
           Vízkeleti Újság – 2017. március           VI. évfolyam                                               1. szám 

 
 

1 
 

2017. március                                                            VI. évfolyam                                1. szám                     Ára:  0,- € 

 

 

Kiadja:  Vízkelet Község Önkormányzata                www.ciernybrod.sk                           Vydáva:   Obec Čierny Brod 
e.mail: obecciernybrod@stonline.sk,                             EV 5362/16               925 08  Čierny Brod č. 1              
tel.: 031-7848191, 031-7020755           ISSN 2453-8108    IČO: 00305880 
             

Megjelenik: negyedévente                  Vychádza:  štvrťročne 
         Szerkesztők/Redaktorky:  Kováč Marcela, Pék Éva 

 

  
 
 

 
 

 
  
 

  
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
    
    

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

OBECNÉ NOVINY  -  marec 2017                              VI. ročník                             1. číslo                       Cena: 0,- €

http://www.ciernybrod.sk/
mailto:obecciernybrod@stonline.sk


           Vízkeleti Újság – 2017. március           VI. évfolyam                                               1. szám 

 
 

2 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! 
 

Prajeme Vám veselé veľkonočné sviatky! 
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Tisztelt Olvasók, kedves Vízkeletiek! 

Egy évvel ezelőtt arról tájékoztattam Önöket, hogy a képviselő-testület 2015-ben nem fogadta el az új községi 
bérlakások építését, továbbá a közmegvilágítás felújítását. 
 A 2017-es évet nagy tervekkel és friss lendülettel kezdtük. A tavalyi év végén községünk  közmegvilágítása 
önköltségből felújításra került. A régieket új, takarékos világítótestekre cserélték 60.000 euró értékben. 
 A képviselő-testület elfogadta az új bérlakások építését. Elkészültek a tervek, és leadtuk a pályázatokat. Bízunk benne, 
hogy a pályázatunk sikeres lesz, megkapjuk a kért anyagi támogatást, és még ebben az évben megkezdhetjük a bérlakások 
építését. 
 Januárban pályázatot nyújtottunk be az új óvoda építésére, amely a helyi  alapiskola udvarában, az ebédlő mellett 
helyezkedne el. Az első körben a 147.000 euró anynagi támogatást az illetékes szervek már elfogadták. Most a kérvények 
értékelése második szakaszának eredményeire várunk. Ha az is sikeres lesz, akkor 2018 tavaszán elkezdődhet az építkezés. 
 2017 májusában tervezzük  a Nagyfödémesi és a Kereszt utca útburkolatának felújítását, amelyre új aszfalszőnyeg 
kerül. 
 Az Iskolaügy Minisztérium anyagi támogatásának köszönhetően ebben az évben került sor az alapiskola épületén lévő 
ablakok cseréjére 50.000 euró értékben. Ezt a pályázatot még 2015-ben nyújtottuk be. 
 Ebben az évben a községünkben lévő kamarerendszer kibővítésére is kaptunk anyagi támogatást 10.000 euró értékben.  
Ezáltal majd növekszik  falunk közbiztonsága. 
 A Kormányhivataltól a kisebbségi kultúra támogatására 2.500 euró támogatást nyertünk. Ezenkívül kisebb összegeket 
kaptunk a Nagyszombati Kerületi Hivatalból is. 
 További beadott pályázataink: 
- az alapiskola épületének bővítésére – új tantermek kialakítására 
- új lelátó építésére a helyi sportpályán stb. 
A kérvények eredményességéről fokozatosan tájékoztatom Önöket. 
 Sajnálatos módon, községünkben olyan pletykák kaptak szárnyra, hogy a helyi magyar alapiskola bezárását tervezem. 
Ez nem igaz. Az illetékes szervekhez soha nem küldtem ezzel kapcsolatos kérvényt, semmi olyan intézkedést nem tettem, 
amely az alapiskola bezárásához vezetne, és a képviselő-testületi ülések tárgyát sem képezte. Sőt! Amióta a község 
polgármestere vagyok, az alapiskolát anyagilag rendszeresen támogatjuk – új padokat és asztalokat vásároltunk, a tantesületi 
szobát felújítottuk, a napközis osztályokba új bútorokat vettünk, valamint a szülők segítségével kicseréltük a világítótesteket. 
 A közelgő húsvéti ünnepek alkalmából falunk minden lakosának kellemes ünnepeket, jó pihenést és  a nőknek sok vizet 
kívánok. 

Nagy Pál polgármester 

 

Vážení Čitatelia, milí Čiernobrodčania! 
 

Pred rokom som Vás informoval o tom, ţe v roku 2015 poslanci obecného 
zastupiteľstva neschválili výstavbu nových nájomných bytových domov, rekonštrukciu verejného osvetlenia 
atď.  

Rok 2017 sme začali s veľkými plánmi a plným nasadením. Ku koncu roka 2016 
sme z vlastných finančných prostriedkov vymenili verejné osvetlenie za úspornejšie ledkové v celkovej  
sume 60.000,-€.  
Poslanci súhlasili s výstavbou nových nájomných bytových domov. Vyhotovili sa projekty a podali  

sme ţiadosti na schválenie finančných prostriedkov. Verím, ţe budeme úspešní a peniaze dostaneme a ku konci roka môţeme 
zahájiť výstavbu. 

V januári sme podali projekt na výstavbu novej škôlky, ktorá by bola umiestnená v areály základnej školy, hneď vedľa 
jedálne. V prvom kole nám schválili finančné prostriedky v celkovej výške 147.000,-€. Teraz čakáme na druhé kolo. V prípade, 
ţe budeme úspešný, tak na jar roku 2018 môţeme začať s jeho výstavbou. 

V máji toho roku sa bude realizovať  rekonštrukcia dvoch ciest a to konkrétne Veľkoúľanskej a Kríţnej, kde sa po celej 
dĺţke natiahne nový asfaltový koberec. 

Na budove základnej školy sa staré okná vymenili za nové, vďaka finančným prostriedkom Ministerstva školstva 
vyčlenených na havarijný stav v celkovej finančnej čiastke 50.000,-€. Táto ţiadosť  o finančný príspevok bol podaný ešte 
v roku 2015. 

Tento rok nám odsúhlasili peniaze na rozšírenie kamerového systému v celkovej výške 10.000,-€,  takţe pribudnú 
kamery na monitorovanie ďalších miest v obci.  

Získali sme peniaze z Úradu vlády - kultúra národných menšín v sume 2.500,-€ a mnoho menších finančných 
prostriedkov z nášho kraja. 

Ďalšie podané žiadosti o finančný príspevok:  
- na nadstavbu základnej školy, aby sme vedeli vytvoriť učebne pre našich ţiakov,  
- na výstavbu tribúny pre slovenský futbalový zväz atď.  
O priebehu týchto projektov a výsledkoch Vás budem pravidelne informovať. 

Ţiaľ, v obci sa rozšírili klebety, ţe mám v pláne zatvoriť základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským. Nie je to 
pravda. Nikdy som príslušným úradom neposlal ţiaden list, v ktorom by som ţiadal o jej zatvorenie. Nikdy som nepodnikol 
ţiadne kroky, ktoré by smerovali k jej zatvoreniu a ani obecné zastupiteľstvo o jej zatvorení nikdy nerokovalo.  Naopak. 
Dokonca od svojho nástupu na funkciu starostu obce, sme pravidelne investovali finančné prostriedky do školy. Nakúpili sme 
nové lavice a stoly, renovoval sa kabinet pre učiteľov, nakúpil sa nábytok do školských klubov a s podporou rodičov sa 
vymenili osvetľovacie telesá v škole. 

S príchodom veľkonočných sviatkov Vám prajem veľa oddychu, ţenám veľa vody a príjemné preţitie sviatkov. 
 

Ing. Pavel Nagy, starosta obce 
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2017. január 1. és március 31. között  / v období od 1. jan. do 31. marca. 2017 
 

 

 

10. életévét betöltötte:         Mészáros Enrico, Filo Adam, Mészáros Zoltán   

10 roční:  

 

20. életévét betöltötte: Čeleda Martin, Dömény Kevin, Kelecsényi Áron, 

20 roční: Szolga Ádám, Bognár Hajnalka, Lovas Vivien 

 

30. életévét betöltötte: Putyera Veronika, JUDr. Sercel Denisa,  

30 roční:  Šárkány Michal,  Farkas Veronika, Galambos Péter, 

 Lipovský Marián, Ürge Diana, Farkas Andrea 

   

40. életévét betöltötte: Haver Zsolt, Popluhár Mónika, Tumma Darina,  

40 roční Popluhár Éva, Lovas Xénia, Miklós Klaudia, 

 Renczes Daniela 
    

50. életévét betöltötte: Cservenka Péter, Bergendi Mária, Tanko Tibor,   

50 roční:  Pongrác Mónika, Lakatošová Božena, Major Daniel, 

 Farkas Mária, Bíró Edit, Mészáros Tibor, Plancsík Oskár 
 

60. életévét betöltötte: Pavel Tibor, Modrocky Erzsébet, Kelecsényi Sándor,    

60 roční:  Csóka Mária, Prágai Erzsébet, Kelecsényi Ilona, 

 Culinka Zsuzsanna, Nagy Katalin, Ötvös József  
   

70. életévét betöltötte: Kelecsényi Éva, Abari Erzsébet, Lukács Júlia,   

70 roční:  Deák Margit, Anda Géza, Lakatos Sándor, Mezei Ilona 
 

75. életévét betöltötte: Pavlacska Piroska, Nagy Nesti 

75 roční:  
 

 

80. életévét betöltötte: Olasz Erzsébet, Kürtösy Mária, Prágai Márta, 

80 roční: Prágai Irén, Kiss Sándor, Nagy Endre 

 

85. életévét betöltötte: Király Valéria, Cehlárik Aurélia 

85 roční:  

 

 

 

 

 

 

 

   Kerek születésnapjukat ünneplő lakosaink / Naši jubilanti : 

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

- Szolga Dávid            Szolga Klaudia és Szolga Eduard 
 

 
 
 
   
 
  
 
  

 

- Renceš Ferenc                  - František Renceš 

  január 13-án 84 éves korában                    dňa 13. januára   vo veku  84 rokov 

 

- Šárkány István                  - Štefan Šárkány 

  január 25-én 65 éves korában                    dňa 25. januára   vo veku  65 rokov 

 

- Tobolka szül. Rehák Etela    - Etela Tobolková rod. Reháková 

  február 11-én 77 éves korában                    dňa 11. februára   vo veku  77 rokov 

 

- Abari Miklós                  - Mikuláš Abari 

  február 17-én 69 éves korában                    dňa 17. februára   vo veku  69 rokov 

 

- Fehérváry szül. Jaššó Zsuzsanna               - Zuzana Fehérváryová rod. Jaššová 

  február 21-én 85 éves korában                    dňa 21. februára   vo veku  85 rokov 

 
 

 

 

                                                                           

                      

 

 

 

  
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Örökre eltávoztak közülünk                    Navždy nás opustili : 

 

NYUGODJANAK  BÉKÉBEN. ČESŤ ICH PAMIATKE. 

Nagy örömmel köszöntjük újszülötteinket / Vítame novorodencov : 
akik 2017. jan. 1-e és március 31-e között születtek   / narodených od 1.1.2017 do 31.3.2017 

A GYERMEKÁLDÁSHOZ SZÍVBŐL GRATULÁLUNK, GYERMEKÜK FELNEVELÉSÉHEZ SOK EGÉSZSÉGET, ERŐT 

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

    Házasságot kötöttek:                    Manželstvo uzavreli : 

Jurík Alena  és  Bondor Zoltán   -  2017.01.27. 

Boros Zsuzsanna és Boros Szabolcs  -  2017.03.07.  

Lancz Mónika és Mgr. Juhász Gregor   -  2017.03.18. 

