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Rumunský
futbalový
tím

Kukorica legendája
Délen történt, nagyon, messze,
Ahová költözik a fecske.
Nádfedeles kicsi házban,
Anyóka élt magányában.

Obecný deň - citarový
súbor

Egy reggelen, hogy felébredt,
Kertjében új növényt lelt.
Öntözgette, kapálgatta,
Csak úgy nőttaz istenadta.
Levél tövén, jaj mit látott,
Aranyhaj nőtt zöld pólyából.
Harmat mosta, ő fésülte,
Gyermekeként becézgette.
Kukorica cső volt, nem sejtette,
Közben az idő barnára festette.
S mikor könnye hullott reája,
Kipattant egy tündér lányka.
Csoda történt, ez nem álom,
Lett egy pici kisleánya.
S mire a nap újra ébredt,
Száz mag hullott szerteszéjjel.
Ilona Nagyová

Neúctiví...
Keď chodíš po svete a vraciaš sa domov, približuješ sa ku
Kráľovmu Brodu, cítiš ten neopísateľný pocit, tú nezištnú radosť- prišiel si domov. Toto je tvoja rodná obec! Poznáš všetkých a každého vieš s úsmevom pozdraviť. Keď sa úprimne
a ľudsky porozprávaš so známymi ako keby ti spadol kúsok
bremena z duše. Je krásne, že tu žiješ !
Si zamyslený ale zrazu sa opäť stretneš s realitou dneška.
Neďaleko od teba je skupinka cyklistov, ktorí si myslia, že celá
cesta patrí len im. Oni nedbajú na pravidlá a predpisy a úplne
zmeravieš od slovnej zásoby, ktorou bez akejkoľvek hanby komunikujú medzi sebou.
Bohužiaľ, stále častejšie sa stretávaš s rôznymi neadekvátnymi spôsobmi nášho každodenného bytia. Vidíš na ihrisku detí

Súťaž
vo varení
gulášu
doničené lavičky, poškodené schodíky kĺzačiek a pod starými
vŕbami, ktoré by nám mali poskytnúť počas slnečných dní
trošku tieňu, rozbité poháre a fľaše.
Zoznam zničených vecí je nekonečný. Ráno prídeš na autobusovú zastávku, včera bola impozantne vynovená a zrekonštruovaná a dnes je celá domaľovaná - „čierne grafity“. Pod
rúškom tmy poškodia aj autá a bicykle! Prosím, pokúsme sa
chodiť viac s otvorenými očami a snažme sa upozorniť na týchto jedincov, ktorí uznávajú len vlastné zákony.
Je pravdou, že tento nový svet je iný ale život má predsa aj
svoje nepísané mravné zákony.
Existuje aj úcta a čestnosť! Keď sa považujeme za človeka,
mali by sme podľa toho aj žiť!
Ilona Nagyová
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Práca v pozadí...

Rok 2007 je rok po komunálnych voľbách. Ako vo väčšine obcí
v Slovenskej republike aj v obci
Kráľov Brod po voľbách do miestnej samosprávy sa objavili v obecnom zastupiteľstve nové tváre
a noví ľudia.
Sú to občania, ktorí sa rozhodli
zobrať na seba bremeno a zodpovednosť. Zodpovednosť za občanov a za obec. Ich mandát je na
štyri roky a za tie štyri roky budú
musieť vynaložiť maximálne úsilie
na rozvoj a v prospech obce Kráľov Brod.
Rok 2007 bol rokom plnej administratívnej práce, takzvanej
práce v pozadí. Táto práca je tá
najdôležitejšia z pohľadu rozvoja
obce ale zároveň táto práca je najnevďačnejšia, nakoľko vyžaduje
vynaloženie maximálnej energie,
výkonu a opticky nie je viditeľná
pre obyvateľstvo.
V roku 2007 oproti predchádzajúcim rokom bolo vykonaných
menej prác viditeľných a hmatateľných ľudskými zmyslami. Medzi
uskutočnené akcie môžem zaradiť
výstavbu prístrešku pred domom
smútku na miestnom cintoríne,
zbúranie starej fary, začiatok výstavby hrádze v intraviláne obce
a vydanie knižky o obci Kráľov

Brod.
Naša
hlavná činnosť bola
zameraná
na úlohy,
ktoré sú
dôležité
pre ďalší
rozvoj.
Jednoducho povedané,
vykonávali
sa administratívne
úkony.
O b e c
zakúpila
pozemky
aby sme
mohli vysporiadať majetkovoprávne vzťahy okolo športového
areálu, zhotovili sa štúdiá na vybudovanie protipovodňových hrádzí
v intraviláne obce. Pripravili sa
materiály na vybudovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd.
V štádiu rozpracovania sú materiály na výstavbu veterných elektrárni
v katastri obce a nie v poslednom
rade, vydáva sa stavebné povolenie na výstavbu nájomných bytov
v počte 23. V štádiu ukončenia je

Program
sociálneho a hospodárskeho rozvoja
obce.
Vymenované
materiály
človekovi,
ktorý nie
je znalý
v problematike
verejnej
a štátnej
správy
nič nehovoria ale
treba si
uvedomiť,
že bez ich prípravy a vypracovania nie je možné uskutočniť plány
a zámery, ktoré majú hodnotu viac
miliónov korún. Príprava projektov, geometrických plánov, územných plánov a materiálov potrebných k úspešnému odsúhlaseniu
projektu vyžadujú okrem ľudskej
energie, stotisícové finančné
prostriedky z obecného rozpočtu.
Pre rozvoj obce je dôležité vybudovanie kanalizácie odpadových
vôd, výstavba nájomných bytom

Pokojné prežitie Vianočných sviatkov, vel'a
zdravia a úspechov v novom roku 2008 praje

starosta obce Král'ov Brod a obecné zastupitel'stvo.

ale aj ochrana pred povodňovou
situáciou. Horeuvedené akcie
tvoria vlastne plán činnosti obce
a obecného zastupiteľstva na rok
2008. Ako som už konštatoval, tieto akcie sú miliónového charakteru, tieto financie obec z vlastného
rozpočtu by nebola schopná zabezpečiť a vyfinancovať. Snahou
obecného zastupiteľstva je zabezpečiť financovanie akcií z rôznych
fondov a zo štátnych dotácií.
V najbližších rokoch čakajú nás
veľké úlohy a stavby, ktoré v niektorých momentoch určite nám
znepríjemnia život ale konečný
efekt bude v prospech nás všetkých. Všetci chceme žiť v obci, kde
sa cítime príjemne a bezpečne.

