát, nehogy arra ítéltessünk, hogy újra 

átéljük azt.   

Mi, vízkeleti polgárok is megemlékeztünk róluk. 

Községünkben már hagyománnyá vált, hogy a Csemadok 

helyi alapszervezete minden évben megemlékezik az aradi 

vértanúkról. A gyásznapi emlékezés ünnepi szentmisével 

kezdődött a Szent Anna római katolikus templomban. Dr. 

Szlávik Antal plébános úr idén is, mint minden évben, 

részletes pontossággal mesélte el az akkori eseményeket, 

és aprólékosan ismertette egy aradi vértanú életútját. Idén  

           

 

 

 

 

 

 

 

Vértanúinkra emlékeztünk 

a választás Kiss Ernő altábornagyra esett. Megtudtuk, 

hogy halálos ítéletét kötél általi halálról - ami 

a legmegalázóbb kivégzésnek számított - golyó általi 

halálra módosították, mert ő nem vezényelt császári 

csapatok ellen harcoló csapatokat. Az első lövés a vállába 

hatolt, ezután saját maga vezényelt újra tüzet 

a tanácstalan kivégzőosztagnak, majd a halálos ítéletet 

közvetlen közelről hajtották rajta végre. A kivégzést 

követően tisztiszolgája hantolta ki, és álnéven temette el 

az aradi temetőben. Végső nyughelyére az eleméri 

templomban lelt, melyet ő maga építtetett 1846-ban.  

Az ünnepi szentmisét követően a megemlékezés 

a kultúrház előtti kopjafánál folytatódott, ahol 

a Harmónia éneklőcsoport előadásában felcsendültek 

a Szózat dallamai. Ezt követően Pék Éva tanítónő 

felidézte a szabadságharc eseményeit, majd elhelyezték 

a kopjafánál az emlékezés koszorúit és mécseseit - Nagy 

Pál polgármester, Horváth István alpolgármester, a helyi 

MKP képviseletében Kubik Ferenc és Serczel Ildikó, 

a Csemadok alapszervezete nevében Kozma Géza és 

Csillag Anita koszorúzott, majd a helyi alapiskola 

kisdiákjai is megkoszororúzták a kopjafát. Utána 

a résztvevők mécseseket helyeztek el a kopjafánál.       

     Az ünnepi megemlékezés a Himnusz közös 

eléneklésével ért véget. Ilyen ünnepek alkalmával az 

emberben felötlik, vajon napjainkban milyen üzenete 

van a szabadságharc végkimenetelének? Nehezen 

értelmezhető, kusza világban élünk. Látjuk, hogy  

 

Európa-szerte folyik a nemzetrombolás, 

a nemzeti egység fellazítása, nemzetek 

sokaságának elegyítése. Ezek a jelenségek 

beláthatatlan következményekkel bírnak. Félő, 

hogy gyermekeink, unokáink élete majd egy 

nem kívánt, félelmekkel teli bizonytalan 

jövőben fog folyni. A nemzetben való 

gondolkodás igényét talán időszerű lenne életre 

kelteni itt, a Felvidéken is! Hiszen összetartó 

közösség nélkül nincs szabadság és nincs 

függetlenség. Kazinczy Ferenc mondotta: 

,,Nyelvében él a nemzet!„„ Mi, felvidéki 

magyarok, vajon kinek a nyelvében élünk?  
                                                                                                                                       

Zaťko Laura  
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IX. Harmónia Népzenei Találkozó Vízkeleten 

           A Csemadok helyi  alapszervezete idén már IX. 

alkalommal rendezte meg a Harmónia Népzenei 

Találkozót, melynek közösségteremtő ereje van, ezt az 

eltelt évek igazolták. Mivel ez a találkozó kétnapos, így a 

programja is változatos volt, és minden korosztályt 

megszólított. 

