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OBECNÉ NOVINY  -  december 2017                       VI. ročník                                        4. číslo                       Cena: 0,- €

   Karácsonyi tűz ropog 
 

Karácsonyi tűz ropog a díszes, fénylő házban, 

Gyermekarcok mosolygását látni a szép fában. 

Kandallóból parázs pattan, emlékekről szól, 

Arcok képe felém villan, érzem, így van jól. 

 

Mézeskalács illat táncol végig a konyhán, 

Fényes díszek felakasztva  

szép karácsonyfán. 

Téli kertben, tölgyfa alatt 

 egy hóember áll, 

Bent a házban gyermekhanggal  

csengettyűdal száll. 

 

Eljön ismét szép karácsony,  

örvend a család, 

Szeretetben meg is hallják  

kis Jézus szavát. 

Karácsonyi csengőszóval  

angyal táncot jár, 

Gyermekarcon  

mosoly ragyog,  

itt az ünnep már! 

http://www.ciernybrod.sk/
mailto:obecciernybrod@stonline.sk
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Az új Jednota épülétének látványterve 

Vizualizácia stavby nového obchodného domu Jednota 
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Tisztelt Olvasók, kedves Vízkeletiek! 

 
           Lassan végéhez közeledik a 2017-es  esztendő. Polgármesterként az eltelt évet mindenképpen pozitívan 

értékelem, mert az idei év sokkal eredményesebb volt az előző két évnél, amit  elért eredményeink is igazolnak. 

           Községünkben az év folyamán két új buszmegálló épült, és két közútra új aszfaltburkolat került. Több pályázatot 

beadtunk, melyek pozitív elbírálása esetén anyagi forráshoz juthatunk, s a kapott összeget falufejlesztésre fordítjuk majd. 

A közeljövőben a falu központjában átadják a Jednota Fogyasztási Szövetkezet új épületét és egy kávéházat. Az 

emeleten 25 lakásegység épül. 

         A V-STAV kft. építkezési vállalat meg szeretné vásárolni az épülő üzletközpont mellett lévő telkeket, ahol 

négylakásos házak épülnének.  A telkek eladása még folyamatban van, mert a képviselő-testület tagjai egyelőre nem 

szavazták meg a telkek értékesítését. Pedig az ebből származó összeget, mely kb.100.000.- euró ( a telek 

négyzetméternyi ára 30.-euró) községfejlesztésére használnánk fel. Felújítanánk a járdákat, és kerékpárutat építenénk. A 

telkek eladása a képviselő-testület döntésétől függ.    

          A háztartási hulladék elszállításának az árát ebben az évben már két alkalommal emelte az AVE SK szállító 

vállalat. Úgy terveztük, hogy a jövő évben mi is 17.- ről 20 euróra emeljük a hulladékdíjat, s akkor az elszállítással 

kapcsolatos kiadásaink némileg megtérülnek. Végül úgy döntöttünk, hogy a 2018-as évben  a szemétszállítás ára nem 

változik, tehát 17.-euró marad azzal a különbséggel, hogy a szemetet a téli időszakban csak kéthetenként szállítják majd 

el. A lakosokat arra kérem, hogy szelektálják a hulladékot, csak a háztartásból származó szemetet rakják a kukába, a 

többit  pedig szállítsák el a szolgáltatások házának udvarára, a szemétgyűjtőbe.  

A község az ősz folyamán több sikeres rendezvényt valósított meg – a jubilánsok találkozóját, továbbá nagyapám, 

Kelecsényi István emlékére a VI. böllérversenyt, melyen külföldi baráti településeink – Földeák, Pest-Taksony, Kisorosz 

küldöttsége is részt vett, és a hazai  csapat is versenybe szállt. A böllérverseny bevételéből származó összeget, 1.014.- 

eurót egyenlő arányban a község intézményei kapták, az óvoda, valamint a magyar és a szlovák tannyelvű alapiskola. 

Ezúton köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a verseny sikeres lebonyolításához. Hogy egy ekkora rendezvényt közös 

erővel sikerült megszervezni, az a lakosok és a vállalkozók összefogásának köszönhető.  

Ebben az évben is megrendeztük a Mikulásváró  és kézműves karácsonyi vásárt, mely a szervezőknek köszönhetően 

szintén sikeres volt. 

          A közelgő ünnepek alkalmából kívánok a falu minden lakosának békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és boldog  új 

esztendőt.   

Nagy Pál polgármester 

 

Váţení Čitatelia, milí Čiernobrodčania! 
 

Ani sme sa nenazdali a máme tu koniec roka 2017. Rok môţem hodnotiť pozitívne. Za tento 

rok sa podarilo urobiť viacej vecí ako za predchádzajúce dva roky. Rozoberať, ţe prečo, asi nemá 

význam. Rekonštruovali sa dve cesty asfaltovaním. Vybudovali sa dve autobusové zastávky. Podali sa 

projekty, aby sme vedeli v ďalších rokoch rozvíjať našu obec. Pomaly sa v strede obce otvorí obchod 

Jednoty a kaviareň. Na poschodí bude 25 bytov. 

            Spoločnosť V-STAV s.r.o. má v pláne odkúpiť aj protiľahlý pozemok, kde by sa vybudovali štvorbytovky. 

Zatiaľ poslanci tieto pozemky nechcú predať, hoci by sme tým vedeli získať nemalé finančné prostriedky na 

zveľaďovanie obce. Centrum by takto bol vybudovaný k vašej spokojnosti. Spoločnosť za pozemky núka 30,-€ za m2, 

čo by predstavovalo sumu okolo 100.000,-€.  Bol by to jednorazový príjem do pokladne obce, z čoho by sme vedeli 

rekonštruovať chodníky, vybudovať cyklotrasu v intraviláne obce.  Uvidíme, ako sa rozhodnú na najbliţších 

zastupiteľstvách.  

            Poplatok za komunálny odpad nám uţ druhýkrát zvýšili tento rok. Mali sme v pláne zvyšovať aj mi z 17,- na 

20,-€, čo by len pokrylo časť nákladov. Nakoniec sme sa rozhodli ísť cestou úspory a to tak, ţe komunálny odpad nám 

budú odváţať od januára v dvojtýţdenných intervaloch, čím ušetríme minimálne za dopravu, ktorú nám spoločnosť 

AVE SK účtuje. My, obyvatelia zas vieme ušetriť tým, ţe začneme triediť odpady a do kuka nádob nebudeme hádzať 

stavebný odpad, trávu a veci, ktoré vieme recyklovať. 

             Usporiadali sme akciu jubilanti, Mikuláša a zabijačkovú súťaţ na pamiatku môjho starého otca, Štefana 

Kelecsényiho. Zabíjačková súťaţ uţ bola po šiestykrát. Prišli hostia z Földeák, Pest-Taksony, Kisorosz celo 

a samozrejme Čiernobrodčania. Výťaţok zo súťaţe v sume 1.014,- eur bol prerozdelený medzi materskou školou, 

základnou školou s vyučovacím jazykom maďarským a základnou školou s vyuč. jaz. slovenským.  Touto cestou by 

som chcel poďakovať podnikateľom obce a tým  ľuďom, ktorí pomáhali sponzorsky zabezpečiť túto akciu. Tu sa vidí 

súdrţnosť obyvateľov a podnikateľov obce, ţe takúto veľkú akciu sme schopní zorganizovať spoločne. 

          Na prichádzajúce sviatky by som vám chcel popriať príjemné prežitie sviatkov v kruhu rodiny a najbližších, veľa 

zdravia a energie do nového roka.              
         Ing. Pavel Nagy, starosta obce 
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Akik 2017. okt. 1. és dec. 31. között  töltötték be a 10., 20., 30., 40., 50., 60., 70., 

75., 80. és 85. életévüket /  Občania, ktorí  v období od 1. okt.  do 31. dec. 2017 

dovŕšili 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80 a 85 rokov. 

 N agyová Laura, Zalka Lóránt, Kelecsényi Samuel, Kelecsényi Sofia, 
Farkas Liana Jana, Fehér Zsóka 

 Kozíková Alena 

 Ötvös Csaba, Farkasová Ţaneta, Rózsár Adam, Pék Adrián 

 Bodriová Andrea, Horváth Zoltán, Lelovics Ötvös Erzsébet,  

Czuszová Martina, Chrin Milan  

 Ing. Vladimír Pacinda, Lászlóová Júlia, Prágai Alexander, Kiss Štefan, Bodriová Eva, 
Csadi Gabriel, Juhos Tomáš 

 Haverová Terézia, Popluhárová Irena 

 Királyová Alţbeta, Ing. Matlohová Ľubomíra 

 Dudásová Anna 

 Sarkanová Alţbeta, Szabóová Terézia, Popluhárová Priska 

 

 

 
 

 
 

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

- Oliver Vajdel          Bc. Andrea Diškancová    és/a    Ing. Radoslav Vajdel 
- Zoe Herdová          Mandáková Dominika    és/a    Peter Herda 
- Alexej Malan     Žaneta Lakatošová   és/a   Marius-Traian Malan 
- Ürge Oliver     Ürge Veronika   és/a  Ürge Tamás 
 
 
 
 
 

 
 
 

  - Nagy Endre - 80 éves           - Andrej Nagy - 80 rokov 

 

                                                                           

 

 

 

Községi hírszolgálat Obecné informácie 

2017. okt. 1. és dec. 31-e között       Medzi 01.10.2017 a 31.12.2017 

örökre eltávozott közülünk:                     nás navždy opustil : 

 

NYUGODJON  BÉKÉBEN. ČESŤ JEHO PAMIATKE. 

   Kerek születésnapjukat ünneplő lakosaink / Naši jubilanti : 

Nagy örömmel köszöntjük újszülötteinket      /  Vítame  novorodencov : 
akik 2017. okt. 1.  és dec. 31-e között születtek:               ktorí sa narodili medzi 01.10.2017 a 31.12.2017 

 

A GYERMEKÁLDÁSHOZ SZÍVBŐL GRATULÁLUNK, GYERMEKÜK FELNEVELÉSÉHEZ SOK EGÉSZSÉGET, ERŐT 

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

JUBILEUMUKHOZ GRATULÁLUNK!    
GRATULUJEME K VÁŠMU JUBILEU! 

 

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 

 

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

Részvételi arány: -  Szlovákiában: 29,95 %,   

-  A Nagyszombati kerületben: 24,74 %  

-  A 2 számú (Galánta) választási körzetben: 24,69 % 
 

A Nagyszombat Megyei Önkormányzati szervekbe 40 képviselő lett megválasztva.  

Elnöke 48 584 szavazattal: 

Jozef Viskupič lett – a KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS,  Zmena zdola, DÚ  

pártból  . 
 

A 2 számú (Galánta) választói körzetben a nagyszombati önkormányzati szervekbe 7 képviselőt választhattunk. 

Ők azok, akik a 2 sz. választói körzetben a legtöbb szavazatot érték el és bejutottak: 
 

NÉV Párt Szavazatok száma: 

Berényi József SMK-MKP 5986 

Forró Krisztián SMK-MKP 4913 

Agócs Gergely SMK-MKP 4345 

Biró László SMK-MKP 4316 

Pék László SMK-MKP 4116 

Ľuboš Šúry SMER-SD 3857 

Ervin Chomča MOST - HÍD 3474 
 

Vízkeleten  a választásra jogosultak száma összesen 1 358 volt. A választáson részt vett 217 személy, ami 15,97 % 

részvételi arányt jelent. 

 

Volebná účasť : -  Na celom Slovensku: 29,95 % 

-  Trnavský kraj: 24,74 %  

-  Volebný obvod č. 2 (Galanta): 24,69 % 
  

Do orgánov TTSK bolo zvolených 40 poslancov.  

Predsedom so 48 584 hlasmi sa stal: 

Jozef Viskupič – strana  KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS,   

                             Zmena zdola, DÚ  
 

Vo volebnom obvode č. 2 (Galanta) sme mohli voliť 7 poslancov. 

Oni sú tí, ktorí  dostali najviac hlasov a boli zvolení: 
 

Meno strana      Počet hlasov: 

József Berényi  SMK-MKP 5986 

Krisztián Forró  SMK-MKP 4913 

Gergely Agócs  SMK-MKP 4345 

László Biró  SMK-MKP 4316 

László Pék  SMK-MKP 4116 

Ľuboš Šúry SMER-SD 3857 

Ervin Chomča MOST - HÍD 3474 

Počet voličov v Čiernom Brode bolo 1 358. Z nich sa na voľbách zúčastnilo 217 osôb, čo znamená 15,97 % 

účasť. 
    

