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Por, sár, munkagépek zaja jellemezte
a 2009-es évet Királyrévben
Por, sár, munkagépek zaja fogja hónapokig
zavarni a lakosok nyugalmát - írtam a 2008as Rév Mondó bevezetőjében. Valóban,
2009-ben Királyrévet a por, a sár, a nyüzsgés
és a zaj jellemezte. Nem is csoda, hogy
egyes emberek nemtetszésüket fejezték
ki, de sajnos az ilyen jellegű munkálatok
kellemetlenségekkel is járnak.
2009-ben hatalmas terjedelmű beruházások
lettek kivitelezve. Elkészült a huszonhárom
bérlakás, a szennyvízcsatorna főhálózata
teljes mértékben le lett fektetve.
Átadásra vár a műfüves focipálya az
iskolaudvaron, valamint befejezés előtt
van a szennyvíztisztító állomás. Ezek a
munkálatok mind-mind több millió euróba
kerültek. A munkagépeknek minden egyes
munkálatnál több köbméter földet kellett
megmozgatni. Minden értelmes ember
tisztában van azzal a ténnyel, hogy száraz
időben ez porral, esőben sárral és zajjal
jár. Tudom, lesznek még megjegyzések,
okoskodások, hiszen a megrongált utakat,
járdákat soha nem tudják visszaállítani
az eredeti állapotba. Ez majd a jövőben
még ránk vár. A többi községhez való
felzárkózás érdekében azonban e
negatívumokat mind el kellett és el kell
viselnünk. Persze eljön az az idő, amikor
a község külsején ejtett sebek beforrnak,
begyógyulnak, és falunk, Királyrév ismét
pompázni fog a zöldövezetektől és a
virágoskertektől.
A 2009-es év a gazdasági helyzet
romlását eredményezte világszerte. E
krízis befolyásolta úgy az ország, mint a
község gazdasági helyzetét is. Az államtól
mintegy 39 000 euróval (cca. 1 200 000
korona) kaptunk kevesebbet az elmúlt
esztendőhöz képest. Ez egy kisközség
költségvetésénél
nagyon
negatív
tényező (ekkora összeg szükségeltetik
az óvoda évi működtetéséhez). Nem akarok
panaszkodni, hiszen az idei esztendőben is
nagyon sok pozitívan elbírált pályázatunk
volt. A kormányhivataltól 39 832 eurót
(1 200 000 korona) kaptunk a műfüves
focipályára, a kulturális minisztériumtól
könyvek vásárlására 350 eurót (10 500
korona), valamint a könyvtárba számítógép
vásárlására 765 eurót (23 046 korona) kapott
a község. A pénzügyminisztériumtól 13 278
euró (400 000 korona) érkezett a temető
bejáratának felújítására. A Nagyszombati
Megyei Önkormányzat 500 eurót (15 000
korona) turisztikára, 400 eurót (12 000

korona) nótaestre, 500 eurót (15 000 korona)
sportszerekre, 600 eurót (18 000 korona)
egészségügyi ellenőrzésre, 600 eurót
(18 000 korona) az idősek és a fiatalság
rehabilitációjára adott. E sok sikeres pályázat
mind a munkatársaim igyekezetét dicséri.
Köszönet nekik.
A kultúra terén továbbra is pezsgő élet folyik,
amit bizonyítanak a Glória éneklőcsoport,
az Őszirózsa nótacsoport sikeres fellépései,
valamint a Fürge Ujjak citerazenekar
országos döntőbe való jutása a Bíborpiros
szép rózsa vetélkedőn. A vetélkedők
folyamán első alkalommal soroltak a
díjazottak közé királyrévi csoportot.
Ilyenkor, látva a szereplők arcán a boldogság
mosolyát, könnyes szemmel állva mondja

halkan az ember, de jó királyrévinek lenni,
de jó egy ilyen falu polgármesterének lenni.
A sportban is sikeresek voltunk, hiszen a
2008/2009-es évadot az előkelő 5. helyen
zártuk. A 2009/2010-es évad őszi fordulói
után a 2. helyen állunk a járási bajnokságban.
Az idei esztendőben is neves vendégeket
fogadhattunk és köszönthettünk kicsi
falunkban. 2009. november 27-én hivatalos
látogatást tett községünkben Szlovákia
köztársasági elnöke, Ivan Gašparovič úr. A
község történetébe akaratlanul is beíródik ez
az esemény, hiszen a történelem folyamán

először látogatta meg Királyrév községet a
köztársasági elnök.
Látogatást tett községünkben többek között
Berényi József parlamenti képviselő, Szabó
Vilmos, Magyarország külügyi államtitkára,
Heizer Antal, Magyarország szlovákiai
nagykövete, Várhegyi Tamás magyar katonai
attasé, Vladislav Kuzmenko orosz katonai
attasé, és Ján Slabý, a mezőgazdasági
minisztérium államtitkára.
Lapozzanak csak vissza az emlékezetükben,
Kedves Királyréviek, hogy az elmúlt pár
esztendőben mennyi neves személyiség
látogatta és ismerte meg a mi kicsi
községünket! Eddig ezt mindig irigyeltük
másoktól, most pedig tőlünk irigyelik mások
(természetesen a jó értelemben).
Célok a jövő évre?
Ez nagyon nehezen megválaszolható
kérdés. A kialakult gazdasági helyzet
semmi jóval nem kecsegtet, amint
tudjuk, sok minden a pénztől függ. Az
önkormányzatnak számtalan célkitűzése
van
az
elkövetkező
esztendőre
is. Királyrév község tagja annak a
társulásnak, amely sikerrel pályázott
a leader programban és a következő
esztendőben pályázatot nyújthat be
e program keretén belül. Szeretnénk
pályázni a kultúrház felújítására, valamint
a közutak megjavítására. Befejezzük a
temető bejáratának felújítását. A nehéz
gazdasági helyzetre való tekintettel az
önkormányzat elsőrendű célja biztosítani
az óvoda és az iskola működését, valamint
biztosítani a község mindennapi életéhez
fontos dolgokat.
Az önkormányzat tagjainak és Önöknek
is, Tisztelt polgárok, szeretném kifejezni
köszönetemet
a
2009-es
évben
végzett munkáért, azért a munkáért,
amit a közösség érdekében végeztek.
Ne feledjük: az ember társadalmi, azaz
közösségi lény, akinek szüksége van az
embertársára, hiszen egyedül elveszne az
élet forgatagában. Tegyünk meg mindent
egymásért, tegyünk meg mindent azért,
hogy bármerre is járunk, bárhova is sodor
bennünket az élet vihara, büszkék lehessünk
arra, hogy honnét származunk.
Ha majd a por elszáll, kiszárad sár, s a gépek
zaja nem zavarja nyugalmunkat már, büszkén
mondjuk, hogy Királyrév az én hazám.
Dr. Racsko Pál - polgármester

A szép karácsonyi hangulat hozzon örömet és boldogságot az
Önök szívébe, s az új év legyen szerencsés, nyugalmas, melyből ne
hiányozzon a jó egészség.
Királyrév község polgármestere és a képviselőtestülete
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Prach, blato, hluk pracovných strojov
charakterizoval Kráľov brod v roku 2009
Prach, blato, hluk pracovných strojov bude
mesiace rušiť pokoj občanov - písal som v
úvode Rév Mondó v roku 2008. Skutočne,
Kráľov Brod v roku 2009 charakterizoval
prach, blato a hluk pracovných strojov.
Nie je divu, že niektorí ľudia vyjadrili svoju
nespokojnosť, ale bohužiaľ práce takéhoto
charakteru prinášajú aj nepríjemnosti.
V roku 2009 boli vykonané práce obrovského
rozmeru. Bola dokončená stavba 23 bytov,
bola položená hlavná vetva kanalizácie.
Viacúčelové ihrisko na školskom dvore čaká
na odovzdanie a blíži sa ukončenie výstavby
čističky odpadových vôd. Tieto práce si
vyžiadali viac miliónov eur. Pri každom
úkone pracovné stroje museli posunúť
kubíky zeminy. Každý normálny človek
si je vedomí toho, že od práce takéhoto
rozsahu a charakteru je neodlučiteľný
prach, blato a hluk. Viem, že budú
poznámky, bude mudrovanie, nakoľko
poškodené cesty, chodníky sa nikdy
v živote nedajú do pôvodného stavu.
Ich oprava nás ešte čaká v budúcnosti.
Ak chceme dobehnúť ostatné obce v
rozvoji, budeme musieť a musíme tieto
nepríjemnosti pretrpieť. Samozrejme
príde čas, keď sa rany pôsobené obci
zahoja a naša dedina, Kráľov Brod znova
bude skvieť od zelene a od kvetov.
Rok
2009
priniesol
zhoršenie
hospodárskej situácie na celom svete.
Táto kríza ovplyvnila hospodársku
situáciu v štáte, ale aj v obci. Od štátu
oproti minulému roku sme dostali
o 39 832 eur (1 200 000,- Sk) menej
peňazí. Táto suma pri rozpočte malej
obce je nezanedbateľná položka (táto
suma stačí na zabezpečenie celoročnej
prevádzky materskej školy). Nechcem sa
sťažovať, nakoľko aj tento rok sme mali veľa
projektov pozitívne vyhodnotených. Od
úradu vlády sme dostali 39 832 eur (1 200
000,- Sk) na výstavbu viacúčelového ihriska.
Z Ministerstva kultúry SR obec dostala na
nákup kníh 350 eur (10 500,- Sk) a na nákup
počítača do knižnice 765 eur (23 046,-Sk). Z
Ministerstva financií SR nám bola zaslaná
suma 13 278 eur (400 000,- Sk) na obnovu
pešej komunikácie na miestnom cintoríne.
Trnavská župa dala 500 eur (15 000,-Sk) na
turistiku, 400 eur (12 000,-Sk) na večer piesní,
500 eur (15 000,-) na športové náradie, 600

