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Minden kedves olvasónknak békés ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánunk!
Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok!

Hogyan került fel  
Királyrév az irodalom 
térképére?
Ako sa dostal Kráľov 
Brod na literárnu 
mapu? 
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Podľa prognóz rok 2013 bude ešte ťažší 
ako predchádzajúci. Z uvedeného dôvodu 
obecné zastupiteľstvo nemá veľké plá-
ny – písal som v roku 2012 v článku Rév 
Mondó. V skutočnosti rok 2013 bol ťažší 
než predchádzajúci rok z pohľadu obcí, 
podnikateľov, ale aj samotných občanov. 
Obecné zastupiteľstvo uvážene neprijalo 
smelšie plány. Zodpovedným pohľadom 
bolo prežiť toto ťažké obdobie, zabezpečiť 

vchod jednotlivých inštitúcii a život spo-
ločenských organizácii. Toto vlastne sa 
podarilo, veď funguje šport, kultúra, škola, 
materská škola. Pri problémoch a ťažkos-
tiach sa vždy objavia nové neočakávané 
udalosti, problémy, s ktorými človek ani 
neráta. Aj tento rok sa snami príroda za-
hrávala. Veľa energií a peňazí sme minuli v 
zimných mesiacoch, neskoršie povodňová 
situácia (ktorá  sa vracia k nám už pravi-

delne), ale veľmi nepríjemná situácia bola 
keď sme nemali pitnú vodu viac než 24 ho-
dín. V týchto situáciách sa ukáže, že kto je 
ochotný konať v prospech ostatných, kto 
je ochotný podávať pomocnú ruku a kto si 
myslí len na vlastné záujmy. Všetky problé-
my a ťažkosti treba zdolať, lebo len tak sa 
dá žiť a napredovať. Nesmieme utekať za 
inými a napodobňovať ich. Môžeme mať 
palác, luxusné auto, keď v nasledujúcich 

Királyrév Község Önkormányzatának céljai 2014-ben

Ciele obecného zastupiteľstva obce Kráľov Brod v roku 2014

Az előrejelzések szerint 
a 2013-as év még nehe-
zebb lesz, mint az idei 
esztendő, ezért az önkor-
mányzatnak nem lehet-
nek merész tervei – írtam 
a 2012-es Révmondó cik-
kében. Valóban, a 2013-as 
év még nehezebb volt az 
azt megelőző esztendő-
nél, úgy a községek szá-
mára, mint a vállalkozók 
illetve a lakosok számára. 
A község önkormányzata 
megfontoltan nem is szövögetett me-
részebb terveket. Fontos szempont volt 
átvészelni ezt a nehéz időszakot, biz-
tosítani az intézmények működését, a 
társadalmi szervezetek létezését. Ez va-
lójában sikerült, hiszen működik a sport, 
kultúra, az iskola az óvoda. A nehézsé-
gek mellett mindig megjelennek újabb 
gondok, problémák, amelyekre az em-
ber nem is számit. Az idei esztendőben 
is bővelkedett a természet meglepeté-
sekkel. Elég sok anyagi forrást és emberi 
erőt követelt tőlünk a téli időjárás, majd 
az árvízhelyzet, amely már szinte rend-
szeresen visszatér a községünkbe, de 
kellemetlen dologként említhetném azt 
a helyzetet, amikor több mint 24 órán 
át nem volt ivóvíz a falunkban. Az ilyen 
helyzetek mutatják meg, hogy valójá-
ban ki is az, aki másokért is hajlandó ten-
ni, ki az, aki segítőkezet nyújt és ki az, aki 
csak a saját érdekeit tekinti szem előtt. 
Minden akadályt, nehézséget, gondot 
meg kell próbálni és le is kell küzdeni, 
gyűrni, hiszen csak így lehet haladni elő-
re és élni tovább. Nem szabad mindig 
mások után szaladni, másokat utánozni. 
Csak addig nyújtózzunk, amíg a taka-
rónk ér, mondja a közmondás. Ez így van 
az életben is. Lehet nekünk palotánk, lu-
xuskocsink, ha a következő esztendők-
ben nem lesz egy falat kenyérrevalónk 
sem. Ez igaz az élet minden terén és az 

önkormányzatoknál is. 
Épülhet, szépülhet a falu 
az egyik napról a másikra, 
de csak ha van rá anyagi 
forrása, mert ha nincs, 
akkor bizony halmozódni 
kezdenek az adósságok, 
a tartozások és hamar 
megjelenhet a számvevő. 
Épülhet, szépülhet a falu, 
lépésről - lépésre, min-
dig az anyagi forrásaihoz 
mérten. Mi ezt az utat vá-
lasztottuk. Ezért vannak 

olyan időszakok, amikor nem olyan lát-
ványos az építkezés a szépülés. Ez nem 
jelenti azt, hogy csak a babérjainkon 
ülünk. Az idei esztendőben is, a minden-
napi teendők elvégzése mellett, ame-
lyeket nem is veszünk észre és termé-
szetesnek tartunk, dolgoztunk további 
terveken is. Restauráltattuk községünk-
ben a Szentháromság szobrot, amelyet 
elődeink 1879- ben állítottak, és amely 
katasztrofális állapotban volt, új kutakat 
fúrattunk a temetőben, új hangszórókat 
szereltettünk a községben, valamint új 
lámpákat tettünk a futballpályára. Bizo-
nyára akadnak olyanok is a Rév Mondó 
olvasói között, akiknek most gúnyos 
mosoly ül az arcukon, és azt mondják, 
hogy ez semmiség. Lehet, hogy ezek 
csak semmiségek, apróságok. Lehet. De 
sok apróság egyszer nagyra nő. A leg-
fontosabb az, hogy nem vittük a község 
költségvetését mínuszba. 

A jövőre tekintve a képviselőtestü-
letnek egy kicsit merészebb tervei van-
nak, még annak ellenére is, hogy sosem 
lehet tudni, hogy miként alakulnak az 
állam által folyósított pénzösszegek. 
Az egyik legfőbb célunknak az isko-
lánk megtartását tűztük ki célul, hiszen 
ahogy a médiákból már értesültek a 
tisztelt lakosok, nagy veszély fenyegeti 
a kisiskolákat. A mi iskolánk is a kisisko-
lákhoz tartozik, hiszen az idei esztendő-

ben csupán 17 gyerek látogatja. A 2014-
ben megvalósításra váró céljaink közé 
sorolnám a járdák felújítását. 2013-ban a 
Leader program keretén belül, az Öreg-
Feketevíz Helyi Akció Csoport tagjaként 
három pályázatot dolgoztunk ki és ad-
tunk be. Az egyik pályázatunkat október 
végén pozitívan bírálták el és 73 038,03 
eurónyi támogatást hagytak jóvá a jár-
dák felújításának első szakaszára. Az 
első szakaszban a hídtól a Szelisor vé-
géig lesznek felújítva a járdák mindkét 
irányban. A másik két pályázatunk elbí-
rálás alatt áll és sikeresnek bizonyultak 
az első körben. Itt a járdák felújításának 
2. szakaszáról (Temetősori járda) illetve 
a futballpálya lelátójának modernizáció-
járól van szó. Ezek a munkálatok is 2014-
ben fognak megvalósulni, hiszen akkor 
lesz ezekre pénz. Ha sikeresen tárgyal az 
önkormányzat, akkor a jövő esztendő-
ben kedvező feltételek mellett felújítjuk 
a közvilágítást a község egész területén, 
beleértve Mácsonást és Úrföldet is. Azt 
már csak nagyon halkan jegyzem meg, 
hogy ha jók az információim, akkor 
2014-ben megkezdik a főutak javítását is 
a községünkben.

Az önkormányzatnak kézzelfogható 
céljai vannak és mindent megtesz, hogy 
ezeket a célokat a tisztelt lakosokkal kö-
zösen meg is valósítsa. 

Most már a megyén sem kell egyedül 
kilincselnem, hiszen a 2013-as megyei 
választásokon Mgr. Agócs Gergely kép-
viselői mandátumot szerzett az MKP szí-
neiben. Képviselő Úr, gratulálok!

Engedjék meg, hogy minden király-
révi lakosnak és minden embernek, aki 
2013-ban bármivel is hozzájárult a mi 
községünk fejlődéséhez, szépítéséhez, 
tiszta szívből mondjak köszönetet.

Mindent, a legapróbb dolgot is, amit 
teszünk, nem magunkért tesszük, ha-
nem a gyermekeinkért, az unokáinkért.

PhDr.  Racsko Pál, polgármester
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rokoch nebudeme mať na kúsok chleba. 
Je to tak v živote človeka ale aj v živote sa-
mospráv. Obec sa môže rozvíjať z jedného 
dňa na druhý, ale len keď má na to finanč-
né krytie, lebo keď nie, tak sa začnú naba-
ľovať dlhy, pozdľžnosti a rýchlo sa objavia 
exekútori. Obec sa môže rozvíjať krok za 
krokom, vždy podľa finančných možností. 
My sme si vybrali túto cestu. Preto sú ob-
dobia keď nie sú viditeľné znaky rozvoja. 
To neznamená , že sedíme na vavrínoch. 
Aj tento rok mimo vecí, ktoré si nevšíma-
me lebo považujeme za prirodzené sme 
urobili kus roboty. Bola rekonštruovaná 
socha Svätej trojice, ktorú naši predkovia 
postavili v roku 1879 a vykazovala znaky 
havarijného stavu, boli vybudované stud-
ne na cintoríne, vymenené mikrofóny na 
verejnom rozhlase, vymenené osvetlenie 
na futbalovom ihrisku. Pravdepodobne 
niektorí čitatelia Rév Mondó sa zasmejú, 
že čo to je, veď je to maličkosť. Áno sú to 
maličkosti, ale z malých vecí  sa vyrastú 
veľké. Najdôležitejšie je tá skutočnosť, že 
rozpočet obce sme nedostali do mínusu. 

Pohľadom na budúcnosť obecné zastu-

piteľstvo má trošku smelšie plány, i napriek 
tomu, že nikdy nemôžeme vedieť, že aký 
bude vývoj finančných podielov poskyt-
nutých zo štátneho rozpočtu. Prvoradým 
cieľom je zabezpečiť vchod základnej ško-
ly. Ako ste sa už informovali z médií hrozí 
nebezpečenstvo zániku škôl s malým poč-
tom detí. Naša škola patrí medzi tie školy, 
ktoré navštevuje málo žiakov, u nás je ich 
len 17. Medzi ciele, ktoré chceme uskutoč-
niť v roku 2014 patrí aj obnova chodníkov. 
V rámci programu Leader, ako členovia 
MAS Stará čierna voda sme si vypracovali 
a podali 3 projekty. Jeden projekt bol pozi-
tívne vyhodnotený koncom októbra 2013 
a boli nám schválené financie vo výške 
73 038,03 eur. Tieto financie boli schvále-
né na projekt „Rekonštrukcia chodníkov 
v obci Kráľov Brod – I.etapa“. VI. etape sa 
rekonštruujú chodníky od mosta až po ko-
niec ulice Salibská a späť. Ďalšie projekty 
sú v štádiu vyhodnocovania. Projekty sú 
podané na rekonštrukciu chodníkov II. 
etapa ( od kostola k cintorínu) a moderni-
zácia krytej tribúny na futbalovom štadió-
ne. Tieto práce sa uskutočnia v roku 2014, 

nakoľko vtedy budú na to financie. Ak 
bude úspešné rokovanie obecného zastu-
piteľstva na budúci rok sa obnoví verejné 
osvetlenie v celej obci, vrátane Slovenské-
ho Pola a Máčonášu. V tichosti pozname-
návam (ak mám dobré informácie) že, v 
roku 2014 v obci sa uskutoční  rekonštruk-
cia ciest II. a III. triedy. 

Obecné zastupiteľstvo má reálne ciele a 
urobí všetko, aby v spolupráci s obyvateľ-
mi tieto ciele zrealizovalo.

Na VÚC už nemusím chodiť sám, nakoľ-
ko vo voľbách do vyšších územných celkov 
v roku 2013 bol úspešný a získal poslanec-
ký mandát Mgr. Agócs Gergely. Pán Posla-
nec gratulujem.

Každému občanovi obce Kráľov Brod 
a každému človekovi, ktorý v roku 2013 
prispel k rozvoju obci z celého srdca chcem 
vysloviť poďakovanie. 

Všetko, aj tú najmenšiu vec čo robíme, 
nerobíme pre seba, ale pre naše deti, a 
vnúčatá.

PhDr. Pavel Racsko, starosta

„Az írott szó megmarad, megőriz valamit az utókor, az 
utánunk jövő nemzedéknek“ - ezzel a gondolattal indí-
totta útjára a Rév Mondó első számát 10 évvel ezelőtt, 
2003-ban PhDr. Racsko Pál polgármester. Kezdeménye-
zőként meg kell említeni még Szabó Sándort, aki jelen 
volt a lap születésénél.
Azóta óriási fejlődésen ment át a lap, mint tartalmilag 
mint külsőleg. A cikkek a falunkról az 
eseményekről,  lakóink mindennap-
jairól számolnak be. Érkezését hoz-
zátartozóként fogadjuk, megőrizve s 
többször elővéve az év folyamán. A 
Rév Mondó mindannyiunk közös lapja 
lett. Értéket képvisel, örömünket leljük 
benne, s ha a cél ez volt, a lap elérte.
Csatlakozz te is a lap szerkesztőihez, 
gazdagítsd lapunkat.

