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OBECNÉ NOVINY  -  október 2017                           VI. ročník                                        3. číslo                       Cena: 0,- €

Közeleg Mindenszentek  
ünnepe  
és a halottak napja 
 
Blíži sa sviatok  
všetkých svätých  
a deň dušičiek 

Mindazokért,  

kiket nem láttunk  

már régen, 

Akik velünk  

együtt ünnepelnek  

az égben, 

Kiknek őrizgetjük 

szellemét, 

Mindazokért 

egy-egy gyertya 

égjen. 
 

(Dalszöveg  
– Demjén Ferenc) 

 

A tartalomból: 

Községi információk      Földeáki falunapok 

Lezajlott események:     XIX. vízkeleti falunap képekben,  

            Makói hagymafesztivál,  

                   Nyugdíjasaink kirándulása Bellegszencsén 

Oktatási intézményeink beszámolói 

Csemadok hírek:      Bíborpiros Szép Rózsa, Manóvár nyári tábor,  

       Kirándulás Székesfehérváron 

Egyházi hírek        Vadászbeszámoló 

 SPORTHÍREK 

Meghívók: 

Mikulásváró és kézműves karácsonyi vásár 

VI. VÍZEKELETI BÖLLÉRVERSENY 

 

Z OBSAHU: 

Obecné informácie          Usporiadané akcie 

Správy našich vzdelávacích inštitúcií 

Pozvánky: 

Mikulášske popoludnie a remeselnícky vianočný trh 

VI. ZABÍJAČKOVÁ SÚŤAŽ 

http://www.ciernybrod.sk/
mailto:obecciernybrod@stonline.sk
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Vízkelet Község Önkormányzatának köszönhetően elkészült az új 

buszmegálló községünk főterén, és a körülötte lévő terület is megszépült, 

valamint felújításra került a község fodrászatként működő helyisége is. 

 

Vďaka miestnej samospráve už aj v centre obce máme novú autobusovú 

zastávku s pekným okolým 

 a zrenkunštruovala sa aj miestnosť kaderníctva. 
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Tisztelt Olvasók, kedves Vízkeletiek! 

 

              Ebben az évben már harmadik alkalommal jelenik meg a Vízkeleti Újság, melyben tájékoztatom Önöket  

a faluban történt eseményekről, rendezvényekről  és a tervezett beruházások kivitelezéséről. 

               A tervezett három  autóbuszmegállóból kettő már elkészült. Szerintem, szépen illenek a környezetbe, esőben 

és hóban jó célt szolgálnak majd az autóbusszal utazóknak. Megkérném a lakosságot, vigyázzanak a buszmegállók 

tisztaságára, ne szemeteljenek, ne rongálják meg, hogy sokáig szolgálhassa az utazó közönséget. 

             Sajnos, a tervezett új bérlakások építésével kapcsolatban csupán az volt a gond, hogy a háromszobás 

lakásegységek építésének állami támogatás alapján megengedett alapterülete csak 80 m
2
 lehet. A megszabott 

alapterületbe beszámítódik az átjárók közti rész is - 1,6 m
2
, amely meghaladja a megengedett alapterületet, vagyis 81,6 

m
2
. Így vétettünk a lakásügyi jogszabályok ellen, mert az állami támogatás csak 80 m

2
-re vonatkozik.    Ez a tényállás. 

Nem sikerülhet minden tervünk első nekifutásra, jövőre  ismét  megpróbáljuk. 

            Az új óvodaépület építését már második alkalommal kérvényeztük, melyet az illetékes szervek elsőre nem 

fogadtak el. Remélem, jövőre sikeresebben pályázunk, és kapunk annyi anyagi támogatást, hogy  gyermekeink 

nemsokára már az újonnan felépített óvodába járhatnak. 

           Pályázat útján szeretnénk modernizálni a szolgáltatások háza udvarán lévő gépparkot és szemétgyűjtőt.  

Terveink között szerepel egy konténer elszállítására is alkalmas traktor és új konténerek vásárlása, továbbá 

a szolgáltatások udvarának térkővel való borítása is. 

           Az elmúlt idszakban községünkben sikeres rendezvényeket szerveztünk, ilyen volt a júliusi falunap, októberben 

az idősek napja, novemberben pedig a jubilánsok – a  40, az  50 és a 60 évesek, valamint az ezüstlakodalmukat 

ünneplők  találkozójára kerül sor.  

          Vízkelet Község Önkormányzatának küldöttsége baráti látogatáson vett részt Magyarországon – Földeákon, 

a falunapon, Makón, a Hagymafesztiválon. Ellátogattunk Pitvarosra is, ahol az ottani lakosokkal együtt emlékeztünk 

a 70 évvel ezelőtt történt kitelepítésre. Szerbiában, Kisoroszban is meglátogattuk barátainkat. 

        Végezetül arra kérném falunk lakosságát, hogy a községi  rendezvényeken minél nagyobb számban vegyenek 

részt,  részvételükkel emeljék a rendezvényeink hangulatát. 

         Mindenkinek jó egészséget kívánok,  a gyermekeknek pedig gazdag Mikulást. 

                

Nagy Pál polgármester 

 
           

Vážení Čitatelia, milí Čiernobrodčania! 
 
 

              Vydávame uţ tento rok tretí časopis, v ktorom Vás chcem informovať o plánovaných  

investíciach. 

              Z autobusových zastávok sú hotové uţ dve. Myslím si, ţe pekne skrášlujú okolie obce a slúţia                     

svojmu účelu v nepriaznivých počasiach. Avšak mali by sme dbať o ich čistotu, aby sa nám zastávka 

zachovala v takejto kráse na viac rokov. 

          Výstavba bytového domu nám nevyšla. Najväčšou a jedinou chybou bola podlahová plocha jedného bytu, kde uţ 

sa do podlahovej plochy zarátavajú aj plochy medzi prechodmi. Tým sme prešvihli podlahovú plochu trojizbového bytu 

o 1,6 m
2
 a to je porušenie legislatívy, lebo dotácie sa poskytujú len do 80 m

2
 a my sme mali 81,6 m

2
. No nič, nevyjde 

všetko na prvýkrát a pokúsime sa o to budúci rok. 

            Projekt výstavby škôlky sme podali tieţ druhýkrát. Verím tomu, ţe finančné prostriedky na jeho výstavbu uţ 

získame tohto roku a detičky by mohli chodiť do novej škôlky. 

            Podali sme aj projekt na modernizáciu zberného dvora, kde sme ţiadali traktor s nosičom kontajnerov, samotné 

kontajnery a vydláţdenie areálu prevádzkárne. 

          Máme za sebou krásne obecné akcie ako deň dôchodcov, obecný deň a pomaličky sa chystáme na akciu 

jubilantov, kde príde 40, 50 a 60 ročný. 

            Zúčastnili sme sa aj pozvaní do Földeák, Makó a Kisorosz. Boli sme aj v Pitvarosi, kde sme zaspomínali na 

deportáciu spred 70 rokmi. 

           Chcem vám popriať veľa zdravia, krásneho Mikuláša a prosím vás, zúčastňujte sa obecných akcií. Toľko 

námahy sa vloţí do jednotlivých akcií a vy ako obyvatelia by ste svojou účasťou mohli ešte vylepšiť ich atmosféru. 
 

         Ing. Pavel Nagy, starosta obce 
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2017. július 1. és szept. 30. között  / v období od 1. júla  do 30. sept. 2017 

10 
évesek 
roční 

Modrócky Viktor, Lakatoš Tomáš, Gál Csillag Dorina, Popluhár Kevin, 
Döme Ladislav, Lelkesová Monika 

20 
évesek 
roční 

Uhríková Regina, Kiss Balázs, Prágaiová Lídia, Popluhárová Bernadeta,  
Tankóová Barbora, Prágai Dávid 

30 
évesek 

roční 

Zelmanová Zuzana, Kelecsényi Szabolcs, Kulina Marian, Lovas Adrián, 
Serczel Tibor, Nagyová Zuzana, Nagy Kristián, Rózsa Beáta, Kišš Martin,  
Salnická Lenka, Királyová Zuzana 

40 
évesek 
roční 

Czafíková Zlatica, Kadlečík Branislav, Modrócka Iveta, Kiss Mária, 
Vojačiková Božena, Kozicsová Judita, Póda František 

50 
évesek 
roční 

Tóth Juraj, Kubiková Ursula, Királyová Lívia, Dubová Mária,  
Borbély Imrich, Uhrovčík Zoltán 

60 
évesek 

roční 

Rózsár František, Vedrődy Ladislav, Sercel Juraj, Bózsingová Mária, 
Gasparovics Ladislav 

70 
évesek 

roční 

Pavel Juraj 

75 
évesek 
roční 

Dömény Alexander, Nagyová Helena, Sercelová Rozália, Sercel Ladislav, 
Tarnaiová Alžbeta 

90 
évesek 
roční 

Halászová Zuzana 

 

 

 
 

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

- Juhászová Monika          Juhászová Monika    és/a    Mgr. Gregor Juhász 
- Halász Viktória         Halász Király Mária  és/a    Halász Zoltán 
- Prágaiová Krisztína          Prágaiová Edita    és/a    Prágai Ladislav 
- Severín Urbančok         Kitti Urbančoková  és/a  Marek Urbančok 
- Horváth Hanna     Horváth Anikó   és/a   Horváth Michal 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Községi hírszolgálat Obecné informácie 

JUBILEUMUKHOZ GRATULÁLUNK!    
GRATULUJEME K VÁŠMU JUBILEU! 

