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Beszámoló a 2019-es évről
T

isztelt olvasók, kedves feketenyékiek!

Engedjék meg, hogy
a szokásos évértékelő
írásomat rendhagyó
módon kezdjem. Elengedhetetlen, hogy
pár mondatban ne
tegyek említést a kialakult helyzetről. Ez
az időszak nagyon
nehéz mindnyájunk
számára. Egyfelől a
márciusban kialakult COVID-19 terjedésének kialakulása miatt,
másfelől a mindennapi problémák megoldása
miatt. De ez nemcsak a községünket érinti, hanem országunkat, Európát valamint az egész
világot. E nehéz helyzet ellenére sajnos az újság
idei kiadása későbbre tolódott, de örülök annak,
hogy mégis sikerült megjelentetnünk.

A

polgármesteri tevékenységem alatt szerepelt
a bérlakások építése, az iskola, az óvoda, a
kultúrház felújítása, valamint játszóterek építése. Mindezeket pályázatok segítségével sikerült
is megvalósítani, nagy erőfeszítéssel és kemény
munkálatokkal. Az iskolában felújításra kerültek
az iskolapadok, a székek, valamint kifestettük a
tantermeket. Az óvodánk kiscsoportjában sikerült
az illemhelyiségek felújítása. 11 bérlakás átadása
is megvalósult (Közlekedésügyi Minisztérium támogatásával), ezáltal 11 család lelt otthonra a háromszobás, a kétszobás és egyszobás lakásokban. A
lakások területén kialakítottunk játszóteret a gyermekek részére (szintén a Közlekedésügyi Minisztérium támogatásával), ahol a gyermekek szabadon
szórakozhatnak, játszhatnak, barátkozhatnak.
Lakosaink biztonsága érdekében az utcákon újabb
térfigyelő kamerákat szereltünk fel (Belügyminisztérium - bűnmegelőzési program keretén belül),
amit az idei évben további kamerák felszerelésével
szeretnénk bővíteni. E kamerák felszerelése hasz2

nos, jó befektetésnek bizonyul. A mi kis falunk nyugalmas, de ennek ellenére szeretném, ha lakosaink
továbbra is biztonságban érezhetnék magukat.
Ha már a technikánál tartok, szeretném figyelmükbe ajánlani, hogy községünkben 12 nyilvános
helyszínen érhető el az ingyenes wifi. Kültéri: futbalpályánál, bérlakásoknál, kültéri edzőpálya a
templomnál, piactéren, multifunkciós pálya az iskolánál, játszótér a buszmegállónál és a temetőnél.
Beltéri: futbalpálya, szabadidőközpont, kultúrház,
vadászház, tűzoltóállomás. Községünk mindezt a
Wifi4EU pályázata keretén belül, az Európai Bizottság Wifi4EU palyázati felhívása által valósította
meg.
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O

któberben nagy munkálatokkal nekivágtunk
a kultúrház felújításának (Környezetvédelmi
Minisztérium enviro. alap támogatásával). Volt itt
munka bőven. A művelődési ház most tulajdonképpen olyan, mintha teljesen új lenne: leszigeteltük,
új tetőszerkezetet kapott, modernizáltuk, klimatizált nagytermet hoztunk létre, az illemhelyiségeket felújítottuk valamint új pódiumot építettünk
(Pénzügyminisztérium támogatásával). Egyszóval
új arculatot kapott. Bízom benne, hogy a megújult
művelődési ház nagyon sok művészeti, kulturális és
közösségi eseménynek fog helyet adni.

N

e csak a munkálatokról szóljon a beszámolóm,
hanem ejtsünk pár szót a rendezvényekről is.
Természetesen minden évben megemlékezünk a
1848-49-es szabadságharcról a helyi alapiskolával,
valamint a Csemadok helyi szervezetével egy színvonalas műsor keretén belül. Májusfa állításakor a
helyi óvoda és alapiskola tanulói voltak a segítségünkre. Közreműködésükkel egy csodálatos fa állhatott a falunk főterén. Az anyák napi ünnepség is
nekik köszönhető, hiszen egy feledhetetlen vasárnapi műsorral kedveskedtek nekünk.

Harmadik alkalommal is megrendezésre került az
egyik közkedvelt rendezvényünk, a gyermeknap, a
családi olimpiával karöltve. Gyermekek és szülők
együtt mérettetik meg magukat különböző játékos,
szórakoztató ügyességi feladatokban. Egyaránt
biztosít jó szórakozást minden gyermek és felnőtt
számára. Jó volt látni azt a sok mosolygós, boldog
arcot, ahogy a gyerekek örvendtek annak a habfürdőzésnek, amit a tűzoltók szerveztek a gyerekek
nagy örömére. Szeretnék köszönetet mondani azon
szervezeteknek és személyeknek, akiknek önzetlen
támogatásuknak köszönhetően egy gyermek sem
ment haza üres kézzel.
2019. július 27-én ismét nagy buli volt Aprajafalván. Megrendezésre került a falunap (Kulturális
Minisztérium támogatásával), melynek jó hangulatáról gondoskodott a helyi óvoda, a Szivárvány
Éneklőcsoport, Győri Dávid, Presinszky Ágnes,
Operett slágerek és kabaré a Rivalda Színház előadásában, Bunyós Pityu, valamint DJ Bíró Tomi.
Köszönöm a tombolák felajánlását a vállalkozók
részéről.
Első alkalommal került megrendezésre a lampionos
felvonulás, valamint a hagyományos disznóvágás.
De ezekről a következő oldalon olvashatnak majd.
A hagyományos Télapó ünnepséget is szeretném
3

Feketenyéki Hírhozó
Čiernovodský Spravodajca
megemlíteni, amit mint minden évben, úgy 2019- mát: 0911 211 862 és mi a helyi élelmiszerüzletekben is a helyi vállakozók szerveztek meg a községi ből házhoz szállítjuk a megrendelt árut.
hivatallal karöltve.
zúton szeretnék köszönetet mondani mindenbeszámoló végére érve pedig szeretném a tervekinek, aki bármilyen formában is hozzájárult a
imet megosztani Önökkel. Terveink között sze- szervezésekhez, a munkálatokhoz. Nagyon büszke
repel az utcák felújítása, értve ezalatt az utak javítá- vagyok arra, hogy dolgozóink, a képviselőtestület
sát. A felújítást szeretnénk az idei évben elkezdeni. tagjai támogatnak, hogy kiveszik részüket a munkáHangsúlyozni szeretném, hogy fontos a szennyvíz- latokból, hogy segítőkész emberek veszenek körül.
hálózatra való csatlakozás, mert az utak mindaddig Kedves feketenyékiek! Engedjék meg, hogy az önnem lesznek megjavítva, amíg egy utcán belül nem kormányzat nevében is mindenkinek jó egészséget
lesz mindenki rácsatlakozva a hálózatra.
kívánjak, erőt, kitartást és vigyázzanak magukra
Tervezzük egy szórakoztató műsor megszervezését, ezekben a nehéz időkben!
a „Csillag születik Feketenyéken“ a tévéböl ismert
show alapján. Tehetségek jelentkezését várjuk 0
Mgr. Csady Zsuzsanna
éves kortól 99 éves korig. Reméljük, addigra már 			
polgármester asszony
túl leszünk a nehezén, és újra megengedett lesz a
szórakozás, a kapcsolattartás.
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S

zeretném felhívni azon lakosok figyelmét, akik
nem tartják be az előírásainkat, hogy ez évben
maximális büntetéseket fogunk kiszabni azokra,
akik a községünk területén illegálisan lerákják a
szemetet. A tettesre bírság lesz kiróva, valamint az
elszállítás díját is meg kell fizetnie! Továbbá magas
pénzbüntetésre számíthatnak azon személyek is,
akik építkezési engedély nélkül kezdtek építkezésbe (természetesen az 1976 előtt épült ingatlanokra
ez nem vonatkozik). Javaslom az ingatlannal rendelkező lakosainknak, hogy nézzenek utána, hogy
ingatlanjaik bejegyzésre kerültek-e a kataszteri hivatalban, mert sok esetben tapasztaljuk a hiányosságokat.

↖

V

égezetül szeretném megköszönni mindazon szülők bizalmát, akik gyermekeiket a mi kis iskolánkba íratták be. Így az első osztály 10 tanulóval
indul. Sajnos a beiratkozás a gyerekek jelenléte
nélkül zajlott, lemaradtak így a játékos bemutatkozásról. Reméljük szeptemberben találkozunk és
bepótolhatjuk, amiről most lemaradtak a gyerekek.
Községünk több mint 700 lakos számára biztosított védőmaszkot. Köszönjük Sercel Fanninak, aki
segítő kezet nyújtott ezek megvarrásában. A nyugdíjasoknak továbbra is biztosítjuk az ebédet. Azon
nyugdíjasoknak, akiknek a bevásárlás ez időkben
terhet jelent, hívják a községi hivatal telefon szá4
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V

Príhovor starostky

ážení čitatelia, milí čiernovodskí občania!

