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Tisztelt Olvasók, kedves Vízkeletiek! 

 
            A Vízkeleti Újság legutóbbi számában tájékoztattam Önöket a községi ellenőr körül kialakult munkaügyi 

problémákról. Az illető hölgy május 1-jei hatállyal egészségügyi okok matt beadta a felmondását, ennek ellenére 

azokban a községekben, ahol ugyanazt a munkát végzi, mint nálunk, továbbra is alkalmazzák. Az újság 

megjenenésekor már ismert lesz az új községi ellenőr neve, akit a pályázók közül a képviselő-testület választ meg. 

       Nagy örömmel tudatom Önökkel, hogy aláírtuk az 2018-as év legnagyobb beruházását, a  310.000 –euróról 

szóló vissza nem térítendő állami támogatást, amely összegből községünkben a közeljövőben két bérlakásegység 

épül. 

       Június végén a falu központjában átadásra kerül a COOP Jodnota (Fogyasztási Szövetkezet) új épülete, mely 

a  község lakosságát szolgálja, és egyben a faluközpontot is díszíti. 

      A nyári hónapokban az iskolaépület  homlokzatának a szigetelésére kerül sor. Ezzel az iskolaépület fűtése 

költségtakarosabb lesz, ezáltal jobban és olcsóbban fűthető. 

         Tavasszal a helyi önkormányzat nagyszabású községi rendezvényeket szervezett, Ilyen volt a Tanítók napja, 

az Anyák napja és a Gyermeknap. Mindhárom rendezvény színvonalas volt, melyen a gyerekek szépen szerepeltek, 

szavaltak, táncoltak, énekelték. Köszönet illeti érte az óvópedagógusokat és a felkészítő tanítókat, akik 

a gyerekekkel az egyes  műsorszámokat begyakorolták,  és szórakoztatták vele a közönséget. 

        Június 4-én a helyi magyar tannyelvű alapiskola tanulóival és a pedagógusokkal meglátogattuk 

testvérközségünket, a magyarországi Pest-Taksonyt, ahol gyermekeink a Nemzeti Öszetartozás Napján  ünnepi 

műsorral együtt emlékeztek az ottani diákokkal a trianoni békeszerződésről. A testvéri látogatás alkalmából 

a véndéglátó taksonyi barátaink megmutatták gyermekeinknek Budapest nevezetességeit, többek közt a Parlamentet 

is. 

        A hétvégén egy újabb nagyszabású rendezvényre, a jubileumi XX. Falunapra kerül sor a sportpályán, 

melyen gazdag programmal várjuk a falu lakosságát. Mindenkit szeretettel meghívok és remélem, hogy kellemesen 

töltjük el ezt napot barátaink és a külföldi testvérközségeinkből érkező vendégeink társaságaban, akiket szintén 

meghívtunk a falunapra. 

        A falu minden lakosának kellemesen eltöltött nyarat és jó pihenést kívánok. 
 

            Nagy Pál polgármester 

 
 
 
 

             
 

Vážení Čitatelia, milí Čiernobrodčania! 
 

                           V minulom čísle časopisu  som Vám písal o kontrolórke, ktorá sa nevyzná vo svojej  
robote. Od 1. mája zo zdravotných dôvodov odstúpila z tejto funkcie, ale v ostatných 
obciach, kde zastávala túto funkciu,zotrvala. Do vydania týchto novín už bude známy 
nový kontrolór, ktoré si budú môcť vybrať zas poslanci. 

                          Radosť roku 2018 je, že máme podpísanú zmluvu na výstavbu ďalších dvoch 
nájomných bytových domov. Získame dotáciu vo výške 310.000,-€, ktoré nemusíme vrátiť a pre vás ako 
obyvateľov budú k dispozícii nové byty. 
              Tento mesiac sa otvorí nová predajňa COOP Jednoty v centre obce, ktorým dúfam, že dôjde k oživeniu 
centra a samozrejme aj skrášleniu okolia. 
              V letných mesiacoch začneme zatepľovať a opravovať fasádu základnej školy. Prispejeme k zlepšeniu 
tepelno-technických vlastností stavby. 
              Za sebou máme Deň matiek, Deň učiteľov a v neposlednom rade Deň detí. Všetky akcie prebehli 
v poriadku, deti recitovali, spievali a tancovali. Patrí chvála učiteľom, ktorí nacvičili s deťmi pestrý program. 
Zaujali širokú verejnosť a pobavili publikum zaujímavým programom. 
              Štvrtého júna sme s deťmi Základnej školy s VJM navštívili priateĺskú obec Pest-Taksony, kde opäť 
deti reprezentovali našu obec vystúpením pri príležitosti spolupatričnosti maďarského národa a zaspomínali na 
krivdy Trianonu. Pri tejto príležitosti sme navštívili Parlament, za čo ďakujeme starostovi a vedeniu obce Pest-
Taksony. 
             Čaká nás ešte XX. Obecný deň, ktorý dúfam zaujme bohatým programom. Teším sa na vás a verím, že 
zažijeme príjemný obecný deň v kruhu priateľov a známych a hostí, ktorí k nám zavítajú. 
             Prajem Vám príjemné a pokojné dovolenkové obdobie.  

         Ing. Pavel Nagy, starosta obce 
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Akik 2018. április 1. és június 30. között  töltötték be a 10., 20., 30., 40., 50., 

60., 65., 70., 75., 80. és 85. életévüket /  Občania, ktorí  v období od 1. apr.  do 

30. júna 2018 dovŕšili 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80 a 85 rokov. 

 Renczesová Viktória, Rigó Róbert, Kovács Fruzsina 

 Sláviková Annamária, Halagová Ildikó Elisabeth, Blchová Štefánia 

 
Duba Viktor, Ciglanová Mineta, Tóthová Alexandra, Mészáros Dávid, Mgr. Juhász 
Gregor, Ötvösová Linda, Bergendi Ladislav, Sercel Katalin, Megóová Beata 

 
Halász Norbert, Prágai Adrián, Kovács Kristián, Ivančík Peter, Kelecsényiová Renata, 

Rences František, Kelecsényi Csaba, Tóthová Klaudia, Szolgai Imrich, Popluhár Andrej, 
Šercel Kristián  

 Karvai Jozef, Melišek Róbert, Ing. Gaľa Martin, Ing. Pappová Mária, Matula Ľubomír, 
Bondorová Judita, Fazekašová Anita, Kürtösyová Ingrid, Ötvös Ladislav, Kürtösy Juraj   

 Nagyová Helena, Nagyová Šarlota, Galambosová Magdaléna, Machata Tibor, Rovensky 
Ladislav 

 
Kováčová Alžbeta, Deák Daniel, Modrócký Andrej, Lošonszká Margita 

 
Szolgaiová Anna, Koller Štefan, Kozmérová Júlia  

 
Kreizingerová Alžbeta, Bodriová Margita, Novánszky Jozef 

 
Modrocká Gizela, Mezeiová Alžbeta 

 
Kelecsényiová Valéria 

 

 
 

 
 

 
 

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

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Községi hírszolgálat Obecné informácie 

A GYERMEKÁLDÁSHOZ SZÍVBŐL GRATULÁLUNK, GYERMEKÜK FELNEVELÉSÉHEZ SOK EGÉSZSÉGET, ERŐT 

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

Morva Armín     Bianka Morvaová  és/a  Peter Morva 
Putyerová Miriam    Mgr. Veronika Putyerová és/a János Putyera 
Tamás Áron Serczel    Andrea Mázsárová és/a Tomáš Serczel 
Emily Bedecsová    Anita Királyová és/a Ivan Bedecs 
Mia Kubáňová    Miriama Kubáňová és/a Martin Kubáň 
Alex Tóth     Adriána Gombosová és/a Róbert Tóth 
Štefan Anton Darovec   Žaneta Farkasová és/a Martin Darovec 
   

 
 

   Kerek születésnapjukat ünneplő lakosaink / Naši jubilanti : 

 

Nagy örömmel köszöntjük újszülötteinket      /  Vítame  novorodencov : 
akik 2018. április 1.  és június 30-a között születtek:     ktorí sa narodili medzi 01.04.2018 a 30.06.2018 

 

JUBILEUMUKHOZ GRATULÁLUNK!    
GRATULUJEME K VÁŠMU JUBILEU! 
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    Házasságot kötöttek:                    Manželstvo uzavreli : 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. ápr. 1. és június 30. között      Medzi 01.04.2018 a 30.06.2018 

örökre eltávozott közülünk:            nás navždy opustil : 

 

NYUGODJANAK  BÉKÉBEN. ČESŤ ICH PAMIATKE. 

 

 

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 
 

           Halászová Katalin    és/a     Göndör Attila 
   

 
 

- Kelecsényiová Margita  született/rod. Olaszová    - 85 éves/rokov    
- Lukovičová Agneša született/rod. Drozdová      - 95 éves/rokov         

 
 

ÉRTESÍTÉS 
 

Értsítjük a lakosságot, hogy a szolgáltatási udvar 
2018 júniusától a következőképpen van nyitva: 
 

Szerdánként 15:00 –től  20:00  óráig 
Szombatonként pedig reggel 8:00 – tól  12:00  óráig  
 

Az udvarba a lakosok hozhatnak nagyméretű 
hulladékot, mint pl. szekrényeket, ágyakat, 
szőnyegeket, parkettet, kertekből származó 
zöldhulladékot, faágakat, elektronikai hulladékot, 
pl. hűtőket, sütőket, TV, hajszárítókat, 
akkumulátorokat  és egyebeket. 
 
 
 

OZNAM 
Oznamujeme obyvateľom, že od júna bude dvor 
prevádzkarne otvorená nasledovne: 
 
Streda:     od  15:00  do  20:00 
Sobota:    od  08:00  do  12:00 
 
Počas tej doby môžu občania priniesť do dvora 
veľkoobjemový odpad, ako napr. skrine, koberce, 
pvc, postele, zelený biologický odpad zo záhrad, 
elektroodpad, použité šatstvo, obuv a iné. 
 

FELHÍVÁS 
 

Kérjük kedves lakosainkat, hogy akik rendelkeznek 
a 70 éve történt lakosságcserét dokumentáló 
fényképpekkel esetleg iratokkal, legyenek szívesek 
ezeket beszolgáltatni a községi hivatalba. 
Szeretnénk őket felhasználni a 2018. szeptember 
15-én tartandó megemlékezésen. 
Együttműködésüket előre is köszönjük. 

 

 

 

VÝZVA 
 

Žiadame občanov, ktorí majú k dispozícii fotky resp. 
písomnosti dokumentujúce vysťahovanie občanov 
z roku 1947-48, aby ich doniesli na miestny obecný 
úrad. Radi by sme ich použili pri príležitosti 
spomienkovej slávnosti, ktorá sa bude konať dňa 15. 
septembra 2018. 
Za Vašu spoluprácu vopred ďakujeme. 

Községi hírszolgálat Obecné informácie 

mailto:vizkeletiujsag@gmail.com
mailto:vizkeletiujsag@gmail.com
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Mint már több évre visszamenőleg, idén is 

Comenius születésnapján, március 28-án köszöntötte 

falunk polgármestere a községünkben tanító, illetve a már 

nyugalmazott pedagógusokat.   

Nagy Pál a köszöntő beszédében e szavakkal 

illette a padagógusi tevékenységet: 

„Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, hiábavaló 

erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi ajándék, kellemetlen 

és kellemes dolog éri az embert. Nincs még egy munka, 

ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó, vagy jókor 

kimondott szónak, esetleg egy-egy rosszul, vagy rosszkor 

mondott szónak. Nincs munka, amely ennyi azonnali  

 

sikerrel kecsegtet és nincs egyetlen munka sem, amelynek 
a valódi hasznát csak évek, esetleg évtizedek múlva 
láthatjuk.“ 
 A köszöntéshez csatlakoztak a helyi óvoda, 
a magyar tanítási nyelvű alapiskola és a szlovák tanítási 
nyelvű alapiskola diákjai is, akik rímekbe foglalva 
mondtak köszönetet a tanárok és nevelők fáradhatatlan 
munkájáért. 

A polgármester Vízkelet Község nevében 
köszönetét fejezte ki a pedagógia és nevelés terén végzett 
áldozatos és hatékony munkájukért. Tiszteletét  virág és 
köszönőlevél átadásával fejezte ki.  
 

 

Tanítónap 

Deň učiteľov 
Ako už viac rokov dozadu, aj tento rok pri príležitosti 

narodenia sa Jana Amosa Komenského, dňa 28. marca starosta 

našej obce  privítal pedagógov učiacich v našej obci a pedagógov 

na dôchodku, aby spoločne mohli osláviť Deň učiteľov. 

Prítomným učiteľom veľkú radosť spravili deti z miestnej 

škôlky, základnej školy s VJM a základnej školy s VJS, ktorý im 

na poďakovanie za ich neúnavnú prácu recitovali básničky. 

Starosta obce sa poďakoval prítomným pedagógom za ich 

zodpovednú a namáhavú prácu, ktorou vychovávajú a vzdelávajú 

naše deti, aj keď nie vždy sa im za to dostáva adekvátne uznanie. 

Na znak svojej vďaky a úcty, pedagógom odovzdal 

ďakovný list a kvety. 

Kováč Marcela 

A fotókat kovács Éliás Csilla készítette 



           Vízkeleti Újság  / Obecné noviny        VII. évfolyam/ročník                                          2. szám/číslo 
            

 
 

7 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentovics Éva: Elmesélem, hogy szeretlek 

Mikor járni tanítottál, lehajoltál hozzám. 

Azt súgtad, hogy: drága kincsem… s megcsókoltad 

orcám. 

Ölelgettél, cirógattál, ápoltad a lelkem. 

Kedves szóval terelgettél - bármi rosszat tettem. 

Oly sok éjjel virrasztottál kívánságom lesve. 

Álmot hozó meséd nélkül sose múlt el este. 

Beszédre is tanítottál - szívesen mesélek. 

Elmesélem e szép napon, hogy szeretlek téged. 

Ahogyan a barna mackók szeretik a mézet, 

Édes, drága jó Anyácskám úgy szeretlek téged. 

