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Királyrév 2006 – 2010

Tisztelt polgárok!
Engedjék meg, hogy kihasználjam a
Révmondó által nyújtott lehetőséget és
röviden összefoglaljam az elmúlt négy
esztendőt, az elmúlt választási időszakot.
A 2006-os helyhatósági választásokon
minden képviselő úgy indult, hogy
községünket, Királyrévet tovább fejlesszék és
építsék. Bizonyára mindannyian emlékeznek
a választások utáni kijelentésekre, mit
akar az ilyen önkormányzati testület,
kíváncsiak vagyunk, mit fognak tudni tenni?
Büszkén mondhatom, megmutatták és
bebizonyították a kételkedőknek, hogy mit
tudnak tenni. Nyugodtan kijelenthetem,
hogy az utóbbi esztendők legnagyobb
beruházásai valósultak meg községünkben.
2006-tól több mint 4 millió euró értékben
valósultak meg különböző beruházások.
Néhányat említek közülük:
 halottasház teraszának
megépítése,
 járdák kiépítése a temetőben,
 oncsai árvízvédelmi gát
megépítése,
 futballpálya tulajdonjogának
rendezése,
 a plébánia épületének lebontása,
 csatornahálózat kiépítése,
 szennyvíztisztító megépítése,
 23 bérlakás felépítése,
 műfüves többfunkciós pálya
felépítése,
 játszótér kialakítása,
 iskolában a fűtőtestek kicserélése,
 a kultúrház rekonstrukciójának
kezdete.
A felsoroltak még nem tükrözik az
egyéb kisebb horderejű beruházásokat,
tevékenységeket. Nem szabad elfeledni,
hogy ez a négy év nem volt egyszerű,
sőt gazdaságilag nagyon nehéz volt. A
2007-es év szinte adminisztrációval telt
el. Tervek készítése, engedélyek kiadása,
pályázatok írása. 2009-ben viszont már
érezni lehetett a gazdasági válság előszelét.
Az idei esztendőről meg szinte nem is lehet
beszélni. A válság teljes mértékben elérte

Szlovákiát is, és ez óriási hatással volt a
községek működésére. Mintegy 30 000
euróval kaptunk kevesebb pénzt az államtól
a falu működésére. Ez nagyon nagy hiány az
ilyen kis költségvetésű községeknél. Az idei
esztendőben nagyon kevés pályázat lett
pozitívan elbírálva. Az ok, pénzhiány.
A királyrévi önkormányzat az elmúlt választási
időszakban fáradhatatlanul dolgozott a falu
fejlődése és a lakosság életszínvonalának
javítása érdekében. Aki nyitott szemmel jár,
az látja az eredményeket.
A négy év alatt 60 (előző ciklus 60) pályázatot
dolgoztunk ki, amelyből 28 (36) lett
sikeresen elbírálva. A százalékarány 46,66
(59,99) %. Aki egy kicsit belelát a pályázatok
kidolgozásába és kiértékelésébe az tudja,
hogy ez a számadat nem rossz.
Községünknek különböző pályázati
összegeket is sikerült elnyernie, a befolyt
összeg 223 973, - euró, ( 6 747 410 Sk előző időszak 6 662 355,- Sk.) Az utóbbi
választási időszakban fellépő gazdasági
nehézségek ellenére megdöbbentő a
hasonlóság.
Ezen összeghez jön még a bérlakásokra
kapott támogatás mintegy 1 095 399,euró (kb. 33 000 000,- Sk), a kultúrház
rekonstrukciójára a Leader program keretén
belül elnyert pályázati összeg 107 531,euró, a játszótérre 10 070 euró és a
sportfelszerelésre kapott 7 090 euró.
A legnagyobb beruházások közé kell
sorolni a Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt.
beruházását a csatornahálózat kiépítésével,
és a szennyvíztisztító állomás felépítésével
2 655 513,- euró, vagy az oncsai gát
elkészítését, mintegy 33 000,- euró értékben.
A bérlakások felépítése 1 412 820,- euróba
került.
Talán akadnak olyanok is, akik azt mondják
erre, hogy sokkal többet is lehetett volna
tenni. Bizonyára. Viszont ne feledjük a régi
közmondást, csak addig nyújtózkodj, amíg
a takaród ér. Ezért csak azokat a terveket
tudjuk megvalósítani, amelyre van anyagi
fedezetünk. A pályázati pénzekből is csak

azt lehet kivitelezni és megvalósítani, amire
a pénzt kapjuk. Tehát a pénzt, amit például a
temető járdáira kapunk, nem használhatjuk
fel más célokra, még ha egyes lakosoknak
ez nem is tetszik. A gazdasági nehézségek
ellenére is sok eredményes és látható munka
lett kivitelezve.
Sikeres munkánkról olyan tények is
tanúskodnak,
amelyek
bizonyítják,
hogy községünk benne van az ország
vérkeringésében. Gondolok itt politikusokra
és híres személyiségek látogatásaira
községünkben. Az elmúlt választási
időszakban olyan személyiségek látogatták
meg kicsi falunkat, mint Ivan Gašparovič a
Szlovák Köztársaság elnöke, Heizer Antal
Magyarország
szlovákiai
nagykövete,
Szabó Vilmos államtitkár, Horváth Zoltán,
parlamenti képviselő, Vladislav Kuzmenko
orosz katonai attasé, Várhegyi Tamás magyar
katonai attasé.
E testületnek meg kellett küzdenie olyan
tényezőkkel is, amelyekkel nem is számolt.
Ráadásul még az időjárás is ellenük
dolgozott, hiszen 2006 után, 2010-ben ismét
harmadfokú árvízvédelmi készültség volt
elrendelve községünkben. Az árvízen kívül
az elmúlt esztendőkben volt még hóvihar és
szélvihar. Ezen nehézségeket is sikerült közös
erővel leküzdeni és megoldani. Aki kívülről
szemléli ezen eseményeket, az el sem
gondolkodik azon, hogy az ilyen természeti
csapások mennyi plusz feladatot rónak a falu
vezetésére.
Lehet, hogy többet is tehettünk volna
községünk fejlődése és a lakosság jólétének
érdekében, de legyünk realisták, mi a
kisebb községek közé tartozunk, így a
fiskális decentralizáció alapján kisebb
pénzösszeggel rendelkezünk.
Az elvégzett munkák saját és főleg a
pályázatok által elnyert forrásokból voltak
kivitelezve. Községünk a VÚB bankkal
szemben törleszti hitelét, és nincs egyéb
tartozása jogi vagy fizikai személlyel
szemben. A gazdasági éveket mindig pluszos
szaldóval zártuk. Az idei esztendőben is kb.
50 000 eurót takarítottunk meg.
Minden nehézség ellenére, és a
beruházások
nagyságát
tekintve
községünk háztartása kiegyensúlyozott,
stabilizált, sőt még megtakarított pénzt
is viszünk át a következő esztendőbe.
Tehát senki nem vádolhatja az
önkormányzatot, hogy elherdálta a
pénzt, vagy, hogy az új testületnek
mínusszal kell kezdenie.
A jövő tervei? Megoldani és orvosolni a
fellépő problémákat, gondokat. Fontos
célnak tartom 2011-ben befejezni a
kultúrház rekonstrukcióját, majd 2012ben felújítani a helyi utakat. A többi cél
mind a gazdasági helyzet alakulásától
függ.
Az
eddig
elvégzett
munkáért
köszönetem fejezem ki polgárainknak,
munkatársaimnak és az önkormányzat
tagjainak. Nyugodt szívvel jelentem ki,
hogy ez a képviselőtestület emelt fővel
léphet ki a mögötte lévő négy évből.
Az új önkormányzati testületnek pedig
felelősségteljes munkájához kívánok
kitartást és döntéseihez bölcsességet.
Gockert János, Mgr. Agócs Gergely, Hirka Dušan, Varsányi Péter, Erdélyi Csaba, PhDr. Racsko Pál ,
Dr. Racsko Pál
Mészáros Zoltán, Ing.Szikura Ferenc, Farkas Alojz, Mészáros Júlia,Lukács Attila
polgármester
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Kráľov Brod 2006-2010

Vážený občania!
rozprávať. Hospodárska kríza v plnej miere
zasiahla aj Slovensko, čo malo obrovský
dopad na život obcí. Z podielových daní
sme dostali na činnosť samosprávy o 30 000
eur menej než sme očakávali. V obciach
s menším rozpočtom je to veľký deficit.
Tento rok bolo pozitívne vyhodnotených
menej projektov. Dôvod? Nedostatok
financií. Obecné zastupiteľstvo za uplynulé
obdobie vykonalo kvantum práce pre obec
a jej obyvateľov. Kto chodí s otvorenými
očami, vidí tieto výsledky.
Za štyri roky sme vypracovali 60 projektov
(aj v predchádzajúcom období bolo
vypracovaných 60 projektov), z ktorých
projektov 28 bolo úspešných (predtým 36).
Percentách to činí 46,66 % (59,99 %). Kto
rozumie projektom a vie o ich vyhodnotení,
vidí že, je to veľmi dobrý pomer.
Z projektov sme získali 223 973,- eur (6 747
410,-Sk – v predchádzajúcom období

