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

Egy reggelen, hogy felébredt,
Kertjében új növényt lelt.
Öntözgette, kapálgatta,
Csak úgy nőtt az 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.

Nagy Ilona Gulyásfőző 
verseny

A tiszteletlenek... 
 Ha bárhol jársz és Királyrévhez közeledsz, érzed ugye 
azt a jóleső örömet – megérkeztem.
 Ez az én falum ! Minden embert ismersz, mosolyogva 
üdvözölsz. Az egymással váltott őszinte emberi szó szin-
te könnyít a lélek terhén. Jó itt élni ! 
 A merengésedből visszaránt egy sihederekből álló bi-
ciklis csoport, mert azt hiszik, övék az egész út, mit nekik 
szabályok, és megdermedsz attól a cikornyás beszédtől, 
amit szégyen nélkül egymásnak ordítanak.
 Sajnos egyre gyakrabban az idilikus képünkben ron-
gáló, ártó kezek munkálkodnak. Látod a kicsik játszóte

Román 
focisták 
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Királyrév polgárainak lapja

rén a letört karzatú, csúnya ábrákkal televésett padot, - az 
árnyat adó fűzfa alatt szilánkokra tört üveg és pohár ma-
radvá nyokat – a csúszda felszakított lépcsőfokát.
 Az impozánsan felépített új buszmegállók egy reggel-
re feketére mázolva! A sötét leple alatt nem tabu mások 
autója sem, rákerül a karcolás, a biciklikről letörik a vilá-
gítást. Járjunk nyitott szemmel, jó lenne kiszűrni ezt a né-
hány öntörvényű egyedet.
 Igaz, ez az újvilág már más, de vannak az életnek örök, 
íratlan törvényei.
 A BECSÜLETESSÉG és a TISZTESSÉG ! Ha EMBER-
NEK valljuk magunkat, bizony e szerint kell élnünk!                                            
Nagy Ilona



  2007  a  helyhatósági  választások 
utáni esztendő. Mint, ahogy Szlovákiá-
ban a községek nagyobb hányadában 
Királyrév községben is, a helyhatósági 
választások után az önkormányzatban 
új arcok, és emberek jelentek meg. Ők 
azok a polgárok, akik úgy döntöttek 
terhet és felelősséget vállalnak. Fele-
lősséget a lakosokért és a községért. 
Megbízatásuk négy évre szól. E négy 
év alatt maximális erőfeszítést kell ki-
fejteniük a község fejlődése és fellen-
dítése érdekében.
 A 2007 – es év adminisztratív 
munkával telt el, úgynevezett háttér-
munkával. Ez a legfontosabb munka 
a község fejlődése szempontjából, 
de egyben a leghálátlanabb is, hiszen 
maximális energia és teljesítmény 
igényes, de a lakosság nem érzékel 
belőle semmit. 
 Az elmúlt esztendőkhöz képest 
2007 – ben  látszatra  kevesebb mun-
ka lett kivitelezve és elvégezve . Az 
elvégzett munkák közé sorolhatnám a 
halottasház teraszának elkészítését, 
a  plébánia  romos  épületének  lebon-
tását, az árvízvédelmi gát építésének 
megkezdését vagy a Királyrévről szó-
ló könyvecske kiadását. 
 Fő tevékenységünk azokra a fel

a d a t o k r a 
i r á n y u l t , 
a m e l y e k 
f o n t o s a k 
a  k ö z s é g 
f e j l ő d é s e 
szempont-
jából. Egy-
s z e r ű e n 
mondva, ad-
minisztrativ 
feladatokat 
láttunk el. 
A  f u t b a l l -
pálya  jogi 
rendezése 
c é l j a i b ó l 
földterületeket vásároltunk, elkészül-
tek a tanulmányok az árvízvédelmi 
gátok megépítéséről a község bel-
területein. Elkészültek az anyagok 
a csatornázás kiépítéséhez, valamint 
a szenyvíztisztítóállomás megépíté-
séhez. Készülőben vannak a szél-
erőművek telepítésének tervei és 
nem  utolsósorban  folyamatban  van 
az építkezési engedély kiadása a 23 
bérlakás megépítéséhez.
 Végső foyamatában van a Község
gazdasági  és  szociális  programjának 
kidolgozása.

  A  felso-
rolt  anyagok 
annak  a pol-
gárnak, aki 
nem  járatos 
a  köz  és  az 
államigazga-
tásban  nem 
j e l en tenek 
semmit, de 
tudatosítani 
kell, hogy 
ezek  kidol-
g o z á s a , 
elkészítése 
h i á nyá b a n 
nem  lehet

megvalósítani azon célokat és kitű-
zéseket, amelyek összértéke a kivi-
telezés után maghaladja a több millió 
koronát. A pályázatok, a műszaki 
rajzok és egyéb anyagok elkészíté-
se a tervek sikeres elbírálásához, a 
rengeteg emberi energián kívül több 
százezer koronát igényelnek a község 
költségvetéséből. A község fejlődése 
szempontjából  nagyon  fontos  a csa-
tornázás, a bérlakások építése, de az 
árvizvédelmi gátrendszer megépítése 
is. A felsorolt munkálatok megvalósí-
tása alkotják tulajdonképpen az önkor-

Háttér munka…

1. Erdélyi Csaba 
2. Farkaš Alojz 
3. Gockert János 
4. Hirka Dusan 
5. Lukács Attila
6. Mészáros Zoltán
7. Mészáros Júlianna 
8. Ing.Szikura Ferenc 
9. Varsányi Péter 

 

Önkormányzati bizottságok

Közgazdasági és fejlesztési bizottság
Elnök Alojz Farkaš, Tagok: Ing. Szikura Ferenc, 
Szuh Gabriella 

Közbiztonsági-védelmi bizottság 
Elnök: Mészáros Zoltán, Tagok: Faragó István, 
Alföldi László, Szabó László, Agócs Júlianna, 
Mézes Márta
 