 

 

 

 

 

 

ANYÁK NAPJA 
Régi szép szokás Vízkeleten, hogy minden év 

májusában az Anyák napja alkalmából felköszöntjük az 
édesanyákat, a nagymamákat.  
Ez idén sem volt másképp. Vízkelet Község Önkormányzata 
a helyi alapiskolákkal és óvodával karöltve 2018. május  13-án 
tartotta meg az Anyák napi ünnepséget a helyi kultúrházban. 
A jelenlévőket községünk polgármestere üdvözölte. 
              Az óvodás és iskolás gyerekek már hetekkel ezelőtt 
szorgalmasan készültek erre a napra, nap mint nap próbáltak, 
hogy édasanyjukat, nagymamájukat méltóképpen 
köszönthessék. Mikor elérkezett a pillanat, felálltak a színpadra 
és  versekkel, énekekkel, valamint tánccal kedveskedtek az 
anyukáknak, nagymamáknak, akik  csemetéiket látván, 
büszkén, örömkönnyekkel a szemükben figyelték, nézték és 
tapsolták végig az szép ünnepi műsort. 

A műsorszámok betanításáért köszönet az óvodás és 
iskolás tanító néniknek. 

Az ünnepség végeztével a képvislő-testület férfi tagjai 
egy-egy szál rózsával köszöntek el a jelenlévő hölgyektől, 
anyukáktól, nagymamáktól. 

Kováč Marcela 

Tudtátok? 
Az anyák napja világszerte ünnepelt nap, amelyen az 

anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és 
más napokon ünneplik, a legtöbb országban ez az ünnep 
májusra, ezen belül a legtöbb helyen május második 
vasárnapjára esik. Magyarországra az ünnep ötletét Petri 
Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából, és a legelső 
anyák napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár 
foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot 
a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel, és 
megtették az előkészületeket az anyák napja országos 
bevezetésére. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a 
hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. 
                                              (forrás: Wikipédia) 
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ANYÁK NAPJA 

A fotókat R. Škodák készítette 
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Katona Pál  

 Makó egyik csendes, kertvárosi utcájában, a város 

nyüzsgésétől távol található Katona Pál tisztelendő úr 
portája. Vízkelet neves szülötte úgy határozott, ide vonul 
vissza, itt tölti majd nyugdíjas éveit. Nem vett végleges 
búcsút híveitől, csak elköszönt, jelezve, azok előtt, akik 
igénylik a lelki segélyt, háza bármikor nyitva áll. „Most már 
főállású nyugdíjas vagyok, de életem végéig pap maradok” 
– hangoztatja. A technika vívmányait nem utasítja el. Bár 
egészsége már megroppant, kiterjedt kapcsolatait 
elektronikus úton, a számítógép segítségével ápolni tudja. 
Gondolatait, eszmefuttatásait gyakran írásba foglalja. 

Kitartani a hitben, szeretni a Jóistent, ápolni, 

megtartani a hagyományos családmodellt és erkölcsi 

rendet – ezt tartja a hívő ember legfőbb küldetésének. 

Pál atya takaros vidéki házát tágas udvar öleli 

körül, hátulról kotkodácsolást hallani, ami mindenki 
számára egyértelművé teszi, hogy a ház gazdája falusi 
gyökerekkel rendelkezik. Makónak ezen a pontján mintha 
megállt volna az idő. Járműveket csak hébe-hóba látni, a 
jótékony csendet legfeljebb madárfütty vagy kutyaugatás 
töri meg. Ideális hely ez azok számára, akik csöndre, 
nyugalomra vágynak. Amikor Nagy Pál polgármester, 
Horváth István alpolgármester, Pék Éva, Halag György és 
Kozma Géza, Vízkelet krónikásának társaságában 
felkerestem otthonában a falu díszpolgárát, odakünn már 
javában pompáztak a tavasz első virágai, a levegőben pedig 
bódító akácillat érződött. Makón hetekkel korábban köszönt 
be a tavasz, mint a mátyusföldi falvakban. Bizony, ilyen 
nagy a két hely közti távolság. 

Katona Pál mindig örül, ha szülőföldjéről 

felkeresik. Kicsit olyan ez számára, mintha visszalépne az 
időben addig a napig, amíg rendezett élete fel nem fordult. 
Mindehhez elég volt egy szűkszavú levél. Egy értesítés, 
amely gyökeresen megváltoztatta Katonáék életét. A 
csehszlovák hatóság tudomásukra hozta, hogy távozniuk 
kell az országból. Az elkövetkező évek bizonytalanságban 
teltek el, mert nem telepítették ki azonnal a családot. Ennek 
következtében megtapasztalták azt a megaláztatást is, amit 
a jogtalanság évei alatt a felvidéki magyaroknak el kellett 
szenvedniük. 

A család végül öt marhavagonnal indult útnak 

Magyarországra. Két hétig zötykölődtek, idegtépő 
bizonytalanságban, míg megérkeztek új lakóhelyükre, 
Pitvarosra. A szülőket nyomasztotta az óriási távolság. 

 

Másokhoz hasonlóan ők is kilincseltek a hivataloknál, 
leveleztek a hatóságokkal, megpróbálták elérni, hogy 
közelebb települhessenek a szülőföldhöz. Mindhiába. 
Végül beletörődtek abba, hogy életük felett csak részben 
van hatalmuk. Helyzetüket az is nehezítette, hogy más 
vallású, más kultúrájú és a felvidékitől eltérő 
hagyományokkal rendelkező közösségbe kellett 
beilleszkedniük. Kezdetben ez szinte lehetetlennek tűnt. 
Hosszú időnek kellett eltelnie, amíg a képzeletbeli falak 
Pitvaroson leomlottak. Katona Pál ma már 

sorsszerűséget lát mindebben. Úgy véli, a kitelepített 
felvidéki iparosok, jómódú gazdák, a Magyarországra 
üldözött értelmiségiek, a korábbi munkahelyükről 
elbocsátott magyar nemzetiségű hivatalnokok 
„termékenyítően” hatottak Magyarország kevésbé fejlett 
régióira. „A haladás előmozdítói voltak” – állítja. 

Maga Katona Pál is aktív közösségformáló 

szerepet töltött be azokban a helységekben, ahol 
tevékenykedett. Nagy vágya volt a tanítás, és ezt az 

álmát megvalósította. Fiatal papként cserkészeket 
nevelt, hazai és külföldi zarándokutakat szervezett, 
később katolikus egyházi iskolák alapításában működött 
közre, fiatalokat oktatott, könyveket írt. Élete tele volt 
meglepő fordulatokkal, váratlan eseményekkel. Ilyen volt 
többek között VI. Pál pápával való találkozása is. Ezekről 
az eseményekről szívesen beszél, miként a vízkeletiekkel 
kapcsolatos emlékeiről is. Azt mondja, emlékszik a 
faluban minden házra, minden játszótársra, a velük vívott 
labdaháborúkra, és örökre hálás Uhlárik tanítónőnek a 
titokban, magyar nyelven kapott vallási oktatásért. Tudja, 
hogy Mátyusföldön vannak az ő gyökerei, itt van az ő 
hazája. Ezt semmilyen hatalom önkényesen nem 
változtathatja meg, mert ez olyan igazság, amely a 
lélekben lakozik és a szívben. 

Ez úton mondok köszönetet Katona Pál 

tisztelendő úrnak, hogy megosztotta velem emlékeit, és 
beleegyezett abba, hogy ezek megjelenjenek  az 
erőszakosan deportált és kitelepített vízkeletieknek 
emléket állító könyvben. Az atya mélyen megbúvó 
emlékeinek felidézésében nagy segítségemre volt Kozma 
Géza és Halag György. 

Horváth Gabriella 

 

 

visszavonult 

 Foto forrás: Makó híradó 



           Vízkeleti Újság  / Obecné noviny        VII. évfolyam/ročník                                          2. szám/číslo 
            

 
 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyermeknapi örömök 

 
Égető nyári meleg köszöntötte ünnepnapjukon - 

június 1-jén - a vízkeleti gyermekeket. 
             Ezen a napon minden róluk szólt és értük volt, 
s hogy a gyermeknapi örömök fokozva legyenek, Vízkelet 
Község Önkormányzata szórakoztató játékokra hívta a 
kicsiket és a nagyokat a helyi alapiskola előtti parkba. 

A délutáni órákra szervezett sok színes program 
jókedvet és vidámságot szolgáltatott, a rendezvény egész 
ideje alatt bohóc mókamester - lufiból hajtogatva 
a gyerekek kívánságait - szórakoztatta az idelátogatókat. 
A gyereksereg azonnal „hatalmába vette“az óriási légvárat, 
a kisebb-nagyobb ugrálóvárakat, melyek évről-évre 
kihagyhatatlan élményt nyújtanak. Élvezetes időtöltésnek 
bizonyult - főként a fiúk számára - szumó játékruhába bújva 
összemérni egymás erejét, látványos szórakozást biztosítva 
ezzel a játékszőnyegen kívül álló nézőknek is. 
A helyi óvoda és alapiskola pedagógusai által kialakított kis 
játékmezőkön a barátok próbára tehették fürgeségüket és 
erejüket az örök kedvenc kötélhúzásban és kosárra 
dobásban, majd pihenésképp a lányok gyöngyfűzésben, 
a tanító nénik arcfestésben ügyeskedtek; a fiúk 
halvadászatban remekeltek. 

A tikkasztó hőségben a szervezők gondoskodtak a 
frissítőről és a harapnivalóról, s természetesen nem 
maradhatott el a sok-sok édes finomság! 

A gyermeknapi vidámságok sorát zárva, Benes 

Ildikó és Pőthe István színművészek az „Adok neked 

valamit“ című zenés-táncos műsorukkal kalauzolták el 

az ünnepelteket és felnőtteket egy képzeletbeli utazásra, 
úti célul választva a sokak által imádott Balatont és 
állatkertet. A közösen töltött délután kellemes élményei 
fokozták a hangulatot a további családi ünnepléshez a nap 
hátralevő részében. 

Minden gyermek és szülő számára - a születés 
pillanatától kezdve -  megismételhetetlen a varázsa az 

együtt töltött időnek, hiszen a szívből fakadó szülői 
szeretet a legnagyobb kincs, s mert „gyermekek 
jelenlétében meggyógyul a lélek“. Ők „vétek nélkül valók“, 
adnak nekünk „sok ölelést, őszinte mosolyt, 
csilingelő kacajt, és sok tiszta kedves szót.“ Mindazonáltal 
fáradhatatlan tettrevágyásuk, a határok feszegetése közbeni 
csínytevéseik a gyereknevelés mindennapi kemény 
próbatételei, amire gyakran jön a ború  ...  ám egy 
lélegzetvétel elég, s a borút váltja a derű, hiszen amit a szülő 
ilyenkor lát, az nem más, mint saját gyermekkorának 
tükörképe. 

Nemes szülői feladat elültetni bennük a szépet és 
a jót, hogy ebből táplálkozva életük legyen tartalmas és 
lélekben gazdag. Erős gyökereket adni, és a családi fészek 
melegét, hogy innen majd egyszer kirepülve szabadon 
szárnyalhassanak, és ide mindig szeretettel és 

 

bizalommal térjenek vissza. S amikor már maguk 
formálják életüket, merítsenek abból a gyermekkori 
kincsesládából, amit szüleik és nagyszüleik megtöltöttek 
gondoskodó-, végtelen szeretettel, virágzó emlékekkel. 
Ezt kívánom a világ minden gyermekének! 
 

„A gyermek az öröm, a reménység. 
Gyenge testében van valami világi, 

ártatlan lelkében valami égi, 
egész kedves valója olyan nekünk, 

mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség." 
 (Gárdonyi Géza) 

Marafkó Mónika 
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Gyermeknapi örömök 

 

A XVII. GULYÁSFŐZŐ VERSENY VÍZKELETEN 

 
            Vízkelet Község Önkormányzata ebben az évben 
2018. június 16-án a helyi sportpályán rendezte a meg a 
hagyományos, immáron már a XVIII. gulyásfőző versenyt. 
A verseny iránt mindig nagy az érdeklődés, melyet a 
résztvevő csapatok létszáma bizonyít a legjobban. 
Manapság a versenyek reneszánszát éljük, ilyen a fent 
említett gulyásfőző verseny is.  
        A versenybe 12 csapat nevezett be. A hazai 
csapatokon kívül a magyarországi testvérközségünkből, 
Pest-Taksonyból és a diószegi Bekaert Kft-ből is részt 
vettek a csapatok  a megmérettetésen, a versenyen. 
        A szabályok szerint csak szabad tűzön, bográcsban 
elkészített ételekkel lehetett a versenyre benevezni. 
       A zsűribe a szervezők  minden csapatból egy 
tagot választottak. Az ízbírók feladata az volt, hogy 
értékeljék az egyes csapatok által elkészített gulyást. 
       A zsűri többek között pontszámokkal értékelte:  az 
étel színét, ízét, állagát, a hozzávalók puhaságát és a tálalást, 
valamint az összhatást. 
      A végeredmény:   
1.hely: VAKKANOK - Halász Bertalan csapata  

– a győztes étel  - marhagulyás- marhabelsővel, 
mely  337 pontot ért. 

2. hely: VAKKANOK - Viczén Zoltán  csapata,  
- körömpörkörttel és pacallal, mellyel a csapat  329  
pontot ért el. 

3. hely:  az U11-U13csapata lett, – mely 326 pontot kapott,  
ők őzgulyást főztek. 

                                                                                                           

 

 

SISSI a Muzsika TV-ből 

Az 1. és 2. helyet elérő csapat 

A fotókat R. Škodák készítette 
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a Nemzeti Összetartozás Napi megemlékezésről 

 
„Csak a vér s a nyelv tudja összetartani az embereket s a 

közös múlt emléke. 
Ha ez megszűnik, fölbomlik a világ.” 

Wass Albert 
 

Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának 

évfordulójára emlékező, június 4-re eső napról eddig 
diákjaink csak tőlünk, pedagógusoktól hallottak. A magyar 
Országgyűlés ezt a napot 2010-ben nemzeti emléknappá 
nyilvánította. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával 
kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett 
magyarság minden tagja és közössége része az egységes 
magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti 
összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és 
közösségi önazonosságának meghatározó eleme”. 

Az idei megemlékezés napja gyermekeink és 

kísérőik számára örök élményt nyújtó esemény lett. Június 
4-re meghívást kaptunk testvérközségünktől, 
Taksonytól, hogy a Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából közösen emlékezzünk meg a trianoni 
békediktátumról, ill. lehetőséget adtunk a két község 
gyermekeinek az ismerkedésre, közös programokon való 
részvételre annak tudatában, hogy a két község között 
folytatódjon az aktív szinten megvalósuló együttműködés, 
a jövőben a gyerekek kölcsönösen látogatják majd egymás 
rendezvényeit, esetleg közös szervezésű akciók is 
megvalósulhatnak majd.  