Alena Juríková  a Zoltán Bondor   -  27.01.2017  

Zuzana Borosová  a Szabolcs Boros   -  07.03.2017 

Monika Lanczová  a Mgr. Gregor Juhász  -  18.03.2017 

SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!   /  PRAJEME VÁM VEĽA ŠŤASTIA! 
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Lakosság nyilvántartási adatok a 2016-os 

évre 

2016. december 31-i adatok 

állandó lakhellyel rendelkező lakosok száma:   

1605  

- ebből nő:   803,  férfi:   802 

gyerekek 0-tól 18 éves korig:   255 

nők 18-tól 62 éves korig:   529 

férfiak 18-tól 62 éves korig:    559 

nők 62 év felett:     160 

férfiak 62 év felett:     102 
 

2016 – ban 
 

a születések száma:       22 

a házasságkötések száma     14 

az elhalálozások száma:      13 

az állandó lakhelyre jelentkezők száma:    26 

az elköltözöttek száma:      33 

 

Štatistika – prehľad z evidencie obyvateľstva 

za rok 2016 

údaje ku dňu 31.12.2016 

občania s trvalým pobytom:            1605 

                  - z toho ženy:  803, muži: 802 

deti od 0 do 18 rokov:   255 

ženy od 18 do 62 rokov:   529 

muži od 18 do 62 rokov:   559 

ženy od 62 rokov a vyššie:   160 

muži od 62 rokov a vyššie :   102 
 

v roku 2016 
 

počet narodených detí:     22 

počet sobášov:      14 

počet zomrelých:      13 

počet prihlásených na trvalý pobyt:    26 

počet odsťahovaných:     33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Közelgő események 
 

2017.04.22. – A hegyi kápolna felszentelése 

2017.04.29. – Májusfaállítás  

2017.05.14. – Anyák Napja 

2017.06.03. – Gyermeknap  

2017.06.17. – Gulyásfőzőverseny  

2017.07.01. – FALUNAP  

Blížiace sa akcie 
 

22.04.2017 – Posvetenie heďskej kaplnky 

29.04.2017 – Stavanie mája 

14.05.2017 – Deň matiek 

03.06.2017 – Deň detí 

17.06.2017 – Súťaž vo varení guláša 

01.07.2017 – Obecný deň 

 

Felkérés 
 

Felkérjük falunk lakosait, hogy aki 

rendelkezik régi fényképekkel, bármilyen falunk 

múltjával kapcsolatos dokumentációval, 

képeslappal, kérjük, hozza be a helyi községi 

hivatalba  lemásolás céljából, mivel községünkben 

tájház  kialakítását tervezzük, ahol ezeket 

a dokumentumokat, képanyagokat szeretnénk 

kiállítani. 

Valamint tervezzük egy, a falunk múltját, 

történetét bemutató könyv kiadását is. 

Együttműködésüket előre is köszönjük. 
 

Požiadavka 
 

Poprosíme našich občanov, ktorí majú vo 

vlastníctve staré fotky, dokumenty súvisiace 

s minulosťou našej obce, resp. pohľadnice, aby 

nám ich priniesli na miestny obecný úrad na 

prekopírovanie, nakoľko obec má v pláne vytvoriť 

dom ľudového bývania, kde by predmetné 

dokumenty boli vystavené. 

Ďalej plánujeme vydať aj knihu zaoberajúcu 

sa s minulosťou našej obce.  

 

Vašu spoluprácu vopred ďakujeme. 
 

A temető nyitvatartási ideje 

Nyári nyitvatartás : 

április 1-től szeptember 30-ig     7:00 - 21:00   ó. 
 

Otváracie hodiny cintorína 

Letná prevádzka : 

od 1. apríla do 30. septembra     7:00 - 21:00   hod. 

 

mailto:vizkeletiujsag@gmail.com
mailto:vizkeletiujsag@gmail.com
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Deň učiteľov 

 Dňa 28. marca 2017 v mene 

Samosprávy obce Čierny Brod, Ing. Pavel 

Nagy, starosta obce slávnostne privítal všetkých 

pedagógov, učiacich v obci Čierny Brod a aj 

pedagógov na dôchodku. Za mimoriadny prínos 

v oblasti výchovy a  vzdelávania boli odmenení 

Ďakovným listom a kvetom.  

Tento deň dal práleţitosť aj na udelenie 

Ceny starostu obce Mgr. Márii Mihálikovej, 
učiteľke ZŠ Čierny Brod za celoţivotné 

pedagogické úspechy dosiahnuté na základnej 

škole v Čiernom Brode, za vzdelávanie 

mládeţe a vzornú výchovu. 
 

Takto znel príhovor starostu obce k Mgr. Márii Mihálikovej: 
 

„Milí prítomní hostia, dovoľte mi, aby som Vám predstavil 
osobnosť istej pani učiteľky, jej pracovné úspechy a pracovný ţivot. 

Pochádza zo Spišskej Novej Vsi. Po úspešnom absolvovaní 
tamojšieho gymnázia pokračovala vo vysokoškolskom štúdiu na 
Pedagogickej fakulte v Nitre. Vybrala si študijný odbor slovenský jazyk 
a literatúra a dejepis. 

Jej prvým pracoviskom sa stala ZŠ pre 1. – 4. ročník 
v Mostovej, kde nastúpila ako učiteľka v školskom roku 1982/83. Od 
nasledujúceho školského roku začala učiť na tunajšej základnej škole 
v Čiernom Brode. Zostala jej verná až doteraz, a to je pekných pár 
rokov – viac ako tri desaťročia. 
V škole pracovala nielen ako učiteľka, ale niekoľko rokov zastávala aj 
post zástupkyne riaditeľa školy. Pracovala aj ako okresná metodička 
pre slovenský jazyk a literatúru, dlhé roky bola a doteraz stále je 
členkou okresných porôt literárnych a recitačných súťaţí, aj členkou 
krajskej poroty súťaţe Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre. 

Aj ona sama pripravovala ţiakov na rôzne literárne súťaţe. 
Ţiaci pod jej odborným dohľadom získali 5-krát umiestnenie 
v celoslovenskom kole súťaţe „Prečo mám rád slovenčinu“, 
„Slovensko“ a 3-krát umiestnenie v celoslovenskom kole súťaţe 
„Európa v škole“. Venovala sa žiakom vždy s plným nasadením, čo 
môţem potvrdiť aj ja, ako jej bývalý ţiak, na základe mojej osobnej 
skúsenosti. 

Nemôţeme opomenúť to, ako dokázala so svojimi ţiakmi 
niekoľkokrát úspešne nacvičiť divadelné predstavenie a prezentovať ho 
aj mimo našej obce. Stála pri zrode školského časopisu Do školy - zo 
školy a zostavovala všetky jeho doteraz vydané čísla. Bolo ich 19. 
Verím, ţe jubilejné 20. číslo pomôţe niektorému kolegovi zostaviť, 
pretoţe sa rozhodla odísť do dôchodku po ukončení tohto školského 
roka. 

Vyuţívam preto túto príleţitosť, aby som ocenil doterajšiu 
prácu pani učiteľky Márie Mihálikovej a jej prínos pre rozvoj našej 
školy aj kultúry v obci. 

Udeľujem Vám, váţená pani učiteľka Miháliková,  cenu 
starostu obce. V mene Samosprávy obce Čierny Brod  Vám ďakujem za 
celoţivotnú pedagogickú prácu na základnej škole v Čiernom Brode,  
za vzdelávanie mládeţe a vzornú výchovu.“ 
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Ţiaci v našej základnej škole okrem usilovného 

učenia zaţívajú aj mnoţstvo rôznych aktivít a zábavy. 

December a prvé tri mesiace roku 2017 sa v ZŠ Čierny 

Brod sa niesli na vlne rôznych udalostí a podujatí, ktoré 

obohacujú ţivot ţiakov i pedagógov. 
 

Dňa 9.12.2016 sme pripravili pre našich ţiakov 

školskú exkurziu do hlavného mesta Maďarska – 

Budapešti. Exkurzia nám priniesla veľa nových a 

zaujímavých informácií. Inšpirovala nás a dodala plno 

energie. 

        

 
       Naši ţiaci aj učitelia sú veľmi akčný. V piatok 

20.12. sa vybrali na zasneţenú Pezinskú babu. Vonku bol 

krásny čas, akurát na poriadnu sánkovačku. Zobrali 

lopáre, poriadne sa obliekli a išlo sa. Mali moţnosť 

sánkovať sa, ako sa im páčilo. A tak to naplno vyuţili. 

Sánkovali sa kaţdý sám, ale aj vo dvojiciach. Niekedy 

sa nám na svahu podarili aj kotrmelce. Bolo nám veselo 

a všetci boli poriadne vysánkovaní.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Život v našej škole 

 

Tanítónap  

    Községünk önkormányzata 

nevében Nagy Pál polgármester 

2017. március 28-án Tanítónap 

alkalmából a községi hivatal 

dísztermében ünnepélyesen 

köszöntötte a falunkban jelenleg 

tanító és a nyugalmazott 

pedagógusokat. A pedagógia és a 

nevelés terén végzett áldozatos és 

hatékony munkájukat köszönőlevéllel 

és egy szál virággal jutalmazta.      

Ez a nap alkalmat adott arra 

is, hogy községünk polgármestere 

polgármesteri díjban részesítse a 

községünkben már több évtizede 

tevékenykedő, sok tanuló kedvencét, 

Mgr. Mária Miháliková tanítónőt. 

Mgr. Miháliková meghatódva vette át 

a díjat, és nagyon örült az őt ért 

megtiszteltetésnek. 
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Aj tento rok sme si 

všetci uţili tradičnú 

vianočnú akciu na našej 

škole Posedenie pri 

jedličke. Na tento deň sa 

ţiaci veľmi tešili a 

pripravovali si kultúrny 

program.  Ţiaci  prispeli 

krásnymi vianočnými 

piesňami, druţinári 

roztomilým príbehom, 

vyučujúci pripravili pre deti 

úţasné súťaţe. Nakoniec si 

ţiaci zaspievali Tichú noc 

a s dobrým pocitom sa 

rozišli do svojich domovov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hneď po vianočných prázdninách ţiaci museli 

napnúť všetky svoje sily a výsledok svojho snaţenia 

obdrţali 31. januára, kedy im ich triedni učitelia 

slávnostne odovzdali. Výpis klasifikácie prospechu a 

správania. Väčšina ţiakov sa tešila z výborných 

výsledkov svojho úsilia. Pred nimi však bol ešte druhý 

polrok plný práce a námahy, aby aj koncoročné 

vysvedčenie bolo dôvodom na radosť.  

Náš čas sme venovali aj našej umeleckej tvorbe. 

Ţiaci II. stupňa svoju fantáziu vyuţili v školskej 

literárnej súťaţi Valentínske srdiečko. Výsledky ich 

tvorivosti si môţete vychutnať aj v najnovšom čísle 

školského časopisu Do školy – zo školy, ktorý oslavuje 

tento rok uţ svoje devätnáste narodeniny. 

 
 

       V piatok 17. februára sa konal v ZŠ Čierny Brod 

fašiangový karneval. Deti si chystali veselé a rozmanité 

masky uţ celé dni vopred a nevedeli sa karnevalu dočkať. 

Tancovalo sa od začiatku do konca, deti odprezentovali 

masky od výmyslu sveta. Deti sa zmenili na princezné, 

zombíkov, lekárov či rozprávkové bytosti.  Vybrať 

najkrajšiu, najnápaditejšiu, najoriginálnejšiu masku nebolo 

vôbec jednoduché. Ďakujeme všetkým deťom a 

vyučujúcim za dobrú náladu a vydarenú akciu. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Naša škola nezaháľala ani počas jarných prázdnin. 

Obec Čierny Brod bola úspešná a získala finančný 

príspevok na výmenu okien na škole. Rekonštrukcia 

prebiehala od 17.3 do 26.3.2017. Vedenie školy, 

pedagogickí zamestnanci a všetci ţiaci sa chceme touto 

cestou poďakovať pánovi starostovi Čierneho Brodu, 

poslancom obecného zastupiteľstva za to, ţe umoţnili 

ţiakom učiť sa v moderných priestoroch našej vynovenej 

školy. 

 
A čo nás čaká v ďalších mesiacoch? 
   