Mezőgazdasági és environmentális bizott-
ság
Elnök: Hirka Dusan, Tagok: Demeter Barto-
lomej, Polák József, Bede Anna

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK
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Testnevelési, kulturális és művelődési bi-
zottság
Elnök: Lukács Attila, Tagok: Faragó Eleonóra, 
Gockert János, Morvay Imre, Schnábelt Dorot-
tya
 
Közérdekvédelmi- és a köztisztviselők 
munkáját ellenőrző bizottság 
Tagok: Farkaš Alojz, Gockert János, Ing Szi-
kura Ferenc

Polgári ügyek testülete:
PhDr. Racsko Pál, Ing. Szikura Ferenc, Farkaš 
Alojz, Hirka Dusan

mányzat, és a község terveit a  2008 
– as esztendőre. 
 Amint már említettem, ezen tevé-
kenységek  több  millió  koronás  érték-
rendűek, amely költségeket a község 
a saját költségvetéséből nem tudná 
biztosítani és lefedni. Az önkormány-
zat törekvése azon alapul, hogy ezen 
kiadásokat a különböző támogatási 
alapokból  és  az  állami  támogatásból 
biztosítja. Az elkövetkező esztendők-
ben nagy tervek és építkezések vár-
nak ránk, amelyek bizonyos momen-
tumokban kényelmetlenné teszik majd 
az életünket, de végsősoron mindan-
nyiunk javát fogják szolgálni. Mind-
annyian  olyan  községben  szeretnénk 
élni, ahol kellemesen és biztonságban 
érezzük magunkat.

Tisztelt polgárok! 
 Engedjék meg, hogy kifejezzem 
köszönetemet mindannyiuknak, akik 
a 2007 – es esztendőben bárminemű 
munkát végeztek Királyrév község és 
lakosai érdekében. Királyrév község 
hírnevének öregbítéséért külön kö-
szönetet mondok a Fürge ujjak citera 
zenekarnak, amely a Bíborpiros szép 
rózsa népzenei fesztivál országos 
döntőjébe jutottak, az Agrostaar KB 
kft. - nek, amely a TOP AGRO me-
zőgazdasági versenyben 1. helyen 
végzett Szlovákiában, és Gróf Bálint-
nak, aki a pozsonyi országos egyéni 
fedettpályás bajnokságon 39,59 má-
sodperces egyéni csúccsal 1. helyen 
ért célba 300 méteres futásban. 
 Ne feledjük, minden, amit a közös-
ségért és másokért csinálunk, azt ma-
gunkért is csináljuk.

Köszönöm. 

 Bék  é s  ka r  á c s ony i  ünnepek e t ,  s i k e re s 
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 A 2007-es év a Kft. életében 
nagy mérföldkő volt. A tavalyi 
árvízsúlytotta földek alighogy föl-
eszméltek, jött a szárazság, ami 
nagyban  redukálta  a  termésho-
zamot a növénytermesztésben. 
A természeti hatásokon kívül saj-
nos a piaci hatások is sokszor gá-
tat szabnak a termelésnek. Ilyen 
pl. a dunaszerdahelyi cukorgyár 
bezárása, aminek következtében 
abba  kellett  hagyni  a  cukorrépa 
termesztését. Azt az ágazatot, 
ami  évtizedekig  meghatározó 
szerepet  játszott  a gazdaság  és 
a község életében egyaránt. Meg-
szüntetésével a Kft. egy nagyon 
jól jövedelmező növénytől kény-
szerült megválni.
  A  növénytermesztést  ért  káro-
kat a Kft vezetősége az állatte-
nyésztéssel próbálta kiegyenlíteni. 
Itt a fő húzóerő a tejtermelés évi 
1,6 millió liter tej eladásával, ami 
kb. 19 liter / állat napi termelését 
jelenti. A foglalkoztatottság szinten 
tartása érdekében az állattenyész-
tésben is kompromisszumokra van 
szükség. Hiszen a sertéshizlalás 
és kacsatenyésztés évek óta ráfi-
zetéses, mégis különböző innová-
ciós programok beiktatásával pró-
báljuk  termékeinket  eladhatóbbá 
tenni, hogy ne kelljen véglegesen 

AZ AGROSTAAR KB Kft. ÉLETÉBŐL
lemondani a helyben előállított 
állattenyésztési termékekről, és 
nem utolsó sorban megvédeni az 
ott dolgozók munkahelyét.
  Az  alkalmazottak  munkahelyé-
nek színvonala és az elavult gép-
park felújítása érdekében folytatjuk 
a pár éve elkezdett gépvásárlást, 
ami kezdődött a fejőház moder-
nizálásával közel 10 millió korona 
értékben. Talajművelő eszközök, 
nagy teljesítményű traktorok vá-
sárlásával folytatódott, továbbá 
2 db Jumbo típusú szalmabeta-
karító darabja 2,7 millió korona, 
2 db gabonabetakarító kombájn 
darabja 4,8 millió korona, a látvá-
nyosságnak  sem  elhanyagolható 
Challenger típusú lánctalpas trak-
tor a Top Down nevű talajművelő 
eszközzel, több mint 10 milliós 
beruházás. Ebben az évben két 
telepen lettek utak felújítva 400 
ezer korona értékben, továbbá 
megvásároltunk egy nagy teljesít-
ményű teleszkopikus rakodógépet 
- Caterpillar 330TH - 2,4 millió ko-
rona értékben, ami 2-3 régi rakót 
tud helyettesíteni.
  A  környezetvédelem  területén 
is történnek fejlesztések. Az idei 
év  tavaszán  átadtuk  a  nagyka-
pacitású, modern trágyalétároló 
zsákot 1,7 millió korona értékben, 