           Pénteken délelőtt a vízkeleti Bodri Béla amatőr 

festő kiállításának megnyitójával kezdődött a kétnapos 

fesztivál. Majd a Kuttyomfitty Társulat az – Ördöngős 

dudás - című mesejátékot adta elő a nemeskosúti, a 

feketenyéki, a hidaskürti és a helyi kisiskolásoknak.  A 

társulat tagjai fergeteges hangulatot teremtettek, melyet a 

szépszámú közönség, a kb. 140 kisgyermek vastapssal 

jutalmazott. Öröm volt nézni a csillogó, tiszta, csodálkozó 

gyermekszemeket, ők még hisznek a mesében… 
 

 
  

 
   

A fesztivál másnapján, szombaton a környékbeli 

csoportokat láttuk vendégül.        

A gálaműsorban fellépett a Nemeskosúti Gyöngykaláris 

Éneklőcsoport,  
 

 
 

a Hidaskürti Női Éneklőcsoport,  
 

 
 

továbbá a Bicskás zenekar, a Rozmaring Vegyes 

Éneklőcsoport és a Mátyus Néptáncegyüttes 

Felsőszeliből,  
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valamint a hazai Harmónia Női Éneklőcsoport  
 

 
 

 és Bognár Hajnalka szólóénekes.  

 

A találkozót megtisztelte 

jelenlétével Botló Péter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

és Vígh Sándor a Csemadok 

Galántai Területi  

Választmányának képviseletében, Nagy Pál polgármester 

és Horváth István alpolgármester.  

Szombaton koraeste a vízkeleti kultúrházban 

megelevenedett a múlt. Szívet melengető öröm volt látni 

és hallani, hogy él még a magyar népdal, a néptánc, a 

népzene. S amíg a népművészeti csoportok ilyen tiszta 

szívből, felszabadultan, lelkesen művelik a csodát, mely  

         

 

         

       

 

csak a mi birtokunk, ezt kaptuk örökül őseinktől, s a 

szellemi értéke felbecsülhetetlen, addig nincs baj. Mert ez 

az örökség nem eladó, el nem lopható, de megtanulható és 

továbbadható. S még lesznek olyan megszállott, önzetlen 

szakemberek, akiknek fontos, hogy a magyar népi kultúrát 

átörökítsék, addig baj nem lehet, mert a hagyományt élni, 

éltetni kell, hogy megmaradjon! 

A Harmónia Népzenei Találkozón résztvevő 

csoportok ezt teszik, melyért hálás köszönetünket fejezzük 

ki a csoportok vezetőinek – Modrovics Etelkának, Dömény 

Andreának, Renczes Balázsnak, Mészáros Magdolnának, 

Molnár Beátának, Óvári Máriának,  és a csoportok 

tagjainak, végezetül Bognár Hajnalkának, aki a Kodály 

Zoltán által gyűjtött népdalok talán két legszebbikét,  A 

csitári hegyek alatt és az Esti dalt c. énekelte el, ezzel is 

jelezvén, hogy a 2017-es év Kodály-év lesz.  
  

 
 

      Mivel a találkozó a 

Harmónia nevet kapta, így 

közös énekléssel ért véget, és 

ahogy a mester mondotta:  ,, 

megszólalt a nagy 

HARMÓNIA‟‟, - melyben 

mind egyek  voltunk, s ez az 

évenkénti vízkeleti találkozó 

nem titkolt célja!  
     

 

Végezetül a 

Csemadok nevében 

szeretném megköszönni 

Vízkelet Község 

Önkormányzata anyagi 

támogatását, mellyel 

hozzájárult a népzenei 

találkozó szervezési 

kiadásainak a fedezéséhez. 

                                                                                                                                          

Pék Éva           
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Bodri Béla  

amatőr festő kiállítása 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  A IX. Harmónia Népzenei Találkozó egyik 

érdekes kísérő rendezvénye Bodri Béla vízkeleti amatőr 

festő kiállítása volt, melyen 40 olajfestményét állította ki 

a kultúrházban. 

          A kiállítás megnyitóján így vallott magáról. – 

Amatőrként foglalkozom képek festésével, vagyis 

kedvtelésből, szakképesítés nélkül művelem ezt a 

tevékenységet. Akik ismernek, tudják, hogy az én tanult 

szakmám szobafestő. Nagyszombatban jártam iskolába 

1955-ben. Ott az egyik mesterem, aki hivatásos 

festőművész volt, gyakran megmutatta nekünk, diákoknak 

alkotásait, festményeit. Néha rajzok készítésével engem 

bízott meg, amit szívesen elvégeztem. Az ő munkái 

inspiráltak engem arra, hogy én is elkezdjek vászonra 

festeni. Tőle lestem el a technikákat, később pedig saját 

magamat képeztem e téren. 