Vážení občania!
Dovoľte mi aby som vám všetkým,
ktorí v roku 2007 ste vykonali prácu
v prospech obce Kráľov Brod a jej
obyvateľov, vyslovil poďakovanie.
Zvlášť ďakujem za šírenie dobrého mena obce Kráľov Brod členom
skupiny Fürgeujjak za postup do celorepublikovej finále v súťaži Bíborpiros szép rózsa, firme Agrostaar
KB s.r.o Kráľov Brod, ktorá v poľnohospodárskej súťaži TOP AGRO
v kategórii obchodných poľnohospodárskych spoločností hospodáriacich v produkčných oblastiach
skončili na 1. mieste v Slovenskej
republike a Bálintovi Grófovi, ktorý v behu na 300 metrov dosiahol
1. miesto na majstrovstvách republiky v hale, kde dosiahol osobný
rekord 39,59 sekúnd. Nezabudnime,
všetko čo robíme v prospech spoločnosti a v prospech druhých, robíme
aj pre seba. Ďakujem.
PhDr. Pavel Racsko, starosta obce

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Csaba Erdélyi
Alojz Farkaš
Ján Gockert
Dušan Hirka
Attila Lukács
Zoltán Mészáros
Julianna Mészárosová
Ing. František Szikura
Peter Varsányi

Komisie obecného zastupiteľstva:
Komisia výstavby a ekonómie
predseda: Alojz Farkaš,

členovia: Ing. František Szikura, Gabriela Szuhová.
Komisia ochrany verejného poriadku
predseda: Zoltán Mészáros,
členovia: Štefan Faragó, Ladislav Alföldi, Ladislav Szabó, Juliana Agócsová, Marta Mézesová.

Poľnohospodárska komisia a komisia pre
ochranu a tvorbu životného prostredia
predseda: Dušan Hirka,
členovia: Bartolomej Demeter, Jozef Polák
anna Bedeová.

Komisia pre telovýchovu, šport, kultúru
a vzdelanie
predseda: Attila Lukács,
členovia: Eleonóra Faragová, Ján Gockert, Imrich Morvay, Dorota Schnábeltová.
Komisia na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov
členovia: Alojz Farkaš, Ján Gockert, Ing. František Szikura.
Vykonávatelia občianskych obradov:
PhDr. Pavel Racsko, Ing. František Szikura
alojz Farkaš, Dušan Hirka.
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ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI AGROSTAAR KB s.r.o.
Rok 2007 bol v živote spol.
s.r.o. významným medzníkom.
Minuloročná jarná povodeň a extrémne suché počasie v tomto
roku nám významne zredukovali
výnosy v rastlinnej výrobe. Okrem prírodných živlov, bohužiaľ aj
vplyvy trhového mechanizmu mali
negatívny dopad na rastlinnú výrobu. Aj neplánované odstavenie dunajskostredského cukrovaru nás
donútilo priebežne zmeniť plány
tohto odvetvia. Museli sme prestať
s pestovaním jednej významnej
poľnohospodárskej rastliny t.j.
cukrovej repy. Rastlinná výroba
bola dlhé desaťročia významným medzníkom v hospodárstve
ako aj v živote našej obce. Takto
vzniknuté škody sme sa snažili
vykompenzovať zvýšením efektívnosti živočíšnej výroby. Intenzívna
obchodná činnosť nám umožnila
speňažiť 1 600 000 l mlieka, čo
zodpovedá cca.19 l/denná produkcia zvieraťa.
K tomu aby sme zachovali
pracovné miesta a nezvýšili počet nezamestnaných v našej obci
ako aj v živočíšnej výrobe, sme
museli pristúpiť na určité kompromisné riešenia. Výroba bravčového mäsa a hydiny je už dlhé
roky nerentabilná ale začlenením
rôznych inovačných programov do
technológie, sa nám podarilo zvýšiť kvalitu výrobkov tohto odvetvia

a vďaka zvýšenému dopytu sme
zachránili zamestnanie mnohých
našich pracovníkov.
Zníženie energetickej náročnosti poľnohospodárskej výroby si
žiada systematickú modernizáciu
technológie, strojov a zariadení.
Do vybudovania dojárenskej linky
sme investovali 10 miliónov korún.
Modernizácia strojového parku
rastlinnej výroby – zakúpenie obrábacích strojov, vysoko výkonných traktorov, dvoch zberačov
slamy zn. Jumbo za 2,7 milióna
korún, dvoch obilných kombajnov
za 4,8 milióna korún, nákup pásového traktora značky Challenger
s kompletným vybavením ťažných
aj závesných nástrojov značky
Top Down na obrábanie pôdy - si
žiadala ďalšiu investíciu v hodnote 10 miliónov korún. Prevádzkou
teleskopického nakladača od firmy
Caterpillar 330TH – v hodnote 2,4
milióna korún- sme výrazne znížili
spotrebu pohonných hmôt pri manipulačných prácach.
Aj v rámci ochrany životného prostredia sa udiali inovácie.
Na začiatku tohto roka sme dali
do prevádzky jednu veľkokapacitnú zbernú nádrž na dočasné
uskladnenie močovky. Táto nádrž
so svojimi parametrami vyhovuje
najprísnejším normám Európskej
únie. Celý projekt má hodnotu 1,7
milióna korún. V tomto programe