Dovoľte mi začať moju zvyčajnú výročnú správu neobvyklým spôsobom. Je nevyhnutné, aby
som túto situáciu nespomenula v niekoľkých
vetách. Toto obdobie je pre nás všetkých veľmi
ťažké. Na jednej strane v dôsledku rozšírenia vírusu COVID-19, ktorý sa vyvinul v marci, a na
druhej strane v dôsledku riešenia každodenných
problémov. Ovplyvňuje to však nielen našu dedinu, ale aj našu krajinu, Európu a celý svet.
Napriek tejto zložitej situácii bolo tohtoročné vydanie novín, žiaľ úspešné až neskôr, avšak som
rada, že sa nám ho podarilo vydať.

N

a zaistenie bezpečnosti našich občanov sme na
uliciach nainštalovali ďalší kamerový systém (v
rámci Ministerstva vnútra - program prevencie kriminality), ktorý by sme tento rok chceli rozšíriť o
inštaláciu ďalších kamier. Vybavenie týchto kamier
je užitočná a dobrá investícia. Naša dedinka je tichá, ale napriek tomu chcem, aby sa naši obyvatelia
naďalej cítili bezpečne. Ak Vás už technológia zaujíma, rada by som Vám odporučila, aby ste na 12
verejných miestach v našej dedine mali k dispozícii
bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet. Outdoor: na
futbalovom ihrisku, prenájom bytov, vonkajšie tréningové ihrisko pri kostole, námestie, multifunkčné
ihrisko v škole, detské ihrisko pri autobusovej zastávke a cintorín. Indoor: futbalové ihrisko, rekreačné stredisko, kultúrny dom, poľovnícka chata, požiarna stanica. V rámci tendra Wifi4EU naša dedina
toto všetko zrealizovala prostredníctvom verejnej
súťaže Európskej komisie na Wifi4EU.

V

októbri sme sa pustili do obnovy domu kultúry
(s podporou enviro fondu Ministerstva životného prostredia). Bolo tu veľa práce. Kultúrny dom
je v súčasnosti akoby úplne nový: bol zaizolovaný,
dostal novú strešnú konštrukciu, zmodernizovali
sme ho, vytvorili veľkú klimatizovanú halu, zrekonštruovali toalety a postavili nové pódium (s
podporou Ministerstva financií). Stručne povedané,
dostal nový úhľadný vzhľad. Som presvedčená, že
v zrekonštruovanom Kultúrnom dome sa bude koedzi moje starostovské činnosti patrila výstavba nať veľké množstvo umeleckých, kultúrnych a sponájomných bytov, obnova školy, škôlka, dom ločenských podujatí.
kultúry a výstavba detských ihrísk. To všetko sa
dosiahlo pomocou verejných súťaží, s veľkým úsilím a tvrdou prácou. Škola bola zrenovovaná, steny
dostali nový vzhľad, zapezpečeli sme nové a moderné stoly a stoličky. V malej skupine našej materskej školy boli toalety renovované. Dokončený bol
aj prevod 11 nájomných bytov (s podporou Ministerstva dopravy), takže 11 rodín našlo domov v trojizbových, dvojizbových a jednoizbových bytoch.
V oblasti bytov sme vytvorili detské ihrisko (aj s
podporou Ministerstva dopravy), kde sa deti môžu
zabaviť, hrať sa a vytvárať nové priateľstvá.

M
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M

oja správa by nemala byť len o prevedených
prácach, ale povedzme aj pár slov o udalostiach. Samozrejme, každý rok si pripomíname vojnu
za nezávislosť v rokoch 1848-49 s miestnou základnou školou a miestnou organizáciou Csemadoku v
rámci kvalitného programu. Keď bol postavený
májový strom, boli tu detičky miestnej materskej a
žiaci základnej školy, aby nám pomohli. S ich pomocou mohol na hlavnom námestí našej dediny stáť
nádherný strom. Oslava Dňa matiek je tiež vďaka
nim, pretože sa im darilo nezabudnuteľné nedeľné
predstavenie.

27. júla 2019 sa v Aprajafalve uskutočnila ďalšia
veľká párty :). Ako každý rok, aj tento sme usporiadali deň obce (s podporou Ministerstva kultúry). O
dobrej nálade a atmosfére sa starala miestna materská škola, skupina Rainbow Singing Group, Dávid
Győri, Ágnes Presinszky, operetné hity a kabaret
divadla Rivalda, Pityu Bunyós a Tomi Bíró. Ďakujeme za poskytnutie tomboly od dodávateľov.
Prvýkrát sme Vám pripravili lampiónový sprievod
a tradičnú zabíjačku. O nich sa však dočítate na nasledujúcej stránke.
Chcela by som tiež spomenúť tradičnú oslavu Mikuláša pre deti, ktorú, ako každý rok aj tento rok,
organizovala sa jedna z našich obľúbených akcií, zorganizovali miestni podnikatelia spolu s obecným
Deň detí, ktorá bola v poradí už 3X. Usporiadali úradom.
sme to spolu s rodinnými olympijskými hrami. Deti
a rodičia súťažili spolu v hravých a zábavných úloa konci správy by som sa chcela s Vami podeliť
hách, ktorá im poskytla dobrú zábavu. Bolo príjemo svoje plány. Naše plány zahŕňajú renováciu
né vidieť veľa usmievavých šťastných tvárí, keď si ulíc vrátane vylepšenia ciest. Chceme začať s redeti užívali penovú šou, ktorý hasiči usporiadali k konštrukciou tento rok. Chcela by som však zdôrazveľkej radosti detí. Chcela by som sa poďakovať or- niť dôležitosť pripojenia do kanalizačnej siete, až
ganizáciám a jednotlivcom, ktorí vďaka svojej ne- kým k sieti nebudú pripojení všetci na ulici, dovtezištnej podpore nenechali dieťa ísť domov s prázd- dy nemôžeme z vylepšením ciest začať.
nymi rukami.
Plánujeme usporiadať zábavný program z TV

Z

N
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„Hviezdy sa rodia v Čiernej Vode“. Hľadáme talenty teraz chýba.
od 0 do 99 rokov. Dúfame, že dovtedy prekonáme Naša dedina poskytla ochranné rúška pre viac ako
700 obyvateľov. Ďakujeme pekne Fanni Sercelonaše ťažkosti a budeme sa môcť aj zabaviť.
vej, že nám podala pomocnú ruku na ich šitie. Buhcela by som zvýšiť pozornosť obyvateľov, kto- deme naďalej poskytovať obedy pre seniorov. Pre
rí nedodržiavajú naše nariadenia, že tento rok dôchodcov, pre ktorých je v súčasnosti nákup breuvalíme maximálne pokuty na tých, ktorí nelegálne menom, prosím volajte na telefónne číslo obecného
skladajú odpadky v našej dedine. Páchateľom bude úradu: 0911 211 862 a objednaný tovar doručíme do
uložená pokuta a budú musieť zaplatiť poplatok za vášho domu z miestnych obchodov s potravinami.
odstránenie! Okrem toho ľudia, ktorí začali stavať
hcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí
bez stavebného povolenia, môžu očakávať vysoké
prispeli k organizácii a práci v akejkoľvek podopokuty (to samozrejme neplatí pre nehnuteľnosti
postavené pred rokom 1976). Radím našim obyva- be. Som veľmi hrdá na to, že naši pracovníci a posteľom, aby skontrolovali, či bol ich majetok zare- lanci nás podporujú vo všetkých úlohách, a vyjdú v
gistrovaný na katastrálnom úrade, pretože v mno- ústrety v ich riešení.
Vážení čiernovodskí občania! Dovoľte mi, aby som
hých prípadoch sa vyskytujú nedostatky.
v mene obce zaželala všetkým veľa zdravia, silu,
a záver by som sa chcela poďakovať všetkým vytrvalosť a starostlivosť o seba v týchto ťažkých
rodičom, ktorí zapísali svoje deti do našej malej časoch !!!
základnej školy. Prvá trieda otvorí svoje brány s 10
Mgr. Zuzana Csadyová
žiakmi. Žiaľ, zápis sa uskutočnil bez prítomnosstarostka obce
ti detí, takže premeškali priateľské zoznámenie s
našimi pedagógmi a deťmi. Dúfame, že sa s Vami
stretneme v septembri a vynahradíme to, čo deťom

C

C
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Házasságot kötöttek
Uzavreli manželstvo