           Majd olyan időszak következett az életemben, 

mikor a mindennapi munka mellett nem jutott idő képek 

festésére. Miután nyugdíjba mentem, több lett a 

szabadidőm, s úgy éreztem, újra leülhetek a vászon elé, és  

   

azzal foglalkozhatom, amit szeretek. Két éve egyre több 

időt töltök különböző témájú képek festésével. 

Vannak képeim, melyeket visszaemlékezés 

alapján festek. Például az egyik képen a Csehországban 

eltöltött időszakra emlékezem, ami 70 évvel ezelőtt 

történt, még a kitelepítés idején, mikor egész családunkat 

deportálták, akkor 7 éves voltam. 

        Örömöm telik abban, ha lefesthetem a 

családom. A szüleimről is készítettem egy festményt egy 

régi, megsárgult fénykép alapján, megörökítve 

fiatalságukat. Nagyon szeretek tájképet festeni, a 

természetet megörökíteni. A legnehezebb a portrék és 

az egész alakos képek festése, mivel ezek már nagy 

szakértelmet igényelnek, de én szívesen vállalom a 

kihívásokat, és megpróbálok a nehezebb feladatokkal is 

megbirkózni. 

        Szerencsés embernek mondhatom magam, 

mert nyugdíjasként a kedvtelésemnek hódolhatok. 

       Bodri Béla festményeinek kiállítását sokan 

megnézték, falubeliek, rokonok, barátok ismerősök, és 

mindenki elragadtatással nyilatkozott a képeiről. 

      A Csemadok alapszervezete vezetőségének 

nevében  köszönjük, hogy azt a gazdag képanyagot a 

rendelkezésünkre bocsájtotta, s kiállította a kultúrházban. 

Szeretettel kívánunk neki jó egészséget és további 

töretlen alkotókedvet. 
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Adventi   gyertyagyújtás 

             Advent, vagyis a karácsonyra való felkészülés, 

az év egyik legszebb időszaka. Jelképe, az adventi 

koszorú, amelyet már sok éve elkészítenek falunkban is 

a községi hivatal épülete előtt.  

A hagyománnyá vált ünnepi  közös  

gyertyagyújtásra a helyi Csemadok szervezésében 

advent első vasárnapján került sor. A szentmise után 

katolikus szertartás keretében és a hívek kíséretében 

Szlávik Antal plébános úr megszentelte és megáldotta a 

szimbólumot, az 

adventi koszorút, 

amiért ezúton  is 

szeretnénk neki 

köszönetet mondani. 

Az ünnepi hangulatot 

fokozta a Harmónia 

éneklőcsoport 

fellépése, az általuk 

énekelt karácsonyi  

 

dalokkal összekötötték a szertartás egyes részeit.  

Ez évben  csodálatos új karácsonyi dalokkal 

készültek erre a szép ünnepi alkalomra. Az első gyertyát 

egy volt énekkari tagunk, Olasz József gyújtotta meg. 

A hangulatos eseményen kb. hetvenen vettünk részt. 

Szívünkben várakozással, készülve az ünnepekre, meghitt 

hangulatban tértünk haza otthonainkba.  

        A Csemadok vezetősége nevében kívánunk 

mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és 

nagyon boldog új esztendőt. 
                                                                                                                                               

Galambos Magdaléna 

                                                                                                                                                                                

Kerecsényi Éva 

Suttogás 
 

„Csak úgy magamban,  

halkan suttogom, 

legyen meghitt, boldog karácsonyom, 

legyen velem, kinek bánt hiánya, 

kitől a búcsú oly nagyon fájna, 

ajándék nem kell,  

minek a hűhó, 

ölelj és szeress, olyan őrült jó, 

üljünk csak csendben, bújj ide hozzám, 

mosolyogj, kedves, ne légy szomorkás, 

mesélj meséket, hogyan volt régen 

boldog gyerekként várni az éjjelt, 

ablakban állva lesni az angyalt, 

sarkig tárt szívvel várni a hajnalt, 

szánkón siklani havas hegy ormán, 

s örülni minden napnak egyformán, 

áldást mondani minden szép percért, 

s hálát rebegni békés életért“ 
 

Karácsonyi versikék 

Tihanyiné Tamás Ágnes 

Karácsonyi fohász... 
 