plánujeme aj modernizáciu silážnych skladov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou výroby bioplynu.
Do opravy infraštruktúry obidvoch
stredísk sme investovali viac ako
400 tisíc korún.
Naša spoločnosť podporuje a dotuje činnosť jednotlivých
umeleckých súborov a skupín ako
napríklad v rámci miestnej športovej organizácie fungujúci ženský
futbalový klub, miestnu a okresnú organizáciu Csemadoku.
Pomáhali sme aj pri renovovaní
lavíc miestneho kostola a aktívne
sme sa zapojili aj do organizácie
rôznych kultúrno-spoločenských
podujatí: spomienkový koncert na
pamiatku Attila Kaszása v Žihárci
a ďalšie.
Z uvedených faktov jasne vyplýva, že naša spoločnosť si len
vtedy dokáže udržať svoje ťažko
získané pozície v rámci trhového
hospodárstva ak každú korunu
z profitu investuje do modernizácie poľnohospodárskej výroby
a pritom racionálne dokáže využiť
ako finančnú, tak aj programovú
podporu EÚ.
Aj naďalej je veľmi dôležité aby
sme bez ťažkostí dokázali spolupracovať s miestnou samosprávou, bezodkladne riešili spoločné
sociálne, ekonomické, ekologické
problémy a plne sa zapojili do kultúrno – spoločenského života nie-

len obce ale aj celého regiónu.
Správnosť týchto myšlienok
len potvrdzuje hodnotiaca správa
Ministerstva poľnohospodárstva
– v rámci poľnohospodárskej súťaže TOP AGRO - ktorá našu spoločnosť aj v tomto roku začlenila
medzi popredné firmy, pôsobiace
v tomto odvetví národného hospodárstva. Naša spoločnosť získala
podľa dosiahnutých výsledkov za
rok 2006, v kategórii obchodných
poľnohospodárskych spoločností
hospodáriacich v produkčných
oblastiach 1. miesto v Slovenskej
republike.
Spoločnosť Agrostaar KB s.r.o.
je hlboko presvedčená o životaschopnosti poľnohospodárskej
výroby tohto regiónu a pomocou
moderných technológií sa jej podarí zvýšiť nielen produktivitu
práce ale aj životnú úroveň nášho
obyvateľstva.
Touto cestou sa chce poďakovať vedenie spoločnosti
každému zamestnancovi firmy
za celoročnú obetavú prácu,
partnerom firmy – pánovi starostovi, vedeniu samosprávy
a každému občanovi obce za
neodkladnú pomoc pri vykonávaní sezónnych prác. Prajeme
Vám pokojné a požehnané Vianoce!
Ing. František Szikura

Významné udalosti v živote
5.1.2007
14.1.2007
2.2.2007
3.3.2007		
3. – 4.3.2007
		
10.3.2007
18.3.2007
		
31.3.2007
30.3.2007 	
5.5.2007
2.6.2007 	
		
		
17.6.2007 	
		
7.7.2007
27.7.2007 	
		
		
23. – 27.7.2007
3. – 5.8.2007 	
		

Dom hier,
Výročná členská schôdza,
Karaoke,
Dom hier,
Pracovná porada, Ostrý
Grúň,
Dom hier,
Kladenie vencov –
spomienková slávnosť,
Dom hier,
Stavanie mája,
Dom hier,
Turistický pochod v Mariankách, návšteva zimného Štadióna v Bratislave,
Okresná súťaž ľudových
piesní v Čiernej Vode,
Obecné oslavy,
Vystúpenie speváckej skupiny ľudových piesní
Őszirózsa“ v Topoľovci,
Letný tábor,
Vzdelávanie dospelých
v Csopaku,

5.8.2007
		
		
		
11.8.2007 	
19. – 24.8.2007 	
		
29.9.2007 	
6.10.2007 	
		

Vystúpenie speváckej skupiny ľudových piesní Őszi
rózsa na obecných osla
vách v Dolnom Chotári,
Súťaž vo varení gulášu,
Hra na ľudových hudobných nástrojoch Tiszakécske,
Dom hier,
Hra na hudobných nástrojoch, Lukanyénye,

13.10.2007 	
Turistický pochod, Brezová
		
pod Bradlom,
27.10.2007 	
Súťaž ľudových piesní
		
v Tešedíkove,
31.10.2007 	
Dom hier,
24. – 25.11.2007 	 Súťaž ľudových piesní
		
v Dunajskej Strede,
1. – 15.12.2007 	 Príprava na Vianoce,
16.12.2007
Vystúpenie spev. skupiny
		