eur (18 000,-Sk) na zdravotnú preventívnu
akciu, 600 eur (18 000,-Sk) na rehabilitáciu
seniorov a juniorov.
Tieto úspešné projekty chvália snahu mojich
spolupracovníkov. Ďakujem im.
Život v oblasti kultúry potvrdzujú úspešné
vystúpenia spevokolov Glória a Őszirózsa, a
najmä postup citarovej skupiny Fürge Ujjak
do finále celorepublikovej súťaže Bíborpiros
szép rózsa. Vo finále porota prvýkrát
udelila cenu účastníkovi z Kráľovho Brodu.
Pri pohľade na usmievavé a šťastné tváre
účinkujúcich si človek uvedomuje, aké je
dobré byť Kráľovbrodčanom, aké dobré je

byť starostom tejto obce.
Aj v športe boli dosiahnuté dobré výsledky:
v ročníku 2008/2009 sme obsadili pekné 5.
miesto a v jesennej časti sezóny 2009/2010
sme na 2. mieste v okresnej súťaži.
Aj tento rok sme mohli prijať a pozdraviť v
našej obci vzácnych hostí z verejného života.
Dňa 27.novembra 2009 navštívil našu malú
obce Prezident Slovenskej republiky Ivan
Gašparovič. Táto udalosť sa zapíše do dejín
obce, veď prvýkrát v histórii navštívil obec
Kráľov Brod prezident republiky.
Ďalej sme mohli privítať hostí ako, József
Berényi, poslanec NR SR, Vilmos Szabó,

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných
vecí Maďarskej republiky, Antal Heizer,
Veľvyslanec Maďarskej republiky v SR, Tamás
Várhegyi, Maďarský vojenský pridelenec,
Vladislav Kuzmenko, Ruský vojenský
pridelenec, Ján Slabý Štátny tajomník
Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Zalistujte si v pamäti, milí Kráľovbrodčania,
že koľko vzácnych osobností navštívilo
a spoznalo našu malú obec. Doteraz sme
to závideli iným, a teraz iní závidia nám (v
dobrom slova zmysle).
Ciele na rok 2010?
V súčasnosti sa veľmi ťažko odpovedá na
túto otázku. Všetko záleží na peniazoch a
súčasná hospodárska situácia nesľubuje
nič dobré. Obecné zastupiteľstvo má
vytýčené ciele aj na budúci rok. Kráľov
Brod je členom mikroregiónu , ktorý bol
úspešný v projekte leader a na budúci rok
môže podať projekty v rámci programu
leader. Chceli by sme podať projekt
na opravu kultúrneho domu, a projekt
na opravu miestnych komunikácií.
Dokončíme obnovu pešej komunikácie
na miestnom cintoríne. Vzhľadom na
neľahkú hospodársku situáciu prvoradým
cieľom obecného zastupiteľstva je
zabezpečiť prevádzku materskej školy
a základnej školy, ako aj dôležité veci na
každodenný život obce.
Chcel by som vyjadriť poďakovanie
obecnému zastupiteľstvu a Vám, vážení
občania za prácu vykonanú v roku 2009,
za prácu ktorú ste vykonali v prospech
spoločnosti. Nezabudnime, že človek je
spoločenský tvor a potrebuje druhého
človeka, lebo sám by nemohol existovať.
Spravme jeden pre druhého všetko,
spravme všetko preto, aby sme mohli byť
hrdí na náš pôvod.
Keď zmizne prach, keď vyschne blato a hluky
strojov nás už nerušia, hrdo hlásme: Kráľov
Brod je moja domovina.
PhDr. Pavel Racsko-starosta obce

Nech krásna vianočná atmosféra prinesie radosť
a pokoj Vašim srdciam, nech prichádzajúci rok je plný zdravia,
šťastia a spokojnosti.
starosta obce Kráľov Brod a obecné zastupiteľstvo
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2009 a választások éve volt
Az idei évben négyszer is lehetőségünk
nyílt arra, hogy választóurnához járuljunk.
Sor került a kétfordulós köztársasági
elnökválasztásra, az Európai Parlamenti
választásokra és a megyei választásokra.
Községünkben a fenn említett választások
lebonyolítása különösebb fennakadások
nélkül zajlott le.
Az alábbiakban a községünkön belül
született eredményeket fogom elemezni.
Köztársasági elnökválasztás (március
21., április 4.):
Országos szinten az első fordulóban
hét jelölt indult az államfői posztért. E
választások a többségi elvre alapultak,
ami azt jelenti, hogy az a jelölt győz, aki
megszerzi a szavazatok abszolút többségét.
A részvételi arány községünkben 39,20 %
volt. Mivel országos szinten egyik jelölt
sem szerezte meg az abszolút többséget,
emiatt 2. fordulót kellett tartani, ahol
már csak a két legtöbb szavazatot elért
jelöltre adhatták le a polgárok a voksukat.
E két jelölt a hatalmon lévő államfő, Ivan
Gašparovič, valamint az ellenzék közös
jelöltje, Iveta Radičová lett. Királyrévben a
2. fordulóban a választók 60,31 %-a adta le
voksát valamelyik jelöltre.
A jelölt neve

Dagmara Bollová
Ivan Gašparovič
Zuzana Martináková
Milan Melník
František Mikloško
Iveta Radičová
Milan Sidor

Érvényes szavazatok
száma községünkben
az 1. fordulóban

3
20
6
1
4
337
-

többi közül talán a legnagyobb hatással van
mindennapi életünkre. Éppen ezért az idei
évben a legnagyobb figyelem éppen a megyei
választásokra összpontosult. Nagyszombat
megyében 4 jelölt indult a megyeelnöki
tisztségért.
A jelölt neve

Községünkben elért szavazatok száma

Gál Gábor
Miroslav Jureňa
Tibor Mikuš
Gabriel Pavelek

Agócs G.

Érvényes szavazatok
száma községünkben a 2.
fordulóban

22
548
-

A táblázat alapján láthatjuk, hogy Királyrévben a választók
jelentős többsége Iveta Radičovát támogatta, valószínűleg
az MKP és a többi ellenzéki párt intenzív kampányának
köszönhetően. A további jelöltek is kaptak szavazatot,
viszont azt nem tekinthetjük releváns eredménynek.
Ami az országos eredményt illeti, nagy többséggel Ivan
Gašparovič győzött, akit a kormánypártok többsége
támogatott.
Európai Parlamenti választások (június 6.)
E választásokon összesen 17 párt szállt ringbe a 13 képviselői
mandátumért, ami Szlovákiának jár az EP-ben. Minden párt
maximum 13 képviselőt indíthatott a listáján. Ebben az
esetben a választási rendszer a proporcionális elven alapult,
amit röviden az jellemez, hogy minden párt olyan arányban
delegálhat képviselőket az EP-be, amilyen arányban
szavazatokat kapott.
Királyrévben a részvételi arány 27,55 %-os volt, ami
meghaladta az országos átlagot. A 17 párt közül
községünkben csak a Magyar Koalíció Pártja kapott jelentős
mennyiségű szavazatot, 240-et, a többi párt eredménye nem
tekinthető mérvadó mutatónak.
A végelszámolásban országos szinten a 17 párt közül csak
hat szerzett mandátumot az EP-ben, méghozzá a Smer-SD
5-öt, az SDKÚ-DS, az MKP, a KDH pártonként kettőt, a ĽSHZDS és az SNS egyet-egyet.
Megyei választások (november 14.)
A megyei önkormányzat az az intézmény, amely az összes

202
32
97
19

A táblázat alapján láthatjuk, hogy Királyrévben
a HÍD – MOST jelöltje, Gál Gábor aratott
nagyarányú győzelmet. Úgy gondolom,
hogy ez az eredmény nem a pártpreferenciát
tükrözi, hanem azt, hogy egyetlen magyar
jelöltként magától értetődik, hogy a magyar
nemzetiségű választók őt támogatják.
Megyei szinten az eddig hivatalban lévő ispán,
Tibor Mikuš megszerezte a megyén belül a
szavazatok több mint 50 %-át, így abszolút
többséggel győzött és eldöntötte a választások
kimenetelét már az első fordulóban.
A képviselők listáján a Galántai járásból 42
jelölt szerepelt. Minden politikai párt és
mozgalom indíthatott jelölteket, de maximum hetet, mert
a Galántai járás összesen hét jelöltet delegál a megyei
képviselőtestületbe. Ezenkívül voltak a listán független
jelöltek is, köztük Királyrév polgármestere, Dr. Racsko Pál is.
Községünkben ezúttal 40 %-os volt a részvétel. Az alábbi
táblázatban a Királyrévben elért eredményeket fogom
szemléltetni (csak a releváns szavazatszámmal rendelkező
jelöltek adatait fogom feltüntetni).
A jelölt neve

