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OBECNÉ NOVINY  -  jún 2017                                    VI. ročník                                   2. číslo                       Cena: 0,- €

 
Andók Veronika:  

Vakáció 
 

Láttam a napot,  

súgta a szélnek: 

Várnak a tavak,  

csónakok, stégek. 

És tényleg a táblán virul egy szó, 

Csupaszín betűkkel:  

 

 

 

Két hónap napfény  

vár ránk a nyárban, 

Kószálunk vígan viruló tájban, 

Hűsítő tavakra,  

strandokra járunk, 

Nincs is ilyenkor boldogabb 

nálunk. 

http://www.ciernybrod.sk/
mailto:obecciernybrod@stonline.sk
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A felújított buszmegálló – Hidaskürt felé 

Autobusová zastávka smerom na Mostovú – po rekonštrukcii 

Az óvoda melletti Födémesi utca felújítás közben 

Veľkoúľanská ulica pri materskej škole počas rekonštrukčných prác 

A felújított óvoda melletti Födémesi utca  

Rekonštruovaná Veľkoúľanská ulica pri materskej škole  
A felújított óvoda melletti  

Födémesi utca  

Rekonštruovaná Veľkoúľanská ulica 

 pri materskej škole  

A felújított Kereszt utca  

Rekonštruovaná Kríţna ulica  

A felújított Kereszt utca  

Rekonštruovaná Kríţna ulica  

A felújított Újsor utca  

Rekonštruovaná ulica Nový rad 
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Tisztelt Olvasók, kedves Vízkeletiek! 

           A Vízkeleti Újságban szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy községünkben a második negyedévben milyen 

tervezett beruházásokat sikerült megvalósítanunk. Két rossz állapotban lévő közutunkat – a az óvoda melletti 

Nagyfödémesi és a Kereszt utcát aszfaltburkolattal újítottuk fel.  A feltört régi aszfaltburkolatból származó törmelékkel 

a határi utak minőségén javítottunk. A 2018-as évben további két útszakasz felújítását tervezzük. 

          Községünkben jelenleg a következő építkezések és felújítások folynak – új autóbuszmegállók építése, a község 

tulajdonában lévő ingatlanok ablakcseréje. A szolgáltatások házának felújítása, modernizálása szintén folyamatban van, 

hogy a bérlők igényeinek megfeleljen. 

        Idei fejlesztési terveink között szerepel még a Kosút felé vezető út melletti  buszmegálló felépítése,  továbbá  új 

építkezési terület létrehozása. 

         Remélem, hogy az illetékes szervek elfogadják az új községi bérlakások és az új óvodaépület felépítésére, 

továbbá az alapiskola tetőterének kialakítására beadott tervjavaslatunkat. További terveink között szerepel egy 

komposztáló telep építése, és a község határában illegálisan kihordott szemét elszállítása, valamint egy új 

technológiával rendelkező szemétgyűjtő megépítése. 

        Községünk lakosai gyakran panaszkodnak, hogy esténként a szemét elégetéséből származó füst miatt nem lehet 

az udvaron tartózkodni. Tisztelettel megkérném a falu minden lakosát, hogy a szomszédaikra való tekintettel a 

szemetet, a hulladékot ne otthon tüzeljék el, hanem szállítsák el a kijelölt szemétlerakó helyre. Jobban figyeljenek  

egymásra! Megértésüket előre is köszönöm. 

        A második negyedévben a CSEMADOK és a  sportszervezet együttműködésével községünkben sok érdekes 

kulturális és egyéb rendezvényt szerveztünk. Köszönöm a szervezők áldozatos munkáját. Továbbá ezúton mondok 

köszönetet azoknak is, akik a gyermeknap szervezésében és lebonyolításában részt vettek. 

        Jelenleg a XIX. Falunapot szervezzük, melyre mindenkit szeretettel meghívunk. A gyereket sok meglepetés 

várja – lesz körhinta, ugrálóvár, kisvonat és még sok érdekesség. Testvérközségünkből, Pest-Taksonyból íjászok 

érkeznek, akik íjászbemutatót tartanak és  jurta sátrat is  építenek.  A felnőtteket pedig az Acapella és a Beatrice 

szórakoztatja majd. 

      Minden kedves olvasónak szép nyarat, jó pihenést és kikapcsolódást, a gyerekeknek pedig  kellemesen eltöltött 

vidám szünidőt kívánok. 

       

Nagy Pál polgármester 

 

Váţení Čitatelia, milí Čiernobrodčania! 
 

               Znovu Vás informujem o aktivitách a činnostiach v našej obci. Tento štvrťrok sme konečne 

zrekonštruovali dve miestne komunikácie, ktorých stav bol v dezolátnom stave. Ako ste si mohli 

všimnúť, jedná sa o cestu Veľkoúľanskú, pri materskej škole a Kríţnu. Vyfrézovaný asfaltový odpad sa 

pouţil na zlepšenie poľných ciest. V pláne mám aj rekonštrukciu ďalších dvoch ciest v roku 2018.  

                V obci prebiehajú ďalšie investície, ako sú výstavby autobusových zastávok, výmeny okien  

a dverí na jednotlivých objektoch vo vlastníctve obce. Budova prevádzkárne je stále modernizovaná, 

aby vyhovovala poţiadavkám súčasným nájomcom. 

              Ešte tento rok máme na pláne autobusovú zastávku v smere na Košúty, projekty na nový stavebný obvod. 

             Verím, ţe nám schvália aj výstavbu nových nájomných bytov, výstavbu novej škôlky a nadstavbu základnej 

školy spolu s učebňami. Podali sme aj projekty na kompostárne, odvoz čiernych skládok z katastra obce, vytvorenie 

zberného dvora s novou technológiou. 

             Občania sa neustále sťaţujú na dym vo večerných hodinách, ktorými si jeden druhému znepríjemňujeme 

príjemné posedenie na terasách. Poprosím kaţdého občana, aby sme brali ohľad jeden na druhého a spaľovaniu 

bordelov sa vyhýbali. Tým si zabezpečíme pohodu bývania v našej obci. Ďakujem za rešpektovanie jeden druhého. 

            V obci sme mali veĺa kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré boli organizované našou obcou a podporou 

miestnych zdruţení ako je CSEMADOK a TJ Čierny Brod. Touto cestou sa im chcem aj poďakovať. Ďakujem zároveň 

kaţdému, kto pomohol v organizovaní dňa detí. 

            Pred sebou máme ešte obecné dni. Tento rok ich organizujeme po 19 – krát. Návštevníkov budú čakať rôzne 

zaujímavosti, kolotoče, skákací hrad, vláčik ako aj lukostrelci z priateĺskej obce Pest Taksony nagyközség. Prinesú zo 

sebou aj dobový tradičný stan, voz a iné zaujímavosti. 

          Ţelám Vám počas letných prázdnin veĺa zdravia, dobrú dovolenku a deťom radosť z letných prázdnin, aby si 

oddýchli a novým elánom vítali začiatok školského roka v septembri. 
 

         Ing. Pavel Nagy, starosta obce 
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2017. április 1. és június 30. között  / v období od 1. apr. do 30. júna 2017 

10 
évesek 

roční 

Kelecsényi Dávid, Lukovics Edina, Marafkó Filip 

20 
évesek 
roční 

Megó Zoltán, Lenčéšová Diana, Vedrődy Kitti, Bíró Veronika, Dömény 
Sandra, Ostradecky Kristina, Király Bence 

30 
évesek 
roční 

Farkaš Róbert, Ostrozánsky Zsolt, Szilvási Veronika, Pavel Tamás, 
Katonová Miroslava, Lakatoš Tamás, Ábrahám Adriana, Bartosová Petra, 
Bondor Zoltán 

40 
évesek 

roční 

Tumma  Márta, Uhlárik Zsolt, Pavel György, Ing. Filo Norbert, Poláková 

Ružena, Mandák Roman, Popluhár Mónika, Tanko Martin, Takáč Zoran, 
Renczes Zoltán, Deák Norbert, Döme Marián, Kadlečík Natália 

50 
évesek 

roční 

Matula Ivan, Dudás Zoltán, Szilvási Judit, Lovas Márta, Megó Iveta, Mezei 
Pavel, Takács Péter, Király László, Szolgai Oszkár, Novánszky Erika 

60 
évesek 
roční 

Tarnai Erzsébet, Lelkes Ilona, Machata Piroska, Ing. Horváth Tibor, 
Rovensky Ilona 

70 
évesek 
roční 

Mészáros Alica, Gregorovics Miklós 

80 
évesek 

roční 

Lovas Imre, Kelecsényi Jolán 

 

 

 

 
 

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

- Lakatoš Dominik     Rigó Mónika    és/a    Lakatoš Tamás 
- Bondor Maxim                   Bondor Alena  és/a     Bondor Zoltán 
 

 
 
 
   
 
  

  

- Šercel, szül. Lovas Piroska - 83 éves             - Priska Šercelová rod. Lovasová - 83 rokov 

- Mészáros Tibor - 50 éves                          - Tibor Mészáros -  50 rokov   

- Nagy Gyula - 61 éves                          - Július Nagy -  61 rokov   

- Ostrozanszky Ferenc - 76 éves                     - František Ostrozanszky -  76 rokov 

- Ostrožansky, szül. Király Mária - 84 éves      - Mária Ostrožanská rod. Királyová -  84 rokov 

- Marafkó László - 66 éves                       - Ladislav Marafkó  -  66 rokov 

- Dömény Marián - 33 éves                           - Marián Dömény -  33 rokov 

 

Községi hírszolgálat Obecné informácie 

   Kerek születésnapjukat ünneplő lakosaink / Naši jubilanti : 

2017. ápr.1. és június 30-a között       Medzi 01.04.2017 a 30.06.2017 

örökre eltávoztak közülünk:                    nás navždy opustili : 

 

NYUGODJNAK  BÉKÉBEN. ČESŤ ICH PAMIATKE. 

JUBILEUMUKHOZ GRATULÁLUNK!    
GRATULUJEME K VÁŠMU JUBILEU! 

Nagy örömmel köszöntjük újszülötteinket      /  Vítame  novorodencov : 
akik 2017. aprilis 1.  és június 30-a között születtek:        ktorí sa narodili medzi 01.04.2017 a 30.06.2017 

 

A GYERMEKÁLDÁSHOZ SZÍVBŐL GRATULÁLUNK, GYERMEKÜK FELNEVELÉSÉHEZ SOK EGÉSZSÉGET, ERŐT 

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

 

Községi hírszolgálat Obecné informácie 

Ohlasovňa pobytu zabezpečuje prenesený 

výkon štátnej správy v zmysle zák. č. 253/1998 Z. 

z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 

registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov. 
 

Trvalý pobyt - je pobyt občana spravidla 

v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej 

republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden 

trvalý pobyt.   
 