Dovoľte mi, aby som využil príležitosť,
a v krátkosti zhrnul činnosť obecného
zastupiteľstva za predchádzajúce volebné
obdobie.
V roku 2006 do volieb vstúpil každý kandidát
na poslanca obecného zastupiteľstva s cieľom
naďalej rozvíjať a budovať našu obec, obec
Kráľov Brod. Všetci sa pamätáte na poznámky,
že čo chce robiť takéto zastupiteľstvo, sme
zvedaví čo dokážu? Hrdo môžem vyhlásiť, že
ukázali a dokázali skeptikom, že čo dokážu.
Možno konštatovať, že za uplynulé štyri roky
v našej obci prebehli investície v hodnote
viac než 4 milióny eura. Pripomeniem len
niektoré: vybudovanie terasy pred márnicou,
vybudovanie chodníkov na cintoríne,
výstavba protipovodňovej hrádze v časti
Oncsa, zbúranie budovy fary, výstavba
kanalizácie a čističky odpadových vôd,
výstavba 23 bytových jednotiek, výstavba
multifunkčného ihriska a detského ihriska,
výmena vykurovacích telies v škole,
usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov
na futbalovom ihrisku, začiatok rekonštrukcie
kultúrneho domu.
Vymenované aktivity nezahŕňajú činnosti
menšieho kalibru. Nesmieme zabudnúť, že
predchádzajúce štyri roky neboli ľahké, ba
dokonca z hospodárskeho hľadiska veľmi
ťažké. Rok 2007 bol plný administratívnou
činnosťou. Vypracovávanie plánov, písanie
projektov, vydávanie stavebných povolení.
V roku 2009 sme už cítili začiatok svetovej
hospodárskej krízy. O roku 2010 sa ani nedá

6 662 355,-Sk). I napriek hospodárskej
situácie za posledné štyri roky sú výsledky
nápadne rovnaké. K tejto sume ešte
musíme pridať dotáciu na nájomné byty
v sume 1 095 399,- eur (cca. 33 000 000,Sk) a financie z dotácie z programu Leader
na rekonštrukciu kultúrneho domu vo
výške 107 531,-euro, financie na výstavbu
detského ihriska 10 070,- euro a peniaze
na športový výstroj v hodnote 7 090,euro. Medzi najväčšie investície treba
zaradiť výstavbu kanalizácie a čističky

odpadových vôd v realizácii, a vo financovaní
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
alebo výstavbu protipovodňovej hrádze
v časti Oncsa v hodnote 33 000,- eur.
Výstavba nájomných bytov vyžiadala sumu
1 412 820,-eur.
Určite sa nájdu aj takí, ktorí povedia, že sa
mohlo spraviť aj viac. Určite. Ale zrealizovať
môžeme len tie plány a ciele, na ktoré
máme finančné krytie. Dotačné financie sú
účelovo viazané a môžeme ich použiť len na
konkrétne účely (napr. financie čo sme dostali
na chodníky môžeme použiť len na výstavbu
chodníkov, na nič iné). Sú občania, ktorým sa
toto nepáči, ale predpisy musíme dodržiavať.
Napriek ťažkostiam v hospodárstve bolo
vykonaných veľa úspešných a viditeľných
prác.
O našej úspešnosti svedčia aj fakty, že našu
obec navštevujú aj osobnosti politického
a verejného života. Za uplynulé obdobie
našu obec navštívil pán Prezident Slovenskej
republiky Ivan Gašparovič, Veľvyslanec
Maďarskej republiky Antal Heizer, poslanec
Národnej rady SR Zoltán Horváth, štátny
tajomník Vilmos Szabó, vojenský pridelenec
Ruskej federácie Vladislav Kuzmenko,
vojenský pridelenec Maďarskej republiky
Tamás Várhegyi.
Toto zastupiteľstvo muselo popasovať aj
s inými faktami, a aj počasie pracovalo
proti nim. Po roku 2006 aj v roku 2010 bol
vyhlásení 3.stupeň protipovodňovej aktivity
v obci. Okrem povodňovej situácie sme mali
aj snehovú kalamitu a víchricu. Spoločnými
silami sme zvládli aj tieto ťažkosti.
Možno mohli sme viac spraviť v prospech
obce a v prospech občanov, ale buďme
realisti. Mi patríme medzi menšie obce,
a tak na základe fiškálnej decentralizácie
dostávame menej financií. Práce sme
vykonali z vlastných financií a z financií
získaných z dotácií. Úver z VÚB banky
obec spláca riadne a nemá iné dlhy voči
právnickým a fyzickým osobám. Roky sme
uzatvárali s plusovým saldom, a aj tento
rok sme si ušetrili cca. 50 000 eur. Napriek
hospodárskym ťažkostiam a investíciám
hospodárenie obce je vyrovnané a stabilné.
Nikto nemôže obviniť zastupiteľstvo, že zle
hospodárilo.
Za vykonanú prácu vyjadrujem vďaku
všetkým občanom, mojim spolupracovníkom
a poslancom obecného zastupiteľstva.
Toto zastupiteľstvo vztýčenou hlavou môže
ukončiť svoje pôsobenie.
Novému obecnému zastupiteľstvu prajem
k zodpovednej práci výdrž a k rozhodnutiam
múdrosť.
PhDr. Pavel Racsko
starosta

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
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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Gyereknek lenni jó

Élet az iskolánkban
Iskolánk egy új technikai eszközzel bővült, mely segítségével emelhetjük az
oktatás színvonalát. Ez nem más, mint egy interaktív tábla, mely sok iskola
álma, a mi kis iskolánk már rendelkezik egy ilyen oktatási eszközzel.
Interaktív tábla – új tanítási módszer
Az internet használata új távlatokat nyit a tanulás, a munka és a kommunikáció
területén. Az információkhoz már könnyű hozzájutni, az eligazodás közöttük
annál nehezebb. Az informatika tantárgy oktatása az alsó tagozaton
a második osztályban elkezdődik. Az idegen nyelv oktatása a harmadik
osztályban. Szaktantermünkben korszerű audiovizuális technika és internet
csatlakozás segíti az új oktatási módszereket és tartalmakat. (Az internetet
szponzori ajándékként kapjuk a PPNET társaságtól.) Így végre lehetővé vált az
iskola egész területén, sőt az óvodában is a korlátlan, és főleg gyors internet
használata.
Az interaktív tábla használatán keresztül a diákok gyorsabban haladnak
a tananyag elsajátításával, mivel a tábla segítségével javul a párbeszéd a
pedagógus és a diákok között. A pedagógus ellenőrző kérdései is az egész
osztályhoz szólnak, nem csak egy kiválasztott diákhoz. Így egy tanulóra
sokkal több idő jut. És ami nagyon jó, hogy a tanuló nem is gondol arra, hogy
most felel vagy feladatot old meg, mivel úgy érzi, játszik, pedig nem mást
csinál, mint felel és tanul. Az elsőseink megtanulják a betűvetés fortélyait, az
ujjaikkal érzékelhetik merre és hogyan futnak a betűk szárai. És sorolhatnám
végtelenségig a sok-sok lehetőséget. Az óra teljes egésze a tábláról
irányítható. Az interaktív tábla hagyományos táblaként is használható, azzal
a különbséggel, hogy a felhasználható eszközkészlet formákban, ábrákban,
színekben gyakorlatilag korlátlan.

A mi iskolánk halad a korral, és igyekszünk minden lehetőséget kihasználni,
hogy vonzóbbá tegyük az iskolánkat, ahol a tanuló kellő alapokat kap. Az új
oktatási eszközünket a Szülői Munkaközösség vásárolta meg számunkra 1650
euró értékben. Köszönjük.
Kovács Mária

Život našej školy
Naša škola sa rozšírila o nový technický nástroj, ktorý pomáha zvyšovať
úroveň vzdelania. Jedná sa o interaktívnu tabuľu, ktorá je snom mnohých
škôl. A naša škola už má túto mimoriadne atraktívnu školskú učebnú
pomôcku.
Interaktívna tabuľa – nové vyučovacie metódy
Využívanie internetu otvára nové spôsoby učenia, práce a komunikácie.
Informácie je možné ľahko získať, tým ťažšie je orientovať sa medzi
nimi. Vyučovanie informatiky sa začína v druhej triede. Výučba cudzieho
jazyka v tretej triede. Vo vyučovaní nových metód nám pomáha moderná
audio-vizuálna technika a pripojenie na internet. (Pripojenie na internet
je sponzorským darom od spoločnosti PPNET.) Takto je konečne možné
využívanie vysokorýchlostného neobmedzeného internetu v celej škole,
dokonca aj v škôlke.
Vďaka využívaniu interaktívnej tabule sa žiaci učia rýchlejšie, pretože

komunikácia medzi učiteľkou a žiakmi sa zlepší. Učiteľka položí kontrolné
otázky celej triede, nielen jednému žiakovi. Preto má na jedného žiaka
omnoho viac času. A čo je veľmi výhodné, žiak si ani neuvedomuje, že
odpovedá a rieši úlohy, má pocit, že sa len hrá, a popri tom vlastne odpovedá
a učí sa. Prváci sa naučia písať, vnímajú vlastnými prstami, ako sa píšu
písmená. A mohla by som pokračovať donekonečna, koľko možností nám
ešte táto pomôcka zabezpečuje. Celú hodinu je možné riadiť pomocou tejto
tabule. Interaktívna tabuľa môže byť využívaná aj ako klasická tabuľa, s tým
rozdielom, že využívanie formy, grafiky a farieb je neobmedzené.
Naša škola kráča s dobou, snažíme sa využívať každú príležitosť na zvýšenie
atraktivity školy, kde žiaci si osvoja všetky základy. Nový vzdelávací nástroj
sme dostali od Združenia rodičov, interaktívnu tabuľu kúpili za 1650 EUR.
Ďakujeme.
Mária Kovácsová