Őszirózsa.
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JE VŠETKO V PORIADKU? JE VŠETKO V PORIADKU!
Andrea, o ktorej bude reč v tomto príbehu je jedináčik ale nie ten rozmaznaný jedináčik, ktorého
treba chrániť aj pred vetrom. Ona má pevnú vôľu,
tvrdú povahu, je to typ človiečika, ktorý stojí oboma nohami pevne na zemi.
Túto mienku som si vytvorila o nej vtedy, keď
som ju približne pred dvomi mesiacmi učila.
Potrebovala trošku času aby sa jej osobnosť
rozuzlila a aby nabrala odvahu mi položiť otázky
typu: Je pravdou, že Zem, po ktorej kráčame sa
zároveň aj otáča? Je pravdou, že existujú na Zemi
také miesta, kde je vždy sneh a ľad a predsa tam
žijú zvieratá?
S takýmito a podobnými otázkami sa obracala
na mňa a s otáznikom v očiach zvedavo čakala
na moje odpovede. Jej široký záujem a zvedavosť
ma vždy prekvapili, pretože jej otázky boli z rozličných okruhov. Vedela som, že toto dieťa sa bude
aj v budúcnosti venovať s najväčšou oddanosťou
a odhodlanosťou tomu, čo ju zaujíma a pri skúmaní a bádaní ju stretne práve tá vedná disciplína,
ktorej sa bude venovať celý život.
V triede sa stala ako sa hovorí hviezdou. Vždy
niečo vybavovala počas prestávok, medzi jednotlivými vyučovacími hodinami, dbala o čistotu,
upozorňovala svojich spolužiakov, keď robili neporiadok. So svojou priateľkou vždy vzorne polievali
kvety. Za tieto svoje činnosti čakala pochvalu, ktorú som jej vždy patrične prejavila. Neskôr som jej
mohla zveriť aj rozdávanie školských zošitov, výkresov a farieb. Bola taká usilovná, že mi pomohla
aj pri kontrole domácich úloh. Vo svojom živle bola
však na vyučovacích hodinách. Vždy sa hlásila,
všetky položené otázky chcela zodpovedať ona.
Častokrát povedala správnu odpoveď aj nahlas.
Musela som byť aj trošku prísna na ňu, pretože sa
vedela až príliš odviazať. Keď na konci vyučovacej
hodiny zazvonil zvonček odložila si písacie potreby
a išla sa zoradiť. Keď nemohla byť prvá v rade, vydobyla si prvenstvo. Ako náhle opustila triedu spolu so spolužiakmi, dokázala aj na chodbe počas
prestávok dokonale zaktivizovať celú triedu.

Tento postoj si zachovala skoro až do konca
školského roka, len pár týždňov pred prázdninami
som si všimla, že Andrea už nie je taká aktívna ako
predtým. Stále častejšie sa meravo dívala pred
seba ako keby neregistrovala udalosti okolo seba.
Nevedela som si predstaviť, čo sa s ňou deje. Aj
som sa jej raz opýtala: Andrea prečo nedávaš pozor na hodinách, čo je s tebou, cítiš sa zle? Ale
len mlčky mykla plecami. Neskôr, keď sme ostali
v triede len dve, som sa jej opýtala na zmenu jej
správania. Ani vtedy som sa nedočkala odpovede. Neostalo mi nič iné ako sa opýtať na to, či sa
doma niečo neudialo. Vtedy sa na mňa so slzami
v očiach uprene zahľadela, kývla hlavou a začala
rozprávať svoj príbeh: Rodičia, otec a mama sa
v poslednej dobe stále hádajú... Prekvapili ma jej
slová, snažila som sa ju upokojiť a vysvetliť jej, že
medzi dospelými sa to občas stáva a časom sa
určite udobria. Deň plynul za dňom ale u Andrei
nenastala zmena, bola stále uzavretejšia.
Po čase som sa jej znovu opýtala - Andrea, je
všetko v poriadku? Sklonila hlavu a bolo na nej
vidieť, že sa naďalej trápi. Uvedomila som si, že
situácia doma sa asi nezlepšila. V mojich myšlienkach sa vynorili otázky aké problémy môže mať
taký pekný pár, veď sa k sebe hodia, obidvaja
pracujú a zdanlivo majú všetko, čo je potrebné
k manželstvu. Čakala som Andreinu mamu (často
zvykla prísť do školy) aby som sa s ňou porozprávala a povedala jej svoje pripomienky ohľadom
jej dcéry. Myslela som aj na to, že sa už možno
udobrili a opäť som sa opýtala Andrei: Andrea,
je všetko v poriadku? Ona opäť len mykla hlavou
a bojujúc so svojimi slzami mi povedala, že po
skončení školského roka sa s mamičkou odsťahujú k starej mame. Po zistení tejto skutočnosti som
sa rozhodla porozprávať s rodičmi. Položila som si
aj otázku – mám právo zasahovať do súkromného života tejto rodiny? Rozhodla som sa, že áno
a našla som si cestu do dediny. Práve som prechádzala okolo autobusovej zastávky, keď som náhodou zazrela Andreinho otecka. Takto to bolo asi aj

lepšie, pretože otecko bol mojím bývalým žiakom
a náš vzťah bol bezprostrednejší ako s mamičkou.
Nakoľko sa už stmievalo, snažila som sa mu ísť
naproti aby si ma všimol. Aj sa tak stalo. Pozdravil
ma a ihneď sa spýtal ako sa má jeho neposlušná
dcéra. Neposlušná? Prekvapila ma jeho otázka
a povedala som mu, že keď myslí na Andreu, tak
sa veľmi mýli. V poslednej dobe je totiž veľmi uzavretá a smutná. Skrátka, veľmi sa zmenila. Kde sa
podelo to veselé, bezproblémové dievča? Otec sa
na mňa nechápavo pozeral a adresoval mi otázky:
Ako? Že sa zmenila? Áno, všetko je tak ako som ti
to vyrozprávala. Prosím ťa, porozprávaj sa s ňou,
veď ty si jej otec, možno sa ti zdôverí a vyleje ti
srdce. Po našom rozhovore som sa s ním rozlúčila
a spokojne som sa vybrala domov. Myslela som si,
že z toho čo som mu vylíčila, si vyvodil dôsledky.
Už len pár dní chýbalo ku slávnostnému ukončeniu školského roka aj ja som mala veľa povinností
a nevedela som venovať toľko pozornosti Andrei,
koľko by som chcela. A prišiel čas rozdávania vysvedčení. Tento deň bol vždy slávnostný, na ktorý
som pozvala aj rodičov aby videli, v akej nálade
prevezmú ich deti svoje vysvedčenie. Snažila som
sa pripraviť deti aj na to akým dôležitým dokumentom je vysvedčenie, ktoré odzrkadľuje ich celoročnú prácu.
Na veľký deň prišla aj Andreina mamička a sadla si do prázdnej lavice medzi ostatných rodičov.
Práve som tlmočila rodičom svoj príhovor, keď sa
v otvorených dverách objavil aj Andrein otecko.
Všimla som si na mamičkinej tvári nepatrný úsmev
po zazretí svojho manžela. Po rozdaní vysvedčení
som sa rozlúčila s deťmi, ktorí sa spolu s rodičmi
vybrali domov. Pozerala som sa za nimi a zbadala som Andreu ako kráča so svojimi rodičmi. V tej
chvíli sa však Andrea otočila a utekala smerom ku
mne. Vedela som, že mi chce niečo povedať. Postála tesne predo mnou, uprene sa mi pozrela do
očí a povedala: Pani učiteľka, je všetko v poriadku.
Na odpoveď z mojej strany už nečakala, ponáhľala sa naspäť k rodičom.
Mária Szarková