   Kerek születésnapjukat ünneplő lakosaink / Naši jubilanti : 

Nagy örömmel köszöntjük újszülötteinket      /  Vítame  novorodencov : 
akik 2017. július 1.  és szept. 30-a között születtek:        ktorí sa narodili medzi 01.07.2017 a 30.09.2017 

 

A GYERMEKÁLDÁSHOZ SZÍVBŐL GRATULÁLUNK, GYERMEKÜK FELNEVELÉSÉHEZ SOK EGÉSZSÉGET, ERŐT 

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

Házasságot kötöttek          /  Manželstvo uzavreli : 
2017. július 1.  és szept. 30-a között:                      medzi 01.07.2017 a 30.09.2017 

 
Kovácsová Edina   és/a  Ing. Rózsár Adam     
Nagyová Erika   és/a  Czuczor Tamás   
Galambosová  Andrea  és/a  Marek Vranák 
Borková Barbara   és/a  Serczel Tibor 
Takácsová Edita   és/a  Prágai Ladislav   
Ružena Pilová   és/a  Štefan Prokopec 
 

       SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!  /  PRAJEME VÁM VEĽA ŠŤASTIA! 
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- Lakatoš, szül. Ábrahám Katalin - 55 éves       - Katarína Lakatošová rod. Ábrahámová - 55 rokov 

 

                                                                           

                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. július1. és szept. 30-a között       Medzi 01.07.2017 a 30.09.2017 

örökre eltávozott közülünk:                     nás navždy opustila : 

 

NYUGODJON  BÉKÉBEN. ČESŤ JEJ PAMIATKE. 

Községi hírszolgálat Obecné informácie 

A temető nyitvatartási ideje 
 

A  temető nyitvatartási a ideje a 2/2011 sz. Általános 
Érvényű Rendelet  5.1.-es pontja alapján a következő: 
 

nyári nyitvatartás: (április 1. –szept. 30.)     7:00-21:00 
téli nyitvatartás: (okt.1. – március 31.)         8:00-17:00 
 

Mindenszentekkor ill. Halottak napján a temető 
nyitvatartási ideje a következő: 
 

okt. 1-től  okt. 29-ig:            7:00-19:00  
okt. 30-tól   nov.7-ig             nonstop 
 

   

Otváracie hodiny cintorína 
 

Pohrebisko v našej obci je prístupné verejnosti na 
základe VZN č. 2/2011 bod 5.1. nasledovne: 
 

letná prevádzka (1.apríl –  30.sept.)     7:00-21:00 hod. 
zimná prevádzka (1.okt. – 31.marec)   8:00-17:00 hod. 
 

Počas dní Sviatku všetkých svätých a Pamiatku 
zosnulých je pohrebisko otvorené nasledovne: 
 

od 1. okt. do  29. okt. :              7:00-19:00    
od 30. okt. do  7.nov. :               nonstop 
 
 
 

Tervezett rendezvények 

♦ 2017. november 4. – VI. Vízkeleti Böllérverseny  
   a falu főterén 
 
♦ 2017. november 18. – Jubilánsok Találkozója   
   a kultúrházban (zártkörű rendezvény) 
 
♦ 2017. december 9. – Mikulásváró és kézműves  
   karácsonyi vásár a falu főterén 

Plánované akcie 

♦ 4. november 2017  – VI. Čiernobrodská   

   zabíjačková súťaž v centre obce 
 
♦ 18. november 2017 – Stretnutie jubilantov   
   v kultúrnom dome (uzavretá spoločnosť) 
 
♦ 9. december 2017  – Príchod Mikuláša  
   a remeselnícky vianočný trh v centre obce 
 

U P O Z O R N E N I E 
 

► Upozorňujeme občanov, ktorí majú neuhradené 
poplatky za komunálny odpad, resp. dane 
z nehnuteľností (DzN), aby ich v čo najkratšom čase 
uhradili, nakoľko splatnosť úhrady poplatkov za kom. 
odpad uplynul už 30. júna 2017 a splatnosť posledných 
splátok DzN uplynie 31. okt. 2017. 
 

 
 

F E L S Z Ó L Í T Á S  
  

 ►  Felszólítjuk lakosainkat, hogy akiknek 
elmaradásaik vannak az ingatlanadók és más illetékek 
befizetése terén, adósságaikat mielőbb rendezzék, 
mivel  a háztartási szemét utáni illeték befizetésének 
határideje 2017. június 30-án telt le, az ingatlanadók 
utolsó részletei befizetésének határideje pedig 2017. 
október  31-ével fog letelni.  
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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 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa 
konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. 

 

Miestom konania volieb v obci Čierny Brod 
bude v budove obecného úradu – sobášna sieň – 
VOLEBNÝ OKRSOK č. 1 

 

Právo voliť 
 

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan 
Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v 
obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo 
má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na 
účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho 
územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a 
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 
 
Prekážkou práva voliť je: 
► zákonom ustanovené obmedzenie osobnej 
slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, 
► výkon trestu odňatia slobody uložený za 
spáchanie obzvlášť závažného zločinu. 
 
Ďalšie informácie pre voliča ako aj Zoznam 
zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva  
Trnavského samosprávneho kraja (volebný obvod č. 2) 
a  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby 
predsedu Trnavského samosprávneho kraja nájdete na 
úradnej tabuli obce ako aj na internetovej stránke obce :  
http://ciernybrod.sk/sk/volby-organov-samospravnych-
krajov-2017-valasztasok-regionalis-onkormanyzati-
szervekbe-2017/ . 
Oznámenie o čase a mieste konania volieb bolo 
doručené  do každej domácnosti  podľa ods. (3) §21 
volebného zákona č. 180/2014. 

  A regionális önkormányzati szervekbe való 
választások 2017. november 4-én szombaton 7:00-tól 
22:00 óráig kerülnek megtartásra. 

Vízkeleten a választások helyszíne a helyi 
községi hivatal épületének házasságkötő termében 
lesz – 1 számú választási körzet.  

 

Választási jog 
 

A regionális önkormányzati szervekbe való 
választásokra a Szlovák Köztársaság állampolgárai 
jogosultak, valamint azok a külföldi állampolgárok, 
akiknek a regionális önkormányzat területén található 
helységben vagy a regionális önkormányzati szervekbe 
való választások céljára annak területe alá tartozó 
katonai körzetben állandó tartózkodási engedéllyel 
rendelkeznek (a továbbiakban „a regionális 
önkormányzat lakója“) és legkésőbb a választások 
napján betöltötték a 18. életévüket. 
A választási jogot akadályozza: 
► a személyi szabadságnak közegészségügyi 
okokból való törvény általi korlátozása, 
► különösen súlyos bűncselekmény elkövetése 
miatt kiszabott szabadságvesztés-büntetés töltése. 
 

További tájékoztatásokat a választók számára a község 
információs tábláján, valamint internetes oldalán 
olvashatnak. Szintén itt találják meg a regionális 
önkormányzat képviseletébe választható 
képviselőjelöltek teljes névsorát (2 számú 
választókörzet) , valamint a regionális önkormányzat 
elnökjelöltjeinek névsorát is. 
Kattintson erre a linkre: http://ciernybrod.sk/sk/volby-
organov-samospravnych-krajov-2017-valasztasok-
regionalis-onkormanyzati-szervekbe-2017/ . 
A választások helyéről és idejéről szóló értesítéseket 
minden háztartásba eljuttattuk.  

 
 

 

Voľby do orgánov 
samosprávnych krajov 2017  
 

– Választások a regionális 
önkormányzati szervekbe 2017 

 

mailto:vizkeletiujsag@gmail.com
mailto:vizkeletiujsag@gmail.com
http://ciernybrod.sk/sk/volby-organov-samospravnych-krajov-2017-valasztasok-regionalis-onkormanyzati-szervekbe-2017/
http://ciernybrod.sk/sk/volby-organov-samospravnych-krajov-2017-valasztasok-regionalis-onkormanyzati-szervekbe-2017/
http://ciernybrod.sk/sk/volby-organov-samospravnych-krajov-2017-valasztasok-regionalis-onkormanyzati-szervekbe-2017/
http://ciernybrod.sk/sk/volby-organov-samospravnych-krajov-2017-valasztasok-regionalis-onkormanyzati-szervekbe-2017/
http://ciernybrod.sk/sk/volby-organov-samospravnych-krajov-2017-valasztasok-regionalis-onkormanyzati-szervekbe-2017/
http://ciernybrod.sk/sk/volby-organov-samospravnych-krajov-2017-valasztasok-regionalis-onkormanyzati-szervekbe-2017/
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            Vízkelet Község  

Önkormányzata meghí- 

vást kapott  Magyaror- 

szágra, a Csongrád megyei Földeák községbe a XXII.  

Falunapokra, melyen Vízkeletről négytagú delegáció 

vett részt – Nagy Pál polgármester, Horváth 

István alpolgármester, Jezsó Gyula és Kozma  

Géza, a falu krónikása.  
 

          Pénteken délután érkeztünk  

Földeákra, ahol a szívélyes fogadtatás  

után mi is részt vettünk a falunapi  

rendezvényeken, mely zászlófelvonu- 

lással és a hősök emlékművének a  

megkoszorúzásával kezdődött. Majd  

ünnepi képviselő-testületi ülésre került  

sor a községháza dísztermében.  A falu  

polgármestere, Hajnal Gábor  

köszöntötte a jelenlévőket, utána a  

műsorvezető felolvasta Lázár János  

– Miniszterelnökséget vezető  miniszter  

köszöntő levelét. 
 

        Földeák Község Önkormányzatának  

képviselőtestülete döntött arról, hogy ezentúl évente egy 

alkalommal – ,,Földeák címet’’ – adományoz annak  a 

személynek vagy szervezetnek, aki valamely jelentős, 

valamint folyamatos közösségben végzett 

tevékenységével általános elismerést szerez, mellyel 

hozzájárul a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá 

példamutató magatartása miatt is köztiszteletben áll.  A 

címmel külön erre az alkalomra készített díszoklevél és 

emlékplakett is jár. 

         

Az ünnepi képviselő-

testületi ülésen  

,,Földeákért címet’’  
adományoztak   

Földeák Község 

Önkéntes Tűzoltó 

Egyesülete részére,  

továbbá –  

„Földeák Község 

Szolgálatáért“ címet – 

Búzásné Vízi Judit 

asszonynak és két 8. 

osztályos tanulónak. 