ami  teljes mértékben megfelel az 
Európa uniós előírásoknak. A  ter-
veink között még számos környe-
zetbarát beruházás szerepel, mint 
a  silótelep korszerűsítése a bio-
gázgyár keretében.
 A Kft. életében nem elhanya-
golhatók a támogatások, amiket 
különböző szervezeteknek, cso-
portoknak  nyújtunk  évi  rendsze-
rességgel. Így volt ez idén is, mikor 
valamilyen  formában  támogatást 
kapott a helyi sportszervezet, 
a női futballcsapat, a Csemadok 
helyi szervezete, a Csemadok te-
rületi választmánya, az egyházkö-
zség (segítség a templomi padok 
felújításában), a mezőgazdasági 
kamara, a Kaszás Attila emlékére 
rendezett emlékműsor Zsigárdon, 
és még sorolhatnánk a különböző 
rendezvényeket.
 A fejlesztések áttekintéséből is 
kitűnik, hogy a gazdaság csak úgy 
tudja megállni a helyét a piacon, 
ha  a  nyereséget  visszaforgatjuk 
a termelésbe, be kell tudnunk 
kapcsolódni  az  unió  és  az  állam 
által nyújtott támogatási rendszer-
be. A beruházások mellett fontos, 
hogy jól együtt tudjunk, működni 
a helyi önkormányzattal, ami ed-
dig is nagyon jó, és a jövőben sze-
retnénk  a  faluval  közösen  meg-

valósítani valami turistacsalogató 
tevékenységet is, amiből a falu 
minden vállalkozójának haszna le-
het. Mindemellett figyelembe ves-
szük az alkalmazottak igényeit is.
 Mindezen szempontok kiér-
tékelésére szolgáló TOP AGRO 
versenyben (szakújságírók, mező-
gazdasági  minisztérium  szakem-
bereiből álló szakmai zsűri) évek 
óta előkelő helyezést érnek el. 
Idén a 2006-os év teljesítménye 
alapján nekik ítélték kategóriánk 
1. helyezését.
 Az Agrostaar KB Kft. a továb-
biakban is szeretne a mezőgaz-
daság szépségében és jövőjében 
hinni, reméljük, hogy az unió nem 
csak a szlovák piacot foglalja el, 
de segít a vidékfejlesztésben, 
a környezet lakhatóvá tételében.
 A Kft. vezetése a téli ünnepek 
közeledtével  ez  úton  is  szeretné 
megköszönni minden alkalmazott-
jának a becsületes munkát, minden 
partnerének, a polgármesternek, 
az  önkormányzatnak  a  tisztessé-
ges együttműködést, a falu lakos-
ságának pedig azt a segítséget, 
amelyet  egyes  idénymunkáknál 
nyújtottak.
 Mindenkinek szép, békés, áldá-
sos karácsonyt kívánunk!

 Ing. Szikura Ferenc
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2007.1.5. játszóház
2007.1.14.  évzáró tagsági gyűlés
2007.2.2.   karaoke
2007.2.3.   játszóház
2007.3.3.-4.   munkaértekezlet -
  Ostrý Grúň
2007.3.10.  játszóház
2007.3.18.  koszorúzás 
    és emlékünnepség
2007.3.31.  játszóház
2007.4.30.  májusfa állítás
2007.5.5. játszóház
2007.6.2.  túra - Marianky, 
  korcsolyázás Pozsonyban
2007.6.17.   Bíborpiros szép rózsa terü-
  leti elődöntő Vízkeleten 
  Fürge ujjak citerazenekar
    fellépése
2007.7.7.  falunap
2007.7.27. Őszirózsa nótacsoport fel-
  lépése Nagynyárádon
2007.7.23.-27. Süss fel nap - nyári tábor 
2007.8.3.-5.  felnőttképzés - Csopak
2007.8.5. Őszirózsa nótacsoport fel-
    lépése az alsóhatári 
    falunapon
2007.8.11.  gulyásfőző verseny
2007.8.19.-24.  citeratábor - Tiszakécske
2007.9.9. játszóház

2007.10.6. IX.Országos Citeratalálko
  zó Lukanyénye,Fürge ujjak 
     citerazenekar 
2007.10.13.  túra – Brezová pod Brad- 
    lom
2007.10.27. Bíborpiros szép rózsa or- 
  szágos elődöntő-Pered, 
  Fürge ujjak citerazenekar
2007.10.31.  játszóház

Csemadok eseménynaptára

2007.11.4.-25.  Bíborpiros szép rózsa or-
  szágos döntő –Dunaszer- 
  dahely, Fürge ujjak citera- 
    zenekar
2007.12.1.-15.   karácsonyi készülödés
2007.12.16.  Őszirózsa nótacsoport,  
    nótaest

