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Našim milým čitateľom a občanom
našej obce prajeme príjemné
prežitie letných prázdnin!

S

VÁŽENÍ OBČANIA!

rdečne Vás vítam na stránkach obecných novín, ktoré po prvýkrát
vychádzajú v dejinách našej obce. Našim cieľom je, aby sme Vám
priblížili činnosť samosprávy, oboznámili Vás s našimi plánmi a s
doteraz vykonanou prácou. Umožníme miestnym spoločenským organizáciám ako aj našim základným školám a materskej škole, aby zverejnili
svoju činnosť, výsledky a informácie na stránkach novín. Posledná strana
obsahuje matričné údaje, t.j. zoznam novorodencov, zoznam sobášujúcich,
zoznam občanov, ktorí nás navždy opustili a udalosti, ktoré obec spolu organizovala so zborom pre občianske záležitosti. Vydanie obecných novín
plánujeme dvakrát do roka, a to v júni a v decembri, prečítať ich môžete aj
na webovej stránke obce.
Aby ste sa dostali k aktuálnym informáciám, rozšírili sme našu
webovú stránku, kde nájdete všetky dôležité informácie. Podobne dôležité
informácie máte k dispozícii aj na informačných tabuliach obce. Na webovej stránke získate podrobné informácie o činnosti samosprávy, a do
dvoch dní od zasadnutia nájdete na stránke všetky uznesenia obecného
zastupiteľstva. Je tu možnosť kontroly hospodárenia obce, pretože okrem
rozpočtu obce nájdete na stránke aj knihu dodávateľských faktúr, nájomné
zmluvy, zmluvy o dielo, kúpnopredajné zmluvy a zmluvy o poskytnutí dotácií.
Od januára 2011 som vypracoval 5 projektov na získanie dotácií:
1. Na Elektronizáciu obecnej knižnice - počítač, tlačiareň, kopírovací stroj,
internet.
2. Na organizovanie programu dňa obce
3. Na obnovenie malých sakrálnych pamiatok obce
4. Na výmenu okien a dverí kultúrneho domu
5. Na obnovenie webovej stránky obce
Žiadosti som poslal na Ministerstvo kultúry SR, na Ministerstvo financií
SR, na Úrad vlády SR a na Úrad bratislavského samosprávneho kraja. Z 5
zaslaných projektov sú vyhodnotené 2 projekty, ktoré som poslal na BSK.
Na obnovenie sakrálnych pamiatok obec získala 3000 eur, na organizovanie
programu dňa obce 500 eur. Ďalšie projekty zatiaľ nie sú ešte vyhodnotené.
Od januára 2011 sa nám podarilo už zrealizovať zopár vecí
- na javisko kultúrneho domu sme namontovali 4 silné halogény, vymenili sme bránky na oboch cintorínoch a pokračujeme s výmenou bránok.
Vymaľovali sme dom smútku, natreli stĺpy miestneho rozhlasu, vymenili a
doplnili chýbajúce dopravné značky. Na požiadanie občanov sme rozšírili
vedenie miestneho rozhlasu na staničnej a gróbskej ceste.
V tomto roku sa pokračuje vnútorná prestavba budovy školy.
Z dôvodu šetrenia finančnými prostriedkami ZŠ s VJM sa presťahuje do
budovy základnej školy, ako aj obecná knižnica. Pre obe školy bude zrealizovaná moderná počítačová miestnosť. V tomto roku zrealizujeme úpravu cesty na konci obce, kde je potrebné vyriešiť aj odtok dažďovej vody.
V súčasnej dobe prebiehajú jednania s BSK ohľadom opravy časti hlavnej
cesty pred kostolom reformovanej cirkvi na odstránenie dažďovej vody.
Pokračuje sa v obci separovaný zber odpadu. Naďalej zbierame
sklenené a plastové fľaše, elektrospotrebiče, pomocou škôl uskutočňujeme
zber papiera. V apríli sme uskutočnili zber odpadu s pomocou
veľkokapacitných kontajnerov a zároveň sme upratali aj staničnú cestu, kde
sa nahromadilo veľké množstvo smetí.
Deň obce sa koná 18.júna, ktorého program nájdete v obecných novinách.
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Kedves olvasóinknak és községünk
minden lakosának kellemes nyári
vakációt kívánunk!