             

 

         Baráti látogatásunk 

másnapján, szombat  

délelőtt küldöttségünk 

két tagja, Horváth István alpolgármester és Jezsó Gyula 

részt vett Pitvaroson a csehszlovák – magyar lakosság-  

csere 70. évfordulója alkalmából rendezett  

      megemlékezésen.   Hajnal Gábor, Földeák 

polgármestere szombaton a vízkeleti  

küldöttségnek bemutatta Óföldeák  

1500-as években épült római katolikus 

erődítménytemplomát, és részletesen    

          elmagyarázta a templom történetét,   

                            mely szép, szakrális gótikus építmény. 

Az állapota elég jó, a helyreállítása  

folyamatban van, a környezetét rendben  

tartják, ápolják.  

 
         Visszatérve Földeákra meglátogattuk az 

alapiskolát. Tóth Imre, az iskola igazgatója és egyben a 

község alpolgármestere, megmutatta az osztálytermeket, 

és vázolta az iskola jövőjével kapcsolatos elképzeléseit. 
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        Utána még 

elmentünk a község 

tyúk és csirke - 

farmjára. A község 

vezetése  úgy tervezi, 

hogy a közeljövőben 

már a farmon nevelt 

szárnyasok húsával 

szeretnék ellátni az 

iskolai és az óvodai 

étkezdét. 

        Mire visszatértünk a parkba, már javában zajlott 

a falunapi vigaszság, színes kavalkád mindenütt, a 

szervezők változatos programmal szórakoztatták az 

érdeklődőket. Közben érdekes helytörténeti előadást 

hallgattunk meg. Este pedig volt - Rózsalakodalmi 

menet néptánccsoportokkal és fúvószenekarral, 

továbbá néptáncgála a szabadtéri színpadon és 

gyönyörű tűzijáték.  Szombaton este a tűzoltó egyesület 

vendégei voltunk. Szép, tartalmas és látványos volt a 

földeáki falunap, jól éreztük magunkat. 

     Vasárnap Szerbiába, Kisorosz községbe 

látogattunk, mely vegyes lakosú település, a faluban 

tízféle nemzetiség él, ebből 56% szerb és 35% a magyar 

lakosok száma.   

                                                                                                        

Kabók Imre polgármester vendégei voltunk, 

aki bemutatta a falu nevezetességeit. Megnéztük az 

általános iskolát, a sportpályát, a tájházat – a Kisoroszi 

Helyi Közösség épületét, a falut és a magyar temetőt. Az 

ízletes ebédet a Baja Étteremben fogyasztottuk el. 

        Új tapasztalatokkal, szép élményekkel 

feltöltődve és a barátságok elmélyítésével tértünk haza a 

háromnapos útról. 

 
Kozma Géza, a falu krónikása 

 

 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIX. Vízkeleti falunap képekben - 2017. július 1. 
Obecný deň v Čiernom Brode na fotkách – 1.7.2017 

 

Az ugrálóvárnak mindig nagy sikere van a gyerekek körében. 

Skákací hrad má vždy veľký úspech medzi deťmi. 
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A BEATRICE együttes fergeteges koncertje - Nagy Feróval az élen 
↓                               Koncert skupiny BEATRICE z Maďarska 

 

Nagy Pál és Kreisz László 
polgármesterek 

 

Az íjászat nemcsak a gyerekek körében volt népszerű. 

Ľukostreľbu vyskúšali nie len deti ... 

 

A 4U acapella együttes hangszerelés nélkül is      ↑ 

kiválóan szerepelt. 

Skupina 4U vie zaujať obecenstvo 

 aj bez  hudobných 

nástrojov. 

A kisvonat is megállás nélkül üzemelt... 

Detský vláčik išiel bez prestávky... 

 

Starostovia obce Čierny 
Brod a Taksony HU 

 

Polgármesterünk a Szkíta Örökségy Taksonyi Íjászaival és Taksony Nagyközség 
küldöttségével./ Starosta s lukostrelcami  
z Maďarska a delegácia z družobnej  
  obce Taksony   

 

Jurtasátor   Stan jurta 

 

A bátrak kardot ragadhattak és szembe-

szállhattak a régi idők  

harcosával 

 

Boj ritierov 
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lakosainkat.  

A fürdő területén a medencéken kívül számos 

büfé, gyorsétterem, és egy nagy piactér is található. 

Tehát, a fürdőzésen kívül mindenki megtalálhatta a neki 

megfelelő szórakozást, elfoglaltságot, esetleg helyet 

foglalhatott egy kis padon, és gyönyörködhetett a tájban, 

élvezhette a nyári nap melegét. Hiszen ez a nap erről 

szólt – a pihenésről, a szórakozásról. 

Délután négy óra előtt volt a gyülekező, majd 

elsétáltunk  a fürdő területén lévő Jázmin étterembe, 

ahol finom háromfogásos estebéddel vártak bennünket. 

Az étel mindenkinek nagyon ízlett, a felszolgálás 

kifogástalan volt. Végül jóllakottan elindultunk 

hazafelé. 

Azt hinné az ember, hogy egy ilyen, nagy 

gonddal megszervezett kirándulásban nem lehet hibát 

találni. Hiszen községünk részéről ez ajándék a 

nyugíjasaink részére, a kísérők is ott nyújtanak segítő 

kezet a résztvevőknek, ahol csak tudnak.  Mégis volt 

olyan, akinek nem tudtuk kielégíteni az igényeit, akinek 

nem tetszett a hely, az ebéd helyszíne, mert másra 

számítottak, mert az a hely, ahol az előző években 

voltak, sokkal jobb volt, mert azt már megszokták, 

ismerték. Ezt sajnálattal vettük tudomásul.  

Örömünkre szolgált viszont, hogy a résztvevők 

többsége elégedett volt  a helyszínválasztással, és 

köszönetét fejezte  ki a polgármester és a községi hivatal 

felé.  

Kováč Marcela 

         
 

Nyugdíjasaink kirándulása a bellegszencsei 

(Podhájska) termálfürdőben 

 Községünk önkormányzata idén nyáron sem 

feledkezett meg legidősebb lakosairól, a nyugdíjasokról, 

akik a több évtizedes fáradságos munkával töltött éveik 

után a megérdemelt nyugdíjas napjaikat élik. Ennek 

tiszteletére községünk önkormányzata a Nagyszombati 

Kerületi Önkormányzat anyagi támogatásának is 

köszönhetően 2017. augusztus 16-án egy ingyenes 

egynapos kirándulással ajándékozta meg falunk 

nyugdíjasait. Az úti cél - a híres bellegszencsei 

termálfürdő volt. 

 A 45 jelentkezőből végül 39-en vettek részt 

a kiránduláson. 

 A közkedvelt Podhájska-i termáfürdőt „kis 

szlovák tengernek” is hívják. Sós vize reumatikus 

betegségek, gerincfájdalmak, ízületi panaszok, ér- és 

bőrbetegségek, valamint légzőszervi betegségek 

gyógyítására alkalmas. Napjainkban a fürdő területén 10 

medence működik – amelyek között vannak 

úszómedencék - 2 nagy medence, 1 ülőmedence, 1 

gyermekmedence és 1 csúszdamedence. Az ülőmedence 

vizének hőmérséklete nyáron 33 °C, télen minimum 36 

°C.  

            A hazai látogatókon kívül  főleg külföldi - cseh, 

lengyel, magyar és osztrák turisták keresik fel a 

Podhájska-i termálfürdőt. .  

 Éppen a különleges gyógyvize miatt gondoltuk 

úgy, hogy ebben az évben erre a gyönyörű, dombokkal 

övezett, zöld növényzettel tarkított helyre visszük időskorú       
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Augusztus végén  polgármesterünkhöz meghívás 

érkezett Makóról a híres  ,,Hagymafesztiválra’’, melyen 

községünk négytagú delegációja vett részt – Nagy Pál 

polgármester, Horváth István alpolgármester, Melicher  

György és Kozma Géza. 

            Péntek délután érkeztünk meg Makóra, majd 

elfoglaltuk a szálláshelyünket a Páva Apartmanházban. 

Ott egy hölgy várt ránk, ottlétünk alatt ő volt a késérőnk,  

kalauzult  minket,  gondoskodott rólunk.  

            Ünnepi zászlófelvonással vette kezdetét a 

háromnapos Hagymafesztivál. Utána a vendégek 

lovaskocsikkal vonultak végig a városon. A város főterén, 

a nagyszínpadon kezdődött a fesztivál.  A színpad előtt a 

makói Magán Zeneiskola 45 tagú ifjúsági  fúvószenekara 

térzenét játszott.   Majd Farkas Éva Erzsébet, Makó város 

polgármester asszonya hivatalosan  is  megnyitotta a 27. 

alkalommal megrendezett Hagymafesztivált. Az ünnepi 

megnyitó után Lázár János, miniszterelnökséget vezető 

miniszter kért szót, beszédében ígéretet tett, hogy 

lehetőségeihez mérten segíteni fogja a várost és a 

térséget. 

         Este a közös ünnepi  vacsora  után 

elbeszélgettünk a szerbiai Ada, a romániai 

Nagyszentmiklós  és  Igazfalva küldöttségével,  a helyi 

képviselőkkel. 

         Szombaton közösen meglátogattuk a 
sportcsarnokot, ahol Kovács Sándor képviselő 
bemutatta  a makói  sikeres sportolók eredményeiről 
szóló kiállítást – okleveleket, érmeket, fényképeket. 
Megható odaadással magyarázott,  az előadásából 
érződött, hogy  a  
szívügyének tekinti 
a sportot. 
Utána átvonultunk a 

József Attila 
Múzeumba, ahol  
betekintést nyertünk 
Makó többszáz éves 
történelmébe. 
Megnéztük Galamb 
József és Pulitzer 
József, Makó két 
világhírű híres 
szülöttjét bemutató 
kiállítást.  

 

Henry Ford detroiti üzemében mérnökként dolgozó 

Galamb József mérnök, konstruktőr volt az első, 

futószalagon gyártott népautó, a  Ford  T – modell egyik  

megalkotója. A makói múzeumban megtekinthettük  az 

eredeti gépkocsit.  