Nagy Ilona

„Písané slovo ostane aj pre pozostalých” 
– s týmito slovami odštartoval prvé 
číslo obecných novín pred desiatimi 
rokmi v roku 2003 startosta, PhDr. 
Pavel Racsko. Pri zrode novín asistoval 
a bol nápomocný aj pán Sándor Sza-
bó. Noviny sa odvtedy stále vyvíjali a 
prešli veľkými zmenami aj z obsahovej 
aj z vizuálnej stránky. Články referujú o 
jednotlivých podujatiach, o občanoch. 

Noviny sú už rodinným príslušníkom, každé číslo si 
uschováme a viac krát si ho prelistujeme aj v priebehu 
roka. Rév Mondó sa stal našim obľúbeným čítaním. 
Predstavuje hodnoty, máme z neho radosť. 
Pridaj sa k nám, a staň sa spoluatorom obecných novín, 
aby sme mali noviny čo najbohatšie. 

Jubiláló Rév Mondó Jubilujúci Rév Mondó
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A könyv az álmot életre kelti, az életet álomba ringatja, legalább olyan 
fontos, mint bármi az életben. Az olvasás megmozgatja az ember szel-
lemét, fantáziáját és lényét. Olvasni nem azért kell, mert elvárják tőlünk, 
hanem azért az örömért, amit a könyvek adni képesek. Amint kinyitunk 
egy könyvet, a betűk, mint ezernyi pillangók repülnek szét, és egy világ 
elevenedik meg előttünk a képzelet szárnyán szállva, és ahányszor olva-
sunk, mindig más világba visz minket.  Annyiféle történet van a világban, 
ami megismerésre vár, hogy kizárt, ne találjon az ember magának olyat, 
ami a figyelmét leköti. Ebben szeretne segítséget nyújtani könyvtárunk 
azoknak, akik az unalom óráit az olvasással cserélnék fel. Könyvtárunk 
közel nyolcezer könyvvel várja kedves látogatóit minden pénteken 14.00 
- 17.00-ig a helyi kultúrházban. Minden évben új könyvek vásárlásával 
bővítjük a kínálatunkat. A kulturális minisztérium anyagilag támogatja a 
könyvvásárlást évek óta. Ezenkívül gyakran kapunk ajándékba könyveket 
a lelkes olvasóinktól. Könyvtárunkban az olvasók díjmentesen használ-
hatják korunk hasznos vívmányát, az internetet is. 
Az olvasásra nevelés már a családban elkezdődik, a szülő meseolvasással 
és személyes példamutatással vezeti be a gyereket a könyvek világába. 
Mindez folytatódik az óvodában és az iskolában, de szerepet vállal eb-
ben a helyi könyvtár is. Szervezünk könyvtárlátogatásokat, ahol játékos 
formában vezetjük rá a gyerekeket az olvasás fontosságára. Náluk még 
a mesekönyvek kelendők, de ízelítőt kapnak abból, hogyan tágítja a jól 
kiválasztott könyv az ismereteinket, arról a világról, amiben élünk vagy 
amiben őseink éltek, vagy amiben élni szeretnénk. 
Királyrév egy viszonylag kis település, viszont olyan jól felszerelt bő kíná-
latot nyújtó könyvtárral rendelkezik, hogy a nagyobb települések is meg-
irigyelhetnék. Szeretném mindenki figyelmébe ajánlani ezt a lehetőséget 
és szeretettel várom a könyvtárunkba falunk apraja-nagyját. 

Kilacskó Gabriella - Királyrév könyvtárosa

Falunk jó hírnevét öregbítették mesemondóink a területi és az országos 
mesemondó fesztiválon. Ifjúsági kategóriában Nagy Tünde, felnőtt 
kategóriában Nagy Ilona képviselte falunkat. A két versenyző királyrévi 
gyűjtésű mesékkel szerepelt. A területi versenyen Tünde ezüstsávos 
minősítésében részesült Ica néni pedig aranysávos, így ő képviselhette 
falunkat Rozsnyón az Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemon-
dó Versenyen, ahol szereplését az előkelő 2. helyre értékelte a zsűri. 
Fellépőinknek településünk 
hagyományos süteményét is 
be kellett mutatni, Ica néni a 
diósmézes-szagatottat készítette. 
Mint ismeretes, falunknak nem 
volt népviselete, így az öltözéke 
mátyusföldi népviselet volt. A 
jövőre gondolva arra kéri falunk 
idősebb lakóit, ha valakinek meg-
van még elődeink egyszerű falusi 
viselete (kölcsönbe), az akkori, 
régi sültek receptje vagy mesélni 
tudna, jelentkezzen, segítségét 
megköszönnénk.

Schnábelt Dóra

Kniha prináša do nášho života odpočinok, a prinajmenšom je 
rovnako dôležitá ako hocičo iné v našom živote. Čítanie inšpiruje 
ducha a predstavivosť človeka. Čítanie nie je povinnosťou, úloha 
kníh spočíva prinášaním radosti do nášho každodenného, 
monotónneho života. Akonáhle otvoríme jednu knihu, jej písmená 
sa rozletia ako tisíce motýľov, a zavedú nás do nového sveta. 
Existuje veľa rôznych príbehov na svete, ktoré nepoznáme. Práve 
knihy umožnia čitateľovi výber príbehov podľa vlastného vkusu 
a v tom poskytuje naša knižnica pomocnú ruku. Okolo osem tisíc 
kníh čaká našich návštevníkov každý piatok od 14.00 do 17.00 
hodiny v obecnej knižnici v kultúrnom dome. V každom roku 
rozširujeme našu ponuku kníh. Pomocou dotácie Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky nakupujeme nové knihy už niekoľko 
rokov. Okrem toho knižnica často dostáva nové knihy od verných 
návštevníkov. Knižnica poskytuje bezplatné používanie internetu 
v rámci otváracích hodín. 
Zoznamovanie sa so svetom kníh začína už v detstve, kedy rodičia 
čítaním rozprávok umožnia prvý kontakt deťom so svetom 
fantázie. Objavovanie svetu kníh pokračuje ďalej v škôlke a v 
škole. S organizáciou návštev v obecnej knižnici podporujeme 
záujem detí o knihy. Snažíme sa hravo preukázať na to, akým 
spôsobom rozširujú našu vedomosť o svete dobre zvolené knihy. 
Knižnica v našej obci je veľmi dobre vybavená, a mohla by byť 
pýchou hocijakej veľkej dediny. Chcela by som upútať pozornosť 
na možnosť bezplatnej výpožičky kníh, a vopred sa teším na Vašu 
návštevu. 

Gabriela Kilacsková – knihovníčka

Naši rozprávkari sa úspešne predstavili v oblastnej aj celoslovenskej 
súťaži a šírili dobrú povesť našej obce. V mládežníckej kategórií 

uspela Tünde Nagy a u dospelých reprezentovala našu obec Ilona 
Nagy. Obidve súťažili s miestnymi rozprávkami. V oblastnej súťaži 
získala Tünde strieborné a Ilona zlaté ocenenie, a tak Ilona mohla 
reprezentovať našu obec v Rožňave, na celoslovenskej súťaži, kde 

dosiahla druhé miesto. Súťažiaci mali predstaviť aj ich miestne 
zákusky, sladkosti. Pani Ilona upiekla 

a v Rožňave ponúkla Královbrodské 
orechovo-medové zákusky. Nakoľko 

neexistuje miestny kroj, Ilona 
vystupovala v kroji, ktorý nosili na 
Matúšovej zemi. Už teraz myslíme 

na budúcoročnú súťaž, a ak niekto 
vlastní staré dobové oblečenie po 

svojich predkoch, radi by sme si ho 
vypožičali. Takisto by sme sa radi 

oboznámili so starými receptami. 
Veľmi pekne ďakujeme dopredu za 

pomoc. 

Könyv a titkok tudója Kniha je strážcom tajomstiev

Sikeresen szerepeltek Úspech našich rozprávkarov 

Nagy Ilona Nagy Tünde

4

Rév Mondó 2013 Kultúra



Az Isten kegyeltjei lehettek őseink, hogy szépségével 
együtt nekik adta ezt a mindenben gazdag földdarabot, 
amin településünk fekszik.
Nem csoda hát, hogy a most megrendezett Varázslatos 
természet a Feketevíz partján című fotókiállítás ekkora 
visszhangra talált. A helyi amatőr fotósok segítségé-
vel bemutatásra kerültek falunk természeti szépségei, 
növény- és állatvilága. Akik betekintettek a kiállításra 
rögtön rájöttek, hogy mit is rejt a cím. Káprázatos, lenyű-
göző, magával ragadó, csodaszép – ez Királyrév. Vegyük 
hát észre, élvezzük, óvjuk, gyarapítsuk! Ne menjünk el 
mellette! 10 helyi fotós 46 fényképen örökítette ezt meg 
- Gutai Anikó, Horina Emese, Laczková Helena, Mészáros 
Edit, Nagy Andrea, Oroszi Gyöngyi, Sárkány Gábor, Sár-
kány Imre, Szarka Krisztína, Szomolai Szilárd.
Örömmel tölt el, hogy vannak szorgalmas alkotóink, 
akiknek munkáiban gyönyörködhettünk. A kiállítás 
fényét még nagyban emelte a felnőttek és gyerekek 
által készített kreatív alkotások sokasága. A közösséget 
teremtő munkák alatt értékké nőttek a saját kezűleg 
készült remekművek, melyeket mindenki elismeréssel 
fogadott. Puskás Erzsébet a kreatív foglalkozások veze-
tőnője, aki időt nem kímélve fáradozik a falu közössé-
géért. Kreativitása és gyermek szeretete példaértékű. A 
foglalkozásokon való munkában csapattárs még Gyalog 
Gabriella, Szépe Edit és Schnábelt Dóra. Dicséretes szer-
vezőképességük, tenni akarásuk. A zsúfolásig telt terem 
ünnepélyes, nem mindennapi várakozás közepette 
hallgatta polgármesterünk szavait, az immáron megyei 
képviselővé választott Agócs Gergelyt, akit gyermekeink 
előadása követett. A látogatók arcán jó volt látni, mint 
válik a rácsodálkozás örömmé, büszkeséggé. 

Nagy Ilona, Schnábelt Dóra

A kistérségi falvak között került meg-
rendezésre a „Szomszédolás” elnevezésű 
kulturális rendezvénysorozat, melyben 
Deáki, Farkasd, Királyrév, Nádszeg és 
Zsigárd vett részt. A résztvevő falvak 
közönsége megismerhette egymás hely-
történetét, kulturális-közösségi életét. 
Felelevenedtek a falvak néphagyományai, 
de más műfajokban is jeleskedtek az 
előadók. A szervezést Schnábelt Dóra, a 
kultúrház vezetőnője tartotta kézben. Fa-
lunkat az iskola lelkes diákjai képviselték, 
Mikus Czirák Darina vezetésével, de az 
iskola többi pedagógusai is segítői voltak 
a programnak. A modern tánccsoport az 
összes diákot felölelte, egyéni produkci-
óban Marczibál Bence, Táncos Bálint és 
Nagy László jeleskedtek. A fellépő gyere-
kek szülei is mindannyiszor ott drukkoltak 
a nézőtéren. A felső tagozatosok közül 
Nagy Tünde helyi gyűjtésű regét mon-
dott, Nagy Sevim pedig popzenét éne-
kelt. A felnőtteket Nagy Ilona képviselte. 
A programot a nívós citerazenekarunk 
zárta Erdélyi Csaba vezetésével - a zene-
kar tagjai: Benkő Zsófia, Puskás Zsófia, 
Schnábelt Karolina, Szakál Kinga, Racskó 
Regina, Mészáros Réka, Varsányi Viktória – 
hatalmas tapsvihar közepette.
A fellépő szólisták és a gyermekcsoport 
tenni akarása példaértékű volt, méltón 
képviselték és magas színvonalon mu-
tatták be falunk kulturális életének egy 
darabját.

Nagy Ilona

S okolitými obcami – Diakovce, Vlčany, 
Trstice, Žihárec- sme organizovali 
spolu s cieľom budovania spoločenstva 
akciu pod názvom Szomszédolás- teda 
chodenie po susedoch. Publikum sa 
mohlo zúčastňujúcich obcí sa mohlo 
oboznámiť s históriou jednotlivých obcí, 
a prezrieť program kultúrnych zoskupení 
a jednotlivcov. Medzi rôznymi štýlmi 
sa oživili aj tradície. Organizátorkou 
v našej obci bola Dóra Schnábelt, 
vedúca kultúrneho domu. Našu obec 
reprezentovali žiaci základnej školy pod 
vedením učiteľky Darina Mikus Czirák, ale 
boli nápomocní aj ostatní pedagógovia. 
Pri modernom tanci mohol každý žiak 
predviesť svoju šikovnosť, ako jednotlivci 
vystúpili Bence Marczibál, Bálint Táncos 
a László Nagy. Na každom podujatí držali 
rodičia vystupujich detí päste svojim 
detom v hľadisku. 
Zo žiakov druhého stupňa Tünde Nagy 
vystúpila s miestnou povesťou a Sevim 
Nagy spievala popovú hudbu. Dospelých 
reprezentovala Ilona Nagy. Program 
uzavreli citaristi (Benkő Zsófia, Puskás 
Zsófia, Schnábelt Karolina, Szakál Kinga, 
Racskó Regina,Mészáros Réka, Varsányi 
Viktória) pod vedením Csaba Erdélyi.
Snaha jednotlivcov a skupín bola 
príkladná, pekne a na veľmi vysokej úrovni 
reprezentovali časť nášho kultúrneho 
života. 