A 2017. nov. 4-én zajlott regionális önkormányzati szervekbe való 

választások eredményei   -Nagyszombati kerület- 

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov  

kon. 4. novembra 2017     -Trnavský samosprávny kraj (TTSK)- 
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FIGYELEM! FONTOS KÖZLEMÉNY! 

Változások a hulladékdíj fizetéssel kapcsolatban 2018. január 1-től 

              Tudatjuk a lakossággal, hogy az 1/2017-es számú 

általános érvényű rendelet alapján 2018. január 1-től 

a következő változások lépnek érvénybe: 

Az 1. részlet befizetésének határideje 

A 2017-es évre befizetett háztartási hulladék 

utáni illeték (szemétdíj) 2018. február 28-ig lesz 

érvényes, ami azt jelenti, hogy a 2018-ra szóló illeték 

első részletét nem január végéig, hanem a Határozatok 

átvételét követően február végéig fog kelleni befizetni. 

A befizetés lehetőségéről hangosbemondón keresztül 

tájékoztatjuk majd az adófizetőket. 

Az illeték összege 

A háztartási hulladék utáni illeték összege 

nem változik, 2018-ban is 17,00 euró marad 1 fizikai 

személyre 1 évre.  

A hulladék elhordásának intervallumai 

 Mivel a község szemételhordással kapcsolatos 

kiadásai nőttek, viszont a szemétdíj nem lesz emelve, 

a képviselőtestület úgy döntött, hogy a költségek 

csökkentése érdekében a téli időszakban, tehát október 

elejétől március végéig kéthetente fogják kiüríteni 

a szemétkukákat. 

Az illeték fizetése alóli felmentés 

A kérvényeket az illeték fizetése alól való 

felmentésre legkésőbb 2018. január 31-ig lehet beadni 

a községi hivatalba a szükséges eredeti 

dokumentumokkal együtt. Aki ezt nem teszi meg 

a megadott határidőig, kérvényét már csak a következő 

évben, tehát 2019-ben érvényesítheti.    

Az illeték fizetése alól való felmentést, vagy az illeték 

csökkentését az adókezelő (Vízkelet Község) akkor 

ismeri el, ha az adófizető minden évben (január 31-ig) 

felmutatja a felmentésre való jogosultságát a szüséges 

dokumentumokkal alátámasztva, hogy több mint 90 

napot az adott évben nem tartózkodik, vagy nem 

tartózkodott a község területén. Az ehhez szükséges 

dokumentumok a kovetkezők:      

a) külföldön tanuló vagy dolgozó adófizetők esetében: 

az adott iskolai intézmény által kiadott igazolás 

a külföldön végzett tanulmányról, vagy a munkáltató 

által kiállított igazolás a külföldön végzett munkáról 

(ehhez szükséges kétnyelvű nyomtatványt lehet kérni 

a helyi községi hivatalban, vagy letölthető a község 

weboldaláról is), 

b) állandó lakhülyüktől távol, Szlovákia területén 

dolgozók esetében: a munkáltató által kiadott 

munkavégzésről szóló igazolás, igazolás a munkavégzés 

helyén lévő átmeneti lakhelyről, igazolás az átmeneti 

lakhelyen befizetett szemétdíjról. 

c) egész évben külföldön tartózkodók esetében: az adott 

külföldi városi/községi hivatal által kiadott külföldön 

való tartozkodást igazoló dokumentum  

   

(ehhez szükséges kétnyelű nyomtatványt lehet kérni 

a helyi községi hivatalban, vagy letölthető a község 

weboldaláról is),  

d) Szlovákia területén más községben átmeneti 

lakhellyel rendelkezők esetében: az adott városi/községi 

hivatal által kiadott igazolás az ott történő szemétdíj 

befizetéséről, 

e) szabadságvesztéssel büntetettek esetében:  az adott 

intézmény által kiadott igazolás a szabadságvesztésről, 

f) szociális intézményekben elhelyezett lakosok esetében: 

az adott intézmény által kiadott igazolás 

g) közép- és főiskolás tanulók esetében, akik 

lakhelyüktől távol (Szlovákia területén) végzik 

tanulmányaikat:  az adott iskolai intézmény által kiadott 

igazolás az iskolátogatásról, Igazolás az átmeneti 

lakhelyről és igazolás az ott befizetett szemétdíjról.  

  Az illeték fizetése alól való felmentéshez 

szükséges eredeti dokumentumokat , igazolásokat 

vagy azok hitelesített másolatát az adott, illetve az 

előző évért január 31-ig kell leadni, és nem 

helyettesíthetők becsületbeli nyilatkozattal.  

 

Bejelentési kötelezettség 

Az adófizető az illeték fizetésére való 

kötelezettségének létrejöttétől számítva 30 napon belül 

köteles jelenteni az adókezelőnek az adózásra való 

kötelezettség létrejöttét. A bejelentésnek tartalmaznia kell 

az adófizető nevét, címét, születési számát, átmeneti 

lakhelyének címét, vállalkozók és jogi személyek 

esetében az üzletnevet, székhelyet és azonosító számot, 

továbbá fel kell tüntetni az illeték kirovásához szükséges 

adatokat. 

 Aki ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, 

azt az adókezelő írásban felszólítja, hogy 8 napon belül 

tegyen eleget kötelességének. Ha ezt ezután sem teszi 

meg, az adókezelő más módszerekkel  rója ki az illetéket, 

amiról az adófizető írásban lesz értesítve. 

Az illeték visszafizetése 

Az adókezelő a befizetett illetéket vagy annak 

részét abban az esetben adja vissza, ha az adófizetőnek az 

év folyamán megszűnt az adófizetési kötelezettsége, és 

a visszaigénylésre való jogosultságát igazolja.  

Az illeték visszaigénylésével kapcsolatos 

kérvényeket az adófizetés kötelességének megszűnésétől 

számított 30 napon belül kell beadni. 

Többletfizetés keletkezése esetén az év folyamán 

bármikor vissza lehet igényelni a többletösszeget – írásos 

kérvény szükséges. 

            Az illeték fizetésével kapcsolatos további 

információkat az 1/2017-es sz. általános érvényű 

rendeletben (VZN) találnak, amely megtalálható a község 

weboldalán. 
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POZOR! DÔLEŢITÁ INFORMÁCIA! 

Zmeny pri platení poplatku za odpad účinné od 01.01.2018 

 g) študenti stredných a vysokých škôl mimo trvalého 

pobytu – potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie 

o prechodnom ubytovaní a potvrdenie o zaplatení 

poplatku za odpad, 

Originálne doklady alebo úradne osvedčené kópie 

preukazujúce skutočnosti pre odpustenie určeného 

poplatku za daný rok alebo z predchádzajúceho roka  

predkladá poplatník správcovi dane do 31. januára 

beţného roka a nie je moţné ich nahradiť  čestným 

vyhlásením. 
 

Oznamovacia povinnosť 

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho 

obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej  povinnosti do 

30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť: 

- meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého 

pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len 

"identifikačné údaje"); v prípade určeného zástupcu aj 

identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak 

je poplatníkom osoba podľa § 26 ods. 1 písm. b) VZN č. 

1/2017, názov alebo obchodné meno alebo dodatok 

obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a  

identifikačné číslo,   - uviesť údaje rozhodujúce na 

určenie poplatku. Správca dane písomne vyzve 

poplatníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť, na jej 

splnenie v lehote do 8 dní.  Ak poplatník nesplní 

oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy, správca 

dane určí poplatok podľa pomôcok.  Správca dane 

oznámi poplatníkovi určenie poplatku podľa pomôcok, 

pričom dňom začatia určenia poplatku podľa pomôcok je 

deň uvedený v oznámení.  Na postup správcu dane pri 

určení poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný 

predpis. 
 

Vrátenie poplatku 

Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť 

poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok 

v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáţe splnenie 

podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej 

časti.  

   Ţiadosť o vrátenie poplatku treba predloţiť 

písomne do 30 dní odo dňa zániku povinnosti platiť 

poplatok. 

V prípade, ţe poplatníkovi vnikol preplatok na 

poplatku z dôvodu viacnásobnej úhrady poplatku, môţe 

písomne ţiadať o jeho vrátenie hocikedy v priebehu 

zdaňovacieho obdobia.  

            Ďalšie informácie ohľadne poplatkov dočítate vo 

VZN obce č. 1/2017, ktoré nájdete na webovej stránke 

obce Čierny Brod. 

 

 

             Informujeme našich občanov, ţe na základe 

všeobecného záväzného nariadenia obce č. 1/2017 sa od 

01.01.2018 nastanú v platení poplatku za komunálny 

odpad nasledovné zmeny:  

Dátum splatnosti prevej splátky 

Poplatok za odpad zaplatený za rok 2017 bude 

platný aţ do konca februára 2018 (doteraz bola platnosť 

do konca januára). Takţe prvú splátku poplatku bude 

treba zaplatiť aţ koncom februára po prevzatí 

Rozhodnutia o vyrubení poplatku. O moţnosti platenia 

budeme daňovníkov informovať pomocou obecného 

rozhlasu. 

Výška poplatku 

Výška poplatku za komunálny odpad za rok 2018 

zostáva bez zmeny, t.j. 17,00 EUR / 1 fyzická osoba / 1 

rok. 

Zmena v intervaloch odvozu 

Keďţe výdavky za dovoz komunálneho odpadu 

sú čoraz vyššie pre obec, a nezvýšila sa ani suma 

poplatku, obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo tak, ţe 

v zimnom období, t.j. od začiatku októbra do konca marca 

sa odpad bude odváţať v dvojtýţdenne. 

Odpustenie poplatku 

Obec poplatok odpustí v pomernej časti za 

obdobie, za ktoré poplatník obci kaţdoročne preukáţe 

splnenie podmienok na odpustenie poplatku a predloţí 

doklady do 31. januára 2018, ţe viac ako 90 dní 

v zdaňovacom období sa nezdrţiava, alebo sa nezdrţiaval 

na území obce, a to nasledujúcimi dokladmi: 

a) poplatníci, ktorí študujú alebo pracujú v zahraničí  - 

potvrdenie školy o štúdiu v zahraničí, resp. potvrdenie 

zamestnávateľa o zamestnaní v zahraničí, alebo na tlačive 

príloha č. 1 k VZN č. 1/2017 

b) poplatníci, ktorí pracujú v SR mimo trvalého bydliska 

– potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní, potvrdenie 

o prechodnom ubytovaní v mieste výkonu práce 

a potvrdenie o zaplatení poplatku za odpad, 

c) poplatníci, ktorí sa celoročne zdržiavajú v zahraničí – 

potvrdenie obecného/mestského úradu o pobyte, alebo na 

tlačive príloha č. 1 k VZN č. 1/2017, 

d) poplatníci prihlásení na prechodný pobyt v inej obci – 

potvrdenie obecného/mestského úradu o zaplatení 

poplatku za odpad v mieste prechodného pobytu z dôvodu 

prechodného pobytu, 

e) poplatníci umiestnení v nápravno-výchovnom 

zariadení vo výkone trestu odňatia slobody – potvrdenie 

daného zariadenia, 

f) poplatníci, ktorí sú umiestnení v zariadení 

poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou – 

potvrdenie daného zariadenia 
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Idős polgárok  
 

Október az idősek iránti tisztelet hónapja. 

Az idős emberek tiszteletet érdemelnek, hisz egész 

életük során rengeteget dolgoztak, ezáltal sok  

tapasztalatra tettek szert, melyet nagy szeretettel 

adnak át a fiataloknak. Ez a találkozás kincs, és azon 

ritka alkalmak közé tartozik, amikor összejönnek a 

vízkeletiek – a rég nem látott barátok, kortársak, 

ismerősök, falubéliek. 
 

         Ebben az évben  2017. október 4-én került 

sor a nyugdíjasok találkozójára a kultúrházban. 

Mint minden évben, most is sokan eljöttek, akik 

nehezebben járnak, őket a hozzátartozóik 

személyautóval hozták el az ünnepségre, megtelt a 

kultúrház. A 171 meghívott vendég közül 92- en 

jöttek el. Az idős polgárokat szépen megterített 

asztalokkal várták, melyért köszönet jár a községi 

hivatal alkalmazottjainak. 
 