Pulitzer  Józsefet a magyar újságírás 

atyjaként tartják számon, makói születésű amerikai 

újságíró, lapkiadó volt.  Róla nevezték el a Pulitzer – 

díjat, mely az Amerikai Egyesült Államok legrangosabb 

újságírói kitüntetése, és csakis az amerikai napilapok és 

hetilapok újságíróinak adható, ítélhető oda.  

        A múzeum várostörténeti kiállítása bemutatja a 

város múltját, sokszínű kultúráját – és a világhírűvé vált 

magyar hungarikomot – a makói hagymát. A múzeum  

szomszédságában részt vettünk a – Kontyos – 

gyümölcsborok kóstolóján, melyet  - eperből, málnából, 

ribizliből és meggyből készítenek. Ezek a borok 

hagyományos borászati eljárással, mesterséges, aromák 

nélkül készülnek, melyek frisseségükben, zamatukban 

megőrzik az érett, lédús gyümölcs esszenciáját.  Így egy 

kilogramm gyümölcsből  átlagosan 5 – 6 dl bor készül. 

         A borkóstoló után átvonultunk a városközpontba, 

ahol több mint hatvan standot állítottak fel, 

melyekben Makó jellegzetes termékeit árulták, 

közben reggeltől főzőverseny is zajlott a téren. A 

közösen elfogyasztott ebéd után szabad programunk volt. 

Meglátogattuk a vízkeleti születésű, Makón élő 

Katona Pál nyugalmazott főtisztelendő urat, Vízkelet 

község első – Díszpolgárát. Elbeszélgettünk vele. 

Felidézte a 70 évvel ezelőtti kitelepítést, mely az ő  

családját is érintette, akkor még csak 11 éves 

volt. – Búcsúzóul  mindannyiunkat saját 

szerkesztésű könyveivel ajándékozott meg. 

Esténként, kikapcsolódásképpen 

betértünk a Hagymatikum Makói 

Gyógyfürdőbe, melynek megálmodója és 

tervezője a magyar organikus építészet 

zászlóvivője, a Kossuth – díjas Makovecz 

Imre volt. A fürdő kútját 1956-ban fúrták, s a 

feltörő víz akkori hőfoka 91  °C volt.  A 

termálvizet az Egészségügyi Minisztérium 

1988-ban termálvízzé nyilvánította.  

A Hagymafesztivál alatt alkalmunk nyílt 

hosszabban elbeszélgetnünk az erdélyi és a  
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szerbiai küldöttség tagjaival és az ismerősökkel. 

          

Ezek a találkozások településeink számára mindig 

hasznosak, mert a tapasztalatcsere olyan 

elévülhetetlen értékekkel köt össze minket, melynek 

hosszan tartó üzenete van. Javítja, erősíti, szorosabbá 

fűzi az emberi kapcsolatainkat, hogy ne csak 

egymásra figyeljünk, hanem más irányba is tudjunk 

tekinteni…. 

                                                                                                                                

Kozma Géza, a falu krónikása 
 

 

       Véget ért a nyár, a hosszú nappalok, kirándulások, 

óriási lubickolások, a mesetáborok, a strandolás időszaka. 

Szeptember 4-én óvodásaink számára is elérkezett a 

jelentős nap, amikor a kedves „új” szülők kézen fogták azt 

a kisembert, aki már „nagyra nőtt” – épp három éves –, és 

megérkeztek az óvodánkba. Számukra már augusztus vége 

tele volt izgalommal, várakozással – és talán egy kis 

félelemmel is: hiszen el kell engedniük a kis kezét annak, 

akinek eddig minden rezdülését nyomon követhették.      

 Eddig a család vette körül a gyermeket, segítette, 

hogy rácsodálkozhasson a világra, és nap mint nap új 

dolgokat fedezhessen fel. Változást hozott, amikor 

megszületett, és változást hoz a család életébe most, 

hogy óvodássá cseperedett.  

Óvodánkban, a magunk teremtette 

mesevilágunkban megfogjuk az új gyerekek kis kezét mi, a  

 

            

szerető, hozzáértő tanító nénik. Most minden 

rezdülésüket mi kísérjük figyelemmel. A befogadás és 

visszafogadás napjai mi másról is szólhatnának, mint a 

kapcsolatokról, a megismerésről és a játékról. Az 

elfogadásról, a közelségről és a meghittségről. 

Ismerkedünk, barátkozunk, és újra egymásra találunk a 

tavalyi óvodásainkkal, biztatjuk, becsalogatjuk az 

újakat.  Szép lassan megismerjük a félénk, pityergős, 

vagy éppen bátor és közlékeny újdonsült kis ovisokat.  

Bekukkantok a kiscsoportba: körben székek, 

kipirult arcú, csillogó tekintetű gyerekek. Mosolygósak 

mind, pedig néhány hete még tele szorongással érkeztek 

az óvodába. Még reggel sírdogálnak egy keveset az 

anyuka után…, aztán belefeledkeznek a játékba, a 

mesébe. Elsőre látszik: együtt vannak, a szó igazi 

értelmében.  
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        Arról már rendszeresen beszámoltam a Vízkeleti 

Újság egy.egy számában, hogyan telnek a napjaink a 

Mesevilág óvodában. Most szeretnék néhány gondolatot 

megosztani az oly fontos játékról, hiszen a gyermekkor 

boldogságának egyik elválaszthatatlan kelléke - a játék… 

       Akkor válunk szülővé, mikor első gyermekünk 

világra jön. Ettől kezdve állandó dilemmák tarkítják 

életünket. Egy fontos eszköz, a játék ott van mindenki 

tarsolyában segítségnek. 

Napjainkban jellemző sajátsága az örökös lázadás, 

sietség, a rá nem érés, s a pihenés nélküli hajsza az életnek 

is gyorsabb lepergését eredményezi… Nincs ez így jól, 

dehogy van jól! Egyetlen célunk lehet(ne): maradjanak 

meg gyermekeknek addig, míg csak lehet! Fontos 

megtanítani a gyermekeket gyermekmódra játszani, 
foglalkozzunk, játsszunk otthon is velük, akkor is, ha már 

óvodások lettek és azt gondoljuk, hogy az óvodában egész 

nap kijátszhatták magukat! 

Pedig a gyermekkel játszani kell, otthon is! A 

legegyszerűbb, mindenki által ismert játékokat kell 

játszani, amelyeket minden apa, minden anya még a 

gyermekkorából ismer, és a gyermekével el tud játszani. 

Megéri a kis többletfigyelem a gyermek felé, még ha 

olyannyira fáradt is a szülő. Ez a fáradtság sokszorosan 

megtérül a gyermekeinktől akkor, ha majd felnőnek. 

S mennyi élvezetet nyújt a játék a nagyobbaknak, sőt a  

felnőtteknek is!  

   
 
 

„A játék ősi emberi tulajdonság, csak eltemetődik, de 

nem felejtődik el! A madarak röptében, a halak 

fickándozásában, a lepkék kergetőzésében, a 

szarvasbőgésben, a virágok magakelletésében, szelek 

forgásában, a patakok rohanásában, a felhők futásában, 

a fák táncában, a bogarak zümmögésében, tücskök 

hegedűiben, színekben, ízekben, illatokban, rügyekben – 

nem az örök játékot, játékelemeket érzi az ember?“ 

Latinovits Zoltán sorai bizonyítják, hogy a játék a 

felnőttek életének is fontos eleme. Aki nem tud játszani, 

kiég, nem tud kapcsolatokat tartani, befelé fordul, és 

nehéz lelki terhek hordozója lesz nemcsak önmaga, de a 

környezete számára is. 
 

           
A játék a gyermek napfénye, világossága és éltető eleme.  
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A gyermek a játékban saját örömére gyakorolja magát és 
fejlődik. Érdekes és tanulságos eközben megfigyelni a 
gyermekeket. Nem unják meg a játékot, és mindig új meg 
új változatosságot szőnek bele, s emellett olyan   
buzgalommal, olyan komolysággal cselekszenek, mintha 
valóban fontos dolgokat kellene elkészíteniük.   

 
Mi az óvodában sokat játszunk, hiszen rengeteg alkalmat 
ad a pedagógusnak a szív és lélek nemesítésére, a vad  
hajtások nyesegetésére! Tudatában vagyunk annak, hogy 
a gyermek szívének, lelkének kulcsa annak kezében van, 
aki a gyermekkel játszik…  

A játékon keresztül tanulni sokkal kedvezőbb, 
mint leültetni és „okos” szavakat sulykolni a gyermek 
fejébe. A játék mulatságos, vidám dolog, és lehetőséget 
ad arra, hogy fizikailag megragadjunk valamit, s ezáltal a 
gyermek teljes testével tapasztalja azt. Játékokon át 
megismerhető a világ, megismerhető az út, amelyen át 
majd a ,,mindentudás" birtokába jutunk... talán... 
egyszer..., de most, itt játszunk, és ez a fontos!  

Óvodánk programja az előző évekéhez 

hasonlóan a mese, a mese általi tanulás és sok - sok 
játék lesz – mi felnőttek tudjuk, hogy ez nagyon komoly 
tanulás – amely által a gyermekek egyszer csak éretté 
válnak arra, hogy ők is kirepüljenek az óvoda óvó - védő 
játékos fészkéből.  

 
Még egy kicsit élvezzük a nyár utolsó napsugarait 

az óvoda udvarán, ahol gyermekeink ismét birtokba 
vehették az újonnan átfestett kerti játékszereket. 
Hiányoljuk azokat a gyermekeket, akik júliusban az 
ünnepélyes ballagáson elbúcsúztak az óvodától, társaiktól, 
óvó néniktől, de figyelmünket már a jelen köti le. 

 
Most még csak tervezgetjük az új óvodai évünket, 

de pár szép fotó már arról tanúskodik, hogy régi és új 
óvodásaink ismét otthonra találtak a Meseóvodában! 
Igyekszünk tartalmas, gazdag programokat nyújtani nekik, 
ehhez kérjük a szülők és támogatóink segítségét, hogy az 
előző évekhez hasonlóan idén is jó közösséggé, igazi 
családdá válhassunk! 
 