Pán Boh mal veľmi rád našich predkov, keď ich 
obdaroval takou krásnou časťou Zeme, kde 
leží naša obec. 
Nieť sa tak čudovať, že prednedávnom 
organizovaná fotovýstava mala takú veľkú 
odozvu. Vďaka miestnym amatérskym 
fotografom sme sa mohli aj v inej forme 
pozrieť, aké krásy sa ukrývajú v dedine. 
Očarujúca, úchvatná, čarokrásna- taká je naša 
obec. Všimnime si ju, užívajme a chráňme 
ju! Obrovskú krásu zachytilo 10 fotografov - 
Anikó Gutai, Emese Horina, Helena Laczková, 
Edit Mészáros, Andrea Nagy, Gyöngyi Oroszi, 
Gábor Sárkány, Imre Sárkány, Krisztína Szar-
ka, Szilárd Szomolai na 46 snímkach. Druhá 
časť výstavy bola zostavená z kreatívnych 
tvorieb dospelých a detí, ktorí pravidelne 
chodia do tvorivej dielne. Kurz vedie učiteľka 
Erzsébet Puskás, ktorá sa neúnavne podieľa 
na verejnoprospešných prácach. To, ako má 
rada deti a jej kreativita môže byť hocikomu 
príkladom. Pri tvorení jej ešte pomáhajú: Gab-
riella Gyalog, Edit Szépe a Dóra Schnábelt. Ich 
organizačná schopnosť a vôľa je chválihodná. 
Na slávnostnom otvorení zaplnili zájemcovia 
celú miestnosť, najpr si vypočuli pána 
starostu, potom novozvoleného poslanca 
samosprávneho kraja Gergelya Agócsa, po 
nich nasledovalo vystúpenie žiakov. 
Bolo veľmi príjemné pozorovať pohľad 
návštevníkov ako sa zmenil obdiv na pýchu. 

Kiállítások

Közösségépítés

Výstavy

Budovanie spoločenstva
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Sétáink alatt a gyerekekkel megismertetjük falunk jelentős 
épületeit, jellegzetességeit. Többször elsétálunk a Fekete-
vízhez, megcsodáljuk állat- és növényvilágát. Így örömmel 
mentünk el a fotókiállításra, amit a helyi kultúrházban rendez-
tek. A sok szép fotó közül a gyerekek kiválasztották a számukra 
legszebbnek tűnő alkotást. Ez egy hattyúkat ábrázoló fotó 
volt. A képnek nevet is adtak „Hattyúcsalád“. Az óvodában 
megbeszéljük a látottakat, különböző formákban feldolgozzuk 
a szerzett élményeket. Betűkkel, szavakkal, különböző alko-
tásokkal. Alkotunk verseket, találós kérdéseket. Amit láttak, 
kifejezték szavakkal, mi ezt leírtuk és kaptunk egy kis versikét.

FOLYÓ
KESKENY, FEKETE

FOLYIK, HULLÁMZIK, FOLYIK
SZÉP NÖVÉNYEK, HATTYÚK, SOK HAL

VÍZ
Megtekintettük a fotókiállítás mellett a kézműves alkotásokat 
is, amiből sok ötletet merítettünk. A látottaktól a gyerekek is 
kedvet kaptak és az óvodában elkészítettük a mi hattyúcsalá-
dunkat.

Na prechádzkach sme často pozorovali okolie našej škôlky, aké 
je krásne. Častokrát sme chodili na prechádzky k Čiernej vode, 
kde sme obdivovali rozmanitosť prírody: rôzne rastliny, vtáky, 
ryby. 
S radosťou sme sa vybrali na výstavu fotiek v kultúrnom dome. 
Po príchode sme si popozerali fotky a deti si vybrali, ktorá sa im 
najviac páčila. Bola to fotka, na ktorej boli labute. Deti jej dali 
názov „Labutia rodina“. V škôlke sme sa rozprávali o zážitkoch 
a deti svoje dojmy vyjadrili literárne a výtvarne. A z toho nám 
vznikla táto básnička:

POTOK
ÚZKY, ČIERNY

TEČIE, ŽBLNKOCE, LIGOCE SA
KRÁSNE KVETY, LABUTE, VEĽA RÝB

VODA
Pri fotovýstave boli vystavené aj práce detí a dospelých z 
dediny. Výstava sa nám veľmi páčila a čerpali sme z nej veľa 
nápadov a námetov. Rozhodli sme sa, že aj my ukážeme aké 
sme šikovné deti a tak sme si vytvorili našu vlastnú labutiu 
rodinu.

 Szekeres Márta, Faragó Eleonóra

Látogatás a „Varázslatos természet a Feketevíz partján“ c. fotókiállításon 
Návšteva fotovýstavy
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Az úrföldi állatparkban

Közösen játszunk a polgármesterrel

Halloween

Kirándulás Mosonmagyaróváron

Ugye jól nézünk ki?

Tanévnyitó

Megülöm a lovat is...

Kipróbálom a nyilazást.

Tallóson a kézmüves napokon

Karácsonyi tánc

Vajon mit rejt a csomag?

Kis elsőseink és a harmadikosok

Műfüves hokizás

Tanulunk

„ ... jó szóval oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat!“
Iskolánk élete képekben – Fotogaléria: život v škole  
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Várhatóan januárban ismét indul jóga az iskola tornatermében. 
Agócs Juliannától, a tanfolyam vezetőjétől megtudtuk, hogy 
az órát a jövőben is mindig az igényekhez és a résztvevőkhöz 
igazítja majd. „Már ismerem a résztvevőket, tudom kinek, milyen 
panaszai vannak és így valójában testre-csoportra igazítom a 
gyakorlatokat. Nem olyan megerőltető gyakorlatokat végzünk, 
de ezek fejlesztik és nyújtják az izmokat. Erre azért van szükség 
mert sokan egész nap görnyedünk, nem csak felnőttek de a gye-
rekek is. A résztvevők az erőnlétüknek és állapotuknak megfele-
lően végzik a gyakorlatokat. Van aki erőteljesebben végzi, de aki 
nem bírja, az hamarabb be is fejezheti a gyakorlatot”- nyilatkozta 
a tanfolyam vezetője, aki közel húsz éve foglalkozik jógával. 
A jóga megtanít arra, hogyan összpontosítsuk figyelmünket, ja-
vítsuk izomtónusunkat és élénkítsük belső szerveink működését. 
Megtanítja a helyes légzést és a tökéletes testtartást is, mellyel 
növelhetjük energiaszintünket. A jóga által tökéletesen megerő-
södött testet, pozitív életfelfogást és lelki békét nyerhetünk. A 
szakértők egybehangzóan vallják, hogy a nyújtás az egyik leg-
jobb módszer a teljes test egészségének megőrzésére, és a több 
évszázadra visszatekintő jóga ehhez az egyik legbiztonságosabb 
és leghatékonyabb módszer. Éppen ezért Agócs Julianna minden 
korosztálynak ajánlja.

B. Juhos Melinda

Ak všetko pôjde podľa plánu, od januára sa môžeme opäť 
tešiť na jogu v miestnej telocvični. Od inštruktorky jogi, 
JuliannyAgócs sme sa dozvedeli, že aj v budúcnosti bude 
cvičenia vždy prispôsobovať zúčastneným. „V minulej sezóne 
som spoznala všetkých návštevníkov. To znamená, že som 
spoznala ich zdravotné problémy. Nerobíme preťažujúce 
cvičenia, preťahujeme a dokonalujeme svalstvo. Veľa z nás 
sa hrbí celý deň, a nie len dospelí. Účastníci cvičia primerane 
svojej kondícii“- povedala inštruktorka, ktorá sa už skoro 
dvadsať rokov zaoberá  jogou. 
Joga nás naučí ako máme sústrediť pozornosť, zlepšovať 
svalový tonus a oživiť fungovanie vnútorných orgánov. 
Naučí nás správne dýchanie a držania tela a tým nás zaplní 
energiou. Vďaka joge môžeme získať dokonale spevnené 
telo, naučí nás pozitívne myslieť a nájdeme duševnú 
rovnováhu. Podľa odborníkov strečing je jeden z najlepších 
metód na udržanie zdravia. Na to joga je najbezpečnejšia 
a najefektívnejšia metóda. Práve preto Julianna Agócs 
odporúča jogu každej vekovej kategórii. 

Od januára bude opäť joga 
Januártól ismét jógázhatunk

Az általam bemutatott alakfor-
máló órák - egy egész testet 
átmozgató, erőfejlesztő, izomtó-
nust fokozó és testtartást javító 
gyakorlatoknak az összessége. A 
bemelegítést követően - melynek 
fő célja a szervezet pszichikai 
ráhangolása a fokozott munka-
végzésre, valamint a keringési 
rendszer, idegrendszer felkészítése 
az edzésterhelésre - az óra további 
részében történik az egész testre 
kiterjedő, valamennyi izomcso-
portot foglalkoztató edzés. Az óra 
végi nyújtásra is nagy hangsúlyt 
fektetek, mert nagyon fontos az 
igénybevett izmok megnyújtása, 
az ízületi mozgékonyság, az izmok hajlékonyságának növelése.
Ezt a mozgásformát nem ajánlom azoknak, akiknek komoly 
gerinc- vagy egyéb egészségügyi problémájuk van. Ilyen esetben 
mindig kérjék ki az orvosuk véleményét!
Ez a fajta alakformáló óra nincs korosztályhoz kötve. Szívből 
ajánlom mindenkinek, aki szeret mozogni, vagy aki formálódni 
szeretne, bármikor lehet hozzánk csatlakozni. Ajánlom kiegészíte-
ni egy kis kardio edzéssel, vagy erősítő jellegű edzéssel. Hetente 
legalább 3-4 alkalommal próbáljunk sportolni, figyeljünk oda a 
táplálkozásra és a hatás nem marad el. 
Remélem sikerül minél több emberrel megszerettetnem a 
sportot és bárki, aki eljön az órámra átérzi majd azt a rengeteg 
pozitív energiát, amely a mozgással felszabadul. Mert ne feledjük: 
a testünk az egyetlen hely, ahol életünk végéig élnünk kell, tehát 
használjuk okosan!

Czirák Tímea, okleveles fitnesz edző

Bodyforming je špecifický 
druh aeróbneho cvičenia, 
ktorý pozitívne ovplyvňuje 
srdcovo-cievny systém, oporno-
pohybový aparát organizmu 
a je ideálny na tvarovanie ako 
aj na formovanie postavy. 
Cvičenie je zamerané nielen na 
chudnutie a získanie kondície, 
ale i na dôkladné precvičenie 
tela, spevnenie svalstva a 
tvarovanie problematických častí 
tela (chrbtica, brušné a sedacie 
svalstvo, paže, nohy). Veľký dôraz 
kladiem na konci hodiny aj na 
strečing, ktorý je veľmi dôležitý 
pre zaťažené svaly a na zvýšenie 

pohyblivosti kľbov. 
Túto formu cvičenia neodporúčam tým, ktorý majú vážne problémy 
s chrbticou alebo iné vážne zdravotné ťažkosti. Pri takýchto 
prípadoch je dôležité vypočuť si odporúčanie lekára. 
Bodyforming je určený pre každú vekovú skupinu. Každému, kto rád 
športuje, alebo chce formovať postavu ho odporúčam, je možné sa 
k nám pridať hocikedy. Pre väčšiu efektivitu odporúčam doplniť aj 
kardio alebo posilňujúce cvičenia. Snažme sa týždenne aspoň 3-4 
krát športovať, dávajme si pozor na správnu výživu a výsledok bude 
viditeľný. 
Dúfam, že sa mi podarí prilákať čím viac ľudí, tým pádom si obľúbia 
šport, a ľudia čo prídu na moju hodinu precítia energiu, ktorá sa 
pohybom uvoľňuje.
Nezabudnime: naše telo je jediné miesto, v ktorom máme žiť až do 
konca života, preto si ho šetrime.

Czirák Tímea, diplomovaná fitness trénerka

Bodyforming s Tímeou Czirák
Bodyforming Czirák Tímeával 
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Pilates

Hladký postup, slabé pokračovanie 
Sima felkerülés, gyenge folytatás

Pleva Mónika négy éve foglalkozik a Pilatessel, miután gerinc-
problémáira keresett megfelelő tornagyakorlatokat. „Lassú 
tornáról, nyújtásról van szó, nagy hangsúlyt fektetünk a légzésre, 
a megfelelő hatás érdekében a mozgás és a légzés összehangolá-
sára. Ebből a tornából sem elegendő a heti egy alkalom. A közös 
torna mellett fontos, hogy otthon egyedül is, legalább háromszor 
elvégezzük a gyakorlatokat. A hátizmok nyújtás nélkül rövidül-
nek a hasizom pedig elsatnyul erősítés 
híján”- mondta az oktató. Mónika is mindig 
a csoport tagjaihoz igazítja a tornát. Mint 
mondja, nem gyógytornáról van szó, ezért 
műtétek és sérülések után nem javasolja. 
„Átnyújtjuk az egész testet, majd labdával 
vagy gumiszalaggal is tornázunk. Szep-
temberben a kezdetekkor mindig sokan 
vannak, aztán lemorzsolódnak. Bármikor 
lehet csatlakozni csütörtökön héttől nyol-
cig a tornateremben vagyunk”- mondta 
Pleva Mónika. 