💍

Kalocsai Balázs & Czaníková Barbara

Benkovič Matej & Takácsová Bianka

Kordoš Filip & Valachovičová Romana

Kiss Árpád & Szőcsová Annamária

Sárkány Ľudovít & Mgr. Mislayová Iveta

Szabó Peter & Haverová Aida

Koláček Václav & Kollárová Lucia

Jamriška Tibor & Tankóová Denisa

Patócs Norbert & Khernová Monika

Šárkány Norbert & Kissová Klaudia

Újszülötteink
Novorodenci
Maršalová Alexandra

Radványi Laura

Gálová Tiffany

Nágel István

Kaprinai Lenka

Farkas Róbert

Koláčková Kamila

Kiss Annamária

Rehák Alex

Kisela Csenge

Varga Mário

Lošonský Olivér

Sárkány Mila

Szászová Lara

Stefankovics Áron

Király Patrik

Varjú Patrik

Jubilánsok
Jubilanti

50

40

Mgr. Sárkány Monika, Miklósová Margita,
Ozsváth Tomáš, Kádár Lívia, Szolgai Katarina, Forró Adrián, Varga Zoltán, Ronky Lucia,
Ing. Szolga Tamás, Horváthová Adriana, Jankovicsová Patrícia, Pongrácová Judita, Mészáros Rozália, Szalay Erik, Sárkány Peter, Haverová Melinda,
Szakolci Štefan, Sokol Peter, Rigo Tibor, Bartalos
František, Chvostík Martin, Mellárová Angelika,
Szolga Mažárová Andrea, JUDr. Énekesová Alžbeta, Sárkány Roland, Valášek Albert, Horváthová
Zuzana, Opál Jácint, Lentvorská Martina, Nagyová
Júlia, Nagy ján

🐣

🎈

Deák Gašpar, Renczésová Judita, Lechman
Ján, Bittó František, Mislayová Iveta, Barczi
Alexander, Ozsváthová Anna, Audi Ladislav, Juhász Zoltán, Rencesová Alžbeta, Kiss Ľudovít,
Szakolci Árpád, Mgr. Csadi Attila, Marafkó Zoltán,
Bánoczký Peter
Kádárová Edita, Putyera János, Kováčová Adriana, Királyová Justína, Pongrácová
Anna, Vágovics Karol, Balázs Imrich, Ing. Drozd
Ľudovít, Kolláriková Anna, Pongrácz Zoltán, Koller
Jozef, Rajčányová Katarína, Király Oszkár, Pongráczová Katarína, Kováč Juraj, Mázsárová Oľga

60
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70
90

80

Szakolci Ján, Francisci Juraj, Szakál Tibor,
Kyselý Fridolín, Orbánová Gizella, Olaszová Brigita
Molnárová Helena, Nógliová Angela

Nógli Karol, Varjúová Alžbeta, Deáková Oľga

Örökre eltávoztak
Navždy nás opustili
Iveta Kissová
Helena Királyová
Ladislav Orbán
Lýdia Kádárová
György Deák
Mária Szakolciová
Irena Blažíčková
Helena Csánová
Valéria Csadiová
Ján Ballán
Árpád Orbán
Štefan Vágovič
Ľudovít Kádár
Helena Pongrácová

Nyugodjanak békében!
Odpočívajte v pokoji!
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Óvodánk életéből

Ó

vodánk kisközségünk, Feketenyék szívében
működik. Munkánkkal arra törekszünk, hogy e
falak között minden év, s benne minden nap a gyermekek éve, napjai legyenek.
Gyermekeink életében kiemelten fontos a kisgyermekkor. Ennek minősége, az ekkor megélt élmények, tapasztalatok, érzelmek egész emberi létükre
nagy hatással vannak.
Ezért a gyermekek harmonikus fejlődéséhez az
óvodában biztosítjuk a legszükségessebbet, az érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkört és bánásmódot.

lehetőséget teremt arra, hogy erősítsük gyermekeinkben a szeretetet, egymás megbecsülését, mások
tiszteletét, elfogadását.
Legfőbb feladatunk, hogy a gyermekek életkori sajátosságainak és egyéniségüknek megfelelően tervezzük tevékenységeiket, minden nap megteremtve
a játék és az abban történő tanulás feltételeit.
Csoportonkét két két pedagógiai végzettségű
óvodapedagógus gondoskodik a gyerekekről. Nevelőmunkánkat igényes, esztétikus környezetben
végezzük. A gyermekek mozgásigényének kielégítésére, fejlesztésére a jól felszerelt torna eszközökön kívül rendelkezésünkre áll a gazdagon füves-fás, tágas udvarunk mászókákkal, hintákkal,
homokozókkal.
A szülőkkel való jó viszony és együttműködés alapértékeink közé tartozik. A szülők az elsődleges nevelők, ezért egymást minél jobban megismerve és
segítve, a teljesíthető igények figyelembe vételével
neveljük ránk bízott gyermekeiket.
Programunk életmód-pedagógiájának fontos alapja az életre való felkészítés tevékenykedtetés által,
melyet óvodán belül és kívül egyaránt gyakorolunk.
Minden alkalmat megragadunk a hagyományaink
ápolására és ünnepeink bensőségessé tételére.
Olyan óvodai életmódot kínálunk, amely derűssé, természetessé, élvezetessé teszi az egésznapos
óvodai együttlétet. Hisszük, hogy csak boldog, tevékeny gyermekkor alapozhatja meg gyermekeink
kiteljesedet aktív felnőtt életét. Ezt tükrözi óvodánk
neve: NAPSUGÁR ÓVODA.

Nevelői hozzáállásunk meleg és elfogadó. Törekszünk arra, hogy munkákban felelős, igényes, megújulásra fogékony, változásokra kellően nyitott
pedagógusok legyünk, akiket jellemez a gyermekKöszönet polgármesterasszonyunknak Mgr. Csady
szeretet, a pedagógiai tapintat és lelkesedés.
Zsuzsának a kezdő csomagért.
Hiszünk hivatásunk hosszútávon is sikeres embernevelő és formáló igazában. Az integrált nevelés jó
Kaprinai Michaela
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N

Zo života našej škôlky

aša materská škola funguje v centre našej malej
dediny Čierna Voda. S našou prácou sa snažíme o to, aby medzi týmito stenami každý rok, a v
ňom každý jeden deň bol detským rokom a dňom.
Detstvo má v živote našich detí mimoriadny význam. Jeho kvalita, skúsenosti, zážitky a emócie
zažívané v tomto období, majú veľký vplyv na ich
celú ľudskú existenciu.
Preto poskytujeme deťom v materskej škole to, čo
je najviac potrebné pre ich harmonický rozvoj, a to
veselú, milujúcu atmosféru a starostlivosť, ktorá
poskytuje emocionálnu bezpečnosť.
Náš vzdelávací a výchovný postoj je vrúcny a akceptujúci. Usiľujeme sa byť zodpovedné, náročné,
vnímavé na zmeny, otvorené zmenám a charakterizované láskou k deťom, pedagogickým taktom a
nadšením.Veríme v skutočnú starostlivosť na formovanie úspešných a vzdelaných detí. Integrované
vzdelávanie poskytuje dobrú príležitosť na posilnenie vzájomnej lásky, úcty, rešpektu a vzájomného
prijímania u našich detí.

preliezkami, hojdačkami a pieskoviskami, ktorý
uspokojí potreby detí pri rozvoji a pohybe.
Dobrý vzťah a spolupráca s rodičmi sú jednou z
našich základných hodnôt. Prvoradými vychovávateľmi sú rodičia, takže vzájomným spoznávaním
a vzájomnou pomocou spolu vychovávame dôveryhodné deti, berúc do úvahy ich potreby na uspokojenie.
Dôležitým základom nášho programu pedagogiky
životného štýlu je príprava na život prostredníctvom aktivít, ktoré praktizujeme v materskej škole,
ale aj mimo nej.Využívame každú príležitosť na to,
aby sme rozvíjali a zachovali naše tradície a zvyky,
naše kultúrne podujatia, sviatky a oslavy.
Ponúkame taký životný štýl, ktorý spája veselú,
prirodzenú a príjemnú celodennú atmosféru v materskej škole.Veríme , že iba šťastné a aktívne detstvo našich detí môže položiť základ pre aktívny život dospelých.To sa odráža v názve našej materskej
školy: SLNEČNÝ LÚČ.

Našou hlavnou úlohou je naplánovať aktivity podľa Ďakujeme pani starostke Mgr.Zuzane Csadyovej za
veku a individuality detí, vytvárať podmienky na štartovací balík na začiatok školského roka.
hranie a učenie sa každý jeden deň.
Michaela Kaprinaiová
V každej skupine sa o deti starajú dve a dve učiteľky
s pedagogickou kvalifikáciou pre materské školy.
Našu výchovno-vzdelávaciu prácu vykonávame v
náročnom, estetickom prostredí. Okrem dobre vybaveného gymnastického vybavenia je k dispozícii
náš veľký trávnatý, priestranný dvor so stromami,
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A

ÉLET AZ ÓVODÁBAN
ŽIVOT V MATERSKEJ ŠKOLE

2019 / 20 -as tanévet 41 gyermekkel kezdtük,
ebből 19 Méhecske (nagycsoportos) és 21 Katica (kiscsoportos). Ehhez 2020 januárjától még jött
4 gyermek, tehát jelenleg a Méhecskéink 23-an és a
kis Katicáink 21-en vannak.
Intézményünk célja a gyermekek egészséges szellemi, lelki és fizikai fejlődése, amit a pedagógusok
a községi hivatallal és természetesen a szülőkkel
együttműködve maximálisan bebiztosítanak.