Óvodánk életéről
Óvodánkat jelenleg 21 életvidám kisgyermek látogatja. Az óvodai életüket
igyekszünk vidámmá, változatossá tenni. Óvodai programunk alapján
az érdeklődésüket a hagyományok felé fordítjuk. Sorra vesszük a jeles
napokat, ünnepeket, elmeséljük eredetüket és a hozzájuk fűződő népi
szokásokat. Az alkalomhoz illő verset, éneket, mesét ismertetünk meg
velük. Természetesen mozgásigényükről sem feledkezünk meg. Tornázunk,
sétálunk, barangolunk és örömmel játszunk az új játszótéren. Sokat
beszélgetünk a minket körülvevő világról-fákról, virágokról, állatokról. Ezek
mind, mind a barátaink, akiket szeretni, óvni, ápolni és védeni kell. Óvodánk

felszerelése számítógéppel is bővült így gyermekeink megismerkedhetnek a
számítástechnika alapjaival. Úgy érzem, hogy óvodánkban biztosítva vannak
a gyermekek értelmi, testi és érzelmi fejlődéséhez szükséges feltételek.
December elején a gyermekek legkedvesebb ünnepére készültünk- Mikulás
és karácsony ünnepére.
A közelgő ünnepek alkalmából minden kedves olvasónknak áldott, békés
ünnepeket kívánunk.
Szekeres Márta; igazgatónő

Szabadidő
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A nyugdíjas klub kulturális
tevékenységéről
a 2010-es évben!
A Glória énekkar még mindig fenntartja klubszerű tevékenységét, mivel
sokszor tartunk összejöveteleket, megbeszéléseket, amelyeknek a „Hogyan
tovább? ” címet is adhatnánk.
Azért ezt, mert ebben az évben szinte csak minimális anyagi segítséget
kaptunk a községi hivataltól. Igaz néha akad olyan vállalkozó, aki
kisegít bennünket kisebb összeggel. Viszont az nem elég ahhoz, hogy a
meghívásoknak eleget tegyünk és elmehessünk szerepelni kicsit távolabb is
Királyrévtől. Ilyen alkalom volt a Balatonmelléki Révfülöpi meghívás, amelyet
csak úgy tudtunk abszolválni, hogy a tagság a Glóriával karöltve megfizettük
az autóbusz költségét. Ugyanígy történt az Ógyallai Népművészeti
Fesztiválon való szereplésünk alkalmával is. Az autóbuszért kiszámlázott
teljes összeget be kellett fizetni a község kasszájába. Elmondhatom, hogy
számunkra ez nem volt egyszerű dolog. Pedig erre a rangos fesztiválra
csak neves és színvonalas együtteseket hívnak. Csoportunkat a zsűri nagy
elismeréssel és dicsérő oklevéllel jutalmazta. (Helyezések nincsenek.)
Ehhez képest otthon Királyrévben egész év folyamán egyetlen egyszer sem
szerepelhettünk a kultúrház színpadán. Örömünkre a nagyobb egyházi
ünnepeken részt vehetünk a szertartásokon, és énekelhetünk szép dicsőítő
énekeket az ünnepek aktualitása szerint. Ilyen volt a Karácsonyi koncert, a

húsvéti szentmisén való részvétel, valamint Szent István
ünnepére is megtanultunk néhány kétszólamú éneket.
Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy vonzóbbak és
bensőségesebbek legyenek az ünnepi szentmisék.
Tesszük ezt a hívek és tisztelt esperes urunk
megelégedésére.
A tavalyi jubilánsaink napjára meghívtuk a komáromi
nyugdíjasklub Klapka György férfi karát, akik nagy
szeretettel jöttek közénk, és csodálatos műsorukkal
elkápráztatták a falu nyugdíjasait. Most október 27-én
pedig mi kaptunk meghívást Komáromba az öregek
hónapjának fináléjára. A színvonalas és bensőséges
rendezvényre a kultúrházban került sor.
Ünnepi beszédet a város polgármestere MUDr. Bastrnák
Tibor mondott, aki hangsúlyozta az idős emberek iránti
megbecsülést, tiszteletet és a társadalmi életben a mai
napig bekapcsolódó „szeniorok“ értékes munkáját.
A gazdag kultúrműsorba mi is bekapcsolódtunk,

mint egyedüli meghívottak. Egy mátyusföldi népdalcsokrot adtunk elő
nagy sikerrel. Új népviseletünk pedig osztatlan sikert aratott. Tehát a Glória
éneklőcsoport elviszi Királyrév hírnevét sokfelé a magyarlakta területekre és
terjeszti a magyar kultúrát, mert az embereknek szüksége van a kultúrára, a
művészetekre, hiszen ezek adják az emberi lét értelmét. Kultúra és művészetek
nélkül igaz, hogy lehet élni, de nem érdemes!
Ezt szem előtt tartva igyekszünk majd a jövőben is mindent megtenni azért,
hogy a magyar népdal eljusson mindenkihez, de főleg a fiatal generációhoz,
hogy megismerjék és tovább vihessék azt a műfajt, amelyben benne van
múltunk és népünk életének minden mozzanata. Megtaláljuk bennük népünk
bú-baját harcait, örömeit és természetesen az egymás iránti szeretetet. Most,
amikor közeledik a karácsony az év legszebb ünnepe gondoljuk át, hogyan
mutatjuk majd ki gyerekinknek és családtagjainknak szeretetünket. Esetleg
tegyük bensőségesebbé az ünnepeket azzal, hogy tanítunk velük egy szép
éneket Jézus születéséről, amely szinte valamennyi népdal is egyben. Hiszem,
hogy emlékezetes lesz az így eltöltött karácsonyeste.
Végül a Glória énekegyüttes, és a magam nevében kívánok mindenkinek
örömteli boldog karácsonyi ünnepeket.
Tisztelettel: Szarka Mária
klubvezető
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Szervezeteink

A kiskertész szervezet életéből
A mai kor legjellemzőbb jelensége a szervezetek,
egyesületek, csapatok és csoportok szétesése, felbomlása.
Szerencsére egyelőre ez alól kivételt képez a helyi
Kiskertész Szervezet. Bár minket is sújt a gazdasági és
pénzügyi válság, de minket még nem kényszerített
térdre ez a helyzet. A szervezet – bár nagyon alacsony
létszámmal – de maradék nélkül teljesíti az éves terveit.
Az idén is megrendezésre kerültek a már hagyománnyá
vált programok. Az első a sorban a március hatodikán
megrendezett borkóstoló volt, amelyet idén immár 14.
alkalommal szerveztünk meg. Az eseményen hatvan
személy vett részt. A termelők huszonhat fajta fehérborral
és tizenhat féle vörösborral próbáltak szerencsét. A
rendezvény színvonalát a Glória énekkar és a Fürge Ujjak
citerazenekar emelték műsoraikkal.

Sikerült a facsemetéket bebiztosítanunk a lakosság számára.
Két ízben hoztunk facsemetéket: tavasszal, március 31-én 13
darabot és ősszel, november 3-án 6 darabot. Szeptember 2122-én megrendezésre került a zöldség és gyümölcs kiállítás is,
immár tizenkettedik alkalommal. A rossz körülmények és időjárási
viszonyok ellenére - amelyek nem nagyon kedveznek sem a zöldség,
sem a gyümölcs termesztésének – viszonylag szép számban és jó
minőségben kerültek a kiállításra szánt zöldségek és gyümölcsök

A nyertesek fehérbor kategóriában:
1. Kozák Emil (632 pont)
2. Gyalog László (592 pont)
3. Mézes Zoltán (586 pont)
4. Borsányi Zoltán (568 pont)
5. ifj. Mézes Zoltán (567 pont)
A nyertesek vörösbor kategóriában:
1. Ing. Perleczky Pál (664 pont)
2. Borsányi Ferenc (653 pont)
3. Morvay László (629 pont)

a látogatók elé. Huszonegy termelő mutatta meg
terményeit a nagyközönségnek. Ezen a rendezvényen
képviseltették magukat a helyi alapiskola tanulói is, úgy
mint kiállítók és mint látogatók. A kiállított termékek
visszakerültek a termelőkhöz, a maradékot pedig az
alapiskola konyhája kapta meg.
Bízom benne, hogy ezt a tevékenységet az elkövetkező
években is tovább tudjuk folytatni az érdeklődő lakosság
számára és örömére.
A szervezet elnöke: Vadkerti Tibor
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40 éve voltunk elsősök...