Pre prihlásenie k trvalému pobytu je potrebné 

predložiť k nahliadnutiu: 

1. platný občiansky preukaz 

2. originál výpis z listu vlastníctva (nie je 

moţné predloţiť fotokópiu ani informatívny 

výpis z katasterportálu), 

3. pre prihlásenie sa k niekomu aj súhlas 

všetkých vlastníkov bytu (domu) – nemusia 

sa všetci dostaviť osobne, stačí predloţiť 

osvedčený súhlas 

4. pri maloletých do 18 rokov originál rodného 

listu 
 

Za členov rodiny môţe hlásiť trvalý pobyt jeden 

z členov tejto rodiny (len v prípade, ak  

prihlasuje aj sám seba). 
 

Pre potvrdenia o trvalom pobyte pre fyzické osoby 

je potrebné prísť osobne - uhrádza sa správny 

poplatok vo výške 5,00 EUR. 
 

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie 

do zahraničia s cieľom trvalo ţiť v zahraničí, je 

povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie  
 

trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho 

trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto 

pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku 

pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom 

skončenia trvalého pobytu. 
 

Prechodný pobyt  - je pobyt občana mimo 

miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne 

zdrţiava, ak má trvať viac ako 90 dní.  

 

Pre prihlásenie k prechodnému pobytu je potrebné 

predložiť k nahliadnutiu: 

1. platný občiansky preukaz 

2. pre prihlásenie sa do nájomného bytu – 

doloţiť nájomnú zmluvu a súhlas 

vlastníka/všetkých spoluvlastníkov 

3. pre prihlásenie sa na byt (dom) – súhlas 

všetkých vlastníkov bytu (domu) – nemusia 

sa všetci dostaviť osobne, stačí predloţiť 

osvedčený súhlas a originálny výpis z listu 

vlastníctva (nie je moţné predloţiť fotokópiu 

ani informatívny výpis z katasterportálu) 

4. na poţiadanie občana ohlasovňa vydá 

potvrdenie o prechodnom pobyte - uhrádza 

sa správny poplatok vo výške 5,00 EUR. 

 

V súlade so zmenou zákona č. 224/2006 Z.z. o 

občianskych preukazoch pre vydanie prvého 

občianskeho preukazu nie je potrebné potvrdenie o 

trvalom pobyte vydané ohlasovňou. Ţiadateľ, resp. 

zákonný zástupca poţiada o vydanie prvého 

občianskeho preukazu priamo na oddelení dokladov 

OR PZ Galanta. 

 
(Zodpovedná osoba Ohlasovne Obce Čierny Brod:   

Marcela Kováč, tel.: 031/7848191)       
 

Ohlasovňa pobytu 
 

mailto:vizkeletiujsag@gmail.com
mailto:vizkeletiujsag@gmail.com
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Községi hírszolgálat Obecné informácie 

A lakhelybejentő hely  a  községre törvényben 
átruházott államigazgatási tevékenységet hajtja végre 
a Szlovák Köztársaság állampolgárai tartózkodási 
helyének bejelentéséről és a Szlovák Köztársaság 
lakosságának nyilvántartásáról szóló 253/1998 sz. 
törvény és annak későbbi módosításai értelmében. 
 

Állandó tartózkodási hely - rendszerint a 

polgár tartózkodási helye állandó lakhelyének helyén 
a Szlovák Köztársaság területén. A polgárnak 
egyidejűleg csak egy állandó tartózkodási helye lehet. 
 
Állandó tartózkodási helyre való bejelentkezéskor 
a következő dokumentumokat kell felmutatni 
megtekintésre: 

1. érvényes személyi igazolványt 
2. eredeti okiratot az épület vagy épületrész 

tulajdonlásáról vagy társtulajdonlásáról (nem 
lehet helyettesíteni másolattal, vagy 
a kataszteri hivatal internetes oldaláról 
kinyomtatott tulajdonlappal) 

3. ha olyan épületbe , vagy lakásba szeretnénk 
bejelentkezni, ami nincs a tulajdonunkban, 
vagy résztulajdonunkban, akkor az épület 
vagy épületrész tulajdonosának , ill. összes 
társtulajdonosának írásbeli beleegyezését kell 
felmutatni hitelesített aláírással. Erre 
a dokumentumra nincs szükség abban az 
esetben, ha a  tulajdonos és az épület vagy 
épületrész összes társtulajdonosa a 
bejelentőhely alkalmazottja előtt igazolja 
aláírásával az érintett polgár állandó 
lakhelybejelentő lapján, hogy egyetért a polgár 
állandó tartózkodási helyre történő 
bejelentésével. 

4. a 18 évnél fiatalabb polgárok esetében eredeti 
születési bizonyítványt. Az ő állandó 
tartózkodási helyre való bejelentését a 
törvényes képviselője vagy a gyámja végzi. 

 

A családtagok esetében az állandó tartózkodási helyre 

történő bejelentkezést a család egy tagja végezheti el 

(abban az esetben, ha ő maga is bejelentkezik). 

A polgár kérésére a lakhelynyilvántartó hely 

alkalmazottja igazolást ad az állandó tartózkodási 

helyről. Ennek ellenében 5,- euró illetéket kell 

befizetni. 
        

A polgár, aki arra készül, hogy külföldre távozik 
olyan céllal, hogy tartósan külföldön éljen, köteles a 
kiutazása előtt bejelenteni állandó tartózkodási 
helyének megszűnését annak a bejelentőhelynek, 
amely állandó tartózkodási helyéről az adatokat 
vezeti; a bejelentésben feltünteti az államot és a 
tartózkodási helyet, ahová kiutazni készül, valamint 
a külföldi tartózkodás napjának kezdetét, mely 
egyben az állandó tartózkodási hely megszűnésének 
napja is. 
 

Átmeneti (ideiglenes) tartózkodási hely 
-  a polgár állandó tartózkodási helyén kívüli 
ideiglenes tartózkodási helye, mely 90 napnál 
hosszabb ideig tart.  
 

Átmeneti tartózkodási helyre való bejelentkezéskor 
a következő dokumentumokat kell felmutatni 
megtekintésre: 

1. érvényes személyi igazolványt 
2. bérlakásba vagy bérházba való 

bejelentkezéskor a bérleti szerződést, 
valamint az épület tulajdonosának, ill. összes 
társtulajdonosának írásbeli beleegyezését 
(erre a dokumentumra nincs szükség abban 
az esetben, ha a  tulajdonos és az épület vagy 
épületrész összes társtulajdonosa a 
bejelentőhely alkalmazottja előtt igazolja 
aláírásával az érintett polgár átmeneti 
lakhelybejelentő lapján, hogy egyetért a 
polgár átmeneti tartózkodási helyre történő 
bejelentésével. 

3. más tulajdonában lévő épületbe, vagy 
épületrészbe való bejelentkezéskor – lásd a 2. 
pontot (kivéve a bérleti szerződést) 

4. a polgár igazolást kérhet a tartózkodási 
helyéről, amit 5.-euró befizetése ellenében 
a lakhelynyilvántartó hely alkalmazottja 
köteles kiadni. 

 

A személyi igazolványokról szóló 224/2006 sz. 
törvény és annak későbbi módosításainak 
értelmében az első személyi igazolvány kiadásához 
már nem szükséges a lakhelynyilvántartó hely által 
kiadott igazolás az állandó lakhelyről. Az első 
személyi igazolványt egyenesen a Galántai Járási 
Rendőrkapitányságon kell kérvényezni. 

(Vízkelet Község lakhelynyilvántartó helyének 
alkalmazottja: Kováč Marcela, tel.: 031/7848191) 

          

A lakhelybejelentő hely (lakossági nyilvántartás) 
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Az anyák napját világszerte 

megünneplik, ilyenkor  az anyaságról, az 

édesanyákról  emlékeznek  meg. Egyes 

országokban más-más napokon tartják az 

ünnepet.Magyarországon május első  

vasárnapján, Szlovákiában pedig május 

második vasárnapján. 

 Nincs ez másképp Vízkeleten 

sem. Községünk önkormányzata a helyi 

óvoda, továbbá a magyar és  a szlovák 

alapiskola kisdiákjai  közreműködésével 

minden évben megrendezi az édesanyákat 

és a nagymamákat köszöntő ünnepséget, 

az – Anyák napját -, melynek a helyi 

kultúrház ad otthont.   

Az óvodások és kiskolások 

a tanító nénik segítségével már 

hónapokkal előtte készülődnek erre  

 

 

 

 

a jeles napra, hogy a színpadon a lehető 

legjobbat tudják nyújtani. Ennek meg is 

van az eredménye. A szülők, a 

nagyszülők és a hozzátartozók 

benépesítik a kultúrház nézőterét,  és 

nagy büszkeséggel figyelik csemetéjük 

minden egyes mozdulatát a színpadon. 

A szépen megtanult  mondókák, 

versikék, táncok és mesejelenetek 

melengetik a nézőközönség, közülük is  

főleg az édasanyák és a nagymamák 

szívét.  

 Ezen a napon, az – Anyák napján 

-  talán mélyebben elgondolkodunk azon, 

mi is az anyaság, mit is jelent anyának 

lenni, s  hogy az anyák szerepe mennyire  

fontos a gyermekek nevelésében, 

fejlődésében, egész életében.  
 
    

  

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
    
 
 
    

Községünkben az idei hagyományos májusfa állításra 

április 29- én került sor.  Ebben az évben a hagyományoktól 

eltérően nem egy, hanem három májusfát állított a község 

a sportszervezettel közösen. Egyet a sportpályán, egyet 

a kultúrház előtt, és egyet pedig Hegyen, a templom melletti 

dombon.  

Sajnos ismét azt tapasztaltuk, hogy nagyon kevesen jelentek meg ezen 

a rendezvényen. Pedig a sportszervezet tagjai lelkesen készültek -  pecsenyével, 

sült kolbásszal, csapolt sörrel várták az érdeklődőket.  

A vízkeleti öregfiúk csapata meghívta Taksony testvértelepülésünk 

öregfiúk csapatát egy futballmérkőzésre. Az időjárás is nekünk kedvezett.  

        Reméljük, hogy falunk lakosai a jövőben nagyobb számban látogatnak 

majd ki erre a rendezvényre.  

Serczel Ildikó 

           

 

Májusfa állítás Vízkeleten 

                                                      

Anyák napja 

 
Az édesanya 

 

„Nincsen a gyermeknek 

Olyan erős vára, 

Mint mikor az anyja 

Őt karjaiba zárja. 

Nincsen őrzőbb angyal 

Az édesanyánál, 

Éberebb csillag sincs 

Szeme sugaránál. 

Nincs is annyi áldás 

Amennyi sok lenne, 

Amennyit az anya 

Meg ne érdemelne.“ 

 

          

https://hu.wikipedia.org/wiki/Anya
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vas%C3%A1rnap
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Az anyai ölelésnek gyógyító,  nyugtató 
hatása van, az anyai puszi olyan gyógyír, 
amelyet egyetlen gyógyszer sem tud 
helyettesíteni.  
  Édesanyának lenni, életet adni egy 
gyermeknek, és őt a legjobb tudásunk 
szerint szeretetben nevelni, a legszebb 
dolog a világon, ami semmivel sem 
pótolható. Az anyaság sok áldozattal, 
lemondással, álmatlan éjszakával jár. 
Ezeket a fáradalmakat azonban mi sem 
kárpótolhatja jobban, mint gyermekünk 
mosolya, szerető ölelése. 