Racsko Pál
Berényi József
Juhos Ferenc
Gál Gábor
Bíró László
Pék László
Varsányi Ilona
Farkas Imre
Klabuzai Andrea

Politikai státusz

Független
MKP
HÌD – MOST
HÌD – MOST
MKP
MKP
MKP
MKP
MKP

Községünkben elért
szavazatszám

320
166
108
99
87
83
73
65
43

Nem meglepő, hogy a királyrévi választók elsősorban a
község polgármesterét támogatták. Szintén sok szavazatot
kaptak a szomszédos falvak közismert személyiségei,
továbbá az MKP jelöltjei.
Négy évvel ezelőtt a Királyrévben elért eredmények
nagymértékben tükrözték a járási szinten elért
eredményeket. Ezúttal ez nem így volt. Ugyanis most több
volt a listán a magyar nemzetiségű jelölt, így a magyar
szavazatok sokfelé szétmorzsolódtak. Ezt a tényt kihasználta
a többi jelölt, akiknek választói erős összefogásról tettek
tanúbizonyságot. Járásunkból a következő jelöltek jutottak
be a megyei képviselőtestületbe: Berényi József, Bíró László,
Vladimír Vranovič, Ľuboš Šúry, Pék László, Gál Gábor és
Slávka Kramárová.
Végezetül elmondhatom, hogy Királyrévben a részvételi
arány mind a három választáson meghaladta az országos
átlagot, amit én nagyon pozitívan értékelek, mivel ez is
tanúskodik a község fejlett politikai kultúrájáról.
Mgr. Agócs Gergely
politológus
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Voľby v roku 2009
V tomto roku až štyrikrát sme mali malú tú možnosť, aby sme
prišli k volebným urnám. Konali sa dvojkolové prezidentské
voľby, voľby do Európskeho parlamentu a voľby do orgánov
samosprávnych krajov. V tomto článku budem uvádzať
výsledky volieb v našej obci .
Prezidentské voľby (21. marec, 4. apríl)
V prvom kole prezidentských volieb o priazeň voličov sa
uchádzalo sedem kandidátov. Tieto voľby sa zakladajú
na väčšinovom princípe, to znamená, že víťazom sa stane
kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu všetkých
platných hlasov. Percentuálna účasť v našej obci bola 39,20 %.
Keďže na celoštátnej úrovni ani jeden z kandidátov nezískal
nadpolovičnú väčšinu hlasov, kvôli tomu sa muselo konať
druhé kolo, do ktorého sa dostali iba dvaja kandidáti, ktorí
v prvom kole získali najviac hlasov. Týmito dvoma kandidátmi
sa stali úradujúci prezident, Ivan Gašparovič a kandidátka
opozičných strán, Iveta Radičová. V Kráľovom Brode druhého
kola sa zúčastnilo 60,31 % oprávnených voličov.
Meno kandidáta

Dagmara Bollová
Ivan Gašparovič
Zuzana Martináková
Milan Melník
František Mikloško
Iveta Radičová
Milan Sidor

Počet platných hlasov v 1.
kole vo volebnom okrsku č.
1 v Kráľovom Brode

3
20
6
1
4
337
-

Počet platných hlasov v 2.
kole vo volebnom okrsku č.
1 v Kráľovom Brode

22
548
-

Na základe tejto tabuľky vidíme že prevažná väčšina voličov
v Kráľovom Brode podporila Ivetu Radičovú, kandidátku
opozície. Bol to výsledkom intenzívnej kampane SMK
a ostatných opozičných politických strán. Aj ďalší kandidáti
získali zopár hlasov, ale to nemôžeme považovať za relevantný
výsledok.
Čo sa týka celoštátnych výsledkov, víťazom volieb sa stal Ivan
Gašparovič, keďže mal podporu najsilnejšej strany vládnej
koalície.
Voľby do Európskeho parlamentu (6. jún)
V prípade týchto volieb sa bojovalo o 13 poslaneckých kresiel
do EP, keďže Slovenská republika má práve toľko mandátov
v tejto inštitúcii EÚ. O mandáty sa uchádzalo 17 politických
strán, ktorí mohli mať na svojich kandidátnych listinách
maximálne 13 kandidátov. V prípade týchto volieb volebný
systém je založený na princípe pomerného zastúpenia, čo
znamená, že každá politická strana získa toľko poslaneckých
mandátov, koľko jej prislúcha na základe počtu získaných
hlasov.
V Kráľovom Brode volebná účasť dosiahla 27,55 %, bola vyššia
ako celoštátny priemer. Zo všetkých politických strán iba
Strana maďarskej koalície dosiahla relevantný počet hlasov,
presne 240, pritom podpora ostatných politických subjektov
bola mizivá.
V konečnom dôsledku zo 17 politických strán iba šiestim sa
podarilo získať mandát pre svojich kandidátov. Strana SmerSD získala 5, trojica SDKÚ-DS, SMK a KDH dve, ĽS-HZDS a SNS
po jednom mandáte.
Voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja (14.
november)
Samosprávny kraj je tou inšitúciou, ktorá zo všetkých inštitúcii
má azda najväčší vplyv na náš každodenný život. Práve
preto v tomto roku najväčšia pozornosť sa upriamila práve

na voľby do orgánov samosprávnych krajov. V Trnavskom
samosprávnom kraji o post župana sa uchádzali štyria
kandidáti.
Meno kandidáta

Gábor Gál
Miroslav Jureňa
Tibor Mikuš
Gabriel Pavelek

Počet hlasov v Kráľovom
Brode

202
32
97
19

Na základe tejto tabuľky vidíme, že kandidát strany MOSTHÌD, Gábor Gál získal prevažnú väčšinu hlasov. Avšak si
myslím že tento fakt neodzrkadľuje reálne preferencie tejto
politickej strany. Na úrovni samosprávneho kraja, Tibor Mikuš,
úradujúci župan, získal absolútnu väčšinu všetkých hlasov,
takto si obhájil svoju pozíciu už v prvom kole volieb.
Čo sa týka volieb poslancov, v našom volebnom obvode
kandidovalo 42 osôb z rôznych politických strán a hnutí,
alebo ako nezávislí kandidáti, ku ktorým patril aj starosta
Kráľovho Brodu, PhDr. Pavel Racsko. V prípade týchto volieb,
až 40 % oprávnených voličov prišlo k volebným urnám. V tejto
tabuľke budem uvádzať výsledky dosiahnuté v Kráľovom
Brode (uvádzať budem iba výsledky tých kandidátov, ktorí
dosiahli relevantný počet hlasov).
Meno kandidáta

Pavel Racsko
József Berényi
Ferenc Juhos
Gábor Gál
László Bíró
László Pék
Ilona Varsányi
Imre Farkas
Andrea Klabuzai

Politická príslušnosť

Nezávislý kandidát
SMK
MOST – HÌD
MOST – HÌD
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK

Výsledky dosiahnuté
v našej obci

320
166
108
99
87
83
73
65
43

Je evidentné, že občania Kráľovho Brodu podporili
predovšetkým starostu obce, avšak celkom slušný výsledok
dosiahli aj známe osobnosti okolitých obcí.
Pred štyrmi rokmi výsledky v našej obci vo veľkej miere
odzrkadľovali výsledok dosiahnutý na okresnej úrovni. Avšak
tento rok sa to tak nestalo. Keďže na zozname kandidátov
figurovalo viac maďarských mien, tak hlasy maďarských
voličov sa do veľkej miery rozdelili, takže sa stratili. Tento fakt
využili ďalší kandidáti, ktorých voličská základňa bola stabilná,
jednotná. Z okresu Galanta získali poslanecký mandát títo
kandidáti: József Berényi, László Bíró, Vladimír Vranovič,
Ľuboš Šúry, László Pék, Gábor Gál a Slávka Kramárová.
Môžem konštatovať že účasť voličov v Kráľovom Brode v
prípade všetkých troch volieb bola vyššia ako celoštátny
priemer. Hodnotím to veľmi pozitívne, keďže tento fakt svedčí
o tom, že Kráľov Brod je obec s vyspelou politickou kultúrou.
Mgr. Gergely Agócs
politológ
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Szabadidő