E

T

outo cestou by sme sa chceli poďakovať starostke obce Mgr.Zuzane Csadyovej, obecnému zastupiteľstvu, rodičom, rodičovskej rade, ktorí
podporili našu škôlku so získanými financiami z
rodičovského plesu, všetkým tým, ktorí podporili a podporujú našu škôlku 2% zo svojich daní, z
čoho sme si mohli dovoliť kompletnú rekonštrukciu
kúpeľne a toalet v triede Včeličiek, ktorá prebehla
počas zimných prázdnin. Kompletná rekonštrukcia
v triede Lienok je naplánovaná na letné prázdniny.

↩

↩

zúttal szeretnénk megköszönni polgármester
asszonyunknak Mgr. Csady Zsuzsának, a képviselőtestületnek, a szülőknek, a szülői tanácsnak,
akik a szülői bál bevételével támogatták óvodánkat
és mindazoknak, akik adójuk 2%-ával támogatták
és támogatják óvodánkat. Ebből a pénzből sikerült
megvalósítani a Méhecske csoport fürdőszobájának, és a WC-ék felújítását, amelyre még az ünnepek előtt sor került. A Katica csoportban a fürdőszoba és a WC-ék felújítását a nyári szünetre tervezzük.

Š

kolský rok 2019 / 20 sme začali počtom detí 41,
z toho 19 Včeličiek (veľká trieda) a 21 Lienok
(malá trieda). K tomuto počtu od januára 2020 pribudli 4 deti, takže teraz máme v triede Včeličiek 23
detičiek, a vtriede Lienok 21 detičiek.
Cieľom našej inštitúcie je zdravý duševný, psychický a fyzický vývoj detí, ktorý učitelia maximálne
poskytujú v spolupráci s obecným úradom, a samozrejme s rodičmi.
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A

Iskolánk életéből

z év legszebb ünnepének elmúltával, az új év
elején mindig adódik pár pillanat, amikor az
ember átgondolja az elmúlt év történéseit és új terveket, célokat tűz ki maga elé, amiket a következő 12 hónapban igyekszik megvalósítani. Ugyanez
a folyamat történik egy iskola életében is, hiszen
mindig vannak levonandó tanulságok és elérendő
célok. Kezdjük hát egy kis visszatekintéssel az elmúlt tanévbe.
A 2018/19-es tanévet újult erővel és rég nem tapasztalt 31 fős tanulói létszámmal kezdtük. Örömmel
töltött el minket, hogy a megnövekedett létszámot
illetően új padokra, ebédlőszékekre, öltözőszekrényekre volt szükség, amiket községi támogatással
sikerült beszerezni, valamint szintén a polgármester
asszony, Csady Zsuzsa jóvoltából 7 új laptoppal is
gazdagogott az iskolánk.
A mindennapi oktató-nevelő munka mellett, minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy kis közösségünk élete színes és tartalmas legyen. Rögtön
szeptember elején mi is részt vettünk az első alkalommal megrendezésre kerülő FEKETENYÉKI
FESZTIVÁLON, ahol tanulóink kézműveskedéssel
és a régebbi idők finomságainak elkészítésével foglalatoskodtak, mindezt falunk idősebb lakosainak
vezetése mellet.

Az őszi hónapokban az idősek iránti tiszteletről sem
feledkezünk meg, ezért kis műsorral köszöntöttük
a nagy- és dédszülőket, valamint falunk nyugdíjasklubjának tagjait.

Mivel nagyon fontos számunkra a szülőkkel való jó
viszony is, ezért az iskolai év elejét egy közös szülő-tanuló-tanító grill partyval kezdtük, melyen mindenki kötetlenül szórakozhatott. Már hagyománnyá
vált, hogy októberben, a Csemadok Vízkeleti Alapszervezete meghívásának eleget téve, részt vettünk
a Kuttyomfitty Társulat előadásán és szintén októberben tekintettük meg a Komáromi Jókai Színház
Bambi című bábelőadását.
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Novemberben került sor a nagy sikerű szülői bál- Márciusban már hagyományszerűen megemlékezra, melynek révén iskolánk és óvodánk évről-évre tünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
egyre nagyobb támogatásban részesül. Ezúton is hőseiről.
szeretnénk megköszönni a Szülői Tanács odaadó
munkáját! Novemberben került sor a 4. osztályosok
találkozójára Hidaskürtön és még ugyanebben a hónapban mérettette meg magát kis csapatunk (Forró
Laura, Kása Nelli, Opál Tamara, Presinszký Ádám)
a nagyfödémesi alapiskola mesevetélkedőjén.

December elején a galántai mesemondó fesztiválon
Boráros Judit és Karácsony Lúcia képviselte iskolánkat. Az év utolsó hónapja pedig a Mikulás fogadásával és a karácsonyi műsorra való felkészüléssel
telt.
Az elmúlt év februárjában a Mozgó Mozi keretén
belül Hidaskürtön megetkintettük a Lúdas Matyi
című mesefilmet és szintén e hónapban került sor
a vers- és prózamondó verseny iskolai fordulójára,
melyre minden egyes tanulónk becsületesen készült.
Galántán a kerületi fordulón Fekete Dorottya, Opál
Tamara, Spitznágel Vanda és az aranysávos minősítést elérő Karácsony Lúcia képviselte intézményünket. Opál Tamara egy rajzversenyen elismerő oklevelet is szerzett, melyet Dunaszerdahelyen vehetett
át ünnepélyes keretek között.

Bepótoltuk az influenzajárvány miatt elmaradt
maszkabált, a helyi óvoda meghívására egy bábelőadáson is részt vettünk és e hónapban tartottunk
nyitott napot, melyen az érdeklődő szülők és leendő
kiselsősök betekintést kaphattak iskolánk életébe.
Az iskolai beíratkozás újra nagy örömöt tartogatott számunkra, hiszen 9 kisdiákkal bővült intézményünk létszáma. Óriási köszönet és hála illeti
azokat a szülőket, akik a mi iskolánkat választva,
bizalmat szavaztak nekünk. Áprilisban az ovisokkal
együtt a kisze báb vízbe dobásával elűztűk a telet,
a komáromi színház újabb előadásán vettünk részt
és iskolánkon e hónapban került sor egy pedagógiai
továbbképzésre is, ahová nagy meglepetésünkre az
egész nyugat-szlovákiai régióból látogattak el a pedagóguskollégák.
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Május 12-én a helyi kultúrházban megünnepeltük
az édesanyákat és nagymamákat. 16-án, a Zsigárdon megrendezésre kerülő, Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenyen Horváth Ferenc és Karácsony
Lúcia képviselte iskolánkat. Ferike bronz-, Luca
pedig ezüstsávos minősítésben részesült. Május
vége is programokban gazdagon telt, hiszen a tej
világnapját egy iskolai tejkóstolóval ünnepeltük,
majd Szeredben egy rendősrégi, tüzoltósági és katonasági bemutatón vettünk részt.
A tanév utolsó hónapja is számos élményt tartogatott számunkra. Június elején, a község által szervezett, Családi Olimpia keretein belül megünnepeltük a gyermeknapot és a helyi óvoda meghívására
egy szórakoztató bűvészbemutatón is részt vettünk.
Június 17-21. között került sor a természetiskolára,
melyet a magyarországi Vérteslovas tanyán töltöttünk.

Bátran mondhatom, hogy az elmúlt évek egyik legfergetegesebb, legizgalmasabb kirándulása volt. A
sok-sok verseny és vetélkedő mellett pancsoltunk,
lovagoltunk, falat másztunk, drótkötélpályán száguldottunk, valamint kemencés lángost készítettünk. És biztosra vettük, hogy nem utoljára jártunk
itt. Hazafelé pedig a tatai várba is ellátogattunk.
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Június végén került sor a negyedik osztályosok ballagására. 7 tanulónk búcsúzott kis iskolánktól. Közülük négyen Hidaskürtön, hárman pedig Galántán
folytatják tanulmányaikat. Bízunk benne, hogy tanulóink új iskoláikban is méltón helyt állnak.

tanuló tanul Rences Marika tanító néni irányítása
mellett. A napközi otthon vezetését Molnár Boriska
tanító néni helyett, az idei tanévben Lacko Király
Melinda tanító néni vette át. Ezúton is szeretnénk
kifejezni szívből jövő hálánkat Boriska tanító
néninek az elmúlt évek
odaadó munkájáért. A
hittanórákat Karácsony
Tímea, az angol órákat
pedig Mozoli Ágnes
tanító
néni
tanítja.
Iskolánkon továbbra is
bő szakköri tevékenység
zajlik és folyamatosan
bekapcsolódunk
a
különféle versenyekbe és
a község által szervezett
programokba is.
A jövőbe továbbra is
bizakodva tekintünk és
minden munkánkkal
azon leszünk, hogy
iskolánkat fejlesztve
továbbra is megálljuk
helyünket a környező
falvak és városok
nagyobb iskolái mellett.