Ö

TISZTELT LAKOSOK!

römmel köszöntöm mindannyiukat községünk történetének első
faluújsága hasábjain keresztül. Azzal a céllal indítjuk az újságot,
hogy közelebb hozzuk önökhöz az önkormányzat tevékenységét, ismertessük terveinket, beszámoljunk munkánkról.Teret biztosítunk a
helyi társadalmi szervezeteknek, ahogyan az oktatási intézményeink is közölhetik információikat a lap hasábjain. Az újság utolsó oldala az anyakönyvi
adatokat tartalmazza majd, mint az újszülöttek névsorát, a házosságot kötöttek névsorát, azokat a lakosokat, akiktől elbúcsúztunk, vagy éppen olyan eseményeket, melyeket a hivatal közösen szervezett a polgári ügyek testületével.
Az újságot évente kétszer, júniusban és decemberben jelentetjük majd meg,
melyet községünk weboldalán is elolvashatnak.
Az informácóközlést igyekszünk más síkon is közvetíteni. Kiszélesítettük községünk weboldalát, ahol minden fontos információt közlünk,
ahogyan az információs táblákon is. A weboldalon pontosan nyomon
követhető az önkormányzat működése, hiszen minden határozat 2 napon belül
megtalálható az elektronikus oldalon. Ellenőrizhető itt a falu gazdálkodása
is, hiszen a költségvetésen kívül elolvasható az oldalon a kifizetett számlák
sora, a bérleti szerződések, kivitelezési szerződések, adásvételi szerződések,
pályázatok útján megkötött támogatási szerződések.
2011 januárjától 5 projektet dolgoztam ki dotáció-kérvényekre:
1. A községi könyvtár modernizálására-számítógép, nyomda, fénymásoló,
internethozzáférésre.
2. Falunapi program megszervezésére
3. Községünk szakrális emlékeinek felújítására
4. A kultúrház ablakainak és ajtóinak cseréjére
5. A weboldal felújítására
A kérvényeket a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumába, a Szlovák
Köztársaság Pénzügyminisztériumába, Kormányhivatalba valamint
Pozsony Megyére küldtem. A z 5 kérvényből 2 kérvényt értékeltek ki, mégpedig azokat, melyeket a Pozsony Megyére küldtem.
Az egyikre, a szakrális emlékek felújítására községünk 3000 eurót kapott, a
falunap megszervezésére pedig 500 eurót. A többi projektet még a hivatalok
nem értékelték ki.
2011 januárjától sikerült már pár dolgot megvalósítanunk - 4
erős halogénlámpát szereltettünk a kultúrház színpadának megvilágítására,
kicseréltük a temetők ajtóit, mellyel akadálymentessé tettük a bejárást, s
folytatjuk a kapuk cseréjével. Kifestettük a ravatalozót, lefestettük a helyi
hangszórók tartócsöveit, kicseréltük s pótoltuk a hiányzó útjelző táblákat, s
lakosok kérésére bővítettük a helyi hangszórókat az állomás felé vezető úton,
valamint a Gurab felé vezető úton.
Folytatódik ebben az évben az iskola épületének belső átalakítása.
A szlovák iskola épületébe költözik anyagi megtakarítás céljából a magyar
alapiskola, valamint a községi könyvtár is. A két iskola részére színvonalas
számítógéptermet is kialakítunk. Ebben az évben valósul meg nem kis anyagi
ráfordítással a faluvégi út rendbetétele is, ahol komoly hangsúlyt fektetünk
a vízelvezetésre. Tárgyalások folynak, s jó úton halad a református templom
előtti útszakasz megjavítása is abból a célból, hogy eltávolítsuk a templom
előtt felgyülemlő esővizet.
Folytatódik falunkban az osztályozott hulladékgyűjtés. Továbbra
is gyűjtjük az üveget, műanyag flakonokat, elektromos cikkeket, az iskolák
közbenjárásával a papírt, valamint áprilisban szintén nem kis anyagi ráfordítással szerveztük a hulladékgyűjtést nagykapacitású konténerek segítségével,