B. Juhos Melinda

Egy 
mondat-
ban így is 
jellemez-
hetnénk 
a 2013-as 
focibaj-
nokság 
összefog-
lalóját.
A januári 
évzárón 
a bajnoki 
címet tűztük ki célul a 2012-2013-as évad járási másodosztályú 
labdarúgó bajnokságban. Összességében ez sikerült is, hiszen jó kis 
csapat kovácsolódott össze (játékosok-vezetőség). A csapat remek 
gólra törő játékkal, kevés esélyt adva az ellenfeleknek, nagy esé-
lyesként kikiáltva, hozta a formáját és senki nem szólhatott bele a 
bajnoki cím megszerzésébe. Régen nem látott futball-láz uralkodott 
a községünkben és persze a környéken. A szurkolók száma megug-
rott, sőt több idegenbeli összecsapáson létszámfölényben voltunk. 
Alig-alig vártuk a hétvégét, hogy a csapattal együtt ünnepelhessük 
az újabb és újabb győzelmet. De nézzük a statisztikát, 24 mérkőzés-
ből 20 győzelem, 2 döntetlen és 2 vereség, 11 pontos előny az üldö-
zők előtt, gólgyártásból nem is beszélve, az arány 104:19. Az ilyen 
adatokkal a zsebben, nagy megelégedésünkre a Királyrévi Futball 
Club bajnokságot nyert. Következett az őszi idényre való felkészülés 
immáron a járási első osztályban. Ezt megelőzően megrendezésre 
került a hagyományossá vált Agrostaar- KB cup kispályás foci-
maraton. A precízen megrendezett torna egyre népszerűbb, hiszen 
a foci mellett családváró kikapcsolódássá nőtte ki magát a bőséges 
ételkülönlegességek kínálata miatt is.
Az őszi pontvadászat nem a legjobban indult. A megszokott játék, 
gólhelyzetek kihasználása, egynéhány játékos hozzáállása, az öltö-
zői rossz hangulat ez mind-mind befolyásolta a gyenge szereplést. 
Csapatunk a 11-ik helyen zárt, de azért nem olyan vészes a helyezet, 
hiszen a középmezőnytől mindössze 3-4 ponttal vagyunk elma-
radva. A vezetőségnek bőven van teendője, hogy ütőképesebb 
csapatot hozzon létre, ehhez kívánunk jó munkát. 
A szurkolók bizakodva várják a jobb folytatást, bíznak a csapatban, 
vezetőségben, nagyon reméljük, hogy minden összejön.
Diákcsapatunk az elmúlt évekhez viszonyítva tavasszal már jobb 
eredményeket ért el. A 6-ik helyen végzett 40:81-es gólaránnyal. 
Nyáron Alsószelivel közös csapat jött létre játékos hiány végett 
mivel mindkét klubban hiány mutatkozott. A fúzió nagyon jól sike-
rült, Nádszeg mögött a második helyen telel a csapat 22 ponttal és 
50:27-es gólaránnyal. Szép volt fiúk! Vezetőségnek, játékosoknak jó 
munkát és kitartást, szponzoroknak köszönet és további hathatós 
támogatást, szurkolóinknak jó szurkolást kívánok. 

Szép karácsonyt – Boldog új évet 
Id. Kollárik Gyula

Mónika Pleva mala pred štyrmi rokmi problémy s chrbticou, 
vtedy objavila cvičenia pilates. „Jedná sa o pomalé cvičenie, 
preťahovanie svalov. Veľký dôraz kladieme na dýchanie. Pre čo 
najlepší efekt treba doladiť dýchanie s cvikmi. Ani pilates nestačí 
cvičiť raz týždenne. Okrem spoločného cvičenia treba aj doma apoň 
trikrát týždenne. Chrbtové svalstvo sa bez preťahovania skracuje” 

-vysvetlovala inštruktorka. Mó-
nika tiež prispôsobuje hodinu 
zúčastneným. Nejedná sa o 
rehabilitačné cvičenie, preto sa 
neodporúča po operáciach a po 
zraneniach. „Preťahujeme celé 
telo, potom cvičíme s loptou a s 
gumou. V septembri na začiatku 
príde vždy väčšia skupina a 
potom postupne ubúdajú. 
Hocikedy je možné sa k nám 
pridať, stretávame sa vo štvrtok 
a siedmej” – hovorí Mónika 
Pleva. 

Aj touto jednou vetou by sme mohli charakterizovať 
tohtoročnú futbalovú súťaž. V januári, na výročnej schôdzi 
sme stanovili cieľ, stať sa majstrom v druhej lige okresnej 
súťaže. Celkom sa nám to aj podarilo, zostavil sa veľmi 
dobrý tím, čo sa týka vedenia aj hráčov. Hráči boli veľmi 
ambiziócni, málo šance poskytli protihráčom, nikto ich 
nemohol zastaviť pred titulom víťazov. Dávno nebola 
taká futbalová horúčka v obci a na okolí ako teraz. Zvýšil 
sa počet fanúšikov a neraz aj u hostí sme mali väčšiu 
podporu, vďaka verným fanúšikom. Nevedeli sme sa 
dočkať víkendov, aby sme sa mohli opäť tešiť na víťaztvá. 
Čo sa týka štatistiky, z 24 zápasov sme vyhrali 20, 2 remízi 
a 2 prehry, 11 bodový náskok a 104:19 pomer gólov. S 

takýmito výsledkami sme sa stali víťazmi. Nasledovala príprava na 
jesennú sezónu v prvej lige okresnej súťaže. Predtým sa však konal 
už tradičný Agrostaar Kb Cup, futbalový maratón na malom ihrisku. 
Jesenná sezóna sa neodštartovala až tak dobre. Vynechané góly, 
prístup jednotlivých hráčov, zlá atmosféra v šatni, to všetko ovplyvnilo 
slabú hru. Mužstvo skončilo na 11. mieste, to však nie je až taký zlý 
výsledok, len tromi- štyrmi bodmi zaostávame za mužstvami v strede 
tabuľky. Vedenie má čo robiť, aby vedelo zostaviť lepšie mužstvo, k 
tomu im prajeme veľa síl. Fanúšikovia dúfajú v lepšom pokračovaní, 
veria hráčom, aj vedeniu. Dúfame, že sa všetko podarí. Mužstvo 
žiakov na jar už dosiahlo lepšie výsledky než v minulosti. Skončili na 
šiestom mieste s gólovým pomerom 40:81. V lete sme zostavili mužsto 
spolu s Dolnými Salibami, nakoľko bolo málo hráčov v obidvoch 
kluboch. Fúzia sa podarila veľmi dobre, skončili sme na druhom 
mieste za Trsticami s 22 bodmi a s gólovým pomerom 50:27. Hráči si 
zaslúžia pochvalu. Vedeniu a hráčom želám vytrvalosť, veľa úspechov. 
Veľká vďaka patrí sponzorom a veríme, že ani na budúci rok na nás 
nezabudnú. Fanúšikom prajem veľa krásnych chvíľ z hľadísk. 

Krásne Vianoce a šťastný nový rok. 
st. Gyula Kollárik

# Klub Z V R P Skóre Body
1. Dolné Saliby 13 10 1 2 50:14 31
2. Mostová 13 10 0 3 38:19 30
3. Tomášikovo 13 9 2 2 38:17 29
4. Čierny Brod 13 6 4 3 38:21 22
5. Horné Saliby 13 6 3 4 28:31 21
6. Šintava 13 6 1 6 28:31 19
7. Sereď B 13 5 3 5 22:27 18
8. Vinohrady 13 5 2 6 18:22 17
9. Topoľnica 13 5 2 6 25:31 17
10. Košúty 13 4 4 5 34:33 16
11. Kráľov Brod 13 4 2 7 29:41 14
12. Matúškovo 13 3 4 6 25:23 13
13. Veľká Mača 13 2 2 9 11:23 8
14. Dolná Streda 13 1 0 12 4:55 3
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Hogyan került fel Királyrév az irodalom térképére?
Ako sa dostal Kráľov Brod na literárnu mapu? 

Nemrégiben jelent meg Szomolai Tibor „Felvidéki saga“ című, jórészt Királyrévben játszódó családregénye. 
Arról faggattuk a szerzőt: miért éppen a mi falunkat választotta műve helyszínéül?

Prednedávnom vyšla kniha od Tibora Szomolaiho s názvom Felvidéki saga. Rodinný román sa poväčšine 
odohráva v Kráľovom Brode. Boli sme zvedaví prečo si vybral za dejisko práve Kráľov Brod?

Édesanyám - lánykori nevén Nagy Anna - révén félig királyrévi szár-
mazású vagyok. A mai napig sok rokonom él a faluban. Két nagybá-
tyám, Nagy István és Árpád családja, hogy csak a legközelebbieket em-
lítsem. Szintúgy nagybátyám volt a fiatalon tragikusan elhunyt Nagy 
László. Őt biztosan minden királyrévi ismerte, hiszen haláláig ő volt a 
falu polgármestere. De vérségi kapcsolatok fűznek Katona Dezsőhöz, 
a rokonságból származó másik polgármesterhez is. Vagy említhetném 
még Ázsóth Rózsika nénémet, aki hosszú évtizedekig postamesterként 
szolgálta a falut.
Az, hogy felvetődött bennem egy családregény megírásának a gondo-
lata, jórészt neki köszönhető. Ő volt az egyik kezdeményezője annak 
a tavaly júniusban Alsószeliben megtartott nagy családi találkozónak, 
amely a folyamatot elindította.
Az egész azzal kezdődött, hogy egy halotti toron az ottlévők számba 
vették a rokonságot. Mi van ezzel és ezzel, hogy él a másik és mi lehet 
a harmadikkal? Rádöbbentek, hogy valójában azt sem nagyon tudják, 
hányan vagyunk? Rózsika néném bátyja, a Garamszetkereszten élő 
Katona Árpád egyszer csak kijelentette: Nem akarok addig meghalni, 
míg meg nem tudom, mi lett a rokonsággal. Szó szót követett, s végül 
megszületett a családi találkozó gondolata.
A szervezésbe később engemet is belevontak. Elkészítettem a családfát, 
és közben én is ugyanazon gondolkodtam, mint az „öregek“: Vajon a 
rokonok közül kinek milyen volt a sorsa? Egyre több és több családi 
történetet hallottam, amelyeket kár lett volna veszni hagyni. Úgy dön-
töttem, írok egy családregényt.
Elhatározásomban még megerősített Rózsika néném, aki a találkozón 
elárulta nekem, hogy ő bizony már meg is írta az „emlékiratait“. A 
lányainak szánta karácsonyi ajándékként. Elkértem tőle, és ő – vo-
nakodva bár – végül odaadta. Csak azt a feltételt szabta, hogy nem 
használhatom az eredeti neveket. Ezt könnyen megígérhettem neki, 
hiszen amúgy sem állt szándékomban a saját családunkról írni. És 
nem is lett volna ildomos közzétenni a sok-sok szörnyűséget, hogy 
melyik asszonnyal mit tettek az orosz katonák, 
hogy később hogyan jöttek a szlovák csendőrök, 
hogyan bántalmazták a védtelen lakosságot, és 
még folytathatnám. 
Így hát megalkottam egy képzeletbeli családot, 
és a regényben az szerepel. De rengeteg történe-
tet felhasználtam a rokonoktól hallottakból és 
Rózsika néném irományából is, ezért a regény 
hűen leírja az akkori életet, érzékelteti, hogy 
milyen lehetett az akkori Királyrév. A könyv 
tehát bizonyos értelemben akár falukrónikának 
is tekinthető. Úgy Királyrév, mint Alsószeli 
tekintetében, hiszen a cselekmény jórészt ebben 
a két faluban játszódik.
De még ennél is továbbmentem. A több mint 
száz éven át tartó történet jó alkalmat szolgálta-
tott arra, hogy a szereplők életének alakulásán 
keresztül megírjam a felvidéki magyarság sorsá-
nak alakulását is. 
Tudomásom szerint ez idáig még nem született 
hasonló mű, amely összefüggéseiben láttatta 
volna meg a velünk történteket – az 1900-as 
évek elejétől napjainkig. Remélhetőleg hasznos 
olvasmány lesz mindenkinek. Az idősebbeknek 
azért, mert eszükbe juttatja a régmúltat, a saját 
sorsukat. A fiataloknak pedig azért, mert talán 
tanulhatnak belőle. És mindannyiunknak azért, 
mert elődeink példáját felidézve – és abból 
okulva – talán sikerül jobb emberekké, igazabb 
magyarokká válnunk.