A jelenlegi, 2019/2020-as tanévben szintén 31
tanulónk van, akiket polgármester asszonyunk
támogatásának köszönhetően, szeptemberben
frissen festett, új bútorokkal felszerelt tantermek
vártak. A tavalyi szülői bál bevételéből mind a négy
osztályba korszerű táblákat is sikerült vásárolnunk
és egy új kivetítővel is gazdagodtunk. A jövőt
tekintve újabb felújítások várnak ránk, hiszen a
nyári szünetben kerül majd sor az illemhelyek
felújítására, a folyosók festésére és az iskolaudvar
rendezésére.
Ami iskolánk tanítói gárdáját illeti: 9 elsős
kisdiákunk Habara Klaudia tanító néni vezetésével
sajátítja el az írás-olvasás tudományát. A második
osztályban 11 tanuló – Karácsony Tímea tanító
néni, a harmadik osztályban 6 tanuló – Wittenberger
Ilona tanító néni, a negyedik oszhtályban pedig 5
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Mgr.Wittenberger Ilona
megbízott igazgató
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Lampionos felvonulás
A

Lampionový sprievod

lampionos felvonulás eredete: Novemberben
hamar sötétedik. Mivel régen nem volt utcai
lámpás, ezért az emberek fáklyával, vagy lámpással
a kezükben mentek misére. Ezt elevenítjük fel mi is.
A Híd párt támogatásával, valamint a községi hivatal szervezésével az első alkalommal rendeztük
meg a lampionos felvonulást. A kora esti órákban az
alapiskola előtt gyülekeztek a gyerekek a felnőtt kísérőikkel – szülőkkel, nagyszülőkkel. A szervezők
lampionokat, világító láncokat és maszkokat osztogattak. A menet élén a helyi tűzoltóautó kivilágítással és hangos zenével vezette a felvonulókat végig
a főúton, majd a vendéglő előtt visszafordultak. Az
iskola előtt sütik, ropogtatni valók, valamint frissítők várták a visszaérkezőket, hogy a szabadtéri buli
itt folytatódhasson.
Ez a rendezvény olyan nagy sikert aratott, hogy az
idei évben október 30-án is újra megrendezésre kerül, de a gyülekező most már a kultúrház előtt lesz.
							

P

ôvod lampionového sprievodu: V novembri sa
skoro stmieva. Keďže v minulosti neexistovala žiadna pouličná lampa, ľudia chodili na omšu s
pochodňami alebo lampami v rukách. To je to, čo
oživujeme aj mi.
V organizácii obecného úradu a s podporou Strany
Most-Híd sme prvýkrát usporiadali lampiónový
sprievod v našej obci. Na podvečer sa deti spolu s rodičmi a so starými rodičmi zhromažďovali
pred budovou miestnej základnej školy. Organizátori rozdávali lampáše, svetelné reťaze a masky.
Sprievod viedlo miestne hasičské auto s osvetlením a hlasnou hudbou cez hlavnú cestu. Po návrate
zúčastnených čakalo malé občerstvenie a zábava sa
pokračovala.
Veľká úspešnosť tohto podujatia nás iniciovala k
tomu, že sme sa ju rozhodli zorganizovať aj tento
rok. Každého záujemcu - od 0 do 100 rokov- srdečne čakáme 30. októbra 2020 pred miestnym kultúrnym domom. O zábave bude postarané!

Mgr. Csady Zsuzsanna
				 polgármester asszony

Mgr. Zuzana Csadyová
starostka obce
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A CSEMADOK HELYI SZERVEZETÉNEK BESZÁMOLÓJA

A

Csemadok alapszervezetünk ez év januárjában
is részt vett a Magyar Kultúra Napi országos
ünnepségen. Februárban pedig felkértük Király
Anikót a Strand, papucs, szerelem című ifjúsági
regényének könyvbemutatójára, amely nagy sikert
aratott nemcsak a fiatalok körében.
Márciusban az 1848/49-es magyar szabadságharc
hőseire emlékeztünk. Az ünnepi köszöntőt a Polgármester asszony tartotta, majd a helyi alapiskolások színvonalas műsora következett, s az emlékünnepséget a Szivárvány éneklőcsoport fellépése zárta.
Ismét megszerveztük a Húsvéti „Nyuszi váró“ kézművesfoglalkozást. Örömmel vettünk részt a gyermeknapi rendezvényen, ahol már hagyománnyá
vált a palacsintasütés is. Osztatlan sikert arattunk
vele. Ezzel kedveskedtünk a gyermekeknek, de szívesen kóstolták a jelenlévő felnőttek is. Ez évben is
tisztelettel emlékeztünk a kitelepítettekre és deportáltakra. Az Önkormányzat által rendezett megemlékezésen a emlékmű előtt a szervezetünk is elhelyezte kegyeleti koszorúját.
Sajnos nem került sor a budapesti Parlament tervezett meglátogatására, mert valószínű a nyári szabadságolások miatt, kicsi volt az érdeklődés.

A falunapon örömmel és szívesen léptek fel a kultúrműsorban a Szivárvány éneklőcsoport tagjai is
népdalcsokrokkal.
Augusztusban egy kellemes délutánt töltöttünk Esztergomban, ahol szabadtéri előadás keretében megtekintettük a ZENTA 1697 c. történelmi rockoperát,
Szarka Gyula – Szálinger Balázs rendezésében. A
gazdag látványvilág a jó zene elvarázsolta a nézőket.
A lengyelországi Auschwitz-Krakkó-Wieliczka volt
az október 11-13 közti autóbusz kirándulás uticélja.
Mély nyomot hagyott mindenkiben az Auschwitzi

haláltábor meglátogatása. Minden jelen lévőben tudatosult, hogy ehhez hasonló borzalmas cselekedetek sosem ismétlődhetnek meg.
A tervezett őszi hagyományőrző rendezvényünk és
Karácsonyváró családi kézművesfoglalkozásunk a
kultúrház rekonstrukciója miatt elmaradt.
Már több alkalommal szerveztünk kirándulást a Karácsonyi vásárba Budapestre és Győrbe. Viszont eb-

ben az évben Karácsony előtt a lengyelországi Nový
Targ volt az úticél.
Köszönjük tagjainknak, és falunk lakosainak, hogy
részt vesznek rendezvényeinken, melyek nem valósulhattak volna meg a feketenyéki és a Nagyszombat
megyei Önkormányzat, valamint a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. pályázati támogatásai nélkül.
		
Losonszky Margit,
a szervezet elnöke
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Egyházközségünk életéből
Zo života veriacich

gyházközségünkben a tavalyi év sem telt el különleges események nélkül. Bár mindig ugyanazzal a hittel és alázattal készülődünk az egyházi
ünnepek megülésére, a külső ünneplés formái és
körülményei sokszor változnak. Az úrnapi körmenet megszervezése és lebonyolítása minden évben
nagy kihívást jelent számunkra. Nagy örömünkre
szolgált, hogy a tavalyi évben különleges módon
támaszkodhattunk a helyi ökormányzatra, s annak
alkalmazottaira, akik magukra vállalták a lombsátorok elkészítését azokon a helyeken, ahol a családok
erre saját erejükből nem voltak képesek. Ugyanúgy
köszönettel tartozunk a helyi tűzoltószervezet tagjainak, akik szép egyenruhájukban velünk tartottak
a körmenetben és segítettek a feldíszített szobrok
vitelében.
Szervezési szempontból a tavalyi év egyik legnagyobb volumenű eseménye számunkra kétségkívül
az volt, hogy hozzáláttunk templomunk harangtornyának belső felújításához. Mivel a harangokat tartó régi szerkezet megroggyant, elérkezett az

idő, hogy a harangokat új, erősebb tartószerkezetre
függesszük fel, s hogy elektromos meghajtó szerkezetüket is korszerűsítsük. S ezzel összfüggésben
úgy éreztük, hogy a templomunkból eddig hiányzó
nagyharangot is pótolni szeretnénk. Természetesen
ez nagy anyagi ráfordítassal jár, s nem számíthattunk sikerre a feketenyéki hívek adományai és a
helyi önkormányzat segítsége nélkül. A helyi egyháztanács tagjai egy-egy hívővel kiegészülve járták
a falut, bekopogtattak minden házhoz, hogy a lakosok adományait begyűjtsék. S a feketenyékiek ismét
bebizonyították, hogy össze tudnak fogni egy közös
cél érdekében: alig akadt egy-két háztartás, ahol elutasítást kaptunk, rendszerint mindenki támogatta a
harangok felújítását, sőt nem katolikus felekezetű
lakosok is áldoztak a katolikus templomra. Ezúton
is köszönetet mondunk mindenkinek, aki anyagilag
támogatta templomunkat. Önkormányzatunk magára vállalta a nagyharang költségének térítését, ami
az egyik legnagyobb anyagi támogatás a község
részéről templomunk felújítása óta. Örülünk, hogy
együttműködésünk a helyi önkormányzattal ilyen
jól működik!
Nem akarunk megfeledkezni a háláról azok iránt az
emberek iránt sem, akik sokszor alig észrevehető
módon, alázattal, de rendszeresen és nagy igyekezettel fáradoznak templomunk és környékének a
megfelelő rendben, méltó szépségben és jó állapotban tartásán. Segítségüket a Jóisten fizesse meg!
Sajnos, a jelenlegi járvány nem teszi lehetővé, hogy
templomunkban a hívek rendszeresen összejöjjenek, vagy hogy a harangfelújítást kivitelezzük. De
hittel és reménnyel tekintünk az előttünk álló időszakra, bízva abban, hogy a járvány elmúlásával s a
szigorítások enyhítésével az új haranggal felékesített templomunk hamarosan ismét méltó helye lesz
Isten imádásának, az imádságnak és a lelki felüdülésnek.
Presinszký Gellért
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M