Egyedül voltam otthon, vasaltam. Szeretek vasalni, mert mindig van időm
gondolkodni a monoton munka mellett. Akkor is így volt, arra gondoltam,
milyen rég találkoztam királyrévi osztálytársaimmal. Van, akit már 2O–25 éve
nem láttam. A tanító nénik is… néha látom őket az autóból, ha megyek a
szüleimet meglátogatni, de ennyi. Jó lenne tudni, mi van velük.
Félbehagyva a munkát, felhívtam Szikura (Puskás) Erzsit, akivel megbeszéltük,
hogy szervezünk egy rendhagyó találkozót. Rendhagyót, mert ez nem szokás
a kisiskolákban. Nem szoktak az emberek emlékezni arra, mi is volt az, ami
elindította őket életük útján. Pedig nagyon fontos pillanat (5 év!) volt ez az
életünkben. Együtt tanultunk meg írni, olvasni, együtt tanultuk meg az
alapokat, amelyeket ki - ki saját útján fejlesztett tovább.
A tervezgetés valósággá vált, a régi osztálytársak többségének nagyon tetszett
az ötlet, ezért tudtuk, hogy belefoghatunk a munkába, az osztálytalálkozó
sikerülni fog. Szétküldtük hát a meghívókat, szeptember 18 – ra tűztük ki
az időpontot. És a tanító nénik – Tóth Rózsika, Szabó Margit, Szarka Mária megígérték, hogy eljönnek, és úgy is lett! Még Tímár Marika tanító néni is
eljött Pestről. Ő volt elsőben az osztályfőnökünk. Szarka tanító néni pedig
otthagyta kedvünkért az 5O éves érettségi találkozóját! Köszönettel tartozunk
nekik ezért is, mint ahogy mindenért, amit tőlük kaptunk.
Szombaton gyönyörű idő volt, délután négy órakor találkoztunk az iskola
udvarán. Meglepetésünkre nem csak mi voltunk kíváncsiak egymásra, hanem
a falu lakossága is ránk. Sokan eljöttek „meglesni” minket, de főleg Marika
tanító nénire voltak kíváncsiak azok, akiket tanított. Hát, így kezdődött: a
tanító nénik kimentek, és mindenkivel beszélgettek, próbálták visszaidézni
emlékeiket, ami csodálatos módon nagyon jól sikerült.
Benn az iskolában kellemes meglepetés várt bennünket, Kovács Marikának
(az iskola igazgatónőjének) köszönhetően gyöngybetűkkel volt az osztály
névsora a táblára írva. Rögtön elsősnek éreztük magunkat, előjöttek az
emlékek, és bizony két órát töltöttünk az iskolában, csak azért mentünk már
el, mert félő volt, hogy kihűl a vacsora.
A vacsora az Agrostaar éttermében volt, és itt is maradtunk egészen végig.
Voltak hangok, hogy miért nem lesz zene, de annyi emlék (és fénykép) előkerült,
hogy bizony még a magnót is le kellett kapcsolni azért, hogy halljuk egymást.
Nem hiányzott a tánc és a mulatozás senkinek. Mindenki előhozakodott
valamilyen emlékkel, amire a többiek nem, vagy alig emlékeztek. És a tanító
nénik! Nem győztünk csodálkozni, mi mindenre emlékeznek, mi mindent
tudnak rólunk.
Nagyon jól éreztem magam én is és mindenki, aki eljött. Jó volt kicsit megint
gyereknek lenni. Biztos vagyok benne, hogy nem ez volt az utolsó ilyen
találkozó Királyrévben.
László (Ázsóth) Ildikó

Úspešné stretnutie po 40 rokoch .
V sobotu dňa 18-ho septembra 2010 sa stretli bývalí žiaci základnej školy
v Kráľovom Brode, ktorí začali školskú dochádzku pred 40 rokmi. Medzi
pozvanými boli aj učitelia z Budapešti Marika Tímár a z Kráľovho Brodu Rozália
Tóthová, Margita Szabová a Mária Szarková.
Stretnutie sa začalo v základnej škole a pokračovalo v jedálni Agrostaaru.
Celé stretnutie sa nieslo v znamení spomienok a pozerania veľkého množstva
fotografií, ktoré si účastníci so sebou priniesli.
Všetci účastníci ešte dlho budú spomínať na vydarené stretnutie.
Osztálynévsor:
1.
Alföldi György †
2.
Ázsóth Ildikó
3.
Czirák Aranka
4.
Deák László
5.
Gladics Mária
6.
Gróf Gizella
7.
Györödy Rudolf
8.
Illényi Adrianna
9.
Kilácskó Margit
10. Kilácskó Rozália
11. Konderka Irén
12. Kollárik Edit
13. Kocsis László
14. Kosztolányi Gábor
15. Lovász István †
16. Martinkovics Margit
17. Pancza Gyula
18. Saláth László
19. Sárkány Gyula
20. Szarka Tamás
21. Szijjártó Attila
22. Szikura Erzsébet
23. Szmatana János
24. Szomolai Ferenc
25. Tánczos Tibor
26. Tonkó Pál
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Kiállítással zárult a fotós kurzus
Novemberben kiállítással zárult az amatőr fotósok számára rendezett fotós
tanfolyam. A tíz lelkes résztvevő szerint a tanfolyamnak köszönhetően sokkal
kritikusabb szemmel nézik a fotókat és már korántsem az elkészült fotók
mennyisége a lényeg. A nyáron meghirdetett kurzusra bárki jelentkezhetett,
aki digitális fényképezőgépével nem csak a véletlenre szerette volna hagyni
a pillanatok megörökítését. Az elméleti bevezető és a legfontosabb ismeretek
összegzése után gyakorlati fényképezésre és a képek kiértékelésére került sor
épületek, tájkép- és természetfotó, valamint portré műfajokban. A kiállítást a
kurzuson készült fotókból és a résztvevők fényképeiből állították össze, akik
szabadidejükben már nagyon szívesen ragadtak fényképezőgépet a kurzuson
kívül is. A tanfolyamot, Bugár Dominik alsószeli származású fotós vezette, aki
műszaki végzettsége mellett fotós oktatással, fényképészettel foglalkozik
és évek óta jelennek meg publikációi a fotózás titkairól. A fotókurzuson
a résztvevők elsajátították a jó fénykép létrejöttének alapvető feltételeit,
a fényképezőgép megfelelő beállítását a helyes exponálás és élesség
elérését, az objektívek típusainak felhasználási módját, megtanulták mi az a
gyújtótávolság, látószög, fényerő.
„Ma már szinte minden családban megtalálható a digitális fényképezőgép,

viszont a felhasználó nem mindig van tisztában azzal, mire is képes a
fényképezőgépe. Milyen csodálatos módon örökíthetőek meg a pillanatok,
csak a fényekkel, beállításokkal kell játszadozni, így elsősorban a fényképezés
műszaki alapelveinek feltárására koncentráltunk, mi a feltétele annak, hogy
megfelelő képeket készítsenek. A tanfolyam kreatív részén pedig szerettem
volna őket elindítani azon az úton, hogyan is tudnak majd fejlődni, hiszen
hiába jók a fények, ha fényképnek nincs mondanivalója, vagy nincs lelke a
képnek, ennek köszönhetően különböztethetőek el egymástól a képek”nyilatkozta a kiállítás megnyitóján Bugár Dominik. Hozzátette, hogy vidéken
nagyon ritka az ilyen kurzus, holott ahogy a királyrévi eset is bizonyítja nagy
az érdeklődés, Pozsonyban viszont már túlkínálat mutatkozik a különböző
fotós tanfolyamokból. „Nagyon sok mindent megtanultam, most már én is
kritikusabb szemmel nézem a fotókat. Rájöttünk, nem az a lényeg, hogy minél
többet fotózzunk, hanem kivárjuk a megfelelő pillanatot és a lehető legjobbat
hozzuk ki. Azóta jobban megjött a kedvem a fotózáshoz”- vélekedik Gyalog
Gabriella az egyik résztvevő. Schnábelt Dóra, a kultúrház vezetője szerint, ha
sikerül pályázati úton pénzt biztosítaniuk, lehet folytatása a tanfolyamnak
Juhos Melinda

Királyrév fényképész szemmel

Kráľov Brod očami fotografistov

A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumhoz benyújtott pályázat
három részből állt: fényképezőgép vásárlása, három napos intenzív
kurzus digitális fényképészetről, rövid előadás az alapiskolásoknak
és a fotókiállítás. A kiállítás megnyitója 2010. november 12-én volt,
ahol felléptek az alapiskola tanulói. A kiállítás november 25-ig várta
a látogatókat.

Dotácia z Ministerstva kultúry SR na podporu realizácie
projektu Kráľov Brod očami fotografistov bola poskytnutá
na nákup fotoaparátu, na seminár digitálnej fotografie a na
výstavu prác amatérskych fotografov. Výstava bola otvorená
od 12.novembra 2010 do 25. novembra 2010.