Alapiskolánk 25 tanulója, továbbá Egri Natália 

igazgatónő, Erdélyi Tünde tanító néni, Sárkány Nikoleta és 
Hajdú Ilona nevelőnők, Nagy Pál polgármester, Horváth  
István alpolgármester, Kozma Géza krónikás és Horváth 
Gabriella újságírónő autóbusszal indult 2018. június 4-én, 

hétfő reggel 7 órakor Taksonyra, Magyarországra. Egy 
egész napos program részeseivé váltunk, melynek 
alkotóeleme volt a két község gyermekeinek találkozója, 
a közös programokon való részvétele, ill. ismerkedés a 
környék kulturális és történelmi emlékeivel, 
emlékhelyeivel. Az odafelé tartó úton szemügyre vettük 
Tatabánya fölé magasodó Turul-szobrot, amely a morvák 
elleni győztes csata emlékére készült, Közép-Európa 
legnagyobb madárszobra.  

Az első állomásunk Budapest volt, ahol 

megtekintettük az Országház előtti Kossuth Lajos 
teret,  az Országgyűlési Múzeumnak a magyar 
országgyűlések, illetve a parlamentarizmus történetét 
bemutató kiállítását, ahonnan földalatti folyósokon 
keresztül jutottunk be az Országház épületébe is. 
Budapesten a gyönyörű rakpartról a Kossuth Lajos tér 
északi részén található Tisza István emlékművéhez 
érkeztünk.  A tér legfontosabb épülete a Steindl Imre által 

tervezett neogótikus stílusú Országház.  Itt vártak ránk 
meghívóink, taksonyi barátaink, Olasz Erika főszervező 
és csapata. 

A nagy melegben a Parlament előtti vízjáték 

gondoskodott a gyerekek felfrissítéséről. A talajba 
süllyesztett fúvókákon keresztül a víz apró vízcseppekre 
bomlott. Ezek az apró vízcseppek igen gyorsan 
elpárologtak, miközben jelentősen hűtötték a környezetet. 
A vízcseppek a szórófejek közelében a szilárd felületen 
lecsapódhatnak, de ez a lecsapódás is nagyon minimális. 
Ahhoz, hogy valaki a szó szoros értelmében “elázzon”, 
nagyon sokáig kéne állni a vízpermetben. A gyerekek 
kedvükre szaladgáltak rajta, és fogyasztották el 
Taksonyról biztosított tízóraikat, szendvicseket.  

 
 

 

A versenyen tomboladíjakat is lehetett nyerni, melyeket 
a magánvállalkozók, valamint a községben működő szervezetek  
ajánlottak fel, többek közt a Csemadok helyi alapszervezete is. 

     A gulyásfőző versenyt a község polgármestere, Nagy Pál 

értékelte, és adta át a nyerteseknek a megérdemelt díjat. Az első díj egy 

mikrohullámú sütő, a második egy háztartási mixer, a harmadik pedig egy 

kézi morzsaszívó volt. Az első két helyezést elérő csapat, tehát 

a VAKKANOK két csapata a kapott díjakat a helyi óvodának 

adományozta. 
A verseny alatt a kultúrműsorban fellépett  SISSI, a Muzsika TV 

sztárja Nagyfödémesről, aki ismert slágerekkel szórakoztatta a közönséget 
     Kellemes környezetben, jó hangulatban zajlott az idei gulyásfőző 

verseny. 

Kozma Géza, a falu krónikása 

                                                                                                   
(A rendezvényeken készült további fényképek megtalálhatók a község 

weboldalán: www.ciernybrod.sk ) 

  

 

 

A 3. helyet elérő csapat 

Beszámoló  

 

A fotókat a szervezők készítették 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Neog%C3%B3tikus
http://www.ciernybrod.sk/
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Biztosan látott már mindenki olyan fényképet, 

amin vigyorgó turisták állnak egy rezzenéstelen arcú, 
furcsa kucsmát viselő őr mellett a londoni Buckingham 
palota előtt. Hasonló turistalátványosság fogadott minket 
is, de Pesten. Pontban 11 órakor szerencsénk volt 
megtekinteni, hogy az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest 
Helyőrség Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegységéhez 
tartozó Honvéd Díszzászlóalj díszőrsége hogyan végzi 
óránkénti katonai őrségváltását a Kossuth téren. Egyéb 
megbízásuk mellett ők látják el a Szent Korona 
protokolláris és biztonsági őrzését is, aminek szemtanúi is 
lehettünk később.  

Az Országház látogatását Pánczél Károly, 

országgyűlési képviselő biztosította. Idegenvezetővel egy 
közel 50 perces séta keretében jártuk be az Országház 
legszebb helyiségeit. A belépéskor az Országgyűlési Őrség 
biztonsági ellenőrzést végzett. A séta során az épület 
főlépcsőjét, a kupolatermet, a Szent Koronát és a 
koronázási jelvényeket, az északi társalgót, illetve a 
felsőházi üléstermet tekinthettük meg, és részesei lehettünk 
Hiller István éppen zajló előadásának is. A tárlatvezetés 
ideje alatt mindenki VOX- kihangosító készülékkel volt 
ellátva. 

Az Országház megtekintése után átmentünk a 

Dunán a budai oldalra, és egy kis hegymászással 
eljutottunk a Gellért-hegyen található csúszdaparkba, 
amelyet a Gellért Gyógyfürdő felőli oldaláról közelítettünk 
meg. Ez egy szenzációs gyerekparadicsom, amely tele van 
izgalmas csúszdákkal és játszótéri eszközökkel, mint: 
csőcsúszda, szlalomcsúszda, alacsony csúszda, széles 
hullámos csúszda, keskeny hullámos csúszda, nagykanyar 
csúszda, mászóvár, függőhíd, kilátótorony, kosárhinta, 
rugós tutaj, fedett homokozó, alagutas domb, trambulinok, 
libikóka, mászókötelek. Nagyon hangulatos, kellemes 
árnyas, kétszintes játszótér, ahol a gyerekek óriásit 
játszottak, mozogtak. Ezen a helyen még az a kisgyerek is 
jól érezte magát, aki nem feltétlenül „csúszdás típus”, mert 
őket a különféle mászókák, trambulinok és homokozó  
szórakoztatta. A felnőttek a 
Gellérthegyi Csúszdapark 
meglátogatását összekapcsolták 
egy kellemes gellérthegyi 
barangolással - körülbelül 2 
perces sétával elértük a  
Sziklakápolna fölötti részen 
található Pálosok keresztjét, 
ahonnan csodálatos panoráma 
nyílik a fővárosra. 

Délután két órakor 

elindultunk Budapestről 
Taksonyra. A helyszínen Kreisz 
László, polgármester szívélyes 
fogadtatásában volt részünk. A 
művelődési házban öltőzőt  
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      Ani sme sa nenazdali a stojíme zase pred koncom 
školského roka 2017/18. A aký bol tento školský rok?  
Odpoveď na túto otázku Vám prinesie náš článok.  
 

Čarovná noc s bratmi GRIMMOVCAMI 
       Kde bolo, tam bolo, bola raz škola, v ktorej sa už 
druhý raz konala "Čarovná noc". Žiačikovia sa do školy 
vrátili v podvečerných hodinách nabalení spacákmi a 
netrpezlivo čakali na začiatok rozprávkovej noci. Na úvod 
ich čakalo veľké  prekvapenie. Pani učiteľky im zahrali 
divadielko Janko a Marienka. Po divadielku začala noc 
plná prekvapení a zážitkov. Žiaci súťažili, riešili tajničky a 
hádanky. Následne sa do sýtosti vybláznili a do úmoru 
vytancovali. Záver bol čerešničkou na torte - hľadanie. 
 

 

Život v našej škole 

 
 

 

 

biztosítottak nekünk. Az ebéd után a gyerekek a Fő téren közös játékban 

vettek részt a Szentjánosbogár Klub tagjaival, Höchszt Erika vezetésével. 

Öt órától az öltözőben készülődtünk az esti megemlékezésre. A 

művelődési házból átmentünk a Marestli parkba, ahol egy gyors próbát 

tartottunk a helyi kórussal, mivel közös műsorszámot adtunk elő, a 

Nélküled című dalt. Már útközben a park felé rengeteg dicsérő szót 

kaptak tanulóink, ugyanis nagy sikert arattak a szép ruhájukkal, melyben 

a palotást táncoltak. Az utcákon álló, műsorra igyekvő lakosok 

mosolyogva és magasztaló szavakkal fejezték ki tetszésüket.  

Hat órakor elkezdődött a Nemzeti Összetartozás Napi megemlékezés 

műsora. Mi, pedagógusok kicsit tartottunk a műsor végbemenetelétől. A 

gyerekek az egész napi aktív időtöltés után már fáradtak voltak erre az 

időpontra. Azonban büszkék vagyunk rájuk, mert talán ennyire pontos 

lépésekkel, ilyen hibátlan koreográfiával még egy próbán sem sikerült a 

műsoruk, mint a premieren. Profi módon viselkedtek, bátran, ügyesen, 

kellő hangerővel, érthetően táncoltak, énekeltek és szavaltak. A műsor 

végeztével rengeteg gratulációt kaptunk, könnyes szemekkel jöttek 

hozzánk köszönetet mondani és örömüket kifejezni emberek, hogy 

mennyire boldoggá tettük a napjukat azáltal, hogy láthatták, a határon 

túlról jövő kicsi gyerekeinket ilyen magyarságtudatra neveljük. 

 

 

Az esti órákban érkeztünk vissza a 

művelődési házba, ahol svédasztalos 

vacsorával vártak. Átöltözés és vacsorázás 

után összecsomagoltunk, és eljött a búcsú 

pillanata 

Bízunk benne, hogy az 

együttműködésünk Taksonnyal továbbra is 
gyümölcsöző lesz, a közeljövőben újra 
ellátogathatunk majd hozzájuk, és  több 
közös rendezvényt is sikerül majd  
megvalósítanunk. 

Ha nincs összefogás, akkor a 

megoldások keresésében nincs azonos 
irányba mozdulás, akkor széthúzás van, és 
egymás ellenségeivé válunk, kárt okozunk 
önmagunknak, a magyarságnak. A határ két 
oldalán két ország – de egy nép: magyarok 
vagyunk. Egy nemzet. Ápolni, átörökíteni 
kell a hagyományt, őseink kultúráját, 
csodálatos és egyedi nyelvünket. Tanítani, 
mesélni, megbecsülni nemzeti 
történelmünket, dicsőséges és fájdalmas 
múltunkat, őrizni emlékeinket, s azt is 
továbbadni az utódoknak. Egy olyan 
országban, ahol a mi népünk a kisebbség, 
sokkal többet kell tennünk azért, hogy 
fennmaradhassunk, hogy magyarok 
maradhassunk.  

 
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában: 

Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában! 

Ámen.” 
 

Egri Natália,  

az alapiskola igazgatónője 

 

 

 

 

pokladu, ktorý bol nakoniec objavený a spravodlivo 
rozdelený. Ale nakoniec nastal čas pobrať sa do spacákov 
a prečítať si rozprávku na dobrú noc. 
DEŇ UČITEĽOV 
       Tento sviatok sa na Slovensku oslavuje 28. marca. 
Je spomienkou na narodenie J. A. Komenského. V tento 
deň kolektív pedagógov ZČ Čierny Brod prijal pozvanie 
pána starostu  na slávnostné posedenie, ktoré bolo spojené 
s malým občerstvením a kultúrnym programom. 
Návšteva Matice slovenskej a Vlastivedného  
múzea v Galante 
       V stredu 28. 3. 2018 sa žiaci I. a V. ročníka 
zúčastnili výstavy O slovenskom Homérovi, ktorá vznikla  

 

 

A fotókat Egri Natália készítette 
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pri príležitosti 190. výročia narodenia Pavla Dobšinského. 
Riaditeľka MS 
žiakov 
oboznámila zo 
životom a 
dielom P. 
Dobšinského. 
Výstava bola 
doplnená o 
rozhlasovú  

rozprávku Mlynček. Následne sa žiaci presunuli do 
hrnčiarskej dielne, kde mali možnosť vidieť hrnčiarsku 
hlinu, vypaľovaciu pec aj množstvo pekných výrobkov. 
Ďalšou zastávkou bolo Vlastivedné múzeum, v ktorom mali 
žiaci možnosť okúsiť veľkonočné tradície. Prváci vyrobili z 
papiera a pierok pekných vtáčikov a maľovali vajíčka. 
Piataci si vyskúšali zdobenie kraslíc voskom a prilepovaním 
bavlnky. Žiaci mali možnosť pozrieť si aj výstavu venovanú 
Avarom a Slovanom žijúcich na našom území.  
Návšteva Divadla Andreja Bagara v Nitre 
       Vo štvrtok 12. apríla sa žiaci I. – IV. ročníka 
zúčastnili divadelného predstavenia Kráska a zviera v 
Starom divadle Karola Spišáka v Nitre. Príbeh o čistej a 
úprimnej láske, ktorá prekoná všetko, čo jej nepraje, sa 
žiakom veľmi páčil a z divadelnej sály odchádzali plní 
nadšenia.  

DEŇ NARCISOV 
       Tak ako ostatné roky, aj tento rok sa 13. apríla 
naša škola zapojila do dobročinnej zbierky pod názvom  
Liga proti rakovine. „Deň narcisov“, ako ho každý  
pozná, dopadol 
veľmi úspešne. Od 
rána prispievali do 
pokladničky malí, 
veľkí, rodičia, starí 
rodičia, žiaci, 
občania obce, 
podnikatelia 
zamestnanci školy 
– v podstate každí s  
dobrým srdcom a neľahostajní voči iným. Touto cestou 
sa chceme poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli. 
Nám spríjemnili deň milým slovom, iným – 
odkázaným na druhých – pomohli finančne v boji proti 
zákernej chorobe zvanej rakovina. Vyzbieraná čiastka 
vôbec nebola malá – 315,98€. ĎAKUJEME!!! 
Zápis prváčikov 
        S veľkou radosťou Vám môžeme oznámiť, že 
vo štvrtok 12. 4. 2018 sme do prváckej triedy 2018/19 
zapísali 14 nedočkavých prváčikov. Všetky deti boli 
plné očakávania, niektoré smelšie, iné trochu bojazlivé, 
ale všetky boli veľmi zvedavé na svoju pani učiteľku, 
nových priateľov a spolužiakov. 