Hudba by mala patriť každému...
V septembri uplynulo šesť rokov od prvej výučby klavírnej hry v Kráľovom
Brode. V školskom roku 2006/2007 nasledovní žiaci začali svoje hudobné
vzdelanie alebo pokračovali v jeho rozširovaní: Evelin Bartalosová, Vivien
Bartalosová, Olívia Horvátová, Marieta Kesjárová, Szilvia Kubicseková, Flóra
Mészárosová, Zsófia Puskásová, Emese Szabóová, Réka Szabóová, Zuzana
Szikurová, Dóra Schnábeltová
Počas roka sa dievčatá naučia hrať na klavíri veľa klavírnych skladieb. Náročnejšie a dlhšie klavírne skladby si vyžadujú aj niekoľko týždňovú prípravu.
Nesmieme zabudnúť na tú skutočnosť, že na prvom mieste je škola, potom
nasledujú popoludňajšie záujmové krúžky a len v zostávajúcom voľnom čase
hra na klavír.
Deti sú dnes naozaj veľmi zaneprázdnené aj preto moja pochvala patrí všetkým tým, ktorí prichádzajú na klavír pripravení. Občas sa stane, že žiaci si pri
prípravách na školské úlohy a písomky nemajú čas po večeroch sadnúť ku
klavíru. Popri hre na klavíri si žiaci postupne osvojujú aj teóriu hudby. Teória
hudby v sebe zahŕňa: základné vedomosti o notách, dejiny hudby ako aj životopisy a diela významných hudobných skladateľov.
Na záverečný koncert, ktorý je venovaný rodičom, sa začíname pripravovať
začiatkom apríla. Žiaci sa predstavia svojim blízkym a svojou klavírnou hrou
sa snažia vyjadriť svoju vďaku tým, ktorý im umožnili štúdium hudby. Tieto
koncerty majú rodinnú atmosféru, napriek tomu, že všetci majú trému, žiaci,
rodičia ale najviac asi pani učiteľka. Najkrajší je záver, keď sa žiaci už trošku

uvoľnení poklonia, s rozžiarenými očami a s uspokojením, že to dokázali.
V dnešnom uponáhľanom svete, kde prioritné miesto patrí osobnému počítaču a televízoru, by sme mali svoje deti povzbudzovať na všetko pekné a dobré ako aj na vzťah k hudbe.
Dúfam, že aj v budúcnosti prídu vždy nové a nové tváre, ktoré prejavia záujem o štúdium hudby a klavírnu hru, pretože hudba prináša radosť všetkým.
 				
Julianna Hajdúková
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Turistika s troškou dejepisu
Stálí členovia Domu hier v Kráľovom Brode,
malí a veľkí, deti z materskej školy, žiaci 1. – 4.
ročníka základnej školy ale aj zopár dospelých,
ktorí radi navštevujú prírodu, rodičia, starí rodičia, učitelia a aj žiaci 5. – 9. ročníka základnej
školy sme sa vybrali v októbri aby sme spoločnými silami zvládli výstup na 550 m vysoký vrch
hory Bradlo v blízkosti Brezovej pod Bradlom.
Na túru sme nastúpili v jedno príjemné jesenné ráno a približne po dvoch hodinách sme
sa ocitli na vrchu hory, kde nás čakal neopísateľný výhľad. Mali sme tu možnosť vidieť aj
Pamätník Milana Rastislava Štefánika, ktorý
tu stojí už niekoľko rokov. Cieľom našej túry
bola okrem príjemne stráveného predpoludnia v prírode aj návšteva vyššie spomínaného
pamätníka. Pamätník je veľmi pozoruhodnou
stavbou, má kaskádovitý charakter, je z bieleho
prírodného kameňa a v neposlednom rade jeho
vrchná časť pripomína sarkofág. Zo štyroch
strán ho ohraničuje obelisk. Navrhovateľ tohto
pamätníka chcel monumentálnymi rozmermi
tejto stavby vyzdvihnúť veľkosť M.R. Štefánika.
A môžeme povedať, že právom, nakoľko M. R.
Štefánik bol nepochybne jednou z najvýznamnejších osobností modernej slovenskej histórie.
Študoval astronómiu a filozofiu na Filozofickej
fakulte Karlovej univerzity v Prahe.
Od roku 1904 pôsobil vo Francúzsku. Bol
účastníkom výskumu Mont Blanc, ktorého cieľom bolo pozorovanie Slnka a Marsu. Na Tahiti
položil základy jednej meteorologickej stanice
a jedného astronomického observatória. Bol
stálym spolupracovníkom známej parížskej
hvezdárne „Meudone“. Bol aj uznávaným astro-