       Našich budúcich prváčikov čaká ich zápis do 1. 

ročníka, ktorý sa uskutoční 10. apríla 2017 od 13.00 hod. 

do 17.00 hod. Je dôleţité si priniesť občiansky preukaz, 

rodný list dieťaťa a 10 € na pomôcky a zošity. Na 

všetkých našich nových ţiačikov sa veľmi tešíme a 

veríme, ţe sa im u nás v škole bude páčiť.  

     Deviataci sa pripravujú na Testovanie 9, ktoré sa 

uskutoční 5.4.2017.  

     Pre našich ţiakov máme pripravené aj akcie ako: 

rozprávkové čítanie, beseda so psychologičkami a 

predstaviteľmi policajného zboru, divadelné predstavenie 

v Trnave, návšteva mestskej kniţnice v Galante, návšteva 

Prírodovedného múzea v Bratislave - výstava Giganti, 

poznávací zájazd na Moravu, exkurziu do Podolia.                
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A mesékben minden benne van, amit egy nemzet ősi 

tudásként felhalmozott, egyetemes szellemi tanítások 

összegzése, egy-egy nép szellemi kincsestára. A magyar 

nyelvben élő vízkeleti magyarság küzd megmaradásáért, és 

ápolja magyarságát. Magyar szülő magyar gyermekét 

magyar iskolába íratja.  

Az utóbbi időben a Vízkeleti Alapiskola 

pedagógusainak volt szerencséjük jó néhány gyereket 

mesemondásra tanítani. Egytől egyig hihetetlenül 

tehetségesek, és ösztönösen tudják, hogyan működik a 

mesemondás, mielőtt bárki elmagyarázná nekik.  Ez a tudás 

minden gyerekben ugyanígy megvan. 

Fehér Zsóka, Kovács Fruzsina, Renczes Viktória, 

Farkas Liana, Bodri Attila, Szolga Dóra és Sütő Vanesza  

2017. január 16-án felkerült a Vízkeleti Alapiskola könyvének 

legszebb lapjaira, hiszen a gyerekek kiválóan szerepeltek 

egy komoly megmérettetésen Taksonyban 

Magyarországon. A Ráckevei-Duna partján fekvő Taksony 

Pest megye egyik legrégebbi települése, amely a magyarság 

egyik X. században élt nagyfejedelmének nevét viseli és 

egyben Vízkelet testvértelepülése. 

A gyerekek a nagy megmérettetésre már ősz óta 

lelkesen készültek Egri Natália, Erdélyi Tünde, Hajdú Ilonka 

tanító nénik és szüleik segítségével.   

A Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános 

Iskola szakmai munkaközössége területi népmesemondó- 

és rajzversenyt rendezett. Turán Tünde iskolatitkár juttatta 

el hozzánk Winklerné Tomana Ildikó igazgató, Varga Anikó 

és Grőber Anikó, a munkaközösség vezetőinek kedves 

meghívását. Az iskola tanulóinak létszáma 750 fő, akiket 

közel 50 fős tanári kar oktat és nevel nap mint nap. A 

Vízkeleti Alapiskola összevont osztályú tanulóinak a létszáma 

30 fő, akiket 2 tanító néni és 2 nevelőnő oktat és nevel nap 

mint nap. A népmesemondó verseny időpontja: 2017. január 

16-án 14 órakor volt. A vetélkedőre szeretettel várták az 1-4. 

osztályos tanulóinkat, évfolyamonként 2 gyereket, akik egy-

egy rövid terjedelmű népmesét vagy népmondát adhattak elő.  

Óriási lehetőséget kaptunk - az anyaországban 

található Taksony nagyközség testvérfaluval kapcsolatot 

tartani, közös eseményen részt venni. Ezáltal erősíteni 

gyermekeinkben magyarságtudatukat, az anyanyelv iránti 

szeretetet és a mesék által gyarapítani bennük nemzetünk ősi 

tudását.  

Az utazás nagy izgalommal telt, mivel tapasztalat 

nélkül, első alkalommal vettünk részt ilyen kiskorú 

gyerekekkel külföldi versenyen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

„Valahol pásztortüzek gyúlnak, 

És a lángok az égbe nyúlnak, 

A feledés homálya lassan elmossa a múltat! 
 

De míg a mesék igazsága 

Száll szájról szájra, 

Addig van remény,  

hogy megmarad a magyarnak hazája!” 

           (Kárpátia) 

 

A mesékben minden  

benne van… 

 
A mesemondó versenyen résztvevő tanulók 

MÁRCIUS 15. 

A beiratkozás pillanataiból 

 
A jövő tanévben 
10 új kis elsőssel 
bővülnek az iskola 
padjai. 
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„Áll a bál, az ovis bál,  

A sok kis gyermek táncot jár.  

Mulatoznak vígadnak,  

Ajtót nyitnak a tavasznak.” 

         
s lélekben felkészíti őket a közeledő ünnepre, és mindig 

nagyon várják.“ 

A műsort a ,,kicsik“ kezdték. Vidámságot 

hoztak a csoportszobába. Kis hóemberek bőrébe bújva 

betöltötték a ,,színpadot“, énekeltek, táncoltak. 

Köszönjük szépen Zsák Ildikónak, aki kedves ajándékkal 

lepte meg gyermekeinket: megvarrta a kis hóemberek 

ruháit.  

A műsor a ,,nagyok“ előadásával folytatódott. 

Betlehemes játékkal léptek színre. Nagy sikert aratott 

a táncuk is. Majd versekkel, karácsonyi dalokkal 

színesítették a műsort. Gyermekeink csodálatos 

produkcióit óriási tapssal jutalmazta a közönség. Igaz, ők  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Egri Natália, az alapiskola igazgatónője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltartóztathatatlanul itt van a tavasz, a kertekben 

szorgos kezek tüntetik el a tél nyomait, és nyitnak teret a 

tavaszi virágzásnak, a levegőben már a húsvéti 

készülődés szele érződik. Most mégis egy kedves téli 

ünnepségünkre és a téli időszak történéseire szeretnék 

visszatekinteni. 

Meghitt és kedves hagyománnyá vált a mesevilág 

óvodánkban, hogy a szülőkkel és nagyszülőkkel közösen 

ünnepelünk advent harmadik vasárnapján: karácsonyi 

műsorral ajándékozzuk meg szeretteinket. 

Az adventi időszak kiemelkedő eseménye volt ez 

a rendezvényünk is, mert ahogy a nagyszülők mondták: 

,,e műsor teremti meg számukra a karácsonyi hangulatot, 

 

Tavasz van, gyönyörű 

 

Fő az összefogás 
A gyerekek hároórás útját két tanító néni: Erdélyi 

Tünde, Sárkány Nikoletta, a szülők tették elviselhetőbbé. 

Elkísért minket Nagy Pál polgármester is.  

A megérkezés után pompás fogadtatásban volt 

részük. Taksony nagyközség polgármestere, Kreisz 

László és a községi hivatal alkalmazottai a hivatalban 

fogadták iskolánk küldöttségét.  Taksony nagyközség 

bemutatása után finom ebéd várt mindenkire. A verseny 

kezdetéig kézműves foglalkozásokon vehettek részt a 

gyerekek. A tornateremben tartott ünnepélyes megnyitó 

elkápráztatta tanulóinkat.  Az évfolyamokra felosztott 

mesemondó versenyen többek között a Taksony Vezér 

Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóival 

utazhattunk a mesék különleges világába, mely mindig 

megörvendeztet bennünket életkortól függetlenül. Mi 

bíztunk gyerekeinkben: ők úgy születtek, hogy 

pontosan tudják, mitől jó egy mese! - és sikert is 

arattak. A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt. Szívünket 

melengető gyönyörű dicsszavakat kaptunk, amelyekkel 

gyerekeink szép magyar kiejtését, hanglejtését, előadásuk 

felépítettségét, beszédjük tisztaságát és kulturáltságát 

dicsérték. Rengeteg ajándékkal és Fehér Zsóka külön 

díjával tértünk haza. 

           Ezúton is szeretnénk megköszönni a helyi 

önkormányzatnak a meghívást és azt, hogy lehetővé tette 

számunkra, hogy eljussunk Magyarországra, Taksonyba, 

valamint a szülők önzetlen segítségét, melynek 

köszönhetően a Vízkeleti Alapiskola méltó résztvevője 

lehetett az eseménynek! 

Azt építjük, ami összeköt. Más országban élünk, 

mert a történelem így alakult. S mindig azt kell keresni, 

ami összeköt, s nem, ami szétválaszt. Mert magyarok 

vagyunk a határon innen és túl is. 

 

A beiratkozás pillanataiból 

 

"A mese a 

mindenség 

kulcsa.  

A lélek ajtaján 

kopogtat."  

(Jung) 
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még kicsi emberkék, sokan közülük először szerepeltek, 

de nagyon ügyesen és nagy sikerrel. 

Elérkezett az új esztendő, ami várakozással tölt el 

bennünket. Vajon mit hoz az új év, milyen meglepetéseket 

tartogat?  

Mi az óvodában továbbra is nagyon sok élményt 

szeretnénk biztosítani gyermekeinknek az új esztendőben is, 

hiszen a ránk bízott gyermekek kíváncsisága, 

felfedezővágya hatalmas.  

Az ünnepek elteltével – amikor véget ért a szép 

időszak, hogy ráérősen együtt volt a család – újra 

megnyitotta kapuit az óvoda. Mindenki sok-sok közös 

élménnyel töltekezett fel. Az első napok nem is szólhattak 

másról, mint arról, hogy milyen jó újra együtt lenni az 

óvodai barátokkal. Januártól várjuk leginkább az igazi téli 

élmények kínálatát. Volt is részünk sok-sok élményben! 

Lehullott az első hó. Szánkóztunk, hógolyóztunk. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

És a farsang – akkor áll a bál!  
Mesevilág óvodánk minden kis lakosa alig várta, hogy ismét 

egy jót szórakozzunk együtt! Erről mesélnek a fényképek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ismét gazdagodott óvodánk eszköztára. 

Elkészültek a pörgő, tűzpiros szoknyák, továbbá a 
,,mesevilág óvoda” feliratú felsők! Láthatjuk majd 
gyermekeinken az anyák napi műsoron és az óvodai 
rendezvényeinken. A szoknyák megvarrásáért 
köszönet Uhrík Dankának! A felsők és a szoknyák 
anyagát a karácsonyi vásáron befolyt összegből 
vásároltuk.  
Köszönet jár Dora Ferencnek 
is, aki nagy műanyag udvari 
házat ajándékozott a Mesevilág 
óvoda kis lakosainak!          

A minap kedves 
meghívásnak tettünk eleget. 
Meghívást kaptunk a szlovák 
tanítási nyelvű iskolába. Az 
első osztályban meglátogattuk 
a régi ovisainkat, és betekintést  
nyertünk az ott folyó életbe.  

Köszönjük szépen a tanító néninek és 
a gyermekeknek a kedves vendéglátást. 

Ismét ünnepre készülünk: 
a húsvétra. Mondókák, népdalok, tavaszi 
játékok, a szorgalmas nyusziról szóló mesék, 
hímes tojás festése – ez várt ezen a héten 
mesevilágunk minden gyermekére. Kerti - 
Nyúlfutó Versenyt - rendeztünk, ahol a 
győztesekről kiderült, hogy gyorsabbak talán 
a nyúlnál is. Sokat „fáradoztunk”, készültünk 
azért, hogy a nyuszi eljöjjön hozzánk. Így 
aztán nagy volt az örömünk, amikor a 
versengés után megláttuk, hogy minden 
kisgyerek kosarába csoki tojást hozott. 
Mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket 
kívánunk! A kislányoknak finom csoki  

nyuszit, a locsolkodó fiúknak pedig jutalmul festett 
tojást! 

Tudatjuk a leendő ovisok szüleivel, hogy 
húsvét után, 2017. 4. 19-én, szerdán minden 
leendő óvodást szeretettel várunk egy kis játékra 
az óvodába, 10.30 órától 11. 30-ig.  
Az óvodai beiratkozáshoz a nyomtatványt átvehetik 
az óvodában. A kitöltött kérvényt orvosi igazolással 
együtt április végéig juttassák el hozzánk. 