 
 
 

Gyermeknap 

Vážení rodičia, 
naše  slová 
"putujú" aj  k Vám. 
Chceli by sa Vám 
všetkým úprimne 
poďakovať za 
dôveru, ktorú ste 
prejavili našej škole 
zápisom svojich detí 
do našej prváckej 
triedy. 
ZLATÝ SLÁVIK 
       19. apríla sa 
v našej skole 
uskutočnil I. ročník 
speváckej súťaže 
pod názvom Zlatý 
slávik. Súťažilo sa v 
3. kategóriách: 
1. kategória - 1. a 2. ročník - S. Kadlečíková /1. 
ročník/ s piesňou Prosil líšku vĺčik 
2. kategória - 3. a 4. ročník - S. Kelecsényová /4. r s 
piesňou Spievanky, spievanky 

3. kategória - 
II. stupeň - S. 
Greco /5. roč-
ník/ s piesňou 
Za čo tí voly 
Víťazi dostali 
vecné ceny, 
ale drobné od-
meny sa ušli  

každému súťažiacemu. 
Exkurzia do BOJNÍC 

       27.4.2018 naši žiaci V. - IX. ročníka absolvovali 

užasnú exkurzia. Medzinárodný festival duchov a 

strašidiel patrí medzi divácky najúspešnejšie podujatia 

realizované v priestoroch Bojnického zámku. V roku 2018 

uviedlo múzeum už v poradí 25. ročník. Jubilejného 

ročníka pod názvom Vládca času sa zúčastnili aj naši žiaci. 

Herci žiakom predstavili historický príbeh o boji s 

časom, s vlastnými pokušeniami a strachom. Príbeh bol 

postavený na autentických prvkoch nazerania do hĺbky 

ľudskej duše hľadajúcej pokoj a spásu. Prostredníctvom 

strhujúcej dejovej linky a subjektívnych strašidelných 

fabulácií sme sa pokúsili i my nájsť odpoveď na otázku, či 

je vôbec možné, zvíťaziť sám nad sebou. Exkurzia 

pokračovala návštevou ZOO. Táto zoologická záhrada je 

najstaršou a najnavštevovanejšou ZOO na Slovensku. 

Žiaci si so záujmom prezreli expozície našich aj 

exotických druhov živočíchov. Na záver sme si nakúpili 

drobné suveníry, ktoré nám budú pripomínať tento super 

deň. 
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DEŇ ZEME      
           V mesiaci apríl nás čakalo aj veľa iných významných 
dní. Takým bol aj 22. apríl, ktorý slávi naša matička Zem. 
Ľudstvo ju od nepamäti ničí, nielen svojím postojom k 
životnému prostrediu, ale aj myslením. My sa snažíme toto 
myslenie u našich žiakov zmeniť a viesť ich k ochrane 
životného prostredia. Preto sme sa v tento deň „vybehli“ so  

žiakmi II. stupňa do 
areálu školy, no i 
blízkeho okolia a 
pozbierali odpadky, ktoré 
neskončili v smetných 
nádobách. Vyčistili sme 
si okolie a samotné deti 
uznanlivo súhlasili, že 
také čisté prostredie 

sa im páči omnoho viac. Vedia, že aj ony sa dokážu bez 
námahy podieľať na krajšom zajtrajšku. Žiaci I. stupňa 
poňali Deň Zeme z iného pohľadu. Vedia totiž, že použité 
predmety je možné triediť, následne recyklovať a môžu byť 
využité na výrobu nových predmetov. Vytvorili nám krásnu 
výstavku, v ktorej nebola núdza o separovaný odpad.  
Súčasťou Dňa Zeme bol aj ZBER PAPIERA. Mnoho žiakov 
a rodičov prinieslo nepotrebný použitý papier, ktorý sa 
zhromažďuje v zbernom kontajneri vedľa školy.  
Exkurzia do jaskyne DRINY 
       Jarné počasie je predurčené na turistiku a 
vychádzky. Aj žiaci I. stupňa sa nevedeli dočkať, kedy sa 
znovu niekam vyberú. 9. mája, v rámci Dňa Zeme, všetci 
žiaci I. – IV. ročníka navštívili jedinú sprístupnenú jaskyňu  
na západe Slovenska – 
jaskyňu Driny. Žiakov 
upútala svojou veľmi 
bohatou kvapľovou 
výzdobou, dobre ukrytou v 
úzkych puklinových 
chodbách. Najväčším 
prekvapením boli netopiere, 
ktoré im prelietavali počas 
prehliadky ponad hlavy. 
Cestou späť sa zastavili pri 
náučných tabuliach, kde si  
zopakovali vedomosti z prírodovedy a vlastivedy.  
ŠKOLSKÁ AKADÉMIA 

       Slávnostná 
školská akadémia je 
už pravidelnou 
súčasťou školského 
roka na Základnej 
školy v Čiernom 
Brode. Tohtoročná 
sa uskutočnila 11. 
mája. Program  

akadémie otvoril riaditeľ školy F.Klotton. Počas nej  svoj 
program rodičom, starým rodičom i priateľom školy  
predviedli žiaci zo všetkých tried.  
ĎAKUJEME všetkým hosťom, ktorí sa prišli pozrieť a 
povzbudiť svoje detičky.  Zároveň ĎAKUJEME aj za  
 
 
 
 
 
 

 

finančný príspevok, ktorý sa v tomto roku vyšplhal na 342 
€ a bude využitý v prospech žiakov. 
HRAVÁ FYZIKA 
       Dňa 14. 5. sa uskutočnila na našej škole už po 
druhýkrát ADRENALÍNOVÁ SHOW fyzikálnych 
pokusov pod vedením p. Márie Fekečovej z Levíc pre 
žiakov II. stupňa. V tomto 45 minút trvajúcom programe 
boli žiakom interaktívnou formou predvádzané fyzikálne  
pokusy s odborným výkladom. 
Žiaci sa dozvedeli o vlastnostiach 
suchého ľadu a jeho využitia. 
Zopakovali si vlastnosti kvapalín 
a plynov. Žiaci sa osobne zapájali 
do pokusov, čím bola celá akcia 
pre nich atraktívnejšia. Žiaci I. 
stupňa sa mali zúčastniť 
„bublinkovej show“, ale pre 
nepriazeň počasia sa nemohla 
uskutočniť, ale bola im 
odprezentovaná adrenalínová  
show pre II. stupeň. Pre mladších žiakov bol však program 
prezentovaný hravou formou. Žiakom sa show veľmi 
páčila a v pamäti im určite zostane mnoho adrenalínových 
zážitkov. 
MDD v našej škole 

        Hoci majú 
detičky svoj sviatok 1. 
júna, my sme tento rok 
sviatok oslávili trošku 
skôr, a to už 29. mája. 
Žiaci súťažili na 
niekoľkých 
stanovištiach v 
športových i 
vedomostných  

súťažiach. Za ich zvládnutie obdržali tzv. SMILE COINY,  
za výmenu ktorých 
získali hodnotné 
darčeky. Tento deň nás 
navštívil aj chovateľ 
dravých vtákov pán D. 
Danko, ktorý deťom 
porozprával o chove a 
živote dravcov. Svoje 
slová spestril ukážkou 
práce s dravými vtákmi.  
ŠKOLA V PRÍRODE ČERTOV 

      Aj tento rok 20 
žiakov I. stupňa 
zažilo úžasných päť 
dní  v Škole 
v prírode – Čertov.  
Vybavenie 
ubytovacieho 
zariadenia Hotel 
František a krásna 
príroda im poskytli 
množstvo aktivít  
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– plávanie, turistiku, futbal, poznávanie rastlín, živočíchov  

a v neposlednom 

rade aj zoznámenie 

sa s deťmi z inej 

školy.  Posledný 

deň pobytu dostali 

žiaci od pani 

učiteliek odmenu,  

v podobe návštevy 

MINIFARMY 

v Lubine.  

 

 
 

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV  

      V školskom roku 2017/18 naši žiaci zaznamenali 

mnohé úspechy a umiestnili sa na popredných miestach vo 

vedomostných, ale aj športových súťažiach: 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 

Laura Kyselová /8. roč./  

              - 1. miesto v okresnom kole  

              - 1. miesto v krajskom kole 

              - úspešný riešiteľ celoslo- 

venského kola - kategória C projekto- 

vá časť 

Manuel Varga /8. roč./  

              - 2. miesto v okresnom kole 

              - úspešný riešiteľ krajského  

kola - kategória C teoreticko-praktická časť 

PYTAGORIÁDA 

Adam Filo /5. roč./ 

             - úspešní riešiteľ okresného kola - 5. miesto 

Matej Radačovský /3. roč./  

              - úspešný riešiteľ okresného kola - 7. miesto 

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ 

"Čaro našej prírody" - kategória C  Sofia Ulrichová /7. 

roč./ - 1. miesto 

"Čaro našej prírody" - kategória C  Dárius Lelkeš /2. roč/     

- 2. miesto 

 

 

 

 

 

 

MLADÝ ZÁHRADKÁR 

Liana Kutáková 

/6. roč./ -  2. 

miesto okresného 

kola 

Liliana Lošonská 

/6. roč./ - 3. 

miesto okresného 

kola 

postup do  

celoslovenského kola 

PYTAGORIÁDA 

S. Kelecsény /4. roč./ - úspešný riešiteľ školského kola 

N. Veselovská /5. roč./ - úspešný riešiteľ školského kola 

S. Filo /7. roč./ - úspešný riešiteľ školského kola 

M. Varga /8. roč./ - úspešný riešiteľ školského kola 

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ 

"Čaro našej prírody" 

E. Reháková /2. roč./- účasť 

M. Vulganová /6. roč./ - účasť 

S. Kelecsény /2. roč./ - účasť 

K. Nagy /2. roč./ - účasť 

"Vesmír očami detí" 

S. Kelecsény /4. roč./ - účasť 

N. Mareková /4. roč./ - účasť 

P. Sokol /5. roč./ - účasť 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 

S. Filo /7. roč./ - úspešný riešiteľ okresného kola - 

kategória D teoreticko-praktická časť 

V. Bonková /9. roč./ - úspešný riešiteľ okresného kola - 

kategória C teoreticko-praktická časť 

R. Škodák /8. roč./- úspešný riešiteľ okresného kola - 

kategória C teoreticko-praktická časť 

KLOKAN 

M. Radačovský /3. roč./ - školský šampión 

EXPERT GENIALITY SHOW 

D. Vanek /7. roč./ - 654. miesto z 10 000 žiakov 

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA  

okresného kola sa zúčastnili: S. Mitzová /5. roč/, S. Filo 

/7. roč./, R. Škorvánek /8. roč./, 

D. Neštiak /8. roč./, N. Petreková /8. roč./ 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE 

ATLETIKA cezpoľný beh:  

M. Tanková /7. roč./ - účasť 

M. Kubíková /8. roč./ - účasť 

FUTSAL: 

žiaci /7. - 9. roč./ - 2. miesto 

MALÝ FUTBAL CUP ZŠ: 

žiaci /5. - 9. roč./ - 3. miesto 

MALÝ FUTBAL MLADŠÍCH ŽIAKOV ZŠ - Školský 

pohár SFZ:  

žiaci /5. - 6. roč./ - 3. miesto v okresnom kole 

MINIFUTBAL ŽIAKOV A ŽIAČOK ZŠ - 
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McDONALDS CUP: 

žiaci a žiačky /2., 3., 4. roč./ - 2. miesto 

PREHADZOVANÁ 3 proti 3:  

žiaci a žiačky /4. roč./ - 1. miesto v okresnom kole 

žiaci a žiačky /4. roč./ - 2. miesto v obvodnom kole 

VYBÍJANÁ: 

žiačky /5. a 6. roč./ - 2. miesto v okresnom kole 
 

A hoci nám do konca školského roka chýba iba 

mesiac, naša škola nezaháľa a má pripravených ešte 

niekoľko zaujímavých podujatí: 

Žiaci II. stupňa sa zúčastnia Dudvážskych športových dní  

v Sládkovičove. 

Čaká nás aj obľúbený Turnaj troch obcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 - 24. 6.  žiaci II. stupňa a dvaja pedagógovia, p. riaditeľ  

Klotton a p. u. Fehér, navštívia spriatelenú škole v Ruskom 

Sele, kde predvedú krátky kultúrny program a rozvinú naše 

priateľské vzťahy. 

A samozrejme na konci školského roka nemôžu chýbať 

školské výlety. Jedni poputujú do Bratislavy, iní zase na 

výlet do Bojníc. 

 A celkom na záver nám dovoľte, aby sme sa poďakovali 

za spoluprácu našej milej kolegyne Zuzke Grellovej, ktorá 

na konci tohto školského roka odchádza do zaslúženého 

dôchodku. 

 

Mgr. Martina Funtalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesevilág óvodánk programjának a lényege: 

mese nélkül nem telik el egyetlen nap sem az óvodánkban. 

Mesék segítségével nemcsak a néphagyományokat hozzuk 

közelebb a gyermekekhez, de mesével nevelünk is. Hiszen 

a mesében mindig győz a jó, az igazság, a mesének mindig 

van erkölcsi, nevelő tanulsága. Szeretjük is a meséket. 

Nem csoda hát, hogy gyerekeink nagy izgalommal 

várták a pozsonyeperjesi Mesevarázs Bábszínház kedves 

előadóit, akik bábjáték-füzérrel érkeztek hozzánk. 

Gyermekeink kedvenc népmeséit: A kismalac és a farkas, 

valamint a Vajaspánkó mesefeldolgozásokat 

tekinthettük meg. A gyermekek tökéletesen beleélték 

magukat a bábjátékba, sőt a mese szereplőivé is válhattak, 

amikor a farkasok, mivel nem tudtak fára mászni, egymás 

hátára álltak… a legfelső majdcsak eléri a kismalacot… 

Egy édesanya számára nincs szebb ajándék, mint a 

gyermeke mosolya, az, ha kap egy puszit, óvodában tanult 
 

 

 
 

verset, dalt, vagy egy szál 

mezei virágot a 

gyermekétől. A kisgyerek 

által készített ajándék 

pedig örök emlék, évekig 

őrizgetett kincs.  
 

       Hogyan 

készülődtünk május 

legszebb ünnepére az 

ovisainkkal? Óvodásaink 

kedves vendéget 

fogadtak: Bodri 

Eleonórát a Pátria Rádió 

műsorvezetőjét.  
 