Vážení občania!

amikoris kitakarítottuk a vonatállomás felé vezető utat is, ahol rengeteg szemét gyülemlett fel.
Június 18-án szervezzük a már hagyományos falunapot, melynek
programját a lap hasábjain olvashatják.

Bol by som rád, keby sa Vaše pripomienky dostali k nám, aby naša komunikácia bola bezprostredná. Vaše dotazy, týkajúce sa obecných novín
podľa našich možností akceptujeme.
Na jeseň v rámci osobného stretnutia si zhodnotíme úlohy, ktoré
sme splnili počas roka, ako aj hospodárenie obce a vytýčime úlohy na
nasledujúce obdobie.
Milí občania, každého z Vás srdečne očakávam v júni na deň
obce a zároveň Vám želám príjemné prežitie letných dovoleniek.

Tisztelt lakosok!
Örömmel venném, ha észrevételeiteket eljuttatnák hozzánk, hogy közvetlenebbé váljék a kommunikáció. Az újsággal kapcsolatos hozzászólásaikat is
lehetőségeinkhez mérten figyelembe vesszük.
Ősszel személyes találkozót szervezünk majd, hogy értékeljük az
évben elvégzett feladatokat, valamint a község gazdálkodását, s kitűzzük céljainkat a következő időszakra.
Júniusban minden kedves lakost nagy szeretettel várok a
falunapra, s kívánok minden olvasónak kellemes nyári kikapcsolódást!

PaedDr. Metzner Zoltán
starosta obce

PaedDr. Metzner Zoltán
polgármester

Deň učiteľov

Pedagógusnap

„Hogy az ember ember legyen,
tanulnia kell“

„Ak sa človek má stať človekom,
musí sa vzdelávať.“
					

				

J. A. Komenský

J. A. Komenský

..........................................................................

..........................................................................

ri príležitosti Dňa učiteľov sa konalo slávnostné stretnutie zamestnancov ZŠ slov., ZŠ s VJM a MŠ, so starostom obce PaedDr. Z.
Metznerom a pracovníkmi OcÚ Reca.
Stretnutie sa konalo v obradnej sieni OcÚ Reca. Slávnostný ráz
podujatia a výnimočnú atmosféru dokreslovalo predstavovanie všetkých
pedagogických i nepedagogických zamestnancov matrikárkou obce
p. Violou Kválovou. Prítomní si vypočuli príhovor starostu, v ktorom
ocenil a vyzdvihol neľahkú prácu tých, ktorí sa starajú o výchovu a vzdelanie mladej generácie. Poďakoval pedagogickým pracovníkom i za
mimoškolskú činnosť, najmä za prípravu programov na rôzne obecné
podujatia. Súčasťou stretnutia bola kultúrna vložka – báseň v podaní
zástupkyne starostu A. Gyurcsiovej a piesne v podaní žiačky M. Szitkovej.
Pri príležitosti tohto sviatku sa konal zápis všetkých pedagogických pracovníkov do pamätnej knihy OcÚ Reca. Pán starosta obdaril prítomných
milou malou pozornosťou s venovaním a červeným karafiátom. Na záver
sa všetci zúčastnili malého občerstvenia.
Bolo to veľmi pôsobivé a dôstojné poďakovanie všetkým, ktorí
sa podieľajú na výchove mladej generácie.