Tehetségeink

Rév Mondó 2010

9

Racsko István a J4K kapusok között
2010–ben sikeresen beindult Szlovákiában is a Just4 Keepers tevékenység,
amely futballkapusok edzésével foglalkozik. Az angliai székhelyű
tehetséggondozó egyesület a világ számos országában működik, hogy
egyedülálló módszereivel minél több tehetséget tudjon kinevelni a
futballsport számára. Nem csupán futballkapusokat, de edzőket is, akik
tovább tudják folytatni a munkát és egy-egy összpontosítás alkalmával
képesek az új módszerek elsajátítására, továbbadására.
Egy ilyen összpontosításnak volt a résztvevője Racsko István kapustehetség
is Királyrévből. Ő is, akár a többi huszonnégy társa nyolctól tizennyolc éves
korig, elsőként ismerkedhetett meg a J4K-el Szlovákiában
Az egyhetes júliusi kapustábor helyszíne Szímő volt, ahonnan Kantár
Szilárd a Londonban élő edző származik, aki megbízatást kapott a J4k
szlovákiai és magyarországi meghonosítására. A tábor programjához
hozzátartozott az angol nyelvkurzus, hogy a résztvevők a terminológiát is
jobban elsajátíthassák. Erre leginkább akkor volt szükség, amikor a táborban
megjelent Ray Newland, Everton egykori kiválósága, hogy megismerkedjen
az itteni tehetségekkel és megkecsegtesse előttük a lehetőségét egy angliai
futballkapus tábornak.
Ez rövid időn belül be is következett, mert U 17 között Racsko István (Galánta
játékosa) és Peter Pecho (Zlaté Moravece játékosa) is a kiválasztottak között
volt az augusztusi angliai összpontosításra. Öten utaztak Angliába, ahol
csaknem kétszáz résztvevő között kellett megállniuk a helyüket. A fiúk jól

teljesítettek és Istvánnak is felkínálták annak lehetőségét, hogy a középiskola
befejezése után akár valamelyik angliai csapatnak is tagja lehet, vagy
felvételt nyerhet tanulmányai folytatására ösztöndíjasként Amerikában.
Ehhez azonban a további angliai összpontosításokon, megmérettetéseken
sikeresen kell venni az akadályokat.
A következő J4K találkozókra is jelentkezett István, amelyekre ismét hazai
környezetben került sor októberben Dunaszerdehelyen, Nagyszombatban
és Szímőn. A felkészülések során megerősödött benne a tudat, hogy
mekkora lehetőségek állnak előtte, csak odaadóan kell végezni és
rendszerességgel folytatni az edzéseket nemcsak szakmai irányítással, de
egyénileg is.
A J4K hozzásegíti a futballkapusokat, hogy tökéletesítsék tudásukat,
sikeresek legyenek a sportban, amit választottak és bebiztosítja számukra
a bemutatkozást, az érvényesülést szinte az egész világon. Bizonyíték
erre, hogy a királyrévi focicsapat kapusa Román Richárd decemberben
próbajátékra utazik Angliába Kings Bury-London Tigers csapatához.
Racsko István számára is ez mind elérhető, ezért kívánjuk, hogy éljen a
lehetőségekkel, legyen elég akarata és használja ki mindazt a tehetséget,
amely megadatott neki!
Szímő, 2010 novembere
Kantár Éva

Ray Newland, Racsko István, Román Richárd, Kantár Szilárd

Štefan Racsko medzi brankármi J4K
V roku 2010 sa úspešne odštartoval na Slovensku program Just4 Keepers,
ktorý program je zameraný na tréningový proces brankárov. Spoločnosť
na vyhľadávanie talentov so sídlom v Anglicku pôsobí na celom svete.
Jedinečnými metódami vychováva mladých brankárov, ale aj trénerov, ktorí
potom svoje skúsenosti odovzdávajú ďalej na jednotlivých sústredeniach.
Na jednom takomto sústredení sa zúčastnil aj talentovaný brankár z
Kráľovho Brodu, Štefan Racsko. Medzi prvými na Slovensku spolu so svojimi
kolegami vo veku od 8– do 18 rokov sa zoznámil s metódami J4K. Týždňové
sústredenie sa uskutočnilo v júli 2010 v obci Zemné, odkiaľ pochádza tréner
žijúci a pôsobiaci v Anglicku, Szilárd Kantár. Kantár bol poverený spustením
tréningového procesu J4K na Slovensku a v Maďarsku. Počas pobytu v
tréningovom tábore talenty sa učili aj anglicky, aby si osvojili futballovú
terminilógiu v anglickom jazyku. Jazykové znalosti potrebovali najmä, keď
prišiel medzi nich legenda z Evertonu Ray Newland, ktorý vyhľadáva talenty.
Ray Newland sledoval talentov a niektorým ponúkol týždenný pobyt v
brankárskom tábore v Anglicku.
V krátkom čase sa sen stal skutočnosťou, a medzi vybranými na augustové
sústredenie brankárov v Anglicku v kategórii U17 boli Štefan Racsko (hráč
Galanty) a Peter Pecho (Zlaté Moravece). Do Anglicka vycestovali piati

brankári zo Slovenska, ktorí ukázali svoje kvality medzi dvesto účastníkmi.
Chlapci podávali dobré výkony a Štefanovi ponúkli možnoť hrať v niektorom
anglickom klube po dokončení strednej školy, alebo štipendium v Amerike.
K dosiahnutiu tohto cieľa musí absolvovať ďalšie sústredenia v Anglicku a
prekonať ďalšie prekážky.
Ďalšie sústredenie Štefan absolvoval už v domácom prostredí v októbri v
Dunajskej Strede, v Trnave a v Zemnom. Počas sústredení si uvedomil, že aké
možnosti sú pred ním, len naďalej musí pokračovať v intenzívnom tréningu
pod odborným dohľadom, ale aj individuálne.
J4K pomáha brankárom zdokonaliť ich vedomosti, aby boli úspešný v športe,
zabezpečí im ukázať sa a uchytiť sa na celom svete. Dôkazom celého je,
že brankár futballového mužstva Kráľov Brod Richard Román v decembri
odcestoval na skúšobnú hru do Anglicka, do mužstva Kings Bury-London
Tigers.
Aj pre Štefana Racska je toto všetko na dosah, preto mu želáme, aby sa chopil
ponúknutej šance, mal výdrž a aby využil svoj talent.
Zemné , november 2010
Eva Kantárová
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Szabadidő

Kirándulás Pozsonyba
Szeptember 15-én állami ünnep lévén a királyrévi játszóház vezetői egy egész napos kirándulást
szerveztek Pozsonyba. Az út nagyon érdekesnek
ígérkezett, így hát a jelentkezők csak úgy tolongtak. Az autóbusz hamar megtelt kirándulókkal.
Szerencsénkre az időjárás is nekünk kedvezett:
vénasszonyok nyara szikrázó napsütéssel. Rövid
buszozás után érkeztünk meg Pozsonyba, utunk
első állomására, Dévény várához. Igazából egy
nagy kiterjedésű várromról van szó, egy középkori gótikus stílusban épült vár maradványairól.
A romok egy hatalmas sziklán fekszenek 212
m tengerszint feletti magasságban a Duna és a
Morva folyó torkolatánál. Stratégiailag előnyös
fekvése miatt a várat már a régi koroktól használták úgy a kelták mint a rómaiak vagy akár az egyes szláv
népcsoportok. Az impozáns építményt a történelme folyamán olyan jelentős nemesi családok birtokolták mint. Pl.
Garaiak, Báthoryak, Pállfyak, stb. A vár 1809-ben vált lakhatatlanná, mikor Napóleon tüzérei a levegőbe röpítették.
Mára csak a várfal egyes részei maradtak meg pár toron�nyal, és a vár 55 m mély kútja. A kilátás azonban felejthetetlen, belátni az egész környéket a hullámzó folyóval, a

zöldelő erdőkkel. Megmásztuk a tornyokat és várfalakat, s
miután elfogyasztottuk a tízórainkat, tovább indultunk.
Kirándulásunk második állomása a Slavín
egy emlékmű, s egyben az egyetlen működő
katonai temetkezőhely Pozsonyban. 1957
és 1960 közt épült. A Vörös hadsereg 6845
katonája fekszik itt tömegsírokban és egyéni
sírokban egyaránt, azok a katonák, akik 1945
áprilisában a második világháború idején
elestek a Pozsony felszabadításáért vívott
harcokban. Az emlékmű ezeknek a hősöknek a bátorságára és önfeláldozására hívja
fel a figyelmet a szlovák kulturális örökség
részeként. A Slavín a Rózsadombon fekszik
közel a Várhoz, s gyönyörű kilátás nyílik róla,

az egész várost beláthattuk a tetejéről.
Utunk végül a Zerge-hegyre vezetett. Szerintem ez volt a
kirándulás legszebb és egyben leglátványosabb része. A
Zerge-hegy Pozsony legmagasabb pontja tetején a híres
tévétoronnyal. A városiak számára egyfajta zöldövezet
a betondzsungel oldalában. Ünnep lévén a hegyoldal
tele volt túrázó, kutyát sétáltató városiakkal. A családok
gombát gyűjtöttek, tábortűz mellett szalonnát sütögettek,
piknikeztek vagy az erdőben sétálgattak. A
jó idő kicsalta a városlakókat a természetbe.
Megnéztük a környéket. Sokan közülünk
kipróbálták a libegőt is, amely a hegyről
vezet lefelé egészen a Malom-völgy oldaláig.
Ahogy lassan haladtunk lefelé a fenyőfák közt
a libegőben ülve, a fák lombjain átszűrődő
napfényben
sütkérezve,szinte el is felejtettük, hogy Szlovákia legnagyobb városában tartózkodunk
éppen. Körbenézve a tájon, akár a Tátrában
is lehettünk volna. Kissé késve indultunk
hazafelé, mivel voltak páran, akik eltévedtek
az erdőben a hegyről levezető úton, de végül
szerencsésen hazatértünk egy élményekkel
teli kellemes napot hagyva magunk mögött.
Mgr. Kilácskó Tímea
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Hazai tájakon...
A játszóház nyári befejező összejövetele már évek óta a természetben történik, amit a lelkes társaság szinte igényel is és az
autóbusz gyorsan meg is telik vidám turistákkal. Ezúttal Szlovákia
szépségeivel, múltbeli történetekkel, régi, már nem működő ipari
létesítményekkel, bányákkal ismerkedtünk meg.
Az idén Selmecbánya /Banská Štiavnica/ és környéke volt az
uticél. Magát a várost a délelőtti órákban látogattuk meg. Mára
7500 lakosra fogyott, de a 18. században még harmadik legnagyobb városa volt az Osztrák Magyar Monarchiának, s az időben
25000 lakossal – két főiskolával, melyeknek erdészeti és bányá-