Becsüljük meg az édesanyákat! 
Sose feledjük, egész életükben értünk 
fáradoznak, a bajban mindig mellettünk 
állnak, rájuk mindig lehet számítani. 
  

Kováč Marcela 
 
  

  

 

 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
0 
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 Június elején községünk önkormányzata 

a helyi szervezetek segédletével színes programmal 

csalogatta a gyermekeket és családokat 

a nemzetközi gyermeknap  megünneplésére, így hát 

a helyi alapiskola udvarát és az iskola előtti parkot 

vidám zsibongás és jókedv zengte be. Ezen a napon 

kora délutántól késő estig minden a gyerekekről és 

a gyerekeknek szólt.   

 

A vízkeleti óvoda és alapiskola tanító 

nénijei ügyességi versenyszámokkal várták a 

lurkókat, amiért elengedhetetlenül járt az édes 

jutalom. Évről évre nagy sláger az örökmozgók 

körében a légvár és az ugrálók, és újra eljött 

szórakoztatni Dudó bohóc is, aki ügyes 

lufitekeréssel formát adott a gyerekek 

kívánságainak. Mindezzel egyidőben arcfestéssel 

megállás nélkül szépítgették a gyerkőcöket; 

a lányok kedvenc állatkájuk, a legények pedig 

kiválasztott szuperhősük „bőrébe bújhattak“. 

 

A helyi vadászszervezet által kiállított 

trófeákról, állatokról és vadászeszközökről érdekes 

információkat tudhattak meg az érdeklődők. 

A bátrabbak kipróbálhatták egyedül vagy 

segítséggel a szélpuska használatát és 

a céllövészetet. 

 

Páratlan élményben volt részük azoknak a 

kicsiknek és nagyoknak, akik megnézték és 

meghallgatták Écsi Gyöngyi mesemondó zenés-

énekes előadását, melyben a közönség soraiban ülő 

lányok és fiúk közül többen a meseelőadás 

szereplőivé váltak. A rendezvény alatt a szervezők 

biztosították a játékban kellemesen elfáradt 

gyerekek számára a frissítőt, és apró ajándékokkal 

kedveskedtek nekik. Az ünnepeltek addig élvezték 

a felhőtlen szórakozást, mígnem a júniusi 

nap perzselő melege pirosra simogatta orcájukat. 
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Mérhetetlen az az öröm és szeretet, ami 

egy gyermek születésével költözik otthonunkba. 

Minden anya számára az isteni kegyelem különös 

ajándéka, hogy új életet hord és új életet ad, s hogy az e 

világra született patyolattiszta lelkeket olykor 

kőkemény, de végig csodálatos küzdelem során 

emberségessé formálja. A hangok, az érzések átjárják 

a szülői lelket, és egy életen át elkísérnek. Tanuljuk 

meg meglátni és megélni a gyermekeink csillogó 

arcáról sugárzó tiszta örömöt; őszintén örülni az élet 

adta apró ajándékoknak, és feltétel nélkül szeretni úgy, 

ahogy azt ők tudják. Mosolygó szemükben meglátni 

egykori önmagunkat, s biztosítani számukra mesésen 

boldog gyerekkort úgy, hogy létüket és lényüket 

„csupán“ odafigyeléssel, törődéssel és végtelen 

szeretettel öleljük körül.  

Legyen ilyen gyerekkora a világ minden 

gyermekének! 
                                                                                                                             

Marafkó Mónika 

 

„Szeresd a gyermeket, öleld szívedre őt, 

Ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt, 

Lehunyt pilláinak töröld le könnyeit: 

S míg te a gyermekek könnyét törölgeted, 

Egy láthatatlan kéz a csillagok felett 

Letörli vétkeid!“ 
 

                                                              ( Móra Ferenc ) 
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            Vízkelet Község Önkormányzata meghívást 

kapott Kreisz Lászlótól, Taksony nagyközség 

polgármesterétől a 2017. június 4-én  a taksonyi Marestli-

tó partján  megrendezésre kerülő  - a ,,Nemzeti 

Összetartozás Napja’’ -  alkalmából tartott, 

koszorúzással egybekötött  ünnepi megemlékezésre.  

         A vízkeleti delegációt Nagy Pál polgármester 

vezette. A nyolctagú küldöttségnek tagja volt még Leszko 

Ildikó, a község főellenőre, a képviselő-testület tagjai és 

jómagam. 

        A felvidéki Taksony település szintén meghívást 

kapott az ünnepségre, melyet Mészáros Márta 

polgármester asszony vezetett, elkísérte őt Édes Ákos 

református lelkipásztor és  Halász Imre plébános úr.  

       A Marestli –tó partján összegyűlt vendégeket és 

Taksony nagyközség lakosságát Ruff Béla köszöntöttte. 

Az üdvözlő beszédet Stefán Attila, a Taksonyi 

Református Missziós Egyházközösség lelkipásztora 

mondta. Ünnepi beszédében Kreisz László polgármester 

kiemelte: ,, Valljuk, hogy a több állam területén élő 

magyarság minden tagja és közössége része az egységes 

magyar nemzetnek, amelynek államhatárok feletti 

összetartozása a magyarok önazonosságának 

meghatározó eleme. Ünnepségünkkel a határon átívelő 

kultúrák, gyökerek és a nemzeti érzés egysége mellett 

teszünk tanúságot. azért is fontos számunkra felvidéki 

testvértelepüléseink jelenléte.’’ 

Láng András kanonok atya a szeretet fontosságát 

hangsúlyozta, és megáldotta az ünnepség résztvevőit. 

A kultúrműsorban az ,,Áldás Együttes’’ - 

,,Magyar hitvallásunk’’  címmel  

megzenésített verseket adott elő.  

 

 

           Az ünnepi műsort követően a vendégek közös 

vacsorán vettek részt a Sziget Étteremben,  melyen 

vezetőink  baráti beszélgetést folytattak egymással. 

        Bár 1920. június 4-én a ,,trianoni 

békeszerződés’’ értelmében hazánkat földarabolták, 

mégis ezer          szállal kötődünk az Anyaországhoz.     
                                                                                                                   

Kozma Géza, a falu krónikása                                                                                                                                                                                         

 

Megemlékezés a Nemzet Összetartozás Napján  
Pest – Taksonyban 
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XIV.  Gulyásfőző verseny 

 
 

              2017. június 16-án a futballpályán ismét 

megrendezésre került a hagyományos gulyásfőző 

verseny, amit a helyi önkormányzat a sportszervezettel 

közösen szervezett.  

Idén is nagy volt az érdeklődés, délután 

kettőkor már 14 katlanban rotyogott a gulyás.         

 

A benevezett csapatok  név szerint:  

Popluhár team, Pista team, Ódor team, Pest-

Taksony , Vegyes nyolcas, Négy grátisz, Maszi, 

Másnaposok, Nyerő hármas, Csipet csapat, Jezsó 

Gyula és Balázs, Viczén és Melicher, Halász és 

Varga, valamint az U11.  

 

              Három órakor  a helyi sportzservezet elnöke, 

Halász Zsolt megnyitotta a rendezvényt. Négy  óra 

után fellépett a magyarországi Kerozin együttes. 

Szereplésüket követően  a szakmai zsűri elkezdte 

a gulyásfőző verseny értékelését.  

 

A zsűri tagjai:  

Bodri János, Horváth József, Culinka Ottó, 

Kutrucz Adrián és Wágnerné Bartha Zsuzsanna 

/Pest-Taksony alpolgármester asszonya/ voltak.  

 

Nagyon nehéz dolguk volt, mivel minden csapat kitett 

magáért, finom gulyást főzött.  

 

Az eredmény a következő lett: 

1. Hely:  Jezsó Gyula és Balázs – Marhapofa  

               gulyás 

2. Hely : Pest-Taksony – Marhagulyás 

3. Hely : U11 – Szarvas - és sertésgulyás 
 

          A gulyásfőző verseny eredményét Nagy Pál 

polgármester hirdette ki, és adta át a győztes 

csapatoknal az értékes díjakat. 

           A nap folyamán idén első ízben 

tombolajegyet vásárolhattak a kilátogatók. Nagy 

volt az érdeklődés, mivel a fődíj 100 eurós bankjegy 

volt. A tombolahúzásra a verseny  értékelése és az 

eredményhirdetés  után került sor.  

        A XI. gulyásfőző verseny kellemes időben 

zajlott, a zenét Dj Zolee szolgáltatta. A csapatok és 

a közönség késő estig szórakozott. 
                                                                                                                             Serczel Ildikó 

 
 

 

1. HELY 

A díjak 

2. HELY 

3. HELY 
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Tomboladíjat adományoztak:                           Ceny do tomboly darovali: 

 

Kamenárstvo STONETEC  – Gabriel Rablánsky,  Agronet s.r.o.,  Hepal s.r.o.,  Agroreal 

s.r.o., Stavebniny Plus s.r.o.,  NH Farma s.r.o.,  R 5 C s.r.o., Fyzokol s.r.o.,  Hygesia s.r.o., 

Drevmont  –Nagy Péter,  Kiss Club – Kiss István,  Csemadok Vízkelet, Poľovné združenie 

Feketevíz – Čierny Brod,  G & G töltőállomás, COOP Jednota Galanta,   Zaťko Kamill,  

Obec Čierny Brod – Vízkelet Község 
 

Köszönet érte!                Ďakujeme pekne! 
 

 

A KEROZIN  
frontembere
e 

Tomboladíjak 
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A tantestület is, a falusiak is tisztában 

vannak, hogy mit jelent a magyar iskola a 

kisebbségi sorsban. Megható, hogyan hozzák 

magyar szülők kicsinyeiket a magyar iskolába, 

hogy „tanuljon az anyanyelvén”.  
 

A magyar nyelvű oktatásnak a 

helyiek közt nagy társadalmi megbecsülése 

van. 

Mindenki tudja, hogy az iskola nem az épület 

falai között kezdődik, az iskolát nem az épület 

falai, hanem a tanárok teszik azzá, ami. Ennek 

ellenére sokszor kell szembesülnünk megvető 

és a tanári szakmát lemondó véleményekkel. 

A tanárság sorsa hasonló e tekintetben a rossz 

mostohájú gyermekéhez: sír, mert verik – 

verik, mert sír. Itt mégis kiemelném kis falunk 

lakosságát, mert rendkívülien megértő, és ha 

kell egy emberként áll ki az iskola érdekeiért. 
 

Két tanítónő és két nevelőnő oktatja és 

neveli a 30 gyereket, akinek a jellemnevelés a 

legeslegfontosabb hivatása és ezért nem is 

szabad önérzet nélkül, gerinctelen bábként 

viselkedniük. Ezért néha adódnak helyzetek, 

amikor konfliktusba kerülünk. Egy intézmény, 

vagyis az iskola nem üzleti vállalkozás. A mai 

világban egyre több ember érzelmek nélküli 

sikerorientált, vállalkozó szemléletű, s 

szerintem ilyen szemlélettel nem lehet igazán 

egy intézmény sorsát eldönteni. Az ebből 

adódó harcokat is megvívjuk, míg érezzük  

 

 

magunk mögött a 

szülők és a lakosság 

támogató erejét.  