edagógusnap alkalmából a polgármester PaedDr. Metzner
Zoltán a Községi Hivatalban fogadta az óvoda és az iskolák
pedagógusait és alkalmazottait.
Az ünnepi különleges légkört Kvál Viola, anyakönyvvezető
köszöntője fokozta. Majd a jelenlévők meghallgatták a polgármester ünnepi üdvözlő beszédét, amelyben méltatta azt a nem
könnyű feladatot, amit a pedagógusok végeznek az ifjúság nevelésében. Rövid kultúrműsor után, melyet Gyurcsi Erzsébet és Szitka
Mária szolgáltattak, a meghívottak beírták nevüket a falu emlékkönyvébe. A polgármester kis ajándékkal és egy szál piros szegfűvel
ajándékozta meg az ünnepelteket. Befejezésül rövid fogadás és
kötetlen szórakozás következett.
Bensőséges és méltóságteljes köszönetnyilvánítás volt a
faluvezetés részéről azoknak, akik a jövő generációját nevelik.
Köszönjük.

P

Mgr. Alžbeta Valašťanová
pedagóg

P

Mgr. Alžbeta Valašťanová
pedagógus
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Kniha je najlepší priateľ

Könyv a legjobb barát

Obecná knižnica bola založená v roku 1968. Súčasnosti sa v
knižnici nachádza vyše 5000 kníh. Obsahuje množstvo žánrov a druhov
literatúry pre rôzne cieľové skupiny. Tento veľký počet knižničného fondu
môžeme ďakovať aj naším občanom, ktorí darovali vzácne knihy. Chcela
by som sa im aj touto cestou poďakovať. Obecný úrad každý rok finančne
prispieva na nákup nových kníh. Snažím sa kupovať také knihy,
aby naši čitatelia boli spokojní a našli také knihy, ktoré
hľadajú.
Veľký dôraz kladieme na mladú generáciu.
V našej knižnici deti okrem rozprávok – v slovenskom
a v maďarskom a iných jazykoch – majú možnosť si
vypožičať aj mládežnícku, náučnú literatúru alebo
beletriu obsiahnutú v povinnom čítaní. Je to dobrý
pocit, keď si mladý čitateľ so žiarivými očkami drží v
ruke tú knižku, ktorú hľadal.
Televízne vysielanie, internetové programy
sú pre deti i dospelých v súčasnosti dostupné a veľmi
atraktívne, i keď nie vždy vhodné. Sú jednou z príčin,
kedy sa aktívny čitateľ mení na konzumenta
mo-derne spracovaných filmov, telenoviel a najmä počítačových hier. Tento aspekt sa prejavuje
na návštevnosti knižníc vôbec a pociťujeme to
i v našej knižnici. Máme veľa nových krásnych kníh
– no čitateľov menej.
Starosta obce rozhodol vypracovať projekt Ministerstva kultúry SR modernizovať knižnicu,
vybaviť ju dôležitým technickým vybavením ako PC
s napojením na internet, tlačiarňou a kopírovacím
strojom.
Novými knihami, netradičnými aktivitami
a akciami, novými informačnými prvkami sa budeme
snažiť získať nových čitateľov a zvyšovať záujem detí
o čítanie.
Nové priestory nám umožnia prehľadnejšie
zaradenie zvyšujúceho sa počtu kníh, umiestnenie technického materiálu a spoluprácu s materskou školou, oboma základnými školami, inými spoločenskými a kultúrnymi organizáciami usporiadať
besedy o knihách, besedy so spisovateľmi, čítania z kníh a podobne.
Veľa ľudí si dnes uvedomuje, že investícia do vzdelávania je
trvalá a jej návratnosť istá. Kniha je základný prvok získavania poznatkov
a vedomostí. Treba však už detí naučiť, ako v nej hľadať odpovede na svoje
otázky. Nákup dobrých kníh je v súčasnosti finančne náročné a úlohou
knižnice je: umožniť, aby sa nie len deťom, ale i dospelým čitateľom dostala do rúk dobrá, hodnotná a zaujímavá kniha.
Kniha pre pobavenie i poučenie.
Kniha pre podporu a rozvoj obrazotvornosti.
Kniha pre rozvíjanie bohatej slovnej zásoby a vyjadrovania sa.
Verím, že v budúcnosti bude naša obecná knižnica miestom,
kde sa budú radi stretávať obyvatelia našej obce a využívať jej možnosti
oblasti vzdelávania i zábavy.
						