„A húrok közé csaptunk“
Zenekarunk a 2009-es évet a borkóstolón való szereplésével
kezdte. A múlt évtől szakmailag eléggé felkészültnek éreztük
magunkat arra, hogy a hagyományos népi citerajáték mellett
próbálkozzunk többszólamú hangszeres feldolgozások
előadásával is. Ezért a régi, több mint húsz éves hangszereket
fokozatosan cseréljük újakra, ezzel is megpróbáljuk szebbé
tenni a zene hangzásvilágát. Nagyon örülünk, hogy
márciusban ismét sikerült két új tenor citerát vásárolnunk, így
ma már a zenekar minden tagja új hangszeren szólaltathatja
meg az egyes dalokat, feldolgozásokat.
Sajnos ez évben nem nagyon dicsekedhetünk a fellépések,
vendégszereplések sokaságával. Volt, hogy mi nem tudtunk
eleget tenni a felkéréseknek és volt, hogy a nyáron több
rendezvény is elmaradt az esőzések miatt. De, hogy mégis párat
megemlítsünk: májusban Negyeden szerepeltünk, júniusban
a helyi falunapon játszottunk, júliusban Tiszakécskén vettünk
részt egy egyhetes citeratáborban, októberben két napot
töltöttünk el Nagykaposon a XI. országos citeratalálkozón és
novemberben szintén Királyrévben játszhattunk a „Daloljunk
együtt“ című műsor keretén belül.
Fellépéseink színvonalasak és sikeresek voltak, de az igazi nagy
sikert az immár VII. alkalommal megrendezett Bíborpiros Szép

Rózsa országos népzenei vetélkedő hozta meg. A versenykiírás
feltételeinek eleget téve összeállítottunk egy egyszólamú,
harmónia és dinamika mentes, hagyományos mátyusföldi
népdalcsokrot. Benevezéskor nem tűztünk ki elérhetetlen
célokat magunk elé. Akkor sem szomorkodtunk volna, ha
valamelyik selejtezőn kiesünk a versenyből. A júniusi vízkeleti
regionális döntőt könnyű akadályként vettük és el is jutottunk
az október 24-i országos elődöntőre Peredre. Itt a zsűri
egyhangú döntése alapján bejutottunk az országos döntőbe,
mely november 28-án volt megtartva Dunaszerdahelyen. Ez
idő alatt a zenekarhoz csatlakozott Benkő Zsófi Alsószeliből,
aki intenzív gyakorlással, mindössze másfél hónap alatt olyan
szintre emelkedett, hogy a döntőben már együtt játszhatott
velünk a színpadon.
A verseny elején még nem éreztük esélyesnek magunkat
a több tíz éves, nagy múltú zenekarok mellett, de a hibátlan
előadásért a szakmai zsűri szigorú elnöke külön elismerését
fejezte ki, gratulált és a gálaműsorban a Bíborpiros Szép Rózsa
Nívódíjával értékelte a produkciót.
Igazán csak most érezzük, hogy nem volt hiábavaló a sok
munka, a rengeteg próba, a zenélésbe fektetett pénz és a
szabadidő.

„Udreli sme do strún.”
Rok 2009 sme začali vystúpením na ochutnávke vín. Popri
tradičnej citarovej hre sa snažíme hrať viacfrázové spracovania,
z toho dôvodu postupne vymieňame svoje dvadsaťročné
hudobné nástroje. Potešujúce je, že v marci sa nám podarilo
zakúpiť dve nové tenorové citary, čím bolo obnovené celé
naše vybavenie.
V tomto roku sme mali málo vystúpení. Zopár by som
spomenul: v máji - Neded, jún - miestne obecné dni, júl týždňový citarový tábor v Tiszakécske, október - dva dni vo
Veľkých Kapušanoch, november - Kráľov Brod, „Spievajme

spolu“.
Najväčší úspech sme dosiahli na VII. celoslovenskom podujatí
Bíborpiros Szép Rózsa. Z júnového regionálneho kola v
Čiernom Brode sme postúpili do predfinále v Tešedíkove ,
odkiaľ do finále v Dunajskej Strede. Naša skupina sa rozšírila
o jedného člena, pridala sa k nám Zsófia Benkőová z Dolných
Salíb.
Z hodnotenie poroty cítim, že naša práca a námaha nebola
márna.
Erdélyi Csaba

Szabadidő
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A Királyrévi nyugdíjas klub életéből
Idén hét éves a falunkban működő nyugdíjas klub, és ennek
részeként öt éves a Glória énekegyüttes. Tevékenységünket
főleg ennek a csoportnak a működésére összpontosítjuk,
mivel más területen nincs érdeklődés, és főleg nincs olyan
nyugdíjas, aki vezetné őket. Az éneklőcsoport, tudjuk,
népdalok éneklésére kötelezte el magát, ezért keressük és
gyűjtjük a tiszta forrásból született népdalokat, amelyekből
néhányat itt, a falunkban is sikerült összegyűjteni néhai Györödi
Istvántól és Morvay Margit nénitől, és színpadra állítani.
Időnként azonban más tájak népdalaiból is összeállítunk
egy csokrot, és így ismerkedünk azok különbözőségeivel és
szépségükkel. Például a palóc, gömöri népdalok énekstílusa
és hangulata ragadott meg minket, ezért is tanultunk meg
„Gömöri népdalok“ címmel egy csokrot, amellyel az Ógyallai
népdalfesztiválon szerepeltünk, és elnyertük a zsűri teljes
elismerését. Hibának csak annyit róttak fel, hogy nem volt
a csoport népviseletbe öltözve. Ezért határoztam el, mint a
csoport vezetője, hogy nekilátok a népviselet beszerzéséhez.
Fáradtságot nem ismerve és néhány támogató segítségével
(akiknek ezúton szeretném megköszönni támogatásukat)
sikerült megvalósítani régi álmunkat, így november 15–én
az önkormányzat által rendezett ünnepségen bemutattuk
a ruhákat. Nagy örömünkre a közönség elismerő tapsa
bizonyította, hogy a ruhák tetszettek, és talán még mi is
szépek voltunk benne. Az énekkar tovább énekel neves
egyházi ünnepeken a templomban is. Zsoltárokat és
gregorián énekeket adunk elő, húsvétra pedig kétszólamú
húsvéti énekeket énekeltünk azért, hogy emeljük a
szertartás színvonalát. Ezért már több alkalommal elismerő
dicséretet kaptunk a plébános úrtól. Nevezetes előadásaink
még a karácsonyi koncertek, amelyek tavaly három
színhelyen valósultak meg: Nagymácsédon, Felsőszeliben és
Királyréven. Mindenütt sikerült igazi karácsonyi hangulatot
teremteni a templomokban. Erről még szép cikk is jelent
meg, három falu összefogásáról a Reményben (katolikus
hetilap). Ez a kis közösség tovább is vállalja a temetéseken
való részvételt és közös éneklést. Szinte minden temetésen
ott vagyunk, a kántort is helyettesítve helytállunk. Ezért
a tevékenységért csak az elismerés és a dicséret hangján
tudok szólni annak a 15–17 embernek, akik szabadidejüket
feláldozva próbákra, fellépésekre járnak, dolgoznak és
szerveznek. Sok szép összejövetelt tudunk magunk mögött,
ahol jól éreztük magunkat, örültünk egymásnak, még akkor
is, ha ezért még csak szóbeli elismerést sem kaptunk. Az évet
a Jubilánsok napjával zárjuk, amelyet a klub szervez, ahol az
egész falu nyugdíjasait vendégül látjuk, és amire az anyagi
kiadásokat a községi önkormányzat biztosítja. Idén is lesz
karácsonyi koncert a templomban, december 19-én. Nagyon
szeretnénk, ha sokan eljönnének, karácsonyi előzetesre és
hangulatra. Mindenkinek köszönöm, aki támogatott minket
szóval és tettel egyaránt.
Tisztelettel a nyugdíjas klub elnöke: Szarka Mária
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Gyereknek lenni jó

Óvodánk élete

A 2009-es év, mint általában a többi is, mozgalmas volt az óvodában.
A tavaszt tánccal, dallal, énekkel és sok szép játékkal köszöntöttük.
Édesanyákat verssel, dallal, mesével és ajándékkal. Gyermeknapon
Nyitrára kirándultunk. Megnéztük a mezőgazdasági múzeumot, egy
mesejátékot és kisvonattal utazgattunk. Majd egy nyitrai játszótéren
múlattuk az időt. Nagy élmény volt gyermekeink számára. Az óvoda
udvarán is tartottunk gyermeknapot. Versenyeztünk, ügyeskedtünk.
Az óvodások nagy örömére rendőrautó is érkezett az oviba, amelyen
minden gyerek szeretett volna valamit kipróbálni. Befejezésként a
szülők sok-sok finomsággal vendégelték meg a gyermekeket. Az
iskolaévet a nagycsoportosok búcsúztatásával zártuk.
Most Ádvent idején készülődünk, várakozunk a karácsonyra.
Igyekszünk elcsendesedni, szívünket szeretettel, melegséggel
megtölteni.
Szeretettel kívánunk a falu minden lakosának békés, áldott
karácsonyi ünnepeket!