 

A magyar 

iskolának Vízkelet 

lakosai adják a sok 

reményt a 

nemzetiségi létben a 

megmaradásért 

folytatott harc során.  

 
 

„Az ember szava nem szél, ami jön és elmegy.  
Amit az ember mond, az úgy is kell legyen. 

Nem csuda ez, hanem becsület.” (Vass Albert) 

 Három falu tornája 

Három falu tornája 

Három falu tornája 
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Az új iskolaévben 33 tanuló 

lesz az iskolában. A jelenlegi 30-

ból elballag 7 negyedikes és 10 új 

kistündért fogunk avatni.  

 

A tanári kar összeszokott jól 

működő egységet képez és az 

iskolai élet területén rengeteg sikert 

arattunk a tanulókkal. Ezek nyomon 

követhetők a Facebook oldalunkon. 

A szülők segítségével és a tanító 

nénik anyagi összefogásával felújult 

a tanári szoba. Marafkó Zsolt 

elvégezte a festő munkálatokat, 

Husár Tibor konyhasarok részen 

végzett falburkolást és Szolga 

Edének köszönhetjük a konyhasarki 

bútor elkészítését és adományozását 

is. A nyár folyamán ígéretet 

kaptunk a fenntartótól, hogy 

megvalósul az osztályok kifestése, 

új bútort kapunk az egyik osztályba, 

valamint új módszertani 

segédeszközöket szerezhetünk be. 

Izgatottan várjuk hát az új tanév 

kezdetét szeptemberben. 

 

 

„Félig sem olyan fontos 

az, amit tanítunk 

gyermekeinknek, mint az, 

hogy’ tanítjuk. – Amit az 

iskolában tanultunk, 

annak legnagyobb részét 

elfelejtjük, de a hatás, 

melyet egy jó oktatási 

rendszer szellemi 

tehetségeinkre gyakorol, 

megmarad.” (Eötvös J.) 

 

 

 

Mgr. Egri Natália 

 igazgatónő 

 

 

Gyermeknap 

Gyermeknap 

Sportnap 
Hidaskürtön 

Ballagók 
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      Ani sme sa nenazdali a stojíme zase pred koncom 

školského roka 2016/17. A aký bol tento školský rok?  

Odpoveď na túto otázku Vám prinesie náš článok.  
 

Deň učiteľov 

      Pri príleţitosti sviatku Dňa učiteľov prijal 28. 

marca 2017 starosta obce Ing. Pavel Nagy učiteľov našej 

školy v sále obecného úradu.  

      Vo svojom príhovore starosta obce vyjadril 

poďakovanie za našu náročnú a obetavú prácu, ktorou 

kaţdý deň prispievame k rozvoju poznania všetkých 

ţiakov. Kaţdého potešil kvietok a ďakovný list. 

Nasledoval zápis do obecnej kroniky. Špeciálna cena 

starostu obce bola udelená Mgr. Márii Mihálikovej za 

celoţivotné dosiahnuté úspechy na ZŠ Čierny Brod, za 

vzdelávanie a vzornú výchovu. Blahoţeláme! 

      Ďakujeme starostovi obce, ale aj pracovníčkam 

obecného úradu za milé prijatie.           

 
Prednášky s predstaviteľkou Policajného zboru SR 
       Dňa 29. a 30. marca 2017 sme v škole privítali 

príslušníčku policajného zboru v Galante, ktorá deťom 

veľmi pútavou a hravou formou priblíţila pripravené témy. 

Pre ţiakov 1., 5. a 6. ročníka pripravila prednášky z oblasti 

bezpečnosti správania, prevencie šikanovania a 

kyberšikany. Pre 9. ročník bola prezentovaná aktuálna 

téma extrémizmu.  

       Ďakujeme policajnému zboru za veľmi ústretovú a 

ochotnú spoluprácu v oblasti prevencie. 

Život v našej škole 

 
Čarovná noc s Andersonom 
      „NOC S ANDERSENOM“ k nám zavítala 
presne 31. apríla 2017 a my sme sa tešili tak, ako mnohé 
iné deti na Slovensku. Na rozprávkovú noc sme sa 
pripravovali veľmi dôkladne. Kaţdý ţiak sa musel pri 
príchode zapísať na rozprávkovú listinu. Ţiakov čakalo 
milé prekvapenie – divadielko, ktoré zahrali pani 
učiteľky. Počas celého večera sa ţiaci zoznámili s 
najkrajšími rozprávkami H.CH. Andersena. Čakala ich aj 
diskotéka, premietanie rozprávky /Snehová kráľovná/, a 
tieţ večerná hra s baterkami. Ţiaci hľadali rozprávkový 
poklad, ktorý sa im úspešne podarilo vypátrať.  Po 
namáhavom večeri sa všetci šupli do spacích vakov a 
pani učiteľky im prečítali rozprávky na dobrú noc. 

 
Deň narcisov 
      Jednou z najkrajších akcií, ktoré organizujeme na 
našej škole 7. apríla je Deň narcisov. Kaţdoročne 
spolupracujeme s Ligou proti rakovine, ktorá túto 
ušľachtilú zbierku zastrešuje.  
      Som rada, ţe medzi dobrovoľníkmi, ktorí pomáhajú 
so zbierkou, sú kaţdoročne aj ţiaci ZŠ Čierny Brod, a 
boli to ţiačky ôsmeho ročníka. Oblečené do ţltých tričiek 
ôsmačky uskutočnili zbierku na škole. Ţiaci, učitelia, 
nepedagogickí pracovníci – všetci prispeli rôznymi 
čiastkami do pokladničiek. Ţiaci sa tieţ vybrali do celej 
obce a navštívili - Obecný úrad ČB, pošta... Stretli sa 
všade s veľmi pozitívnym ohlasom a ľudia prispievali 
rôznymi sumami na dobrú vec. Výsledná suma, ktorú 
naše ţiačky vyzbierali bola 250,04 €. 
       Sme radi, ţe napriek chladnému počasiu, sme 
vyzbierali takúto peknú sumu, ktorú sme hneď po 
skončení zbierky vloţili na konto Ligy proti rakovine.  
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Exkurzia v SND – Giganty 
      Dňa 12. 4. 2017 náš I. stupeň navštívil SNM - výstavu 
„Giganti ľadovej doby“. Prezreli si 18 unikátnych modelov 
- trojrozmerných rekonštrukcií gigantických ţivočíchov, 
ktoré ţili v období pleistocénu a väčšina z nich v jeho 
závere, asi pred 11 500 rokmi, vyhynula. Dozvedeli sa 
informácie o ich spôsobe ţivota, kde ţili, čím sa ţivili. Po 
úţasnej výstave si dopriali aj sladkú pochúťku vo forme 
zmrzlinky.  

 

 
Fyzikálne pokusy 

      Dňa 21.4. sa uskutočnila na našej škole putovná 

výstava fyzikálnych pokusov. Prebiehala interaktívnou 

formou medzi ţiakmi a účinkujúcimi, trvala 45 minút. V 

tejto adrenalínovej šou ţiaci vzhliadli pokusy o teple, trení, 

gravitačnej sile, tlaku, horľavosti plynov, ťaţiska telesa... 

Ţiaci boli veľmi spokojní, ale zároveň boli upozornení, aby 

pokusy z hľadiska bezpečnosti doma neskúšali.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Deň Zeme 

      22. apríl je uţ od roku 1970 vyhlásený Deň Zeme. 

Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie, v 

ktorom ţijeme, a preto nám leţí na srdci čistota a 

poriadok nášho okolia. V tento deň sa po celom svete 

konajú aktivity zamerané v prospech našej planéty. A 

tak sme aj my, ţiaci zo ZŠ Čierny Brod venovali tento 

deň našej Zemi.  Ţiaci prvého stupňa si tento rok 

pripomenuli tento deň uţ tradičným podujatím – 

sadením stromčeka. Pani učiteľky deťom priniesli 

stromček – ACER DRUMMONDII /javor mliečny/. 

Poučili ich o tom, kde tieto stromy rastú, akú 

starostlivosť si tento strom bude vyţadovať a nakoniec 

stromček spoločne zasadili. 

Cieľom nášho podujatia bolo rozvíjať enviromentálne 

povedomie detí, chrániť prírodu a starať sa o ňu, a tak 

zveľaďovať ţivotné prostredie. 

 
Ostrov pokladov – 

návšteva Divadla Jána 

Palárika v Trnave 

      Dňa 26. 4. 2017 

privítalo Divadlo Jána 

Palárika v Trnave našich 

ţiakov II. stupňa na 

predstavení Ostrov 

pokladov. Na doskách 

trnavského divadla oţil 

slávny pirátsky príbeh 

plný fantázie, napätia a 

nečakaných zvratov. 

Ţiaci s napätím sledovali  

 



           Vízkeleti Újság – 2017. június               VI. évfolyam                                               2. szám 

 
 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

hlavného hrdinu Jima, ktorý sa stal členom dobrodruţnej 

plavby. Spolu s hercami a ich skvelými hereckými 

výkonmi sme sa aj my preniesli do sveta pirátov. Príbeh sa 

skončil šťastne a my sme odchádzali do školy s úţasnými 

záţitkami.  

Olympijské hry I. stupňa 

     Dňa 23. mája 2017 sa ţiaci I. stupňa našej školy 

zúčastnili na športovom podujatí pod názvom Olympijské 

hry. Na úvod ich privítala krátkym príhovorom p. uč. 

Hudáková. Ţiakom predstavila históriu OH a nasledovala 

scénka o pôvode OH, ktorú zahrali prítomné pani učiteľky. 

Potom si súťaţiaci vypočuli olympijskú hymnu, rozdelili sa 

na skupiny podľa toho, kto v akej disciplíne chcel súťaţiť. 

Na tomto podujatí sa prezentovali ţiaci v štyroch 

športových disciplínach – hod kriketovou loptičkou, skok 

do diaľky z miesta, beh na krátku vzdialenosť a beh na 

dlhú vzdialenosť. Na záver pani učiteľky vyhlásili 

výsledky jednotlivých disciplín a sladkou odmenou ocenili 

najšikovnejších ţiakov.  

 
Atletická olympiáda 

v Galante 

      Účasť na Atletickej 

olympiáde v Galante dňa 

23.5.2017 nám priniesla 

nové skúsenosti, ale aj 

prekonanie vlastných 

osobných rekordov. Ţiaci 

z  II.stupňa mali moţnosť 

zmerať si svoje sily so 

ţiakmi iných škôl v okrese: 

ZŠ SNP Galanta, ZŠ 

K.Kuffnera Sládkovičovo, 

ZŠ Veľká Mača, ZŠ Horné 

Saliby, ZŠ Šintava... 

      Naši šikovní športovci 

podali svoje najlepšie moţné 

výkony a reprezentovali  

školu v rôznych disciplínach. 