                     

Pékné Lovas Éva, az óvoda igazgatónője 
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  E sorok írásakor már jócskán benne járunk a 

tavaszban, távolinak tűnik a tél, akármilyen 

gyorsasággal is telnek a mindennapjaink. 
 

Ismét egy szép ünnep közeledik, s így lesz 

módunk kicsit állandó feladatainkat mellőzni, átadni 

lelkünket a feltöltődésnek. Mi adhat ehhez jobb 

hátteret, mint az újjászülető természet. Az élet, a 

természet folyamatosan megújuló körforgásában 

észre kell venni az apró kis jeleket, ami szívünket 

megörvendezteti és élteti.  
 

Nemrég a februári komor téli napok után 

milyen kedvesen integetett az avarból a hóvirág, 

most pedig már az ibolya illatozik, árvácska ücsörög 

az ablakládában, s az énekesmadarak hangos 

trillázással köszöntik az áradó napfényt. 
 

Ünnep közeleg. De mi kell ahhoz, hogy ennek 

szívből tudjunk örülni. Nem kell sok. Sokszor 

egyetlen apróság is elég, amely megtestesíti a 

figyelmességet, kimozdít a megszokásokból, átsegít 

egy másik hangulatba. Nem kell mindig tetőtől  

talpig díszbe öltöztetni 

házunkat, testünket ahhoz, 

hogy ünnepélyesek legyünk. 
Úgyis lelkünk uralja emberi  

tetteinket, s ezáltal 

nincs szükségünk arra, 

hogy a materiális világ  

kívülről látható 

jelei  

befolyásoljak 

lelkületünket. A 

húsvéti 

készülődésnek 

is ez a 

bensőségesség 

adja meg a 

varázsát. 

Tavaszi merengő 

 
Hogyan zajlott az ünnepváras régen?  
 

- A lányok már hetekkel húsvét előtt tervezgették a 

tojások díszítésének módját, hímezgették a fiúknak 

szánt szalagokat, a fiúk korbácsaikat készítgették, s 

a háziasszonyok meg találgatták, milyen 

finomságokkal lepjék meg a házba betérő 

vendégeiket. Így hintették el a szokást őseink, így 

vetették el a magot.  
 

De mit ér a földbe vetett mag, ha nem 

hagyjuk kihajtani?  
 

A földünk tele van elvetett maggal, amit 

feladatunk locsolgatni, óvni, félteni, mert csak így 

nevelődik a jövő.  
 

Annak ellenére, hogy ünneplési szokásaink 

átalakulóban vannak, mi, felnőttek mégiscsak 

próbáljuk megmutatni gyerekeinknek, hogyan 

készült annak idején a korbács, a hímes tojás, a 

húsvéti kalács, ugyanis csak ily módon szökkenhet 

szárba az elvetett mag, amelyből termés lesz. 
 

Befejezésképpen engedjék meg, hogy egy 

Kodály Zoltán által gyűjtött húsvéti énekkel 

kívánjak mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket: 
              

Szomolai Adrianna,  

a Manóvár kézműves  

tábor vezetője 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ma van Húsvét napja,  
Másod éjszakája,  

Jól tudjátok , 
Kinek első napján  
Jézus feltámadván 

Dicsőségbe. 
 

Lám a madarak is,  
Hangicsálnak ők is,  

Vigadoznak,  
Szép plánták újulnak,  

Termőfák virulnak,   
Virágoznak.“ 
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A magyar kultúra napja tiszteletére a 

Csemadok 2017. január 22- én Galántán, 

Himnuszunk születésnapján rendezte meg országos 

emlékünnepségét. A rendezvényen adták át a 

Csemadok Életmű Díjat, a Közművelődési Díjat és a 

Gyurcsó István Díjat. 

           Az eseményen Csemadok Életmű Díjjal 

tüntették ki Pék Évát, a Csemadok Vízkeleti 

Alapszervezetének elnökét. A díjak átadása után a 

díjazottak nevében ő köszönte meg az elismerést:  
 

,,Az igazán nagy, egy életre szóló események csak 

egyszer történnek meg az ember életében. Ez a díj 

egyben arra is kötelez bennünket, hogy a 

csemadokos elődeink által 68 évvel ezelőtt 

meggyújtott szimbólumunkat, a fáklyát őrizzük, és 

tovább vigyük. Azt a munkát, amit a Csemadok 

felvállalt, folytassuk. A kapott drága kincset, 

elődeink örökségét, édes anyanyelünket, óvjuk, 

védjük, éltessük!  Mely nem eladó, el nem lopható, de 

megtanulható, megtanítható és tovább adható. Ezt 

örökítsük át a jövő nemzedékének, hogy 

megmaradjon! ’’ 
 

            Pék Éva 1971-től tagja a Csemadok Vízkeleti 

Alapszervezetének, csaknem harminc éve elnöke is. 

Tíz évig irodalmi színpadot is vezetett Vízkeleten, s 

vele több díjat is nyert. Az énekkarban már régóta 

nem énekel, de minden próbán ott van, és Viczén 

Piroskával együtt egyengeti az énekkar munkáját, 

föllépéseket intéz, buzdít, szervezi a falu kulturális 

életet. Vezeti a szervezet krónikáját, szerkeszti a 

Vízkeleti Újságot.  
 

Hosszú évekig Tallóson tanított. Munkája 

elismeréséül Tallós Önkormányzatától Polgármesteri 

címet kapott, 

majd Tallós község Díszpolgára lett.  

Tevékenységét számos díjjal, kitüntetéssel 

jutalmazták. A Csemadok megalakulásának 65. 

évfordulója alkalmából a Szövetség Galántai 

Területi Választmánya tüntette ki.  2014- ben 

Vízkelet Polgármesteri Díját vehette át.  
             

Éva egész élete a tanítás volt. Elismerést 

nem kért soha senkitől, jutalomra nem vágyott, mert 

azok közé tartozott, akik szellemben nagyobbak, 

mintsem a jutalmon gondolkodjanak. Csak akkor 

érezte  jól magát, ha a Csemadokban dolgozhatott, 

és végezhette pedagógusi munkáját. 
             

Idézem Száraz Erzsébet gondolatát: - Aki a 

Csemadokban tevékenykedik, őrzi a 

hagyományokat, élteti a kultúrát, nemzetőrző 

közösségformáló munkát végez. 
            

Éva, te ezt tetted és ezt teszed ma is. Kérünk, 

ne veszítsd el a szenvedélyt, és azt a harcost, aki 

benned lakozik! Mi vízkeletiek büszkék vagyunk 

rád, a kitüntetéshez gratulálunk! Kérjük az ég Urát, 

hogy nagyon soká  

éltessen még!  

A nevelő-tanító  

munkát folytasd  

tovább fáradhatat- 

lanul falunkban  

és a Csemadok- 

ban! 
                                                                                                                                                              

Kozma Géza 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Csemadok Életmű 

Díj Pék Évának 

Meggie 

foto 
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  Az idén nem egy rendhagyó évzáró taggyűlésen 

vehettek részt kulturális és közművelődési szövetségünk, a 

Csemadok Vízkeleti Alapszervezetének tagjai. Ugyanis a 

közelmúltban életműdíjjal jutalmazták Pék Évának, 

szervezetünk elnökének a Csemadokban végzett sok 

évtizedes munkáját.       

Az évzáró taggyűlésen – felvételről – 

megnézhettük az ünnepi aktust, így azok is részesei 

lehettek e felemelő ünnepségnek, akik személyesen nem 

tudták elkísérni elnöknőnket Galántára, a díjátadásra.  

Településünk polgármestere, Nagy Pál is gratulált 

a díjazottnak, s megköszönte neki kultúránk életben 

tartása, hagyományaink ápolása érdekében kifejtett 

tevékenységét. A Csemadok Galántai Területi 

Választmányának küldötte, Prágai Erzsébet is köszöntötte 

az ünnepeltet.  
A vízkeleti Csemadok tagok nagy örömmel 

fogadták a kitüntetés tényét, s úgy érezték, ez az elismerés 

mindannyiunknak szól,  hiszen alapszervezetünk az elsők 

között alakult meg a járásban,  s  azóta is generációról 

generációra adják tovább a lángot, őrzik hagyományainkat, 

kultúránkat. A kultúra viszont nemcsak hagyomány, 

nemcsak dal, vers és tánc, kiejtett szó, hanem elsősorban 

közösség. Nyelvében, zenéjében, táncában, művészetében 

összetartozó, értékteremtő és értékmegőrző közösség. Ha 

mindenki jó szívvel megteszi azt, amit saját erejéből 

megtehet, akkor a közösség megmarad, nem vész el. A 

vízkeleti Csemadok tagok – elnöknőjükkel s a lelkes 

vezetőséggel az élen - teszik a dolgukat. Ezt bizonyítja a 

rendkívül gazdag és sokrétű tevékenység, a 

változatosabbnál változatosabb programok, amit az elmúlt 

évben elvégeztek.  

Az idei év sem lesz szegényebb, hiszen többek 

között író-olvasó találkozót, történelmi előadást, 

többnapos kirándulást, népzenei fesztivált, kézműves 

délutánokat, nyári tábort, színházlátogatást terveznek.   
Szinte minden korosztályra gondolnak, s talán éppen ennek 

köszönhető, hogy a tagok között megtalálhatóak a 

tizenévesek és a tapasztalt szépkorúak is. Ezt a tényt emelte 

ki, ezt nevezte a legnagyobb erősségünknek a járási küldött 

is. A helyi magyar tanítási nyelvű kisiskola diákjai ismét 

egy nagyon szép, szívhez szóló műsorral köszöntötték a 

csemadokosokat. Reméljük, már ott vannak közöttük a 

leendő irodalmi színpadosok, táncosok, énekkarosok, 

citerások. És egykor majd számukra is fontos lesz a 

Csemadok, az együtt töltött szabadidő, az átizgult 

fesztiválok és megmérettetések, a külföldi fellépések, a 

közös élmények, amelyeket e közösségben, a Csemadok 

nagy családjában szereznek. Ők lesznek majd a fáklyavivők, 

hagyományaink ápolói, édes anyanyelvünk és nemzeti 

közösségünk őrzői.   

Bodri Eleonóra 

                          

                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Őrizd a lángot! 

Meggie foto 

Meggie foto 

Meggie foto 

Meggie foto 

Meggie foto 

Meggie foto 
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            A Csemadok helyi alapszervezete 2017.február 

25-én rendezte meg az évek óta nagy érdeklődésnek 

örvendő hagyományos farsangi batyubált. Nagyon 

örültünk, hogy ebben az évben is megtelt a kultúrház, és a 

bálra sokan eljöttek. 
        

Az előkészületek már korábban, hetekkel a bál 

előtt elkezdődtek, melyből a mindenki kivette a részét, 

nagyon jó csapatmunka volt!  A bál előtti estén díszítettük 

a termet, és ízlésesen megterítettük az asztalokat. Így 

minden készen állt a másnapi farsangi batyubálra, 

vigalomra. 
         

Szombaton este hét órakor elkezdődött a várva 

várt vigalom. A bált Pék Éva, a Csemadok 

alapszervezetének elnöknője nyitotta meg.  
         

Ezt követően hallhattuk Bognár Hajnalkát, aki 

káprázatosan hangjával szórakoztatta a közönséget, 

operettdalokat énekelt. Jelenleg a pozsonyi 

Konzervatórium másodéves hallgatója. Azután a 

Harmónia női éneklőcsoport fellépése következett, egy 

fergeteges paródiát adtak elő - ,, Az énekkar 20 év 

múlva‟‟- címmel.  A műsort a hidaskürti Dr. Szalay 

Endre(Bandi) kísérte harmonikán. Az előadás nagyon 

nagy közönségsikert aratott, a ,,szereplőket‟‟ többször 

visszatapsolták. 
            

Mivel batyubál volt, a vendégek otthonról hozták 

a hazai finomságokat.  A talpalávalót a népszerű ALF – 

zenekar szolgáltatta. Mindenki jól szórakozott. A 

tombolahúzás éjfélkor kezdődött, a szponzorok jóvoltából 

48 tombola talált gazdára. Nagyon szépen köszönjük a 

szponzoroknak, hogy tomboladíjjal támogatták 

szervezetünket. 
        