 Tisztelettel: Pékné Lovas Éva - a Mesevilág óvoda igazgatónője 
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Gyermeknap 

         4. septembra sme oficiálne zahájili nový školský 

rok 2017/2018 a po letných prázdninách sa opäť 

otvorila brána našej základnej školy.  Čas oddychu 

vystrieda desaťmesačné pracovné tempo ako pre ţiakov,  

učiteľov a aj rodičov. Hoci nám počasie moc neprialo, 

hneď od rána vládla u nás dobrá nálada. Ďakujeme 

všetkým, ktorí boli pri tom! 

        V úvode slávnostného otvorenia školského roka v 

priestoroch školskej telocvične zaznela štátna hymna. Prvý 

školský deň sa ţiakom, pedagógom i rodičom prihovoril 

pán riaditeľ F. Klotton a poprial všetkým veľa radosti, 

chuti a síl do nového školského roka. 

 
        Špeciálne privítal ţiačikov 1. ročníka, pre ktorých 

dnešným dňom sa začína nová etapa v ich ţivote. Okrem 

privítania boli po prekročení rozprávkovej brány 

"pasovaní" za prvákov - školákov veľkým čarovným 

mečom.  

Všetkých potešil aj 

malý darček, ktorý 

im prichystali pani 

učiteľky. Teraz uţ 

prvákov čaká kopec 

práce, musia sa 

naučiť všetky 

písmenká a čísla, 

aby vedeli správne 

čítať a počítať. 

Ţeláme im čo 

najľahšie učenie, 

aby bolo pre nich 

zábavou a príjemne 

preţité dni v škole 

so svojimi novými 

spoluţiakmi a  

pani učiteľkou v krásne vyzdobenej triede. Aj ţiaci vyšších 

ročníkov boli srdečne privítaní a oboznámení so svojimi 

novými spoluţiakmi a pedagogickým zborom.  

Do našej školy v šk. roku 2017/18 nastúpilo 149 

žiakov a z toho bolo 10 prvákov. Na škole pracuje 12  

 

     

 
pedagógov.    

 
A čo nás tento rok 

čaká?  

Okrem získania 

nových vedomostí, 

poznatkov a 

skúseností, nás 

čaká celý rad 

zaujímavých akcií 

a podujatí. Vybrali 

sme tie najzaují- 

mavejšie, na ktoré sa môţete tešiť: 

I. stupeň – turistický výlet na Devín, Koláčikový deň, 

šarkaniáda, škola v prírode spojená  s plaveckým 

výcvikom,  

návšteva Galanty, návšteva Dopravného múzea v 

Bratislave, rozprávkový zámok v Bojniciach, divadelné 

predstavenie v Trnave a v Nitre, rozprávková noc v 

škole,  

II. stupeň – exkurzia HUMAN BODY v Bratislave, 

návšteva kniţnice v Galante, divadelné predstavenia v 

Trnave a v Nitre, besedy s  predstaviteľmi PZ SR a  

CPPPaP, Mikuláš, rozprávkový zámok v Bojniciach, 

vianočná exkurzia do zahraničia, výlet do Family Parku v 

Rakúsku, lyţiarsky a plavecký výcvik. 

        Na záver nášho úvodného článku by sme sa 

chceli poďakovať kaţdému, kto sa zúčastnil na 

KOLÁČIKOVOM DNI, dňa  29. septembra /piatok/ 

2017 na priestranstve pred našou školou, kde sme 

podávali koláčiky z dielne mamičiek i učiteliek s 

výbornou kávičkou a čajíkom.  

        Ţeláme ţiakom,  učiteľom a  rodičom v 

školskom roku 2017/18 veľa energie a chuti do práce, na 

konci ktorej bude iste skvelý pocit, zároveň veríme aj v 

úspešnú spoluprácu s Obecným úradom Čierny Brod. 
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Márai Sándor írja Füveskönyvében az ünnepről: 
„Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen. Felejts el 
mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnep 
a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.”  

Az alábbi történet szereplői mind valóságosak. 
2017. szeptember 4-én nagy izgalommal gyülekeztek a 
gyerekek az iskola folyosóján. Kedves kis műsorral, 
köszöntéssel, Tündéravatással változtattuk igazi első 
osztályossá iskolánk legfiatalabb tanulóit.  

Az idén megrendezett elsős avatás a 
közösségformálás első lépcsőfoka volt iskolánkban. A 
Tündérország kapuján való átvezetéssel, a tiarák 
átadásával és a fogadalomtétellel szívben, lélekben is 
megkezdődött az iskolai élet. Az ünnepélyen Kozma Géza 
bácsi, a helyi Csemadok szervezet alelnöke is megjelent és 
szép szavak kíséretében ajándékkönyvet nyújtott át  
minden elsősnek. 

 
A meghívott szülők, nagyszülők és rokonok 

kíváncsian várták a 10 kis elsős fogadalom tételét. A 
műsort az iskola tanulói verscsokorral indították, amit a 
lányok táncos műsora követett. Az elsősök Tündéravatása 
és fogadalomtétele most is megható és emlékezetes volt. 
Reméljük, ehhez a naphoz hasonlóan, vidáman fog 
eltelni az előttük álló négy tanév is! 
Mi, az iskola nevelői, a szülőkkel együtt fogjuk 
végigizgulni a következő négy esztendőnek azt a csodáját, 
amint növekednek, s amint lassan épp, mint egy kinyíló 
virág kiderül róluk, hogy mihez van tehetségük, 
miben remekelnek. 

Köszönetet kell megelőlegezni a gyerekeknek, 
mert csak ők képesek jobbá tenni a világot. Próbáljuk 
meg úgy nevelni őket, hogy büszkék lehessünk rájuk! 

 

 

Ha azt szeretnénk, hogy a gyereknek 
megerősödjön az önbizalma, nem szabad őt megalázni, 
ne nevezzük tudatlannak, butának, szerencsétlennek, 
ügyetlennek, és ne hasonlítgassuk össze a kárára 
másokkal. Sugározzunk bizalmat! Nézzünk a gyerek 
szemébe, és mondjuk neki azt: Tudom, hogy te ezt meg 
fogod tudni csinálni! Tudom, hogy képes vagy rá! Ez 
varázsmondat, amely ha kellő bizalommal és szeretettel 
van mondva, akkor gyógyír a szívnek és olyan töltőerő, 
amelyet a felnőtt kapcsolatokban is érdemes alkalmazni.  

A 2017/2018-as tanévet 32 tanulóval 2 
tanteremben indítjuk. Összevont osztályainkban az 1. 
és 2. osztály fog együtt tanulni Mgr. Erdélyi Tünde tanító 
néni osztályfőnökkel a 3. és 4. osztály tanulói Mgr. Egri 
Natália igazgatónő és egyben osztályfőnök irányításával. 
Az iskolai klub 2 csoportja Hajdú Ilona és Mgr. Sárkány 
Nikoleta nevelőnők gondviselése alá kerül.  

A gyerekek figyelnek bennünket, és nekünk 
óriási a felelősségünk abban, hogy jó példát 
mutassunk nekik. Vigyáznunk kell rájuk, mert - 
ellentétben velünk, felnőttekkel - ők nem utálják 
egymást, nem pusztítják el a bolygónkat és egymást sem. 
(Luc Besson) 
Az embergyerekek a legelesettebbek a világon. Nem elég 
etetni és ruházni őket. Gépek is életben tudnának tartani 
egy csecsemőt, ám akkor nem fejlődhetne ki benne az 
intelligencia és a kedvesség, és tényleg különös 
teremtmény válna belőle. Mindehhez úgy jut hozzá, hogy 
szülei gyengéden gondoskodnak róla, énekelgetnek neki, 
beszélgetnek vele, ringatják, csiklandozzák, szeretgetik: 
ettől a baba megtelik életerővel, és úgy dönt, hogy az élet 
szép. Ebben a szituációban testi-lelki szükségletei 
egyaránt kielégítésre lelnek, emellett egy alapvető 
felismerésre is jut: "Biztonságban vagyok és szeretnek". 
És ezt örökre magával fogja vinni. (Steve Biddulph) 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egri Natália  
igazgatónő 

 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Luc_Besson
https://www.citatum.hu/szerzo/Steve_Biddulph
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               A Csemadok Vízkeleti Alapszervezete 
június végén már nyolcadik alkalommal adott 
otthont a Szlovákiai Magyar Művelődési 
Intézet által kétévente megrendezésre kerülő -  
Bíborpiros szép rózsa -   népzenei vetélkedő 
XI. évfolyamának. 
               A seregszemlén vendégként részt vett 
Mézes Rudolf, a Csemadok Országos 
Tanácsának alelnöke, Huszár László, a 
Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet 
igazgatója, Mészáros Győző, a Csemadok 
Országos Tanácsának tagja és Botló Péter, a 
Csemadok Galántai Területi Választmányának 
elnökségi  tagja, valamint a fellépőket elkísérő 
szülők, barátok, ismerősök. 
             A vetélkedőn  két  korcsoport szerepelt. 
Az elsőben 10 alapiskolás szólista és egy 
népdalkör, a másodikban, a felnőttek 
korcsoportjában pedig egy szólista, egy 
hangszeres szólista, öt népdalkör és egy 
citerazenekar lépett fel.  
           A népzenei vetélkedőn csodaszép 
felvidéki gyűjtésű magyar népdalok hangzottak 
el. S mikor a szereplők átszellemülten énekelni 
kezdtek, csak a dallamra, a szövegre és a 
tartalomra figyelve, az olyan volt, mintha az 
angyalok énekeltek volna. Tiszta és a lélek 
legmélyéről fakadt –  a messzi magyar múltból 
– a hullámzó búzamezőkről, a pusztáról, a 
tanyákról, a Tiszáról és a Dunáról - , 
valahonnan az őshazából örökítették át eleink, 
és lássunk csodát, még most is élnek a dalosok 
ajkán. Éneklés közben tisztul a lélek, és 
közelednek egymáshoz az emberi szívek. 
Csodálatos pillanatok ezek, melyet csak az 
érezhet, az él meg igazán, aki énekel. A 
dalosokat hallgatva végül a közönséget is rabul 
ejti ez a csodálatos érzés. 