Účelové cvičenia II. stupňa 

      Dňa 25. mája 2017 sa II. stupeň našej školy zúčastnili 

účelového cvičenia v prírode v rekreačnej oblasti Relax pri 

Sládkovičove. Ţiaci mali moţnosť navštíviť rôzne 

stanovištia. Precvičili si dopravnú výchovu, ochranu ţivota 

a zdravia, prvú pomoc a praktické zručnosti. Napriek  

 

 

nepriaznivému počasiu sme si nielen zašportovali, niečo 

nové sa naučili, ale aj strávili príjemné chvíle s 

kamarátmi. 

 
MDD 

     Pomaly začína leto a to prináša jeden dôleţitý sviatok 

detí – Medzinárodný deň detí.  A aj my sme ho na našej 

škole poriadne oslávili.  

    1. júna ţiaci I. stupňa navštívili filmové predstavenie v 

Galante. Ţiaci II. stupňa sa zišli v školskom areáli. 

Chlapci vytvorili muţstvá a zápolili vo futbale, dievčence 

nám predviedli novú hru s názvom Ringo. Okrem toho 

ţiaci súťaţili aj v rôznych disciplínach ako napr. 

preťahovanie lanom a hod loptičkou na cieľ.  Deti čakali 

sladké darčeky a úţasné odmeny za ich výkony.  

Najväčší hladoši si opekali slaninku a špekáčiky.  

 
 

 
Exkurzia Podolie 

      Je pekné vidieť zmenšený svet. Vo svete sú parky s 

miniatúrami veľmi známe. Ale málo ľudí vie o tom, ţe 

takúto atrakciu máme i na Slovensku. 
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Je to v dedinke Podolie, ktorá sa nachádza neďaleko 

Piešťan. Sú tam zhromaţdené miniatúry mnohých našich 

historických pamiatok. Toto miesto v rámci exkurzie 

navštívili 30.5. aj naši ţiaci II. stupňa. Okrem toho si 

pozreli aj novozélandskú zvieraciu farmu v Modrovej. 

      Miniatúry v Podolí odporúčame aj ako typ na letný 

výlet s deťmi. 

 
Turnaj troch obcí 

    Uţ 21 rokov organizuje naša škola Turnaj troch 

obcí. Nebolo tomu inak ani tento školský rok. Nový pán 

riaditeľ F. Klotton prebral štafetu a pokračoval v načatej 

tradícii. 

 Počasie nám 25. mája prialo a v školskom areáli sa zišli 

tieto druţstvá: ZŠ Košúty, ZŠ s VJM Košúty, ŢŠ s VJM 

Čierny Brod, ZŠ s VJM Mostová a ZŠ Čierny Brod. Všetci 

sa vrhli do zápolenia s veľkou vervou a súťaţili jedna 

radosť.  

 

 
             

A tu sú výsledky: 

Chlapci 
60m :   1. Modrócky Viktor  

600m:  1. Škodák Viktor   

Kriket: 1. Lacko David   

Skok:   1. Ulrich Adam   

Dievčatá 
60m:   1. Bodri Dominika   

600m:  1. Bodri Dominika   

Kriket: 1. Stojková Vanesa   

Skok:   1. Ivančíková Eliška   

Futbal 
1. ZŠ Čierny Brod s VJM 

2. ZŠ Čierny Brod 

3. ZŠ Mostová 

Vybíjaná 
1. ZŠ Košúty 

2. ZŠ Čierny Brod 

 

Dudváţske športové dni 

      A prišla ţatva. Aká? Ţiaci II. stupňa sa 2. júna uţ 

druhým rokom zúčastnili Dudváţskych dní 

v Sládkovičove, kde si podobne ako v Galante overili 

svoje kvality v rozličných atletických disciplínach 

a v športových hrách. Aj tento rok naši športovci  získali 

mnoţstvo ocenení a diplomov a skutočne môţeme byť 

hrdí na ich výkony.  

         
  

Vybíjaná  

– 1.miesto ZŠ Čierny Brod 

Floorbal  

– 2.miesto ZŠ Čierny Brod 

Futbal  

– 3. miesto ZŠ Čierny Brod 

Vrh guľou  

– Mário Kurucz – 2.miesto 

Vrh guľou  

– Erika Kuruczová – 2.miesto 

Beh na 300 m  

- Monika Tanková – 1.miesto,  

- Monika Kubiková – 2.miesto 
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Beh na 60 m  

– Monika Tanková – 2.miesto  

Skok do diaľky  

– Monika Tanková – 3.miesto 
 

Úspechy našich ţiakov 

      Radi by sme sa s Vami podelili aj o ďalšie úspechy 

našich ţiakov: 

Biologická olympiáda 

Kateg. C – Vargová C., Petreková N. – úspešní riešitelia 

okresného kola 

Kateg. D – Varga M, Škodák R. – účastníci okresného 

kola 

Kyselová L. – 1. miesto v okresnom kole 

Kateg. E – Filo S. – 1. miesto v okresnom kole a úspešný 

riešiteľ krajského kola 

Mladý záhradkár 

I. kategória – Vulganová M. – 4. miesto v okresnom kole 

Győrogová P. – úspešná riešiteľka v okresnom kole 

II. kategória – Vargová C., Juríková V., úspešné riešiteľky 

okresného kola 
 

Škola v prírode 

      V dňoch 29.05. – 02.06.2017 sa 34 ţiakov z II. – 

IV.  ročníka zúčastnilo Školy v prírode – Prašice.  Boli 

ubytovaní v príjemnom penzióne Fortunato, ktorý 

obklopovala krásna príroda. Kaţdý deň bol plný 

prekvapení, tanca, dobrého jedla a zaujímavých súťaţí. 

Pani učiteľky nezabudli ani na MDD a pripravili výlet na 

ranč do Bojnej a sladké maškrty. Celá škola v prírode bola 

príjemných relaxom a všetci dúfame, ţe aj budúci rok pani 

učiteľky zorganizujú ďalšiu podobnú akciu.   

 

Zápis prváčikov 

Váţení rodičia budúcich prváčikov! 

Blahoţeláme Vám k rozhodnutiu zapísať svoje dieťa do 

prvého ročníka na našej škole. Ďakujeme za dôveru, 

ktorú ste nám prejavili. Bude pre nás prioritou vychovať 

z prváčikov vzdelaných a samostatných ţiakov.  

V školskom roku 2017/18 bude našu školu navštevovať 

10 prváčikov. 
 

Čaká nás ešte niekoľko pekných podujatí. Ţiaci si pre 

rodičov pripravili 16. júna ŠKOLSKÚ AKADÉMIU, 

plnú úţasných výkonov. A samozrejme na konci 

školského roka nemôţu chýbať školské výlety. Jedni 

poputujú do Trenčína, iní na Donovaly a včelárskej 

paseky... 

 

      A sme v závere. Nuţ vyhodnoťte sami, aký bol náš 

rok. Či sa nám to podaril alebo nie, ukáţe aţ budúcnosť. 

  

     A celkom na záver nám dovoľte, aby sme sa 

poďakovali za spoluprácu našej milej kolegyne Márii 

Mihálikovej, ktorá po 34 rokoch v našej škole odchádza 

do  dôchodku. Rovnako sa lúčime aj s našou dlhoročnou, 

šikovnou a spoľahlivou ekonómkou Katkou Čulákovou, 

ktorá rovnako odchádza do zaslúţeného dôchodku. 

 

Milá Majka! 
Ďakujeme Ti za láskavý prístup k deťom a ku kolegom. 

Bola si tou, ktorá stmeľovala  kolektív po mnoho rokov. 

Organizovala si nespočetné akcie, do ktorých si zapojila 

nás, žiakov, ich rodičov, starých rodičov, čím si vytvorila  

jednu veľkú a 

úžasnú školskú 

rodinu. Svoju prácu, 

do ktorej si vkladala 

veľa oduševnenia a 

lásky, si vždy brala 

ako poslanie.  

Prajeme Ti, aby si si 

svoj dôchodok 

naplno užila a splnila 

si všetky svoje 

predsavzatia, ktoré si 

si stanovila.  

A samozrejme 

veríme, že nás budeš 

často navštevovať 

a prinesieš so sebou 

svoje mnohoročné 

skúsenosti a nové 

nápady. 

Tvoji kolegovia 

 

Mgr. Martina Funtalová 
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Virágos tavasz, mosolygós nyárelő  

a Mesevilág óvodában 
 

Alig nyílt ki a tavasz, az ovisok máris tele 

voltak várakozással, izgalommal. Húsvétra készülődtek, 

versikéket tanultak, tojást festettek. A húsvéti ünnepek 

után megbizonyosodtunk arról, hogy „nem hervadtak el 

a kislányaink”.  Illatosan, mosolyogva léptek be az 

óvoda ajtaján, és számlálták, hogy milyen sokan 

meglocsolták őket. A fiúk pedig örömmel mesélték el, 

milyen sok csoki tojást kaptak! Nem hiába fáradoztak 

oly sokat – a húsvéti nyuszi mindenkit megtalált.  
 

Közben figyeltük a tavasz változásait: 

megfigyeltük a nyíló virágokat, örvendeztünk a 

madarak érkezésének, gyönyörködtünk a pillangókban, 

a bogarakban. 
 

A  május és a június is különleges helyet foglal 

el óvodánk naptárában. 
  

Májusban községünk főterén és a futballpályán 

májusfát állítottak fel. A mi gyönyörű kislányaink is 

kiérdemeltek egy májusfát az óvodában. Kiválasztottuk 

a legszebb fát, színes szalagokkal díszítettünk fel. És 

milyen jót táncoltunk alatta! 
 

Anyák napi ünnepséget tartani községünkben, 

régi szokás. Anya, anyuka, anyu, édesanyám – mindig 

csak egyet jelent: a biztonságot. Az anya nem 

pótolható! Éppen ezért megérdemli a figyelmünket és a 

szeretetünket. Az ilyen kicsi gyerek mivel is 

kedveskedhet az édesanyjának? Sok-sok puszival és egy 

anyáknak szóló dalos, verses, táncos összeállítással. Az 

óvoda pedagógusai és a gyermekek minden tőlük 

telhetőt megtettek azért, hogy az ünnepi műsor a lehető 

legjobban sikerüljön, s amennyire csak lehet, kifejezze 

azt, amiért anyák napjára összegyűltünk. E napon pedig 

nem volt más dolgunk, mint elmondani az 

édesanyáknak és a nagymamáknak, hogy milyen fontos 

részét képezik az életünknek. 
 

Június első napján gyermeknapot tartottunk, 

ahol versenyjátékokkal, bulival kedveskedünk 

Mesevilágunk kis lakosainak. Eltért ez a nap a többitől: 

felfújt ballonok, díszek várták már az óvodába érkező 

gyermekeket. Utána ovis buli következett, vidám 

tánccal. Majd kipirult arccal fogyasztották el a finom 

jégkrémet, melyet Deák Andrea ajándékozott nekik.  

Köszönet érte!  
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Az Oviolimpiánkon komoly sportversenyek követték 

egymást. Gyermekeink nagyon szeretnek sportolni, mozogni – 

így hát vidáman sportoltunk, és jót zumbáztunk Zumba Zolival. 
 