Az utolsó vendégek reggel hat óráig bírták 

énekkel, tánccal és jókedvvel. Reméljük, jövőre is ilyen 

szép számban és jó hangulatban bálozunk majd, mint 

ebben az évben. 
                                                                                                                           

Benkovics Márta 
       

 

Hagyományos farsangi  

   Csemadok batyubál 
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Vízkeleten, 2017.március 15-én a kultúrház előtti 

kopjafánál összegyűltek a helyi polgárok, hogy együtt 

emlékezzenek 1848 márciusának eseményeire, a magyar 

szabadság születésnapjára. Emlékeztünk és felidéztük 

ama esős nap eseményeit, melyekről  169 év elteltével 

is megemlékeznek a magyar érzésű emberek szerte 

a világon.  
Azon a napon a márciusi ifjak megmutatták, 

milyen a férfias kiállás, határozottság, bátorság és tenni 

akarás. Azóta  a magyar nemzet nagyjaiként tiszteljük 

őket. Igyekezzünk mi is példát venni róluk,merítsünk 

bátorságukból, s alkalmazzuk azt a hétköznapi 

életünkben is! 

Petőfi, Jókai, Vasváry, Kossuth, Bem apó emléke 

előtt hajtottunk fejet rövid kultúrműsorunkkal, miután 

Pék Éva, a Csemadok Vízkeleti Alapszervezete nevében 

sok szeretettel üdvözölte az egybegyűlteket. Az ünnepi 

ráhangolódásról Gasparovics Kiara gondoskodott,  aki 

elénekelte az - Ismerős Arcok - Nélküled - című dalát. 

A dal szövege  különösen találóan 

fejezi ki a felvidéki magyarság  

 

 

 

 

 

 

 

életérzését,hiszen 

valóban olyanok 

vagyunk:  

„  mint  a villám  

tépte magányos fenyő,    mint a vizét vesztett patak, mint 

az odébb rúgott kő.“ 

            A mélyen megérintő dal után meghallgattuk 

Csady Zsuzsa, a Híd párt járási elnökének ünnepi 

beszédét, majd pedig Zupko Tamás, az MKP járási 

alelnöke szólt az ünneplőkhöz. A helyi alapiskola  

kisdiákjai is 

ünnepeltek. 

Hajdú Ilona 

pedagógus 

irányításával 

verses 

összeállítást 

adtak elő 

a hallgatósá

gnak. 

 

           

 

 

A magyarság legszebb ünnepe 
 

Az  ünnepi hangulat fonalát fűzte tovább a Kossuth-

dalokat éneklő Harmónia éneklőcsoport Óvári Mária 

vezetésével. 

 
Az emlékezés koszorúit 

elhelyezték a koplyafánál:  

Botló Péter - a Csemadok 

Galántai Járási Bizottságának 

nevében Csady Zsuzsa - a Híd 

Járási Elnöksége nevében 

Zupko Tamás - az MKP Járási 

Elnöksége nevében 

Nagy Pál és Horváth István - 

a Vízkelet Község  

Önkormányzata  nevében Serczel Ildikó és Zaťko 

Kamill - az MKP helyi alapszervezetének nevében 

Hajdú Ilonka és a kisdiákok - a helyi alapiskola nevében 

Kozma Géza és Óvári Mária - a Csemadok helyi 

alapszervezete nevében. 

           

A megemlékezés 

a magyar Himnusszal 

ért véget, melyet 

közösen énekeltek el 

az ünneplő 

egybegyűltek. 

 

 Beszámolóm végén hadd idézzem ismét az 

Ismerős Arcokat: 

„ elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, 

s mint a régi jó barátok egyet mondunk s egyet 

gondolunk.“ 

Valóban jó itt lenni, jó  együtt ünnepelni s egyet 

gondolni. 

,,történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, 

mi egy vérből valók vagyunk.” 

                                                                                                                              Zaťko Laura 
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Író – olvasó találkozó 

Gágyor Józseffel 
             

A könyv hónapja 

alkalmából a Csemadok helyi 

alapszervezete író-olvasó 

találkozóval egybekötött  

könyvbemutatót rendezett, melyen Gágyor József 

tallósi  pedagógus, helytörténész, író és költő mutatta 

be legújabban megjelent könyvét, a  – ,,A tenger 

gyöngyei‟‟ – című verseskötetét. 

      A könyvbemutatóra és az azt követő 

beszélgetésre a kultúrház klubhelyiségében került 

sor. Készültünk erre a találkozóra, hiszen a szerző 

neve és gazdag helytörténeti gyűjtőmunkája 

közismert. Többek közt ö állította össze 2008-ban a 

népszerű - Honismereti Kiskönyvtár- sorozatban a – 

Vízkelet-Látnivalók – című kiadványt. 

      A találkozón először a szerző életútját és 

gazdag irodalmi munkásságát ismerhettük meg. 

Gágyor József Ipolynyéken született, Ipolyságon 

érettségizett, a Pozsonyi Felsőfokú                     

Pedagógia Iskolán magyar-szlovák szakon szerzett 

tanári oklevelet. Tanulmányai elvégzése után 

Tallóson telepedett le, megnősült, négy gyermeke 

van. Pályafutásának főbb állomásai: Diószeg -

igazgatóhelyettes, Tallósi Bennlakásos Kisegítő 

Iskola, itt 20 évig volt igazgató. Onnan Hidaskürtre 

került, ahol szintén igazgató volt. Pedagógiai 

pályafutását Tallóson fejezte be. 

       Népi mondókák és gyermekjátékok 

gyűjtésével, valamint nyelvtörténeti kutatásokkal és 

nyelvjárásgyűjtéssel foglalkozik. Verseket 12 éves 

kora óta ír. Ezidáig 25 könyve jelent meg. 

      Legnépszerűbb könyvei: Szól a rigó 

kiskorában – (Népi mondókák és gyermekjátékok a 

Galántai Járásból), Édes kincsem, kis virágom – ( 

Édesanyák könyve, játékok ölbeli gyerekeknek),  

Megy a gyűrű vándorútra I-II.- (Gyermekjátékok és 

mondókák) A tallósi kastély és uradalom, Még a 

lélek is reszket az emberben -( Fejezetek Tallós 

történetéből), Múltunk ösvényein (Tallós 

nevezetességei), Mátyusföldi rózsák és bogáncsok 

(Szólások, közmondások és nyelvi fordulatok a 

tallósi nép ajkán I-V.), Tallósi tájszavak, Emlékül-  
 
  

 

   

 

 

 

(Emlékversek a Galántai járásban), Szeret, Nem 

szeret? – (Jóslókönyv gyermekeknek).  Gazdag 

munkásságát számos díjjal jutalmazták: - 

Emlékvers-gyűjteményével a magyarországi 

országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázaton 

2.díjban részesült  (1980) - A  Tallósi tájszavak 

című munkáját a hazai Országos nyelvjárásgyűjtő 

pályázaton a bíráló bizottság 1. díjban részesítette 

(Kassa, 1991), A Bobog a szívem c könyvét a 

Szlovákiai Irodalmi Alap prémiumjával jutalmazták 

(1997), Szülőföld-díj, Pozsony (2005), A Szlovák 

Köztársaság ezüstplakettje, Pozsony (2006), 

Polgármesteri díj, Tallós (2007), Felvidéki Magyar 

Pedagógus Díj, Rozsnyó (2007), Pátria-díj, Udvard 

(2011), Csemadok Életmű-díj, Galánta (2014).  

        A szerző életútjának ismertetése után került 

sor a legújabban megjelent –  A tenger gyöngyei – 

c, verseskötetének a bemutatására. A kötet címe 

is jelzi, hogy letisztult, sokat csiszolt verseket 

gyűjtött össze ebben a kötetben, mely több évtized 

termése. A könyvben lévő versek minden 

korosztályt megszólítanak. Híven tükrözik a szerző 

gondolatvilágát, emberi tisztaságát, világlátását. A 

kötet egyben korrajz is, történelmi visszatekintés. 

Gondolatébresztő versei az egyszerű emberekről, 

magyar mivoltunkról, nemzeti hovatartozásunkról, a 

szülőföldünkhöz és az édes anyanyelvünkhöz való 

hűségről és ragaszkodásról szólnak. 
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A kötet bemutatása után Bodri Eleonóra verseket 

olvasott fel a kötetből. Íme, a címadó vers – Ha a 

vers….,,Ha a vers gyöngytermő tenger,// ki azt 

olvass, gyöngyhalász,// kit bűbájos sellők 

tengerfenékig,// majd a mélyből a csillagos égig// 

visznek magukkal, hogy gyöngyöt leljen,// s ne érje 

gyász.‟‟//  

          A találkozó további részében a szerző érdekes, 

szórakoztató előadása hangzott el, melyben 

életútjáról, könyveinek keletkezéséről, az 

adatgyűjtésről, az életét meghatározó emberekről, 

találkozásokról mesélt - melyet kötetlen beszélgetés 

követett. A találkozó résztvevői kérdéseket tettek fel 

a szerzőnek, aki ezekre örömmel válaszol.   

       Az író-olvasó találkozó végén Gágyor József 

dedikálta a könyveit.   
 

       Érdekes és tartalmas volt 

a találkozó, sok könyv 

gazdára talált.  Hasonló 

beszélgetéseket gyakrabban 

szervezünk majd, mert 

vannak még olvasó emberek, 

és sokaknak kell még a 

Könyv, az írott Szó. -  Babits 

Mihály: Ritmus a könyvről 

(idézet) 
 

,,Óh, nem mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell, 

hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember. 

Mert a könyv is Élet és él, mint az Ember – így él: 

Emberben a könyv, s a Könyvben az Ember.’’ 
                                                                                                                                        

Pék Éva 

 

      A tavaszi nap 

rügyfakasztó melege új 

életre hívta a fák és rétek 

virágait, a langyos szellő, 

a madarak csicsergése 

mind a várva várt tavaszt 

hirdették. 

A CSEMADOK Vízkeleti 

Alapszervezete is 

kellemes kikapcsolódásra,  

családi húsvétváró délutánra hívta a kicsiket és nagyokat 

április elején a helyi kultúrházba.  

Három generáció – unokák, szülők és nagymamák 

- ügyes kezei munkálkodtak a kézműves foglalkozáson, 

melyet ez alkalommal is az alsószeli Szomolai házaspár 

vezetett. Örülve az újraéledő természetnek, a résztvevők 

maga a természet adta friss alapanyagokból formáltak 

tavaszi tájat fűvel, folyóval, zöld ággal és állatokkal, 

melyről nem hiányozhatott a piros tojás és a húsvéti 

nyuszi sem. Az alkotók egy másik csoportja takaros kis 

házikót készített, mintha csak dédapáink nádfedeles, 

hófehérre meszelt háza lenne, melynek tetejét ezúton 

a holdviola ragyogó leveleiből rakták ki. A szemet 

gyönyörködtető házikó - tyúkocskával a pitvarban - akár 

a bejárati ajtó ékes dísze is lehet. 

Az óvodások és iskolások képzeletének semmi sem 

szabott határt a tojásfestésben; a hagyományos- és 

a sohanemlátott, gyermekenként egyedi tojásfestő 

technikáknak köszönhetően az eredmény igazán 

csodálatos lett.  

         

Elkészültek a remekművek, és elfogytak az 

alapanyagok, ám a fiatalok energiája egyre csak 

növekvőben volt - amire alkotóműhelyünk vezetői 

minden alkalommal felkészülnek -, így a gyerekek 

kipróbálhatták ügyességüket célba dobásból  - színes 

labdákkal egy barna kölesből megformált nyuszi fonott 

kosarába.  

A lelkes alkotástól kellemesen elfáradva, 

a résztvevők megkóstolhatták a felkínált házi pogácsát és 

az egyszerű kenyértésztából készült rudacskákat, melyek 

fokhagymával megkenve és zöld sóskával fogyasztva 

nagyszerű böjti finomságok. Az egész délutáni derűs 

hangulatot aláfestette a sokszínű magyar népzene, míg 

végül maguk a gyerekek is dalra fakadtak. 