Život v materskej škole
Rok 2009 bol rušným rokom v našej škôlke. Jar sme
privítali tancom, spevom a hrami. Matky básničkami,
spievaním, rozprávkami a darčekmi. Deň detí sme
oslávili v Nitre, kde sme pozreli poľnohospodárske
múzeum, rozprávkovú hru a cestovali vláčikom.
Zabávali sme sa na detskom ihrisku. Na veľké
potešenie detí do škôlky prišlo policajné auto, na

ktorom deti chceli vyskúšať všetko. Školský
rok sme ukončili rozlúčkou detí, teraz už
prváčikov. Začali sme s prípravami na Vianoce.
Snažíme sa stíšiť, svoje srdcia naplniť láskou.
Prajeme príjemné prežitie Vianoc.
Szekeres Márta

Játszóház és kézműves foglalkozás
Hagyományaink szerint ebben az évben is félévente öt-hat alkalommal
találkoztak falunk alkotni, kézműveskedni szerető gyermekei a helyi
kultúrházban. A hagyományos ünnepváró foglalkozásokon kívül ebben
az évben is igyekeztünk a gyerekekkel újabb és újabb technikákat
megismertetni, megtanítani. Foglalkozásaink sokféleségéről árulkodjanak
a fényképek.
Nemcsak falunk, de a szomszédos falvak gyerekei is alig várják a nyári
szünetet, vele a „Süss fel nap“ kézműves tábort, amit idén már kilencedik
alkalommal a helyi sportpályán rendeztünk meg.
Egy héten át száz gyerek huszonöt vezető segítségével kézműveskedett,
alkotott és szórakozott kedvére a gyönyörű környezetben és időben.
Úgy gondolom, a képek igazolják, hogy aki ott volt - legyen az felnőtt
vagy gyerek - nagyon jól érezte magát. Nem sok falu büszkélkedhet

Kreatívna dielňa

V miestnom kultúrnom dome sa už pravidelne stretávajú deti milujúce
remeselníctvo, kreativitu. Okrem tradičných, predsviatkových zamestnaní sa
snažíme, aby si osvojili nové techniky. V lete sme po deviatykrát organizovali
letný remeselnícky tábor „Süss fel nap”, na ktorý sa tešia nielen deti z našej
obce, ale aj z okolitých dedín. Počas týždňa sa tu učilo, zabávalo v krásnom
prostredí na miestnom ihrisku vyše 100 detí za pomoci 25 vedúcich. Nie

hasonló tevékenységgel, pedig érdemes figyelmet szentelni a gyerekek
szabadidejének hasznos kihasználására.
December lévén már beszámolhatok arról is, hogy a gyerekeknek szóló
foglalkozásokon kívül idén elindult falunkban a környéken egyedüliként
működő felnőtt kézműves foglalkozás. Eddig három alkalmon vehettek
részt falunk kézműveskedni szerető leányai, asszonyai. Viaszos technikával
díszítettünk fatálcákat, dobozokat. Szebbnél szebb articsóka koszorúk és
rizspapírral díszített tányérok készültek.
A gyerkőcök és az asszonyok lelkesedését látva januárban folytatjuk a
játszóházas és felnőtt foglalkozásokat.
Szeretettel vár minden érdeklődőt a foglalkozásokat vezető Schnábelt Dóra,
Gyalog Gabriella és Puskás Erzsebet.

každá obec sa môže pýšiť podobnou aktivitou, ale bolo by vhodné zaoberať
sa správnym využitím voľného času detí. S radosťou môžem konštatovať, že
v našej obci ako jedinej v okolí začalo fungovať remeselnícke zamestnanie
pre dospelých. Vidieť nadšenie detí a dospelých, v januári pokračujeme
v práci. Srdečne pozývame každého záujemcu: Dorota Schnábeltová,
Gabriela Gyalogová, Alžbeta Puskásová.
Puskás Erzsébet

Gyereknek lenni jó
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Királyrévi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Élet az iskolában:
A 2009/2010-es tanév tanulóinak száma: 29
Az idei tanévet a helyi alapiskolában 6 tanuló kezdte:
Horváth Krisztína
Lukács Réka
Sárkány Vivien
Takáč Szimonetta
Nagy László
Marczibál Bence

mellett a mi kis iskolánkban. De mindez nem valósulhatott volna
meg, ha nincsenek odaadó szülők vállalkozók, az AGROSTAAR, akik
biztosítják nekünk az anyagi és az erkölcsi támogatást.
Itt megragadom az alkalmat, köszönünk minden anyagi és
erkölcsi támogatást minden kedves szülőnek, vállalkozóknak
és mindazoknak, a kik szívügyüknek tekintik az iskolát. Kívánok
Kegyelemteljes karácsonyt és békés, boldog Új évet!
Mgr. Kovács Mária
Igazgatónő

Még csak decembert írunk, de az életünk az iskolában nagyon
mozgalmas. Mindig történik valami. Az első hónapban
úszótanfolyamon vettünk részt, de nemcsak egyszer, hanem két
ízben is. Míg az első alakalommal előfordult, hogy tanulóink féltek
a víz mélységétől, ez hamar elmúlt, mivel érezték a biztos hátteret,
hogy vigyáznak rájuk pedagógusaink és a két segítőkész erős férfi,
a gyerekek Pali bácsija (PhDr. Racsko Pál) és Feri bácsija (Ing. Szikura
Ferenc) a második alakalom októberben volt, amit a tanulóink
türelmetlenül vártak. Hisz már ismert helyre mentünk, a felsőszeli
fürdőbe. Nagyon jól sikerült ez a tanfolyam is. Novembert írunk,
mi ismét készülődünk, de hová is? Komáromba a Jókai Színházba,
itt játszották a Süsü a sárkány című mesét. Olyan élvezettel nézték
a tanulóink a mesét, hogy kár lett volna ezt az utat kihagyni. Együtt
izgultak a szereplőkkel. Nincs attól nagyobb elismerés, mint látni
az ártatlan gyermekszemekben a mosolyt és a hálát. És mi ezt
tapasztaljuk napról napra. De már itt a december a mi életünk is
folytatódik. Ki érkezett hozzánk? Nem más, mint a Mikulás, aki
ajándékkal lepte meg a gyerekeket. Nagy volt az öröm, volt aki látta
is a Mikulás szánját az óvoda tetején! Hát így zajlik az élet a tanulás

Základná škola s vyučovacím jazykom
maďarským 1.-4. v Kráľovom Brode

Život v škole v školskom roku 2009/2010
Počet žiakov: 29
Do prvého ročníka začali chodiť:
Krisztrína Horváthová
Réka Lukács
Vivien Sárkányová
Szimonetta Takáčová
Ladislav Nagy
Bence Marczibál

Ešte len je december a v škole je život veľmi zaujímavý. Každý mesiac
sa u nás voľačo deje. Hneď v septembri sme boli na plaveckom
výcviku v termálnom kúpalisku v Horných Salibách. Naši žiaci mali
na začiatku strach z vody, ale netrvalo to veľmi dlho, lebo skoro
zbadali, že sa o nich starajú učiteľky, ale aj pán starosta, PhDr. Pavel
Racsko, náš „Pali bácsi“, ako aj riaditeľ AGROSTAARU, Ing. František
Szikura, ktorý je pre našich detí „Feri bácsi“. Pri druhom plaveckom
výcviku už deti vedeli kam ideme a preto netrpezlivo čakali, kedy
príde ten čas kedy už budeme vo vode. Bola to výborná zábava
aj po druhý krát. Píše sa november a už sa chystáme do divadla
do Komárna, kde hrajú detskú bábkovú hru pod názvom “Süsü
a sárkány“. Deti sa cítili veľmi dobre, prežívali dej spolu s hercami a
bábkami. Určite by bola škoda vynechať túto návštevu divadla. A už
je tu december a v škole sme privítali Mikuláša. Deti dostali darčeky,
niektoré dokonca aj videli, ako čakajú soby na streche na Mikuláša.
Nádherný pocit, pozerať sa na deti, ako hľadajú sane a soby. Takto to
u nás v škole chodí, okrem študovania si nájdeme čas aj na kultúru,
ďalšie vzdelanie a na zábavu. Ale taký dobrý život by sme nemali,
keby sme nemali takých ochotných rodičov a podnikateľov v obci,
obecný úrad a AGROSTAAR, ktorí nám veľmi veľa pomáhajú.
Tu by som teda využila možnosť poďakovať sa za všetko, čo naša
škola od rodičov, podnikateľov, od obecného úradu a od AGROSTAAR
dostáva. Ďakujem Vám a prajeme Vám požehnané Vianoce a šťastný
nový rok!
Mgr. Mária Kovácsová
riaditeľka
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Barangolás a természetben