szati kara Európa első főiskolái közé tartoztak.
A híres bányaváros 900-1000 méteres hegyek közötti katlanban
fekszik, teraszosan, minden utcája, tere más-más szinten van. A
hegyek aranya, ezüstje, reze, ólma, vasa évezredek óta ismert. Eleinte felszíni, majd mélységi bányászattal nyerték az ércet. Később
minél mélyebbre hatoltak, annál fejlettebb technológiák bevezetésével s a bányákban levő talajvíz kiszivattyúzásával létesítették
a város körüli tórendszert. Egyike ezeknek a tavaknak a Bacsófalvi
– tó (Počúvalský rybník), amely 13 hektáros 10 m átlagmélységű.
Partján turistaházak, üdülők, éttermek. Innen indultunk a túránkra, mely az 1013 m magas Szitnya /Sitno/
vulkanikus eredetű hegy csúcsára vezetett fel.
Erdős ösvényen és gyönyörű, virágokkal teli
tisztáson át, majd számos falépcsőn haladva
mindnyájan feljutottunk az andezit sziklákkal
övezett, mesés kilátóhelyre.
A kirándulásunk legérdekesebb helyszíne
viszont a már nem működő ezüstbánya megtekintése volt. Szlovákiában a legnagyobb, de
európai viszonylatban is híres ipari létesítmény. A bánya egykori működéséről magyar
nyelvű ismeretterjesztő film megtekintése
után vezetővel lejutottunk a bányába. Az
ott látottakat döbbenettel és mély átéléssel
figyeltük a legkisebbektől kezdve mindan�nyian. Az ezüst –Selmec (Banská Štiavnica)
után remélem még a következő években a
réz –Beszterce (Banská Bystrica) és az arany –
Körmöc (Kremnica) is majd sorra kerül.
Marczibál Ibolya- túravezető

Členovia kreatívnej dielne sa vybrali
na najzaujímavejší výlet
Banská Štiavnica (nem. Schemnitz, maď. Selmecbánya) je jedným
z najkrajších historických miest na Slovensku. Banská Štiavnica
je zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.V minulosti bola vďaka významnej ťažbe striebra
známa aj ako strieborné mesto. Ďalším cieľom bolo Banské múzeum v prírode -skanzen. Súčasťou príťažlivej podzemnej expozície
sú aj exponáty predstavujúce banské práce, techniku a technológiu. Celá prehliadka bane trvá zhruba 90 minút. Pre návštevníkov
je zaujímavá aj povrchová expozícia, v ktorej sa nachádzajú staré
banské budovy a zariadenia.

Výlet do starej bane je zážitkom na celý život. Návštevník dostane
pred vstupom plášť, prilbu a banskú lampu. Samotná expozícia
je sama osebe jedinečná a názorným spôsobom dokumentuje
namáhavú prácu baníkov. Preto je vhodná nielen pre žiakov a
študentov, ale pre každého, kto sa zaujíma o históriu baníctva.
Posledná zastávka bola pri jazere Počúvadlo , kde absolvovali túru
na vrh Sitno (1009 m.n.m) .Sitno je najvyšším vrchom Štiavnických
vrchov a predstavuje výraznú krajinnú dominantu. Z jeho vrcholu
je široký kruhový výhľad. Strmé skalné steny z andezitu chránia
vrchol z troch strán.
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Királyrévi monda - Nagy Ilona gyűjtéséből
Élt hajdanán falunkban egy nagyravágyó fiatalember. Mélyen
vallásos, hitszerető vót. Mindig az idős pap körül tüsténkedett,
előhuzakodván szándékával, hogy ő bíz egyházfi szeretne lenni.
A szavak hallatán a pap csak somolygott, az ifjú fülcimpája után
nyúlt és tréfásan megcsavarta. Bizony restellte ezt a gyerekes
dolgot emberünk, főleg így, hogy szájtátiak vették körül.
-S most íme, itt fekszik a pap fölravatalozva. Tegnap meghót. Már
hazamentek a hívek a verrasztásból. De mégis, a félhomályból kiválik eme ifjú körvonala. Oda surran a ravatalhoz és a halott fülét
két ujja közé csippenti s kegyetlenül megcsavarja. Tán az ördög
szállta, vagy törlesztett?! A harangkondulása ráébresztette tette

valójára. Kiverte testét a veríték, döbbenet ült a szívére. Fejvesztve rohant hazafelé. Úgy félút tájt lehetett, mikor a bokrok közül
szigorú szempár villant, fülét pedig valami hideg kéz tépázta. Vad
félelemmel rohant át a Félárkon. Minden hajszála égnek állott mikor a szél a Feketevízre épült malomkerék nyikorgását hozta. Úgy
esett be az ajtón. Búbánatos, étvágytalan lett. Sapkája mindig
fülére, szemére lehúzva. Imádkozott! Hol reménykedve bocsánatért, hol vádlón dühödten. Nem segített. Holtáig nem tudott
szabadulni a kísértéstől. Csak az láthatta ki utoljára vetett szemet
rá, hogy meghótt fülének pírja van.

Királyrév az otthonunk
Egy nyári délután, mikor már enyhült a forróság, a Feketevíz partján sétáltam. Körülöttem zsongott az élet. A vidám madárdal, a
vízimadarak vidám hancúrozása a vízben, a kertben emberek dolgoztak. Néha egy-egy gyerekcsapat rohant el mellettem, élvezték
a nyarat, a szabadságot.
Egyszer csak halk beszélgetésre lettem figyelmes. Lent a víz szélénél két fiúcska beszélgetett.
- Nincs ebbe a vízbe egy hal se, mondja az egyik
- De van, feleli a másik, a barátom ekkorát fogott, mutatta kezével
- Az semmi, az csak a macskának való mondja nagy hangon. Legjobb lenne máshol lakni.
- Te máshol szeretnél lakni?
- Igen jobb volna városba, vagy olyan helyen ahol van halastó,
ahol ekkora halakat lehet kifogni és kitárta karjait.
Egy ideig csönd lett, majd megszólalt a halk szavú kisfiú.
-Látod a sok madarat, azt a két öreg hattyút, sajnos nincs kicsinyük, mert kétszer is elvitte az áradás a fészküket. Én nem szeretnék máshol lakni, itt minden olyan szép.
Ahogy hallgattam a két kisfiút, könnybe lábadt a szemem.
Istenem milyen szép és jó lenne, ha mindig ilyen tiszta, gyermekszívvel szeretnénk a falunkat. Hiszen itt van a mi szülőfalunk, az
otthonunk.
Boldog békés ünnepeket kíván Kárász Erzsébet

Tűzmadár
(Ádám emlékére)

Nagy Sevim rajza-királylány

Élt valaha egy öreg király. Országát bölcsen kormányozta, mégsem volt
nyugalma. Féltette fiát, akit a kalandvágy minduntalan veszélyes utakra sodort. Hiába volt az apai tilalom, kárba veszett a bölcsek intelme is. Paripáját
sarkantyúzva most is éppen az elátkozott hegy felé vágtatott. Félelmetes
legendák keringtek erről a hegyről. Aki csak tehette, messze elkerülte a
környékét is, nem csoda, hogy a hegylábnál véget ért az ösvény. A királyfi
lépésben haladt felfelé. Kardjával csapkodta a sűrű bozótost, ágakat tördelt.
A hegycsúcs feletti holdkaréj mielőtt alászállt, még rácsodálkozott a sziklák
között bukdácsoló emberfiára. Majd alázuhant a komor éjszaka. Az ifjú fázott, de kimerültségében lerogyott, s azonnal mély álomba merült. Álmában
egy hatalmas madár repült hozzá. Tollazata a tűz fényének színeiben ragyogott. Lágyan szárnyaira vette, és a sziklahasadékon át egy barlangba vitte
az ifjút. Ott megrázta magát, és csodálatos lánnyá változott. A királyfinak
még a lélegzete is leállt. Sosem látott hozzá fogható szépséget. Bársonyos
hangjára különös melegség járta át a szívét.
-Fogd ezt a követ-szólt a lány-, egy kívánságodat teljesíti. Az ifjú épp markába zárta a követ, amikor lova vad toporzékolására felriadt. Kinyújtotta
elgémberedett tagjait, s hát uramfia, tenyerén ott fénylett a kő. Zsebébe rejtette, s indult vele lefelé a hegyről. Rátalált a keskeny vágatra, majd elérve az
ösvényt, irány a palota. Kitörő örömmel fogadták, nagy vígság kerekedett az
elveszettnek hitt királyfi megtérésekor. De korainak bizonyult minden, mert
másnapra búskomorrá vált. Csak ült, ült egymagában, és a követ bámulta. A
lányt látta benne, amint sírva őt hívja.
-Megszakad a szívem - sóhajtotta egy teliholdas éjszakán.
Ismeretlen érzéssel a szívében, vágyakozva a lány után suttogta a kőnek:
-Vissza akarok menni a barlangba!
Vihar kerekedett, s a hatalmas madár lecsapott. Karmaival megragadta őt,
s már szállt is vele a sötétségbe burkolózott hegycsúcs felé. Nemsokára
hatalmasat dördült az ég. Hogy mi történt ezután, senki nem tudja. Örökre
bezárult a szikla hasadéka.
Nagy Ilona