nómom a vedcom v celej Európe. V období I.
svetovej vojny bol pilotom francúzskych vzdušných síl. Počas bojových aktivít sa preukázal
smelosťou, odvážnosťou a chladnokrvnosťou.
Napriek tomu, že mal aj francúzske občianstvo,
nikdy neprestal byť hrdým Slovákom. V roku
1916 založil v Paríži spolu s T. G. Masarykom
a Eduardom Benešom Československú Národnú Radu, ktorá sa stala postupne hlavným
orgánom československého zahraničného
odboja. Štefánik mal významnú úlohu aj pri
zakladaní nezávislej Československej Demokratickej Republiky. Slovenský národ ho právom
uznáva a zaraďuje medzi svojich velikánov.
M. R. Štefánik zahynul tragicky 4. mája 1919.
Jeho lietadlo spadlo pri Bratislave a preto si už

nemohol prevziať svoje vymenovanie „ministra obrany“ v novovzniknutej československej
vláde.
Po návšteve impozantného pamätníka nás
čakala ešte prekrásna baroková bazilika v meste Šaštín – Stráže. Bazilika nás všetkých očarila svojou barokovou výzdobou, obrovským
organom, freskami a prekrásne vyzdobenými
oltármi. Poobede sme sa všetci vracali domov
do Kráľovho Brodu spokojní, obohatení zážitkami. Obetovali sme síce na tento výlet jednu
sobotu, ale zdravý pohyb, pobyt a čas strávený
v jesennej prírode, ako aj výborná nálada našej
skupiny a prekrásne stavby, nás mimoriadne
obohatili.
Timea Kilacsko

Zo života našej škôlky

Opäť je jeseň a škôlka je hlučná od 22 detí,
pretože s takýmto počtom ratolestí sme začali
školský rok 2007/2008.
V minulom školskom roku navštevovalo
škôlku 30 detí, z ktorých sa na konci školského
roku 2006/2007 rozlúčilo s našim zariadením
11 detí.

Popri výchovno-vzdelávacom procese sme
sa snažili podľa našich možností zapojiť aj do
kultúrneho života našej obce. Pre deti sme
spoločne s rodičmi usporiadali rozličné podujatia, napríklad karneval, detské radovánky, výlet
do Bojníc atď.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým

rodičom, ktorí boli ochotní pomôcť akoukoľvek
formou škôlke. Aj v tomto školskom roku patrí v rámci školskej činnosti ojedinelý priestor
hrám, práci ako aj na seba nadväzujúcim vývojovým úlohám vzdelávania.
Snažíme sa naladiť na biologické potreby,
záujmové okruhy, predošlé zážitky a skúsenosti ako aj na vedomostnú úroveň našich detí.
Chceli by sme zabezpečiť pre naše deti aktívny
a radostný život v škôlke.
Ďalej by sme chceli naše deti oboznámiť so
životným prostredím, v ktorom žijú ako aj s jeho ochranou. V neposlednom rade sa budeme snažiť zdokonaľovať aj pohybovú kultúru,
estetické cítenie, rečový prejav a myšlienkové
pochody našich detí. Popredné miesto patrí
v našej škôlke aj tradíciám a oslavám významných dní.
Veľkú pozornosť venujeme aj komplexnému vývinu školopovinných detí. Bolo by dobré, keby sa každé dieťa vedelo bez problémov
zaradiť do školského života a preto kladieme
veľký dôraz na vzdelávanie. Popri vzdelávaní
nezabúdame ani na výchovu, pretože podľa
citátu p. Terézie Brunszvikovej: “Výchova formuje človeka a človek vlasť.“
   Marta Szekeresová,riaditeľka škôlky
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Udialo sa v školskom roku
V školskom roku 2006/2007 bol počet našich
žiakov 31. Triedy boli rozdelené nasledovne: 1.
a 4. ročník - spojená trieda, 2. a 3. ročník samostatný ročník. V minulom školskom roku sa
uskutočnilo veľa rôznych udalostí v našej škole. Medzi naše najmilšie pamiatky patrí školský
výlet, ktorý bol zameraný na spoznávanie krás

našej vlasti. Výlet sme absolvovali v júni, z finančných zdrojov nadácie. Cieľom našej cesty
bola návšteva Bratislavy, hlavného mesta Slovenska. V prvom rade sme sa zúčastnili plavby
loďou. Z Bratislavy sme smerovali na obľúbené miesto bratislavčanov na hrad Devín, ktorý
v minulosti predstavoval významnú strategickú

križovatku nad riekami Dunaj a Morava. Počas
cesty nás príjemne hladkal vietor a my sme
mohli nerušene obdivovať breh Dunaja a panorámu Bratislavy.
Neopísateľná bola aj krása hradu ako aj
veľkoleposť mostov na Dunaji. Postupne sme
sa priblížili k cieľu našej cesty. Vystúpili sme
v prístave a zvyšnú vzdialenosť ku hradu sme
zvládli pešo. Počas cesty sa nám opäť naskytla možnosť obdivovať krásy kraja a vidieť sútok
dvoch riek.
Po výstupe na hrad sme sa vrátili do prístavu, kde na nás čakala už naša loď. Vrátili
sme sa do Bratislavy, kde pokračovala naša
bádateľská cesta. Najprv do starej časti mesta, kde sme si mali možnosť pozrieť Katedrálu
sv. Martina, Michalovu fontánu, Starú radnicu,
Michalskú bránu a Primaciálny palác. Michalskou bránou sme len prešli, ale Zrkadlovú sieň
Primaciálneho paláca sme aj navštívili a očarili
nás aj krásne gobelíny. Domov sme sa vrátili
obohatení nezabudnuteľnými zážitkami.
Mgr. Mária Kovácsová, riaditeľka školy