Nórika annyira a bizalmukba férkőzött, hogy még az 

addig féltve őrzött titkukat is elárulták „az igazi 

mikrofonba”. És nemcsak a rádióból hallgathatták meg az 

anyukák a verseket és azt, hogy mily nagyon szeretik őket 

a gyermekek, hanem vasárnap meg is nézhették anyák napi 

műsorukat a helyi kultúrházban. Higgyék el, kiállni a 

színpadra, és még több idegen előtt előadni minden 

tudományt, nem is olyan egyszerű egy ilyen kicsi 

gyermeknek. Édesanyaként sírni muszáj, hiszen az Ő 

kincsét látni mindenképpen megható, ha feszeng, ha 

huncutkodik is a színpadon. Ők mind valami másban 

csodálatosak és megismételhetetlenek! De ez a nap csak két 

emberről szól: az anya–gyermek csodáról,  hanem arról is, 

ami ott lakozik mélyen, legbelül, az anyai szívben, a 

szeretet szivárványszínű buborékjában, s így szól: ANYA 

SZERETLEK! 
 

 

 

Egyszer volt, hol nem volt… 
 

 

A Mesevilág óvoda beszámolója 

 
 

 

FOTO: učitelia a učiteľky ZŠ 
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Örömmel újságolom el, hogy ismét gazdagodott 

óvodánk eszköztára. A magyar kormány Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programja keretében is segíti 

óvodapedagógusaink munkáját, így járul hozzá az óvodai 

oktatás-nevelés minőségének javításához, a magyar 

kultúrához kapcsolódó ismeretek és kötődés 

elsajátításához. Jelentős értékű módszertani, szakmai 

segédanyagokat tartalmazó „Magyar sarok” csomagot 

állított össze ajándékként azoknak az óvodáknak, ahol 

magyar anyanyelvű nevelés folyik. Gyermekeink örömmel 

vették birtokukba a sok-sok szép új segédeszközt – a 

mesekönyveket és a fejlesztő játékokat. Köszönet érte! 

Itt szeretném megragadni a lehetőséget, hogy 

megköszönjem a szülők és helyi önkormányzat 

támogatását, mely óvodánk működéséhez nagyon fontos. 

A támogatások mellett köszönöm lakosaink 

bekapcsolódását a papírgyűjtésbe, és a részünkre átutalt 

adók 2 százalékát.   

Közös kiránduláson vettünk részt Pozsonyban – 

megtekintettük a világhírű Lego építőjáték kiállítást, ahol 

nemcsak nézelődni lehetett, hanem játszani is.  

Gyermekeinknek nagyo tetszett a sok-sok érdekes látnivaló 

és attrakció, hisz volt ott Lego-repülőtér, mesevilág, 

kalózhajó, sárkányvár, autócsúszdák; vadászhattunk 

dinoszauruszokra.  

Itthon is tartogatunk még egy meglepetést gyermekeink 

részére: a Mesevilág óvoda évbúcsúztató bulijára a 

Glamour zenekart látjuk vendégül, akiket nagyon 

szeretünk. Az évzárónk így fergeteges bulinak ígérkezik.  

        Persze, nem maradhat el a hagyományos óvodai 

ballagási ünnepség sem, amellyel véget ér 8 aranyos, 

kedves, nagyon ügyes kisgyermek számára az óvodai élet. 

A ballagás napján átalakul, és ünnepi díszbe öltözik az 

egész óvoda. Elkészülnek a csokrok, virágokkal telnek meg 

a vázák, még a kapu is virágdíszbe öltözik… 

        Mit szerettetek legjobban csinálni az óvodában? – 

erre kérdésemre, így válaszoltak az iskolába készülő 

gyerekeink: JÁTSZANI! – majd - MINDENT 

SZERETTÜNK! Igen, játszottak énekeltek, 

barátkoztak, kirándultak, ünnepségeken verset 

mondtak, táncoltak, és most eljött az ideje annak, hogy – 

június 29-én, pénteken – elbúcsúznak az óvodától, az óvó 

néniktől, a szakács nénitől és Krisztina nénitől. Hiányozni 

fognak… de helyüket elfoglalják szeptemberben az új 

ovisok, akiket szeretettel várunk.                                                                   

        Óvodánk közössége nevében gazdag, szórakoztató 

családi programokkal, közös beszélgetésekkel teli nyarat 

kívánok minden gyermeknek és szülőnek! 

 

                       Tisztelettel: Pékné Lovas Éva, 

                                        a Mesevilág óvoda vezetője 

 

 

 

A ballagók 

ANYÁK NAPJA 
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A finom fagyiért köszönet Deák Andreának 

A fotókat Pékné Lovas Éva készítette 
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Tisztelt Olvasó! 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

 

 

 

             Ismét jelentkeznek a falu fiataljai egy újabb 

bemutatkozó cikkel. Az elmúlt hetekben újra 

megszólítottam három vízkeleti fiatalt, meséljenek nekem 

magukról és tanulmányaikról. Mivel  mindannyian más 

szakirányt választottak, és mással fognak foglalkozni 

a jövőben, így érthetően különböző egyetemeken is 

tanulnak tovább. Továbbra is szeretném, ha a Vízkletei 

Újság olvasói egyre többünket ismernének meg, hiszen 

a most bemutatásra kerülő lányokat már több alkalommal  

láthatták a falu kuturális rendezvényein közreműködni, 

szavalni, segítkezni. Az emberek gyakran érdektelenek az 

élet dolgai iránt, megesik, hogy egymás iránt is. Ezzel 

a rovattal azt szeretném elérni, hogy akár látatlanban is, de 

legyünk büszkék egymásra, barátáinkra, szomszédainkra, 

falubeli ismerőseinkre. Új rovatunk e havi cikkében 

Raisz Emesét, Lovas Vivient és Farkas Franciskát 
mutatom be közelebbről. A lányokat ez alkalommal 

kifaggattam azzal kapcsolatban is, hogyan képzelik el 

magukat a falu életében a jövőre nézve, főként a kulturális 

tevékenységek terén.  

 

Íme, a vízkeleti lányok válaszai: 

Raisz Emese,  
másodéves hallgató a jogi 

karon 

Timi: A gimnázium utáni élet 

megválasztása sosem egyszerű, 

főleg az utolsó években már 

minden a pályaválasztásról 

szól. Tudtad előre "mi leszel, ha 

nagy leszel" vagy az utolsó 

pillanatra hagytad a döntést? 

Végül milyen egyetem mellett 

tetted le a voksodat és miért? 

Emese: Valójában már nem is  

emlékszem arra, mikor 

döntöttem el, hogy ezt a 

pályát választom, de az 

biztos, hogy már nagyon 

régen. Egészen az 

alapiskolától kezdve tudtam, 

hogy a jog mellett fogok 

dönteni, annak ellenére, 

hogy ekkor még nem igazán 

tisztázódott bennem, hogy 

mit is jelent ez a hivatás.  

Persze ezt a döntést így sem volt  könnyű meghozni, hiszen 

az alapiskola után a középiskola megválasztása is nehéz, 

ami legalább annyira meghatározza a további lehetőségeket, 

mint a főiskola. Ezért is tettem le a voksomat a galántai 

Kodály Zoltán gimnázium mellett, ahol színvonalasan  

 

 

 

 

 

felkészítettek a további tanulmányaimra. Az elejétől 
fókuszáltam azokra a tantárgyakra, amelyeket  az egyetem 
első évében is felhasználtam, így megfelelő alapokkal 
jelentkezhettem a pozsonyi Comenius Egyetem Jogi 
Karára. 

Timi: Hogyan képzeled el a későbbiekben magadat- a 

törvény betartatása lesz a cél, vagy inkább a törvény 

alapos "körüljárása" annak érdekében, hogy segíts az 

ártatlan embereken? Mi számodra  jelenleg az álom 

jövő-kép, mivel foglalkoznál szívesen? 

Emese:  Mivel még csak másodikos vagyok, így a célig 

még rengeteg tanulnivalóm van, még csak most kezdünk 
megismerkedni azzal, mi is valójában a jog, mennyire 
összetett. A való életből vett példákkal kell dolgoznunk 
több tanítási órán is, hogy  folyamatosan betekintést 
nyerjünk a dolgok mögé. Egy éve egy  végrehajtó 
hivatalban végzek diákmunkát, amely nagyban bővíti a 
tudásom, de ezt a  szakterületet nem választanám, inkább 
a polgárjog felé szeretnék orientálódni, de biztosat jelenleg 
még nem tudnék mondani. A hazámhoz hű szeretnék 
maradni, a szülőföldemen letelepedni, családot alapítani, 
illetve dolgozni, mert bizony ebben a térségben sok 
megoldani való probléma van és lesz is. 

Timi: Gondolom, a tanulás mellett azért van egy kis 

szabadidőd is. Mi az, amit szívesen csinálsz két vizsga 

között vagy a hétvégeken? Mindenre marad idő, amit 

tervbe veszel, vagy tényleg sok időt elvesz a suli és 

a tanulás? 

Emese: Ami a magánéletemet  illeti, az egyetemi élet az 

időm beosztására tanított meg a legjobban. Rengeteg időt 
elvesz évközben a tanulás és maga az iskola, ezért nincs 
sok szabadidőm.  Hétköznap Pozsonyban tartózkodom, 
akkor ott próbálom kialakítani a saját kis életem. 
Csoportos edzésekre járok legszívesebben itthon és 
suliban is, ahol ki tudok kapcsolódni, hétvégén pedig a 
családdal, barátokkal töltöm a napot. Persze gyakran 
előfordul, hogy a család kiruccanást tesz, és nekem otthon 
kell maradnom, mert tanulnom kell. A célok eléréséért sok 
szabadidőt kell feláldoznom, amit a későbbiekben 
biztosan nem fogok megbánni. 

Timi: A vízkeletiek már láthattak téged szavalni több 

falusi rendezvényen is. Most, hogy már egyetemista 

vagy, hogyan tudnád magad továbbra is elképzelni a 

falu kulturális életében?  

Emese: A szavalás valójában sosem volt a szívem 

csücske, ennek ellenére a falusi eseményeken szoktam 
szavalni, de azt hiszem, az irodalmi színpad nem volt az 
erősségem (milyen szerény, pedig nagyon is jól szaval- a 
szerk.). Viszont, mint a közösség tagja, biztosan nem 
vonnám ki magam a falusi rendezvényekről, ha arra 
kerülne sor, és valaki a segítségemet kérné bármilyen 
szervezési feladatnál, akkor szívesen elvállalnám. 
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Lovas Vivien,  
elsőéves hallgató 

a bölcsészettudományi 

karon 
 

Timi: Az alapiskolát 

befejezve  neked már sikerült 

irányt venned egy konkrét 

szak felé. Elmondanád, 

melyik középiskolát majd 

egyetemet választottál és 

miért? Mindig is hasonló 

választáson gondolkodtál? 
 

Vivi:  Igen, 15 évesen a nagymegyeri Kereskedelmi 

Akadémiára jelentkeztem, mert már kiskorom óta nagyon 

érdekelt minden, ami a közgazdaságtannal kapcsolatos,  

ennek a 

középiskolának 

pedig nagyon jó 

híre volt. Sokan 

ajánlották, hogy ha 

egy színvonalas 

iskolát keresek, 

akkor 

mindenképpen  

a nagymegyeri lesz a jó választás.  

Valóban színvonalas iskola nagyszerű tanári karral, akik 

megtanították azokat az alapvető dolgokat, amelyek 

elengedhetetlenek a gazdaság terén. A legkedvesebb 

tantárgyaim mégis az angol és a német volt, ehhez pedig 

nagyban hozzájárult a kiváló angoltanárnőm, Zsoldos 

Soóky Gabriella és a némettanárnőm, Štrbka Henrietta, akik 

rámutattak, hogy a mai világban igenis nagy szükség van az 

idegen nyelvek elsajátítására. Bár a könyvelést is nagyon 

szerettem, de a könyvelésnek az egyetemen való 

továbbtanulását mégis elvetettem.  Végül a Comenius 

Egyetem Bölcsészettudományi Karára jelentkeztem fordító 

és tolmács szakra, ahol  közép-európai  nyelveket, vagyis 

németet, lengyelt és szlovént tanulok, mindezeket angol 

nyelven. Természetesen, nem csak magát a nyelvet 

sajátítom el, hanem az azon  nyelvet beszélő nemzet  

kultúráját és történelmét is. 

Timi: Jelenleg hogyan tudnád elképzelni a jövődet a 

munkádat illetően? Hely, emberek, munkakör- mi az,  

 

 

 

 

amit szívesen csinálnál, esetleg saját vállalkozásba 

kezdenél, vagy csapatjátékos lennél szívesebben?  

Vivi:   A későbbiekben mindenképpen a fordítással 

szeretnék foglalkozni. Legszívesebben könyveket és  

filmeket fordítanék, de el tudom képzelni azt is, hogy akár 

könyvelőként is dolgozzak, ahol a nyelvtudás nagy előnyt 

jelent. Szeretek csapatban dolgozni, nem okozna gondot 

együttműködni másokkal, sőt ez még akár a javamra is  

válhatna  

Timi: Mit gondolsz, hogyan tudnád az erősségeidet és 

egyben a számodra kedves foglakozásokat  

hasznosítani, bevonni  a falu életébe? Melyek  azok 

a dolgok, amelyekkel szívesen hozzájárulnál a falu 

kulturális élethez? 

Timi: Mindig akadnak nehézségek, bármilyen utat is 

választunk magunknak. Személy szerint, melyek  

voltak azok a dolgok, helyzetek, amikor úgy  érezted, 

hogy igazán próbára tesz az egyetem? 

Vivi:  Leginkább akkor éreztem nehéznek, amikor a 

túljelentkezés miatt nem sikerült bejutnom az egyetemre,  

így egy teljes évet kényszerültem kihagyni. Úgy tartom, 

ebben az időszakban az élet volt a tanárom. De nem 

tántorodtam el a döntésemtől így sem, újra megpróbáltam. 

Másodjára sikerült a felvételi, és nagyon szeretek ide járni. 

Nagyon magas a tanárok elvárása, amelynek mindnyájan 

próbálunk eleget tenni, megfelelni.  Néha nagyon nehézzé 

válik az út, de kitartással és sok tanulással minden 

elérhető. 

Timi: Mit gondolsz, hogyan tudnád az erősségeidet és 

egyben a számodra kedves foglakozásokat  

hasznosítani, bevonni  a falu életébe? Melyek  azok 

a dolgok, amelyekkel szívesen hozzájárulnál a falu 

kulturális élethez? 