Ez is volt 2010
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Elmúlt 10 év
Királyrévben a citeramuzsikáról, mely egészen a nyolcvanas évekre nyúlik vissza, ma már hagyományként beszélünk. Kialakult egy
közösség, amely 1986-ban megalapította községünkben az első citerazenekart Szarka Mária vezetésével. 2000-ben Árvay Gabriella
vezetésével létrejött a Fürge Ujjak citerazenekar amely a mai napig aktívan működik.
A 2010-es év fontos szerepet játszott a zenekar életében, hiszen ebben az évben ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Július
11-én a királyrévi kultúrházban színvonalas ünnepi műsor keretein belül jubiláltak. Az esti műsor előtt a volt citerások ismét kezükbe
vehették a hangszert és feleleveníthették játéktudásukat. A koncerten vendégzenekarok is részt vettek mégpedig a nyárasdi Sarló a
Lukanényei citerazenekar a tardoskeddi Zengő Négyes a Hu nor citerazenekar és a tiszakécskei Tisza ´83. A műsor keretén belül a Fürge
Ujjak citerazenekar tagjai valamint Szarka Mária és Árvay Gabriella egykori vezetők és Bede Barbara volt citerás elismerő oklevelet
vehettek át Racsko Páltól, Királyrév polgármesterétől. Mézes Rudolf a Csemadok területi választmányának titkára szintén köszöntötte
és ő is elismerő oklevéllel jutalmazta a zenekart.
A kultúrház előcsarnoka egy kiállításnak is helyet adott. A műsorra ellátogató vendégek itt megnézhették a több mint 20 évre
visszatekintő elismerő okleveleket, emléklapokat, dísztárgyakat, fényképeket.
A zenekar ezúton is szeretné megköszönni a szervezőknek a támogatóknak és minden citerabarátnak, aki segített abban, hogy ez a
jubileumi est létrejöhetett.
Fürge Ujjak

Nárcisz a remény virága

Narcis-kvet nádeje

2010. április 16-án, a Nárciszok napján a Rákellenes Liga
gyűjtési akciójához immár ötödik alkalommal falunk is csatlakozott. Aktivistáink átadták lakosainknak a tavaszi virágot, a
nárciszt, amely a rákbetegekkel való szolidaritást jelképezi. A
nárciszt osztogatók között voltak a Zsigárdi Magyar Tannyelvű
Alapiskola kilencedikes tanulói is. A begyűjtött pénzt, rákkutatási célokra, modern diagnosztikai és gyógyító műszerekre,
megelőzésre, rákbeteg gyerekek támogatására használják fel.
Ebben az évben falunk lakosai 604,65 euróval járultak hozzá e
nemes cél támogatásához.
Az idei kampány mottója „A nárcisz összeköt mindenkit, aki
hajlandó segíteni“.

Liga proti rakovine už 14. rokov usporiada verejnú finančnú
zbierku. Každý, kto si na Deň narcisov pripol narcis, vyjadril
spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. V našej obci
už piaty krát ste sa mohli v tento deň stretnúť s miestnymi aktivistami, ktorí vám odovzdali jarný kvet narcis. Medzi dobrovoľníkmi
boli aj žiaci Základnej školy s VJM zo Žiharca. Vyzbierané príspevky, ktoré tento rok predstavovali sumu 604,65.- euro, pôjdu na
výskum rakoviny, nákup diagnostických lekárskych prístrojov,
liečbu okologicky chorích detí a ľudí.
Motto tohtoročnej kampane „Narcis opäť spojí všetkých, ktorí
sa rozhodnú pomôcť“.
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A 2010-es év a királyrévi sport életében
változatos, hullámzó eredményeket hozott.
A felnőtt csapatunk nem tudta megismételni a 2009-es év remek teljesítményét és
a középmezőnyben zárta a bajnoki évadot.
Amire viszont nagyon büszkék lehetünk,
hogy a járási bajnokság legjobb góllövője a
mi csapatunkból Bujko György lett 31 góllal.
Gratulálunk. A tavaszi szezon után Darázs
Róbert játékos - edző alsószeli csapatához
távozott és ezúton is szeretném megköszönni segítségét és munkáját, amivel segítette a
királyrévi futball fejlődését.
Az őszi szezont új edzővel és megváltozott
játékoskerettel (6 új játékos) kezdte csapatunk és egy – két mérkőzéstől eltekintve
csalódást okozott a teljesítményük, ami
részben a rövid felkészülésnek valamint a

nem összeszokott csapatnak
volt betudható.
Üde színfoltja volt a sport életében a diák csapatunk teljesítménye az őszi fordulókban,
hisz az első évad után (pont
nélkül, utolsó hely) sikerült a
bravúr és ez első fordulóban
vendégként nyertünk a kosúti
csapat ellen. Aki nem látta
csak sajnálhatja, hogy nem
volt része abban az örömben
és ünneplésben, amit ezek a
kis focista palánták átéltek.
Ők azok, akikre építeni kell a
további években, hiszen csak
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Szervezeteink

így tarthatjuk életben a királyrévi foci
fennmaradását.
A bajnoki mérkőzéseken kívül más
események is voltak a focipályán, ezek
közül kiemelném a másodszor megrendezett AGROSTAAR-CUP kispályás
focitornát, ami nagy érdeklődésnek
örvend egész régiónkban.
Végezetül szeretném megköszönni
minden segítőkész magánszemélynek,
cégvezetőnek a falu önkormányzatának, hogy segítettek és hozzájárultak a
Királyrévi sport fejlődéséhez.
Köszönettel Bedecs Zsolt, a Királyrévi
futballklub elnöke

Szervezeteink
Rok 2010 bol pre náš
futbal, ako na hojdačke,
striedali sme lepšie chvíle s menej vydarenými.
Mužstvo dospelých nevedeli zopakovať výkony z
predchádzajúceho roku a
skončilo v druhej polovici tabuľky MO. Na čo ale
môžeme byť veľmi hrdý
je skutočnosť, že z nášho
mužstva vyšiel kráľ strelcov
okresnej súťaže a to Bujko
Juraj s 31 gólmi. Gratulujeme. Po jarnej časti odišiel
do Dolných Salíb náš hrajúci tréner Darázs Robert a
aj touto cestou chcem mu
poďakovať za odvedenú
prácu, s ktorou pomáhal

dostať náš futbal na vyššiu
úroveň.
Jesennú časť sme začali s
novým trénerom a zmenami
v mužstve (6 nových hráčov).
Okrem niektorých zápasov
výkony našich hráčov boli
sklamaním, čo spôsobilo
aj krátky čas na prípravu a
zohratosť mužstva.
Svetlím javom v živote nášho
futbalu boli výkony našich
žiakov v jesennej časti nového ročníka. Po predchádzajúcim prvým ročníkom (bez
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bodu, posledný) sa nám podaril husársky kúsok hneď
v prvom kole v podobe víťazstva u súpera v Košútoch.
Kto nevidel, len môže ľutovať, že nevidel
tú radosť a šťastie, čo prežívali naši mladí
ratolesti. Oni sú tí, na ktorých treba stavať
našu futbalovú budúcnosť, lebo len tak
ostane Kráľovbrodský šport na futbalovej
mape.
Okrem súťažných zápasov boli aj iné udalosti v našom areáli. Vyzdvihol by som po
druhý krát usporiadaný AGROSTAAR – CUP
turnaj v mini futbale, ktorý sa teší veľkému
záujmu nášho širokého regiónu.
Zároveň by som chcel poďakovať každej
osobe, podnikateľom, samospráve,
že pomáhali a prispeli k vývoju nášho
športu.
S poďakovaním Zsolt Bedecs, predseda
futbalového oddielu
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Egyházi élet
Megszoktam, hogy az egész életem csupa változás,
csupa újdonság. Azt mondhatnám kissé humorosan,
hogy már túl sok mindenre emlékszem: a gőzmozdonyokra, a hosszú sorokra az üzletek előtt, arra, hogy
narancs, banán, füge és mandarin csak karácsony
táján volt kapható, a nem is tudom, hányféle pénz-

nemre...
A 37 éves papi pályafutásom alatt is sok újat éltem át:
a „háttal misézéstől” eljutottam a „szembe oltárig”, a
latinból a nép nyelvére való áttérést, és most, július
elsejétől az egy templomos plébánosi feladataimhoz
még egy másik templom is adódott: a Királyrévi, valamint az úrföldi és alsóhatári temető.
Ettől a naptól ugyanis a nagyszombati érseki hivatal sok olyan plébánia
közösséget, ahol huzamosabb ideje
nincs helyben lakó plébános, vagy
ahol minimális a templomba járás,
fíliává, azaz „leány-közösséggé”
alakította át. A számomra eléggé
érthetetlen sajtócikk és szóbeszédek
után talán lassan megszokták a hívek,
hogy éppúgy szeretem a királyrévi
híveimet, mint a nádszegieket, és
nem teszek különbséget a két község
lelkipásztori ellátása között. Szívesen
állok meg a szentmisék előtt a templom előtt összegyűlt férfiakkal, barátságosan beszélgetek el a szentmisék
után a sekrestyébe bejövő fiatalokkal,
és örülök mindazoknak az apróságoknak, amelyek a templomot még
szebbé teszik. Kereszteléskor szeretettel fogadom be az egyházközség
újabb tagjait, és megosztom a haláleset miatt ért fájdalmat az érintett
családokkal.
Ezúton mondok köszönetet minden
egyes jó szóért, mert ez egy papnak is
jól esik. Kívánom mindenkinek, hogy
az elkövetkezendő esztendő legyen
áldott és boldog.
Tóth László esperes