Mládežnícky klub v Kráľovom Brode
Predseda: Karolína Schnábeltová,
pokladník: Tibor Mézes, členovia
vedenia: Gábor Gombos, Pavol
Racsko, Dóra Schnábeltová, Kinga Szakálová, Marta Szarková
Mládežnícky klub v Kráľovom
Brode mal svoju ustavujúcu poradu 6.3.2007 v miestnom kultúrnom
dome, na ktorú pozval mládež
z celej obce. Cieľom tejto porady
boli podrobnosti vzniku klubu ako
aj ďalšie ciele, atď...
Prvým kultúrnym podujatím
nášho klubu bol tzv. „klubový večer“, na ktorom sa zúčastnili 39
ľudí, ktorí mali možnosť hrať stolný
tenis, šachy a karty.
Myslím si, že všetci sa cítili príjemne, nakoľko účasť na druhom
klubovom večeri bola už väčšia.
Najväčší úspech môžeme pripísať prvej diskotéke, ktorá sa konala 21.4.2007 s asi 70 účastníkmi.
O hudobnú vložku sa postarali Pavol Bagyánsky a Bálint Oroszi.

V bufete predávali nápoje a vzadu pri kuchyni pizzu. Medzi prvou
diskotékou a Dom športu, ktorý
sa uskutočnil 16. júna na futbalovom ihrisku, bola v poradí ďalšia
diskotéka. Aj Deň športu bol veľmi
vydarený. Deti si mohli vyskúšať
viaceré športové disciplíny. Korunovaním športového dňa bol večerný táborák. Aj počas leta sme
usporiadali dve diskotéky a v septembri jednu ale už s menšou
účasťou. Našou poslednou akciou
bola halloweenská diskotéka, na
ktorú prišlo opäť veľmi málo ľudí.
Nielen organizátori ale aj tí, ktorí
si svojou prítomnosťou uctili toto
podujatie, si obliekli halloweenské
masky. Diskotéka tak dostala ráz
karnevalu. Medzi maskami boli zajac, drakula, čert, indián, bosorka,
tanečník flamenca ako aj gorila.
Organizátori dohliadli aj na vhodnú výzdobu sály a okrem pizze si
zúčastnení mohli vybrať aj z ponu-

ky miešaných nápojov. Barmanom
večera bol Erik Kubovics. V budúcnosti by sme chceli zabezpečiť aj
premietanie filmov a zorganizovať
ďalšie klubové večere.
Počas podujatí požiadalo
o členstvo v našom mládežníckom
klube stále viac a viac mladých
ľudí. Dnes sa môžeme pochváliť

s počtom 72 členov. Členstvo nie
je ohraničené vekovou hranicou,
kto by sa chcel stať členom nášho
klubu, nech sa smelo prihlási.
Dúfame, že sa nám podarí pomocou nášho mládežníckeho klubu zjednotiť mládež v našej obci.
Karolína Schnábeltová

Výsledky Bálinta Grófa v ľahkej atletike v roku 2007
4.2.2007 – Bratislava – západoslov. región /
3 kraje: Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Nitriansky kraj / halový turnaj jednotlivcov
1. miesto 		
beh 300 m
3. miesto
beh 150 m
7. miesto
beh 60 m
3.3.2007 Bratislava – Republikový halový
turnaj jednotlivcov
1. miesto 		
beh 300 m 39,59 s o. r.
2. miesto 		
beh 4 x 200 m 		
9. miesto 		
beh 150 m 19,03 s
8.5.2007 Galanta – Medziškolská súťaž
skupín. Bol členom skupiny základnej školy

Trstice, ktorá dosiahla 4. miesto. V súťaži jednotlivcov sa umiestnil na 1. mieste v behu na
300m, ktoré mu umožnilo postup na krajskú
súťaž v Trnave, kde dosiahol 4. miesto, opäť
v behu na 300m.
13.6.2007 Galanta – Okresná olympiáda
jednotlivcov
1. miesto 		
beh 300 m
1. miesto
beh 4 x 60 m
1. miesto 		
beh 4 x 300 m
2. miesto		
beh 150 m
1.9.2007 Šampionát skupín Západoslovenského kraja – je členom galantskej skupiny, ktorá

sa umiestnila na 2. mieste.
8. – 9.9.2007 Banská Bystrica – republiková
súťaž jednotlivcov
2. miesto 		
beh 4 x 60 m
4. miesto		
beh 300 m 38,89 s o. r.
4. miesto 		
beh 4 x 300 m
8. miesto 		
beh 150 m
Vo svojej športovej kariére bude pokračovať
ako žiak Športového gymnázia v Dunajskej
Strede.
František Szabó,
bývalý triedny učiteľ a tréner
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Zo života klubu dôchodcov
Aktivita nášho klubu dôchodcov bola aj
za uplynulé roky veľmi významná. Stretnutia
členov klubu mávame vždy v nedeľu. Tieto
spoločné stretnutia, tzv. „Dni klubu“, sa nesú
v dobrej atmosfére, napriek tomu, že náš klub
nemá svoje vlastné priestory. Členovia sú
preto nútení sa stretávať vo veľkej sále Domu
kultúry, ktorá však nemá domácky ráz.
Časté sú v živote klubu dôchodcov sviatočné dni, v rámci ktorých nezabúdame na
našich jubilantov, ktorí dovŕšili určitý okrúhly životný vek. Naposledy sme pozdravili p.
Františka Szikoru, ktorý sa dožil 80-ky a bol
aj členom speváckeho zboru ako aj p. Margitu Katonovú a p. Františka Pappa, ktorého
sme bohužiaľ, už aj odprevadili na poslednú
cestu.
Naše gratulácie patrili aj mladším dôchodcom, ktorí dovŕšili 60-ku. Pozdravili sme p.
Jolanu Szomolaiovú, p Evu Mészárosovú