Bizony az óvodások felnőnek egyszer, és akármennyire 

jól érezték magukat a mesés, játékos, mosolygós óvodai életben, 

eljön a pillanat, amikor rádöbbenünk, hogy kinőtték az óvodát. 

Már készülünk a ballagásra. Előkerültek a ballagótarisznyák, és 

nemsokára elbúcsúzunk 13 szeretett gyermektől. Meseországtól 

elbúcsúznak, hiszen várja őket az iskolában a tündérré avatás, a 

kedves tanító nénik. Komolyabb dolgokkal ismerkednek, sok-

sok új élménnyel, új tudással gazdagodnak majd, nem feledve 

vidámságukat, játékosságukat sem.  
 

Óvodánkban június 29-én, csütörtökön kerül sor az 

ünnepélyes ballagásra, amelyre szeretettel várjuk a 

hozzátartozókat, rokonokat, barátokat, és szívesen látunk 

minden érdeklődőt!  
 

         Kedves szülők! Kedves gyermekek! Mindenkinek 

nagyon kellemes, pihenésben és feltöltődésben gazdag, 

élményekkel teli nyarat kívánunk! 

 

A Mesevilág óvoda dolgozói nevében 

                               tisztelettel: Pékné Lovas Éva igazgatónő 
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           A Csemadok helyi alapszervezete 

2017. április 23-én könybemutatóval 

egybekötött találkozót, beszélgetést 

szervezett  Szomolai Tibor íróval, 

melyen a – Felvidéki saga – című 

családregényét mutatta be az 

érdeklődőknek. 

         A bevezetőben Szomolai Tibor 

az életéről beszélt. Vágsellyén született 

1969-ben, Alsószeliben nevelkedett, a 

pozsonyi Duna utcai gimnáziumban 

érettségizett, majd a műszaki egyetemen 

szerzett építőmérnöki oklevelet. Jelenleg 

Rimaszombatban él, magánvállalkozó.  

A legmagasabb emberi tevékenységnek 

az alkotást tartja.  

        Írással csak a negyvenes évei 

végén kezdett foglalkozni.  

Első cikkei a – Fáklyavivő – című lapban jelentek meg. 

Később ugyanezzel a címmel megírta első regényét, majd 

egy - családi találkozó – kapcsán született a – Felvidéki 

saga – című regénye, mely először 2013-ban jelent meg. 

Nagy sikere volt és van jelenleg is.  

        A szerző a regény utószavában így vall: ,,Bár a 

regény ötlete egy valóban megtörtént családi találkozó 

kapcsán vetődött fel, szeretném leszögezni, hogy nem a 

saját családom történetét írtam meg.  

 

 

 

Író-olvasó találkozó Szomolai Tiborral 
 A szereplők nagy része kitalált, de 

azoknál sem ragaszkodtam mindig a 

valós történetekhez, akiket saját 

családtagjaimról mintáztam meg. A 

falubeli, alsószeli események 

nagyjából úgy játszódtak le, ahogyan 

a regényben ábrázoltam. Igaz, néha el 

is tértem a tényektől. Arra azonban 

mindvégig ügyeltem, hogy a 

nagypolitikában történteket hűen és 

pontosan jelenítsem meg. Nem 

történelmet, nem falu-vagy 

családkrónikát, hanem regényt 

szerettem volna írni.’’      

Mivel a – Felvidéki saga – a II. 

világháború utáni 1947-ben történt 

deportálással is foglalkozik, ennek 

kapcsán a  

jelenlévők  ezzel kapcsolatos kérdéseket is feltettek a 

szerzőnek, melyből kötetlen beszélgetés kerekedett. 

Mivel voltak a találkozón olyanok, akik saját bőrükön 

tapasztalták meg a deportáltak nehéz sorsát, emlékeztek 

is, felidézték , elmesélték a Csehországban átélt keserves 

két hosszú év viszontagságait. 

         A találkozó végén a szerző dedikálta a könyvét, 

utána pedig kötetlen beszélgetés következett. 

       A fenti találkozó kapcsán íródott a következő 

visszaemlékezés. 

                                                     Pék Éva 

 

          éve történt 

          1947 - 2017 

„Az emlékek fontosak, de csak akkor, ha át tudjuk őket adni.” 

 

70 
70 év! Ez egy emberi élet hossza. 70 év után 

már nehezebb visszaemlékezni. És mégis akadnak 

emberek, akik a múltban történteket felkutatják, lejegyzik, 

hogy a következő generáció is emlékezzen. Ilyen volt 

Szomolai Tibor író érdekes előadása áprilisban a vízkeleti 

kultúrházban, melyen – Felvidéki saga – című 

családregényét mutatta be az érdeklődőknek.  
 

Részt vettem az előadáson, és a regényben 

szereplő család szomorú sorsán keresztül felidéződött 

bennem a mi családunk hasonló sorsa. Még fiatal voltam, 

csak kisgyermek, amikor 1947-ben nekünk is el kellett 

hagynunk a családi házunkat, rokonainkat, 
 

 

szülőföldünket, hazánkat. Igen, mert olyan területre, 

vidékre hurcoltak el minket, ahol sem a népünket, sem a 

nyelvünket nem ismerték. Persze mi sem az ő nyelvüket, 

szokásaikat. 
 

        A falunkból több családnak kellett elhagynia 

az otthonát, mivel nem voltak hajlandók aláírni a 

,,reszlovakizációs  nyilatkozatot’’. Ezek a családok 

elvesztették vagyonkájukat és még az 

állampolgárságukat is, így ,,hontalanná váltak’’ a saját 

hazájukban.  Így senkik és semmik lettek, mintha nem is 

léteznének, léteztek volna. 
 

       A vagyonosabb magyarokat – lakosságcsere - 

formájában Magyarországra telepítették. No persze az ő  
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belegyezésüket sem kérte ki senki.    

     Ily módon akarta a csehszlovák kormány 

,,megtisztítani’’ az országot az itt élő magyaroktól. A 

helyükbe Magyarországon toboroztak szlovák családokat, 

akik hajlandók voltak áttelepülni a Csehországba deportált 

magyar családok helyére. Történt mindez a ,,Beneš–

dekrétumok’’ alapján,  mely szerint minden magyart 

háborús bűnösnek bélyegeztek.  

           A Csehországba deportált magyarokhoz a csehek 

kezdetben kétkedve közeledtek, és  kényszermunkásként 

fogadták, kezelték  őket.  
        

  

 

A fizikai munkába nemcsak a férfiakat, hanem a 

lányokat és az asszonyokat is beosztották Az idő 

múlásával a velünk szembeni  hozzáállásuk szerencsére 

megváltozott. 
     

      Amikor 1948-ban megszűnt a Csehszlovákiában 

élő kisebbségek elleni időszak, a magyarok hűségesküt 

tehettek, és ennek ellenében 1949 elején hazatérhettek 

szülőfalujukba.  A csehszlovák állampolgárságot viszont 

csak 1949 júliusában kapták meg újra…  
        

      Emlékezzünk!  Arról, amit átéltünk, és arról is, 

amit azoktól hallottunk, akik ezen meghurcoltatást a saját 

bőrükön megtapasztalták. Erősen ragaszkodjunk a 

gyökereinkhez, ahhoz a helyhez, ahol szüleink, 

nagyszüleink éltek,  és  már az ,,anyaföldben’’ 

nyugszanak. 
  
,, Az események emléke talán elhalványul az évek, 

évtizedek során, de az érzést mindörökre ott őrzöd a 

sejtjeidben.’’  

 
K.É.  

 

◄  /A  képen a vízkeleti asszonyok egy csoportja látható 

a mezőgazdasági munkába indulás előtt./ 
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A Csehországba deportált vízkeleti 

családok mindennapjai 

            Az érintettek elbeszélése alapján, az írott szó 

erejével próbálom megfogalmazni, leírni,  azt a sok 

kínt, megpróbáltatást és szenvedést, mely a 

Vízkeletről deportált magyar családokat sújtotta új, 

ismeretlen lakóhelyükön, messze a szülőföldjüktől, 

valahol Csehországban, a Szudéta-vidéken, 

idegenben. 

         Az ottani életük, sorsuk, érzéseik, 

fájdalmaik, keserveik palettája sokszínű, mert a 

megkérdezettek mindegyike másképp élte meg a 

hontalanságot, mást érzett a szívében, lelkében, 

ennek ellenére egyet mindannyian biztosan éreztek, 

az otthon, a szülőföld, a rokonok és a megszokott 

környezet hiányát, mindegyiküket erős – honvágy 

– gyötörte. 

       Az egyikük így vallott erről: - ,,Ha néha el is 

fogott minket a kétség, a bizonytalanság, vagy akár 

a pillanatnyi reményvesztettség, ha gondunk-bajunk 

volt, mindig hazagondoltunk. Az esti imádságunkban 

mindig kértük az urat, hogy vezessen bennünket 

haza, és mihamarabb legyen vége ennek a 

rabszolgamunkának, rabszolgasorsnak. A 

családunkban és az velünk együtt szenvedő 

falubeliekben leltünk vigasztalást, tőlük kaptunk 

támaszt. Továbbá a családi szeretetben volt az az 

erő, mely naponta átsegített az adódó 

nehézségeken.’’ Különben ott nem volt senki, aki 

lelki vigaszt nyújtott volna a kényszermunkára ítélt 

magyar híveknek, csak egymásra számíthattak. 

 

A deportált vízkeletiek mindennapjai idegenben 

környezetben, idegenek között – 

 

      Miután a deportált vízkeletiek hosszú, keserves 

utazás után megérkeztek Csehországba, és 

elhelyezték őket az onnan Németországba deportált 

szudétanémetek házaiban, a helyzetük kicsit javulni 

látszott, biztonságban azonban csak egymás körében 

érezték magukat. Az azonos faluból érkezettek 

segítettek egymásnak a munkában, magyarul 

beszéltek,  ápolták és gyakorolták hagyományaikat, 

a közös szülőföldi emlékezetet. 
 

 

        A deportáltak megérkezésük után másképp 

,,olvasták’’ , látták a világot abból a térségből, ahová 

érkeztek, ahová kényszerrel vitték őket, ahol élniük, 

lakniuk kellett.  Ez a bizonytalanság nagy lelki 

traumát, megrázkódtatást jelentett számukra. Nem 

tudták. hogy mi vár rájuk, mit hoznak az 

elkövetkező napok, hónapok, netán évek…? Aztán 

fokozatosan szembesültek a megváltoztathatatlan 

valósággal, mégpedig azzal, hogy nekik ott, 

idegenben kell élniük, és a napi szenvedés életük 

szerves részévé válik. Ezért tehát alázatos keresztény 

hittel viselték a testi-lelki fájdalmakat, már csak az 

Úrban bíztak, hogy Ő egyszer majd biztosan 

hazasegíti őket. 
 

        A deportáltak az első hónapokban az otthoni 

és a nemzetközi történésekről vajmi keveset tudtak. 