A szombat délutáni programot húsvéti vásár 

kísérte, a mézeskalácsból készített díszes húsvéti tojások 

és a tavaszt idéző dekorációk között mindenki talált 

kedvére valót.    

  

Húsvétváró délután 
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Deportálás Vízkeletről  - 1947. február 6. 
 

            Ajánlom ezt az írást, visszaemlékezést a 

deportálást átélt és túlélt, ma még köztünk élő 

lakosainknak, hogy érezzék örök tiszteletünket és azt, 

hogy sorsuk és megpróbáltatásaik előtt mindig fejet 

hajtunk.   

            Továbbá ajánlom a deportálást át nem élt 

embertársaimnak,  hogy ha kell, tegyenek az ellen, 

hogy hasonló megaláztatás és meghurcoltatás soha 

többé ne ismétlődhessen meg.  

        Emlékeztetnünk kell a mostani nemzedéket, és 

emlékeznünk kell újkori történelmünk egyik 

legcsúfosabb időszakára!  

        Örök tisztelet jár azoknak, akik kiállták az 

embertelen megpróbáltatásokat. 
 

         - A II. világháború utáni deportálás 

politikai előzményei - 
         Csehszlovákia vezetői az ország széteséséért a 

német és a magyar nemzetiséget tették felelőssé. A 143-as 

számú Beneš-dekrétumot 1946 márciusában utólag, 

visszamenőleges hatállyal törvényerőre emelték, ami még 

ma is hatályos.  

          Az 1945. augusztus 2-án közzétett 33/1945-ös 

számú- Beneš - dekrétum - megszűntette a 

 

        Csehszlovákiában élő magyar lakosság mintegy 

97%-ának csehszlovák állampolgárságát, majd a 

jogfosztások sorozata  következett: -a nyugdíjak 

megszűntetése, mindennemű segélyezés megtiltása az 

állampolgárságuktól megfosztott magyarok számára, 

mellőzés az egészségügyi ellátásban, a magyar nyelvű 

tanítás megszűntetése, a magyar nyelv használatának 

megtiltása a hivatalokban és a nyilvános helyeken, s aki 

ezeknek a szabályoknak nem tett eleget, büntetést is 

kaphatott.  

         A magyar iskolákat és a magyar nyelvű oktatást 

1945 tavaszától 1949- ig betiltották. Ebből kifolyólag a 

magyar anyanyelvű iskolaköteles gyermekeket négy évig 

kirekesztették az anyanyelvi oktatásból. Így történhetett 

meg, hogy 1950-ben az iskolaköteles magyar tanulók 

fele nem magyar iskolába járt. / Zvara szerint 34.000 

tanuló/.  

  Vízkeleten csak 1946 szeptemberében nyílt meg 

a szlovák iskola, ahová a magyar szülők is beíratták 

gyerekeiket, kénytelenek voltak. Szlovák tanítók jöttek 

Vízkeletre, akik egy szót sem tudtak magyarul. Bizony 

sokáig tartott, amíg az iskolai alapszótár szavait 

megtanulták kimondani és megjegyezni.      Már az 1946 

tavaszán megtartott összeírás idején felszólították a  

 

 

 

,,Egyik elment, másik maradt, 
Bölcsőnk, sírunk porrá szakadt, 

Zokognak a kövek, szavak, 
És mégis élünk.’’ 

 

A húsvétváró délután vidám hangulatában érezni lehetett 

a magasztos ünnep közeledtét, mint ahogyan minden nagy 

keresztény ünnepünknek titokzatos módon megvan 

a varázsa, hogy már az ünnepvárás időszakában közelebb 

hozza az embereket egymáshoz, lassítja rohanó 

mindennapjainkat, a családi- és baráti összejöveteleken  

emlékezünk 

őseinkre, 

dédanyáink 

szokásaira, és 

együtt 

készülődünk az 

ünnepre. Az 

igaz hit 

megélése 

lélekben feltölt, 

gazdaggá tesz,  

 

erőt ad az újjászületésre. A CSEMADOK helyi 

alapszervezetének köszönhetően a vízkeleti gyermekek 

és felnőttek ilyen tartalmasan eltöltött családi húsvétváró 

programmal is készülnek, és várják a remény és az 

újjászületés ünnepét.           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

Marafkó Mónika 
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szlovákul tudó polgárokat, hogy a zöld kartonlapon 

tüntessék fel nemzetiségi átállási szándékukat.                                                                                                                                                                        

Így megmenekülhetnek mindazon következményektől, 

amelyek a magyar nemzetiségű személyeket a jövőben 

fenyegetik.  A ,,lélekvásárlás’‟ júniusban egyszerre  

indult el egész Szlovákiában. A falvakban magyar 

nyelvű hirdetményeket függesztettek ki, amelyekben a – 

Slovenská Liga -, a hirdetmény aláírója, a 

reszlovakizáltaknak nyugodt életet, vagyonbiztonságot 

és állampolgárságot ígért. A félénkebbek a községháza 

felé lopakodtak ,,aláírni‟‟. Ez a lakosság nagy százalékát 

megriasztotta. A – Slovenská Liga – reszlovakizációs 

bélyegilletéket szedett. Vízkeleten végzésenként 500-

800 koronát kértek, de csak 100 koronáról szóló 

elismervényt állítottak ki. 

         A II. világháború után a nagyhatalmak – 

Amerika, Anglia és Franciaország – belegyezett, hogy a 

csehországi szudéta területről a német nemzetiségű 

lakosokat 25-30 kg csomagokkal kitoloncolják 

Németországba. A hárommillió kitelepített német 

helyébe a megüresedett munkahelyek betöltésére 

szlovák munkásokat kerestek, de azok nem jelentkeztek. 

A szudéta területek kiürültek, nem volt ember, aki 

dolgozzon. A munkaerőhiányt a Csehországba deportált 

magyarokkal kívánták megoldani.  

          Pozsonyban, a központi szlovák szervek közös 

tanácskozásán 1946. augusztus 6-7-én elhatározták, 

hogy a szükséges munkaerő bebiztosításának céljából a 

Szlovákiában élő magyar lakossággal szemben kényszert 

alkalmaznak. Így történt, hogy Dél-Szlovákia 

határvidékéről a csehországi mezőgazdasági üzemekbe 

44.129 magyar nemzetiségű személyt deportáltak. A 

fenti dekrétum szerint a munkaszolgálatra igénybe 

lehetett venni a 16-55 év közötti férfiakat, valamint a 18 

– 45 év közötti nőket. Továbbá a – Beneš-dekrétum -  

értelmében ki lehetett telepíteni a történelmi cseh 

tartományokba az állampolgárságuktól megfosztott 

magyarokat, és közmunkára lehetett kötelezni őket.  

        A ,,deportálás’’ elnevezést elsők között 

Gyöngyösi János magyar külügyminiszter használta. 

Nem volt titok, hogy a deportálásnak kettős célja volt: 

egyrészt a magyar etnikum meggyengítése, másrészt a 

lakosságcsere-egyezmény végrehajtásának 

kikényszerítése. A csehországi kényszermunkát, vagyis 

deportálást, egyéni és családi tragédiák követték.  

A deportálások szenvedéseit, a cselédmunka 

megpróbáltatásait, a megaláztatásokat legalább 

valamilyen szinten ismertetni kellene a felnövő magyar 

fiatalokkal, és mementóként egy emlékművet állítani a 

vízkeleti kultúrház előtti téren. Ezzel emlékezve a 

Csehországba elhurcolt 257 vízkeleti  polgárra és 54 

családra. 

A biztonsági intézkedések értelmében Vízkeletet a   

 

         karhatalmi erők 1947. február 5-én körülzárták, hogy 

onnan ,,még egy nyúl sem szökhetett ki.‟‟ A helyi 

komiszárnak és a pártembernek kiadták az utasítást ( 

Vízkeleten Ladislav Varhaník volt ), hogy falujukból 

jelöljék ki a csehországi kényszermunkára elvihető 

családokat. A módosabbakat nem vehette fel a névsorba, 

mert őket végleges kitelepítésre Magyarországra szánták, 

nekik úgynevezett ,,fehér lapjuk‟‟ volt. Így a komiszárnak 

a szegényebbek közül kellett választania. Vízkelet 

lakosságának megosztása a reszlovákizációs dekrétumok 

után. – Összlakosság: 1307, ebből szlovák 105, 

reszlovakizált: 301,  ebből magyar a reszlovakizáció előtt: 

1020, utána  901 fő.  

          Ezt követően a helyi toborzási bizottság elrendelte a 

kijárási és a csoportosulási tilalmat. A behívott családok 

száma szerint  megszervezte az általában két-három 

katonából, illetve rendőrből s egy helyi lakosból álló 

szállítási munkacsoportot. A járás illetve a helyi 

tisztiorvos köteles volt az indulást megelőző második 

naptól kezdve megvizsgálni minden közmunkára kijelölt 

személyt, és ő döntötte el, hogy ki indítható útnak.  A 

kényszermunka alól mentesültek azok, akik szlováknak 

vallották magukat, tehát reszlovakizáltak.  A katona vagy 

a rendőr az indulás előtti napon kézbesítette a végzést a 

kirendelt családfőnek ezt alá kellett írnia, de sokan nem 

írták alá. A zárlatot kidoboltatták a kisbíróval, és egyben 

felolvasták a magukkal vihető ingóság jegyzékét. 

         1946 decembere és 1947 januárja és februárja az 

évtized leghidegebb hónapja volt, a hőmérséklet nappal 

mínusz 10-12 fok volt, éjszaka is nagyon hideg volt, 

mínusz 20-26 fok.  A vízkeletről deportáltak 1947. február 

6-án indultak Csehországba. A nyitott megrakott 

teherautók a falu szélén és a ,,Fitykánál‟‟ elakadtak. A 

helyi lakosok segítettek a bajba jutottakon. Rendőri 

kísérettel megközelítőleg 120 férfit hajtottak ki a Kosút-

Vízkelet közötti útszakaszra, hogy szabadítsák ki a hó 

fogságából az ott rekedt autókat és személyeket. A 

berakodás, vagonírozás a diószegi állomáson történt, ahol 

a katonák fűtetlen marhavagonokba terelték az embereket, 

oda rakták be a magukkal vitt ingóságaikat is.   

Egy vagonba 2-3 család került. A vagonokat – 

célállomások – szerint csoportosították, és elindultak a 

kijelölt csehországi – állomásra - , mely Ţatec volt, és 

onnan a – végállomásra - : Marianské Lázně-ba s Bečov 

nad Teplou-ba terelték a vagonokat. A gyerekeket fűtött 

személyvagonokban helyezték el. A végállomásokon a 

,,szállítmányt‟‟ cseh gazdák várták, valóságos - 

,,emberpiacok‟‟- alakultak ki, és addig tartottak, amíg 

minden magyar ,,el nem kelt.‟‟ – Idegen táj, idegen 

környezet, idegen vidék. Az asszonyok meg is jegyezték: 

,,- Hol lesz itt a kenyér?’’ 
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          A németek Csehországból való kitelepítésekor a 

csehek nem nagyon ragaszkodtak az emberséges 

bánásmódhoz. A németeknek oly gyorsan kellett 

otthonukat elhagyniuk, hogy, hogy a sütőben készülő 

ételt sem volt idejük kivenni. A levessel teli fazék is ott 

maradt a tűzhelyen. Ezt a Dolní Kramolin- ba érkező 

vízkeletiek is tanúsították. 

         A vízkeletiek legnagyobb részét a – Bečov nad 

Teplou-i - vasútállomásra terelték, onnan a meredek, 

csúszós úton szállították a csoportot – Hlinky - 

falucskába. A németek által lakott házakban helyezték el 

őket. A csehek úgy néztek rájuk, mint a háborús 

bűnösökre. Aggódva, félve foglalták el a kijelölt házakat, 

és már annak is örültek, hogy nem a hideg vagonokban 

kell éjszakázniuk, végre lefekhettek. Mert az úton a hideg 

éjszakák rémísztőek voltak. Csak a remény tartotta 

bennük a lelket.  A hosszú úton sokan megbetegedtek. A 

férfiaknak és a felnőtt nőknek az állami gazdaságban 

kellett dolgozniuk, a gyerekeknek cseh iskolába kellett 

járniuk. 