„Csengő, bongó Karácsony, csengő csüng a faágon. 

csengő szól és csilingel, szalad a sok kisember. 

Elhozzák az angyalok a 

gyönyörű, földi Mennyországot. 

Szól az ének, kiskarácsony, 

arany dió a faágon, a szívemet kitárom. 

Imát mondok, Uram, Néked, ne halványuljon égi fényed. 

Boldog legyen a Karácsony, s azután az lenne az álmom, 

áldás legyen a világon. 

Ne háborúzzanak az emberek, 

béküljenek az Istenek. 

Hallgasd meg imámat, kérlek, legyen áldott minden élet. 

Legyen minden embernek otthona, 

legyen boldog a gyermekek sora. 

Ne kelljen sohase félni, ne kelljen félelemben élni. 

Éljenek békében keresztények, muszlimok, 

ne azt hallgassuk, ki miért pusztított!!! 

Hallgasd meg, Istenem, imámat, kérlek. 

Tárd ki szíved, és így lesz boldog az élet. 

Legyen béke, míg a földön emberek élnek“ 

 

http://www.poet.hu/szerzo/Kerecsenyi_Eva
http://www.poet.hu/szerzo/Tihanyine_Tamas_Agnes
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Adventi hangoló 
 
Jólesik a szobából 

 hallgatni a szél dühön- 

gését, miközben az ember  

meleg teát kortyolgatva a elmúlásba rohanó esztendő 

dolgain elmélkedik. Megint mögöttünk egy időszak, 

újra adventi napoknak örvendezhetünk. 

Eljött hát az idő egy újabb számvetésre. 

Számvetésre, amely együtt jár mind a fizikai, mind a 

szellemi testünk újjáépítésével. Mindehhez szeretet, 

béke és nyugalom szükségeltetik. 

A karácsonyi várakozás méltó légkört biztosít 

dolgaink rendberakásához, amik mellett az év 

folyamán oly gyakran elsiklottunk, de legbelül 

bizony érezzük, másként is lehetne. Lelkünk bizony 

nyugalomra vágyik, s elérkezett az idő mérleget 

készíteni, mit tettünk helyesen, min tudnánk 

változtatva javítani, esetleg mi az, amit meg sem 

kéne tennünk. 

Ha nyugodt a lelkünk, önmagunkba fordulva 

megtisztulunk, tudunk majd egymással igazi 

odafigyeléssel beszélgetni, s bizony megértjük, hogy 

a boldogságot nem az esztelen pénzköltés, a semmire 

sem jó ajándékok sokasága hoz. 
   

       

 

 Mikor már lelkünbe 

beköltözött a karácsony, 

átadhatjuk magunkat a készü- 

lődés örömének. Szép zeneszót hallgatva, 

gyertyafény mellett áhítattal tudunk 

hozzátartozóinknak ajándékokat készíteni. 

Mindenkit biztosítanék, egyszer legalább próbálja 

ki, hogy a sajátkezűleg készített figyelmesség 

milyen hatást gyakorol szerettére. Egyedi, mert a 

kezünk mukája, szívünk, lelkünk és főleg 

a szeretetünk van benne. Ettől lesz minden 

tárgyunk szívvel és lélekkel telítve,  ekkor lesz 

igazán a karácsony a szeretet ünnepe. Igen, a 

szeretet, amely közel hozza egymáshoz az 

embereket, s a szeretet talán mindenre képes, csak 

akarnunk kell, hogy a szívükben helyet kapjon. 

Minden embernek békés, boldog, 

szeretetteljes karácsonyt kívánva idézném Wass 

Albert szavait: 

 
Szomolai Adrianna,  

a Manóvár kézműves  

tábor vezetője 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

„Karácsony készül, 

emberek! 