Üdítő látvány volt a színpadon látni a  
sok fiatal szólóénekest. 
Beigazolódott az a Kodály-
idézet, melyet a vízkeleti 
énekkar alapító tagjai 45 
évvel ezelőtt, 1972-ben 
mottóként választottak, mely 
öröklődik, és minden 
énekversenyen újra és újra 
beigazolódik:  ,,A nép dala el 
nem múló életet hirdet.’’   
 

 

Zsűri Zsűri 

Zsűri 

Mészáros Győző és 
Mézes Rudolf 

Huszár László 

Botló Péter 

Serczel Mónika -       
                    bemondó 

A fotókat MEGGIE készítette 

Csalogány Gyermekcsoport Felsőszeli 

SZÓLISTÁK 
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A seregszemlén minden korosztály 
képviseltette magát – a kis elsőstől az alap 
– közép – és főiskolás fiatalon keresztül 
egészen a nyugdíjas korúakig.  Unoka, 
szülő, nagyszülő együtt énekelt, tehát a 
folytonosság nem szakadt meg. Ennek 
lehettünk tanúi a vízkeleti Biborpiros szép 
rózsa népzenei vetélkedő utolsó előtti 
területi fordulóján. 
            A seregszemle végén a háromtagú 
zsűri értékelése következett. Hriagyelné 
Pelle Andrea, a zsűri elnöke a jövőre 
nézve jó tanácsokkal látta el a népdalkörök 
vezetőit és az énekeseket, majd a jobbítás 
céljából egy-két hiányosságra is felhívta a 
szereplők figyelmét. Bíró Huszár Ágnes, a 
Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet 
népzenei adattárának vezetője az 
intézetben feldolgozott népdalok 
hozzáférhetőségét ismertette, s gyakorlati 
tanáccsal szolgált azzal kapcsolatban, 
hogyan segítheti a népzenei adattár a 
csoportvezetőket a népdalcsokrok 
kiválasztásakor és összeállításakor. Végül 
Lacza Gergely, a Szlovákiai Magyar 
Művelődési intézet szakmunkatársa, aki 
szintén tagja volt a zsűrinek, elismerően 
szólt a dalosok és a népdalkörök szép 
teljesítményéről.  Majd a zsűri nevében 
köszönetet mondott a Csemadok Vízkeleti 
Alapszervezetének a gördülékeny, 
rugalmas szervezésért. Végül a 
szólistáknak és a népdalkörök vezetőinek 
emléklappal köszönte meg a fellépést. A 
továbbjutók  ősszel Pereden találkoznak a 
népzenei vetélkedő országos elődöntőjén.  
        Szép volt a  ,,dalostalálkozó’’ 
Vízkeleten, ahová összegyűltek – Békétől 
Felsőszelin, Nagymácsédon, Naszvadon, 
Nemeskosúton, Rétén, Szencen, Taksonyon 
és Pereden át egészen Vízkeletig - azok a 
dalolni szerető emberek, akiknek még 
most, a 21. század hajnalán, ebben a 
számítógépes, emberidegen világban is  
fontos a népi kultúra, a népdal, a népzene,  
fontos számukra az, hogy találkozzanak, 
fontos az, hogy közösen, énekeljenek,  
mellyel  értéket  őriznek, és átörökítik azt   

a múltból a ma 
emberének 
tiszta forrásból, 
tiszta lélekkel 
és őszintén.  

 

Köszönet  

nekik ezért! 
 

                                                                                                                                                                      Pék Éva 
 

 

A fotókat MEGGIE készítette 

a VIZA citerazenekar Naszvadról 

Takács János 
citerás 

a Kosúti Gyöngykaláris Éneklőcsoport 

a Nagymácsédi Kéknefelejcs Éneklőcsoport 

a Felsőszeli Rozmaring Vegyeskar 

a Vízkeleti Harmónia Éneklőcsoport 
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Hol volt, hol nem volt, immáron 13 éve annak, 

hogy lelkes kis községünkben a CSEMADOK helyi 
alapszervezete aktív vezetői és tagjai megálmodtak egy 
mesét, amely mese a népi hagyományokat buzgón mívelő 
alsószeli Szomolai házaspár segédletével valós ruhát 
öltött, és Vízkeleten sok gyermek és szülő örömére 
megrendezésre került az első nyári napközis tábor. 
 Egy kalandos nyári hét gazdag tartalommal, 
mely a részt vevő ovisok és iskolások számára elsősorban 
a végtelen játékról szól. Ahol a kedves emlékeket nem 
a napsütötte szikrázó tengerpart vagy a nyüzsgő távoli 
nagyvárosok hömpölygő fényei jelentik, hanem 
a legkisebbek számára is a biztonságot jelentő, megszokott 
hazai környezetben a barátokkal együtt töltött idő, 
a felhőtlen öröm. Egy hely, ahol akár egy életre szóló 
barátságok szövődhetnek. 
  A mesetábort megálmodók célja pedig a sok 
mókán és játékon túl nem kevesebb, mint hogy gazdag 
múltunkra és hagyományainkra építve, a játék örömében 
megismertetni és megszerettetni a jövő nemzedékkel a régi 
népi játékokat, népdalokat, rigmusokat, kézműves 
fortélyokat - tarkítván ezzel is a nyári szünidőt és  
gazdagítván gyerekkoruk mesevilágát. 
 A kis táborozók a nagyszüleik és dédszüleik háza 
tájáról is könnyen beszerezhető, természetes alapanyagokat 
felhasználva kipróbálhatják, mennyi munka, türelem és 
kézügyesség szükségeltetett egy-egy használati tárgy vagy 
dísztárgy elkészítéséhez, mely munkájukat őseink derűvel, 
jókedvvel és munkadallal tették még eredményesebbé.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANÓVÁRI  MESE  VÍZKELETEN 
A nyáját őrző juhászt - bárányszőr 

subájával - elkészítve váltak a gyerekek ügyes 
szűcsmesterekké; a száraztésztával, magvakkal és 
festett sóval díszített virágedénybe ültetett zöld 
a gondozásuk függvényében fog majd virágba 
borulni. Fiúknak és lányoknak is hasznos 
segédeszközzé vált a saját készítésű, 
virágmotívumokkal díszített jegyzettömb; és 
szintén önálló munkájuk eredménye egy 
nagyszerű népi játékeszköz, a fa pörgettyű.  
A fáradságos „munkafolyamatok“ között 
a barátok régi népi gyermekjátékok 
gyakorlásával és sportjátékokkal töltődnek fel.  

A táborvezetők sokéves tapasztalatának és 
közvetlenségének köszönhetően élik meg a gyerekek 
igazán a táborozás minden pillanatát, hiszen azon a héten 
mindennél jobban tetszettek Laci bácsi vicces ötletei, és 
mindennél jobban ízlett Adri néni házi ribizlilekváros 
palacsintája! 

 
Hagyományosan a nyári tábort záró napon az 

alkotók és vezetőik kiállítást rendeznek, ahol az ide 
látogató vendégek megcsodálhatják gyermekeik 
munkájának gyümölcsét. Hazatérve a táborból, 
otthonukban minden alkotás megleli a maga helyét s - 
a táborozós évek távolodtával - múltidéző hangulatát. 
Emlékül a sok-sok élmény mellé a gyerekek egy közös 
fényképet visznek haza, s a szülők és ismerősök egy 
csodálatos közös délutánt töltenek együtt jókat 
beszélgetve, gondolatban egy kis időre visszatérve saját 
gyermekkoruk gondtalan nyarába az imádott 
nagyszülőknél. 
 Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket a 
szervezőknek fáradhatatlan munkájukért, kívánva még 
több erőt és kitartást közösségépítő tevékenységükhöz, 
hogy ez a valóra vált mesevilág tovább éljen; hogy egyre 
több egykori, jelen- és jövőbeli táborozóból felcseperedő 
szülő kísérje csemetéit a vízkeleti nyári táborba 
mondván: „Valamikor én is a manóvári mese részese 
voltam ...“.      
                                         Marafkó Mónika 
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            Községünkben hagyománnyá vált, hogy 

a Csemadok helyi alapszervezete már évek óta 

augusztusban  kirándulást szervez a tagság részére. Sok 

szép helyen jártunk már eddig idehaza és külfüldön, 

Magyarországon is. Idén augusztus 19-20-án Viczén 

Piroska, a Csemadok vezetőségi tagja szervezésében és 

vezetésével 44-en kétnapos kirándulásra indultunk, 

mely szép,  tartalmas, látnivalókban gazdag, és kicsit talán 

pihentetőbb volt, mint a korábbi kirándulások. Ez viszont 

azért volt jó, mert igy több időnk jutott a városnézésre, 

szórakozásra, kikapcsolódásra.  Az úti cél most 

Székesfehérvár, Szent István, első magyar királynk 

városa, az Árpád-házi királyok ősi  koronázóvárosa volt. 

        Első megállónk Mór, Fejér megye harmadik 

legnépesebb városa volt, ahol a Geszler családi pincészet 

vendégei voltunk – egy kiadós, borkóstolóval egybekötött 

ebéden, itt többek között egy sváb ételkülönlegességet is 

megkóstolhattunk, a kvircedlit, ami tulajdonképpen nem 

más, mint egy ünnepi alkalomra készített sütemény. Az 

már csak hab volt a tortán, az ízletes ebéd alatt Török Anita 

népdalokkal szórakoztatott minket, az  éneklésbe 

a bátrabbak be is kapcsolódtak. Persze, mint általában, ha 

borvidékre kirándul az ember, az útipoggyászunk kicsit 

nehezebb lett az ajándékba vásárolt üvegek súlyától. 

         Következő megállónk Pákozd volt. Itt 

csatlakozott hozzánk idegenvezetőként Kovács György. 