Mgr. Mária Pomichal
vedúca OK

Községünkben a könyvtár 1968-ban alakult. Jelenleg több
mint 5000 könyvállománnyal rendelkezik. Több irodalmi műfajt talál az
érdeklődő. Külön köszönet illeti azokat a lakosokat, akik könyvadományaikkal hozzájárultak a könyvállomány növeléséhez. Minden évben a Községi Hivatal anyagi támogatásával új könyveket vásárolunk. Igyekszünk
olyan könyveket vásárolni, melyek az olvasók igényeinek
megfelelnek. Különösképp a fiatal generációnak.
Könyvtárunkban az olvasóknak a meséken kívül –
szlovák, magyar vagy más nyelven – lehetőségük van
kölcsönözni ifjúsági, szépirodalmi, ismeretterjesztő és
megtalálhatók még ún. kötelező olvasmányok is. Jó
érzés, amikor a gyermekolvasó, ragyogó szemmel
kezében tartja azt a könyvet, amit a polcon keresett és
megtalált.
Jelenleg a gyerekek és a felnőttek hozzáférhetnek a
TV és az internet programokhoz, ami nagyon vonzó,
habár nem mindig alkalmas. Ez az oka, mikor az aktív olvasó a modern feldolgozású film, szappanopera
vagy leginkább számítógépes játékra vált. Helyi
szinten ez a szemszög megnyilvánul a könyvtár
látogatottságában is. Rengeteg új szép könyv található, viszont az olvasó annál kevesebb.
A könyvtár korszerűsítése céljából - PC
internet hálózattal, nyomtató és másológép – a
polgármester pályázatot adott be, amit a Szlovák
Köztársaság Kulturális Minisztériuma hirdetett meg.
Az új könyvekkel, rendhagyó rendezvényekkel és új információs lehetőségekkel igyekszünk
új olvasókat szerezni ,s növelni az olvasás szeretetét.
Az új helyiség lehetővé teszi rendszerezni
a növekvő könyvállományt, elhelyezni a műszaki
felszerelést. Továbbá együttműködni az óvodával, a
két iskolával , valamint más társadalmi és kulturális
szervezetekkel, ahol irodalmi összejöveteleket, író-olvasó
találkozókat és felolvasó estéket lehet majd szervezni.
Manapság sok emberben tudatosul az, hogy a
műveltség megszerzése maradandó és többszörösen kamatoztatható. A könyv alapegység az ismeretforráshoz és műveltséghez. Azonban már gyermekkorban kell megtanítani, hogy a könyvben hogyan találják meg a választ kérdéseikre.
Új és hozzá jó könyvet venni manapság pénzigényes. A könyvtár feladata közé tartozik az, hogy lehetőséget adjon nemcsak a gyermek,
hanem a felnőtt olvasóinak is olyan könyveket biztosítani, melyek értékesek és érdekesek.
A könyv szórakoztató és tanulságos.
A könyv fejleszti a képzelőerőt.
A könyv fejleszti a gazdag szókincset és a kifejezőkézséget.
Bízunk abban, hogy a mi könyvtárunk a jövőben olyan hely lesz,
ahol a lakosok örömmel találkoznak egymással és teret ad a műveltséghez
és a szórakozáshoz.

Zo života spoločenských
organizácií...

A társadalmi szervezetek
életéből...