Királyrév polgárainak lapja



 Andrea, akiről a történet szól egyedüli gyerekként 
nevelkedett a családban, de nem úgy, mint rendszerint 
az egykék szoktak kényesen, féltve a széltől is. Ő egy 
erős akaratú, kemény természetű emberke volt, aki 
a földön mindkét lábán stabilan állt.
 Ezt a megállapítást akkor tettem magamban, amikor 
kb. két hónapja tanítottam őt. Ennyi idő kellett ahhoz, 
hogy személyisége kibontakozzon és merjen  feltenni 
nekem mindenféle kérdéseket, mint pl.: 
 Igaz-e hogy a Föld amelyen megyünk egyben forog 
is? Vagy igaz-e, hogy a Földön vannak olyan helyek 
ahol mindig hó és jég van, és még állatok is élnek ott. 
Ilyen és hasonló gondolatokkal ostromolt, és mereven 
a szemembe nézve, kiváncsian várta a választ.
 Érdeklődő kiváncsisága mindig meglepett, mert 
a kérdés más-más témakörből érkezett. Tudtam, hogy 
ez a gyerek a későbbiek során mélyre ássa be magát 
mindenféle tudományokba, és majd lesz olyan tudo-
mányág, amelybe a végsőkig elmerülve az életét is rá 
téve dolgozik. Az osztályban, ahogy mondani szokás 
ő lett a sztár. Szuper-aktív természeténél fogva állan-
dóan intézkedett. Az órák közti szünetekben ügyelt 
a tisztaságra, és minden társát figyelmeztetette, ha 
szemetelt. Az ablakokban a virágokat mindig öntözték 
a barátnőjével és ezt jelentette is nekem, amiért per-
sze dicséretet várt. Később már rábíztam a kiosztandó 
benti füzeteket, rajzlapokat, festékeket. Magánszorga-
lomból még a házi feladatokat is átnézte és megállapí-
totta, kié jó és kié nem.
 Igazán elemében azonban az órákon érezte magát. 
A keze állandóan a magasban lengett, föl-föl ugrált 
a helyéről, mert minden kérdést ő akart megválaszolni. 
Sokszor amikor már nem bírta hallgatni az ügyetlen-
kedőket hangosan bekiáltotta a jó feleletet. Így aztán 
szorosan kellett a gyeplőt tartanom, mert a végtelen-
ségig el tudott szabadulni. Dicséretére legyen mondva, 
éles eszével és éles látásával az éppen tárgyalt téma-
körben valóban tisztán látott.
 Az óra végét jelző csengőszóra azonnal letette 
a tollat, mondhattam bármit meg sem hallotta. Ment
sorakozni, de ha nem lett az első a sorban, két könyö-
kével vívta ki magának az első helyet. Ahogy elindultak 
kifelé az osztályból, máris hangos szóval jelezte, mit 
fognak játszani a szünetben és kiket vár a játékhoz. 
Egyszóval, tökéletesen aktivizálta az osztályt és né-

hány gyerek kivételével maga mellé tudta állítani őket.
 Ez a magatartás kísérte majdnem az iskolai év 
végéig, de csak majdnem, mert kb. jó egy hónappal 
a bizonyítványosztás előtt észrevettem, hogy Andrea 
lenyugodott, nem beszélt bele mindenbe, nem rohant 
az ajtóba ha csengettek, és egyre ritkábban tette fel 
a szokásos kérdéseit. Sokszor fordult elő, hogy mere-
ven néz maga elé és nem hallja a körülötte történteket. 
Nem tudtam elképzelni mi történt vele. Meg is kérdez-
tem egyszer tőle: Andrea miért nem figyelsz az órákon, 
talán rosszul érzed magad? Megvonta a vállát, de nem 
válaszolt. Aztán amikor kettesben maradtam vele, ko-
molyabban rákérdeztem miért ez a nagy változás, de 
akkor sem nyilatkozott. Így azután rákérdeztem arra, 
amire gondolta. Talán otthon történt valami? Ekkor 
a szemembe nézett, a szeme könnyben volt és intett 
a fejével. No mesél! Sóhajtott egyet és csak annyit 
mondott, apu meg anyu sokat kiabálnak, veszekednek 
egymással. Nézd ez előfordul a felnőttek között. Majd 
kibékülnek egy idő után. Ne légy szomorú meglátod 
minden rendben lesz.Vigasztaltam. Egyre múltak a na-
pok, Andrea nem változott, egyre csendesebb lett.
 Egyszer aztán sietve megkérdeztem tőle. No, And-
rea minden rendben? Csak lehajtotta a fejét és ingatta, 
amiből kivettem hogy nem. Magamban dúltam-fúltam 
gondolva, mi lehet a bajuk hiszen olyan szép összeil-
lő pár, mindketten dolgoznak, megvan mindenük ami 
a házásélethez szükséges.
 Közben vártam Andrea édesanyját /mert be szokott 
jönni gyakran az iskolába/, hogy beszéljek vele, és el-
mondjam észrevételeimet a gyerekkel kapcsolatban. 
Aztán arra gondoltam lehet, hogy már ki is békültek és 
megkérdeztem Andreát. Andrea minden rendben?
 Ő csak ingatta a fejét, könnyeivel küzködve mondta, 
hogy ha vége lesz az iskolai évnek elmegyünk a ma-
mámhoz anyukával és ott fogunk lakni. Ennek a fele 
sem tréfa, gondoltam magamban még ma kell beszél-
nem valamelyik szülővel. De hogyan oldjam meg, ho-
gyan avatkozzam bele az életükbe?
 Gondoltam egyet és kisétáltam a faluba, ahol az 
autóbuszmegálló is volt, hátha valamelyikük jön haza 
munkából és én „véletlenül“ összefutok vele. Így is tör-
tént. Alig kellett várnom pár percet megláttam a várva 
várt apukát. Így talán még jobb is volt, hiszen vele még 
közvetlenebb a kapcsolatom, mert régebben tanítot-