Po mojej mamičke – rodenej Anna Nagy- som aj Kráľovbrodčan. Do 
dnešného dňa tu býva veľa mojich príbuzných. Dvaja strýkovia Nagy 
István a Árpád so svojimi rodinami keď spomeniem iba najbližších. 
Taktiež bol mojim strýkom aj László Nagy, ktorý ešte ako mladý 
tragicky zomrel. Každý ho poznal, nakoľko bol starostom v obci až 
do jeho smrti. Príbuzenské vzťahy nás spájajú aj s Dezsőm Katona, s 
druhým starostom z rodiny. Mohol by som ešte spomenúť tetu Rózsiku 
Ázsóth, ktorá bola dlhé roky v obci poštármajsterka. Teta zohráva 
značnú rolu v tom, že som sa rozhodol napísať rodinný román. Celý 
proces sa začal na veľkom rodinnom stretnutí minulý rok v Dolných 
Salibách, ktorého iniciátorkou bola práve ona. 
Celé sa začalo tak, že na pohrebnom kare zúčastnení spočítali 
príbuzných, čo je s jedným, druhým, ako žijú. Prišli na to, že ani 
nevedia koľkáti sú. Zrazu brat pani Rózsiki, Árpád Katona, žijúci v 
Žiari nad Hronom vyhlásil, že dovtedy nechce zomrieť, kým nevie 
čo je s príbuznými. Tak sa zrodil nápad usporiadať veľké rodinné 
stretnutie. 
Neskôršie zapojili do organizovania aj mňa. Spravil som rodokmeň a 
medzitým som rozmýšlal ako „starý“. Aký osud mohli mať jednotlivý 
rodinný príslušníci? Počul som čoraz viac rodinných príbehov, a bola 
by škoda ich stratiť a len tak na ne zabudnúť. Vtedy som sa rozhodol 
napísať rodinný román. 
V tomto ma podporila teta Rózsika, ktorá na stretnutí prezradila, že 
ona už napísala rôzne rodinné príbehy. Chcela to venovať dcéram na 
Vianoce. Vypýtal som si ich od nej- síce najprv nechcela- nakoniec 
mi ich však dala. Podmienila to tým, aby som nepoužíval pôvodné 
mená. To som mohol ľahko slúbiť, keďže som nechcel konkrétne o 
našej rodine písať. Ani by nebolo vhodné zverejniť aké obludnosti 
robili ruské vojská so ženami, neskôr ako prišli slovenskí policajti, ako 
zle zaobchádzali a ublížili bezbranným občanom, a ešte by som mohol 
pokračovať. 
Preto som vytvoril imaginárnu rodinu. Veľa príbehov čo som počul od 

príbuzných som použil v knihe, 
ale čerpal som aj z Rózsikiných 
dokumentov. Z románu sa 
dozvieme, aký bol vtedy život, 
ako mohla vtedy vyzerať obec, 
ako sa v nej žilo. Preto môžeme 
do určitej miery knihu považovať 
aj za kroniku Dolných Salíb, aj 
Kráľovho Brodu, lebo dejstvo sa 
odohráva v týchto dedinách. 
Vďaka príbehu, ktorý trval dlhšie 
než sto rokov som mohol opísať 
aj históriu Maďarov žijúcich na 
Slovensku. 
Podľa môjho vedomia ešte 
neexistuje podobné dielo, 
ktoré by takto predstavilo 
našu históriu od začiatku roku 
1900 až dodnes. Dúfam, že 
bude užitočným čítaním pre 
každého. Starším pripomenie 
dávnominulý čas, ich osud. A 
mladý sa zas môžu z toho učiť. 
A každému z nás preto, lebo ak si 
spomenieme na našich predkov 
– a z toho sa poučíme – možno 
sa nám podarí stať sa lepšími 
ľuďmi, a stať sa pravdivejšími 
Maďarmi.

szomolai tibor

felvidéki
saga

Szomolai Tibor
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A természet is letette ajándékát a 2012-es év végi ünnepekhez, 
nemes csipkét veretett a fák ágaira s az úton ropogott a hó. A lé-
lek felemelését, gazdagítását a jókedv jelenlétét pedig a népzene 
varázslatos megszólaltatása tette magasztossá falunkban.
Decemberben került sor ugyanis a Fürge ujjak citerazenekar 
CD lemezének bemutatójával egybekötött népzenei estre. A 
zenekar a helyi Csemadok Alapszervezet mellett működik, 
Erdélyi Csaba vezetésével. Játékstílusukban többszólamú hang-
szeres feldolgozások szerepelnek. Mátyusföldiek, így a műsoraik 
nagy részét az itt élő hagyomány népdalaiból választják. Mivel 
a népdalokat nem a hagyományos citerajátékkal adják elő, így 
nem csoda, ha a Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedőről 
már egy ízben elhozták a nívódíjat. Rengeteg meghívást kapnak 
hazánk magyarlakta tájairól, de több külföldi országban is 
bemutatkoztak már. 
A zenekar tagjai: Puskás Zsófia, Schnábelt Karolina, Benkő Zsó-
fia, Szakál Kinga, Libárdi József és a vezető Erdélyi Csaba.
Az esten a híres Szendre báró balladáját olyan nagyszerű fel-
vidéki előadóművészekkel közösen szólaltatták meg, mint Gál 
Tamás színművész, Csiba Júlia népdalénekes és Csiba Péter, aki 
kiváló furulya játékával díszesítette az előadást. A műsorban 
szerepelt még a Vásárúti Dalárda, táncolt Botló Gergely az Ifjú 
Szivek kiváló táncosa. A közönség soraiban a síri csend és a 
vastaps váltakozott. Csodálatos élményt adó rendezvény volt.
Már az utánpótlásról is gondoskodnak, mert igyekeznek meg-
tenni mindent azért, hogy a magyar népdalt megőrizzék, hiszen 
benne van múltunk és népünk életének minden mozzanata. A 
királyrévi Rév citerazenekar ez év elején alakult 5 fiatal kezde-
ményezéséből. Tagjai: Mészáros Réka, Racskó Regina, Varsá-
nyi Viktória – Királyrévből, Erdélyi Bálint és Pleva Levente 
Alsószeliből. A lányok a 2012-es kecskeméti népzenei tábor-
ban ismerkedtek meg először a citerával és itt sajátították el a 
hangszeren való játék alapjait. A fiúk az év elején csatlakoztak 
hozzájuk és nyáron a dunaszerdahelyi népzenei táborban már 
közösen vettek részt. Felléptek a XV. Országos citeratalálkozón 
Szímőn   2013. október 26-án, az Agrostaar KB cupán és a kiál-
lítás megnyitóján is.

Nagy Ilona, Erdélyi Csaba

Príroda sa pekne postarala o to, aby sme mali krásne Vianoce, 
pekne nám nasnežilo. Sviatočnú atmosféru ešte viac posilnili 
citaristi, nakoľko skupina Fürge ujjak v rámci hudobného večera 
predstavilo svoj prvý album (CD). Citarový súbor funguje pri 
miestnej organizácii Csemadoku pod vedením Csabu Erdélyiho. 
Ich repertoár pozostáva z viachlasových hudobných spracovaní 
a väčšinou vyberajú z ľudových piesní pochádzajúc z Matúšovej 
zemi. Vďaka ich netradičnej hre na súťaži Bíborpiros szép rózsa 
už dostali ocenenie. Dostávajú množstvo pozvaní do Maďarmi 
žijúcich regiónov a aj zo zahraničia. Členmi súboru sú: Puskás 
Zsófia, Schnábelt Karolina, Benkő Zsófia, Szakál Kinga, Libárdi 
József a vedúci Erdélyi Csaba. 
Na predstavení balady baróna Szendreiho sa predviedli s 
hercom Tamásom Gálom, s Júliou Csiba, speváčkou ľudových 
piesní, s Péterom Csibom, ktorý hral na fujare. V programe ešte 
vystupovala Dalárda z Trhovej Hradskej, tancoval Gergely Botló 
z Ifjú Szivek. Podujatie bolo úžasné. 
Skupina sa stará aj o to, aby mali mladších nasledovníkov, 
aby tradícia citarovej hudby nevymrela. Na začiatku roka bol 
založený citarový súbor Rév vďaka piatim iniciátorom. Jeho 
členmi sú: Mészáros Réka, Racskó Regina, Varsányi Viktória z 
Kráľovho Brodu, Erdélyi Bálint a Pleva Levente z Dolných Salíb. 
Dievčatá s citarou, a so základmi hry sa oboznámili minulý rok 
v Kecskeméte v tábore. Chlapci sa k nim pridali na začiatku roka 
a v Dunajskostredskom tábore ľudových piesní sa už zúčastnili 
spoločne. Vystúpili na celoslovenskom citarovom stretnutí v 
Zemnom, na Agrostaar KB Cupe a na fotovýstave. 

Citerásaink Citaristi 
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Az AGROSTAAR KB kft már energiát is termel
Agrostaar KB spol. sro. už produkuje energiu
2013-ban az eddigiekhez nem fogható változás állt be az AGROSTAAR 
KB kft életébe. A 2010-es évben elkezdett nagy beruházás eredménye-
ként tavasszal beindult a biogáz állomás, ami által az üzem újabb be-
vételi forrásra tett szert. Az állomás tulajdonképpen a szerves anyagok 
lebomlása során keletkezett energiát hasznosítja. Saját termékeket és 
melléktermékeket felhasználva villamos energiát termel. Konkrétabban 
a termőterületeken megtermett silókukorica, a gabonatisztító hulladé-
ka, az állattenyésztésben keletkezett trágya és trágyalé megfelelő keve-
rékét bizonyos technológiai feltételek betartása mellett bomlasztják és 
ennek eredményeként gáz (biogáz) keletkezik. Ez a biogáz a jól látható 
kupola alatt összegyűlik, majd innen szűrő- és hűtőberendezéseken 
keresztül egy robbanómotor üzemanyagát szolgálja. A motor egy 600 
kW/ó teljesítményű generátort hajt. Az ebből nyert elektromos áram 
egy kis részét az állomás felhasználja, nagy részét pedig egy transzfor-
mátor állomáson keresztül az elektromos műveknek adja el a cég. Még 
az év végéig beindul 
egy másik generátor 
is, ami 305 kW/ó-
val megnöveli az 
üzem teljesítményét. 
Az egész állomás 
automatizált, és csak 
szigorú biztonsági 
előírások betartása 
mellett működtet-
hető. Ez azt jelenti, 
hogy bármilyen 
üzemzavar esetén a 
generátor leáll és a 
keletkezett többletgáz egy fáklyában elég. 
A villanyáram termelése mellett keletkezik hőenergia is, aminek egy 
része felhasználódik a biogáz termelése során. A hőenergia nagyobb 
részét egy másik beruházás által a csirkeólak és a műhelyek fűtésére 
használja ki az üzem, ezzel helyettesítve nagy mennyiségű földgáz 
fogyasztását.
Az egész biogáz állomás jellegénél fogva környezetbarát, hiszen nagy-
kapacitású siló- , trágya- és trágyalétároló tartozik hozzá, ami a szigorú 
környezetvédelmi előírásoknak eleget téve épült. Az egész komplexum 
működését, az előírások betartását pedig rendszeresen ellenőrzik. Az 
állomás beindulásával közvetlenül 2 munkahely teremtődött, közvetve 
pedig kicsit stabilizálódott a már meglévő dolgozók helyzete, akiknek 
elő kell teremteni a megfelelő minőségű és mennyiségű alapanyagot a 
zavartalan energiatermelés érdekében.
Az AGROSTAAR KB kft egyéb részlegein pl. a növénytermesztésben a 
későn érkezett tavasz, a rendszertelen és időnként abnormálisan nagy 
mennyiségű csapadék, az ebből adódó betegségek és kártevők okoztak 
nagy fejtőrést. Ezek ellenére az elért eredmények az ott dolgozó szak-
emberek rátermettségét, helyzetfelismerő képességét, alkalmazkodó 
képességét dicsérik.
Az állattenyésztés területén is vannak előrelépések, fejlesztések. A 
kacsafarmon március elején a kiskacsa keltetés pontosan 50. évfordu-
lója alkalmából kis ünnepség keretén belül elevenítették fel a kezdetek 
nehézségeit, szép és még szebb emlékeket. Az összejövetelre hivatalo-
sak voltak az egykori, de már nem dolgozó munkatársak is.
A háztáji termékek (bontott csirke, kacsa, alma, barack, mák) sikere 
köszönhető az elkészített áru minőségének növelése mellett annak is, 
hogy a termékek rendszeresen jelen vannak a környező településeken 
szervezett vásárokon.
Az üzem a szakszervezettel együttműködve a dolgozók részére pihenés 
és szórakozásképpen 2 alkalommal szervezett kirándulást Budapestre 
színház-, múzeum-, galérialátogatás céljából. Ezen kívül helyi és a kör-
nyék kulturális, sport rendezvények támogatásával segíti a kikapcsoló-
dásra vágyók igényeinek kielégítését.
Az AGROSTAAR KB kft vezetősége ezúton kíván mindenkinek, békés 
karácsonyt, meghitt ünnepeket, családi körben történő feltöltődést, 
felkészülést az elkövetkezendő új évre.