Vivi:   Mindig is inkább a háttérből szerettem 

szervezkedni, úgy gondolom, én abban vagyok a legjobb, 

de természetesen bármiben a falu rendelkezésére állok. 

Legyen szó akár szavalásról, kulturális események 

szervezéséről, szórólapok tervezéséről, hiszen fontos, 

hogy a faluban tartott eseményekről mindenki értesüljön. 

Szórólapokat és egyéb hasonló dolgokat, amihez kis 

kreativitás is szükséges, mindig is szerettem tervezni, a 

középiskolán a marketing órákat is ezért imádtam. Az 

egyetem befejeztével akármerre is vigyen majd az  utam, 

a szülőfalumat sosem feledem el, hiszen ide köt a család, 

a barátok és a rengeteg szép emlék. 
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Farkas Franciska, 

jelenleg az egészségügyben 

dolgozik -  szeptembertől a 

pozsonyi Szent Erzsébet 

Egészségügyi és Szociális 

Munka Főiskola hallgatója 

lesz 
 

Timi: Az alapiskola elvégzése 

után te már sejtetted, hogy 

a jövőben mivel foglalkoznál 

a legszívesebben? 

Elmesélnéd, végül hogyan  

sikerült döntened, és milyen iskolát választottál? 

Franci:  Már egészen kiskorom óta érdekelt az 

egészségügy, és mindig is nővérke akartam lenni. Segíteni 

és ápolni szerettem volna  azokat, akik erre rászorulnak, 

a betegeket, az idős emberket, azokat, akikről 

a hozzátartozóik nem gondoskodnak - ez az, ami nagyban 

befolyásolta a döntésemet. Nem volt kérdéses számomra, 

hogy az alapiskola befejezése után a dunaszerdahelyi 

Egészségügy Szakközépiskolában folytatom 

a tanulmányaimat. A sikeres érettségi után most a 

„nővérkedés“ álom felében vagyok, hiszen még be kell 

fejeznem a főiskolát, de jó úton járok, mindamellett pedig a 

pozsonyi Kramáre kórházban nővérként dolgozom. Az 

tény, hogy a mindennapi gyakorlat, szolgálat kicsit más, 

eltér a gyerkekkori álmomtól, mivel ez már a nagybetűs 

Élet, melyre az iskolában nem tanítanak, ezt csak 

a gyakorlat során ismeri meg az ember. Néhány nehéz, 

kimerítő szolgálat után gyakran elbizonytalanodom a 

választásomban, de miután belegondolok, hogy hány ember 

életén segítettünk, vagy épp mentettük meg, akkor rájövök, 

hogy megéri a sok éjszakázás, fáradozás. 

Timi:   Jelenleg hol találkozhatunk veled? Milyen 

betegekről gondoskodsz a napjaid nagy részében? 

Miben látod az egészségügy téged is érintő problémáit?   

Franci:  Jelenleg, ahogy említettem, a pozsonyi Kramáre 

kórházban dolgozom az aneszteziológiai és intenzív 

terápiás osztályon, ahol olyan betegeket ápolunk, akiknek 

szükségük van az állandó megfigyelésre és pihenésre. 

Vannak itt betegek intenzív kezelések miatt, illetve olyan 

betegek, akik autóbeleset vagy bármilyen más baleset 

következtében kerültek erre az osztályra. Gyakran 

összetörött csontjaik vagy épp leszakadt szervük miatt 

harcolnak nálunk az életükért. A legtöbb páciens 

lélegeztetőgépen van, mivel vagy egyáltalán nem tudnak 

maguktól lélegezni, vagy a megfelelő légzéshez segítségre  

van szükségük. 

            Ami az egészségügyet illeti, hogy azt gyakran látni-

hallani-olvasni, hatalmas káosz van Szlovákiában az 

egészségyügy terén, és érdekes módon „jobbnál jobb“ 

 

 

 

szabályokat vezetnek be. A legnagyobb értelmetlenség 

számomra, hogy egy diák a 4 éves egészségügyi 

középiskola elvégzése után nem nővér, hanem csak 

“egészségügyi asszisztens”, legújabban pedig “gyakorlati 

nővér”, ahhoz pedig, hogy rendes, képzett nővér legyen, 

még további  3 vagy 4 évet kell főiskolán tanulnia, attól 

függően, hogy távúton vagy nappali tagozaton tanul az 

ember.  

Timi: Hogyan képzeled el a jövődet 5-10-15 év múlva? 

Franci:  Öt év múlva már remélhetőleg meglesz 

a főiskolai végzettségem, és elhelyezkedhetek itt az 

,,anaszteziológiai és intenzív terápiás osztályon“, az 

(„ARO-n“), de akkor már rendes, főiskolát végzett 

nővérként fogok dolgozni. Ez eddig a rövidtávú terveim 

közt szerepel. Azt szokták mondani, hogy nem jó az első 

munkahelyen megállapodni, hanem tovább kell menni, és 

több mindent kipróbálni. Egyelőre azonban én itt 

szeretnék maradni, továbbra is segíteni az életükért küzdő 

embereken. Bár még meglátom, mit tartogat számomra 

a jövő, mivel az is lehetséges, hogy egy rendelőben fogok 

dolgozni, vagy épp házi betegellátást fogok vállalni, 

esetleg teljes mértékben elhagyom az egészségügyet. 

Timi: Te is tagja vagy az irodalmi színpadnak, így 

gyakran láthatunk szavalni akár március 15-e 

alkalmából vagy a jubilánsok ünnepségén. A jövőben 

is szívesen hozzájárulnál ilyen módon a falu kulturális 

élethez, vagy más területen is szívesen tevékenykednél? 

Franci: Igen, tagja vagyok a 

Csemadok mellett műkődő irodalmi 

színpadnak, és nagy örömmel járok 

szavalni különféle esemenyékre, 

rendezvényekre, mint például az 

anyák napjára vagy az aradi vértanúk 

megemlékezésére. Nagyon szívesen 

elmegyek a jövőben is különböző  

fellépésekre, vagy akár más 

tevékenységekbe is besegítek. 
 Esetleg a gyerekekkel is szívesen foglalkoznék 
a  gyermeknapokon (gyöngyfűzés, festegetés, ékszerek 
elkészítése), valamint,  ha lesz rá alkalom, akkor szívesen 
segítenék a falusi rendezvéyeken egészségügyi dolgokban 
is, mint például - a vércukorszint vagy vérnyomás mérése. 
Nagyon hálás vagyok mind a három lánynak, hogy 
örömmel és készségesen válaszoltak minden  feltett  
kérdésemre. Külön örömmel  tölt el az is, hogy 
mindannyian szívesen vesznek – vennének részt a falu 
kulturális életében, hiszen nagyszerű dolgok születnek-
születhetnek  abból, ha mindenki hozzá tesz magából 
valamit Továbbra is szívesen fogadunk bármilyen 
észrevételt, segítséget, ötleteket, kezdeményezést, 
valamint további fiatalok jelentkezését ifi- rovatunk 
bővítéséhez, színesebbé tételéhez. 

     Papp Tímea, az Ifi-rovat szerkesztője 
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A fotókat K. Marcela készítette 

Családi húsvétváró  
délután és húsvéti 
vásár 

 

           A Csemadok helyi alapszervezete már évek óta 

megszervezi  az egyre népszerűbbé váló  - ,,családi 

húsvétváró délutánt és a húsvéti vásárt”. Erre idén március 

24-én került sor a kultúrház nagytermében. 

        A húsvétváró kézműves foglalkozást az 

alsószeli Szomolai házaspár vezette. Nagy volt az 

érdeklődés, sokan eljöttek,  52- en  voltak  – szülők a 

gyerekekkel, nagyszülők az unokákkal.  Kellemes tavaszi 

időben, hangulatos népzene mellett nyüzsgött a 

gyereksereg, de a felnőttek is leültek a kicsik mellé,  és a 

Szomolai házaspár irányításával készültek a szebbnél 

szebb ötletes húsvéti dekorációk. Két csoportban folyt a 

foglalkozás, az egyikben húsvéti ajtódíszt, a másikban 

ötletes asztali díszt készítettek. Minden természetes 

anyagból készült – fűzfavesszőből, nemezből, fából, 

pamutból, mohából, keménypapírból - semmi nem veszett 

kárba. Utána a csoportok cserélődtek, mindenki két 

ajándékkal tért haza. 

        A húsvéti vásáron csodálatosan ,,hímzett” 

mézeskalácsból készült különféle nagyságú tojásokat, 

nyuszikat, színes virágokat valamint horgolt díszeket 

vásárolhattak az érdeklődők. 

       Kellemesen telt a délután, Adri néni  finom 

pogácsája mindenkinek ízlett,  mind elfogyott. 

       Szerintem  nagyon  fontosak az ilyen jellegű 

találkozások, együttlétek, baráti beszélgetések, mert 

közösségteremtő erejük van. Célja pedig egyértelmű, 

hogy megismerjük, megőrizzük gazdag nemzeti 

hagyományainkat, népszokásainkat, megismertessük 

azokat a legfiatalabb nemzedékkel is, a gyerekekkel, hogy 

el ne felejtődjenek – többek közt ez is a Csemadok 

feladata, küldetése. 

Pék Éva 
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              Mátyusföldi népdalkörök, éneklőcsoportok, 

citerazenekarok, valamint a Magyarországról – 

Dombóvárról és Kecskemétről  - érkezett kórusok 

énekétől zengett a felsőszeli kultúrház színházterme 

május 26-án. 

            A ,,Népzenei estre” Kodály Zoltán Galánta  

 

 

 

 

 

 

városa Díszpolgárrá avatásának 75. 

évfordulója alkalmából  megrendezett 

ünnepségsorozat keretén belül került 

sor Felsőszeliben., melyre a  vízkeleti 

Harmónia éneklőcsoport  is 

meghívást kapott, melynek  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

               Igazi ünneppé varázsolták a 

negyed évszázada működő diószegi 

Hahota Színjátszó Csoport tagjai a 

vízkeleti színházszerető közönség 

Pünkösdvasárnapját. A lelkes társulat 

W. S. Maugham-nak, az angol irodalom 

szellemes, klasszikusnak számító 

írójának remek, helyzetkomikumokra 

épülő, igényes humorral átszőtt művét 

hozta el a településre. A vígjáték Nádas 

Gábor zenéjével és Szenes Iván 

dalszövegeivel aratott nagy sikert  
a magyar színpadokon. Az 1960-as évek- 

ben Darvas Iván és Bodrogi Gyula főszereplésével volt  

látható a magyarországi 

ősbemutató, és a darab azóta is 

ott  szerepel az igényes 

szórakoztatásra törekvő 

színházak műsorán. A kétrészes, 

zenés vígjáték rövid tartalma a 

következő:   

                 A férjhezmenés 

kultuszát hirdető szépasszony a 

háborúban halottnak 

nyilvánított férj legjobb 

barátjához megy feleségül. 

Amikor a férj újra jelentkezik, 

házában immár egy helyére  

lépett férjet és a tervezettnél eggyel több gyermeket talál. 

Szórakoztató szituációk sorozata után a két jóbarát marad 

egy háztartásban, a szépasszony pedig egy újabb férj 

oldalán véli  meglelni a boldogságot. 

                    Nádas Gábor zenéje és Szenes Iván szövegei 

felnőnek Maugham eleganciájához: jellemeket formálnak, 

szituációkat teremtenek, alázatosan simulnak az 

alapműhöz. ,,Kicsit szomorkás a hangulatom 

máma…Engem nem lehet elfelejteni, értem könnyeket 

illik ejteni…-dúdolja a közönség 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imádok férjhez menni  

- 
 

a szereplőkkel együtt gyermek-és 

ifjúkora slágereit.                   

A társulat létrehozójának, állandó 

rendezőjének, Srejner Tibornak 

szerencsés keze van a darabok 

kiválasztásához. A Charley nénje után 

ez is telitalálat: mindenki brillírozik a 

szerepében, egyre finomabb színészi 

eszközöket vélünk felfedezni a 

karakterek megformálásában. A  

szereplők megérdemlik, hogy név szerint is megemlítsük  

őket:  Srejner Melinda és Attila, 

Recska Tamás és Zsolt, Katona Péter  

és János, s a három családon kívül a társulat oszlopos  

                                              tagjai: Jónás Katalin és  

                    Bernáth Erika.  

Vajon mi a titka a 

színháznak? Mi az az erő, 

ami immáron több mint két 

évtizede összeköti ezt a kis 

csapatot? 

Hogy jó belebújni más 

ember bőrébe,  

kipróbálni más 

élethelyzeteket? Hogy 

amikor a nézők önfeledten 

kacagnak, vagy éppen dalra 

fakadnak, megfeledkeznek  

minden gondjukról-bajukról? Hogy a taps, a siker pozitív 

energiával tölt fel? 

           Azt hiszem, ez mind együttesen. Ez az, ami erőt 

ad a Hahota Színjátszó  Csoport alapítójának, 

rendezőjének, Srejner Tibornak, hogy ne adja fel a harcot! 

A színház, a társulat, a család ott áll mellette, segít a 

komoly betegség elviselésében.  

          Mi, nézők pedig várjuk a további varázslatot.  

 

Bodri Eleonóra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A HARMÓNIA ÉNEKLŐCSOPORT  

 

 

-emlékezetes Pünkösdvasárnap 

 

FOTO forrás: Terra Hírújság 

FELLÉPÉSE FELSŐSZELIBEN 
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mindannyian nagyon örültünk. 

Az énekkarokat Erdei Péter, Liszt-és Bartók-Pásztory díjas 

karnagy, Érdemes művész köszöntötte, aki 

Magyarországról  érkezett. Köszöntőjében többek közt 

megemlítette:  ,,Kodály tudta, hogy meg kell őrizni a 

hagyományokat, a gyökereket, majd azt felmutatta a 

világnak is. Egész életét arra tette fel, hogy a magyar 

kultúrát, a hagyományokat újra és újra előidézze. Itt, 

Mátyusföldön, Felsőszeliben annak lehetünk a tanúi, hogy 

találkoznak a közelben lévő falvak népviseletei  és ízes 

beszéde. S az, ami összefogja, kovácsolja őket, az a magyar 

népdal, mindannyiunk kincse, öröksége.” 

          Az ünnepélyes megnyitó után sorra követték 

egymást a Mátyusföldi népművészeti csoportok, köztük a 

vízkeleti Harmónia  éneklőcsoport is, melynek a 

fellépése nagyon jól sikerült – Mátyusföldi népdalokat 

adtak elő, a közönség vastapssal köszönte meg az 

előadásukat. 