Immár hagyománnyá vált a játszóház állandó tagjai számára a júliusi
befejező és a következő év szeptemberi kezdő összejövetelét a természetben
megrendezni. A természetet kedvelő és szívesen túrázó lelkes társaság
ez évben július 4-én az eddigi legigényesebb túrára szánta el magát. A
kora reggeli indulás ellenére az autóbusz színültig megtelt óvodás, iskolás
gyerekekkel és az őket kísérő szülőkkel és nagyszülőkkel. Szerencsésen meg
is érkeztünk a Kis-Fátrába, Vrátna dolina-Štefanová hegyi falucskába.
Kiindulási pontunk Štefanová autóbusz állomása, illetve parkolója volt.
Szakszerűen felkészültünk az igényes túrára – megfelelő cipőt húzott
fel mindenki, váltóruhát, esőkabátot, egész napra való elemózsiát tett a
hátizsákba és fegyelmezetten elindultunk az útra – a cél Jánošík üregei,
vagyis Jánošíkové diery útvonalra. Ez a Kis Fátra egyik legszebb túravonala,
nagy esésű zúgókban, vízesésekben gazdag kanyonszerű szurdokon vezet
végig az út, létrák, padlók, taposók segítségével.
Štefanovából kiindulva a sárga jelzést követve legelőkkel szegélyezett
völgyben a Podžiar nevű nyeregbe értünk, ahol egy kis patakon átkelve
kezdődött az igazi látványos túravonal. Legszebb szakasza a Biely potok által
vájt keskeny szurdok, ahol függőleges falak között zúg, csobog, morajlik
a hegyi patak, számos vízesést alkotva. Innét pallók, létrák rendszerén
átjutva kapaszkodtunk ki a völgyből és eljutottunk a korláttal biztosított
kilátóponthoz, ahonnan szédítő pillantás nyílt az alattunk 80 m mélységű
szurdokra és a csodálatos dolomit sziklákra, melyek az erdővel borított
hegyoldalból sziklatornyokként bukkantak elő. Kellemesen elfáradva és
szerencsésen visszaérkeztünk az autóbuszunkhoz, s mivel még csak kora
délután volt, végighaladtunk az autóbusszal a Vrátna dolinán egészen a
kabinos felvonó alsó állomásáig. A fáradhatatlan, lelkes társaság kipróbálta a
felvonózást is. A legedzettebbek még ott fenn 1500 m magasságban is újabb
túrát tettek a Kis-Fátra legmagasabb csúcsára, 1700 m magasra, némelyek
pedig a Chleb csúcsra jutottak fel.
Élményekben gazdagon, tüdőnkben friss, hegyi levegővel feltöltődve
érkeztünk haza az esti órákban.
A második túránkra a beckói vár (Beckov) és a temetvényi vár (Tematín)
romjainak megtekintésére szeptember 15-én került sor. Végre sikerült
- ugyanis harmadik nekifutásra valósult meg, mert az időjárás és egyéb
tényezők többször is közbeszóltak. Ezen a gyönyörű őszi, verőfényes napon
sikerült megvalósítani a túrát. A Vág völgyében haladva csakhamar előtűntek
a Vág menti Inóc hegység erdővel borított lankái, melyek egyre magasabbak

lettek, és a végvárak romjai már messziről fehérlettek a hegytetőkön. Ezek
közül a legszebb fekvésű a romjaiban is csodálatos látványt nyújtó Beckó
vára. Aligha akad a Vág menti várak , várromok között egy másik, amelyikkel
annyi mesés történet foglalkozna, mint éppen Beckóval. Már csak neve is
mennyi van: Beckó, Blundus, Bolondos, Bolondóc, és ura is mennyi volt: Béla
király, Károly király, Zsigmond király, nyitrai püspök, Csák Máté, Stibor vajda,
Bánffy Miklós, Rákóczi Ferenc, Mednyánszky bárók és még mások.
1727-ben leégett, azóta romokban hever. Az utóbbi években restaurálták,
így látogatása vezető segítségével lehetséges volt.
Beckó várának megtekintése után a délutáni órákban szokásunkhoz híven
egy hosszú hegyi túrára vállalkoztunk, a Vág menti Inóc hegység sűrű
erdőrengetegében megbúvó Temetvény várának romjait kerestük fel. A
Nyitra völgyéből a Vág völgyébe vezető utak, hegyszorosok védelmére
épült vár a XIII. század elejéről való, eredetileg határvédő erődítmény.
Újlaky, Thurzó végül Bercsényi főúri családok birtokolták. Bercsényi Miklós,
Rákóczi hadnagya volt az utolsó várúr. A Rákóczi-féle szabadságharc bukása
után a várat a bécsi haditanács 1710-ben azonnal le is romboltatta, azóta áll
romokban, de még így is csodálatos látványt nyújt. Bezovec üdülőközpontot
elhagyva egy Új Zéland elnevezésű állatfarmot tekintettünk meg,
ahol Ausztráliában honos állatokkal, kengurukkal, futómadarakkal és
bivalycsordával ismerkedhettek meg a társaság tagjai.
Ez az őszi kirándulás is rengeteg élménnyel, kellemes fáradsággal és
jókedvvel végződött.
Marczibál Ibolya, Marczibál György
túravezetők

Potulky prírodou
4. júla sa členovia kreatívnej dielne vybrali na najnáročnejšiu túru do Malej Fatry, Vrátna dolina-osada Štefanová. Cieľom bolo zdolanie Jánošíkových dier.
Turistická trasa vedie po rôznych rebríkoch, je veľmi atraktívna, vedie okolo zučiaceho potoka, je tam veľa vodopádikov, rokliny a tiesňany. Po návrate sme
autobusom prešli Vrátnu dolinu , kde sme nasadli do lanovky. Tí najotužilejší zdolali aj Chleb.
15. septembra sme sa vybrali na Beckov a Tematín, čo sa nám podarilo až na tretí pokus. Po prezretí Beckova sme absolvovali túru k zrúcaninám hradu Tematín.
Cestou domov sme sa zastavili na Novo Zélandskej farme, kde deti mohli pozorovať zvieratá pôvodne žijúce v Austrálii.
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Emlékeink
Az Őszirózsa nótacsoport 2009 januárjában nagy fába vágta
a fejszéjét. A sok szép magyar nótaest után úgy döntöttünk,
hogy más téren is megmutatjuk tudásunkat. Előadtuk első
Szóljon hangosan az ének című zenés estünket, melyben
örökzöld slágerek hangzottak el. A kultúrház, igaz, nem telt
meg, de akik ott voltak, velünk együtt énekeltek. Én úgy
gondolom, ennél nagyobb dicséretet nem is kaphattunk volna.
Felléptünk Vezekényen, Alsóhatáron, meghívást kaptunk
Kosútra, ahová sajnos nem tudtunk elmenni. Köszöntöttük
az 50-60 éves jubilálókat. Az ősz folyamán ellátogattunk a
nádszegi idősek otthonába, ahová nagy örömmel és furcsa
érzéssel mentünk. Legnagyobb meglepetésünkre ez az érzés

hamar elszállt, mert olyan szeretettel fogadtak bennünket,
mint a családtagokat. Olyan szép nótaest, olyan felhőtlen
jókedv kerekedett, hogy bátran mondhatom, egyikünk
sem fogja elfelejteni ezt a szép estét. November 15-én részt
vettünk a Daloljunk együtt című zenés esten. A hangulat itt is
nagyon jó volt, hiszen ha nótaszerető emberek összejönnek,
az mindig csak szép és jó lehet.
Köszönettel tartozom a csoport tagjainak, akik mindig szívvellélekkel készülnek és derekasan helytállnak.
A magam és a csoport tagjai nevében nagyon boldog, békés
karácsonyt kívánok Királyrév összes lakosának.
Tisztelettel Kárász Erzsébet, a csoport vezetőnője

Spomienky
Členovia speváckeho súboru Őszirózsa sa rozhodli ukázať svoje
vedomosti aj po inej stránke. Usporiadali sme večer šlágrov.
Hoci kultúrny dom nebol naplnený, ale kto tam bol, spieval
spolu s nami. Ďalšie vystúpenia sme mali vo Vozokanoch, v
Dolnom Chotári. Blahoželali sme 50-60 ročným. Na jeseň
sme vystúpili v Trsticiach v domove dôchodcov, kde sme išli
s rôznymi pocitmi. Na naše veľké prekvapenie sa tieto pocity
zmenili, nakoľko nás vítali takou veľkou láskou a vďakou,

ako svojich členov rodiny. Tento večer ostane pre každého
nezabudnuteľný. 15.novembra sme vystúpili na podujatí
Spievajme spolu.
Chcela by som sa poďakovať členom súboru za ich prácu a
v mene Őszirózsa želám každému spoluobčanovi šťastné a
veselé Vianoce.
S úctou Alžbeta Kárászová
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Közeledik az év vége

Szarka Judit egészségügyi nővér és MUDr. Vagovičová Martina körzeti orvos

Közeledik az év vége, amikor az emberek többsége elgondolkodik azon, az év mit is hozott számára. Már majdnem két éve,
hogy elkezdtem a királyrévi és az alsószeli orvosi rendelőben tevékenykedni. Ezt az időszakot pozitívan értékelem. Nagyon
örülök, hogy a páciensek befogadtak maguk közé, és sikerült a nyelvi akadályokat is leküzdeni. Sikerült a rendelőben a munkát
modernizálni, számítógépes rendszert bevezetni, EKG vizsgálatot lehetővé tenni, ami meggyorsítja és jobb minőségűvé
teszi az orvosi rendelést. Nagyon pozitívan értékelem az együttműködést a páciensekkel a preventív vizsgálatoknál, ezeknek
köszönhetően többször időben észleljük a súlyos betegségeket. Remélem, az együttműködésünk továbbra is jól fog működni,
és mindkét fél elégedett lesz.

A nővérkével, Szarka Juditkával együtt kívánunk boldog
karácsonyi ünnepeket, az új évben pedig jó egészséget
és szerencsét.
MUDr. Vagovičová Martina
Blíži sa koniec roka, kedy sa väčšina ľudí zamýšľa nad tým, čo rok priniesol. Sú to už takmer 2 roky, keď som začala pôsobiť
v ambulanciách v Kráľovom Brode, a Dolných Salibách. Toto obdobie hodnotím pozitívne. Som veľmi rada, že pacienti ma
medzi seba prijali a podarilo sa nám prekonať i jazykovú bariéru. Snažila som sa zmodernizovať prácu v ambulancii, zaviedol
sa počítačový systém a EKG vyšetrenie, čo urýchlilo a skvalitnilo prácu v ambulancii. Veľmi pozitívne hodnotím spoluprácu
pacientov pri preventívnych prehliadkach, pri ktorých sme viackrát včas zachytili závažné ochorenia. Verím, že naša spolupráca
sa bude rozvíjať aj naďalej a spokojnosť bude na oboch stranách.