tam őt. 
 Mivel már sötétedett úgy helyezkedtem, hogy majd 
belém botlott, észre kellett hogy vegyen. Nagyot kö-
szönt és nyomban megkérdezte: hogy van az én ros-
szcsont lányom? Rosszcsont? Ha Andreára gondolsz 
akkor tévedsz. Mostanában igenis csendes, alig lehet 
a szavát venni. Szomorúnak, kedvetlennek látom és 
az órákon is elkalandoznak a gondolatai. Egyszóval 
teljesen megváltozott. Hol van már a vidám, gondta-
lanul ide-oda szaladgáló játékos csitri. Hogyan? Hogy 
megváltozott? Igen pontosan úgy van minden ahogy 
elmondtam neked. Beszélj vele kérlek, hiszen te vagy 
az édesapja, hátha kiönti a szivét neked. Ezek után el-
búcsúztam tőle és elégedetten indultam haza. Gondol-
tam, abból amit hallottál levonhatod a következtetést. 
Már csak pár nap volt hátra az évzáróig. 
 Nekem is sok volt a tennivalóm, nem tudtam And-
reára úgy figyelni, ahogy szerettem volna. És elér-
kezett a bizonyítványosztás ideje. Ez a nap mindig 
ünnepélyesen zajlott, a szülőket is meghívtam, hogy 
lássák milyen hangulatban veszik át a gyerekek a bi-
zonyítványukat, amelyet már annyit emlegettem nekik. 
Igyekeztem előkészíteni a gyerekeket arra, mennyire 
fontos ez a dokumentum, hiszen a „munkájuk“ ered-
ményét tükrözi. A nagy napra eljött Andrea édesanyja 
is és beült egy üres padba a többi szülő közé. Éppen 
a beszédemet mondtam, amikor a nyitott ajtóban meg-
jelent az édesapa is. Beszéd közben is észrevettem, 
hogy  az  anyuka  is  meglátta  a  férjét  és  egy  halvány 
mosoly suhant át az arcán.
 Megtörtént a bizonyítványosztás, a gyerekektől el-
búcsúztam és ők elindultak hazafelé. A szülők megfog-
ták csemetéik kezét és mentek a kapu felé. A csapat 
végén egyszercsak feltűnt Andrea, aki mindkét szülője 
kezét fogta és hol az egyikre, hol a másikra nézett föl, 
miközben fontos mondanivalóját mondta.
 Bámulva, meglepődve néztem utánuk, de abban 
a  pillanatban Andrea elengedte a kezüket, megfordult 
és rohant visszafelé. Tudtam, hogy nekem akar vala-
mit mondani. Szinte lefékezte magát előttem, erősen 
a  szemembe nézett és ezt mondta: Tanítónéni minden 
rendben! 
 Feleletet nem várt rohant vissza a szüleihez, meg-
fogta kezüket és kimentek a kapun.   

Szarka Mária 

 Hatodik éve, hogy szeptemberben megkezdődött a zongoraoktatás Király-
révben. A 2006/2007-es tanévben a következő tanulók kezdték meg, illetve 
folytatták zenei tudásuk bővítését: Bartalos Evelin, Bartalos Vivien, Horváth 
Olívia, Kesjár Marieta, Kubicsek Szilvia, Mészáros Flóra, Puskás Zsófia, Sza-
bó Emese, Szabó Réka, Szikura Zsuzsanna, Schnábelt Dóra
 Az év folyamán számos zongoragyakorlatot, előadási darabot tanulnak meg 
a lányok zongorázni. A hosszabb, igényesebb zongoraművek begyakorlására 
több hét is szükséges. Hiszen elsődleges az iskola, a sok délutáni szakkör, 
és csak a maradék szabad idejükben tudnak gyakorolni. Tény, hogy a mai 
iskolások nagyon le vannak kötve, ezért mindig nagy dicséretben részesítem 
azokat a tanulókat, akik úgy jönnek zongora órára, hogy a gyakorlatok bevan-
nak gyakorolva.
 Persze előfordul, hogy a sok dolgozatírás miatt, amire esténként készülni 
kell, nem sikerül leülni a zongorához. A zongorázás mellett zeneelméletet is 
tanulnak. A zeneelmélet magába foglalja az általános tudnivalókat a hangje-
gyekről, valamint a zenei korszakokat, és egyes korszakok kiemelkedő egyé-
niségeinek életrajzát, műveit.
 Április elejétől elkezdünk készülni az évvégi koncertre, amellyel a szülők-
nek kedveskedünk. Itt a gyerekek zongoráznak hozzátartozóiknak, és zongora 
játékaikkal próbálják kifejezni hálás köszönetüket szüleiknek, akik lehetővé 
tették számukra a zongoratanulást. Ezek a koncertek igazi családias hangu-
latban zajlanak. Mindenki izgul, gyerek –szülő egyaránt, és legjobban a ta-

nítójuk. A koncert végén gyönyörű látvány, amikor mind fölvonulnak ragyogó 
szemekkel, és megnyugodva, hogy igenis, sikerült megmutatni, hogy jobbak 
lettünk, mint tavaly, és mégis csak megérte annyit gyakorolni.
 Ebben a mai rohanó világban, ahol a gyerekeknek főszerep a számítógépé 
és a televízió-é, biztatni kell őket a szépre és a jóra, a zenélésre.
 Remélem mindig jönnek majd újabb és újabb gyerekek akik szeretnének 
zenét tanulni, zongorázni. Ezzel örömet szerezni maguknak és másoknak is, 
egyaránt. Mert zenélni öröm.             Hajduk Julianna

MINDEN RENDBEN? MINDEN RENDBEN!

Legyen a zene mindenkié!
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 A királyrévi játszóház állandó tagjai, kicsik 
és nagyok:, ovisok és kisiskolások, no meg 
pár a természetbe vágyó felnőtt: szülők és 
nagyszülők:, tanárok és diákok vegyesen, ne-
kivágtunk október hónap közepén, hogy meg-
másszuk a Brezová pod Bradlom közelében 
elterülő mintegy 550 m magas Bradlo nevű 
hegycsúcsot. 
 Kellemes őszi időben kora reggel vágtunk 
neki a túrának, s közel 2 óra gyaloglás után 
értünk a hegy tetejére.Gyönyörű látvány fo-
gadott minket. A hegycsúcson Milan Rastislav 
Štefánik síremléke áll évtizedek óta. A túra 
célja a természetben eltöltött kellemes délelőtt 
mellett ennek a síremléknek a megtekintése 
volt.Egy hatalmas fehér terméskőből épült lép-
csőzetes épitményről van szó szarkofágra em-
lékeztető kőtömbbel a tetején. Az emlékművet 
négy oldalról egekbe nyúló obeliszk határolja. 
Az épitmény tervezője bizonyára M. R. Štefá-
nik emberi nagyságát akarja kihangsúlyozni az 
emlékmű monumentális méreteivel, és joggal. 
M. R. Štefánik a modern szlovák történelem 
egyik legjelentősebb alakja volt. A prágai Ká-
roly Egyetem Bölcsész Karán asztronómiát 
és filozófiát tanult a 20. század első éveiben. 
1904-től Franciaországban tevékenykedett. 
Részt vett egy a Mont Blancon folyó kutatás-
ban, melynek célja a Nap és a Mars megfi-
gyelése volt . Tahitin egy csillagvizsgáló és 
egy meteorológiai állomás alapjait fektette le. 
A híres párizsi Meudone obszervatórium állan-
dó munkatársa volt.Asztronómusként és tudós 
kutatóként általános elismertségnek örvendett 
egész Európában. Az első világháború idején 