         A ,,Népzenei est „” az összkarok közös éneklésével 

folytatódott. Több mint száz kórustag együtt énekelte a  
                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

Kodály Zoltán által gyűjtött mátyusföldi népdalokat – 

felemelő, felejthetetlen élmény volt. Köszönet a 

szervezőknek.  

      Az est a magyar Himnusz éneklésével végződött, 

mely egyértelműen igazolta, hogy az összetartozásban, a 

zenét éltetve egyek vagyunk, s a Kárpát-medencében 

együtt őrizzük Kodály Zoltán örökségét.  
 

Pék Éva 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

         A vízkeleti Szent Anna templomban megtartott 

2018. majus 13-i ünnepi szentmise keretében hét 

elsőáldozó vehette először magához az Eucharisztikában 

az Úr szent testét. A szentmisét Dr. Szlávik Antal 

hidaskürti plébános cerebrálta, melyen 112-en voltak 

jelen. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsőáldozás a vízkeleti Szent Anna római 

 E szép ünnepet megelőző napon az elsőáldozók, illetve a 

szüleik és a hozzátartozók a bűnbánat szentségében  

részesültek. Az elsőáldozók a szentmisében megújították 

a keresztségi fogadalmat. A szolgálatokat a gyerekek 

végezték, egyetemes könyörgést olvastak, áldozati 

adományokat vittek az oltárhoz. 

     Mindannyian izgatottan és 

szeretettel várták a Jézussal való nagy 

találkozást. A mise végén köszönetet 

mondtak a plébános úrnak és Pifko 

Erzsébet katakétának, valamint a 

felkészítőknek. Minden gyermek egy 

szál virággal köszönte meg 

édesanyjának a szeretetét és az 

áldozatos, fáradságos munkáját. 

     A mise után az elsőáldozókról 

csoportos és egyéni fényképek 

készültek. 

Kozma Géza 

Kozma Géza 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO forrás: Csemadok 

FOTO forrás: Terra Hírújság 

katolikus templomban 

 

Az elsőáldozók balról jobbra:  Farkas Cynthia, Polák Lara, Fegyveres Dorina, Benkovics Róbert, Prágai Márk, 
Éliás Dávid, Nagy Marcell 

 

FOTO : R. Škodák 



           Vízkeleti Újság  / Obecné noviny        VII. évfolyam/ročník                                          2. szám/číslo 
            

 
 

27 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ,,A történelmet mindenkinek ismernie és értenie kell, 

mert a háborút csak így lehet  elkerülni.”            (Happer 

Lee) 

           Mi is a történelem? Az, ami már megtörtét, a tegnap 

is az, de az  évtizekkel, évszázadokkal előtt történt 

események is. Minden népnek, nemzetnek megvan a maga 

történelme, háborúi, győzelmei, vereségei, melyet 

ismernünk kéne, hogy többet meg ne ismétlődjön. Az 

igazságot nem szabad elhallgatni, mert annak felfedése 

bizonyos elégtétel lenne azok számára, akik a borzalmakat, 

megélték, megszenvedték, büntetlenül, szinte gyerekként.  

       Az elkövetkezőkben egy 

vízkeleti levente  - Olasz Dániel - 

visszaemlékezéseit osztom a 

kedves olvasókkal, hogy 

tanuljanak,okuljanak belőle! 

      A leventeszervezetek a 

katonai előképzés legfontosabb 

szervezetei voltak 

Magyarországon az 1920-as évek 

elejéjétől a II. világháború végéig.  

Az első világháború után  

Magyarországnak nem szabadott hadsereget tartania. Ezért 

igyekeztek   a levente foglalkozásokon a fiatalságba 

belenevelni a sportot,  a fegyelmet és a hazaszeretetet. 

           A Trianon utáni Magyarországon létrehozták az 

1921-es véderőtörvényt. Ebben kötelezték a 21. évét be nem 

töltött ifjúságot arra, hogy  hetente egyszer 4-5 órás  levente 

foglalkozáson vegyen részt. A rendszeres  foglalkozások 

célja az volt, hogy  edzett, erős, öntudatos, nemzeti érzésű 

ifjúságot neveljenek.  

A felvidéki leventék sorsa a 2. bécsi döntés után 
      1938. november 2-án az első bécsi döntés 

értelmében – Szlovákia déli részét, a Felvidéket 

visszacsatolták Magyarországhoz.  Akkor már kötelező volt 

a leventeképzés. Heti 4-5 óra volt a kötelező 

leventefoglalkozás, melyen minden 12 évét betöltött fiúnak 

kötelező volt részt vennie, valamint a vasárnapi szentmisére 

eljárnia és leventesapkát viselnie. 

        A leventék köszöntése : ,,Szebb jövőt! - ,,Adjon Isten!”   

Hetilapjuk címe a  . ,,Szebb jövőt!” , melynek 12.oldalán hét 

pontban található a kötelező leventetörvény: 

1. A levente istenfélő, hazájához mindhalálig hűséges! 

2. A levente elöljáróinak bizalommal és készségesen 

engedelmeskedik! 

3. A levente kötelességét híven teljesíti! 

4. A levente mindig igazat mond! 

5. A levente lovagias! 

6. A levente zászlóját és bajtársát soha nem hagyja 

cserben! 

7. A levente legfőbb kincse a becsület! 

           

 

        
          

 

A leventék   -  mindennapjai, kötelességei, a 

leventeképzés 
               

             Vízkeleten a kötelező leventeképzés 1939-ban 
kezdődött meg Szlávik Józsi bácsi kertje alatt – a 

leventetéren.  Később az új házak Hegy felőli részén volt 

a gyakorlatozás. 

              Falunkban a leventeképzést  vízkeleti férfiak 

vezették.  A nagyleventéknek már leventesapkájuk  és  
leventeruhájuk is volt. A vízkeleti Szent Anna templom 

búcsúja alkalmából a Leventeotthon előtti pódiumról a 

leventevezetők beszédet intéztek a falu lakosaihoz. A 

nagyleventék díszmenetben vonultak fel a templom előtti 

úton. A fiatal lányok csoportja magyar népviseleti 

ruhában köszöntötte őket, akik akkor még nem is 

sejtették, hogy  a következő időszakban mennyi 

nehézséggel kell megküzdeniük, mi is vár még rájuk.  

Erősen  beléjük  nevelték a leventék hét pontba foglalt 

kötelező viselkedési szabályait. 

Történelmi visszatekintés, a leventék 

megpróbáltatásai 
         A németek 1944. március 19-én bevonultak 

Magyarországra, és 1944. október 15-én megtörtént  a 

nemzetiszocialista hatalomátvétel. Megalakult a hitleri 

úton haladó Nyilaskeresztes Párt. Falunkban, Vízkeleten 

is sikerült ennek a pártnak a soraiba csábítani azokat, akik 

elhitték a végső győzelem meséjét, vagy ki akartuk bújni 

a kötelező katonaszolgálat alól.  
         1944 karácsonya előtt csak az öregek és a nem 

sorköteles leventék maradtak otthon, nekik nem kellett 

bevonulniuk, a többieknek igen. Szálasi Ferenc Hitlernél 

tett 1944. december 7-i látogatása megpecsételte a 

fiatalok életét. A megbízott miniszter elrendelte a 

hadkötelesség kiterjesztését 14-70 éves korig. A fiatal 

leventék áradatát indították a Német Birodalomba, hogy 

az ottani szigorú kiképzés után visszafoglalják velük az 

országot, s megnyerjék a háborút. A nyilas vezetés 

erőszakkal hurcolta nyugatra az ország fiatalságát. 

          Az elhurcolt leventelegények, akik akaratuk 

ellenére Németországban töltöttek több hónapot,  sok 

szenvedésen estek át. Bejárták a birodalom minden zugát 

a tengertől egészen Svájcig. Követte őket a honvágy, az 

örökös éhség és az állandó halálfélelem. Elszakították 

őket a meleg otthontól a szülői háztól, a megszokott 

barátoktól, az ifjú élet örömeitől, a lányoktól. Ez fizikai 

és lelki megterhelést jelentett számukra. A hidegtől fázva, 

a tetvek okozta kínok között, a szeretteiktől  sok  száz 

kilométerre távol próbáltak minden napot túlélni. A 

fagyos télben, hiányos öltözetben, rossz cipőben rótták a 

behavazott országutakat. Nehéz volt elviselni a  

       
 

 

 

Visszaemlékezések a II. világháború alatt történt eseményekre  
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 kilátástalan, megalázó fogságot. A fogság csalódást, 

gyötrelmet, éhezést jelentett számukra, csak remélték, hogy 

egyszer hazamehetnek.  Az akkori lelki és testi szenvedés 

mély nyomott hagyott a fiatal leventékben, amit azóta  sem 

tudnak elfelejteni., máig nem múltak el azok a lelki és testi 

sérülések, amelyeket az utazás, a sok   megaláztatás okozott 

nekik. A családok pedig emlékeznek, emlékezzenek! Soha 

ne felejtődjön  el ez az igazságtalanság,  és soha ne 

fosszanak meg ártatlanul embereket a szabadságuktól. 

Olasz Dániel visszaemlékezése, aki a II. 

világháború alatt 15 évesen levente volt 

Németországban 
          Az 1940-es évek elején 

díszbemutatóra jött Vízkeletre 

Törökszentmiklósról egy 

csoport levente. Családoknál 

szállásolták el őket. Én 1942-

ben lettem csak levente. 

Vízkeleti emberek voltak a 

leventekiképzők. A 

kiképzéseket Pavel Mihály 

háza kertjének a 

tőszomszédságában tartották. 

Ott volt egy mesterségesen 

kialakított domb, abba lőttek 

puskával a nagyleventék. A  

másik úgynevezett ,,leventepálya” Szlávik Józsi bácsi kertje 

alatt volt. Mi,  kisleventék csak a katonai alapkiképzést 

gyakoroltuk – jobbra át, balra át és hasonlókat. Az öreg 

leventéket 1944-ben karácsony és újév között vitték 

Németországba. 

     A kisbíró, 

Kubik Lajos 

bácsi kidobolta, 

hogy az 1929 és 

1930-ban 

született leventék 

jelentkezzenek a 

községháza előtt. 

Csomagoljanak 

10 napra való 

élelmet, meleg  

ruhát és pokrócot. 1945. január 9-én felsorakoztattak 

bennünket, és katonai trénkocsin vittek Galántára. 

Édesanyám kísért ki, majd bánatosan, könnyek közt 

elbúcsúztunk egymástól.  

Nekem az anyám karácsonyra vett új egészcipőt, abban 

mentem el. Tízen voltunk egy csoportban. Bodri György 

(1929), Lukács Ernő (1929), Serczel Feri (1929), Ürge Imre 

(1929), Kelecsényi Ferkó (1930), Prágai Ferkó (1930), 

Novánszky Dani (1930),  Némethy Zoli (1930), Marafkó 

Pista (1930), Olasz Dani (1930). 

       

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galántán a Járási 

Hivatal előtt leszáll-

tunk a kocsikról, 

felvették az adata-

inkat, és gyalog  

masíroztunk ki a vasútállomásra. A marhavagonok már ott 

vártak ránk, és a galántai nyilasvezérek betuszkoltak 

bennünket a vagonba. Nem tudom már pontosan, hányan 

is lehettünk. A vízkeletiekkel együtt voltak a hody-i 

szlovák fiúk is. A vagonban volt egy kályha, abban 

fűtöttünk az úton. A nyilasok személyvagonban utaztak. A 

kályhán teát főztünk. A sötétben úgy világítottunk, hogy a 

hazulról hozott szalonnadarabot meggyújtottuk. Az utunk 

Égerbe (Aš) 10 napig tartott. Ott a németek nem akartak 

minket átvenni, mert kicsik, fiatalok, gyerekek voltunk. 

De jött a parancs, és Berlinbe vittek minket. Ott kiszálltunk 

a vonatból, és földalattival mentünk át egy másik 

pályaudvarra. Onnan személyvonattal     Schönwalde-ba 

utaztunk. Ez a városka 17 km-re volt Berlintől. 

Kaszárnyában szállásoltak el bennünket egy nagy katonai 

reptér mellett. Ott már rendes tisztálkodási lehetőség volt. 

A kaszárnyában ,,osztályoztak” minket. Egy mérce alá 

kellett állni. Aki nem érte el a 150 centimétert, a 

,,Untaugliche” lett, vagyis alkalmatlan. A magasabbak – 

Tauglis, vagyis alkalmas. 
 

Engem a magasabbakhoz 

osztottak be. Két hétig civilben 

voltunk, utána beöltöztettek 

német katonaruhába, és 

szakaszokra osztottak. Egy 

táblát akasztottak a 

nyakunkba, amelyen hatjegyű 

szám volt az én a – 154366-os 

számot kaptam, majd 

lefényképeztek minket. 

Négyen laktunk egy szobában, 

tisztaságban, rendes 

vaságyakban aludtunk. 
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A koszt gyatra volt. Kezdetben főleg vadászgépeket -

,,Messerchmitt” típusú repülőgépeket  toltunk ki a 

futópályára az erdőből, majd a leszállás után vissza az 

erdőbe. Az első hetekben gyakori volt a légiriadó, de 

bombázás  

nem volt. Újra beöltöztettek minket német katonaruhába, 

kezdődött a kiképzés. Megtanultunk egy német nótát is. 

Írhattunk haza levelet, de az soha nem érkezett meg.   

A feladó címe - ,,Schönwald Esten Lina zögling Ungarn” 

.Sajnos választ a levelekre soha nem kaptunk. Egy 

Diószegről származó német tolmács volt velünk, ő segített 

nekünk. Tízen voltunk vízkeletiek, vezekényiek szintén 

tízen. 
 

           1945 februárjában egy összejövetelen megmondták, 

hogy a ,,flakonokhoz” osztanak be minket. Kaptunk kétnapi 

élelmet, és személyvonattal utaztunk Berlinen keresztül 

,,Villigen és Ajtig Erjenki-be.” A flakonokhoz 1945.április 

15-én érkeztünk ,,Stuttgartba”, innen a célállomásra, 

,,Garmisch-Partenkirchen-be”. Ezt a várost nem 

bombázták. Éjjel a vagonokban aludtunk, a vonat reggel 

indult tovább.  Április vége volt. Magyar katonákkal 

találkoztunk, akik levetették rólunk a német katonai 

egyenruhát, és magyar katonaruhába öltöztettek a város 

szélén lévő kaszárnyában. 
 