Spolu so sestričkou Juditkou Szarkovou Vám želáme
príjemné prežitie vianočných sviatkov, a novom roku veľa zdravia,
úspechov a šťastia.
MUDr. Vagovičová Martina
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Könyvtár
A könyvtárnak 185 aktív olvasója van, akik 7422 kötet közül válogathatnak.
Idén a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumától 350 euró támogatást
kaptunk könyvek vásárlására és 765 eurót számítógép vásárlására.
A könyvtár minden szombaton 14.00 órától 17.00 óráig várja az olvasókat,
akiknek az ingyenes internet használatra is lehetőségük van.

Knižnica

Obecná knižnica podporuje celoživotné vzdelávanie detí, mládeže
a dospelých, a napomáha kultúrnemu a duchovnému rozvoju občanov.
Vytvára a posilňuje čitateľské návyky od ranného detstva.
Obecná knižnica pohotovo sprístupňuje všetky druhy poznatkov
a informácií svojím používateľom. Služby knižnice sa zakladajú na
princípe rovnosti prístupu pre všetkých, bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie,
náboženstvo, národnosť, jazyk alebo spoločenské postavenie.
Počet aktívnych používateľov je 185, počet knižničnej jednotky je 7422 .
V roku 2009 od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sme dostali 350
Eur finančnú dotáciu na nákup kníh, a 765 Eur na počítačové zostavy.
Knižnica je otvorená každú sobotu od 14.00 do 17.00 hodiny, kde čitatelia
môžu aj bezplatne užívať internet.

Az új lakások bérlői - Nájomníci nových bytových domov
Háromszobásak - trojizbové
Andrea Kellerová, Rozália Kilácsková, Tünde Bedeová, Baltazár Bartakovics,
Marián Szilváši, Rudolf Varsányi, Alexander Gyalog, Monika Alföldiová, Alena
Svandrová, Ildikó Cubová, Ingrid Márkusová.
Kétszobásak - dvojizbové
Róbert Salát, Helena Bitterová, Katarína Gáspárová, Rozália Barcziová, Peter
Varsányi
Egyszobásak - jednoizbové
František Koleszár,
Štefan Deák,
Zsolt Menyhárt,
Alexander
Csandal, Mária
Mészárosová,
Mária Szabová.
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Polgármesteri díj:
2002
Szarka Mária, Gróf László - a falu kulturális életének fejlesztéséért
2005
Udvarvölgyi Zsolt – a község fejlesztéséért végzett munkájáért
2006
PaedDr. Puskás Erzsébet - az áldozatkész munkáért a kultúra és az ifjúság területén
Mészáros Edit - a falu kulturális
életének fejlesztéséért
2007
AgrostaarKB kft - a falu jó hírnevének
népszerűsítéséért
2009
Nagy Ilona - a falu kulturális életének
fejlesztéséért
Faludíj:
2002
Katona Margit - a falu kulturális
életének fejlesztéséért
Gutai Jenő – Királyrév - Nagynyárád
községek baráti kapcsolatainak
kialakításáért
2005
Szikura Ferenc mérnök – a község
gazdasági és kulturális életének
fejlesztéséért
2009
Szarka Tamás, Szarka Gyula - a falu jó
hírnevének terjesztéséért
Ing. Miroslav Spál - a falu
fejlesztéséért

v
A falu fejlesztéséért Ing. Mirosla
t
díja
falu
a
ta
Spál is megkap
Racsko Pál, Nagy Ilonának
adja át a polgármesteri
díjat a falu kulturális
életének fejlesztéséér

Falunk díszpolgárai
2002
Hágendorn József - Nagynyárád volt polgármestere
2009
Gombík Róbert - Királyrév plébánosa
Cena starostu obce Kráľov Brod:
2002
Mária Szarková, Ladislav Gróf - za obetavú prácu v kultúrnom
rozvoji obce
2005
Zsolt Udvarvölgyi – za prácu vykonanú v prospech obce
2006
PaedDr. Alžbeta Puskásová - za obetavú prácu v oblasti kultúry a
mládeže
Edita Mészárosová - za obetavú prácu
v kultúrnom rozvoji obce

g
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íszpolg
ik Róbe
A falu d ánosát, Gomb
pléb

2007
AgrostaarKB spol. s r.o. - za šírenie
dobrého mena obce
2009
Helena Nagyová - za obetavú prácu
v kultúrnom rozvoji obce
Cena obce
2002
Margita Katonová - za obetavú prácu
v kultúrnom rozvoji obce
Gutai Jenő - za zásluhy v budovaní
vzťahov medzi občanmi Kráľov Bod a
Nagynyárád
2005
Ing. František Szikura – za zásluhy
v hospodárskom a kultúrnom rozvoji
obce
2009
Július Szarka, Tomáš Szarka – za šírenie
dobrého mena obce
Ing. Miroslav Spál – za rozvoj obce
Udelenie čestného občianstva obce
Kráľov Brod
2002
József Hágendorn – bývalý starosta obce
Nagynyárád
2009
Mgr. Róbert Gombík – rímskokatolícky
farár

A polgármester Racsko Pál átadja
a faludíjat Szarka Tamásnak, a
Ghymes együttes tagjának, a falu
jó hírnevének terjesztéséért

A polgármester Racsko Pál átadja
a faludíjat Szarka Gyulának, a
Ghymes együttes tagjának, a falu
jó hírnevének terjesztéséért

Ez is volt 2009
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Iskolánk diákjai má
r hagyományosan úszótanfo
lyamon
vettek részt a nyári
szünidő
előtt

A királyrévi csata 160. évfordulójára rendezett
megemlékezésen a Magyar Köztársaság
szlovákiai nagykövete,
Heizer Antal is a tiszteletét tette
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Májusban hagyományosan megtartottuk az anyák napi műsort

Községünk legidősebb lakosát,
Czirák Emíliát 99. születésnapja
alkalmából
a polgármester, Racsko Pál is
felköszöntötte

Többízben megrend
ezett egészségügyi
napon az
érdeklődőknek megm
érték a vérnyomásá
t, vércukor-, és
koleszterin szintjét,
a bőrgyógyász pedig
ellenőrizte és
kezeléseket javasolt
a bőrbetegségekre
A borkostolón leginkább királyrévi szőlős
gazdák versenyeztették boraikat

a
ági gép bemutatór
ttak a mezőgazdas
ga
áto
ell
is
k
ke
A gyere
kacsafarmon is
és körülnéztek a
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Ez is volt 2009

2009. 11. 27
Köztársasági elnök látogatása
Návšteva prezidenta Slovenskej republiky

Ez is volt 2009
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1849
– 2009
Megemlékezés és koszorúzás a Királyrévi csata 160. évfordulójának tiszteletére.

Spomienková slávnosť a kladenie vencov pri príležitosti 160. výročia Kráľovbrodskej bitky.
2009. június 21. – 21. jún 2009
Megtiszteltek részvételükkel:
Boli prítomní:
Berényi József – parlamenti képviselő - poslanec NR SR
Heizer Antal - Magyarország Szlovákiai nagykövete – Veľvyslanec MR v SR
Merre is induljak
Várhegyi Tamás –Magyar katonai attasé – Maďarský vojenský pridelenec
a sűrű hóesésben,
Vladislav Kuzmenko - Orosz katonai attasé – Ruský vojenský pridelenec

Királyrév

hogy felöleljem falunkat
gyönyörűségben.
Már a neve is Királyrév
olyan magasztos,
megélni itt a mindennapokat
meghitt, csodálatos.
Töltsd meg munkával
a dolgos hétköznapot,
s tedd ünneppé a pihenést
öleld magadhoz családod.
Hosszúsor, Dunasor, Újtelep,
lehet az bármelyik lásd meg itt az emberek,
s adj szeretetet nekik!
És hálás lesz mindenik
a szép szóért, az igazért,
s boldogan vallhatod
tettél Te is valamit falunkért.
Nagy Ilona

Bárányfelhő
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
felhő. Ennek a felhőnek voltak gyerekei,
akik kis vízcseppeket voltak. Egyszer eleredt az eső, és a kis vízcseppek a földre
pottyantak. A föld magába szívta a kis
vízcseppeket, akik nagyon meg voltak
ijedve. A födben a kis erecskéken keresztül
eljutottak a patakba, azután a folyókba.
A folyó átfolyott az erdőn, ahol néhány
szomjas állat ivott a vízből.Végül pedig
eljutottak a tengerbe.A nap melegen
sütött, felmelegítette a vizet, ami elkezdett
párologni. A kis vízcseppek így feljutottak
az égbe, ahol megtalálták anyukájukat.
Nagyon örültek a viszonlátásnak.
Szalai Karola, 3.osztályos tanuló