      A  megjelenteket Kovács Marcela üdvözölte, 

majd  ismertette a találkozó programját. Utána az 

ünnepi beszédet szlovák és magyar nyelven a község 

polgármestere, Nagy Pál tartotta, melyben 

köszöntötte a megjelenteket. A magyar és szlovák 

alapiskola diákjai kedves, megható, színvonalas 

kultúrműsorral köszöntötték a találkozó 

résztvevőit. 
        

A megterített asztalokon pogácsával, üdítő 

italokkal és borral  várták a vendégeket. Az ebéd előtti 

pohárköszöntőn körtepálinkával, csokoládé-és 

tojáslikőrrel koccintottak az ünnepeltek. Az ízletes 

ebédet Kiss Pityu készítette, melyet  meghitt, kötetlen 

beszélgetés követett, mely mindig közelebb hozza 

egymáshoz a faluban élő idős polgárokat.  

       

Az ünnepi találkozó végén minden meghívott 

idős polgár, az otthon maradottak is – a helyi 

önkormányzattól  8,00 euró értékű  pénzutalványt 

kapott, melyet a helyi boltokban lehet levásárolni. 
      

A Vízkeleti Újságban szeretném az ünnepi  

találkozó  résztvevőinek nevében megköszönni a 

képviselő-testületnek, hogy minden évben 

megszervezik számunkra ezt a találkozót, 

megbecsülnek bennünket, és gondolnak ránk. Higgyék 

el, mindnyájunknak nagyon jól esik ez a törődés és a 

megtiszteltetés. Köszönjük szépen. 
                                                                                                                                                             Kozma Géza 

             

találkozója 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
    

A fotókat Kováč M. készítette 
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           2017. november 4-én VI. alkalommal rendezték 

meg Vízkeleten a böllérversenyt, mely az eltelt hat év 

alatt nemzetközivé  nőtte ki magát. A versenyen a 

község által meghívott külföldi testvértelepüléseinek 

küldöttségei vettek részt, Pest-Taksonyból – Kriesz 

László polgármester vezetésével,  Földeákról – Hajnal 

Gábor polgármester vezette a csapatot 

/Magyarország/, míg Kisoroszból /Szerbia/ Kabók 

Imre polgármester kísérte el a böllérverseny 

résztvevőit. 

       A magyarországi  földeákiak  a verseny előtti 

napon, pénteken érkeztek meg. Az ebédet a taksonyi 

Toldi vendéglőben fogyasztották el. Ebéd után a galántai 

Esterházy - kastély fölújított kávéházában Galánta 

város alpolgármestere Takács Zsolt, aki egyben a 

kávéház bérlője, fogadta a földeáki-vízkeleti 

küldöttséget. 

        Az alpolgármester úr beszélt az Esterházyak 

népes családjáról, a kastély történetéről, megnéztük a 

csodálatos festményeket. Utána a finom kávéhoz 

Esterházy tortaszeletet szolgáltak fel, amelyet az eredeti 

recept szerint készítenek. Majd megtekintettük a kastély 

alatt lévő, Szlovákia egyik legrégebben épült borozóját, 

mely 70 személy befogadására alkalmas. Az ott 

felszolgált borok az egykori monarchia területéről 

származnak. Eléggé elfáradtunk, míg végigjártuk a 

felújításra, restaurálásra váró helyiségeket. 

        Az Esterházy uralkodócsalád több kastélyt 

építtetett. Ezek közé tartozik a galántai neogótikus 

kastély is, amely eredetileg 1633-ból származó 

megerősített reneszánsz objektum volt. 1736-ban barokk 

stílusban átépítették. A mai neogótikus alakját 1861-ben 

kapta, mely U alaprajzon felépített monumentális 

építmény. A középső része kétszintes, az oldalai 

gazdasági épületek voltak, azok egyszintesek. A főépület 

középső részében van a reprezentációs lépcsőház, amely 

az első emeleti ünnepi terembe vezet. A kastélyban 

jelenleg egy szép galéria, felújított pince és egy stílusos 

kávézó található. 

         Takács Zsolt alpolgármester úr búcsúzóul azt 

ajánlotta, hogyha az Esterházy dinasztiát, követni 

akarjuk, mindenképpen nézzük meg – Forchenstein -  

/Frankóváralját/ és Eisenstadt /Kismarton/ kastélyát a 

mai Ausztria területén, ahol többek között Joseph Haydn 

zeneszerző is alkotott, valamint az egyik legszebb 

Esterházy barokk kastélyt Magyarországon, Fertődön. 

         

 

 

 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. VÍZKELETI BÖLLÉRVERSENY 
*KELECSÉNYI ISTVÁN EMLÉKÉRE* 
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A galántai kastélylátogatás után a vízkeleti  

kultúrházban közös vacsora volt az időközben 

megérkezett pest-  

taksonyi, a kisoroszi, valamint a  földeáki és a hazai,                                                                      

vízkeleti böllérverseny résztvevőinek.  A zenét – 

Štavnicky István szolgáltatta. 

       A külföldről érkezett vendégeket a vízkeleti 

Wien Panzióban szállásolták el.  

       2017. november 4-én reggel hét órakor a 

község Fő terén kezdődött a böllérverseny. A 

résztvevő csapatok nagy elánnal fogtak hozzá a disznó 

feldolgozásához, természetesen mindegyik csapat a saját 

receptúrája szerint. 

       A taksonyiak – disznótoros savanyúságot és 

paradicsomos májat készítettek 

       A  földeákiak – tojásos velőt, pecsenyét, 

kolbászt és resztelt májat kínáltak. 

       A kisorosziak– kásás és májas hurkát, kétfajta 

kolbászt –paprikásat és paprika nélkülit készítettek. 

        A vízkeleti csapat – vesevelőt, sült vért és 

kódúskását készített, melynek nagy keletje volt.  

        Miután a csaptok elkészültek a főzéssel, 13.oo 

órakor kezdődött a disznótoros ételek árusítása. A 

finomságok gyorsan elfogytak. 15.oo órakor Nagy Pál, 

községünk polgármestere az iskola előtt felállított 

színpadon köszöntötte a vendégeket és a testvérközségek 

polgármestereit. Elmondta a böllérverseny történetét, 

bemutatta az egyes csapatok tagjait, és szólt az elkészített 

finomságokról. 

        Majd a vendégek és a közönség tiszteletére 

látványos kultúrműsor következett, melyen felléptek az 

óvodások, a magyar és a szlovák alapiskola diákjai, akik 

műsorukkal szórakoztatták a kb. 200 résztvevőt. 

       A kisoroszi polgármester egy ötlettel állt elő, 

mégpedig – náluk Kisoroszban böllérversenyeken az a 

szokás, hogy a szervezők a verseny végén szabadon 

engednek egy 20-25 kilogrammos  kismalacot, bekenik 

zsiradékkal, hogy nehezebb legyen megfogni, s akinek 

sikerül, az megnyeri, hazaviheti. Két talpraesett 

fiatalember ügyesen elkapta a malacot. 

        A böllérverseny után Kabók Imre, Kisorosz 

polgármestere a küldöttsége három tagjával, valamint 

Kozma Gézával kimentek a temetőbe, és megkoszorúzták 

az I. világháború végén Vízkeleten dolgozó és a 

falunkban  elhunyt két szerb és két orosz hadifogoly 

sírját. Emlékükre mécsest gyújtottak, a lelkük üdvéért 

pedig közösen imádkoztak. 

      Az elhunyt hadifoglyok anyakönyvi kivonatából 

származnak  a következő adatok:  

1.     Jovánovics Vazul – szerb munkás, hadifogoly,  

görög katolikus, 28 éves zenész – 
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tüdőgyulladásban hunyt el – 1918. október 31-én 

déli 12.oo órakor 

2.  Kovics Sziben  -  szerb munkás, hadifogoly, 

görög katolikus, 26 éves  - tüdőgyulladásban 

hunyt el 1918. november 4-én éjjel 11.oo órakor 

1. 3. Vachner János  - orosz munkás, hadifogoly,  

görög katolikus, 39 éves -  tüdőgyulladásban 

hunyt el – 1918. november 3-án  reggel  8.oo 

órakor 

2. 4. Jemiljanov Iván – orosz munkás, hadifogoly,  

görög katolikus, 34 éves – tüdőgyulladásban 

hunyt el 1918. november 5-én éjjel 11. oo órakor  

 

A böllérverseny értékelésére szombaton este a 

Fehér Holló étteremben került sor, ahol Nagy Pál 

polgármester vendégül látta a résztvevő csapatokat. Az 

ünnepi vacsora után következett az verseny értékelése. 

- az 1. helyet a nyolctagú kisoroszi csapat 

nyerte  

- a   2. helyre a szintén nyolctagú földeáki 

csapat került 

- a   3. helyen a nyolctagú pest-taksonyi 

csapat végzett 

- a   4. helyre a vízkeleti csapat került 

Mindegyik csapat  Vízkelet polgármesterétől 

értékes ajándékot kapott. 

           Nagy Pál polgármester értékelő zárszavában 

mindenkinek megköszönte a versenyen való részvételt, 

majd megjegyezte – itt mindenki nyert - barátságot, 

ismeretséget, tapasztalatot,  továbbá  emberséget is 

tanult. 

          A múlt hagyományainak megőrzése nemcsak 

visszatekintést jelent a régen történt eseményekre, hanem 

jelenünk megértését és a jövőnkre való felkészülést is 

magában hordozza. 

                                        Kozma Géza, a falu krónikása                              

 

A fotókat R. Škodák készítette 



           Vízkeleti Újság  / Obecné noviny        VI. évfolyam/ročník                                          4. szám/číslo 
            

 
 

13 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilánsok találkozója 2017 
A téves híresztelések ellenére, idén is 

megrendezésre került a községünkben már hagyománnyá 

vált Jubilánsok találkozója 2017. november 18-án. 

 Ez egy zárt körű rendezvény, melyre 

a községünkben élő, itt vagy ide született 60., 50. és a 40. 

életévüket ez évben betöltő jubilánsok, valamint 

a vízkeleti anyakönyvi hivatalban 25 éve házasságot kötött 

párok kaptak meghívást.  

 Ebben az évben összesen 125 darab meghívót 

küldtünk ki – harminkilencet a 60 éveseknek, negyvenet 

az 50 éveseknek, harminchetet a 40 éveseknek és kilencet 

az ezüstlakodalmukat ünneplőknek. Közülük 

harmincegyen fogadták el meghívásunkat, és tiszteltek 

meg jelenlétükkel az ünnepi rendezvényen. Ki-ki 

családtagja, barátai, ismerősei társaságában érkezett, 

néhányan egyedül annak reményében, hogy itt majd 

ismerősre, régi osztálytársra lel. 

  A találkozó a megjelentek üdvözlésével és 

a jubilánsok  köszöntésével vette kezdetét, melyet 

községünk polgármestere, Nagy Pál és 

anyakönyvvezetője, Kováč Marcela tartott. A kultúrműsor 

keretén belül két szavalatot hallhattunk Papp Tímea és 

Bíró Veronika előadásában. A műsort a Harmónia 

Éneklőcsoport előadása zárta. Majd polgármesterünk egy-

egy szál virággal gratulált az ünnepelteknek. Egy perces 

néma csenddel és a kopjafa megkoszorúzásával az elhunyt 

kortársakról is megemlékeztünk. Ezután jött 

a pohárköszöntő, amit  finom vacsora követett.   Vacsora 

után kezdetét vette a hajnalig taró szórakozás, táncolás, 

melyhez a talpalávalót a T2 zenekar szolgáltatta.  

 Köszönjük a megjelent vendégeknek, hogy 

elfogadták meghívásunkat, és jelenlétükkel emelték ennek 

az ünnepi találkozónak a fényét. Ezúton szeretnénk 

köszönetet mondani továbbá a szavalóknak és az 

énekkarnak a szép előadásért, Kiss Istvánnak a finom 

vacsoráért, a pincéreknek a felszolgálásért, Škodák 

Rasťonak a fotózásért és a videózásért,  valamint a községi 

hivatal munkatársainak a rendezvény megszervezéséért. 