inulý rok bol nevšedným rokom aj v cirkevnom živote v našej dedine. Aj keď sa na
slávenie sviatkov pripravujeme vždy s rovnakou
vierou a pokorou, vonkajšie formy a podmieky slávenia sviatkov sa mnohokrát menia. Organizovanie
tradičnej procesie na Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi nás každý rok postaví pred nemalú
výzvu. Tešíme sa, že minulý rok sme sa mohli mimoriadnym spôsobom spoliehať na
miestnu samosprávu
a jej zamestnancov,
ktorí sa postarali o
stavbu stánkov u
rodín, ktoré by to z
vlastných síl neboli schopné urobiť.
Naša vďaka patrí aj
členom miestneho
hasičského zboru,
ktorí sa k nám pridali a v pekných
uniformách nám pomáhali pri prenášaní
ozdobených sošiek
počas procesie.
Z
organizačného
hľadiska
najvýznamnejšou
udalosťou v minulom
roku bolo pre nás
spustenie
reštaurácie vútornej časti kostolnej veže.
Keďže starý nosný
systém zvonov sa
zdeformoval,
nadišiel čas, aby sme
zvony zavesili na novú, silnejšiu konštrukciu a aby
sme zmodernizovali ich elektrický pohonný systém. V súvislosti s týmito opravami sme takisto
cítili potrebu doplnenia súčasných dvoch zvonov
o chýbajúci veľký zvon. Samozrejme, takáto modernizácia si vyžaduje nemalé finančné investície a
bez milodarov obyvateľov našej obce a bez pomoci
miestnej samosprávy by sme neuspeli. Členovia
miestnej cirkevnej rady spolu s jednym veriacim

v skupinkách chodili od domu k domu v dedine a
oslovili každú domácnosť, aby do zbierky prispeli. A obyvatelia Čiernej Vody znova dali najavo, že
sa vedia spojiť za spoločným úceľom: našlo sa iba
zopár domácností, kde nás odmietli, spravidla každá rodina prispela do zbierky, dokonca aj nekatolíci
dali príspevok na katolícky kostol. Aj touto cestou sa
chceme poďakovať každému, kto náš kostol finančne podporil. Miestna samospráva sa
zaviazala, že uhradí
náklady vyhotovenia veľkého zvonu.
Jedná sa tak o najväčší finačný príspevok na kostol
zo strany obce od
čias renovácie kostola. Teší nás, že
spolupráca medzi
spoločenstvom veriacich a miestnou
samosprávou takto
prekvitá!
Nechceme zabudnúť na tých ľudí,
ktorí často aj nebadateľne, s pokorou, no pravidelne a
s veľkým odhodlaním sa starajú o poriadok, krásu a technický stav nášho
kostola a jeho okolia. Pán Boh zaplať
za vašu pomoc!
Žiaľ, trvajúca pandémia nám neumožňuje, aby sme sa pravidelne stretávali v kostole
alebo aby sme dokončili rozbehnutú renováciu zvonov. Do nadchádzajúcho obdobia ale vstupujeme s
vierou a nádejou, že skončením pandémie a uvoľnením reštrikcií bude náš novými zvonmi vybavený
kostol znova hodným miestom uctievania Boha,
modlitieb a naberania duchovných síl.
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ÖNKÉNTES TŰZOLTÓINK
DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR

isztelt Önkéntes Tűzoltóink!
Köszönjük Nektek azt a biztonságot, amelyet
bátor és hősies helytállásotokkal teremtetek meg.
Legyen szó tűzesetről, balesetről, természeti csapásról – rátok mindig számíthatunk. Így történt
ez, amikor riasztást kaptatok, tűzesetekhez, vagy a
nagy esőzések miatt szivattyúznotok kellett, mert
a csatornahálózat nem bírta el az esőzések miatti
lezúduló vízmennyiséget, vagy mikor a nagy vihar
miatt kidőlt, letört faágakat kellett eltakarítanotok
az útról...
Tudjuk, hogy amit értünk, az embertársainkért tesztek, azt önzetlenül teszitek a szabadidőtökben, abban az időben, amit a családotokkal vagy a barátaitokkal tölthetnétek. Mindezt értékeljük, s nagyon
hálásak vagyunk érte!
Mgr. Csady Zsuzsanna
polgármester asszony

V

ážení dobrovoľní hasiči!
Ďakujeme Vám za bezpečnosť, ktorú nám so
svojimi odvážnymi a hrdinskými činmi poskytujete. Či už je to požiar, nehoda, prírodná katastrofa
- vždy sa na Vás môžeme spoľahnúť. Stalo sa tak
vždy, keď ste dostali upozornenie na požiar, alebo
ste kvôli silnému dažďu museli vodu odčerpávať,
ktorú kanalizačný systém nedokázal kvôli množstvu vody odvádzať, alebo keď ste museli vyčistiť
cesty od polámaných konárov po silnej víchrici....
Vieme, že to všetko, čo robíte pre nás, robíte nezištne vo svojom voľnom čase. V čase, ktorý ste mohli stráviť v kruhu svojej rodiny, alebo s priateľmi.
Toto všetko si nesmierne vážime a sme za to veľmi
vďační!
			
Mgr. Zuzana Csadyová
starostka obce
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A feketenyéki vadásztársaság elmúlt egy éve
Uplynulý rok čiernovodských poľovníkov
A

közhiedelemmel
ellentétben ma
már a vadászok egyre
inkább állatgondozók
és egyben természetvédők is.
Ennek a szerepkörnek
eleget téve kora tavasszal a községi hivatal által szervezetett
szemétszedésbe kapcsolódtunk be szervezetünk tagjaival.
Májusban aktív résztvevői voltunk a májusfa
felállításának,
ahogy ezt tettük az
előző években is.

Augusztusban családi vadásznapot tartottunk, ahol
„agyaggalambra“ lőhettek az érdeklődők, miközben ízletes vadételeket, például őzgulyást és egyéb
fimomságokat kóstolhattak az odalátogatók.
Ez év február elején megrendeztük a hagyományos
vadászbált Feketenyéken. A vendégsereg jófajta,
főleg vadhúsból készült ételeket és finom borokat
kóstolhatott meg. Gazdag tombola és vidám zene
fokozta a jó hangulatot, amely virradatig tartott.
Ahogy az már ilyenkor lenni szokott, nemcsak táncolnak és esznek-isznak a vendégek, hanem beszélgetnek is. Az idősebbek nagy zsákmányokról, gazdag vadállományról regélnek. Ilyesmit a fiatalabbak
sajnos ma már nem tapasztalnak.
Továbbra is kitartóan munkálkodunk annak érdekében, hogy a mezei állatok és a vadállomány ne
pusztuljon ki térségünkben sem. Késő ősztől egészen tavaszig etetjük az állatokat, ellenőrizzük az
egészségügyi állapotukat, védjük őket a különböző
fertőzések és kórokozók ellen.
Ez év nyár folyamán szeretnénk szervezni egy családi vadásznapot is Feketenyéken a „cserpacska“
melleti zöld területen, ahol különböző aktivitásokkal várjuk majd az érdeklődőket, családokat, illet-

ve a gyekerekeket. A legfiatalabbaknak szeretnénk
kedveskedni játékos programokkal. Természetesen
gondoskodunk majd a finomságokról is (kolbász,
pecsenye, gulyás, stb.). Mindezt hamarosan tudatjuk a lakosokkal „online“, plakátokon, illetve a helyi „hangosbemondóban“.
Szeretnénk a következő évben is aktív részesei
lenni falunk társadalmi életének, illetve természeti
környezetünk megóvásának.
Szalonnás Károly,
a helyi vadász szervezet elnöke