Erdélyi Zoltán, igazgatói asszisztens

Tento rok nastala v Agrostaare doteraz nevýdaná zmena. V roku 
2010 začatá veľká investícia- výstavba bioplynovej stanice- bola 
dokončená a vďaka tomu spoločnosť má ďalší príjem. Bioplynová 
stanica je zariadenie, v ktorom sa biologickou fermentáciou skvášajú 
poľnohospodárske produkty. Kukuričná a trávna siláž je uskladnená 
v silážnych žľaboch a jedenkrát denne sa ňou napĺňa dávkovací 
zásobník. Ten v pravidelných intervaloch dávkuje siláž do fermentora, 
kde sa pôsobením baktérií generuje bioplyn. Ten sa zachytáva 
v plynových zásobníkoch, odkiaľ je dopravovaný do čistiaceho 
zariadenia. Po očistení je plyn vedený do kogeneračnej jednotky, kde 
sa jeho spaľovaním vyrába elektrická energia a teplo. Elektrická ener-
gia je dodávaná do rozvodnej siete vysokého napätia. Ešte tento rok 
štartujeme prevádzku ďalšieho generátora, zvýšime tak výkon stanice. 
Celá stanica je automatizovaná, a je prevádzkovateľná len pri 

dodržaní prísnych bezpečnostných predpisov. Pri 
hocijakej poruche generátor sa zastaví a bioplyn 
sa spaľuje v špeciálnej fakle. 
Okrem produkcie elektrickej energie sa 
vyprodukuje aj teplo, jednak sa to používa pri 
výrobe bioplynu, ale väčšina vďaka druhej 
investície je využitá na vykurovanie chlievov pre 
kurčatá a na vykorovanie dielní, s tým sa znižuje 
spotreba zemného plynu. 
Bioplynová stanica je šetrná k životnému 
prostrediu nakoľko veľkokapacitné zásobníky na 
siláž a na hnojivo spĺňajú všetky predpisy aj zo 

strany ochrany životného prostredia, dodržanie predpisov kontrolujú 
pravidelne a prísne. Pustením prevádzky vznikli dve nové pracovné 
miesta priamo a nepriamo vďaka nemu stabilizovali pracovné pozície 
ostatných zamestnancov, ktorí majú zabezpečiť dostatočné a kvalitné 
suroviny, aby bola zabezpečená nerušená produkcia elektrickej 
energie. 
Pri rastlinnej výrobe neskôr prichádzajúca jar, nepravidelné a 
niekedy abnormálne množstvo zrážok a tým spôsobené choroby robili 
vrásky odborníkom. Napriek týmto faktorom môžeme dosiahnutým 
výsledkom vďačiť dobre pripraveným zamestnancom, ktorí sa vedia 
dobre prispôsobiť vzniknutým situáciam. 
Aj pri živočíšnej výrobe sme sa rozvíjali. Malou oslavou sme si 
pripomenuli s terajšími aj bývalými zamestnancami 50 výročie 
založenie kačacej farmy. 
Predaj z dvora (kurčiat, kačíc, jabĺk, broskýň, maku) je veľmi úspešný 
aj vďaka rôznym jarmokom, kde sa vyskytuje možnosť predaja a 
propagácie domácich výrobkov. 
Firma spolu s odborovým zväzom organizovala dvakrát výlet do 
Budapešti, návštevu divadla, galérie, múzea. Okrem toho spoločnosť 
podporuje aj rôzne kultúrne a športové podujatia. 
Vedenie Agrostaar KB touto cestou chce popriať každému šťastné a 
veselé Vianoce v kruhu rodín a príjemnú prípravu na nasledujúci rok. 
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Leader pályázatok a régióban 
Leader projekty v regióne

Megkezdődött a 2007-2013-as programozási időszak utolsó 
előtti projektjeinek megvalósítása. Az Öreg-Feketevíz Helyi 
Akciócsoport (HACS) hat faluja – Felsőszeli, Alsószeli, Királyrév, 
Vezekény, Tallós és Pozsonyeperjes – tovább szépül a Leader 
Program keretében.
Királyrévben a járdákat újítják fel a jövő évben. Az első sza-
kaszban - ami több mint 73 000 euróba kerül majd - a hídtól 
egészen az Alsószeli felé vezető főút mentén. Majd a temp-
lomtól a temetőig építik át a járdákat. Az utolsó kiírásban 
még 79 000 euróért pályázhattak a községek. Királyrévben 
a futballstadion lelátójának felújítására kértek támogatást. 
Jelenleg késik az új vidékfejlesztési program előkészítése a 
2014-2020-as programozási időszakra. A mostani állás szerint 
leghamarabb 2015-ben kezdődhet az új pályázatok kiírása.
Az Öreg-Feketevíz és a Dudvág Helyi Akciócsoport - (huszon-
hat tagja van, tizenkét település: Alsószerdahely, Kismácséd, 
Tósnyárasd, Feketenyék, Taksony, Kosút, Vága, Vízkelet, Gány, 
Nagymácséd, Kajal, Hidaskürt és tizennégy vállalkozó, illetve fizikai 
személy) - regionális védjegy létrehozásán is dolgozik. A tervek 
szerint már jövőre forgalomba kerülhetne a védjegy, melynek 
elsődleges célja a helyi termékek népszerűsítése. A Via Bohemica 
projekt keretében feldolgozzák az egykori kereskedelmi útvonal 
történelmét, létrehoznak egy regionális védjegyet, meghatározzák 
a védjegy odaítélésének feltételeit. A Via Bohemica Prágát és Budát 
kötötte össze a 14. században, az útvonal a projektben részt vevő 
régiók – az Öreg-Feketvíz, a Dudvág és 
a csehországi Moravský Kras – területén 
keresztül vezetett. A pályázat magába 
foglalja a régióbeli, védjegyet használó 
termékek propagációját – kiadványokkal, 
televíziós reklámokkal, kiállításokon való 
szerepléssel, rendezvényekkel. Szlováki-
ában hat ilyen védjegy van forgalomban. 
Csehországban huszonkét régió használ 
védjegyet, amely arra szolgál, hogy az em-
berek tudatosítsák, hogy a helyi termékek 
jó minőségűek, hogy azokat a készítmé-
nyeket vásárolják, amik nálunk készülnek. 
Nemcsak termékek, hanem szolgáltatások 
is használhatják a regionális márkajelzést. 
Az egyes termékeknek és termelőknek tel-
jesíteniük kell az alapvető előírásokat, vala-
mint az egyediség feltételeit. A közös véd-
jegy legfőbb előnye a közös marketing. Az 
elsőként jelentkező vállalkozók februárban 
vehetik át a védjegyeket, teljesen ingyen. A 
helyi akciócsoport illetékesei a napokban döntenek a védjegy végső 
formájáról. A vállalkozók egy termékre, vagy a termékek csoportjára 
kérhetnek védjegyet. A közös védjeggyel hatékonyabban tudnák 
népszerűsíteni a régió vállalkozóinak termékeit és szolgáltatásait. 

(bartalos,  juhos)

Začala sa realizácia predposledných projektov programovacieho 
obdobia 2007-2013. Šesť obcí (Horné Saliby, Dolné Saliby, Kráľov 
Brod, Vozokany, Tomášikovo, Jahodná) Miestnej akčnej skupiny Stará 
Čierna voda sa ďalej zveľadujú vďaka programu Leader. 
V Kráľovom Brode z programu budúci rok rekonštruujú chodníky. V 
prvej fáze, z 73 000 eur čaká rekonštrukcia chodníka od mosta celú 
Salibskú ulicu. V druhej fáze bude robený chodník od kostola až po 
cintorín. V poslednej výzve sa obce mohli ešte uchádzať o 79 000 eur. 
V Kráľovom Brode žiadali peniaze na vynovenie tribúny futbalového 

štadióna. Momentálne 
mešká príprava nového 
programu vidieckeho 
rozvoja na programovacie 
obdobie 2014-2020. Podľa 
terajšieho stavu nové výzvy 
budú zverejnené najskôr v 
roku 2015. 
Miestna akčná skupina 
Stará Čierna voda a 
Miestna akčná skupina 
Dudváh (má 26 členov, 
z toho 12 obcí – Dolná 
Streda, Malá Mača, 
Topoľnica, Čierna Voda, 
Matúškovo, Košúty, 
Váhovce, Čierny Brod, 
Gáň, Veľká Mača, Kajal, 
Mostová a 14 podnikateľov, 
či fyzických osôb) 
pracuje na vyhotovení 

regionálnej značky. Podľa plánov by sa mohla regionálna značka 
dostať do obehu už budúci rok. Jej prvoradým cieľom bude propagácia 
miestnych produktov. V rámci projektu Via Bohemica spracovali 
históriu významnej starobylej obchodnej cesty, vytvoria regionálnu 
značku, a stanovia podmienky udeľovania regionálnej značky. 
Starobylá obchodná cesta spájajúca Prahu s Budínom, viedla územím 
projektových partnerov – MAS Stará Čierna voda, MAS Dudváh a 
MAS Moravský Kras. 
V projekte je zahrnutá propagácia (publikácie, TV reklama, účasť na 
veľtrhoch, akcie) výrobkov označených regionálnou značkou. 
Na Slovensku doteraz existuje 6 regionálnych značiek, v Čechách 
22. Regionálna značka by mala nabádať ľudí, aby kupovali miestne 
výrobky, aby ich upozornila na vysokú kvalitu domácich výrobkov. 
Regionálnou značkou budú môcť označiť aj rôzne kultúrne podujatia 
a služby. Produkty a výrobcovia budú musieť splniť stanovené 
podmienky. Najväčšou prednosťou regionálnej značky je spoločný 
marketing. Na začiatku sa hlásajúci podnikatelia budú môcť prevziať 
regionálnu značku už vo februári bezplatne. Práve v týchto dňoch 
sa rozhoduje o vizuáli značky. Podnikatelia môžu žiadať regionálnu 
značku na jeden tovar alebo na sériu tovarov. So spoločnou 
regionálnou značkou by mohli efektívnejšie propagovať miestne 
produkty a služby. 

Februárban az Öreg-Feketevíz Helyi Akciócsoport községeit látogatta 
meg Balogh Csaba, Magyarország szlovákiai nagykövete

Vo februári navštívil obce MAS Stará Čierna voda Csaba Balogh, 
veľvyslanec Maďarska v Slovenskej republike

13

Rév Mondó 2013Leader



Királyrévi monda – Nagy Ilona gyűjtéséből

Hun vót, hun nem vót, ét eccer egy 
király. Ez a király arrú vót nevezetes, 
hogy minden vagyonát eltíkozúta. 
Üres vót a kincstár de kiűrűt ám a 
magtár is. Uram királyom, má egy 
kenyírnek való búza sincs – jelentette 
a pék. A király tanácstalan lett de 
csakhama eszibe jutott hogy a Feke-
tevíz partján hatalmas kiterjedísű 
gabonafődeket látott. Portázásai 
során, itt szokott átkenyi a Ríven, 
Nem is híták ezt a rív körüli települíst 
máskípp mint Királyrív. Tüstént 
kiatta poroszlóinak a parancsot – 
lesöpörnyi minden pallást, átkutatnyi 
a kamrákot, ide hozzatok minden 
szem búzát amit csak talátok. 
Hiábo könyörögtek a szegíny em-
berek, hogy búza nékű íheznek 
majd, s mit vetnek fődecskíjükbe, a 
poroszlók meg se hallották. Sorba 
járták a kunyhókot és már ippen 
jelentenyi akarták a királynok, hogy 
minden szem a szekereken van, 

amikor az erdőszíli fák 
takarásábo még egy 
viskót pillantottak meg.
Odahajtottak a sze-
kerekkel, hát uramfia 
mit látnok ? Egy fiút, 
aki kosarábul tisz-
ta búzávó etette a 
galambokot, közben 
úgy tubíkút hogy azt 
hivén az ember, hogy 
beszíget velük. Nem is 
híták ezt a fiút máskípp 
mint Galamblelkű-
nek. Odacsalogatta a környíkrű 
az összes galambot. A poroszlók 
evettík a kosarát, de a fiú gyorsan 
tenyeribe zárt néhány magot, hogy 
legalább a beteg fiókáknak jusson. 
Ám az egyik poroszló észrevette. 
Ustorát megsuhogtatta és a magok 
a fődre hullottak, a galambok meg 
huss főröpűtek. Nem szátok messzi-
re csak a szekerekre. Megmártották 

csőrüköt a búzarakásbo 
és eröpütek – minhta 
egy nagy szürke fölhő 
kúszott vóna, és leresz-
kettek a szántófődre. 
Csőrükbű odaejtettík a 
magot, sietve bekaparták 
hogy emberi szem még 
csak ne is láthossa. És a 
szürke fölhő szát oda-
vissza, oda-vissza, mire 
a poroszlók észbe kaptak 
a szekerek má kiürűtek. 
Üres kézze nem mertek a 

király elí járúnyi, inkább ebujdostak.
A következő év nyarán mindenki 
nagyon ecsudázozott aki a rév felé 
járt. Nem csak a fődeken, hanem a 
kunyhók körű is aranyló búzatenger 
ringott. Íletre ketek a fődbe kapart 
búzaszemek. Hogy mi lett a királlyó? 
Elatta a koronáját is, és anníkű má 
nem is király a király, így az emberek 
ekergettík.

Mikor holdanyó előbukkant az égen, 
olyat látott amitű a nagygazdáné 
menten gutaütíst kapott vóna.
 -Hát a Katica- a nyomorút, a szegíny 
akinek még rendes ruhára se teet, ott 
űt a Feketevíz partyán. Bíz az nem 
egyedű, hanem ippen a nagygazdáné 
fiávo. Titkút szerelmük rígóta lángút- 
de ki hallott ilyet, hogy egy kódus 
szemet merjen vetnyi a falu leggazda-
gabb emberének a fiára.
-Lehet, hogy máshun má megesett az 
ilyen, hogy nem a főd a fődhöz háza-
sodik, de itt Királyrévbe ez nem lesz 
- forrt a míreg a nagygazdánéba.
 - Semmijük sincs ,csak níhány bokor 

krumpli, de az se fehéret virágzik 
mint a többié hanem lilát. Valami 
vándortú kapták. Hát pont ilyen 
vót Katica is, más mint a többi. 
Líptiben táncolt a dereka, arany haja 
a bokaját verdeste. A gazdalegíny 
már csontá fogyott titkút epekedísibe. 
Nem evett, nem aludt. Ezírt hát 
ehatározta, hogy dűlőre viszi a dógot. 
Segedemükre vót a közegő pünkösd, 
annak is a hagyományo, hogy a pap 
megáldja az eggyüttjáró fiata párok 
szerelmit. Ilyenkor a fiata lánynok és 
a fiúnak egyforma virág van kiűz-
ve, ez a együvé tartozás jelkípe. El 
is írkezett a várvo várt idő mikor a 

szentmisén a párok ott álnok elő, hát 
lássotok csudát. Mire a pap odaír 
az emberek takarásábú még egy pár 
siet az áldásér. A lány hajábo mint 
gyémántkű meleg fínnyel ott virít a 
lila krumplivirág. A legíny a kebelin 
viseli. A pap ípp odaírt áldásávó s 
mondhatom nem fukarkodott.
 - A nagygazdáné hideglelősen va-
cogtatta fogait – jaj szó nem hang-
zott csak a szájo színe vát eggyé a 
krumplivirágéva.
A falu nípe megbabonázvo nízte a 
fiatalokat , akik elindútak a még ki 
nem taposott úton a boldogság felé.