 

Kováč Marcela 

 A fotókat R. Škodák készítette 
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 Vízkelet Község 
Önkormányzata a Csemadok helyi 
alapszervezetével karöltve ebben az 
évben már harmadízben rendezte meg 
a ,,Mikulásváróval egybekötött 
karácsonyi vásárt„‟ a falu főterén 
2017. december 9-én.  
 Idén sajnos a kézművesek 
nem mutattak nagy érdeklődést 
a portékáik értékesítésével 
kapcsolatban, ami talán a szomszédos 
községekben zajló karácsonyi 
rendezvényeknek  tudható be. Így 
viszont előtérbe kerültek a helyi 
óvoda, magyar és szlovák tannyelvű 
alapiskolák szebbnél szebb kézzel 
készített díszei, házi készítésű 
süteményei, harapnivalói, sült teái – 
amiért a gyermekek szüleit és a tanító 
néniket illeti a köszönet. Egy szemig 
elkeltek az illatos, díszes 
mézeskalácsok,  a hűvös időben 
bőven fogyott a meleg tea, a forralt 
bor  és a finom, illatos karácsonyi 
puncs  is.   
       Aki megéhezett, az 
megkóstolhatta a csemadok tagok 
által készített finom töltött káposztát 
és palacsintát, vagy meglátogathatta 
a sportszervezet sátrát, ahol finoman 
illatozott a cigánypecsenye.  
 Fél 3-ra szépen megtelt 
a kultúrház gyermekekkel és a 
szüleikkel, akiket a Mikulás 
érkezéséig a Glamour zenekar 
szórakoztatott. A gyerekek nagyon 
élvezték a műsort – táncoltak és 
énekeltek a színpad előtt – még műhó 
is hullott. Egyszercsak kopogás 
hallatszott. Egy krampusz kíséretében 
megérkezett a Mikulás, akit 
a gyerekek egy szempillantás alatt 
körbeálltak. A kicsik verset mondtak 
és énekeltek neki, utána, aki elárulta, 
hogy hívják, az ajándékot kapott. 
A gyerekek boldogan, csomaggal 
a kezükben sétáltak ki a 
kultúrházból.  
 Az utcán addigra besötétedett, 

és kigyúltak a karácsonyi fények igazi 

karácsonyi hangulatot teremtve. 
 

 

 Kováč Marcela 

 

Samospráva obce Čierny 
Brod a miestna organizácia 
Csemadok-u tento rok uţ 
tretíkrát usporiadal  akciu s 
názvom „Príchod Mikuláša a 
remeselnícke vianočné trhy” dňa 
9. decembra 2017 v centre 
dediny. 
 Oproti vlaňajška bol 
menší záujem zo strany 
predajcov, ale aspoň sa dostali 
do prednosti krásne ručne 
pripravované a zdobené vecičky, 
chutné koláčiky, pečené čaje 
materskej školy a základných 
škôl, za ktoré môţeme vďačiť 
šikovným rodičom a učiteľom.  
Do posledného kusu sa minuli 
perníčky, a keďţe bolo chladno, 
ľuďom dobre padol teplý čaj, 
varené vínko a  vianočný punč. 
         Kto bol hladný, mohol 
navštíviť stánok Csemadok-u, 
kde  ponúkali chutnú plnenú 
kapustu a palacinky, alebo 
stánok telovýchovnej jednoty, 
odkiaľ bolo cítiť vôňu cigánskej 
pečienky. 
 O pol tretej  sa kultúrny 
dom naplnil  detičkami a  ich 
rodičmi, ktorých do príchodu 

Mikláša bavila hudobná 
skupina Glamour vianočnými 
pesničkami. Ďeťom sa 
produkcia veľmi páčila, 
tancovali a spievali pred pódiom 
a padal aj umelý sneh.  Zrazu 
niekto klopal. V spoločnosti 
čerta sa k nám privítal Mikuláš. 
Detičky mu spievali,  recitovali, 
a keď prezradili, ako sa volajú, 
Mikuláš ich odmenil balíčkom 
sladkostí. Deti šťastne a s 
úsmevom na tvári odchádzali 
domov. 
       Vonku sa uţ pomaly 
stmievalo  a začali svietiť krásne 
vianočné svetlá , z ktorých mal 
človek ozajstnú vianočnú 
náladu. 
 

 

                           Marcela Kováč      

  

Mikulásváró és kézműves karácsonyi vásár 2017 
Príchod Mikuláša a  remeselnícke vianočné trhy 2017 
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A fotókat Kováč M. készítette 
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Karácsonyi készülődés  

   December, ber, ber, ber...egy következő csodás 

varázslatokkal, várakozással, szeretettel teli hónap a 

vízkeleti Mesevilág óvodában. Mi más is állhatna a 

középpontban, mint az ünnepek, az ünnepi készülődés.  

A gyermekekkel  közösen készítjük el az 

adventi koszorút. Ettől kezdve a meggyújtott gyertyák 

fényénél mesélünk, szeretettel fordulunk egymás felé. A 

koszorú mellett állva, egymás kezét fogva minden héten 

egy gyertyával többet gyújtunk meg, természetesen az ,,Ég 

a gyertya, ég‟‟ című gyermekdal négy versszaka közül is 

eggyel többet énekelünk. 
 

Ég a gyertya, ég 

Az első gyertya meggyújtásánál énekeljük: 

       

            

 
 

 

Ég a gyertya, ég, el ne aludjék! 

Szíveinkből a szeretet ki ne aludjék! 
 

A második gyertya meggyújtásánál elhangzó szöveg:  

Ég a gyertya, ég, el ne aludjék! 

Szívünkből a rosszaság is kitakarodjék!                                                                                      

A harmadik gyertya gyújtásánál énekeljük: 

Ég a gyertya, ég, nő a fényesség, 

Sötét földhöz a fényes ég egyre közelébb. 

Ekkor már három gyertya ég a koszorún. A negyedik 

gyertya gyújtásánál: 

Ég a gyertya, ég, Az adventi négy, 

Azt lobogják, azt hirdetik: Jézus üdvöz légy. 
 

Sok-sok verset ”ajánlunk” a gyermekeknek és ők 

választhatnak, melyiket szeretnénk megtanulni. Amit 

kiválasztanak, azt gyakoroljuk, és így örömmel 

sajátíthatják el, hiszen tetszik nekik. 

  Szerencsések vagyunk, mert legnagyobb költőink 

nemcsak játékos versikékkel, hanem ”gyermekléptékű”, 

csodálatos ünnepi versekkel is megörvendeztetnek minket, 

így a kínálat igen gazdag, amelyből választhatunk. 
 

A legkisebbek kedvence ez a mondóka: 
 

”Kicsi vagyok, székre állok, 

onnét egy nagyot kiáltok, 

hogy mindnyájan meghalljátok, 

boldog ünnepet kívánok!” 

                             /magyar népköltés/ 

 

 

a vízkeleti Mesevilág óvodában 
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Hagyományainkhoz híven, meglepetéssel 

készülünk a szülök, nagyszülők számára: kis 

karácsonyi műsorral. Az előkészületek közben, 

titkolózások során előtérbe kerültek az ünnepi 

várakozás, az ünnep dalai: Mennyből az angyal, 

Pásztorok, pásztorok, Szólj csengő stb. 

„Csillogó szép fenyőfa! Oly jó az illata! 

S milyen magasra nőttél.    Lám én mily csöpp vagyok, 

Jól fel kell ágaskodnom, (lábujjhegyre áll) 

Hogy megcsodáljalak.  Álmodni sem lehet szebbet!” 
 

Együtt énekeljük el a ,,Kiskarácsony, 

nagykarácsony’’ c. dalt a következő szöveggel:  

„Kiskarácsony, nagykarácsony, Csillag csillan minden ágon, 

Télidőben, fagyban, hóban, Ének csendül a kunyhóban. 

Angyalka szól csijja-buba, Megszületett a Jézuska, 

Kis jászolban-tente-tente, Mosolyog rá az Istenke.” 
 

Képeskönyveket, leporellókat nézegettünk Jézusról, 

a karácsonyi gyermekről és a betlehemi királyokról. 

Megbeszéljük, kiket és milyen aprósággal lepünk meg 

karácsonyra: a kiscsoportosokat, az iskolásokat, a szakács 

nénit, a családot. Hiszen az ünnepnek a lényege a 

meglepetés, a várakozás, az örömszerzés. 

Kis harangot szólaltatunk meg, és a következő népköltést 

mondogatjuk: 

„Giling-galang, giling-galang, szól reggel a kicsi harang. 

Magas torony kis harangja, messze szállva int a hangja. 
 

Giling-galang, giling-galang, Karácsonyra szól a harang. 

 

Zöld fenyőfa ünnepén, kicsi verset mondok én. 

angyalkától tanultam, mikor éppen álmodtam, 

Azt mondta, ha jó leszek, hoz játékot, szépeket.” 
 

Természetesen minden gyermeknek van kívánságlistája. 

Kívánságlista 

„Karácsony csak egyszer van, ezer ötlet agyamban! 

Mit is kérjek ajándékba, mit hozzon a kisangyalka? 
 

Kérjek labdát, meleg kesztyűt, búgócsigát vagy pörgettyűt? 

Mégsem kérek más egyebet, boldog, békés ünnepeket!“ 
 

Nem múlik el év, hogy ünnepek előtt ne sütnénk 

odaillő süteményt a gyerekekkel. Karácsony 

előtt mézeskalács figurákat. Természetesen, így a 

sütnivalók összetételeit is megismertetjük a gyermekekkel: 

Miből van a liszt? Hol érezzük nyelvünkkel, hogy édes a 

cukor? Hogyan lesz a tojás?… Honnan van a fahéj? … 

Meghívtuk óvodánkba a szülőket is,  - Deák Andreát és 

Ostrozánsky Karácsony Rékát, - akik szívesen jöttek a 

karácsonyi előkészületekben segíteni. Meglepetést is 

tartogattak a sok ügyes kisgyermeknek -  kis köténykéket 

Mesevilág óvoda felirattal. Köszönjük szépen.  
Azután a ”próba” tésztagyúrás is az ő feladatuk, 

minden érdeklődő dagaszthatta, gyürkészelhette a tésztát, és 

a formákkal való kiszaggatás is gyermeki feladat, a 

nagyobbak és a kicsik még a díszítést is vállalták. Kipirult  
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arcuk jelezte nagy igyekezetüket, és az eredmény, 

magáért beszélt: a konyha felől áradó illat mindenkinek 

jelzi, a ”mű elkészül” hamarosan. Senkit nem hagyunk ki 

a kóstolás során, mindenki megtapasztalhatta, milyen sütit 

sütöttünk – mi, felnőttek is kaptunk egy falatnyit a közös 

munka eredményéből. 

Ilymódon zajlik a karácsonyi készülődés a mi kis 

mesevilágunkban. Azonban nem feledkezünk meg arról 

sem, hogy a karácsony a család ünnepe. Az óvoda nem 

pótolhatja, nem helyettesítheti a család szerepét, csak 

kiegészítheti. Éppen ezért kívánok gyermekeinknek 

mindig boldog családi karácsonyt! 

Óvodánkban december 22-én 16.00 órai 

kezdettel kerül sor a Karácsonyváró ünnepségünkre, 

amelyre szeretettel várjuk a hozzátartozókat, 

rokonokat, barátokat, és szívesen látunk minden 

érdeklődőt. Lesznek mesék, táncok – gyermekeink 

hópelyhekké, rénszarvasokká változnak - de a többi még 

titok…. 

Kívánok mindenkinek szeretetteljes, békés 

ünneplést, jó egészséget és sok-sok közös örömöt! 
 

Pékné Lovas Éva,  

a vízkeleti Mesevilág óvoda igazgatónője 

 

            

 

 

Mi történt a Mesevilág 
óvodában a karácsonyvárás 

előtt? 
 

         Gazdag, tartalmas programokat ígértünk a 
Mesevilág óvodánk kis lakosainak erre az iskolai évre.  
        Tökparádét szerveztünk a szülőkkel karöltve.  
        Egészséghetet is tartottunk.  
        Madarakat figyelhettünk meg a Jakócs családnál. 
Köszönjük a szívélyes fogadtatást. 
       A Mesevilág óvodában működő Polgári 
Társulásunk nevében köszönjük mindazoknak, akik 
adójuk 2 %-át óvodánknak ajándékozták. A befolyt 
összegből megvásároltuk a Meseudvarra a meseházikót. 
Tudatjuk, hogy új tagokkal bővült Polgári Társulásunk, 
elnöknője: Kováč Marcela, alelnöke: Lovas Xénia lett. 
Jó munkát kívánunk nekik. 