18

Rév Mondó 2009

Szervezeteink

A HARMAT vadásztársaság életéből

Kis községünkben régóta működik a HARMAT vadász társasság, amely
2621 hektáros vadászterülettel rendelkezik, tizenkilenc tagja és két
vadász jelöltje van. A királyrévi vadász körzetben leginkább nyúl,
fácán, fogoly, őz, vadkacsa és átmenetileg vaddisznó is előfordul.
Évente általában hat vadászatot és egy nyúlfogást szervezünk. A
vadászatok során évente körülbelül kétszáz fácánt és száz nyulat
lövünk ki. Az élőnyulak befogásakor száz nyulat értékesítünk,

melynek bevétele fedezi éves költségeinket.
Csaknem minden évben lehetőséget adunk a
járási vadász szövetségnek, hogy a területünkön
rendezzék meg az őszi vadászkutya vizsgákat.
A peredi és a deáki vadásztársasággal
karöltve augusztus végén megrendezzük
az agyaggalamb lövő versenyt. Ilyenkor a
vadászoknak lehetőségük van összemérni
ügyességüket a többi vadásztársaság tagjaival.
Mindez kellemes időtöltést és pihenést jelent
számukra.
Minden év januárjában megrendezzük a
hagyományos vadászbált, mely nemcsak a
vadászok de falunk lakosai körében is nagyon
közkedvelt.
Társaságunk
tevékenysége
nemcsak
a
vadászatokra korlátozódik, ahogy azt a laikusok
gondolják. Ahhoz, hogy a területünkön elegendő
vad legyen gondoskodni is kell róluk. Több
alkalommal szervezzünk közös, illetve egyéni
karbantartási, takarítási akciókat. Alkalmanként
megjavítjuk a megrongálódott etetőket,
magasleseket. Karbantartjuk a vadászházat és
annak környékét. A téli időszakban a vadakat élelemmel látjuk el.
A vadászat gyönyörű hobbi, amely sok szabadidőt és energiát
igényel. A természetben eltöltött idő és a friss levegőn szerzett
vadászélmény kárpótol mindenért.
Gyalog Sándorvadásztársaság elnöke

Zo života poľovníckeho združenia ROSA
V našej malej obci už dlhé roky úspešne funguje poľovnícke
združenie pod názvom ROSA - Kráľov Brod. Revír nášho združenia sa
rozprestiera na 2621 ha pôdy. V súčasnosti náš spolok má devätnásť
členov a dvoch mladých kandidátov.
V revíri môžeme nájsť zajace, bažanty, jarabice, divé kačice, srnky
a diviačiu zver. Ročne uskutočňujeme šesť poľovačiek, počas
ktorých padne za obeť asi 200 bažantov a 100 zajacov. Raz do roka
na prelome novembra a decembra sa organizuje odchyt zajacov.
Ziskom z tohto odchytu treba zabezpečiť plynulý chod združenia
počas nasledujúceho roka.
Každoročne
tiež
poskytujeme
možnosť
okresnému poľovníckemu
zväzu usporiadať v našom
revíri skúšky poľovníckych
psov.
V spolupráci s PZ –
Diakovce a PZ – Tešedikovo
sa koncom augusta koná
súťaž v streľbe na asfaltové
holuby. Pre poľovníkov je to
príjemný relax a možnosť
zmerať si sily v streľbe s
inými združeniami.
Tradíciou sa tiež stal
každoročne organizovaný
poľovnícky ples, ktorý
sa stal veľmi obľúbeným
nielen v kruhu poľovníkov
ale aj obyvateľov našej
obce.
Naša činnosť však nespočíva
len v poľovačkách, ako by si

ho nezainteresovaní mohli myslieť. Na to, aby bol v revíri dostatok
zveri, sa musíme o túto zver aj patrične starať. Preto organizujeme aj
brigády, či už spoločne alebo individuálne. Počas nich opravujeme
poškodené krmelce, posedy, staráme sa tiež o čistotu poľovníckeho
domu. V zimnom období, keď je nedostatok potravy pre zver .prikrmujeme.
Poľovníctvo je pekná záľuba, ktorá však vyžaduje , veľa voľného času
a energie.
Alexander Gyalog
Predseda PZ - ROSA

Krónika

Jubilánsok - Jubilanti

Köszöntő

70 évesek – Anderko Magdaléna, Ázsóth Rozália, Borsányi László,
Duchoňová Júlia, Földi Júlianna, Gombos Irén, Hrotková Libuša, Kilácsko Margit, Konderka Irén, Lencse Irén, Mechierková Anna, Mészáros
Lajos, Papp Márta, Racsko Pál, Szarka Mária, Takács Ferenc, Tóth Lajos,
75 évesek - Kubovičová Anna, Szabó Ilona, Szépe Rozália, Kovács Erzsébet, Papp Mária, Szalai Erzsébet, Deák Erzsébet,
80 évesek – Laczkó István, Kubicsek István, Koleszár Rozália, Benes
Gyula, Márkus Katalin,
80 évesnél idősebbek – Szikura Erzsébet/81, Szabó Ferenc/81, Tóth
István/81, Gombos Mária/81, Kilácsko Ilona/83, Tóth Margit/84, Andódi
Etel/84, Szabó Gyula/84, Katona Margit/84, Szikura Ferenc/84, Pavlová
Mária/84, Balogh Valéria/87, Juriga Valéria/87, Faragó Erzsébet/88,
91 éves - Nagy Anna
92 évesek – Balogh Valéria, Medovarská Zuzana
93 éves - Balogh Magdaléna
99 éves - Czirák Emília
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Mint ahogy a fagyos tájra
hópaplant terít az ég,
úgy árad szívünkből a szeretet
felétek, királyrévi idős emberek.
Nyitva a lélek, adni s kapni
ne rejtsd lelkedet te sem,
oly bús lenne egyedül élni
egy bezárt ajtó megett.
Az élet jövőből is álljon
nehéz lábad még sokáig járjon,
bütykös kezed süssön, főzzön
ha bírod, virágot öntözzön.
Unokáknak mesét szőjél
jóságodban gazdag legyél,
fohászkodj Istenhez minden este
hogy életed alkonyát fénnyel
betöltse.
Nagy Ilona

Krónika - Kronika
Elhunytak – Opustili nás:
2008. december 10. - Szomolay Ilona /78
2008. december 14. - Gróf István /89
2009. január 20. - Juhos Imre /80
2009. március 29. - Kubicsek László /75
2009. március 29. - Kele Júlianna /87
2009. április 5. - Tóth Mária /79
2009. május 15. - Gróf Ferenc /63
2009. június 11. - Mészáros Ferenc /62
2009. június 13. - Helmeš Rajmund /25
2009. június 16. - Alföldi Alexander /54
2009. június 17. - Juhos Márta /49
2009. július 30. - Menyhárt Dezső /60
2009. július 31. - Bede Margit /75
2009. szeptember 23 - Tóth János /52
2009. október 28. - Tóth Gyula /85
2009. november 1. - Szomolay Ferenc /77
2009. november 4. - Szabó Júlia /65
2009. december 5. - Kiss Anna /78

Megszülettek – Naše novorodeniatka:
2009. május 31. - Balážová Dorina
2009. augusztus 24. - Keszeli Dávid
2009. szeptember 30. - Sipos Christopfer
2009. november 11. - Vaško Lukáš

Kimondták az igent – Manželstvo uzavreli
2009. 3. 28. Androvič Ján - Vászondyová Andrea
2009. 8. 29. Mészáros Zoltán - Mikovičová Zita
2009. 9. 5. Tyúkos František - Benešová Denisa
2009. 9. 12. Galó Marián - Gubenyeczová Juliana

Rév Mondó, Királyrév polgárainak lapja, VII. évfolyam, 2009. december. A kétnyelvű lap 600 példányszámban jelenik meg
Kiadja a Királyrévi Községi Hivatal, szerkesztőbizottság elnöke: PhDr. Racsko Pál, a község polgármestere
Szerkesztő: Mgr. Juhos Melinda
A lapban megjelent cikkek szerzői: Mgr. Agócs Gergely, Erdélyi Csaba, Gyalog Sándor, Kárász Erzsébet, Mgr. Marczibál Ibolya, PaeDr. Puskás
Erzsébet, PhDr. Racskó Pál, Schnábelt Dóra, Szarka Mária, Szekeres Márta, MUDr. Vagovičová Martina
Grafikus-tördelő: Orbán Péter – Zoxó Press, Nyomja a dunaszerdahelyi Valeur nyomda

Idén is hagyom

ányosan meg
tartottuk a falu
nkban az ötve
és hatvan éves
n
ek találkozóját

rozott

n edzőtábo

an Skycovba

rb
tunk februá
Futballcsapa

Nárcisz nap alkalmából idén sem hagytuk ki a futás az
egészségért programot

Az iskolában szervezett sportnap során még a plébános úr,
Gombik Róbert is beállt a gyerekekhez focizni
Az augusztusi gulyásfőző versenyre sem fogtunk ki jó időt,
de a hangulat ennek ellenére is fergeteges volt

kintették
lcskiállítást idén is megte
Az őszi zöldség és gyümö
is
k
az óvodások és iskoláso