        A deportált személyek közül sokan hazaszöktek, a 

csendőrök elfogták őket, és visszaszállították 

Csehországba. 1947. július 31-én a Galántai járásból 42 

személyt fegyveres csendőrökkel kísértek Brünnbe, 

közülük 8 vízkeletit is.  

        Jó Barát – A Csehországba deportált magyarok 

számára kiadott hetilap volt, mely 1948. július 28. és 

1949. április 19-e között jelent meg Prágában a 

Földművelésügyi és Népjóléti Minisztérium  kiadásában. 

- A lapot amellett, hogy segített az egymástól útközben 

elszakadt családtagok keresésében, az a szándék is 

vezette, hogy a Csehszlovák Kormány  meggyőzze a 

Cseh-és Morvaországba deportált magyarokat a cseh 

határvidéken való letelepedésre és a mezőgazdasági 

munkák elvégzésére.  

         Burián László magyar pap volt, aki Nyitrakarosról / 

Krušovce/ származott, és úgy határozott, hogy követi a 

csehországi kényszermunkára hurcolt magyar híveket. 

Egy évig lelki vigaszt nyújtott nekik a ,,száműzetésben‟‟ 

és misézett. Ezért a cseh hatóságok nemkívánatosnak 

minősítették és kiutasítottak. A vízkeleti híveket egyszer 

látogatta meg egy magyar pap, és misét szolgáltatott. 

Elbeszélgetett a hívekkel, de a nevét nem jegyezték meg. 

Legtöbbször a Kynţvart-i cseh templomba jártak. Többen 

a fiatalok közül a Teplá-i templomban vették fel a 

bérmálás szentségét. 

        

A Csehországban a kitelepített vízkeleti 

családokban 9 gyermek született: 

Gregorovics Miki – 1947, Kiss Pityu – 1947, Prágai 

Manyi – 1947, Sercel Alica és Sercel Gyuszi – 1947, 

Bodri Zoltán – 1948, Halupka Dénes – 1948, 

Oztrozánszky Pityu – 1948, Pápai Józsi – 1948. 

   

Vízkeleti deportált családok – időpont: - 1947. 

február 6.  

                                                                              

   -  családfő   +  családtagok  
1. Bodri István + 11    –  12 személy                          

2. Horváth Dániel + 3    –  4 személy                           

3. Kollár Mihály + 5    –  6 személy                           

4. Horváth János + 1    –  2 személy                           

5. Horváth Károly + 3     –  4 személy                           

6. Sercel Károly +1    –  2 személy                          

7. Horváth József + 3   –  4 személy                           

8. Kiss Ferenc + 1    –  2 személy                           

9. Lovas Imre + 5    –  6 személy                           

10. Sercel ferenc + 3    –  4 személy                           

11. Benkovics Mihály + 9    -    10 személy                         

12. Mészáros Ferenc + 6   –   7 személy                          

13. Bartos Dezső + 1    –   2 személy        

14. Halász Gyula + 3    –   4 személy 

15. Drozd István +  4    –   5 személy 

16. Kömpis János + 5   –   6 személy 

17. Gregorovics János + 4    –   5 személy 

18. Nagy László + 6    –   7 személy 

19. Varga Ágoston + 1     –   2 személy 

20. Tibenszky István + 4      –  5 személy 

21. Helt Ferenc + 1      –  2 személy  

22. Lukovics Károly + 3      –  4 személy 

23. Pavlacska István + 4      –  5 személy 

24. Jakócs Imre + 1       –  2 személy 

25. Benkovics István + 4       –  5 személy  

26. Prágai Károly + 7       –  8 személy 

27. Király Sándor + 1       –  2 személy                               

28. Király Szilveszter + 3      –  4 személy                          

29. Király Lőrinc + 1        -  2 személy  

30. Benkovics Ignác + 5       – 6 személy                           

31. Kiss Pál + 5         – 6 személy                                         

32. Nagy Pál + 3         – 4 személy                                    

33. . Gábris József + 3        – 4 személy                                

34. Király János + 6        – 7 személy                                  

35. Vozák Isztván + 7        – 8 személy                                

36. Lukovics Gyula + 5         - 6 személy                              

37. Halupka István + 1        - 2  személy                              

38. Menyhárt Ferenc + 5        – 6 személy                          

39. Halupka Sándor + 6        – 7 személy                              

40. László Ferenc + 1        – 2 személy                               

41. Takács Jenő + 3        – 4 személy 

42. Sándor János + 11       – 12 személy 

43. Özv.Lukács Anna + 7      – 18 személy                    
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44. Szolga Gáspár + 4   – 5 személy 
45. Szolga Dezső + 7   – 8 személy 
46. Halupka József + 3  – 4 személy 
47. Ostrozánszky Ferenc+ 3  -   4 szem. 
48. Modróczky Ágoston+1  –2 személy 
49. Sercel István + 1   – 2 személy 
50. Nagy István + 4   – 5 személy 
51. Özv. Pápay Erszébet+1  – 2 személy      
52. Jakócs János + 5     – 6 személy 
53. Kubik Lajos + 4    – 5 személy 

     

      Legények  és lányok  -   a szüleik helyett vagy önként      

      mentek Csehországba: 

 

1. Kiss Ágoston – 1928                                            

2. Kiss Dániel - 1925 

3. Király Vince -  1928                                             

4. Király Szilveszter - 1922 

5. Telekes Pál – 1907                                               

6. Mészáros Ferenc - 1923 

7. Bodri János – 1924                                               

8. Modróczky István - 1921 

9. Ostrozánszky László – 1930                                  

10. Kiss Ágoston - 1928                                 

11. Ürge Imre – 1929                                                 

12. Bodri László - 1930 

13. Modróczky János – 1923                                      

14. Halász Dániel - 1924 

15. Bodri Károly – 1927                                              

16. Király Mária - 1930 

17. Király Sándor – 1921                                             

18. Modróczky Erzsébet - 1924 

19. Prágai László – 1928                                              

20. Modróczky Katalin  

 

          Köszönöm az adatközlőknek – Kissné Halász 

Ilonának, - Tibenszkyné Horváth Irénnek – és legfőképp 

megboldogult – Burián Dani bácsinak - , aki a deportált 

családokkal kapcsolatban sok értékes adattal szolgált.                           
 

          Ez az írás a teljesség igénye nélkül íródott. 

(hiányzik néhány név, születési adat) Mert a 

deportálás óta eltelt 70 év hosszú idő. Azóta az emlékek 

megfakultak, az emlékezők közül sokan elhunytak, de az 

emlékezetet ébren kell tartani, hogy a fiatal generáció is 

megtudja az igazságot.  

       

Ezúton kérem az érintetteket, ha a deportálással 

kapcsolatban még tudnak új információval szolgálni, 

tegyék meg. Szívesen veszek minden új adatot, 

fényképanyagot, mellyel majd a fenti írást kiegészítem.  

         

 

 

 

Szolgáljon mementóként az 1947. február 6-án 

Csehországba deportált családok  és  hozzátartozóik 

névsora: 

 

        Lázně Kynžvart: 

 
Bodri István /1892/, felesége-Kelecsényi 

Hermina/1908/- gyermekeik: Pista/1921/, Margit/1924/, 

Laci/1926/, György/1929/, Ilona-Lenke/1931/, 

Kató/1934/, Terka/1937/, Anna/1939/, Béla/1940/, 

Bori/1943/ 

Halász Gyula /1896/, felesége-Halupka Ilona/199/- 

gyermekeik: Gyula/1926/, Ilona/1930/ 

Király Szilveszter /1904/, felesége-Kiss Erzsébet/1906/- 

gyemekeik: Pali/1933/, Laci/1940/ 

Takács Jenő /1905/, felesége-Manczal Erzsébet, 

gyermekeik: /1911/, Mariska/1931/, Imre/1935/ 

Horváth Dániel /1908/, felesége-Franciska, - 

gyermekeik: Erzsébet/1934/, Irén/1935/ 

 Drozd István /1892/, felesége-Ollé Mária/1901/ - 

gyermekeik: István/1923/, Etus/1925/, Mariska/1930/ 

Mészáros Ferenc /1893/, felesége-Horváth Mária/1898/ 

gyermekei: Marcsa/1923/, Ilona/1924/, Ferenc/1935/, 

Bözse/1937/, Anna/1930/ 

Király Sanyi , felesége-Erzsébet/1925/ 

Modróczky Ágoston /1891/, felesége - Erzsébet/1925/ 

Király Lőrinc /1898/, felesége – Lovas Julianna/1899/ 

László Feri, felesége- gyermekei: Léna/1928/, 

Sanyi/1930/ Ilus 

Horváth János /1926/ felesége-…  

 

   Hamrníky: 

 
Gábris József /1895/, felesége - Kiss Mária, 

gyermekeik: Imre/1929/, Piri/1931/ 

Halupka József /1899/, felesége – Anna,  gyermekeik: 

Mariska/1929/, Piri/1931/ 

Horváth József /1926/, felesége - Terézia/1922/, 

gyermekük: Feró/1929/ 

 

           Hlinky: 

                        
Tibenszky István /1869/, felesége - Horváth Irén/1898/, 

gyermekeik: Sanyi/1926/ Ilonka/1924/, János (Öcsi) 

/1932/ 

Benkovics Mihály /1897/, felesége - Irén/1902/, 

gyermekeik: Magdus/1926/, Margit/1927/, Kató/1929/, 

Laci/1930, Józsi/1933/, Piri/1937/, Teri/1945/  

Kömpis János /1904/, felesége - Horony Ilona/1913/, 

gyermekeik: Vali/1933/, Joli/1937/, Imi/1939/, 

Kató/1940/ 
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Kiss Pál /1903/, felesége - Novánszky Kati, gyermekeik: 

Pali/1930/, Julis/1932/, Anna/1936/, Bori 

Bartos Dezső /1909/, felesége - Vilma/1907/,  

Lukovics Józsi, felesége - Lovász Mária,  

Lovas Imre /1909/, felesége - Kati, gyermekeik: 

Margit/1932, Imre/1937, Ferkó/1939/, Kató/1940/ 

Vozák Pista /1912/, felesége - Prágai Mária/1911/, 

gyermekeik: Guszti/1934, Iluci /1935, István (Öcsi) 

/1938/, Imi/1941/, Jancsi/1943/, Lajoska/1946/ 

Helt Feri /……../, felesége- 

Szolga Gáspár /1911/, felesége-Lancz Rozália, 

gyermekeik: Joska/1937/, Éva/1939/, Sanyi/1945/ 

Benkovics Ignác /1982/, felesége-Ötvös Etel/1906/, 

gyermekeik: Lajos/1938/, Ernő, Jani/1940/, Karcsi/1943/ 

Gregorovics János /1910/, felesége - Nagy Mária/1906/, 

Bözsi/1928/, Pityu/1941/, Piri/1943/ 

Király János /1909/, felesége - Menyhárt Ilus/1909/, 

gyermekeik: Józsi/1935/, Laci/1935/, Magdus/1932/, 

Pista/1938/, Mariska/1944/ 

Jakócs Imre /1913/, felesége - Rózsár Rozália/1919/ 

Özv.Lukács Anna /1902/, gyermekei: Jani/1927/, 

Ernő/1927/, Mári/1931/, Annus/1934/, Juliska/1936/, 

Feri/1939/, Rózsi/ 1942/ 

Benkovics István (Icskó) /1902/, felesége – Rózsár Anna, 

gyermekeik: Bözsi /1922/, Pista/1925/, Manci/1920, 

Nusi/1932/, Arpád (Öcsi)/1936/, Viol 

Nagy Pista /1897/, felesége - Ili, gyermekeik: 

Miklós/1925/, Giza/1929/, Gyuszi/1931/ 

Prágai Károly /1905/, felesége – Maris/1917/, 

gyermekeik: Vali/1932/, Irén/1933/, Jancsi/1939/ 

Pavlacska István /1897/, felesége – Modróczky 

Mari/1902/, gyermekeik: Ernő/1927, Karcsi/1933/, 

Jancsi/1933/ 

Halupka Pista /1926/, felesége - Gizi/, gyermekük: 

Pisti/1947. január 24./?? 