Később eljutott hozzájuk a Prágában kiadott magyar 

hetilap, a - Jó Barát-, mely 1948 júliusa és 1949 

júliusa között jelent meg, abból értesülhettek a 

történésekről, aztán a lap sajnos megszűnt. Az 

illetékeseknek az említett hetilap kiadásával az volt a 

nem titkolt szándéka, hogy a csehszlovák kormány 

meggyőzze a Cseh-és Morvaországba deportált 

magyarokat a cseh határvidéken való letelepedésre, 

és a mezőgazdasági munkák elvégzésére. 
       

Lassan teltek a napok, a deportáltak kezdtek 

beletörődni kivetett sorsukba. Gyakran írtak levelet 

az otthoniaknak, és várták a választ. Nyár folyamán 

több családot Hlinky-ből Klášter-be vittek. Ott a 

lányok, az asszonyok és a férfiak együtt dolgoztak az 

ott élő zárdai papokkal és apácákkal együtt. Ott 

ünnepelték meg az ,,Úrnapját’’is. A földíszített sátrak 

körül volt a körmenet.  

 

Ott a templomban hálát adtak az Istennek, 

hogy az előzőnél jobb helyre kerültek. A fiatalok 

közül többen a klášter-i templomban vették fel a 

bérmálás szentségét. Abban az időben a szentmisék 

még latin nyelvűek voltak, így a latin nyelvű 

Miatyánkot közösen mondták az ottani cseh hívőkkel. 

Sajnos a prédikációból vajmi keveset értettek. 
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 Az otthon hiánya – 
 

          A deportáltak nehezen viselték az otthon 

hiányát. A mezőgazdaságban dolgoztak, mely munka 

nem volt idegen számukra. Voltak helyek, ahol 

később már emberségesebben viszonyultak hozzájuk 

a gazdák, mert megtudták, hogy a magyarok 

kényszerből mentek oda, őket deportálták. Ha 

alkalmanként találkoztak egymással a vízkeletiek, 

mindig ugyanaz volt a téma – Miért vagyunk itt? 

Mit és kinek vétettünk? Meddig maradunk itt? – 

Akkor és ott, messze idegenben, abban a komor 

ismeretlen világban ezek a szívet melengető 

találkozások, őszinte beszélgetések némiképp 

oldották a téli hideget és a sötétséget, az 

összegyülemlett keserűséget, fájdalmat, 

kilátástalanságot. Néha már azt hitték, hogy a szeretet 

lángja végképp kialudt az emberi szívekben, de 

mikor együtt voltak a hontalanságban, ez az érzés a 

közösségben újra fellángolt. Egy deportált vízkeleti 

jegyespár a Kynţvart-i templomban esküdött 

egymásnak örök hűséget, s az esküvőt a hazai szokás 

szerint tartották, ünnepelték. 
 

          A hazulról érkezett levelekben rossz hírek 

jöttek. Megdöbbentek, mikor egy Vízkeletről rokoni 

látogatás alkalmával arról szereztek tudomást, 

megtudták, hogy az üresen hagyott házaikba a 

Magyarországról Csehszlovákiába települt szlovák 

lakosok kerültek. Ez a hír csak fokozta az 

elkeseredettségüket.  

          

Végre felcsillan egy kis remény –  

 
         Mikor 1949 januárjában a 

Csehországba deportált magyarok 

visszakapták a csehszlovák 

állampolgárságot, akkor kezdtek 

reménykedni abban, hogy végre 

talán hazajöhetnek.  Aztán ismét a 

bizonytalanság lett úrrá rajtuk, 

mikor tudomást szereztek arról, 

hogy nem mindegyik család 

költözhet vissza a saját házába. 

Sokan, főleg a fiatalabbak, nem 

bírták kivárni azt, mikor 

hazaengedik őket, és megszöktek. 

       
          

 Két év kényszerszáműzetés után végre újra 

otthon… 
 

        VÉGRE! – 1949. január 1-jét követően már 

legálisan, szervezett transzportokban jöhettek haza 

Csehországból a kitelepített családok. A vízkeletiek 

1949 márciusában érkeztek meg a galántai 

vasútállomásra, de voltak olyan családok, akiket 

Szencen akartak leszállíttatni a vonatról, mert az ő 

házaikban az idetelepült szlovákok laktak. Végül is 

nem engedelmeskedtek, és ők is Galántán szálltak 

le. Több családfő napokig őrizte a vagonban lévő 

bútorait, mert nem volt hová hazavinnie. Aztán 

fokozatosan a helyzet megoldódott.  

       Az otthoniakkal való találkozás sokaknak 

öröm helyett csalódást okozott. Mert sok családnak 

két évi kényszermunka után nem költözhettek a 

házaikba, sokan rokonoknál, ismerősöknél húzódtak 

meg. Egy szobában laktak hetekig, sokszor 

hónapokig. Ők voltak azok, akik magyarságukért 

száműzöttek, és saját otthonukban, szülőföldjükön 

hontalanok lettek. 

        A kitelepítettek hazaérkezésük után a vízkeleti 

templomban hálát adtak az Istennek, és kérték az 

Urat, hogy ezután már soha ne hagyja el őket.  

       

 Epilógus 
      Ez az írás emlékeztesse a jelen és a jövő 

nemzedékét arra az igazságtalanságra, amely 

apáinkat, anyáinkat érte azért, amiért hűségesek 

maradtak szülőföldjükhöz, az anyanyelvükhöz,  és 

magyarok maradtak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

Kozma Géza, a falu krónikása 
                                                                                                                                                                                

 

 

Hlinky 
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Az oltár megáldásának   
ünnepe volt Hegyen 
 Húsvétvasánap utáni szombaton, 2017. 

április 22-én  a restaurált főoltár megáldására 

került sor Hegyen, a Fájdalmas Szűz kápolnájában. 

A megáldás szertartását Ft. Kiss Róbert 

nagyszombati püspöki helynök, kanonok, 

komáromi esperes-plébános végezte. Ezzel az 

1750-es években készített barokk oltár a felújítást 

követően visszaadatott eredeti küldetésének, 

a szent áldozat bemutatásának helye lesz ismét.  

 

A kápolna felújítása egyébként utolsó 

szakaszához ért. A nyár folyamán megújul 

a kápolna külseje, visszakerülnek a barokk padok 

és az örökmécs.  Már ismerjük pályázatunk 

eredményét, a Szlovák Köztársaság Kulturális 

Minisztériuma az idén 8000 Euró támogatást ad 

a felújítás befejezésére, Vízkelet Község 3000 

Euróval, a hívek pedig 1500 Euró önrésszel kell 

hogy hozzájáruljanak a munkálatokhoz.  

 

A hívek és a lakosok, bizonyára értesültek 

arról, hogy 2017 július elsejétől  Ógyallán 

folytatom papi szolgálatomat. E helyen is 

szeretném megköszönni a mi Urunknak, hogy az 

elmúlt nyolc évben áldásával kísérte papi 

szolgálatomat. A szívemnek egyik legkedvesebb 

ügye volt a hegyi kápolna „feltámasztása“ és 

működésének újraindítása.  Köszönet Boócz 

Ferenc galántai templomatyának, Mgr. František 

Šmigrovský restaurátor úrnak,  
       

 

Mgr. Rastislav 

Petrovičnak, 

a műemlékvédele

m munkatársának 

a  sok szakmai 

segítségért. E 

szakmai segítség 

nélkül lehetetlen 

lett volna az 

összesen 35.000 

Euró kormányzati 

támogatás 

megszerzése az 

elmúlt évek során.   

 

Vízkelet Község is 

meghozta 

a szükséges 

áldozatot és  

pénzügyi támogatást az projektekhez kapcsolódó 

csaknem évenkénti 3000  Eurós támogatás 

formájában. Végig tapasztaltam Ing. Nagy Pál 

polgármester úr és csapatának segítő szándékát és 

bátorítását. 
 

           Köszönöm a híveknek is, hogy minden évben 

mellénk álltak.  Szeretettel gondolok vissza a búcsúi 

szentmisékre.  Jó érzés úgy távozni, hogy már 

látszódik a kápolnafelújítás befejező pontja. 

Megérdemelne  az egész projekt egy szép szakmai 

konferenciát és majd egy emlékfüzetet is a jövőben,  

                de ez immár mások feladata lesz.  

 

 

Szívből kívánom, hogy a kápolnából 

sokszor szálljon a hívek imádsága és 

áldozata az ég felé, miként a jó illat, 

s legyen sok kegyelem forrása ez 

a megújult szent hely itt a Mátyusföld 

szívében.   

 

 

Józsa Attila esperes -plébános 
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Elsőáldozás Vízkeleten 
 

 2017. május 28-án gyűltek össze a magyar, 

illetve a szlovák hívek a vízkeleti Szent Anna 

templomban, ugyanis ezen a napon 15 gyermek, 

ebből 11 leány és 4 fiú járult a szentáldozáshoz.  A 

plébános úr szlovákul is szólt az elsőáldozókhoz, 

mivel voltak közöttük szlovák nemzetiségű gyerekek 

is. Ezt a szép ünnepet megelőző szombaton a 

plébános úr a bűnbánat szentségében részesítette az 

elsőáldozókat és a hozzátartozóikat. 

          A gyermekek számára ez a nap életük 

egyik legszebb napjává vált. Hónapok óta lelkesen 

készültek a nagy eseményre. A templomba elkísérték 

őket a szüleik, testvéreik, a keresztszülők, a 

nagyszülők, az ismerőseik, a rokonaik és a hívek. 

           Az ünnepi szentmisét Dr. Szlávik Antal atya 

celebrálta. Az ünnepi szentmisén a szolgálatokat az 

gyerekek végezték. Egyetemes könyörgéseket 

olvastak, áldozati adományaikat vitték az oltárhoz, 

imádkoztak, énekeltek. 
         A szentbeszéd után a húsvéti gyertyával 

meggyújtották az elsőáldozási gyertyákat, 

       

 

és megújították a keresztségi fogadalmukat. Az 

ünnep legszebb pillanata az volt, amikor a 

gyerekeket követően a szüleik, keresztszüleik és a 

hozzátartozóik szentáldozáshoz járultak. 

       A szentmise végén a gyerekek köszönetet 

mondtak lelkipásztoruknak, hogy az Úr szent 

asztalához vezette őket. A mise végén az 

elsőáldozók virággal köszöntötték az édesanyjukat, 

egyúttal így emlékeztek meg az anyák napjáról is. 

Szlávik Antal atyának és Pifko Erszébet 

hitoktatónak szintén virággal köszönték meg, hogy 

felkészítették őket erre a nagy napra. 

       A szentmise után közös fénykép készült az 

elsőáldozókról, sokan videón is megörökítették az 

elsőáldozást, hogy az átélt ünnepi pillanatokat 

később újra megnézhessék, megmaradjon.  