        A Csemadok helyi alapszervezete 
jóvoltából megtekinthettük a Kuttyomfitty 
Társulat előadásában a Kukorica Jancsi, a 
Vitéz! című mesejátékot. 
         Halloween viccesen félelmetes 
figuráit rajzoltuk meg egy rajzversenyre, 
melyért a helyi Jednota Fogyasztás 
Szövetkezet édességet ajándékozott az ügyes 
kisgyermekeknek. 
         Egy újabb sikeres pályázatról 
is értesítem kedves mindnyájukat. A Rákóczi 
Szövetség Beiratkozási Programjára a 
benyújtott pályázati anyagunkat elfogadták, 
és 50.000 forint anyagi támogatást 
kaptunk terveink megvalósításához.  
        Az adventi vásárra óvodánk közössége 
mézeskalács süteményt sütött, az ügyes 
anyukák is besegítettek, karácsonyi díszeket  
készítettek. 
        Mikulás is járt az óvodában, aki minden 
jó gyermeket megajándékozott. 

 

A fotókat Pék Éva igazgatónő készítette 
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Gyermeknap 

„Hiszem, hogy szíve van e földnek, 

Megérzi búnkat, örömünket, 

S a mi szívünkkel egy ütemben 

Örökké magyarul dobog”    

( Sajó Sándor: Hit) 

 

Idősek napja volt október 4-én Vízkeleten.  Az 

idősek napja az idős emberek tiszteletéről szól. 

Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, 

támogatásukat és szeretetüket. Szükségünk van mindarra 

a sok élettapasztalatra, higgadt bölcsességre, amellyel 

csakis ők rendelkeznek, illetve arra a türelemre, ahogy 

tanítanak és nevelnek bennünket. A gyerekeink 

időseknek szánt műsorában elhangzottak nem a szónoki 

képességeikről és a témában való jártasságukról szóltak. 

Tisztelettel köszöntöttük a megjelenteket versekkel, 

tánccal és a „Pletykás asszonyok” című jelenettel. 

Reméljük, nagy örömet nyújtott számukra az iskolások 

vidám előadása. 

Az aradi vértanúkra emlékeztünk október 6-án. 

Az 1848-49- es szabadságharc hősei, az 1849. október 6-

án Aradon kivégzett honvédtábornokaink 168. évfordulója 

alkalmából tartott koszorúzáson vettünk részt a helyi 

emlékműnél. Iskolánk képviseletében két tanuló helyezte 

el a koszorút. 

  A Csemadok Vízkeleti Alapszervezete 2017. 

október 13-án és 14-én szervezte meg a X. Harmónia 

Népzenei Találkozót a vízkeleti kultúrházban. 10.00 

órakor kezdődött a Kuttyomfitty Társulat előadása a – 

„Kukorica Jancsi, a Vitéz!“ című mesejáték, melyre 

iskolánk is meghívást kapott. Az előadás szórakoztató és 

látványos volt. Interaktív jellege miatt főszereplőként 

léphettek színpadra tanulóink. Utána megnézhették a 

mesejáték kellékeit és a jelmezeket. Végül a mi 

iskolánkhoz szorosan kapcsolódó Tündérországban 

(minden évben tündérekké avatjuk elsőseinket) 

fényképezkedhettek a gyerekek János vitézzel és Iluskával. 

2017.10.24-én a Komáromi Jókai Színházba 

látogattunk el.  

 

Ez történt szeptember óta a magyar alapiskolában 

       
Legyőzhető-e a Zöldboszorka, aki ármányos 

módon jávorfává változtatta a Dolgos Vaszilissza két 

fiát? Igen, legyőzhető, ha az anyát segíti Mihail 

Dörmögics, a bumfordi medve, Golyhó, a hűséges kutya, 

és Macsek Ivanovics a rátarti kandúr. No persze nagy 

segítség, ha megérkezik az elvarázsolt erdőbe a legkisebb 

fiú, Ivanuska is, aki nem ismer félelmet. Az anyai 

szeretetről, áldozatvállalásról, a gyermekek 

kíváncsiságáról és önállóság utáni vágyáról szólt az a 

mese, amelyet iskolánk tanulói a komáromi színházban 

néztek meg. A mesebérlet keretén belül még vár ránk egy 

tavaszi előadás is, amely főleg a szülők segítségével és 

részben a kulturális utalványok felhasználásával 

valósulhat meg. 
 

   

Nap ünnepséget tartottunk október 27-én. 

Ezer év telt el, mióta a druidák először tartották meg a 

Lenyugvó nap ünnepét. A kelták egyik legszentebb 

ünnepe volt, amit napisten tiszteletére rendeztek és 

amelyik egyben az újév, valamint a sötét és hideg évszak 

kezdetét is jelentette. A kelta hit szerint az újév 

előestéjén, vagyis október 31-én a napisten a halál és 

sötétség fogságába került, a halottak lelkei pedig ezen az 

éjjelen vándoroltak a holtak birodalmába. A 

Mindenszentek ünnepe a katolikus egyház saját ünnepe, 

ami a történelem folyamán összekapcsolódott az ősszel 

tartott ősi kelta ünneppel is, amelyet azonban már az 

ókereszténység korában krisztianizáltak. Tehát ez az 

ünnep hozzánk és kultúránkhoz közel áll. Hosszú 

ünneplést tartottunk, mivel a gyerekek az iskolában 

aludtak, és a témával kapcsolatos foglalkozásokon 

vehettek részt. Vacsoránkat a Kiss Club biztosította. A 

reggelit és a két napra való üdítőt és frissítőt pedig a 

szülők támogatásával teremtettük elő.  
     November 4-én böllérverseny zajlott a faluban. 

A falusi disznóvágás hagyományait elevenítette fel az 
idei böllérverseny. A rendezvény helyszínéül szolgáló 
község központjában található iskola előtti térre várták a 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kelt%C3%A1k
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vendégeket, akik egész nap figyelemmel kísérhették a 

versenyre benevezett csapatok tevékenységét. A 

megmérettetés után sor került a tanulóink által adott 

műsorra, amelyre a helyi önkormányzat kért fel minket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A hűvös idő ellenére minden tanuló eljött, és újra 

bebizonyították ügyességüket és rátermettségüket. A 

helyszínhez és a nap témájához méltó műsort adtak elő. 

Köszönjük a szülők együttműködését. A résztvevő 

csapatok számára gyermekeink kézműves alkotásaiból 

készítettünk autentikus ajándékcsomagokat, amelyeket a 

verseny végén adtak át a tanulók  a böllérversenyen 

résztvevő csapatoknak. A verseny befolyt összegéből 338 

eurós támogatást kaptunk, amelyet iskolafejlesztésre 

fogunk felhasználni.  

A negyedikesek találkozóján vettünk részt 

november 16-án. Novemberben a diáknap alkalmából a 

negyedikesek hagyományosan találkozót szerveznek 

Hidaskürtön. A szervezők meghívták a vízkeleti és a 

feketenyéki negyedikeseket, valamint a szüleiket is, hogy 

megismerkedjenek egymással. Megmutatták az iskolát, 

később vetélkedőkön és sportversenyeken is 

összemérhették ügyességüket.  

November 28-án Kodály Zoltán: ,,Háry János’’ 

című daljátékát mutatták be a székesfehérvári oktatási 

intézmény diákjai Diószegen. A tanulókból álló társulat 

magas színvonalú produkciót hozott létre. A CSEMADOK 

Galántai Területi Választmánya szervezésében léptek 

színpadra Diószegen, amelyen iskolánk diákjai is részt 

vettek. A nagyotmondó obsitos zenés kalandozásai, 

ugyanis Háry János története a napóleoni időkben 

játszódik, a főhős mesés, sokszor képtelen történetein 

keresztül élhettük meg a magyar huszárok dicsőségét, a két 

népi hős, Örzse és János minden akadályt legyőző 

szerelmét, a bécsi udvar és a magyar világszemlélet 

időként komikus találkozását. 

Az iskola tanáraiként büszkék lehetünk diákjaink 

teljesítményére, mivel gyerekeink méltón járulnak hozzá 

Vízkelet kulturális életének színvonalához. Azt érzem, 

nem vagyok egyedül, hanem csapat van a hátam mögött, és 

az a fajta nevelési eszmény és iskoláról alkotott kép, ami 

bennem él, a tanári kar és a szülők szerint is helytálló és 

követendő. Közösen dolgozunk, és ez egy sikeres iskolát 

eredményez.  

 
 

,,Az ember nem tud mindent szavakkal, de mindent tud 

a szívével. De mi a szó? Néha tovább él az időben, mint 

a kő.’’  (Márai Sándor) 

 

 

 
A Királyok méltósága, az angyalok tisztasága, a 

pásztorok egyszerűsége ragyogja be karácsonyukat, és 

adjon erőt az új esztendőhöz! 
 

,,Karácsony készül, emberek! 

Szépek és tiszták legyetek! 

Súroljátok föl lelketek, 

csillogtassátok kedvetek, 

legyetek újra gyermekek, 

hogy emberek lehessetek!’’   (Vass Albert) 
 

Mgr. Egri Natália, igazgatónő 

 
 

    A fotókat Egri Natália igazgatónő készítette 
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      Blíţia sa Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc, 

najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Čas radosti, 

veselosti, lásky, pokoja... 

      Na pár okamihom spomalíme náš ţivot, zastavíme 

sa a začneme premýšľať, čo pekné a zaujímavé sme počas 

odchádzajúceho roka robili a zaţili. 

KOLÁČIKOVÝ DEŇ 

        Aj tento školský rok sme sa rozhodli 

pripraviť "malú cukrárničku" pred našou školou. Dňa 29. 

09. sme v spolupráci s Obecným úradom v Čiernom Brode 

pripravili sladké popoludnie. Mamičky a babičky nám 

napiekli, OÚ nám postavil stany a lavičky. Ku koláčikom 

sa podávala kávička, čaj a sladučký sirup. Všetko za 

dobrovoľnú cenu. Bola to opäť veľmi vydarená akcia, 

na ktorej sme vyzbierali 353 €. Všetky vyzbierané peniaze 

pouţijeme pre naše detičky. 

       Zároveň by sme chceli poďakovať aj všetkým 

rodičom, ktorí nám pomohli svojimi koláčikmi k tejto 

úţasnej sume.   ĎAKUJEME!!!!! 

 
 

 
 

Život v našej škole 
 

HALLOWEEN 
       Ako kaţdý rok, aj v tomto školskom roku bola 
naša chodba na prízemí vyzdobená tekvičkami od 
výmyslu sveta.  A aby toho nebolo málo, v priestoroch 
našej školy sa uskutočnila strašidelná HALLOWEEN 
PARTY. Školu sme na chvíľu otvorili nie len pre ţiakov, 
ale aj čarodejnice, strašidlá, duchov a iné príšery. Rodičia 
vytvorili úţasné tekvicové strašidlá, ktoré po zotmení 
rozsvietili školský dvor. Zábava pokračovala sviečkovým 
sprievodom po dedine a hľadaním pokladu podľa 
nájdených indícií. 

ŠARKANIÁDA  
       Celý október ţiaci 2. a 3. ročníka  čakali na 
slnečný a veterný deň. Konečne sa ho dočkali aţ 7. 11. a  
s radosťou vybehli prevetrať svojich šarkanov. Po 
úmornej príprave napokon bolo moţné vidieť nad 
hlavami niekoľko farebných šarkanov rôznych tvarov 
a veľkostí.   

 
DUCHOVIA V MÚZEU 
            21. októbra ţiaci 2. a 3. ročníka spolu so svojimi 
triednymi zaţili tajomný večer „Duchovia 
v múzeu“  v Galantskom vlastivednom múzeu, kde sa na 
pár hodín ponorili do ţivota v minulosti.  Aj keď si deti 
mohli svietiť len lampášikmi,  ani chvíľku sa nebáli. 
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ZABÍJAČKOVÝ DEŇ 

       V prvú novembrovú sobotu sa v Čiernom Brode 

konala uţ v poradí šiesta obecná zabíjačka. Uţ od rána sa 

obcou šírila výborná nálada. K dobrej atmosfére 

dopomohla aj naša základná škola. Ţiačikovia z II. triedy 

si pripravili úţasný country tanec a naša šikovná tretiačka 

zaspievala ľudovú pesničku  „Nebola som veselá ...“ 

      Toto uţ tradičné obecné podujatie dopadlo opäť na 

výbornú a my sme radi, ţe aj naša škola svojou troškou 

spestrila tento deň. 

 
CESTA ZA VZDELANÍM 

       Ţiaci 7., 8. a 9. ročníka navštívili spoločnosť ZF 

SLOVAKIA, aby sa oboznámili s priebehom duálneho 

vzdelávania. Ţiaci si prezreli priestory a odborné učebne. 