           1945. május 1-jén reggel ébresztő után 

felsorakoztunk és azt mondták: ,,itt az amerikaiak”!.  

JEEP-pel – katonai terepjáróval jöttek. Parancsra el kellet 

dobnunk a fegyvert, és a magyar katonákkal gyalog mentünk 

,,Garmisch-Partenkirchen-be.” Az út széle tele volt 

amerikai páncélosokkal. Egy amerikai páncélos a tank 

mellett sütötte a palacsintát. Éjjel teherautón vittek minket, 

reggel érkeztünk meg egy nagy hangárhoz, (repülőgépek 

elhelyezésére szolgáló csarnok). Ott találkoztam a vízkeleti 

,,öreg leventékkel”. Majd ,,Ludwigshafen” lágerében 

fertőtlenítettek bennünket. Itt a szabad ég alatt töltöttünk 

pár napot. Kapartunk magunknak gödröket, hárman-négyen 

összefogtunk, aztán éjszaka egymás mellé feküdtünk, így 

melegítettük egymást. A vízért sorakozni kellett egészen 

május végéig. Nem volt könnyű, de kibírtuk. 
 

        ,,Eibrom-ba” autóval vittek bennünket, itt már 

rendezett láger volt. A magyar leventéket elkülönítették. Itt 

számozva voltak a lágerek, és tisztálkodási lehetőség is volt. 

Ebben a lágerben, (táborban) több mint két hétig a szabad ég 

alatt voltunk. Később tízszemélyes sátrakban helyeztek el 

bennünket. Ott rend volt, dohányt is adtak. Ez 

,,munkásláger” volt, benne orvos és orvosi vizit, továbbá 

katonai kórház. A lágerban sok százan voltunk, 2-3 sátorban 

mi, magyarok, a többiben németek. Ők csak kétszer voltak 

kint munkán. 

 

 

        

          

         1945 augusztusában a szlovákok hazajöhettek, mi, 

magyarok, maradtunk. Szeptember végén minket már 

nagysátrakban helyeztek el, 25-en voltunk egy sátorban. 

Alul padló, vaságyak, hálózsák. Közülünk az elsők 

decemberben jöhettek haza., én 1946. január 22-én. 

 

Útban  hazafelé, mindegy hogy hogyan, akár 

gyalog is 
 

      Névsorolvasás után  ABC sorrendben foglaltunk 

helyet a vagonokban, melyben egy kályha volt. A 

szerelvényen amerikai őrök voltak, két teherautó és egy 

katonai dszip. Az útra az élelem öt napra volt kiosztva. 

Bécsben az oroszok miatt három napot álltunk, 

várakoztunk, így az élelmünk elfogyott. Az amerikai őrök 

Bécsben katonai dzsippel behajtottak az amerikai 

nagykövetségre, és hoztak nekünk élelmet. A kiosztásnál 

egy orosz katona rendetlenkedett. Az amerikai katona 

akkora pofont kent le neki, hogy majdnem eldőlt. 

        Reggelre érkeztünk Komáromba, az ,,Igmándi 

Erődbe”. Az amerikai katonák átadtak minket a magyar 

hatóságnak. Az átvételnél kiabáltak. Aki SS-katona vagy 

magyar csendőr volt, annak ki kellett állnia a sorból, és 

nyomban ütötték őket, mint a kutyákat. Tőlünk 

ujjlenyomatot vettek, és feljegyezték a nevünket. Reggel 

jött át egy szlovák katona. Tőlem elvette az amerikai 

bakancsomat. Mást nem vett el. 

          Komáromból a vonat Vágsellyéig hozott. 

Onnan a vágányok mellett gyalog jöttünk Galántára. A 

galántai vasútállomáson egy vízkeleti vasutas megismert 

és azt mondta, hogy apád épp előbb ment haza 

lovasszánnal, mert nem jöttél a vonattal. Gyalog jöttem 

hazáig, Vízkeletre. Előbb megálltam és megmosdottam 

a hídonkívüli rokonoknál, csak utána mentem haza, ahol 

már nagyon vártak rám... 
        

A fenti  beszélgetést Olasz Dániellel Kozma Géza 

készítette 2018 tavaszán. 
 

        Hosszú ideig nem volt ajánlatos beszélni a 

leventék elhurcoltatásáról. Pedig ismerni kell a 

múltunkat, hogy az átélt megpróbáltatások után a 

hallgatás felszabaduljon.  Egy  valamikori ,,levente” 

mesélte el a megpróbáltatásokat, az átélt borzalmakat. 
 

A  családok pedig emlékeznek, és nem felejtenek. 

Soha ne felejtődjön el ez az igazságtalanság, és 

soha ne fosszanak meg büntetlen embereket a 

szabadságuktól, emberi méltóságuktól és az 

életüktől. 
                                                                                                      

Kozma Géza, a falu krónikása 
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 A vízkeleti vadászterület 1005 ha-on terül el, ebből 
958 ha mezőgazdasági terület, 3 ha erdészeti  terület és 44 
ha vízfelület. Ez a vadászterület a Dunamenti-alföldön 
található mint a Kárpát- medence szerves része, 
vadgazdasági  szempontból a Feketevíz Vadászszervezet 
használja és az M III. Žitný ostrov (Csallóköz) 
vadászterülethez tartozik, s ezen belül a galántai 
tenyészkörzetbe.  
           A Duna-medencét különféle tengeri és édesvízi 
üledékanyagok töltötték fel, főleg homok, kavics és agyag. 
A medence legvastagabb rétege Bős területén található, 
ahol eléri a 3600 métert. A Dunamenti-alföld Szlovákia 
legtermékenyebb területe. Az alföld terepének 
makroreliéfje – szintkülönbsége morfológiai szempontból 
nem tűnik ki érdemlegesebb talajemelkedésekkel. 
s a területre mérsékelt délkeleti lejtés a jellemző.A terület 
tengerszint feletti magassága 118 m, a talajok - rétek és az 
itt található feketeföldek a legjobb minőségűek, ezért 
különösen alkalmasak az igényes mezőgazdasági növények 
termesztésére, bár az emberi tevékenység következtében 
fokozatosan degradálódnak.  
            Az éghajlati besorolás szempontjából ez a terület 
a meleg égövbe tartozik, mérsékelt téllel és  a vegetációs 
időszak alatti sok napsütéssel. Az átlagos évi hőmérséklet 
meghaladja a 10 C˚-ot, ám az évi csapadékmennyiség alig 
haladja meg az 550-600 mm-ert. A területre főleg az 
északnyugati szelek a jellemzőek,  míg a déli szelek 
melegek és magasabb a páratartalmuk. A hidrogeológiai 
viszonyokat főleg a Dudvág és a Feketevíz folyók 
befolyásolják. A nyári hónapok  
száraz időszakaiban ezek a folyók  
biztosítják a vad számára 
 a természetes vízforrást. 
               
  
 
 
 

 

 

 

 

 

         

 

         

       

 

A vízkeleti Feketevíz vadászszervezet  
távlati (2017-2026 os évek) vadgazdálkodási tervidőszaka 

 

 
Vízkelet vadászterülete a vad szempontjából az I-es 

minőségi osztályba van besorolva. Az 1005 ha 

vadászterületre eső vadminősítés a törzsállományt tekintve  

a következő:  nyúlból 299 drb, (ebből évente kb. 130 drb 

fogva és lőve), fácánból 277 drb, (ebből évente kb. 60-100 

drb lőve),  őzvadból 68 drb, ( évente 22 drb lőve). Míg az 

apróvad létszámánál járási viszonylatban csökkenő 

tendencia észlelhető. Vadászterületünkön belül az utóbbi öt 

esztendőben sikerült  a kitűzött tervfeladatokat teljesíteni, 

és a vadlétszámot a tervezett szinten tartani. Persze nálunk 

is akadnak problémák, főleg egy rossz év, szélsőséges 

időjárás következtében, amit sajnos nem tudunk 

befolyásolni.  

               Az elkövetkező tíz évben nagy súlyt 

szeretnénk fektetni a vadvédelemre a negatív  időjárási 

tényezők,  valamint a mezőgazdasági termelés 

következtében okozott  károk csökkentésére, az etetők, 

takarmánytárolók, megfigyelő berendezések építésére és 

karbantartására, a takarmányozás biztosítására,  

a betegségek  megelőzésére és felszámolására. 

            Mivel a vadászat megfelelően képzett kutyák 

nélkül elképzelhetetlen,  a szervezet rendelkezik a törvény 

által előírt mennyiségű vizslával és vérebbel a megsebzett 

vad utánkeresésére, valamint kotorékebbel  a rókák 

létszámának csőkkentésére. Szeretnénk 

a vadászterületünkön található kis létszámú 

fogolyállományt felszaporítani,  

ami a megfelelő búvóhely  

hiányában nagyon nehéz  

feladat elé állít bennűnket.            

             Remélem, sikerűl ezt  

az őshonos apróvadat megmenteni,  

és nem jut a túzok sorsára,  

mely gyakorlatilag eltűnt  

vadászterületeinkről.   
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             A tavaszi idény a végéhez közeledik, lapzártakor 

már csak 2 forduló van hátra. Csapatunk jelenleg az 5. 

helyen van. Az a célunk, hogy a dobogón végezzünk, sajnos 

már nem elérhető. 

           Az idény nem a terveknek megfelőlen alakult, de az 

5. hely sem rossz, ha figylelembe vesszük, hogy 

játékosállományunk miképp változott. Több alapemberünk 

kiesett. Mikus Csaba megsérült, Lukas Vasko 

tüdőgyulladáson esett át, Szakolczi Attila megsérült, Milan 

Balog külföldre ment dolgozni, Sercel Péter abbahagyta a 

focit. Természetesen ehhez még jöttek a sérülések, 

munkahelyi kötelezettségek, esetleg sárgalapok miatti 

meccseltiltások. Volt, hogy csak 12-en tudtunk elmenni 

egy-egy meccsre. Jó hír viszont, hogy hosszú sérüléséből 

visszatért Kutrucz Adrian.  

          Ami a küzdenivágyást illeti, le a kalappal az egész 

csapat előtt. A kapustól kezdve az utolsó becserúlt 

játékosig, mindenki győzni akart és akar. Edzés 

látogatottság néha kicsit hézagos volt, de szerencsére 

a kondícióval nincs nagy gond. Az eredményességgel néha 

kicsit hadilábon álltunk, mert  volt olyan meccs, hogy 

kidolgoztunk 8-9 100% helyzetet, de csak 1 vagy 2 gólt 

sikerult rúgnunk, ez sok meccsen megbosszulta magát. A 

vesztett meccsek közül (sajnos mind hazai volt) – Šintava - 

(Szempte), Kismácséd - (Malá Mača, és Kosút -  (Košúty),  

 

 

 

 

 

 

 

S P O R T H Í R E K 
 

- csapatunk egyiken sem érdemelt vereséget, sőt a kosúti 

meccsen sokkal jobbak voltunk, jobban játszottunk A többi 

mérkőzésen a látottak alapján megérdemelt eredmények 

születtek. 

            A gyerkőcök továbbra is nagyon ügyesek és 

lelkesek, reméljük, ez a lelkesedés sokáig kitart. Öröm 

lemenni a pályára ha fociznak, annyira élettel teli a játék, jó 

a hangulat. Ami a táblázatot illeti, a felkészítőben, a 16 

csapatos bajnokságban az 5. helyen állunk, 5 pontra az 

elsőtől, és ez a lemaradás az idény végéig sajnos már nem 

hozható be. A fiatalabb diákok között a 10 csapatos 

bajnokságban a 8. helyen végeztünk, ott is nagyon ügyesen 

helytálltak a jövő  reménységei. 

          Ami jövőt illeti, még mi sem látjuk tisztán, hogy 

alakulnak majd a dolgok, mert sok a befolyásoló tényező. 

A vezetőség azon munkálkodik, dolgozik, hogy azt 

a mnkát, amit elkezdtünk, sikeresen folytassuk. Sok 

segítséget kapunk, de sok esetben a mi kezünk is meg van  

kötve. A bajnokság végeztével három falusi rendezvényen 

is részt veszünk, melyen a helyi sportszervezetet 

képviseljük majd, : a  gulyásfőző versenyen, a jubileumi 

XX. falunapon, illetve a búcsún.  
 

A focirajongóknak köszönjük a buzdítást! 

 

A vezetőség nevében Halász Zsolt, a sportszervezet elnöke 

 

 

 

 

 

 

 Ezen a területen a mezőgazdasági termelés is 

megváltozott,  a multikulturális termelésről a termelők  

áttértek a búza, az árpa, a  kukorica, a  repce és a napraforgó 

nagyterületű termesztésére, ami lehetővé tette 

a nagyteljesítményű és nagysebességű mezőgazdasági 

gépek alkalmazását. Ez a tényező a vegyszerek 

nagymértékű alkalmazásával egyidejűleg az apróvad 

számának drasztikus csökkenéséhez vezetett. Az őshonos 

gazdag fauna növény- és állatvilágát már csak  nagyon 

kevés egyedszám képviseli,  és az apróvadból csak a nyúl 

és a fácán számbeli mennyisége  említésre méltó. Az őzvad 

meglehetősen sikeresen alkalmazkodott a megváltozott 

élettérhez, és az utóbbi években vadászterületünkön egyre 

nagyobb számban és gyakrabban  fordul elő a vaddisznó. 

Az utóbbi évtizedek civilizációs robbanásának 

eredményeként a közutakon megnövekedett személy - és 

teherszállítás szintén a vadállomány csökkenésének egyik 

fontos előidőzéje. A fentiekben felüntetett apró-és őzvad 

számára évente  az elkövetkező 10 évben 7 t 

szálastakarmányt, 3,5 t szemestakarmányt, 8 t répát és 100 

kg takarmánysót kell bebiztosítani, amit önerőből 

valósítunk meg.   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetesen megfelelő mennyiségű és típusú 

etetőberendezésre is szükség lesz, hogy a takarmány az 

időjárási tényezők hatására ne menjen kárba.  

Persze még nagyon sok mindenről lehetne írni,  de mostani 

írásom célja  az volt, hogy  a laikusok számára közelebb 

hozzam a vadgazdálkodás  körüli problémákat, 

megismertessem őket távlati terveinkkel, melyeket 

szeretnénk megvalósítani. Remélem,  cikkem által ez  

sikerült.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Horváth Tibor, a vadászszervezet elnöke 
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