Menyhárt Feri /1894/, felesége - … gyermekeik: László, 

Lídia/1898/, Feri, Jancsi, Etus  

Jakócs Jani /1911/, felesége - Etel, gyermekeik: 

Guszti/1923/, Hermi/1925/, Pista/1930/   

Özv.Prágai Erzsébet / 1895/, gyermeke: Józsi /1921/ 

Halupka Sándor,  felesége - Etel, gyermekeik: 

Lajcsi/1923//, Sándor/1924/, Mariska/1935/, Laci/1937/ 

Horváth Károly /1986/, felesége – Losonszky Hedvig, 

gyermekeik: Vali/1929/, Panna/1931/  

Sercel Károly /1921/, felesége – Pápai Ilus/1924/ 

 

  Teplá: 

 
Nagy László /1902/, felesége – Novánszky 

Margit/1903/, gyermekeik: Rudolf (Rezsi)/1927/, 

Endre/1937/, Laci/1939/, Józsi/1939/, Feri/1942/ 

     

Klášter:       

 
Nagy Pál /1910/, felesége – Popluhár Bözsi/1914/, 

gyermekeik: Lajos/1939/, Imi/1941/ 

Kubik Lajos  /1907/, felesége – Kiss Anni/1914/, 

gyermekeik: Marcsa/1935/, Piri/1937/, Lajos/1940/ 

Sándor János /1903/, felesége – Lukovics Anna/, 

gyermekeik: Maris/1927/ 

Varga Ágoston /1894/, felesége – Sercel Anna/1897/ 

 

Otročín: 

 
Kollár Mihály  /1983/, felesége – Benkovics 

Gizella/1984/, gyermekeik: Margit/1929/, Miklós/1932/, 

Rózsi/1935, Misi/1938/ 

Ostrozánszky Ferenc / 1919/, felesége - Ilona, 

gyermekeik: Ferkó/1940/, Erzsi/1944/  

 

Dolní Kramolín: 
  

Szolga Dezső /1898/, felesége – Csepreghy Örzsi 

/1990/, gyermekeik: Mari/1919/, Hermi/1222/, 

Dezső/1925/, Karcsi/1926/, Piri/1929, Bözsi/1937/ 

Lukovics Gyula /1890/, felesége - Hermus/1896/, 

gyermekeik: Ilona/1922/, Margit/1927/, Jankó/1928/, 

Imi/1944/ 

Sercel István /1924/, felesége - Mári, 

Sercel Ferenc /1891/, felesége – Marafkó Mária/1895/, 

gyermekeik: Józsi/1922, Annus/1929/, Sanyi/1931/ 

 

Touřim: 

 
Kiss Ferenc /1919/, felesége - KollárErzsébet /1922/ 
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        A deportált családok 

megtartották magyarságukat, 

nem reszlovakizáltak, inkább 

vállalták a kemény 

megpróbáltatásokat. Egy 

teljesen idegen környezetben a 

cselédmunka megaláztatását és 

az első hónapokban 

elszenvedett, - háborús 

bűnösök, deportáltak - 

megnevezéseket. Ők voltak 

azok, akik magyarságukért 

száműzöttek ,,hontalanok’’ 

lettek, és két évig ártatlanul 

szenvedték a rájuk kirótt 

büntetést.      Elhurcolás, 

deportálás, kényszermunka, 

internálás és a modern XX. 

századi rabszolgaság. Ez a 

megaláztatás, emberhez 

méltatlan bánásmód fájó, soha 

be nem gyógyuló sebet hagyott 

a lelkekben. A deportáltak az 

átélt szenvedéseket, 

fájdalmukat soha nem 

felejtik… 

 

 

,,Vajon csakugyan lezárult, 

ami egyszer elmúlt, 

megtörtént? A múlt tényein 

valóban nem tudunk 

változtatni, egyedül csak 

az emlékezetünk 

bolyonghatja be újra és 

újra az idő és a tér e 

végképp megmerevedett 

kontinensének zugait-

tájait…’’ 
                                                                                                     

/Pilinszky János/ 

 

Kozma Géza,  

a falu krónikása 
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Vadászbeszámoló 

Csak 
a földtulajdon
osok részéről 
500 ha feletti 
megbízólevel
et kellett 
aláíratnunk. 
És ha 
figyelembe 
vesszük 
ezeknek 
a tulajdono- 
soknak a lakhelyét, amely nemcsak Szlovákia, hanem 
Csehország és Magyarország területére is esik, 
gondolom, nem kell részleteznem, milyen nehézségek 
árán sikerült összeszedni  a szükséges hektárok  számát.  
Persze, ha a Szlovák Földalap a maga 322 hektárjával, 
amit a vadászterületünk keretén  belül képvisel, 
csatlakozott volna a kérvényünkhöz, az nagyon 
leegyszerűsítette volna az egész folyamatot.   

Sajnos a politika közbeszólt, és ismét  bizonyítást 
nyert az az ismert keserű valóság, hogy egyes politikusok 
a falu lakosságát  csak kampánycéljaik megvalósítására 
használják fel. S ha egy kis politikai támogatásra szorul 
valamelyik szervezet, azt olyan feltételekhez kötik, 
amelyet becsületes ember nem vállal fel, mert azzal saját 
elvei ellen cselekedne. De ahogy a  mondás tartja, 
minden rossz jó valamire, saját erőből is 
megvalósítottuk céljainkat.  

A Vízkeleti Újságon keresztül  szeretnék hálás 
köszönetet mondani a falu azon földtulajdonosainak, akik 
aláírásukkal hozzájárultak vadászterületünk bérleti 
szerződésének meghosszabbításához, és ily módon 
lehetőséget adtak vadászszervezetünk további sikeres 
tevékenységéhez. 
Mivel vadászszervezetünk - (Poľovnícke zdruţenie 
„Čierna Voda“ Čierny Brod) -elnevezéséből eredendően 
az elmúlt időszakban különböző bonyodalmak adódtak. 
Előfordult, hogy összekevertek bennünket a feketenyéki 
vadászszervezettel. Ezért tagságunk úgy döntött, hogy 
a szervezet elnevezése az elkövetkezendő időszakban - 
Feketevíz Vízkelet Vadászszervezet - (Poľovné 
združenie „Feketevíz“ Čierny Brod) lesz. A szervezet 
elnevezése a Feketevíz folyó elnevezéséből tehát 
megmaradt, ezekután már senki sem fog minket 
összekeverni  Feketenyékkel.   
  Beszámolóm végére tudatosítanom kell, hogy újra 
itt van a tavasz, elkezdődik egy új vadászidény, ami 
szervezetünk tagságát új feladatok elé állítja. Bízom 
benne, hogy közös erővel úgy, mint a múltban, az 
elkövetkező időszakban is sikeresen fogunk teljesíteni, és 
az elért eredményeink is azt fogják igazolni, hogy 
a belénk vetett bizalmat kiérdemeltük.  
 

 Horváth Tibor, a vadászszervezet elnöke      
                                                                

 

 

Vadászterületünk tízéves bérleti szerződése ez év 

februárjában lejárt. Ennek az időszaknak az utolsó 

vadászidényét volt alkalmam kiértékelni a rendhagyó 

évzáró taggyűlésünkön. Az elmúlt tíz esztendőt értékelve 

bátran elmondhatjuk, hogy mint a falu egyik aktív 

szervezete, eseményekben bővelkedő időszakot zártunk 

le. Ezek közül kiemelném a természet és a vad 

védelme érdekében kifejtett tevékenységünket, amit 

óraszámban nehéz lenne kifejezni. Nem beszélve 

a vadföldek kialakítása és a takarmány biztosítása 

érdekében ledolgozott rengeteg brigádóráról. Ezeknek 

a tényezőknek köszönhetően bárkinek bátran a szemébe 

merünk nézni, hiszen elég csak körülnézni a falu 

határában, és biztosan látni fogunk őzet, vadnyulat vagy 

fácánt szép számmal. Ez természetesen közös sikerünk.  

A szervezet minden tagja tudásához és 

lehetőségéhez mérten odaadó, önzetlen munkájával járult 

hozzá  az elért eredményekhez. Természetesen ahhoz, 

hogy egy szervezet jól működjön, jó csapatmunkára van 

szükség. A fontosabb döntések terén azonos 

álláspontokat kell képviselnünk, s ez szerencsére megvan 

ebben a csapatban. Remélem, a közeljövőben is  ez az 

összetartó erő lesz szervezetünk erőssége tekintet nélkül 

arra, hogy milyen vezetőség fogja azt irányítani. Ahol 

nincs összetartás, ott nem lehet  nagy dolgokat 

véghezvinni, és az egymás elleni acsarkodásokra 

elpazarolt energia nem arra használódik fel, amire kéne. 

  Vadászszervezetünk életében sajnos voltak 

szomorú pillanatok is. Négy tagunk, barátunk az ,,örök 

vadászmezőkre„„ távozott közülünk – Végh Endre, 

Jeskó Gáspár, Novánszky Ferenc és Németh József. 
Így szervezetünk tagsága 13 főre csökkent. Az elhunyt 

vadásztársaink emlékét örökre megőrizzük. Két tagunk - 

Kiss Albert és Pozsonyi Tibor egészségügyi okokból 

fejezte be  vadásztevékenységet.  

Az évzáró taggyűlésen a tagok szavazatai alapján 

Mészáros László tagjelöltünket a köztünk eltöltött 

többéves munkája eredményeként felvettük sorainkba, 

így teljesjogú taggá vált.  

Az új hírek közül kezdeném a számunkra 

legfontosabbal, mégpedig azzal, hogy a galántai 

földhivatal erdészeti osztályán új tízéves bérleti 

szerződést kötöttünk. mégpedig az új tízéves bérleti 

szerződésünk sikeres bejegyzésével a galántai földhivatal 

erdészeti osztályán. Nagy kő esett le a szívemről, mivel  

a szervezet tagjai elvárták tőlem mint elnöktől,  hogy 

a hivatalos szerveknél én intézzem el a bérleti szerződés 

körüli formaságokat.  Nagy munkát igényelt ez a feladat, 

de sikeresen megoldottuk. Ezúton szeretnék köszönetet             

mondani azoknak a kollégáknak, akik munkámat 

segítették, hiszen nélkülük a rengeteg utánajárást nem 

tudtam volna megvalósítani.     
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KIRÁNDULÁS CSEMADOK – 2017 
A Csemadok Vízkeleti Alapszervezete kétnapos kirándulást szervez, 

melyre szeretettel meghívja a Kedves érdeklődőket. 

A kirándulás időpontja. 2017. augusztus 19-20. 
 

Útvonal: 

1.nap – Székesfehérvár környékének történelmi nevezetességei 

BORY-VÁR, PÁKOZDI CSATA EMLÉKMÚZEUM, 

KATONAI EMLÉKPARK 

/elszállásolás a Szent Gellért Hotelben/ 

2.nap – Székesfehérvár történelmi nevezetességei, városnézés, 

KIRÁLY NAPOK, KORONÁZÁSI ÜNNEPI JÁTÉKOK 
 

Részvételi díj: 60.- Euro 

 

A részvételi díj tartalmazza az útiköltséget, a szállást vacsorával és reggelivel. 

 

Érdeklődni és jelentkezni Viczén Piroskánal lehet 

a 0908 117 006 – os telefonszámon vagy 

a pircsi65@gmail.com e-mail címen. 

 

 

SZOMOLAI TIBOR  

FELVIDÉKI SAGA 

 

A CSEMADOK VÍZKELTI  

ALAPSZERVEZETE 
 

tisztelettel meghívja az érdeklődőket 
 

SZOMOLAI TIBOR  

– NEHÉZ A FELVIDÉKEN 

MAGYARNAK LENNI? 
 

című könyvbemutatóval egybekötött 

előadására, melyre – 2017. április 23-án, 

vasárnap  délután  16.00 órakor 

kerül sor a kultúrházban. 
 

A könyv a bemutatón megvásárolható. 
 

Minden érdeklődőt  

szeretettel várunk. 
 

mailto:pircsi65@gmail.com
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