Zvykol som si, že môj život sú neustále zmeny. S
troškou humoru by som mohol povedať, že si už príliš
veľa pamätám: parnú lokomotívu, dlhé rady pred
obchodmi, to, že pomaranče, banány a figy bolo dostať iba okolo Vianoc, a už ani neviem, koľko rôznych
druhov peňazí...
Počas 37 rokov mojej kňazskej služby som tiež zažil
všeličo: svätú omšu už neslúžime „chrbtom k ľudu“,
ale „tvárou k ľudu“, latinčinu sme vymenili za reč ľudu,
a teraz, od prvého júla som sa z kňaza jediného kostola stal kňazom aj v Kráľovom Brode, Slovenskom Poli a
Dolnom Chotári. Od toho dňa totiž arcibiskupský úrad
v Trnave mnohé farnosti, kde už roky nemali kňaza,
alebo návštevnosť kostola je minimálna, zmenil na
„filiálny kostol“, čiže dcérsku obec. Po článku v no-

vinách, ktorý bol pre mňa zarážajúci, a po mnohých
rečiach, si veriaci azda pomaly zvykajú na to, že mám
tak isto rád mojich veriacich v Kráľovom Brode, ako
v Trsticiach, a že nerobím rozdiel v dušpastierskej
starostlivosti oboch obcí. Rád sa zastavím pri mužoch
pred kostolom, a viem sa priateľsky porozprávať
s mladými, ktorí po omši prichádzajú do sakristie.
Viem sa tešiť každej maličkosti, ktorá robí náš kostol
ešte krajším. Pri krste vždy prežívam radosť z nových
členov cirkevnej obce, a delím sa o bolesť s rodinami
pozostalých pri úmrtí.
Touto cestou ďakujem za každé dobré slovo, ktoré aj
nám, kňazom padne vždy dobre. Prajem všetkým, aby
nasledujúci občiansky rok bol požehnaný a šťastný.
Ladislav Tóth, dekan

Ez is volt 2009
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Az élet alkonyán
Meglátogattam falunk legidősebb asszonyát, Magdi nénit, aki 94 éves. Arcának
a sorsa feletti megbékélés nyugalma ad
különös fényt, olyan idős ember szépséget. Még jól szolgált az egészsége,
bizony kezéhez állt a munka, szorgoskodott.
Magányos, mint minden párját vesztett.
Mondatai megszívlelendő tanácsokat
rejtenek. Rácsodálkozom, milyen tisztán ítél. Amit a legrosszabbnak tart – az
emberek közömbössége egymás iránt, s
a szeretet hiányát.
Álmatlan éjszakáin meghányja-veti sorsa
ekkénti alakulását. Ha hibázott is, érzi Ő
mindig csak jót akart. Könnyeket ejt és
sóváran vágyakozik, hogy jó felé történjenek dolgai. Tudja, van, ami megmarad
meddő sóvárgásnak, pedig hej de szeret-

né, de meg tudna nyugodni. A sors nem
oldja meg s az Ő ereje már fogyóban.
Segítenünk kellene!
Kívánjuk, legyen még sokáig közöttünk,
vágyai teljesüljenek, csaljon mosolyt
arcára az élet még nagyon sokszor.
Nagy Ilona

Balogh Magdi néni, falunk legidősebb lakója

2010. november 27-én lezajlott helyhatósági
választások eredményei
Királyrévben egy választókörzet volt. Falunk 956 választásra jogosult polgára közül 293-an vettek részt a
választásokon, ez 30.64 százalékos részvételi arány.
A polgármesterre, PhDr. Racsko Pálra leadott érvényes szavazatok száma 267. A képviselőkre leadott érvényes szavazatok száma 286.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy
obcí konaných dňa 27.novembra 2010
V obci bol vytvorený jeden okrsok. V Kráľovom Brode bolo zapísaných 956 oprávnených voličov.
Z 956 voličov sa na voľbách zúčastnilo 293 čo je 30,64 %.
Na starostu PhDr.Pavla Racska/nezávislý/ bolo odovzdaných 267, a na poslancov 286 platných hlasov.
Zvolení poslanci – megválasztott képviselők
1.
Csaba Erdélyi
2.
Dušan Hirka
3.
Tünde Bedeová
4.
Alojz Farkaš
5.
Juliana Mészárosová
6.
Mgr. Gergely Agócs
7.
Ján Gockert
8.
Margita Martinkovičová
9.
Július Kollárik
Náhradník:
1.
Ladislav Dömény

SMK-MKP
SMK-MKP
MOST-HÍD
NEKA
SMK-MKP
SMK-MKP
SDKÚ-DS
MOST-HÍD
MOST-HÍD

214
196
178
175
158
148
142
141
125

hlasov - szavazat
hlasov – szavazat
hlasov - szavazat
hlasov - szavazat
hlasov - szavazat
hlasov - szavazat
hlasov - szavazat
hlasov - szavazat
hlasov - szavazat

MOST-HÍD

108

hlasov - szavazat
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Jubilánsok - Jubilanti
70 évesek – Balogh Rudolf, Baloghová Helena, Borsányi Anna, Izsó János, Kocsis Rozália,
Lengyel Rozália, Mészáros Árpád, Morvay Imre,
75 évesek - Bede Imre, Czirák Aranka, Földi László, Kilacsko Ignác, Medíková Zuzana, Nagy
Irén, Varsányi Lajos,
75 évesnél idősebbek - Deák Erzsébet/76, Kovács Erzsébet/76, Kubovičová Anna/76, Papp
Mária/76, Szalai Erzsébet/76, Szépe Rozália/76, Bedeová Rozália/77, Benes Lujza/77, Borbély Margit/77, Kiss Katalin/77, Kubicsek Mária/77, Merva Mária/77, Nagy Imre/77, Szarka
Gyula/77, Bede László/78, Györödi Veronika/78, Kosztolányi Vilmos /78, Laczkó Matilda/78,
Martinkovič István/78, Nagy Erzsébet/78, Balogh Júlia/79, Barczi János/79, Borbély Imre/79,
Rózsa Anna/79, Szüllő Mária/79
80 évesek – Illényi Ilona, Simkó Irén, Szabó László
80 évesnél idősebbek – Laczkó István/81, Kubicsek István/81, Koleszár Rozália/81, Benes
Gyula/81, Márkus Katalin/81, Szabó Ferenc/82, Tóth István/82, Gombos Mária/82, Kilácsko
Ilona/84, Tóth Margit/85, Szabó Gyula/85, Katona Margit/85, Szikura Ferenc/85, Pavlová
Mária/85,Balogh Valéria/88,
93 éves – Medovarská Zuzana
94 éves - Balogh Magdaléna

Krónika - Kronika
Elhunytak – Opustili nás:
2009. december 17. -Juriga Valéria/88
2010. január 15. - Nagy Anna/91
2010. március 29. - Czirák Emília/99
2010. április 28. - Sárkány Tibor/55
2010. május 4. - Mészáros Dezső/73
2010. május 26. – Szikura Erszébet/82
2010. május 28. – Mészáros Mária/Gyöngyi/ 54
2010. június 27. – Faragó Erzsébet/89
2010. július 13. – Konderka Sándor/73
2010. augusztus 14. – Szépe János/78
2010. augustzus 16. – Szabó Ilona/75
2010. szeptember 8. – Barczi Mária 74
2010. október 24. – Balog Valéria/93
2010. december 4. - Andódi Etel/85

Megszülettek – Naše novorodeniatka:
2009. február 4. – Knap Attila
2009. december 9. – Laura Mészárosová
2010. január 20. - Mária Alžbeta Krčmářová
2010. február 12. – Natália Molnárová
2010. március 19. – Sofia Tončková
2010. július 8. – Gutai Patrik
2010. október 26. - Pelikán Viktória
Kimondták az igent – Manželstvo uzavreli
2010. április 10. Papp Alexander – Iveta Grófová
2010. július 3. Ing. Kristián Morovič – Mgr. Silvia Demeterová
2010. július 17. Rudolf Varsányi – Erika Galová
2010. július 24. Loránt Mészáros – Monika Alföldiová
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Arcok énekegyüttes Nagynyárádon

A nádszegi önkormanyzattal közösen vittünk Devecserre
segélyszállitmányt az iszapkárosultaknak

Csatornázás az iskolában
Őszirózsa eneklőcsoport

Fiúk az oviból

Árvízhelyzet 2010

Gulyásfőző verseny 2010

Riporter munka közben - reporter v práci

Nagynyárádi vendegek a gulyásfőző versenyenHostia z Nagynyárádu

Nagynyárád - Polgármester és Gútai Jenő,
starosta a Jenő Gútai