Vezesétésével megnéztük a Pákozdi Katonai Emlékparkot, 

ahol megkoszorúztuk a II. világháborúban a Don-

kanyarban elesett katonák emlékművét, melynek  

 
  

 

   

 

 

         

       

 

létrehozázában idegenvezetőnk  is nagy részt vállalt, 

majd egy imával mi is fejet hajtottunk a hősök sírja előtt. 

          Koraeste Székesfehérvárra, az egyik 

legnagyobb múltú, legősibb magyar  városba, az 

egykori  történelmi fővárosba értünk, ahol elfoglaltunk 

a város központjában lévő szállásunkat a Szent Gellért 

Hotelben. Rővid pihenés után városnézés következett, 

amit a város központjában elfogyasztott vacsorával, 

nézelődéssel, sétával zártunk. 

          Székesfehérváron augusztusban évente 

megrendezik a Koronázási Ünnepi Játékokat, így 

a kirándulás másnapján Szent István ünnepén egész 

napunk az ünnepség hangulatában telt, gazdag kulturális 

programok zajlottak a városban,  amely a Szent István 

ünnepe köré szervezett rendezvénysorozat befejező része 

volt. A városnézés részeként, augusztus 20-án  délelőtt 

meghallgattuk a Szent István – székesegyház  előtt az 

ünnepi szentmise kihangosított prédikációját, melyet 

Spányi Antal püspök celebrált. A nap további részében, 

délután öt óráig, az indulásig, mindenki kedvére 

válogathatott  a szebb szebb előadásokból, különféle 

érdekes műsorokból,  kultúrcsoportok fellépéseiből, 

melyek a város különböző pontjain egész nap 

szórakoztatták az odalátogató vendégeket, turistákat. 

          Szomorúan vettünk búcsút  Székesfehérvártól, 

ahol az ünnepség szereplői felidézték a múltat, 

megmutatták, hogyan éltek, mivel foglalkoztak, valaha 

őseink. Szép kirándulás volt, mindenki jól érezte magát, 

és új élményekkel gazdagodva tértünk haza. 
            

Kelecsényi Ilona 

 

 
 

 

 

 

                 

       

 

Csemadok – kirándulás Székesfehérvárra 
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esperes-plébánostól   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Búcsú Józsa Attila  
 

 Galánta és a környező falvak hívei 

szomorúan vették tudomásul, hogy szeretett 
plébánosukat, Józsa Attilát 2017. július 1-től 
áthelyezik Ógyallára. A hívek aláírásgyűjtési 
kísérlete is hiábavaló volt ennek 
megakadályozására.  

 A vízkeleti hívektől 2017. június 30-án 

búcsúzott el a hegyi Fájdalmas Szűz 
kápolnájánál tartandó szentmise keretében. 
Sokan részt vettek a szentmisén, és sokaknak 
hiányozni fognak a szentmiséi, beszédei, 
kedves, alázatos magatartása. 

 Ez a kis kápolna sokat jelentett/jelent 

Józsa Attilának, hiszen ő támasztotta fel, neki 
köszönhető, hogy a kápolna beltere és 
barokk oltára újra régi fényében pompázik.   

A felújátások 2012 januárjában 

kezdődtek el, mikor a főoltár elszállításra került 
Mgr. František Šmigrovský restaurátori 
műhelyébe. Sok munkával, küzdelemmel és 
ellentmondásokkal kellett megküzdenie, mire 
a kis kápolna elnyerte mai arculatát. Szükség 
volt a község és a hívek támogatására, amiért 
már több alkalommal is köszönetét 
nyilvánította ki,  különböző engedélyek 
megszerzésére és pályázatok beadására, melyek 
nem mindig voltak sikeresek. De nem adta fel, 
és ezért mi, Vízkelet Község lakosai tartozunk 
köszönettel. A felújított oltár megáldására csak 
nemrég (2017 április 22.) került sor. Attila atya 
úgy tervezte, hogy nyártól őszig szentmiséket 
fog tartani a kápolna előtt. Sajnos erre az ő 
celebrálásában már nem fog sor kerülni. 

 Bízunk benne, hogy utódja is követni 

fogja az ő példáját, és szívügyének fogja 
tekinteni a hegyi Fájdalmas Szűz kápolnáját és 
a vízkeleti híveket is.  

 Ezúton is búcsúzunk Józsa Attila 

esperes-plébános úrtól. Köszönjük szépen 
mindazt, amit a vízkeleti hívekért tett, és nem 
utolsó sorban köszönjük, hogy mndig szívesen 
együttműködött a Vízkeleti Újság 
szerkesztésében is. 

Kováč Marcela  
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           Befejeződött a hegyi templomdombon található 

kápolna belső restaurálása. Az oltárképet és az oltáron 

elhelyezett szobrokat felújították, a Fájdalmas Szűzanya 

szobrát, a ,,Pietát’’, aranyszínű ruhába öltöztették. A 

kápolna falain látható freskók is megújultak, szép 

színekben pompáznak, és a talaj is új kövezetet kapott. 

           A hegyi kápolna restaurálási munkálatainak 

elindítója, eszmei atyja, Józsa Attila esperes-plébános 

volt, akinek szívügye volt a kápolna felújíttatása, később a 

restaurálási munkálatok irányítása is az ő feladata lett. 

Természetesen sok keresztény lelkületű hívő is támogatta 

ebbéli igyekezetét. A környékbeli falvakból sokan 

pénzbeli adománnyal segítették a kápolna restaurálását, és 

annak mielőbbi befejezését. 

            Mire a kápolna felújítása és szépítése 

befejeződött, sajnálatos módon Józsa Attila plébános urat 

a hívők nagy bánatára Galántáról helyezték. Így a 

megújult kápolnában az ünnepi szentmisét az újonnan  

kinevezett 

Dobrý 

László 

esperes-

plébános úr 

celebrálta  

-  2017. 

szeptember 

15-én, a 

Hétfájdalmú 

Szűzanya 

ünnepén. 

                          Az ünnepi 

szentmisén az esperes úr a Hétfájdalmú Szűzanya iránti 

tiszteletről és Szent  Fia szenvedéséről elmélkedett. 

 

A szentmise végén elmondta a híveknek, 

hogy eddig miért nem végezték el a 

kápolna külső tatarozását, amit még az 

év végéig szeretne befejezni. 

             A szentmisére a hívők szép számban eljöttek 

Nemeskosútról, Galántáról, Vízkeletről, a környékbeli 

falvakból, és több idegen is jelen volt az ünnepi 

szentmisén. Budapestről ellátogatott Beregszászi – 

Hegyi László szobrász – keramikusművész és  

 
kísérője. A művész úr a ,,Hegyi család’’ leszármazottja, 

a családja gyökereket jött ide kutatni. Az internetről 

értesült a ,,Hegyi ünnepi szentmiséről’’, és azzal a 

reménnyel jött el Hegyre, hogy az itt szerzett 

információkkal kibővítheti a családfájáról vezetett 

krónikát. Tisztelete jeléül egy nagy fehér rózsakoszorút 

helyezett el a hegyi nagytemplomban. 

             Legyen a hegyi kápolna maradandó emléke az 

egykori magyar nemesség sasvári Fájdalmas Anyához 

fűződő tiszteletének. 

                                                                                                                                              K.É. 

 

SZENTMISE A HEGYI KÁPOLNÁBAN  

A HÉTFÁJDALMÚ SZŰZANYA ÜNNEPÉN 
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A vadkacsa  

           – tőkés réce 

 
 Mivel szeptember                  elsejétől 

vadászható a vadkacsa, vagyis              a tőkés réce, 

ebben a vadászbeszámolómban szeretném kicsit 

részletesebben ismertetni a vadkacsák népes táborának 

ezt a képviselőjét, mivel a vadászidény folyamán  ebből 

a fajtából kerül  a legtöbb a terítékre. Valójában ez a faj 

a házikacsánk őse, zöld fejű, barna mellű gácserját és 

a mindkét nemet jellemző alul-felül fehéren övelt 

sötétkék szárnytükréről is könnyen felismerhetjük. 

Európa egész területén elterjedt, mivel a környezet és 

a táplálék adottságaihoz kiválóan alkalmazkodott.  

A récék tavaszi megjelenése már tél utolján 

megkezdődik, először a tőkés récék jelentkeznek. Már 

a vonulás alatt meg lehet figyelni a párvalasztó 

gácserek jellemző nász-ceremóniáját. Legkorábban 

a tőkés réce kezd fészkelni, ha kedvez az időjárás, már 

március első felében  találhatunk tojásokat a fészekben. 

Általában 8-12 tojást rak a fészekbe,  a kelési idő 22-28 

napig tart. Fészkelőhelye lehet partszéli vízinövényzet, 

gabonavetés, fűzfaodvak, kazlak vagy akár épületek 

teteje, melyekről a kikelt fiókákat az öreg kacsa 

a csőrében viszi le, vagy kilökdösi őket a fészekből.  
 

 
 

A fiókák kb. hét-nyolchetes korukban kezdenek a víz 

fölött repülni. A vadrécék évente többször vedlenek, 

legjelentősebb a nyári „lohosodás“, amikor 

a szárnytollak cseréje következtében néhány hétig 

röpképtelenné válnak, és ebben az időszakban a sűrű 

mocsári növényzetben keresnek menedéket. 

          Nyár utoljára kezdődik a vadrécék őszi 

gyülekezése a nagyobb tavakon, a holtágakon 

tömegekbe verődnek össze a Baltikumból vagy az 

Atlanti-óceán partvidékéről hozzánk érkező kóborló 

vadrécék serege.  A táplálékot tekintve nyárvégén a  

         

       

 

gabona és a kukoricatarló a  kedvenc tartózkodási helyük.   

Az időjárástól függően Európa déli partvidékétől Közép-

Afrikáig szóródnak szét a telelő  kacsák. A tőkésréce 

vadászata húzáson,  keresővadászattal, ritkábban hajtással 

történik.  
 