Oboznámili sa s priebehom  vyučovania v systéme 

duálneho vzdelávania. Taktieţ mali moţnosť vidieť  

 
 

priebeh praktického vyučovania ţiakov v odbore 

mechanik nastavovač, ktorí sa vzdelávajú v systéme 

duálneho vzdelávania.  

 
                            

DOPRAVNÉ MÚZEUM V BRATISLAVE 
        Ţiaci prvého stupňa 5. 11. navštívili spolu 

s triednymi učiteľkami  Dopravné múzeum v Bratislave, 

kde si v priestoroch koľajiska prvej bratislavskej 

parostrojnej ţeleznice z 19. storočia prezreli zbierku 

dopravných prostriedkov – osobných a nákladných 

automobilov, bicyklov  od medzivojnového obdobia aţ 

po  70. roky 20. storočia.  

 
 

A čo nás čaká ešte tento rok ? Vybrali sme ti 

najzaujímavejšie akcie, na ktoré sa môţeme tešiť: prvý 

december je Dňom červených stuţiek, ţiaci 9. ročníka 

pripravia mladším spoluţiakom Mikuláša, ktorý ich 

obdaruje sladkosťami a všetkých čaká ešte vianočné 

podujatie Posedenie pri jedličke.  

      

       Dovoľte nám, aby sme vám na záver venovali malý 

vinšík: 
 

„Pod stromčekom darčeky čo srdce pohladia, 

rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia. 

Ku šťastiu krôčik, k bohatstvu krok, 

prekrásne Vianoce a šťastný Nový rok.“ 
 

učiteľka základnej školy 
 
 
 
 
 

FOTKY pripravila: Základná škola 
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A fotókat MEGGIE készítette 

 
A Csemadok Vízkeleti Alapszervezete október 

6-án, a magyar nemzet gyásznapján az aradi 

vértanúkra emlékezett.  A hagyományokhoz híven a 

megemlékezés hálaadó szentmisével kezdődött a Szent 

Anna római katolikus templomban, melyet  Szlávik  Antal 

esperes-plébános celebrált. Az ünnepi szentmisén 

elhangzott prédikáció egyben rendhagyó történelemóra is 

volt. Jobban megismertük a 168 évvel  előtti aradi 

történéseket, annak előzményeit és következményeit, dicső 

magyar múltunkat. ,,Mert a jelent csak a múltra lehet 

építeni.‟‟  

         

 

Megemlékezés az aradi vértanúkról 

 
Az ünnepi szentmise után a kultúrház előtti kopjafánál 

folytatódott az emlékezés, melyen  vendégként részt 

vettek – a Csemadok és a politikai pártok képviselői, 

továbbá a község képviseletében Nagy Pál polgármester, 

Horváth István alpolgármester, a képviselő-testület tagjai, 

az oktatási  intézmények képviselői, valamint a falu 

lakossága. 

       Az ünnepi beszéd elhangzása után szavalatok 

következtek, majd a Harmónia női éneklőcsoport 

magyarság dalokat adott elő. A megemlékezés a kopjafa 

megkoszorúzásával, gyertyagyújtással és a Szózat 

eléneklésével ért véget.  

Pék Éva 

 

 

          2017. október 13-14-én rendezte meg a 

Csemadok Vízkeleti Alapszervezte a jubileumi, X. 

Harmónia Népzenei Találkozót. 

         A kétnapos rendezvénysorozat támogatói  -  a 

Szlovák Köztársaság Kormányhivatala Kisebbségi  

Osztályának Kulturális Alapja, a Nagyszombat Megyei 

Önkormányzat, Vízkelet Község Önkormányzata, Nagy 

Pál polgármester és a helyi vállalkozók – Deák Andrea 

képviselő asszony,  Nagy Edit cukrász, NH farma k.f.t.  és 

Viczén Zoltán. 

        A népzenei találkozó változatos és gazdag 

programmal várta az érdeklődőket.  Pénteken, október 13-

án délelőtt Kodály Zoltán emlékének adózva nyitottunk 

meg egy vándorkiállítást, melynek a címe – Kodály 

hangja a zenében – Magyarország hangja -, ugyanis 

ebben évben emlékezünk meg a mester születésének 137. 

és halálának 50. évfordulójáról.  A gazdag képanyagot a 

Csemadok Galántai Területi Választmányától 

kölcsönöztük. Ezt követően a Kuttyomfitty Társulat 

előadása következett, mely  a – Kukorica Jancsi, a 

Vitéz! - című mesejátékot adta  elő a népes gyermek- 

 

X. Harmónia Népzenei Találkozó 
közönségnek, melyre meghívtuk a környék kisiskoláinak  

tanulóit is. Együttszórakozásra, ismerkedésre. Eljöttek a 

kosúti és a feketenyéki alapiskolások, valamint a helyi 

óvoda és alapiskola diákjai és pedagógusai. Megtelt a 

kultúrház színházterme. A mesejátékot élvezték a 

gyermekek, vastapssal jutalmazták a színészeket, a Dobsa 

házaspár őket is bekapcsolta a játékba. Az előadás 

szórakoztató, látványos és ötletgazdag volt. Utána 

megnézhették a kellékeket, a jelmezeket, majd - 

Tündérországban fényképezkedhettek  János vitézzel és 

Iluskával.        
A találkozó második napján, október 14-én zajlott a 

Harmónia Népzenei Találkozó, melyre szervezet 

vezetősége nagyon készült. Délelőtt érkeztek meg 

Magyarországról, testvérközségünkből, Pest- Taksonyból 

kedves vendégeink, a Német Nemzetiségi Vegyeskar 

tagjai és a nagyközség elöljárói Kreisz László 

polgármester úr vezetésével. A fogadtatás után 

kirándulásra vittük őket, mégpedig a Szeredi Holokauszt 

Múzeumba, ahol magyar idegenvezetővel nézték meg a 

múzeumot. A találkozó gálaműsora délután 16.00 órakor  
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A fotókat R.Škodák készítette 

kezdődött a kultúrházban, melyen a magyarországi 
vendégkóruson kívül hazai népművészeti csoportok is 
felléptek.  Ezt tesszük már tizedik éve. Vízkeletre, a 
Harmónia Népzenei Találkozóra hívjuk szűkebb és tágabb 
régiónk népművészeti és hagyományőrző  csoportjait  - a  
Mátyusföldről, a Csallóközből, a Zobor aljáról és a 
Garam mentéről.  A tíz év alatt megközelítőleg – 1000 
szereplőt és 60 csoportot  láttunk vendégül, sokat 
tanultunk tőlük, és értékes tapasztalatokat szereztünk. 
      A találkozón vendégként részt vett Mézes Rudolt, 
a Csemadok Országos Tanácsának alelnöke, Agócs 
Gergely, az MKP Nagyszombat megyei képviselője és 
Zupko Tamás,  az MKP járási alelnöke. 
      Magyarországról, Pest-Taksonyból az énekkart 
elkísérte Kreisz László polgármester és Wágnerné 
Bartha Zsuzsanna  alpolgármester asszony, valamint 
Ruff Béla közművelődési referens. 
      Vízkelet község képviseletében Nagy Pál 
polgármester vett részt a találkozón,  köszöntötte a 
vendégeket és a fellépő népművészeti csoportokat. 
       A jubileumi találkozón fellépett a Taksonyi 
Német Nemzetiségi Vegyeskar, a Nemeskosúti Berkenye 
Néptáncegyüttes és a Gereben zenekar, a  Nádszegi 
Nádos  Néptánccsoport, a Vásárúti Dalárda, a vízkeleti 
Bognár Hajnalka szólóénekes és a  Harmónia női 
éneklőcsoport. 
        Az énekkar a kerek évfordulóra új ruhát kapott, 
melynek varratási költségét a község önkormányzata 
fedezte, köszönjük szépen, megszolgáljuk az árát. Az 
éneklőcsoport a X. Harmónia Népzenei Találkozón 
először lépett fel az újonnan kapott viseletben.  
      A   fellépő  csoport mindegyike nagyon jól 
szerepelt, és a közönség  vastapssal jutalmazta az 
előadásokat.  
      A  műsor  végén a csoportvezetőknek a rendezők 
emléklappal és egy kis ajándékkal köszönték meg, hogy 
elfogadták meghívásunkat, és felléptek a találkozón. 
Utána a csoportok a közönséggel együtt  elénekelték  a 
Kodály által gyűjtött egyik legszebb magyar népdalunkat 
– A csitári hegyek alatt – címűt. 
          Az éneklést közös vacsora és szórakozás követte, 
melyen a csoportok tagjai ismerkedtek egymással,  
barátságok szövődtek, címek cserélődtek.  A   
találkozó  résztvevői  egy meleg 
kézfogással, öleléssel és a viszontlátás 
reményében búcsúztak el egymástól. 
        A népzenei találkozók 
megszervezésével szeretnénk kicsit szebbé 
tenni a világot, annak is legalább egy kis 
szegletét,  ahol  éppen élünk, vagyunk, 
dolgozunk.  Ahol   békesség és nyugalom 
van, ahol  együtt vagyunk, ahol  együtt 
dalolunk és táncolunk tisztán, őszintén, csak 
tiszta forrásból, mert  ilyenkor tisztul a 
lélek, s közelebb kerülnek egymáshoz az 
emberi szívek.                                      

Pék Éva                                                               
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          Ez év őszén, október 21-én a Szlovákiai Magyar 

Művelődési Intézet szervezésében Pereden került 

megrendezésre a ,,Bíborpiros szép rózsa’’ népzenei 

vetélkedő országos elődöntője, melyre a Harmónia 

éneklőcsoport is meghívást kapott.  

       Az országos elődöntőn a nyugat-szlovákiai területi 

döntők legjobbjai - szólóénekesek, női – és vegyes 

éneklőcsoportok, hangszeres szólisták és citerazenekarok -   

vettek részt – ifjúsági és felnőtt kategóriában   

       A verseny színvonalas volt, éneklőcsoportunk 

Óvári Mária vezetésével jól szerepelt. 

 

Bíborpiros szép rózsa népzenei 

vetélkedő országos elődöntő - Pered 
 

 

A jubilánsok találkozója 
 

Nevember 18-án a kultúrházban került megrendezésre a 
jubilánsok találkozója.  
        A községi hivatal köszöntője után a Csemadok helyi 
alapszervezete nevében Papp Tímea és Bíró Veronika 
verset mondott. Galambos Magdaléna az énekkar 
nevében gratulált a jubilánsoknak,  a  Harmónia 
éneklőcsoport pedig egy szép dalcsokorral  köszöntötte 
a kerek *40.-50. -60. születési évfordulójukat, valamint az 
ezüstlakodalmat ünneplő vendégeket és az őket elkísérő 
rokonokat, barátokat. 
     Az énekkar fellépését a közel százfős vendégsereg 
vastapssal köszönte meg.  
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            Advent, vagyis a karácsonyra felkészülés, az év 

egyik legszebb időszaka. Jelképe - az adventi koszorú, amit 

már sok éve elkészítenek falunkban is a községi hivatal 

épülete előtt. A hagyománnyá vált közös gyertyagyújtásra a 

Csemadok szervezésében ebben az évben advent második 

vasárnapján került sor.  

         A szentmise után katolikus szertartás keretében 

Szlávik Antal plébános úr megszentelte és megáldotta 

a szimbólumot. Az ünnepi hangulatot fokozta a Harmónia 

éneklőcsoport fellépése, amellyel összekötötték a szertartás 

egyes részeit. Ebben az évben az éneklőcsoport Óvári Mária 

vezetésével  csodálatos új karácsonyi dalokkal és 

népénekekkel készült az adventi gyertyagyújtásra 

A hangulatos eseményen szép számban vettek részt a falu 

lakosai. Szívünkben várakozással  készülve az ünnepekre, 

meghitt hangulatban tértünk haza. 

      A CSEMADOK vezetősége nevében  kívánok 

mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és 

nagyon boldog új esztendőt.  

Galambos Magdaléna                                                                                                                                                

            
 

Hosszú évek barátsága alapozza meg Taksony 
és Vízkelet testvértelepülési kapcsolatát, melynek 
tovább mélyítését is szolgálta a X. Harmónia Népzenei 
Találkozón való részvétel október 14-én. A fellépésre a 
Kéry Mihály vezette Taksonyi Vegyes Dalkör kapott 
meghívást. A kórust elkísérte Kreisz László polgármester 
úr és Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester asszony 
is.  