a francia légierő pilótája volt. A harcok során 
kitűnt merészségével, bátorságával és hideg-
vérével. Annak ellenére, hogy francia állam-
polgár is volt, mindig öntudatosan szlováknak 
vallotta magát. 1916-ban T. G. Masarykkal 
és Eduard Benešsel megalapították Párizs-
ban a Csehszlovák Nemzeti Tanácsot, amely 
fokozatosan  a  csehszlovák  külföldi  ellenállás 
legfőbb szervévé vált. Štefániknak oroszlán-
része volt a független Csehszlovák Demokra-
tikus Koztársaság megalapításában. A szlovák 
nemzet joggal sorolhatja őt nagyjai közé. 1919 
május 4-én hunyt el tragikus körülmények kö-
zött. Repülőgépe Pozsony mellett lezuhant, igy 
már nem tudta átvenni hadügyminiszteri  tiszt-
ségét az éppen akkor megalakult csehszlovák 

 Ősz van újra és az óvoda ismét hangos 
a 22 kisgyermek zajától. Ugyanis ennyi gyer-
mekkel kezdtük a 2007-2008-as tanévet. 
 Az elmúlt iskolaévet 30 óvodás látogatta, 
ebből 11 kisgyermek búcsúzott el tőlünk. Az 
oktató-nevelő munka mellett igyekeztünk le-
hetőségeinkhez mérten a falunk kulturális éle-

Óvodánk életéből

tébe is bekapcsolódni. A gyermekek számára 
a szülők segítségével szerveztünk különböző 
rendezvényeket pl. karnevál, gyermeknapi 
vidámságok, kirándulás Bojnicére stb. Kö-
szönet minden kedves szülőnek az óvodának 
nyújtott segítségért. 
 Ebben a tanévben is az óvodai tevékeny-

kormányban. 
 Az impozáns emlékmű megtekintése után 
még  várt  ránk  egy  csodás  barokk  bazilika 
Šaštin Stráže városában. A fárasztó túra után 
busszal utaztunk a helyszínre. A háromhajós 
templom gyönyörű barokk diszitésével, hatal-
mas orgonájával, freskóival és díszes oltáraival 
mindenkit elkápráztatott. 
 Délután mindannyian elégedetten és élmé-
nyekkel telten utaztunk haza, Királyrév felé. Ér-
demes volt erre a kirándulásra egy szombatot 
áldozni: az egészséges testmozgással az őszi 
természetben eltöltött idő, a csoport vidám 
hangulata, a megtekintett érdekes épitmények 
¬mind-mind ezt támasztják alá. 

 Kilacsko Timea 
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ségben külön teret kapnak a játék, a munka 
és az oktatás sajátos, mégis egymásra épülő, 
összefüggő fejlesztési feladatai. Igyekszünk 
ráhangolódni a gyermekek természetes szük-
ségleteire, életkoruknak megfelelő érdeklődé-
si körükre, előzetes élményeikre és tapaszta-
lataikra, valamint tudásszintjükre. 
 Szeretnénk gyermekeinknek aktív, tevé-
kenységben, örömben bővelkedő óvodai éle-
tet biztosítani. Megismertetjük gyermekeinkkel 
a körülöttünk lévő környezetet és védelmét. 
Igyekszünk fejleszteni a gyermekek mozgás-
ra irányuló törekvését, az esztétikai érzékét, 
beszédkészségét, gondolkodását. Jelentős 
helyet  kap  óvodánkban  a  hagyományápolás 
és a jeles napok ünneplése. Nagy figyelem-
mel kísérjük az iskolába készülő gyermekeink 
fejlődését. 
 Jó lenne, ha minden kisgyermek zökke-
nőmentesen tudná kezdeni az iskolát, ezért, 
helyezünk nagy súlyt az oktatásra. De a neve-
lésről sem feledkezünk meg, mert Brunszvik 
Teréz szavaival élve „Nevelés teszi az em-
bert, és az ember a hazát“ 

Szekeres Márta, az óvoda igazgatónője

Turisztika és egy kis történelem

Királyrév polgárainak lapja



2007.2.4. – Bratislava – Nyugat-szlo-
vákiai Körzet/ 3 kerület Trencséni, 
Nagyszombati,Nyitrai / fedettpályás egyéni 
bajnoksága
1. hely 300 m futásban
3. hely 150 m futásban
7. hely  60 m futásban
2007.3.3. Bratislava – Országos egyéni 
fedettpályás bajnokság
1. hely 300 m futásban 39,59 s Egyéni 
csúccsal élete legjobb eredményét érte el
2. hely 4 x 200 m váltófutás  
9. hely 150 m futásban 19,03 s 

2007.5.8 Galánta - Iskolák közötti csapatver-
senyben a 4. helyezett Nádszegi alapiskola 
tagja. 
Egyéniben 1. hely 300 m futásban, ezzel 
továbbjutott a kerületi versenyre Trnavába 
ahol 4. helyezett 300 m futásban.
2007.6.13. Galánta – Járási egyéni olimpia
1. hely 300 m
1. hely 4 x 60 m
1. hely  4 x 300 m
2. hely 150 m
2007. szeptember 1. Nyugat-szlovákia 
körzet csapatbajnokságán a 2. helyezett 

Gróf Bálint eredményei a 2007-es évben atlétikában 

Elnök:   Schnábelt Karolina
Pénztáros: Mézes Tibor
Vezetőségi tagok: 