Galamblelkű

Krumplivirág
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Az idei esztendőben is fociztak a szlovákiai polgármesterek
Aj v tomto roku hrali futbal starostovia Slovenska

A szlovákiai 
polgármes-
ter váloga-
tott ezüstér-
met szerzett 
a 2012. má-
jusában a 
lengyelor-
szági Európa 
bajnoksá-
gon. 
Az idei 
esztendő-
ben is több 
mérkőzést 
játszottak a 
polgármes-
terek. A Jaslovské Bohunice régió csapata, amelyet jó néhány 
környékbeli polgármester is erősít, több barátságos mérkőzést 
játszott Nagyszombat megyében. 
2013. szeptember 13- án Luhačovicén (Csehország) Csehország 
és Szlovákia polgármestereinek válogatottja mérte össze erejét 
egy barátságos mérkőzés keretén belül. Az eredmény ismét 4-1 –
es győzelmet hozott a cseh válogatott számára, úgymint egy éve 
a lengyelországi EB döntőjében. Pedig a zuhogó esőben a szlovák 
válogatott a 70. percig tartotta a gólnélküli eredményt, de utána 
jobbnak bizonyult az ellenfél. A szlovák válogatott kapuját Racsko 
Pál, Királyrév polgármestere védte. A galántai és a dunaszerda-
helyi járásból a válogatott keret tagjai voltak még Juhos Ferenc 
Nádszeg, Gőgh Ferenc Nagyfödémes, Tóth Ernő Nagyudvarnok, 
Šúry Ľuboš Dolná Streda, Nemeček Tomáš Pusté Sady, Súkeník 
Roman Zemianske Sady polgármesterei. Természetesen nem 
hiányozhatott a keretből Tóth Géza (Zsigárd) gyúró sem. 
2013. november 15-én Martinban érdekes tornát rendezett az 
AVS szervezet, amely az önkormányzatok képzésében tevékeny-
kedik. Első alkalommal rendezett fedett pályás futballtornát, 
amelynek résztvevői a nyugat-, dél illetve a kelet-szlovákiai pol-
gármesterek voltak, valamint a rendező csapat. A tornát a nyugat-
szlovákiai csapat nyerte, amely három mérkőzésen csupán egy 
gólt kapott. A csapat kapusa ismét Racsko Pál, Királyrév polgár-
mestere volt. A környék polgármesterei közül még a csapat tagjai 
voltak Tóth Ernő Nagyudvarnok, Nemeček Tomáš Pusté Sady, Šúry 
Ľubos Dolná Streda polgármesterei illetve Tóth Géza gyúró. 

(VP)

Na majstrovstvách 
Európy starostov a 
primátorov, ktoré sa 
konali 15- 20. mája 
2012 v meste Tychy v 
Poľsku, reprezentácia 
Slovenska získala 
striebornú medailu.
Aj v tomto roku 
starostovia odohrali 
viaceré zápasy. 
Mužstvo regiónu 
Jaslovské Bohunice 
- toto mužstvo 
posilnili aj viacerí 

starostovia z okolia - odohralo množstvo priateľských zápasov na 
území Trnavského kraja.
Dňa 13. septembra 2013 v Českej republike v meste Luhačovice 
na priateľskom zápase si zmerali svoje sily reprezentácie Českej 
republiky a Slovenskej republiky. Výsledok 4:1 pre domáce mužstvo 
je rovnaký výsledok, ako pred rokom vo finále na Majstrovstvách 
Európy primátorov a starostov v Poľsku. V silnom lejaku slovenská 
reprezentácia držala až do sedemdesiatej minúty bezgólový 
remízový stav, ale napokon súper ukázal svoju silu. Bránu slovenskej 
reprezentácie bránil Pavel Racsko, starosta z Kráľovho Brodu. Ďalšími 
členmi reprezentačného výberu z okresov Galanta a Dunajská Streda 
boli František Juhos z Trstíc, František Gőgh z Veľkých Úľan, Ernő Tóth 
z Veľkých Dvorníkov, Ľuboš Šúry z Dolnej Stredy, Tomáš Nemeček z 
Pustých Sadov, Roman Súkeník zo Zemianských Sadov a masér Gejza 
Tóth zo Žihárca.
Dňa 15. novembra 2013 v Martine spoločnosť AVS, ktorá pôsobí v 
oblasti vzdelávania samospráv, zorganizovala zaujímavý halový 
futbalový turnaj. Prvýkrát zorganizovali halový turnaj, kde účastníkmi 
okrem organizátorov boli mužstvá starostov zo západného, stredného 
a východného Slovenska. Turnaj vyhralo mužstvo západného 
Slovenska, ktoré počas troch zápasov inkasovalo len jeden gól. V bráne 
mužstva opäť stál Pavel Racsko, starosta obce Kráľov Brod. Členmi 
výberu západu boli aj starostovia z okresu Galanta a Dunajská Streda, 
Ernő Tóth z Veľkých Dvorníkov, Tomáš Nemeček z Pustých Sadov, 
Ľuboš Šúry z Dolnej Stredy a masér Gejza Tóth zo Žiharca. (VP)

2013.11.15- Martin

2013.9.13 Luhačovice 3.
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XVII. Borkóstoló

Elismerés a munkáért

XVII. Ochutnávka vína

Vďaka za vykonanú prácu 

A helyi kiskertész szervezet vezetősége 2013. február 23-án, XVII. alka-
lommal szervezte meg a hagyományossá vált borkóstolót. A borosgazdák 
nagy örömünkre 21 fajta fehérborral és 17 fajta vörösborral neveztek be a 
versenybe. 
A bevált régi szokás szerint közönségszavazás által született meg az ered-
mény. 

A borkóstoló népszerűsége folyamatosan növekszik, a rendezvényünket 
igyekszünk kultúrműsorral színesebbé tenni. Az éneklőcsoportok, citera-
zenekar fellépése mellett idén Ivány Árpád nótaénekes gondoskodott a jó 
hangulatról. 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a borosgazdáknak, támogatók-
nak és a közönségnek, hogy támogatják a rendezvényt és bízunk a további 
együttműködésben, hogy a jövőben is folytatni tudjuk ezt a hagyományt.

Vadkerti Tibor
a szervezte elnöke 

Miestna organizácia záhradkárskeho zväzu organizovala 23. februára už po 
17. krát tradičnú ochutnávku vína. Vinári do súťaže prihlásili 21 druhov bieleho 
vína a 17 druhov červeného. Vína hodnotilo publikum. 

Podujatie, ktoré sa teší čoraz väčšej obľube, sa snažíme spestriť kultúrnym prog-
ramom. V tomto roku okrem miestneho spevokolu a citarového zboru vystúpil 
aj Ivány Árpád, ktorý so svojim spevom zabezpečil skvelú náladu. 
Aj touto cestou by sme chceli poďakovať vinárom, sponzorom, publiku za 
podporu, a veríme, že sa aj budúci rok budeme môcť stretnúť na tomto 
podujatí.  

Királyrév község önkormányzata a pedagógusnap alkalmából 
emlékplakettet adományozott Hajduk Juliannának, a zeneokta-
tásban folytatott aktív pedagógusi 
munkájáért. Az elismerést Racsko 
Pál polgármester és Hirka Dušan 
alpolgármester adták át. 
A község kultúrházában 2001 szept-
emberétől folyik Hajduk Julianna 
vezetése mellett zongoraoktatás, 
akihez már Nádszegre is jártak 
tanítványok Királyrévből.
„Ebben a mai rohanó világban, ahol 
a gyerekek életében a számítógépé 
és a televízióé a főszerep biztatni 
kell őket a szépre és a jóra a zené-
lésre. Remélem mindig jönnek majd 
újabb és újabb gyerekek akik sze-
retnének zenét tanulni, zongorázni. 
Ezzel örömet szereznek maguknak 
és másoknak is. Mert zenélni öröm“ 
- mondta Hajduk Julianna.

Schnábelt Dóra

Pri príležitosti Dňa učiteľov samospráva obce venovala pamätnú 
plaketu Julianne Hajduk za prácu vykonanú v oblasti výučby hudby. 

Uznanie odovzdal starosta obce 
Pavel Racsko a jeho zástupca 
Dušan Hirka. 
V miestnom kultúrnom 
stredisku výučba klavíra 
prebieha od roku 2001 pod 
vedením Julianne Hajduk, ku 
ktorej predtým už chodili deti 
do Trstíc. 
„V dnešnom unáhlenom svete, 
keď v živote detí hrajú hlavnú 
úlohu počítače a televízia, treba 
ich nasmerovať ku kráse hudby. 
Dúfam že vždy budú deti, ktoré 
budú naklonené k hudbe, a tým 
urobia radosť sami sebe a aj 
ostatným, lebo hrať na nástroji 
je radosť” – povedala Julianna 
Hajduk. 

Nyertesek fehérbor kategóriában:
1. Lencse Tibor - 714 pont
2. Borsányi Ferenc - 697 pont
3. Agrimpex Nádszeg - 669 pont
4. Jancsó István - 659 pont
5. Lencse Tibor - 654 pont

Nyertesek vörösbor kategóriában:
1. Borsányi Ferenc - 617 pont
2. Szőlősi pincészet - 597 pont
3. Gujdan Ferenc - 594 pont

Víťazi v kategórii bielych vín :
6. Lencse Tibor - 714 bodov
7. Borsányi Ferenc - 697 bodov
8. Agrimpex Trstice - 669 bodov
9. Jancsó István - 659 bodov
10. Lencse Tibor - 654 bodov

Víťazi v kategórii červených vín:
4. Borsányi Ferenc - 617 bodov
5. Szőlősi pincészet - 597 bodov
6. Gujdan Ferenc - 594 bodov
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Megyei választások eredménye

Megújult a Szentháromság szobor Zrekonštruovali sochu Svätej Trojice
A Szentháromság szobrot 1869-ben Kocsis Mihály és neje Puskás 
Judit állíttatta. A szoborcsoport egy magas oszlopra van helyezve, 
korinthoszi oszlopfőjét puttó dombormű díszíti. Mivel az iskola előtt 
áll, régente az iskolás gyermekek a szobor előtt elmenve így köszön-
tötték a Szentháromságot: „Imádlak, áldalak szüntelen Szenthárom-
ság egy Isten“
A felújítást 2013 májusában a királyrévi felmenőkkel rendelkező 
Cséfalvai Kázmér nagyfödémesi kőfaragómester és társai kezdték el 
az önkormányzat megbízásából. A történelmi viharokat átélt szobor, 
ami 144 éve falunk jelképe, most jelezte, hogy szüksége van a meg-
maradása érdekében segítségre. A nagy forgalom miatt a szobor 
tartóoszlopa megrepedezett, veszélyeztette az arra haladókat és az 
iskolásokat. A felújítás több szakaszban zajlott. A szoborcsoport hi-
ányzó részeinek pótlása, oszlop renoválása és az alap megerősítése. 
A munkálatok 2013 október végére fejeződtek be. 
Reméljük, hogy a szobor örökre falunk jelképe marad.

Megyei választások eredménye – Nagyszombat Megyei 
Önkormányzat
Výsledky volieb do Trnavského samosprávneho kraja
Részvételi arány országosan 20,11 % - volebná účasť na 
Slovensku
Részvételi arány a megyében 17,46 % - volebná účasť v 
Trnavskom kraji
Részvételi arány a Galántai járásban 17,93 % - volebná účasť v 
okrese Galanta
Részvételi arány a községben 22,63 % - miestna volebná 
účasť 

Megválasztott képviselők a Galántai járásból - Zvolení 
poslanci z Galantského okresu
Berényi József (SMK- MKP) 4671 szavazat –počet platných 
hlasov
Krisztián Forró (SMK– MKP) 3698 szavazat- počet platných 
hlasov 
Gábor Gál (MOST – HÍD) – 3608 szavazat- počet platných 
hlasov 
László Biró (SMK-MKP) – 3576 szavazat- počet platných hlasov 
Gergely Agócs (SMK-MKP) 3136 szavazat- počet platných 
hlasov 
László Pék (SMK-MKP) 3126- szavazat -počet platných hlasov 
Ervin Chomča (MOST-HÍD ) 3050- szavazat - počet platných 
hlasov 

Királyrévi eredmények – Výsledky volieb do Trnavského 
samosprávneho kraja v Kráľovom Brode

Megyei elnökjelöltekre leadott voksok száma – Počet 
odovzdaných hlasov na predsedu samosprávneho kraja
1. Berényi József (SMK-MKP) - 156
2. Tibor Mikuš (független) - 10
3. Nagy József (MOST-HÍD) - 41
4. Jozef Ravasz (visszalépett a választások előtt) - 0
5. Andrej Richnák (ND) - 1
6. Ivan Uhliarik (KDH, SDKÚ – DS) - 5
Második kör - Druhé kolo 
Részvételi arány községünkben: 30,84 % - miestna volebná 
účasť 
1. Berényi József - 289
2. Tibor Mikus - 5

Sochu Sv. Trojice dali postaviť v roku 1869 Mihály Kocsis a jeho 
manželka Judit Puskás. Súsošie je umiestnené na stĺpe. Rekonštrukciu 
začal v máji tohto roku kamenár, Kázmér Cséfalvai z Veľkých úlan - 
ktorý mal predkov z Kráľovho Brodu- na objednávku samosprávy. 144 
ročnú sochu už bol najvyšší čas zrekonštruovať. Kvôli hustej premávke 
vznikli na pilieri pukliny, ohrozoval okoloidúcich. Rekonštrukcia 
prebiehala vo viacerých intervaloch. Doplnenie chýbajúcich častí, 
renovácia stĺpu, posilnenie základu. Práce dokončili koncom októbra. 
Dúfame, že socha bude 
navždy symbolom našej 
obce. 