A programot a  CSEMADOK vízkeleti 
alapszervezete gondozza, mely a felvidéki magyarság 
legnagyobb taglétszámú kulturális szervezete. A lelke és a 
motorja Pék Éva, a helyi alapszervezet elnöke, aki 
töretlen hittel  és elszántsággal élteti a magyar kultúrát, és 
képez hidat a helyben élő szlovákok és magyarok között – 
munkatársai segítségével. 

A dalos kedvű taksonyi csapatot a szeretetteljes 
fogadtatást követően múzeumba invitálták a házigazdák. 
Bár a téma egyáltalán  nem volt örömteli, bő két óra 
leforgása alatt nagyon sok új információhoz jutottunk  a 
XX. század történelmével kapcsolatban. A busz Szered 
felé vette az irányt, ahol az egykori gettó helyén alakítják 
ki folyamatosan az immár mementóként szolgáló 
épületeket, melyek a túlnyomórészt magyar zsidókból 
kikerülő áldozatok emlékét őrzik.  A megrázó és sok 
kérdést felvető sétát követően erőgyűjtés gyanánt egy 
finom ebéd következett, majd pedig a színes kulturális 
program – már a vízkeleti művelődési házban. Bemutatta 
programját a nádszegi Nádos néptánccsoport, a vásárúti  
Dalárda melynek dalai sokszor csaltak mosolyt a közönség 

arcára, a nemeskosúti Berkenye néptáncegyüttes melynek  

 

Adventi  gyertyagyújtás 

 

Barátság - határok nélkül 
 

táncosai ritkán látható érzékiességgel töltötték 
meg lépéseiket, a Gereben zenekar, Bognár 
Hajnalka szólóénekes, valamint a népzenei  

találkozó pillérének és állandó fellépőjének is számító 
vízkeleti Harmónia Éneklőcsoport. A párját ritkító 
produkciók közel három órán át sorjáztak, és ebben a 
folyamban csodálatosan szóltak kórusunk magyar és 
német nyelvű dalai. Utóbbiak egyikét harmonika 
kísérettel hallhatta a nagyérdemű Kreisz Lászlónak 
köszönhetően. Jó volt látni és hallani a tehetséges 
fiatalokat és fiatalos habitusú bölcseket, akik a nemzeti 
és nemzetiségi értékek megőrzése mellett tették le 
voksukat,- amit a házigazda vízkeleti polgármester Nagy 
Pál és a taksonyi vendég polgármester Kreisz László is 
megköszönt. 

Az estet az utánozhatatlan és magas fokú 
gasztronómiai igényeket is kielégítő nagyon finom 
babgulyás zárta, amiben a lóbab és megannyi finomság 
mellett gomba is fokozta az ízhatást,- no és egy csipetnyi 
csípős paprika. A jóízű beszélgetésekkel és közös 
énekléssel hamar telt az idő,-  jócskán csillagos éjszaka 
borult ránk, mire a taksonyiak busza kigurult Vízkeletről 
– a következő találkozás reményében. 

Hazafelé sorra kerültek elő a kórustagok kedvenc 
dalai,- és miközben a kilométerek száma egyre nőtt – 
távolodva a nekünk oly kedves emberektől,- pontosan 
éreztük, hogy küldetése van mindazoknak, akik magyar 
kultúránkat éltetik és tovább adják, legyenek bár 
szervezők, kórustagok vagy polgármesterek. 
Hagyományaink megőrzése és éltetése a mai világban 
talán mindennél fontosabb! 

                                    
Ruff Béla, Pest - Taksony 
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AZ ÚJVÁRI EJÁLET (környék)TÖRÖK ADÓÖSSZEÍRÁSAI 
Visszatekintés a százötven éves oszmán-török hódoltságra 

           Egy kis történelmi 

időutazás a múltba, a 

középkorba, az 1500-1600-as 

évekbe, amikor a török 

seregek a mi vidékünket is 

megszállták. Vajon   hogyan  

éltek felmenőink a török  

uralom alatt, hogyan történt akkoriban az adóösszeírás, 

kellett-e a lakosságnak adót fizetnie és mennyit? Többek 

közt erről is olvashatnak a következő írásban.                  

          A török adóösszeírások (defterek) és a diplomáciai 

okiratok sok ezernyi konkrét történelmi adatot 

tartalmaznak. A többféle defter közül elsősorban az ún. 

részletes adóösszeírások a legfontosabbak, melynek egy-

egy szandzsák (közigazgatási egység-több település) teljes 

összeírását tartalmazzák. Ezzel hozzájárulnak egy-egy 

nagyobb terület hódoltsági korának, a jobbágyság életének  

a  megismeréséhez. ,,Az újvári defterek,, - egyedülálló 

hiteles történelmi okiratok. Időközben kiderült, hogy a 

török adóösszeírásoknak rendkívüli történelmi 

forrásértékük van. A legjobb és leghitelesebb leírást – Dr. 

Blaskovics József  turkológus végezte, aki Prágában a 

Károly Egyetemen tanított. 

       A százötven éves oszmán-török hódoltság (1551-

1686) mély nyomokat hagyott nemcsak népünk és hazánk, 

hanem egész Közép- és Délkelet – Európa történelmében 

is. A háború két, egymástól eltérő kultúrájú, vallású és 

rendszerű birodalom – a Habsburg és az Oszmán között 

zajlott. A keresztény Európa, amely a civilizáció 

védőbástyája volt, a mohamedán oszmán-török birodalom 

terjeszkedésének útjába állt. Szembeszállt és megállította a 

középkori világ legnagyobb és legjobban felszerelt hódító 

seregét, mely a keresztény nyugatnak és Bécsnek az 

elfoglalását tűzte ki céljául.  

       Az úgynevezett második török háborút az 1541-

1547-es években Szulejmán szultán  indította I. Ferdinánd 

ellen. Akkor került török kézre többek között  Buda, 

Visegrád,  Hatvan, majd  Komárom, Esztergom, Bars, 

Hont és Nyitra megye azért, mert nem tudtak kellőképpen 

védekezni a hatalmas török sereg ellen.  A török által 

elfoglalt területen az esztergomi érsekségnek is nagy 

birtokai voltak, melynek védelméről Várady Pál 

esztergomi érsek úgy akart gondoskodni, hogy a Nyitra 

folyó bal partján, Nyárhíd falva mellett 1545-ben egy 

palánkot építtetett, melyet aztán alapítója után 

Érsekújvárnak (szlovákul -Nové Zámky, németül – 

Neuhaunsel, törökül – Ujvar) neveztek el.   

           Az 1660-as években a török sereg Ahmed pasa 

vezetésével ismét támadást indított a Habsburg Birodalom 

ellen. 1663. március 18-án április 1-jén Isztambulból 

indult  
   

el Edirnébe (Drinápolyba), 

a hadsereg 

gyülekezőhelyére, majd 

onnan június 17-én 

érkezett meg Budára.  Az 

oszmán hadsereg létszámát 

70 ezer gyalogosra és 80 

ezer lovasra becsülték. A 

seregnek 225 ágyúja volt. 

Az oszmán sereg   

előrenyomulásának útjában három erős vár állott -  Győr 

(törökül-Yaník), Komárom (törökül-Komarán) és 

Érsekújvár (törökül-Ujvar). Hosszú tanácskozás után a 

nagyvezír úgy döntött, hogy először Érsekújvárt kell 

elfoglalni. 1663. augusztus 18-án kezdődött az ostrom, és 

szeptember 24-én ért csak véget, a várvédők kitűzték a 

fehér zászlót, és Forgách Ádám, érsekújvári főkapitány 

szabad elvonulás feltétele mellett feladta a várat. 

Érsekújvár elfoglalása után az oszmán hatóságok  

elrendelték a törökök által elfoglalt területen az 

adóösszeírást, melyet már 1664 nyarán végre is hajtottak. 

Ez a ,,Részletes defter,,(adóösszeírás), amely  tartalmazza 

az újonnan szerzett ,,újvári ejálet,, (körzet) területén lévő 

valamennyi várost, falut, pusztát, földbirtokot, összesen 

837 egységet, továbbá  a házak, illetve a háztartások 

számát, a felnőtt munkaköteles, azaz 15 év feletti férfiak 

nevét, valamint a mezőgazdasági terményekből és más 

forrásokból származó jövedelem tizedét, különféle egyéb 

illetékeket és az adókat is.  Az összeírás csaknem 14.404 

háztartást és 20.163 személynevet tartalmaz. A 

személynevekből következtethetünk az összlakosság 

számára, összetételére és  származására is. 

           Érsekújvár elfoglalása után a török seregek 

földúlták a Vág völgyét egészen Trencsénig és 

Nagyszombatig. A kisebb erődítmények meg sem 

kísérelték  az ellenállást, megadták magukat. A nagyvezír 

erős őrséget hagyott hátra, mintegy négyezer főnyit a 

megerősített  Érsekújvárban, és 1663. október 27-én 

seregével Vácon és Budán keresztül téli szállására, 

Belgrádba indult, hogy majd tavasszal folytatja a 

hadjáratot. Ez meg is történt, és 1664 nyarán a törökök 

vereséget szenvedtek Szentgotthárd mellett. A császári 

seregek Souches generális vezetésével visszafoglalták 

Nyitrát, Lévát és Garamszentbenedeket. Ezek a vesztes 

csaták nem ingatták meg a törökök uralmát, mert 

Érsekújvár török kézen maradt 
A nagy hadjárat  a ,,vasvári békével,, fejeződött 

be, melyet 1664. augusztus 10-én kötött meg a nagyvezír, 
Mehmed oszmán szultán és I. Lipót, magyar király, 
melynek értelmében mindkét fél megtarthatta azt a  
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területet, melyet a hadjárat alatt szerzett. 
A békeszerződés 20 évre megpecsételte 

Érsekújvár és környékének a sorsát. A békekötés után a 
harcok elől elmenekült lakosság visszatért a falvakba, és 
megindult a termelő munka, amire a hódítók szigorúan 
ügyeltek, mert ez képezte a jövedelmük legfőbb forrását. 
Azok a falvak, melyek     meghódoltak a töröknek, 
rendesen fizették az adót, illetve beszolgáltatták a kötelező 
tizedet, és ledolgozták a robotot, az újvári török helyőrség 
védelme alatt állottak, s aránylag békés körülmények 
között élhettek, dolgozhattak. A törökök szemében a 
legnagyobb vétség az adófizetés megtagadása volt.  
           1969-ben a törökök megtámadták Nyitra környékét, 
többek közt eljutottak Sellére (Vágsellye), melyet 
kiraboltak, felperzseltek, és a lakosokat rabságba ejtették. 
Ebben az évben a ,,félhold,, uralma megtört Bécs 
ostrománál, ahol az oszmán sereg szeptember 22-én 
vereséget szenvedett. Ezután a császári seregek 1685. 
július 7-én körülzárták Érsekújvárt, és augusztus 29-én 
heves ostrom után bevették. Ezzel új korszak kezdődött a 
város életében.   
         

          A defterek – adóssági iratkötete. 
          Az oszmán hatóságok a meghódított területeken 
igyekeztek betartatni a saját közigazgatási rendeletüket.  A 
mohamedán jog szerint minden földterület az államot,  
illetve a szultán tulajdonát szultán.  Az állam aztán a 
földbirtokokat alattvalóinak utalta ki haszonélvezetre 
javadalombirtok gyanánt. Az összeírás mindig a 
helyszínen történt.  A pénzügyőri hivatal megbízottakat  
küldött a falvakba, hogy a szükséges részfeladatokat írják 
össze. Ezeket az írnokok (kátibok, szindzsilík) összefüggő 
lajstromba (defter) foglalják. A régi adminisztratív területi 
egységeket-megyéket meghagyták, és az elfoglalt területet 
nyolc körzetre (náhije) osztották fel : Újvár, Nyárhíd 
(Malom Nyitra Vármegyében), Bars, Komárom, Hont, 
Nyitra, Zsaborek és Selle. Ezek a helységek alkották az új 
körzeteket, melynek székhelye Érsekújvár lett. 

 
Az újvári ejálet (körzet) részletes  
adóösszeírásának tartalma. 