a taktiež sme spoločne oslávili aj narodeniny
70 ročnej p. Valérie Szabovej.
Hlavným smerovaním našej činnosti je
kultúra a obetavá starostlivosť o starších občanov. V záujme toho aby sme lepšie spoznali členov klubov dôchodcov okolitých obcí,
mávame veľa spoločných stretnutí, ktoré
usporiada náš klub ale zároveň sme prijali aj
veľa milých pozvaní zo strany iných klubov.
V rámci týchto pozvaní vždy vystúpil náš spevácky zbor s veľkým úspechom. 16. decembra sme sa zúčastnili Adventného koncertu
v rímskokatolickom kostole vo Veľkej Mači.
Vyššie spomínaný spevácky zbor „Glória“ je
aj stálym účastníkom pohrebov, nakoľko nás
príbuzní žiadajú, aby sme ich rodinných príslušníkov odprevadili na poslednej ceste, za
čo sú nám aj nesmierne vďační.
V neposlednom rade by som ešte chcela
pripomenúť skutočnosť, že členovia nášho

klubu dôchodcov navštívili v auguste termálne kúpalisko v Győri, kde si mohli vybrať
z viacerých ponúkaných bazénov, ktoré mali
rôzne teplotné stupne.
Počas pobytu v termálnom kúpalisku sa
stretli aj s členmi ďalších troch klubov dôchodcov z galantského okresu. Deň strávený
v Győri bol veľmi príjemný. Pomaly sa blížia
koncoročné oslavy. 9. december patril aj
v živote nášho klubu dôchodcov medzi sviatočné dni. S rokom 2007 sa rozlúčime spolu
so všetkými staršími občanmi našej obce,
ktorých srdečne pozveme na tento deň, ktorý
dostal názov “Deň jubilantov“.
Okrem kvetinových darov a kultúrnej vložky sa o dobrú náladu pričinia aj členovia klubu dôchodcov z Tešedíkova.
Toto boli naše aktivity za uplynulé obdobie.Ďakujem.
Mária Szarková, vedúca klubu dôchodcov

OZNAM:

V SÉRII MALÁ VLASTIVEDNÁ
KNIŽNICA VYŠLA EDÍCIA „KRÁĽOV
BROD – POZORUHODNOSTI“, KTORÚ
SI MÔŽETE ZAKÚPIŤ NA OBECNOM
ÚRADE A V PREDAJNI
RÉV-SHOP ZA 20,-SK
OBECNÁ KNIŽNICA JE OTVORENÁ
KAŽDÚ SOBOTU
OD 14.00 - DO 17.00 HOD.
V MIESTNOM KULTÚRNOM DOME.

KRONIKA
Manželstvo uzavreli:

Naše novorodeniatka:

Navždy nás opustili:

24.2.2007
Zsolt Gáspár a Katarína Kováčová
24.3.2007
Imrich pelikán a Eva Horváthová
25.8.2007
Peter Cservenka a Anita Mikovičová
8.9.2007
Jozef Kaprinai a Ildikó Lőrincová
24.11.2007
Baltazár Bartakovics a Monika Morvayová

14.8.2007 – Nikoletta Vicsápi
22.3.2007 – Vojtech Krčmář
20.4.2007 – Imrich Pelikán
11.6.2007 – Lilla Gujdanová
26.6.2007 – Réka Alföldi
14.7.2007 – Gábor Gáspár
14.8.2007 – Vanesa Varšányiová
8.10.2007 – Zoltán Aurél Juhos

2006
19.8.2006 –
19.12.2006 –
		
24.12.2006 –
28.12.2006 –
31.12.2006 –
2007
24.1.2007 –
24.1.2007 –
3.2.2007 –
8.2.2007 –
20.2.2007 –
25.2.2007 –
25.2.200727.4.2007 –
8.6.2007 –
14.6.2007 –
15.7.2007 –
		
10.8.2007 –
12.8.2007 –
1.9.2007 –
12.11.2007 –
2007.11.21 –

JUBILANTI

70 roční – Otília Bedeová, Júlia Benesová, Mária Borbélyová, Margita Deáková,
Vilma Farkasová, Tibor Gombos alžbeta
Hirková, Júlia Kostolányiová, František
Tóth, Ladiszlav Varsányi,
75 roční – Ladislav Bede anna Cziráková,
Veronika Györödiová, Vilmos Kosztolányi,
Matilda Laczková, István Markovič alžbeta
Nagyová, František Szomolai,
80 roční a starší – Ilona Kilácsková (81),
Ján Medík (81), Etela Andódiová (82), Margita Katonová (82), Mária Pavlová (82),

Gyula Szabó (82), František Szikura (82),
Margita Tóthová (82), Július Tóth (83),
85 roční – Valéria Balogová, Valéria
Jurigová,
starší ako 85 rokov – Alžbeta Faragóová
(86), Júlia Keleová (86), Štefan Gróf (88),
Mária Tóthová (88) anna Nagyová (89),
90 roční – Valéria Baloghová, Zuzana
Medovarská,
91 rokov – Magdaléna Baloghová,
97 rokov – Emília Cziráková.

Mária Kilácsková / 74
Medovarská Miloslava
(Slovenské Pole) / 55
Júlia Bormaová / 84
František Papp / 81
Michal Illényi / 85
Katarína Varšányiová / 89
Jánoš Szabó / 74
Gyula Sárkány / 65
Ilona Borsányiová / 51
Alžbeta Kürtiová / 80
Zoltán Szabó / 43
Margita Morvayová / 85
Imrich Balog / 56
Julianna Győrödiová / 87
Margita Győrödiová / 80
Alexander Hlavatý
(Slovenské Pole) / 71
Štefan Győrödi / 86
Irena Benesová / 65
Ladislav Barczi / 64
Ladislav Varsányi / 40
Anna Cziráková / 75