V

dnešných časoch sa poľovníci stávajú čoraz
viac opatrovateľmi zveri, a ochrancami prírody. V tomto duchu v apríli sme sa pripojili s členmi
združenia do jarného upratovania organizovaného
obcou Čierna Voda.
V máji sme sa aktívne zapojili do stavania mája,
ako sme to robili už aj v predchádzajúcich rokoch.
V auguste sme usporiadali akciu „rodinný poľovnícky deň“, počas ktorého mohli návštevníci strieľať
na „trapové holuby“ a ochutnať vynikajúce jedlá z
diviny.
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Začiatkom februára tohto roka sme zorganizovali
tradičný poľovnícky ples, kde hostia mohli ochutnať skvelé jedlá a kvalitné vína. Bola to zábava s
vynikajúcou náladou, ktorá trvala až do úsvitu, s
bohatou tombolou a parádnou hudbou. Hostia tancovali a príjemne sa aj porozprávali. Starší hovorili
o bývalých poľovníckych zážitkoch, aké mladí dnes
už nepoznajú.
V súčasnosti usilovne pracujeme na tom, aby sme

v našej oblasti zachovali voľne žijúce zvieratá. Od
konca jesene do jari kŕmime a sledujeme ich zdravie, resp. chránime ich pred rôznymi infekciami.
Chceme sa aj v budúcom roku zapojiť do spoločenského života v našej obci ako aj do ochrany nášho
životného prostredia.
Karol Szalonnás,
predseda PZ Bielý Agát (miestný poľovnícky zväz)

HAGYOMÁNYOS DISZNÓVÁGÁS FEKETENYÉKEN

🐖

Tradičná dedinská zabíjačka

a Sportszervezetünk megszervezésével és a Híd

							
„Eljöttem én kántálni – kántálni, párt támogatásával. Azzal kezdődött a disznótor,
							
Ablak alatt fát vágni. hogy kora reggel áldomást ittak a résztvevők, majd
							
Én is fogtam fülét – farkát, nekiláttak a sertés feldolgozásának. A disznó fel							
dolgozásában, darabolásában, töltésében, valamint
Adjanak egy darab hurkát!“

A

ízesítésében részt vehettek falunk lakosai is. A dolgos kezeknek, az együttműködésnek, valamint a jó
csapatnak köszönhetően már 13 órától árusíthatták
a kész termékeket, melyek eladásával Sportszervezetünket támogatták. Végig jó hangulat uralkodott
evéssel-ivással.
Bízunk benne, hogy e disznóvágással sikerült
egy olyan hagyományt elidítanunk, aminek sikeres folytatása lesz az elkövetkezendő években is.
Szeretnénk, ha minél többen részt vennének ezen
az eseményen, hogy a modern világot élő gyermekeink is megirmerhessék, ezt a nagyapáink korából ránk maradt, szép és közösségösszekovácsoló
hagyományt. Az idei évben újra megszervezésre
kerül a disznóvágás. Kérjük falunk lakosait, hogy
a legkisebbekkel együtt vegyenek részt ezen az
eseményen, hiszen a jó szórakozás garantált. Egy
nagyapáinktól fennmaradt hagyományt szeretnénk
megőrizni: a böllér a disznó körmeit eldobja és azt
a szerencsés gyermeket, aki azt megtalálja egy kis
meglepetés várja.
Mgr. Csady Mihály
Sportszervezet elnöke

disznóvágás általában télen, a karácsony előtti
és a téli hideg napokban a parasztháztartások
egyik legszebb, valamint legnépszerűbb tradíciója.
A disznóvágás a sertés hagyományos levágása, a
hús feldolgozása, hurka, kolbász, kása, disznósajt, a
tepertő és a disznótoros káposzta készítésének szoabíjanie ošípaných je jednou z najkrajších a najkása.
populárnejších tradícií roľníckych domácností
Így történt ez kis falunkban is, december 14-én a v zime, v predvianočných a zimných chladných
kora reggeli órákban a helyi futbalpálya területén dňoch. Je tradičným spôsobom spracovania mäsa,

Z
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klobásy, jaternice, tlačenky, oškvarkov a zabíjačkovej kapustnice.
Pod záštitou miestnej športovej organizácie a podporou Strany Most-Híd sme 14. decembra aj v našej
obci usporiadali túto dedinskú tradíciu. Zabíjačka sa
začala s prípitkom (s pálenkou) skoro ráno a potom
sa začalo spracovávať mäso. Účastníci sa podieľali
na spracovaní a porciovaní mäsa, aj pri ochucovaní
a plnení klobás. Po celý čas vládla výborná nálada.

Vďaka šikovným rukám a výbornej spolupráce sa
hotové výrobky predali už do 13-tej hodiny. Zárobok z predaja zabíjačkových špecialít išiel na podporu našej športovej organizácie.
Dúfame, že touto prvou zabíjačkou sme začali dlhoročnú tradíciu, ktorá sa dožije mnohých úspešných
pokračovaní. Boli by sme radi, keby sa na tomto podujatí zúčastnilo viac ľudí a aby sa zapojili aj naše
deti a spoznali túto peknú tradíciu našich starých
otcov. V tomto roku opäť zorganizujeme tradičnú
dedinskú zabíjačku. Prosíme dedinčanov, aby sa
zúčastnili na tomto podujatí so svojimi deťmi, veď
dobrá zábava je zaručená. Tých najmenších čaká aj
malá súťaž: dieťa, ktoré nájde mäsiarom zahodené
nechty ošípaných získa malé prekvapenie.

🍴🍴🍴🍴

⚽

				

Mgr. Michal Csady
predseda TJ

Hogy záródótt a 2019-es év a feketenyéki focicsapat számára?
Ako skončila sezóna TJ Čierna Voda v roku 2019?
Utánpótláscsapatunk

2019 májusában megalakult az
„utánpótláscsapatunk“ 10 éves korig
Görföl Sándor edző vezetésével, és
ifj. Király László helyi vállalkozó
illetve Feketenyék község segítségé-

vel. A cél, hogy 2020 őszén elindulhasson a csapat
az „U9-es“ labdarúgó bajnokságon. Optimális csapatlétszámmal az edzések jelenleg is folynak, így
bízunk benne, hogy az említett bajnokságon sikeresen elidndulunk.
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A sportegyesület ajtaja mindenki számára nyitva áll. Szívesen fogadjuk a segítséget, tanácsot és
minden pozitív hozzáállást, amelyek a feketenyéki
sport szebb és jobb jövőjét szolgálják.
Szalonnás Sándor, helyi önkormányzati képviselő és
a sportbizottság elnöke

Prípravka

Minulý máj sme založili „prípravku“-futbalový tím detí do 10 rokov na čele s trénerom Alexanderom Görfölom a pomocou miestneho
podnikateľa Ladislava Királya ml. resp. obce ČiVoda. Našim cieľom je, aby štartovali v U9
Ifi csapatunk 2019 őszén sikeresen újraidí- erna
v sezóne 2020/21. Prajeme veľa športových úspetottuk a helyi ificsapatot Varjú Zsolt edző és Kolchov!
lárik Csaba csapatvezető irányításával. A korona
vírus miatt a tavaszi idény elmaradt, így az őszi
idényben 12 csapatból a 11. helyen végeztünk. Úgy Dorast Po dvoch rokoch sme opäť (po 2 rokoch)
gondoljuk, hogy a pár éves kihagyás után (2 évig založili dorast na čele s trénerom Zsoltom Varjú a
gyakorlatilag nem létezett a serdülők csapata) egy asistentom trénera Csaba Kollárik. Výsledky dorasúj csapat elindítását sikerként könyvelhetjük el. Bí- tu sú zatiaľ slabšie ako kedysi, ale sme veľmi radi,
zunk benne, hogy az új 2020/21-es idényt újult erő- že ich máme a fandíme im, aby mali čo najlepšie
vel kezdjük és fiataljaink sikert sikerre halmoznak výsledky v ďalšej sezóne 2020/21.
majd. Ebben igyekszünk Feketenyék község önkormányzatával karöltve mindenben segíteni a fiatalo- Dospelí Dospelí majú za sebou veľmi slabé jekat és az edzőt.
senné kolo (pre pandémiu Corona-vírus bola jarná
sezóna zrušená). Dúfame, že nová sezóna 2020/21
Felnőtt csapatunk Egy gyenge őszi for- bude úspešnejšia. Pod slabým výkonom mužstva sa
dulón vagyunk túl. Nagyon bízunk benne, hogy az podpísal aj nedostatočný počet tréningov, lebo zosúj 2020/21-es idény (a korona vírus miatt elmaradt tavenie harmonogramu nie je ľahkou úlohou. My
a tavaszi idény) sikeresebb lesz. A csapat gyenge sa však nevzdáme a budeme bojovať za lepšie výsszereplését erősen befolyásolta az edzéshiány, ami ledky. Mužstvo hrá VI. Ligu v okrese Galanta. Zo
meg is mutatkozott játékosaink fizikális és mentális 16-tich mužstiev sme sa umiestnili na 14. mieste.
állapotán. Mivel a csapat tagjai dolgozó emberek Získali sme 5 bodov, dali 14 gólov, dostali 61, vyilletve egyetemi hallgatók, ezért nehéz feladat az hrali sme 1 zápas, mali sme 2 remizy a prehrali 13
edzések egyeztetése. Edzés nélkül nehéz ebben az zápasov.
osztályban helyt állni. Azonban nem adjuk fel, és Od 1.1.2020 zväz riadi nový predseda Michal Csharcolunk azért, hogy a csapat egyre jobb legyen. ady ml.
Csapatunk a Galántai járási VI. LIGA bajnokságá- Dvere Športového klubu sú otvorené pred každým.
ban szerepelt, 16 csapatos bajnokságban a 14. he- Vďačne prijmeme každú pomoc, radu a pozitívny
lyen végzett. Mérlegünk 1 győzelem, 2 döntetlen és prístup, čo slúži lepšej budúcnosti miestneho špor13 vereség, 14 lőtt és 61 kapott gól mellett 5 pontot tového života.
gyűjtöttek a srácok.
Reméljük a folytatásban sikerül felfele kapaszkodnunk a bajnoki tabellán.
A sportszervezetet 2020. január elsejétől ifj. Csady
Mihály sportelnök vezeti.
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Alexander Szalonnás,
miestny komunálny poslanec
a predseda športovej komisie
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Piloxing