       A templomban jelenlévő 187 hívő 

imádsága, kérése pedig az volt, hogy mindenkit 

megtartson  az Úr szeretetében, és ezentúl minél 

gyakrabban vegyük magukhoz az       

Oltáriszentséget! 
Kozma Géza, a falu krónikása 

 

felső sor: Gálová Melánia, Gálová Vanessa, Kelecsényi Szofia, Csadi Lara, Farkas Liana, Nagy Laura,  

Kovács Fruzsina 

alsó sor: Blchová Laura, Fehér Zsóka, Renczes Viktória, Bodri Dominika, Kelecsényi Samuel, Husár 

Tibor, Krátky Denis, Zalka Lóránt 
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Vadászbeszámoló 
/elmélkedés az életről, a természetről, 

a jövőről és az utánpótlásról..../ 

 
Ha nincs jó minőségű takarmány, csökken 

a vad kondíciója, és tavasszal nem lesz megfelelő 

erőnlétben a szaporodáshoz. A brigádórák 

megszervezése a gazda dolga, de a fentiekben 

említett okok miatt, a mai világban nagyon nehéz 

összehívni egy adott időpontra megfelelő számú 

embert egy bizonyos fajta munka elvégzésére.  

A fiatalok munkájukból eredendően csak nehezen 

tudnak eljönni ezekre a brigádmunkákra, míg 

a nyugdíjasok és az idősebb generáció ugyan 

hamarabb tud időt szakítani, ha szükség van  rájuk. 

Ez azonban nem megoldás, mert ettől a korosztálytól 

már nem lehet olyan teljesítményt elkívánni, mint 

a  fiataloktól. Persze a szükséges munkát mindig 

elvégezzük, de a nyugdíjasok gyakran sérelmezik, 

hogy megint nekik kellett a gazda hívó szavának 

eleget tenniük.   
 

Amint a fentiekben rámutattam, a fiatalabb 

generáció számára a foglalkoztatottság létkérdés,  és 

az sajnos háttérbe szorítja az illető kedvteléseit, 

melyekre sok esetben nem jut idő. Ezen gondok 

ellenére a jövőben még sok mindent szeretnénk 

javítani  vadászterületünk minőségén és 

a vadászházunk tájékán egyaránt.       
 

          Bizony van és lesz is mit tennünk annak 

érdekében is, hogy a környező életterünket 

megvédjük. Itt most nem szeretnék írni a brazil 

esőerdőkről, melyeket az emberek irtanak, mert 

nincsenek annak tudatában, hogy  ezzel a Földünk 

tüdejét teszik tönkre.   
 

Elég, ha csak rámutatok  Szlovákia azon 

problémáira, amelyeket nem vagyunk képesek oly 

módon kezelni, hogy megóvjuk környezetünket és 

annak növény - és állatvilágát. Nagyon sok konkrét 

példát lehetne felsorolni, miként  mérgezi meg 

az ember saját magát és életterét a rengeteg vegyszer 

alkalmazásával, melyek nélkül már termelni sem 

tudnak a mezőgazdászok. De megemlíthetem akár az 

emberek életkörnyezetükhöz való hozzáállását, 

amelynek  ékes bizonyítéka egy kis séta községünk 

határában, és annak területén belül. 

       Az utolsó márciusi írásom óta eltelt három 

hónap, és a számítógépem előtt ülve azon tűnődöm: 

- ...hogy ha nekem, aki már a kenyere javát megette, 

ennyire gyorsnak  tűnik az élet folyása, az idő 

múlása, akkor a mostani sokkal fiatalabb aktív 

generáció milyen kihívásokkal lesz kénytelen 

szembenézni. Úgy gondolom, a nehéz, fáradságos 

munka után mindenkinek kijár egy kis pihenés, 

kikapcsolódás. Mert ahhoz, hogy valaki jól 

teljesítsen a munkája terén, szüksége van mint a 

testi, mint pedig a szellemi fefrissülésre.  
 

           Mindenki tudatában van annak, hogy 

a kedvtelésekkel eltöltött idő stresszoldó hatású.  

Különben is az ember társas lény, ezért szükségét 

érzi tartozni valahova. Van aki a sportban találja 

meg a számára  oly fontos kikapcsolódást, míg 

mások a kulturális élet terén töltődnek fel, és 

sorolhatnám az emberek érdeklődési körét 

a végtelenig. Azonban nekem nem az a szándékom, 

én csupán szeretnék rámutatni a valóságra, arra, 

hogy sajnos az emberek túlnyomó többsége nem 

engedheti meg magának a kikapcsolódást, a relaxot, 

mindegy hogyan nevezzük, mert - a végeredmény 

ugyanaz – nincs rá idő.    
             

Sajnos ezt  a szomorú állapotot megérzi az 

ember családja, baráti köre és nem utolsósorban 

a vadásztársadalmunk, a vadásztársaságunk is. 

Hiszen a tagság átlagéletkora évről évre nő,  és az 

utánpótlás a fent említett okok miatt bizony  

vészesen kezd hiányozni. Pedig utánpótlás nélkül 

egy focicsapat sem működhet hatékonyan, és így 

van ez az élet minden területén.  
 

Ezek a problémák érintenek minket, 

vadászokat is.  Gondoljunk csak bele, hogy az 

elkövetkező két hónapban a vegetációs időszak 

lassan tetőzni fog, és ilyenkor van a legtöbb 

tennivalója a jó vadászgazdának, mivel ha most nem 

biztosítja be a vadállomány számára a megfelelő 

minőségű szálas takarmányt, akkor a téli ínséges 

időszakban nincs mit az éhező vad elé  tenni.            
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             A falut elhagyva határi útjaink mentén 

mindent megtalálunk, amit csak el lehet képzelni.  

Ép ésszel felfoghatatlan, mire képes az ember 

annak érdekében, hogy a szemetétől 

megszabaduljon. Nem tiszteli a természetet, a 

folyók és tavak vizét,  az erdők talaját, de mások 

vagyonát sem. Ezért volt bátorságom érinteni ezt 

a nagyon kényes témát. Ezen cikkemen keresztül 

szeretném megkérni falunk lakosságát -  

vigyázzunk értékeinkre, melyek nem minden 

esetben kizárólag háztájunk kerítésén belül vannak, 

hanem ezt a területet ki kell bővíteni Vízkelet 

egész katasztrális határára, hogy ne kelljen 

szégyenkeznünk például  egy külföldi rokon vagy 

ismerős társaságában a különböző 

szemétlerakatokat láttán.  

 

        Az emberiségnek szüksége van 

a megújulásra, lehet, hogy egy új generáció által, 

de ennek a generációnak nekünk kell példát 

mutatnunk, és átadnunk tapasztalatainkat, bízva 

abban, hogy nagyobb odafigyeléssel és tisztelettel 

fognak vigyázni mindarra, amit a természet 

évmilliók folyamán alakított ki.      

       

Mivel június a természet és a vadvédelem 

hónapja, ezzel a cikkel szeretném felhívni 

mindazok figyelmét, akik szeretnek kijárni a 

természetbe, hogy most kel a legtöbb apróvad és 

nagyvad, tehát ebben a hónapban kell őket 

a legintenzívebben védenünk a káros vadtól és 

az emberi tevékenységtől.   
        

A mezőgazdaságban dolgozók ilyenkor sok 

vegyszert permeteznek a termesztett 

kultúrnövényekre, de most történik 

a takarmánynövények kaszálása is, majd annak 

betakarítása. Vigyázzunk a kelő vadra, mert most 

a legsérülékenyebbek! Ezúton kérem azon 

kutyatulajdonosok figyelmét, akik kedvenceiket 

sétálni viszik  vadászterületünkre, tartsák azokat 

pórázon, vagy ha vadászvér csorgadozik kutyáik 

ereiben, használják a szájkosarat. Szíves 

megértésüket előre köszönjük. 

           

                                                                                              

Horváth Tibor, a vadászszervezet elnöke 
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S p o r t h í r e k  
 

Véget ért a 2016/2017-os bajnokság  
 

Június 11-ével a felnőttcsapatunk számára 

véget ért a bajnokság. A 12 csapatos bajnokságban a 

4. helyen végeztünk. Sajnos azt a célt, amelyet 

kitűztünk, hogy bajnoki címet nyerjünk, nem 

sikerült teljesítenünk. Ebben több tényező is 

közrejátszott, de talán a legfontosabb és 

legmeghatározóbb a Kosút elleni derbi volt. Ez volt 

az a meccs, amely számunkra nagyon balul sült el. 

Jobb teljesítményt nyújtottunk, mint az ellenfél, 

mégis elvesztettük a meccset.  
 

A mérkőzés kimenetelét, eredményét 

nagyban befolyásolta a játékvezető ítélete, aki 

nagyon egyoldalúan látta a pályán történteket. Ezt 

a lelki nyomást nehezen viseltük el, aminek az lett 

a következménye, hogy mérkőzés végefelé idegileg 

már nem bírtuk a nagy nyomást, és az egyik 

játékosunk inzultálta a bírót. Ő azt állította, hogy 

ketten is voltak, de ez így nem igaz.  
 

A futballszövetség vizsgálta a történteket,  és 

sajnos egyoldalúan döntött. Mégpedig úgy, hogy két 

játékosunkat eltiltotta, továbbá pénzbüntétessel 

sújtotta a klubot, és levontak 6 pontot. 

Természetesen ezt nem hagytuk annyiban, többször 

is fellebeztünk. Aminek az lett az eredménye, hogy 

beismerték, abban hibáztak, hogy két játékosunkat 

tiltottak el, holott csak egy érdemelt  volna  

büntetést. Így Lukovics Krisztián játékos-edzőnk 

ismét játszhatott a csapatban.   
 

Sajnos a történtek miatt  négy mérkőzésről 

lemaradt. Ezért több alkalommal előfordult, hogy 

nem tudtunk teljes létszámban felállni, rengeteg volt 

a sérülés, a hiányzás. Ennek ellenére megmutattuk, 

hogy előbbre is végezhettünk volna, hiszen a 

bajnokság rájátszási részét megnyertük.  
 

Mi kaptuk a legkevesebb gólt: mindössze 33 – 

at. Hogy mi lesz, hogyan tovább, azt még  a mai napon 

nem tudni -  (június 12.).  
 

           A futballszövetség feltételeket szab, amelyeket 

teljesíteni kell.    Az a csapat, amely  első osztályban 

vagy esetleg feljebb szeretne játszani, köteles 

a bajnokságon diák, illetve ificsapatot indítani. 

Sajnos jelenleg sem diák, sem ifigárdánk nincs.       
 

Vannak a legkisebbek, de őket nem veszik 

teljesjogú csapatnak. Egyetlen lehetőség kínálkozik, 

ha esetleg két klub összeállna. Reméljük, Kosúttal 

vagy Hidaskürttel, legjobb esetben mindkettővel 

sikerül e tekintetben megegyeznünk. Ez mind 

a három  falunak jót tenne, mert nagyon nagy kár 

lenne, ha a legkisebbek vagy az ifik foci nélkül 

maradnának! 

Természetesen a drukkerek nem maradnak 

foci nélkül. A nyári felkészülés összes mérkőzését 

hazai pályán szeretnénk játszani. Augusztusban 

pedig újra bajnoki!  
 

Addig is: Hajrá Vizkelet! 
                                                                                                      

Halász Zsolt,a sportszervezet elnöke 
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