Schnábelt Dóra

Képviselőjelöltekre leadott szavazatok 
száma községünkben –
Počet odovzdaných platných hlasov 
v obci 
1. Gergely Agócs (SMK-MKP) - 174
2. József Berényi (SMK-MKP) - 158
3. László Biró (SMK-MKP) - 96
4. Boris Brunner (MOST – HÍD) - 25
5. Zuzana Csadyová (MOST – HÍD) - 57
6. Pavol Doval (SMER – SD) - 6
7. Krisztián Forró (SMK-MKP) - 95
8. Zoltán Forró (MOST – HÍD) - 43
9. Gábor Gál (MOST – HÍD) - 70
10. Júlia Gálová (SMER – SD) - 6
11. František Gőgh (ND) - 5
12. Bystrík Horváth (SNS) - 1
13. Mikuláš Horváth (SMK-MKP) - 57
14. Ervin Chomča (MOST – HÍD) - 55
15. František Juhos (MOST – HÍD) – 78 
16. Ladislav Klempa (KSS) - 1
17. Peter Kolek (KSS) - 1
18. Róbert Korec (KDH, SDKÚ – DS) - 2
19. Slávka Kramárová (SNS) - 2
20. Adrián Macho (SaS, OKS) - 1
21. Miloš Majko (Zmena zdola, DÚ) - 0
22. Jozef Nagy (független) – 42
23. Michal Nagy (SModS) - 1
24. Zsolt Oros 38 (MOST – HÍD) - 20
25. Gábor Pallya (ND) - 4
26. László Pék (SMK-MKP) - 78
27. Stanislava Režnáková (SNS) -1
28. Roman Súkeník (SMER – SD) - 1
29. Roland Szekera (NOVA) - 0
30. Ľuboš Šúry (SMER – SD) - 1
31. Milan Vlček (ĽS-HZDS) - 1
32. Ružena Vongrejová (NOVA)- 0
33. Vladimír Vranovič (SMER – SD) - 0

Harmonogram 
separovaného  

zberu - rok 2014
Kráľov Brod, Slovenské 

Pole, Máčonáš
Az osztályozott  

szemét begyűjtésének 
időpontjai a 2014-es 

évben
Királyrév, Úrföld,  

Mácsonyás

17. január 18. júl
21. február 15. august
21. marec 19.september
18. apríl 17.október
16. máj 21.november 
20. jún 19.december
/tretí piatok v mesiaci/
/a hónap harmadik péntekje/

Triedia sa:  Osztályozott hulladék:
odpady z plastu PET - flakon
odpad z papiera papír
odpady zo skla üveg
odpady z textilu textil
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Portré - PortretBenes Gyula
Benes Gyula bácsi falunk egyik legidősebb embere. Fiatal 
korára visszaemlékezve sok keserű emlék él benne. A törté-
nelem fekete korszakai. A második világháborút gyerekként 
élte meg, átélve annak minden keservét. A levente kiképzést 
a zsigárdi gyakorlótéren, a rettegést, hogy elhurcolják.
És eljött az 1947-es év, a deportálás éve. Katonák vették 
körül a falut február havának 19. napján. Havat söpört a szél 
-200C-ot mutatott a hőmérő mikor értük jöttek - érte és apjá-
ért. Vonakodtak, de a rájuk szegezett puska megtette hatá-
sát. Teherautó vitte őket az állomásra és betömörítették őket 
a marhavagonokba. A királyréviek többen is (Balázs Géza, 
Gróf Ferenc, Deák Pista) a Žatec járásbeli Veľká Černocra 
kerültek. Ám a lélek nem nyugodott. Honvágytól hajtva két 
hónap után Takács Ferenccel hazaszöktek. Innentől űzött 
vadként bujdosás volt a dolga, a csendőrök keresték. Már 
eközben a falunkban is folyt a kitelepítés és félve az árulástól 
az egyik kitelepített csoporttal egy ruhásszekrénybe meg-
bújva Magyarországra szökött. Egy évig volt kint, de mivel 
illegálisan munkát nem kapott, már a rendőrségen is nyil-
vántartották. Számkivetett lett. Elhatározta bármi történik is, 
hazaszökik. Segítői az Ipoly folyót ajánlották, ahol sekélyebb 
részek is voltak. Megbújva a bokrokban bevárta az éjszakát. 
Bekúszott a vízbe – már nyakig ért a víz, de az agy diktált 
tovább-tovább. Mintha vasmarok szorította volna a szívét 
mikor a parton felhangzott a finánc sípja jelezve, hogy valaki 
szökésben van. S akkor meghallotta a lövéseket. Lebukott a 
vízbe s láthatatlan visszatért a partra. Másnap újra próbálko-
zott. Már nem számított semmi. Átért! Haza, haza! Itthon az 
élet visszatért a kerékvágásba. Azt, hogy pirkadattól sötétig 
becsülettel dolgozott egész életében, nem is nehezteli. Pe-
dig az állattenyésztés nem ismert vasárnapot és ünnepeket. 
Közben felépült a házuk is. 57 éve házastársak Julis nénivel, 
felneveltek három gyereket s ma már a dédunokának örül-
hetnek. Nyugdíjasként ketten csendes békességben éldegél-
nek s várják az időnként hazatérő szeretteiket. 

Pán Gyula Benes je jeden z najstarších obyvateľov našej 
obce. Pri spomínaní na jeho mladosť sa vynárajú veľmi trpké 
spomienky - čierne éry histórie. Počas druhej svetovej vojny bol 
ešte dieťaťom, ale chvíle hrôzy si stále veľmi dobre pamätá. 
Pripravu do Levente organizácie v Žihárci, strach o to, že ho 
deportujú.
Prišiel rok 1947, rok deportácie. 19. februára vojaci obklopili 
dedinu. Bolo -20 stupňov keď prišli preňho a pre jeho otca. 
Samozrejme nechceli odísť, ale keď im priložili pušku k hlave, 
boli bezmocní. Nákladným autom ich zobrali na stanicu a tam 
ich natlačili do dobytkových vagónov. Podobne ako viacerých 
z Kráľovho Brodu (Balázs Géza, Gróf Ferenc, Deák Pista) ich 
zobrali do Žateckého okresu, do Veľkeho Černocu. Túžba 
po domove však bola až natoľko obrovská, že s Ferencom 
Takácsom ušli. Odvtedy sa museli stále schovávať, hľadali ich 
policajti. Vtedy sa už v obci konala deportácia a zo strachu 
sa pán Benes schoval do skrine a utiekol s deportovanými do 
Maďarska. 
Strávil tam jeden rok, ale nakoľko tam bol nelegálne, ani prácu 
nedostal, a bol už registrovaný aj na polícií. Stal sa vyhnaným. 
Bol schopný za každú cenu utiecť domov. Nápomocníci mu 
odporučili rieku Ipeľ, kde boli aj plytšie časti. Schovával sa v 
kríkoch a po zatmení vstúpil do vody. Za krátky čas však počul 
píšťalu pohraničnej stráže, potom nasledovali výstrely, ale 
guľky ho našťastie minuli. Druhý deň sa opäť pokúsil, už ho 
nemohol nikto zastaviť. Podarilo sa mu preplávať rieku a utiecť 
domov. 
Doma sa pomaly život dostal do starých koľají. Celý život 
pracoval od svitania až do večera, ale nesťažuje sa, aj keď pri 
chove zvierat bolo treba pracovať aj cez víkendy a cez sviatky. 
Medzitým postavil dom. S pani Juliskou sú už manželia 57 
rokov, vychovali tri deti a teraz sa môžu tešiť aj na pravnúča. 
Žijú ako dôchodcovia a tešia sa na návštevy detí a rodiny. 

Nagy Ilona
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70 évesek
Czirák Gyula, Erdélyi Tibor,  
Györödi István, Kellerová Ľudmila, 
Kilacsko Hilda, Kollárik Margit,  
Morvay László,  
Sárkány Mária, Tóth Rozália 

75 évesek
Szabó Margit, Kubicsek Rozália, Kollárik 
József, Farkaš József, Kelemen Mária, 
Mészáros Rozália, Szabó Margit, Gróf 
Júlianna 

75 évesnél idősebbek
Benes Júlianna/76, Benes Erzsébet/76,  
Borbély Mária/76, Farkaš Vilma/76,  
Gombos Tibor/76,  Hirková Alžbeta/76,
Kosztolányi Júlia/76, Tóth Ferenc/76,  
Varsányi László/76,Benes Imre /77,  
Burdi Katalin/77, Krecsko Margit/77,  
Martinkovič Viola/77, Szabó Valéria/77,
Bede Imre /78, Czirák Aranka/78,  
Kilácsko Ignác/78, Medíková Zuzana/78,  
Nagy Irén/78, Varsányi Lajos/78
Deák Erzsébet /79, Kubovičová Anna/79,  
Papp Mária/79,Szalai Erzsébet/79,  
Szépe Rozália/79, 

80 évesek 
Borbély Margit, Kiss Katalin, Kubicsek 
Mária, Merva Mária, Szarka Gyula

80 évesnél idősebbek 
Bede László/81, Györödi Veronika/81, 
Laczko Matilda/81, Nagy Erzsébet/81, 
Balogh Júlia/82, Barczi János/82, Szüllő 
Mária/82, Bukovská Margita/83,  
Illényi Ilona/83, Simkó Irén/83,  
Szabó László/83, Benes Gyula/84,  
Laczkó István/84, Gombos Mária/85,  
Tóth István/85, Kilácsko Ilona/86, 
Pavlová Mária/87, Szabó Gyula/87,  
Tóth Margit /87,

96 éves  Medovarská Zuzana
97 éves  Balogh Magdaléna

Szívből gratulálunk és jó 
egészséget kívánunk!

Srdečne blahoželáme a prajeme 
veľa zdravia!

Fohász az 
öregekért 

Adj ég napsugarat,
mi melengeti tested,
áldás legyen a napod
s vidám a lelked.

Adj ég még sok időt
sok-sok szeretetet,
aminek az idősember
még részese lehet.

Adj ég még sok évet
erőt, egészséget,
szerető családot
üdvözlő lelkeket.

Adj ég még álmokat
mik valóra válnak,
nyugdíjasainknak
sok-sok boldogságot !

Nagy Ilona
Királyrév, 2013. november 26.

Elhunytak – Opustili nás
Pelikán Otília/76 - 2012.december 17.
Racsko Pál/73 - 2012. december 27.
Rózsa Anna/81 -2013. január 28.
Deák István/48 – 2013. március 10.
Földi László/78 -2013.április 4.
Balogh György/75 – 2013.június 30
Androvics László/71 – 2013. július 2.
Katona Júlia/62 – 2013. augusztus 30.
Martinkovič István/81 – 2013. október 25.

A helyi temetőben helyezték örök nyugalomba volt 
királyrévi lakosokat.
Bývalí občania ktorí boli pochovaní v Kráľovom Brode. 
Bohus Karol /62

Megszülettek – Naše novorodeniatka 
2012. december 24. Bábicsová Emma
2012. december 26. Szeles Kornélia Zsuzsanna
2013. február 3. Šárköziová Michaela
2013. április 27. Borsányi Jázmin
2013. május 3. Ďuričko Noel
2013. június 21. Negyedi Noémi
2013. november 1. Pelikán Krisztofer

Kimondták az igent – Manželstvo uzavreli
Szabo Tamás – Lencse Klaudia
Racsko Pál – Lovász Anita
Erdélyi Csaba – Forró Katalin
Kubovič Erik - Mikuš Katalin
Csifári Ferenc – Chudá Karina
Takáč Zsolt - Vízi Mária

Rév Mondó, Királyrév polgárainak lapja, XI. évfolyam, 2013. december. A kétnyelvű lap 650 példányszámban jelenik meg. 
Kiadja a Királyrévi Községi Hivatal, szerkesztőbizottság elnöke: PhDr. Racsko Pál, a község polgármestere

Szerkesztő: Mgr. Balogh-Juhos Melinda
Grafikus-tördelő: Orbán Péter – Zoxó Press, Nyomja a dunaszerdahelyi Valeur nyomda
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