CSOPORTOS EDZÉSSEL A FESZESEBB IDOMOKÉRT FEKETENYÉKEN
SKUPINOVÉ TRÉNINGY PRE PEVNEJŠIE TELO V ČIERNEJ VODE

M

a már falunkban is lehetőség van a testedzés számos formájára, ezek közül egyre népszerűbb az
Érsek Monika által oktatott Piloxing.
Órái robbanékony boksz, kecses pilates és dinamikus
tánc elemek keresztmetszete, melynek eredménye a Piloxing edzés. Ez a mozgásforma egy intervall típusú
zenés edzés, ahol a gyors ütéssorozatokat a mély izmok
edzése és különböző erőgyakorlatok követnek, a tánc
kecsességével fűszerezve. Az edzés célja, hogy kalóriát
égessen, fejlessze az izmokat, fizikálisan és mentálisan
Bővebb információ
is erősebbé tegyen. A hatékonyság fokozásához a 250
Viac informácií
gramm súlyú Piloxing kesztyűk is hozzájárulnak. Nem
véletlenül a Piloxing szlogenje: Kecses, szexi, kőkemény.
Érsek Monika az érdeklődőket szerda esténként fél héttől várja a helyi alapiskola tornatermében (melegebb
időkben a helyi piactéren)!
A korona vírus végett hozott rendeletek miatt az adott
időpontok és a helyszín nem fixált, így bővebb információt érdemes telefonon keresztül kérni.
nes sa v našej dedine ponúka viac foriem fyzického cvičenia, vrátane Piloxingu, ktorý vyučuje
Monika Érseková.
Jej hodiny kombinujú výbušný box, elegantný pilates a dynamické tanečné prvky. Tento typ pohybu je
intervalový, pri ktorom po sérií nárazových úderov nasleduje hlboký svalový tréning a rôzne silové cvičenia korenené tanečnou ohybnosťou. Tréningy slúžia na spaľovanie kalórií, zosilnenie svalov a fyzické/
psychické posilnenie. K tomu prispievajú aj rukavice s hmotnosťou 250 gramov. Nie je náhoda, že slogan
Piloxingu je: Pôvabný, sexy, tvrdý.
Monika Érseková sa teší na účastníkov tréningu každú stredu v telocvični miestnej základnej školy (v
teplejších dňoch na miestnom trhovisku)!

0908 188 558

D

VÉRADÁS
Darovanie krvi

💉

zsanna polgármester asszonnyal az élen, aki már
rendszeres véradónak számít. A véradás a Templars
Slovakia Polgári Társulásnak köszönhetően valósult meg, akik biztosították a szükséges eszközök
szállítását galántai kórház hematológiai osztályávéradás rendkívül nemes és önzetlen cselekedet, ról. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek,
életeket mentő tett, igazi közösségi élmény. Má- aki eljött és vérét adta egy másik emberért.
sok életét menthetjük meg, senki sem tudhatja miarovanie krvi je skutočným „darom života“,
kor lesz rá szüksége.
ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom
Felhívva a figyelmet a véradás fontosságára Feketenyéken 2019. május 15-én véradó napot tartottak. odkázaným na takúto pomoc. Je to významný huAz eseményen 25 véradó vett részt, Csady Zsu- mánny krok a nikto z nás nevie kedy bude túto vzác-
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nu tekutinu potrebovať. V obci Čierna Voda si tieto
skutočnosti uvedomujú a pravidelne darujú krv.
Dňa 15.5.2019 prišlo na odber 25 ľudí na čele s pani
starostkou obce Zuzanou Csadyovou, ktorá sa stáva pravidelnou darkyňou krvi. Práve pani starostka

iniciatívne podporuje v spolupráci s OZ Templars
Slovakia výjazdový odber krvi (Nemocnice Galanta Svet zdravia, a.s. - hematologického oddelenie).
Touto cestou ďakuje všetkým, ktorí prišli a určite
zachránili nejeden ľudský život.
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Március 15.
Spomienka 1848.
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Majális
Stavanie mája

Tavaszi falutakarítás
Jarné upratovanie v obci
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Anyák napja
Deň matiek

Gyereknap és Családi Olimpia
Deň detí a Rodinná Olympiáda
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Falunap
Deň obce
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Mikulás Ünnepség

Mikulášská

slávnosť

Kultúrház átadása és nyugdíjasaink megvendégelése
Odovzdanie KD a slávnostný obed pre seniorov
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
INFORMÁCIE PRE OBČANOV

F

eketenyék Község Önkormányzata figyelmezteti
a lakosokat, hogy a község területén tilos illegális hulladéklerakót létesíteni, valamint a közetrületeken és a konténerek körül szemetet eldobálni,
otthagyni. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kommunális hulladék, az építési és a biológiai hulladék
lerakása a község területén a közrend megsértésének minősül, amelyért az önkormányzat pénzbírságot szab ki. Az illegális szemétlerakást figyeljük. Az
illegális szemétlerakók létrehozása sérti a törvényt,
a tettesre pénzbírság lesz kiróva, valamint az eset
jelentve lesz a rendőrségen is.
Továbbá kérjük Önöket, hogy a szelektív hulladékgyűjtő konténerekbe más hulladékot ne dobáljanak,
csak azt, ami a konténerbe való. Osztályozzuk helyesen a szemetet!

O

bec Čierna Voda upozorňuje občanov na zákaz
vytvárania čiernych skládok odpadu a zhromažďovanie odpadu v katastrálnom území obce a v
okolí veľkokapacitných kontajnerov alebo na iných
verejných priestranstvách. Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu, stavebného odpadu a biologického odpadu v katastrálnom
území obce je priestupok proti verejnému poriadku,
za ktorý bude obec udeľovať pokuty. Zakladanie čiernych skládok odpadu sa bude monitorovať. Vytváraním čiernych skládok sa porušuje zákon, vinník
bude pokutovaný a nahlásený na políciu.
Ďalej žiadame občanov, aby do kontajnerov na vyseparovaný odpad ukladali len ten druh odpadu,
na ktorý je daný kontajner určený. Trieďme odpad
správne!
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🎤🎪🎬🎭🎩🎼🎥🗣🗨🤹🏻 🎤🎪🎬🎭🎩🎼🎥
HA TEHETSÉGES VAGY VALAMIBEN, AKKOR ITT AZ
IDEJE, HOGY MEGMUTASD!

MÁŠ TALENT?
TAK SA POCHVÁL!

Énekelsz? Táncolsz? Szavalsz? Zsonglőrködsz?
Állatokat idomítasz? Esetleg hangszeren játszol?
Vagy úgy érzed, te vagy a falu legjobb humoristája?
Akkor jelentkezz az alábbi telefonszámok egyikén,
vagy a község hivatalos Facebook oldalán.
Feketenyéki lakosok jelentkezését várjuk
július 31-ig.
Korhatár: 0-99 éves korig.

Spievaš? Tancuješ? Recituješ? Si žonglér?
Alebo krotiteľ? Hráš na hudobnom nástroji?
Snáď sa považuješ za najlepšieho humoristu?
Tak sa prihlás na nasledovných telefónnych číslach,
alebo na Facebookovej stránke obce.
Hlásiť sa môžu obyvatelia obce Čierna Voda
do 31. júla.
Vek: od 0 do 99 rokov.

0911 241 440
0911 211 862

0911 241 440
0911 211 862

Észrevételeiket, hozzászólásaiakat, hirdetéseiket a hirhozok@gmail.com címre várjuk.
Vaše pripomienky a články nám zasielajte na adresu: hirhozok@gmail.com
Szerkesztőség/Redakcia: Obecný úrad Čierna Voda 102, 925 06 Čierna Voda, tel: 031/7848297
Szerkesztette/Redaktorka: Király Anikó
Fényképeket készítették/Fotografie: Kučera Attila, a Feketenyéki Alapisokla és óvoda pedagógusai,
valamint a helyi CSEMADOK tagjai