 
 

A vadkacsa húsa megfelelően előkészítve és sütve 

ínyencfalat. A felbontott, sütésre elkészített kacsát kívül-

belül bedörzsöljük nyolcszínű fűszer, só és kevés 

köménymag keverékével, belsejébe pedig egy almát 

teszünk. A hasaalját szalonnával spékeljük meg 

a mellehúsát is szalonnaszeletekkel borítjuk be. A kacsa 

alá a tepsibe megfelelő mennyiségű  vizet öntünk, előbb 

pároljuk, majd aranyszínűre sütjük. A szaftot a kisült 

szalonnával együtt összemixeljük, áfonyát adunk hozzá, 

majd felforraljuk. A sült kacsahúst a szafttal leöntött 

knédlivel vagy burgonyapürével tálaljuk. Jó étvágyat!  

                                                                                      
 

Horváth Tibor, a vadászszervezet elnöke 
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SPORTHÍREK     2017  -  ősz 

 

             Elkezdődött az új - 2017/2018-as - futballidény. 

A tavalyi szezon nem úgy végződött, ahogy elterveztük, 

lecsúsztunk a dobogóról, és a 4. helyen végeztünk. Az új 

bajnokságnak megint bizakodva vágtunk neki, - célunk -  

a dobogón végezni.  Az idén 16 csapatosra duzzadt 

versenygés. 

               A tavalyi bajnok  -  Diószeg -  nem lépett 

feljebb,  az utolsó osztályból pedig 6 csapat jutott fel. 

Tósnyarasd és Szered B csapata a második osztályban 

folytatják, ami szintén 16 klubból áll, összevonták a 

galántai és a sellyei járás csapatait. 

             A felkészülést június 30-án kezdtük. A bajnokság 

augusztus 13 -án vette kezdetét. 

Nem  mindegyik  mérkőzésünk  sikerült a tervek szerint.  

Minden összecsapás más, sok esetben függ  attól,  hogy a 

15 fős keretből  ki  az,  aki sérült,  ki az,  aki munkában 

van,  vagy más okból kifolyólag nem tud ott lenni a  

bajnoki sípszóra. 

             A csapat a 

következő játékosból áll: 
a kapuban Zsuskovics 

Tibor.  

Védők:  Kutrucz Adrián,  

Serczel Péter,  Lukovics 

Krisztián,  Vajda Béla,  

Szakolczi Attila, Javor 

Ferdinand.   

           Középpályások:  
Prágai László,  Kozík 

Patrik ,  Szarka Richárd,  

Sárkány István, Szilvás 

Dániel 

            Csatárok: Mikuš 

Csaba, Huszár Péter, 

Szitáš Lóránt  

 

                A felnőtt csapat mellett 

fontos szerepe van az utánpótlásnak. 

Nyártól új edzőpáros irányítja a 

gyerkőcöket: Zsuskovics Tibor és 

Mikuš Csaba. Két (U11 és U13) 

csapatot indítottunk a 

diákokcsapatok bajnokságában /mint 

már többször is emlitettem, ez 

a feltétele annak,hogy az első 

osztályban szerepeljünk/. 

            Az U 13 elnevezés kicsit 

csalóka, mert az,  aki a 2017 - es 

évben betölti a 13. életévét,  már  

nem játszhat ebben a korosztályban. 

Ezen okból kifolyólag pár kis srác 

kiesett a csapatból,  és a kicsik  

egyszerre két megmérettetésen esnek át, de szépen 

helytállnak mindkét korosztályban, és öröm nézni a 

jétékukat. 

                Reméljük, sokáig kitart ez a lelkesedés,  mert 

a futball igazi csapatsport, amely garantáltan leköti a 

gyerekek figyelmét és energiáit.  

Amellett, hogy itt megtanulhatnak a társaikkal 

együttműködni  és fegyelmezetten viselkedni, 

önbizalom és sportszerűség terén is sokat fejlődhetnek. 

Fizikai szempontból is optimális a csapatjáték, hiszen 

fejleszti a gyerek állóképességét, a koordinációt és 

egyensúlyérzéket, erősíti az izmokat,  és segít karban 

tartani a testtömeget is. És különben is: focizni menő!  :) 
                                                                                                  

Halász Zsolt, a sportszervezet elnöke 

 
A képeken a Falunapi futballmérkőzés két legénysége 
látható: 

Kelet és Nyugat csapata 
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Mindenszentek ünnepe  
és a halottak napja 

 

terítettek, és minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy 

eligazodjanak a házban. Egyes falvakban ezen a napon 

választották meg a bírót, fogadták fel a cselédeket 

A mindenszentek ünnepe Szlovákiában is, és 

2000 óta, ötven év után Magyarországon ismét 

munkaszüneti nap lett.   

A mindenszenteket megelőző naphoz kapcsolódik 

az angolszász eredetű halloween is, Ennek elnevezése az 

angol All Hallows Eve kifejezésből származik, amely 

magyarul annyit jelent: mindenszentek éjszakája. Ez a 

kóbor lelkek, a kelták halotti istenének éjszakája. 

A november 2-i halottak napja jóval későbbi 

eredetű: Szent Odiló clunyi apát 998-ban vezette be 

emléknapként a Cluny apátság alá tartozó 

bencésházakban. Hamarosan a bencés renden kívül is 

megülték, és a XIV. század elejétől a katolikus egyház 

egésze átvette. 

A halottakról, elhunyt szeretteinkről való 

megemlékezés, az értük való közbenjárás a purgatórium 

(tisztítóhely) katolikus hittételén alapul. Azoknak, akik 

Isten kegyelmében hunytak el, de törlesztendő bűn- és 

büntetésteher van még a lelkükön, Isten színe előtt meg 

kell tisztulniuk. Lelkileg nagy vigasztalás a 

hátramaradottaknak, hogy tehetnek valamit elköltözött 

szeretteikért imával, vezekléssel, szentmisével. A halottak 

napi gyászmisék az örök életről és a feltámadásról 

szólnak. 

E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt 

szeretteink emlékére. A szokáshoz kapcsolódó némely 

népi hiedelem szerint ennek az a célja, hogy a világosban 

a "véletlenül kiszabadult lelkecskék"  újra visszataláljanak 

a maguk sírjába, ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák az 

élőket. Azért kell megszépíteni ilyenkor a sírokat, hogy a 

halottak szívesen maradjanak lakhelyükben. A bukovinai 

magyarok - ahogy más kultúrákban is szokásos - még 

ennivalót is vittek a temetőbe. 

Emlékezzünk hát meg mi is szeretett halottainkról 

ezen a szép ünnepen, mert csak  

az hal meg igazán, akit elfelejtenek. 

 

A cikket a Múlt-kor.hu internetes  

oldaláról merítettük 
 

 

 

Sokan a halottak napját és a mindenszenteket 

szinonimaként, egymás helyettesítésére használják. Pedig 

ez óriási tévedés, két egészen külön ünnepnapról 

beszélünk. November 1. mindenszentek ünnepe, 

november 2. pedig a halottak napja a keresztény világban.  

Mindenszentek (latinul: festum omnium 

sanctorum) a katolikus egyházban az összes üdvözült 

lélek emléknapja. A protestantizmus az elhunytakról 

emlékezik meg ilyenkor.  

Az ezt követő halottak napja fokozatosan vált 

egyházi ünnepből az elhunytakról való általános 

megemlékezéssé. 

A IV. században mindenszentek ünnepét a 

pünkösd utáni első vasárnap ülték meg, az ortodox 

keresztény egyház ma is ekkor tartja. A kezdetben az 

összes keresztény vértanúra, később "minden tökéletes 

igazra" emlékező ünnep a VIII. században tevődött át 

november 1-jére, egy kelta ünnep időpontjára. Jámbor 

Lajos frank császár 835-ben IV. Gergely pápa 

engedélyével már hivatalosan is elismerte az új ünnepet, 

így ettől kezdve a mindenszentek az egész kereszténység 

ünnepe lett. 

Általános szokás, hogy mindenszentek napján 

rendbe teszik, és virággal díszítik a sírokat, amelyeken 

gyertyát gyújtanak a halottak üdvéért. A gyertya fénye az 

örök világosságot jelképezi, a katolikus egyház szertartása 

szerint a "temetők nagy keresztjénél" ma is elimádkozzák 

a mindenszentek litániáját, és megáldják az új 

síremlékeket. 

Egyes vidékeken harangoztattak a család 

halottaiért, máshol ételt ajándékoztak a szegényeknek. 

Sokan úgy tartották, hogy a halottak ezen az éjszakán 

kikelnek a sírból, így a családi lakomán nekik is  
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Mikulásváró 

és karácsonyi vásár 2017 
 

 

Vízkelet Község Önkormányzata a Csemadok Helyi Alapszervezetével  

karöltve idén harmadik alkalommal szervezi meg a 
 

MIKULÁSVÁRÓVAL  

egybekötött 

KÉZMŰVES KARÁCSONYI VÁSÁRT 

a falu főterén 2017. december 9-én, szombaton 13,00 órai kezdettel. 
 

Amennyiben szeretne a vásáron árusként részt venni,  

kérjük, jelentkezzen a következő telefonszámon : 031/7848 191, 

vagy személyesen a helyi községi hivatalban. 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

A Mikulás érkezésével kapcsolatos bővebb 
információkat röplapon  

ismertetjük. 

 

Mikuláš 

a remeselnícke vianočné trhy 2017 
 

 

Samospráva obce Čierny Brod v spolupráci s miestnou  

organizáciou Csemadoku aj v tomto roku usporiada 
 

Mikulášske popoludnie  

spojené 

s remeselníckymi vianočnými trhmy 

dňa 9. decembra 2017 so začiatkom o 13,00 hod.v centre obce. 
 

Pokiaľ by ste sa na trhoch chceli zúčastniť ako predajca, 

kontaktujte: telefónne číslo 031/7848 191. 
 

Každého srdečne očakávame! 
 

Presnejšie informácie o príchode Mikuláša 
Vám dáme vedieť pomocou  

letákov. 
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