           Az első részben fel van tüntetve a település neve, 
továbbá az, hogy melyik körzethez tartozik (náhije),  s az 
kinek a javadalmi birtokát képezi. - A település 
összeírásának második részében a település fejadagköteles 
(dzsizjeköteles) férfiak neve található. Fejadagfizető volt 
minden munkaköteles férfi. Az akkori törvények szerint 
nagykorúnak számított minden 15 éven felüli férfi. A nők 
és a gyermekek nevét nem írták össze az oszmán 
hatóságok, mert azok nem voltak adókötelesek. A férfiak 
neve mellett feljegyezték, hogy nős-e  
(dzsezmüzevvendsz), vagy nőtlen (m-müzekker). Erre e 
megkülönböztetésre azért volt szükség, mert a nőtlenek és 
azok a családtagok és szolgák, akik a családfővel egy 
háztartásban éltek, nem fizettek házadót (háne), hanem 
csak állami fejadót. – A települések összeírásának 
harmadik része az egyes adóegységeket tartalmazza. Az 
első adat a házadó (háne), melyet minden háztartás után 
vetettek ki, s melynek az összege 50 akcsa (kis ezüstérme,  
      

 

pénzegység, értéke, 66 akcsa – 1 forint) volt 
háztartásonként. A további tételek a természetbeni és 
pénzbeli adókat, illetékeket és díjakat tartalmazták. A 
termésből tizedet (dézsma, örs) adóztak, ami a termésnek 
egytized részét tette ki, és ezt pontosan betartották. Egy 
kiló búza ára 20 akcsa, a kölesé, zabé, árpáé 10-10 akcsa, 
a lencséé, borsóé és babé 20-22 akcsa volt. Különdíj volt 
a földhasználati adó, melyet a földesúrnak fizettek, aki 
megengedte, hogy a birtokán lakhassanak, és műveljék a 
földet. A kincstári jövedelem fő forrása a dzsijde-adó 
volt, mely személyenként 50 akcsát tett ki. Az 
elszámolás akcsa alapon történt, de bármilyen más 
pénzzel fizethettek, forinttal, tallérral. 
 

Víszkelet falu tartozik Selléhez.  
Adófizetők voltak – Horváth Mihál, Lovász Tomás, 
Varga István, Löki István, Tóth György, Hervát János, 
Szabó György.                                                                                         
7  fejadófizető személy 
 

Bevétel a tizedekből és az adókból: 
-7 háztartás, egyenként 50 , összege………..350.- akcsa 
-búza tized, 50 kila,(26,65 kg) összege…... 1000.- akcsa 
-kétszeres tized, 30 kila, (26,65kg) összege .:300.- akcsa 
-méhkas tized, összege….........……………..100.- akcsa  
-csőszdíj és legeltetési adó, összege…......….150.- akcsa 
-fa-és szénaadó, összege…...........…………. 120.- akcsa 
-juhadó, összege……..........…………………. 25.- akcsa 
-sertésadó, összege……….....……………….130.- akcsa 
összesen…...………………………………  2175.- akcsa 
 

Szómagyarázat:  
 

akcsa – kis ezüstérme, az Oszmán Birodalom alapvető 
pénzegysége, 66 akcsa-1 florén/forint/ 
defter – eredeti jelentése füzet, iratköteg, irka 
dzsizje -  fejadó, állami adó, melyet a felnőtt férfiak 
fizettek az államkincstárnak 
háne – házadó 
florén – forint, ezütből, később aranyból vert pénzérme, 
törvényes fizetőeszköz 
janicsár – az oszmán hadsereg zsoldos katonája 
kila – súlymértékegység a szemes termékek mérésére az 
Oszmán Birodalomba (25,65 kg) 
pasa – magas katonai  rangfokozat 
szandzsák – zászló, vezetője a szandzsákbég 
tallér – régi ezüst  pénzérme a 16. és a 17. században 
Európában, értéke 2,5 florén – forint 
vilájet – provincia, tartomány az Oszmán Birodalomban, 
legnagyobb adminisztratív egység  
ejálet – vidék, környék,  táj 
 

Érdekesség – mennyi adót fizettek a töröknek a 
környékbeli falvak:  
Felső Szelle (Felsőszeli)- 6 adófizető – 1425 akcsa, Kürd ( 
Hidaskürt)- 8 adófizető – 3910 akcsa,  
Vezekín (Vezekény) - 7 adófizető – 3165 akcsa, Kosúti  
(Kosút)- 4 adófizető – 2590 akcsa, Dejáki (Deáki) - 61 
adófizető – 9990 akcsa,  Tallós – 7 adófizető – 3500 akcsa, 
Nék  (Feketenyék) - 3 adófizető – 2010 akcsa, Galánta – 5 
adófizető – 2100 akcsa -  a felsorolt helységek mind 
Selléhez (Vágsellye tartoztak) 
  

Felhasznált irodalom:   Dr. Blaskovics József:  Az újvári ejálet  
török  adóösszeírásai 

                                                                                                                               Kozma Géza, a falu krónikása 
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Vadászbeszámoló 
 November vége van, és már bőven benne 
vagyunk az apróvad vadászidényében, ami azt jelenti, 
hogy a két fővadunk a fácán és a nyúl november elsejétől 
megengedett lövési idejének  a felében járunk. A fácán  
eddig elejtett darabszáma után bebizonyosodott 
ama feltételezésünk, hogy a tavaszi száraz idöszak 
kedvezőtlenül fog hatni az apróvad szaporulatára (az első 
fészekaljból minimális mennyiségű fácáncsibe kelt ki) és 
a második fészekrakásból legalább ötven százalékkal 
kevesebb kel majd ki. Ennek köszönhetően két 
fácánvadászat után kb. 40 darab került  a terítékre, 
ami járási viszonylatban ugyan nem rossz eredmény, 
mert nálunk sokkal nagyobb vadászterületeken még ezt 
az erdményt sem tudták elérni, de megelégedésre ez az 
eredmény nem ad okot. Ezekután mi is csökkentettük 
a levadászásra tervezett darabszámot úgy, hogy 
a törzsállományunk ne legyen veszélyeztetve, és az 
elkövetkező vadászidényre is maradjon annyi fácántyúk 
és kakas, ami biztosítani tudja majd a kellő szaporulatot. 
Ennek érdekében bebiztosítottuk a szemestakarmány 
megfelelő mennyiségét az ínséges téli hónapok 
átvészelésére.  
           November utolsó szombatján nem vadásztunk, 
mert be kellett takarítanunk a megtermett 
csöveskukoricát. Sikerült olyan betakarítógépet 
szereznünk, amely letöri a kukoricacsöveket, melyeket 
aztán brigádmunka keretén belül elraktároztuk 
kukoricaszárítóinkban. Az így elraktározott kukoricát 
szükség szerint bármikor ki tudjuk helyezni 
vadászterületünk azon részeire,  ahol arra szükség van. 
Az etetéshez szükséges szemes, valamint 
szálastakarmányt önerőből biztosítjuk, ami nagyban 
hozzájárul  kiadásaink csökkentéséhez.  
        A tavalyi nyúlfogásból befolyt összegből sikerült 
felújítani vadászházunk tetőfödémjét,  valamint azt 
az elromlott vízszivattyút is kicseréltük, amely a ház és 
az udvar vízellátását biztosítotja. A következő 
nyúlfogásra december  kilencedikén kerül sor, és ha ez is 
sikeres lesz, ebből a pénzből szeretnénk felújítani 
vadászházunk belterét, valamint külterét, amire bizony 
már nagy szükség van. Bevált szokás nálunk, hogy 
a nyúlfogás utánra tervezzük a nyúlvadászatot, melyből 
sajnos  járásunk területén belül egyre kevesebbszer kerül 
sor. Persze ez a probléma nem csak a Galántai járást 
érinti hanem a többi szomszédos járást is, mint például 
a Sellyei, Dunaszerdehelyi, Szenci, valamint 
nagyszombati járásokat is, ahol a nyúl létszáma ilyesztő 
mértékben csökken. 
              A fő okot  vadászberkekben mindenki  ismeri,  
ez az ok pedig a modern mezőgazdasági termelésben 
keresendő. Sajnos hatékony megoldása ennek 
a problémának az illetékes szervek struccpolitikájának 
köszönhetően a közeljövőben nem várható.
 A vészharangot akkor fogják majd 
megkondítani, amikor már késő  lesz. Nekünk, 
vadászoknak nem az a szándékunk, hogy a vízkeleti  
         

       

vadászterületen gazdálkodó mezőgazdasági cégeket 
kritizáljuk, mert nekik is megvannak a saját gondjaik 
a mezőgazdasági versenyképesség és az ezzel összefüggő 
fennmaradás  részükről biztosan nem a vadgazdálkodást 
fogja előtérbe helyezni. Én csak arra szeretnék rámutatni, 
hogy a szomszédos Ausztriában is folyik mezőgazdasági 
termelés, mégis meg tudták találni azt az ún. arany 
középutat, amely biztosítani tudja mint a mezőgazdasági 
termelés hatékonyságát, mint a vadvédelmet, és az ott elő 
vad létszámának megőrzését, mivel tudatosítják, hogy őseik 
után kötelesek ezt az örökséget megőrizni. Ha az ausztriai 
vadászterületeken  napjainkban lehetséges az apróvad 
létszámának fenntartása, sőt még foglyokra is vadásznak 
(nem mesterségesen nevelt kiengedett foglyokról van szó), 
akkor kellő hozzáértéssel és törvény által támogatott 
intézkedésekkel  egész biztosan nálunk is meg lehetne 
valósítani a természet legalább egy kis  részének a 
visszaállítását, amely nélkül az   említett apróvad  nem tud 
létezni. 
          Erősen reménykedem abban, hogy 
vadásztársaimmal együtt a vadvédelem érdekében kifejtett 
erőfeszítéseink nem hiábavalóak, vésznek kárba, és 
a elkövetkező generáció is megcsodálhatja majd a természet 
e csodálatos teremtményeit, melyeket már az előző 
írásaimban ismertettem. 

                                                                                 Horváth Tibor, a vadászszervezet elnöke 
 
 

 

 

 

Vadetető 

Vaditató Vadföldek kialakítása 
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S P O R T H Í R E K 
           Véget ért az őszi idény. Sajnos nem úgy 

értünk célba, mint  azt  nyáron  elterveztük. 

           A 16-os  csapatos bajnokságban a 8.helyen 

végeztünk, 26 pontot győjtöttünk össze az 

elérhető 45-ből.  Kilenc pont a lemaradásunk az 

őszi bajnok, Tallós mögött.  Nekik 35 pontot 

sikerült szerezniük. Ez a különbség nem tűnik 

soknak, figyelembe véve  a többi  csapat 

hullámzó teljesítményét.  Maga a pontvadászat 

érdekesre sikeredett - a nagy favoritok 

a gyengébben teljesítő csapatoknál pontokat 

vesztettek.  Még a 11. helyen  tanyázó  

Pusztafödémesnek is 21 pontja van. 

           Legtöbb döntetlenünk (5) nekünk lett, és 

mind 2:2-es eredménnyel zárult.  

           Fájó pontvesztések voltak: - 

a Salgocskával  és a Taksonnyal való meccs, 

méghozzá Taksonnyal,  otthoni pályán .  

Nagymácsédról legalább a pontot illett volna 

elhoznia a csapatnak. Beigazolódott a régi 

közhely, - hogy  ha nem adsz, akkor kapsz. 

           Ami a jövőt illeti: 3 játékosunk visszatér 

az anyaklubjához, Nagyfödémesre -  (Huszár 

Péter, Javor Ferdinand és Szitáš Loránt), úgyhogy 

új játékosok után kell néznünk. A tárgyalások 

már megkezdődtek és reméljük,  sikeresek 

lesznek,  az újak   hamar beilleszkednek, és 

erősítik majd  a csapatot. Konkrét neveket még 

nem említek,  messze még a márciusi start. A 

felnőtt csapatunk január 20-án kezdi a 

felkészülést. 

           A lelkesen focizó gyerkőcök egyszerre két 

fronton, két korosztályban is jól teljesítettek. Az  

16 csapatból álló s abban játszó  U 11- es 

csapatunk a 6. helyen zárt, a  9 csapatos U 13- 

sok csoportjában fiataljaink  a 7. helyen végeztek.  

           A  focistáink  játékát jó nézni, látszódik a 

tiszta öröm minden egyes gól vagy jól sikerült 

csel után. 

            A sportszervezet tagjai részt vettek 

a böllérversenyen és a mikulásnapi ünnepségen 

is.  

            Az idén ismét  megrendezésre kerül a 

hagyományos szilveszeri sportbál, amelyre  

mindenkit nagy szeretettel várunk! A jegyek 

Kutrucz Adriánnál,  illetve nálam , Halász 

Zsoltnál vásárolhatók meg.  
 

             A sportszervezet vezetőségének nevében 

ezúton kívánok mindenkinek békés és kellemes 

ünnepeket ! 
 

                    Halász Zsolt, a sportszervezet elnöke 
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