Gombos Gábor, 
Racsko Pál, 
Schnábelt Dóra, 
Szakál Kinga, 
Szarka Márta

 A Királyrévi Ifjúsági Klub 2007. 
március 6.-án tartotta alakuló gyű-
lését a helyi kultúrházban, amire 
meghivtuk a falu fiataljait.
 Itt megbeszéltük a klubalapítás 
részleteit, további céljainkat stb. 
Az első rendezvényünk egy klub 
est volt, amire harminckilencen 
jöttek el. Lehetett ping-pongozni, 
sakkozni, kártyázni. Úgy gondo-
lom, jól érezték magukat, mivel 
a  második  Klub  esten  már  jóval 
többen vettek részt. A legnagyobb 
sikert az első diszkó aratta, ami 
április 21-én volt, ezen körülbelül 
70-en voltak 
 A zenét Bagyánsky Pál és 

Oroszi Bálint biztositották. A bü-
fében italokat, hátul a konyhánál 
pizzát lehetett venni. Ezt még 
egy diszkó követette, majd június 
16-án  sportnapot  szerveztünk  a 
futballpályán, ahol a gyerekek ki-
próbálhatták a zsákbanugrálást, 
célbadobást, gólyalábazást. Este 
tábortűzzel zártuk a napot.
 Nyáron is volt két diszkó, majd 
szeptemberben is, sajnos egyre 
kevesebb résztvevővel. A legutób-
bi akciónk Halloween diszkó volt, 
amire  a  sok  szervezés  ellenére 
kevesen jöttek el. Volt, aki nyúl, 
vámpír, ördög jelmezbe bújt, de mi 
szervezők is beöltöztünk. Akadt 
köztünk indián, boszorkány, spa-
nyoltáncos, de még egy gorilla is. 
Hátul, mint már megszokhatták 
pizzát sütöttünk, és az egész te-
rem hangulathoz illően töklámpá-
sokkal volt tele. Ezen a diszkón 
még koktélokat is lehetett venni, 
amit Kubovics Erik kevert. Jövő-

Olympia Galanta tagja.
2007.9.8-9. Banská Bystrica - Országos 
egyéni atlétikai bajnokság
2. hely  4 x 60 m váltófutás
4. hely 300 m futás /38,89 s egyéni csúcsbe-
állítás/
4. hely 4 x 300 m váltófutás
8. hely 150 m futás
További sporttevékenységét a Dunaszerdahelyi 
Sportgimnáziumban folytatja.
 
Szabó Ferenc, volt osztályfőnöke és edzője

Királyrévi Ifjúsági Klub
beli terveink között szerepel a film-
vetítés és klub est szervezése! 
A rendezvények során egyre  töb-
ben szerettek volna tagok lenni, 
igy  ma  már  72  taggal  büszkél-
kedhetünk. A tagság nincs kor-

határhoz kötve, aki úgy érzi, hogy 
szeretne a klub tagja lenni, bátran 
jelentkezzen. Reméljük, sikerül 
ezzel a klubbal jobban összehozni 
a fiatalságot a faluban.

 Schnábelt Karolina
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 A 2006/2007 – es tanévben a tanulóink szá-
ma 31. Az osztályok elosztása:
 Első évfolyam és a negyedik évfolyam ösz-
szevont osztály. Szóló osztály volt a második 
és a  harmadik évfolyam. 
  Az elmúlt tanévben is számos esemény tör-
tént az iskolánkban. A legkedvesebb emléke-
ink közé tartozik a kirándulás, amikor hazánk 
felfedezésére indultunk. 

 Elérkezett 2007. júniusa amikor kirándulást 
szerveztünk az alapítvány anyagi támogatásá-
ból. Az uticélunk Bratislava – Pozsony hazánk 
fővárosa volt. Legelőször is hajózáson vettünk 
részt, Pozsonyból indultunk a pozsonyiak ked-
venc kirándulóhelyére a Dévényi (Devín) vár-
hoz, amely réges-régen egy fontos stratégiai 
kereszteződés volt a Duna és a Morva folyó 
felett. Útközben élveztük a szellő simogató 

A 2006/2007 – es tanévben történt 
erejét,valamint megcsodáltuk a Duna partját, 
Pozsony látképét. Rácsodálkoztunk a vár szép-
ségére, a hidak nagyságára. Majd elérkeztünk 
az utazásunk céljához . Kiszálltunk a  kikötő-
nél, majd gyalog tettük meg a fennmaradó tá-
volságot. Megcsodáltuk a táj szépségét. 
 Megfigyeltük a két folyó találkozását majd 
felgyalogoltunk Dévény várárhoz. Csodálatos 
táj terült elénk.Majd elindultunk vissza a kikö-
tőhöz, ahol már várt ránk a hajónk. Visszatér-
tünk Pozsonyba és megkezdődött a felfedező 
utunk. Elindultunk Pozsony óvárosába.
Megnéztük: Szent Márton Székesegyházat, 
Miksa-szökőkutat, Régi Városházát, Primás-
palotat, voltunk a tükörtermében, valamint 
megcsodáltuk a gobleneket. Mihály-kapu alatt 
is átsétáltunk.
Élményekkel gazdagon tértünk haza.