Szépek és tiszták legyetek! 

Súroljátok fel lelketek, 

Csillogtassátok kedvetek, 

Legyetek újra gyerekek, 

Hogy emberek lehessetek!“ 
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Karácsonyi kifestő / Vianočná omalovánka 
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Az őz 

 Az őzsuta 10 hónapig vemhes, ebből négy hónapot 

a megtermékenyített pete nyugvó állapotban van az 

anyaméhben, és csak azután indul fejlődésnek. Májusban, 

június elején tőbbnyire két barna alapon fehérfoltos gidát 

vet, amelyekre gondosan ügyel.  Kéthónapos korban 

a foltok eltűnnek, és a gidák barna színe sárgásba hajlik. 

Az őzsuta együtt tart gidáival, míg a bakok csak az 

üzekedés idején keresik a suták közelségét, majd télen, 

amikor csapatokba verődnek. A vegetációs időszakban 

nappal az őz keveset mozog, inkább takarásba húzódva 

pihen. Legelőre a késő délutáni, esti órákban jár ki, majd 

hajnalban, kora reggel visszatér pihenőhelyére.  

 

 
 

                                                                                                          

Az őz vadászatának a módjai a cserkészés, a lesről történő 

vadászás, valamint őzbakra párzás idején alkalmazható az 

őzhívás. Az őz hajtásban történő  vadászata tilos.  

Az őzhús leggyakoribb  

elkészítési módja a bográcsban  

főtt gulyás vagy pörkölt,  

de a serpenyőben sült  

őzgerinc is ínyencfalatnak  

számít.   

 

 

 

Horváth Tibor, 

a vadászszervezet elnöke      
                                                                

                 December van, é

     s a vadászidény 

     közepén járunk, 

     amely az  

apróvad  

szempontjából (értem itt a nyulat és a fácánt) csak két és 

fél hónapig tart. Ebből az időszakból nyúlra lényegében 

csak egy hónapot vadászunk, mivel nálunk már régen 

bevett szokás, hogy a nyulat csak a fogás után lőjük. 

Fácánra eddig három alkalommal vadásztunk, és az 

eredmény a tervezés szerint alakult,vagyis a tervezett 130 

darabból 80-at sikerült elejteni. A nyúlfogásra általában 

december 10-e körül kerül sor, mindig szombati napon, 

hogy elegendő hajtót és fogót tudjunk biztosítani a  fogás 

sikerének érdekében. Természetesen a  sikeres fogáshoz 

nélkülözhetetlen a megfelelő létszámú csapat és a 

kedvező   időjárási tényező, melynek hiánya az elmúlt 

évek során nem egy esetben keserítette meg 

a munkánkat. Mivel a nyúlfogás még előttünk van, annak 

eredményéről majd a következő cikkemben fogok 

beszámolni.  

            Az  elmúlt írásaimban röviden jellemeztem a két 

legfontosabb apróvadunkat, a nyulat és a fácánt, 

a mostani cikkemben szeretném közelebbről 

megismertetni legfontosabb nagyvadunkat, az őzet. 
Szlovákia erdeiben mindenütt honos ez a nemes vad. Az 

utóbbi években az erdőmentes mezőgazdasági 

területeken is sikeresen megtelepedett, ilyenkor mezei 

őzről beszélünk, ez azonban nem jelenti azt, hogy külön 

fajról lenne szó. A mezei őz télen sem húzódik az 

erdőbe, hanem a mezőgazdaságilag művelt földeken 

s annak szomszédságában található fás, bokros részekben 

keres menedéket. A vegetációs időszakban 

a mezőgazdasági kultúrnövények nyújtanak számára 

kellő takarást a lucerna, lóhere és egyéb pillangós virágú 

növény különösképpen megfelel igényeinek. Az őz 

hímjét őzbaknak, nőstényét őzsutának, amíg nem 

gidázott, őzünőnek nevezzük, szaporulata, az őzgida. 

A bakot a sutától szemre az agancsa különbözteti meg. 

Az őzbak minden évben ősz végén, tél elején leveti 

agancsát, de tavaszra (áprilisra-májusra) kinő az új 

agancs. Az agancs levetése után azonnal megkezdődik az 

új agancs növesztése, melyet fejlődése során finom 

szőrrel bevont ún. háncs borít. Az őzbak a  kifejlett 

agancsáról ledörzsöli a háncsot, sokszor fiatal 

facsemetékhez dörzsöli, amivel károkat okozhat. Az 

őzbak agancsa 6-8 éves korában kezd hanyatlani,amit az 

agancsán vesz észre a figyelmes vadász. A jó agancs töve 

vastag. A hanyatló bak visszarakott agancsának 

vastagsága általában nem változik. 
Az őzek párzása az időjárástól függően július második 

fele és augusztus első harmada közé esik. 

 

 



           Vízkeleti Újság – 2016. december        V. évfolyam                                               4. szám 

 
 

27 
 

   

   

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jegyek Halász Zsoltnál, Takács 

Editkénél és a vezetőség bármelyik 

tagjánál kaphatók.  Minden 

sportbarátot és érdeklődőt 

szeretettel várunk. 

           Kérem, ne feledjék, hogy a 

szilveszteri bál egyben támogató 
 
 

S p o r t h í r e k  
 
           A Galántai járásban véget ért 

a bajnokság. Felnőtt csapatunk a 12 

csapatos kiírásban a 6. helyet szerezte 

meg. Az őszi szezonban 13 meccset 

játszottunk, két forduló már tavaszról 

lett előre hozva, ugyanis csonka lett a 

bajnokság. Azért lett mindössze 12 

csapat, mert tavalyról egy csapatnak ki 

kellett esnie az utolsó osztályból, pedig 

nem jutott fel senki - ennek prózai oka 

van: nem tudták teljesíteni az előírtakat. 

A 22. meccs után az első hat csapat 

játszik a bajnoki címért, az utolsó hat 

a bentmaradásért.  Sok volt a sérülés 

a csapatnál. Volt, hogy csak 12 -en 

tudtunk elmenni a meccsre, annyian 

játszottunk. 

           Ez orvosolható lenne, ha nem 

kellene az "öregeknek játszaniuk", és a 

fiatalok is ott játszanának, ahol kellene.  

           Sajnos, ebben a materialista 

világban, amelyben élünk, ahová 

jutottunk, sokan már csak arra 

koncentrálnak, hogy mi jó nekik, kinek 

miből van haszna. Nem pedig azt nézik, 

hogy mit tehetnének egy közösségért, a 

faluért. Az a pár ember, aki ezzel 

foglalkozik, szabad idejét, pénzét és 

energiáját nem kímélve mindent 

megtesz azért, hogy a sport, a foci, a 

kultúra ezen része fennmaradjon.  

            Ami a terveket illeti: jövőre 

szeretnénk mindenképp az első három 

hely valamelyikén végezni, és a 

rájátszást megnyerni. Reméljük, ez az 

elképzelésünk megvalósul. 

            Az alapozást januárban 

kezdjük. Ami a csapatot illeti, 

Madarász Kornél visszamegy 

Galántára, Szarka Richárd munkaköri 

és egyéb okok miatt nem tud teljes tagja 

lenni a csapatnak. Erősíteni kell, de új 

neveket egyelőre nem tudok 

megnevezni, a mai  napon még nem 

tudjuk. 

A 2016-os év utolsó napján a 

kultúrházban ismét megrendezésre 

kerül a sporszervezet hagyományos 

szilveszteri bálja.             

          

 

 

 

 

bál is lesz!  

         A vezetőség nevében kívánok 

minden szurkolónknak nagyon 

boldog karácsonyt! 

 

                                Halász Zsolt, 

a sportszervezet elnöke 
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                              Samospráva obce   

                 Čierny Brod  a redaktorky 

         Obecných novín Vám želajú veselé  a štedré    

                     vianočné sviatky   

a šťastný nový rok  2017. 

 

Vízkelet Község Önkormányzata  

       és az újság szerkesztői ezúton kívánnak  

            minden kedves olvasónak békés,  

      boldog karácsonyi ünnepeket                  

és  sikerekben gazdag  

új esztendőt. 