Mgr. Kovács Mária, az iskola igazgatónője 



Kimondták az igent

2007.2.24	 	
Gáspár Zsolt – Kováč Katalin
2007.3.24
Pelikán Imre – Horváth Éva 
2007.8.25
Cservenka Péter – Mikovič Anita
2007.9.8
Kaprinai József – Lőrincz Ildikó
2007.11.24
Bartakovics Baltazár – Morvay Mónika

Megszülettek

2007.8.14 – Vicsápi Nikoletta
2007.3.22 – Vojtech Krčmář
2007.4.20 – Pelikán Imre
2007.6.11 – Gujdán Lilla
2007.6.26 – Alföldi Réka 
2007.7.14 – Gáspár Gábor
2007.8.14 – Varsányi Vanesa
2007.10.8 – Juhos Zoltán Aurél

Elhunytak

2006
2006.8.19 –  Kilacsko Mária / 74
2006.12.19 –  Miloslava Medovarská  
     (Slov. Pole) 55
2006.12.24 –  Borma Júlia / 84
2006.12.28 –  Papp Ferenc / 81
2006.12.31 –  Illényi Mihály / 85
2007
2007.1.24 –  Varsányi Katalin / 89
2007.1.24 –  Szabó János / 74
2007.2.3 –  Sárkány Gyula / 65
2007.2.8 –  Borsányi Ilona / 51
2007.2.20 –  Kürthi Erzsébet / 80
2007.2.25 –  Szabó Zoltán / 80
2007.2.25 –  Morvay Margit / 85
2007.4.27 –  Balog Imre / 56
2007.6.8 –  Győrödi Júlianna / 87
2007.6.14 –  Győrödi Margit / 80
2007.7.15 –  Alexander Hlavatý 
    (Slov. Pole) / 71
2007. 8.10 –  Győrödi István / 86
2007. 8.12 –  Benes Irén / 65
2007.9.1 –  Barczi László / 64
2007.11.12 –  Varsányi László / 40 
2007.11.21 –  Czirák Anna / 75

70 évesek – Bede Otília, Benes Júlia, 
Borbély Mária, Deák Margit, Farkas Vilma, 
Gombos Tibor, Alžbeta Hirková, Kosztolá-
nyi Júlia, Tóth Ferenc, Varsányi László 
75 évesek – Bede László, Györödi Vero-
nika, Kosztolányi Vilmos, Laczko Matild, 
Martinkovič István, Nagy Erzsébet, Szomo-
lai Ferenc
80 évesek – Kilácsko Ilona (81), Medík 
János (81), Andódi Etel (82), Katona Mar-
git (82), Pavlová Mária (82), Szabó Gyula 

JUBILÁNSOK

 A nyugdíjasklub tevékenysége az utolsó két 
évben sem hanyatlott. A klubnapokat most is 
vasárnaponként  tartottuk  Összejöveteleink 
mindig jó hangulatban teltek, annak ellenére, 
hogy helyiségünk nincs, kénytelenek vagyunk 
a kultúrház nagytermében tartózkodni, amely 
nem igazán biztosíja az otthonosság jellegét.
 Több alkalommal tartottunk ünnepélyes 
klubnapot is, amikor köszöntöttük az idős jubi-
láló tagjainkat főleg a 80 éveseket, pl. Szikura 
Ferenc bácsit, aki az énekkar tagja is volt, Ka-
tona Margit nénit és Papp Ferenc bácsit, akit 
sajnos nemsokkal utána el is temettünk.
 Köszöntöttük a legfiatalobb nyugdíjasokat 
is, a 60 évüket betöltött Szomolai Jolánt, Mé-
száros Évát, de megünnepeltük 70-dik szüle-
tésnapját Szabó Valériának is.
 Tevékenységünk fő irányvonala a kultúra és 
az idős emberekkel való foglalkozás. Annak ér-
dekében, hogy megismerjük a közeli települé-

A nyugdíjasklub életéből... 
sek klubtagjait, számos találkozót szerveztünk 
és fogadtunk el számos meghívást mi is. 
 Ezek alkalmával mindig fellépett az ének-
karunk és mindig sikert arattunk Talán azért 
hívtak december 16-án Nagymácsédra is az 
Adventi koncertre, amelyet szintén az ottani 
templomban tartottak meg. A Glória énekkar 
ebben az évben is minden temetésen énekelt, 
mivel a hozzátartozók kérték és elkísértük az 
elhunytakat utolsó útjukra. Ezért gyakran elis-
merő és dicsérő szavak kíséretében köszönik 
meg azt, hogy énekünkkel emeltük a temetés 
színvonalát.
 Szeretném még elmondani, hogy a klub-
tagok augusztusban kirándulni voltak a Győri 

(82), Szikura Ferenc (82), Tóth Margit (82), 
Tóth Gyula(83),
85 évesek – Balogh Valéria, Juriga Valéria
85 évnél idősebbek – Faragó Erzsébet 86, 
Kele Júlia 86, Gróf István 88, Tóth Mária 
88, Nagy Anna 89
90 évesek – Balogh Valéria, Zuzana 
Medovarská
91 éves – Balogh Magdaléna
97 éves – Czirák Emília

KRÓNIKA

Rév Mondó 2007 8 old.

Termálfürdőben. Lehetett válogatni a különbö-
ző hőmérsékletű medencékben,és találkoztunk 
3 nyugdíjasklub tagjaival is a galántai járásból. 
Nagyon szép nap volt.
  Az  évet  most  is  jubilánsok  napjával  zártuk 
december 9-én, amelyre meghívtuk a falu va-
lamennyi idős polgárát és virággal, valamint 
kultúrműsorral kedveskedtünk nekik.
 Erre az alkalomra vendégül látjuk a peredi 
nyugdíjasklub tagjait is, hogy biztosítva legyen 
a jó hangulat.
 Így zajlott községünkben a klubélet és klub-
tevékenység az elmúlt időszakban.
 Köszönöm! 

Tisztelettel Szarka Mária klubvezető

ÉRTESÍTÉS:
MEGJELENT A HONISMERETI 
KISKÖNYVTÁR SOROZATBAN 
A „KIRÁLYRÉV - LÁTNIVALÓK“ 

SZÍNES KISFÜZET, MELY 
MEGVÁSÁROLHATÓ A KÖZSÉGI 

HIVATALBAN ÉS A RÉV-SHOPBAN. 
ÁRA 20,- SK

A KÖNYVTÁR A HELYI 
KULTÚRHÁZBAN MINDEN SZOMBA-

TON 14.00 ÓRÁTÓL - 17.00 ÓRÁIG 
TART NYITVA.

Királyrév polgárainak lapja