Zo života SČK

A Helyi Vöröskereszt életéből

Vážení občania!

Tisztelt lakosok!

Mgr. Pomichal Mária
a könyvtár vezetője

Dostalo sa mi tej cti, že sa môžem prihovoriť k Vám v prvom čísle našich
obecných novín.
Ak mám hovoriť o organizácií SČK v našej obci, musím sa vrátiť
v prvom rade vo svojich spomienkach do dávnejšej doby a oboznámiť
Vás s menami predsedov, ktorí sa zaslúžili o to, že môžeme dnes povedať,
že táto organizácia ešte stále žije a plní si svoje poslanie.
S úctou a vďakou spomíname na Gizelu Loyschovú,

Megtiszteltetés számomra, hogy falunk újságának hasábjain keresztül
szólhatok Önökhöz.
Ha a Vöröskereszt szervezetéről kell szólnom, emlékezetben
a múlt időket is fel kell idéznem, s megemlékezni azokról, akiknek
köszönhetjük, hogy falunkban hagymányokról beszélhetek s hogy az ő
érdemük, hogy szervezetünk a mai napig teljesíti küldetését.
Tisztelettel és köszönettel emlékezünk Loysch Giziről,
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Viktóriu Mačicovú, Alžbeta Bačinskú, ktoré už nie sú medzi nami, na
žijúce Máriu Chovancovú, Žofiu Synákovú. I keď neboli predsedami (aspoň si nespomínam) ale boli strážcami finančných
prostriedkov organizácie – Koloman Sloboda st. a Zuzana
Gergelyová. Iste boli aj iní, ktorí by si zaslúžili uviesť ich
mená, ale moje spomienky, ako aj rozsah tohto článku sú
obmedzené. Ja ďakujem všetkým, ktorí prispeli k tomu,
že existujeme.
Za hlavné poslania Červeného kríža považujem
starostlivosť o členov a pomoc občanom, ktorí sú na to odkázaní v rámci možnosti organizácie. Výrazne sa to prejavuje na úseku darcovstva krvi.Veď sa jedná o návrat zdravia a záchranu ľudského života. Je to pomoc krásna a veľmi
dôležitá, za ktorú ďakujeme naším dobrovoľným darcom krvi.
V našej obci táto humánna činnosť má bohatú tradíciu.
V minulosti prišiel autobus, ktorý obsadili darcovia krvi. Dnes, žiaľ táto
dôležitá a prospešná úloha zabezpečuje veľmi ťažko a len vďaka „skalným
darcom“ žije aj táto činnosť a môžeme každý rok odmeňovať našich darcov Janskými plaketami. Aby som mohla dokázať pravdivosť uvedených
slov, tu je prehľad o vyznamenaných aspoň v počtoch. Janského plaketu
dostalo: bronzovú – 45 darcov, striebornú – 39, zlatú - 8, diamantovú - 3.
Tu by som uviedla aj mená, lebo túto poctu dosiahnu len zdraví a vytrvalí
darcovia: Maria Chovancová, Imrich Simondel, Mária Molnárová. Patrí
všetkým odmeneným naše poďakovania a náš obdiv.
Aby sme mohli zabezpečovať úlohy, ktoré boli prijaté na
výročnej členskej schôdzi je potrebné, aby sme mali aj členov, ktorí tieto
úlohy budú zabezpečovať. K 15.5.2011 evidujeme 203 členov, čo predstavuje 14% obyvateľstva. Máme dlhoročných členov, ktorí vstúpili do
SČK ešte v pätdesiatych rokoch. Môžem konštatovať, že v posledných
rokoch vstúpili aj mladí ľudia. Keď však som prebrala mená mladých žien
a mužov, zistila som, že je tu veľká rezerva a budeme musieť aktívnejšie
získavať nových členov z ich radov.
Nezabúdame ani na starších a chorých ľudí. Každý rok ich
navštevujeme, aby nestratili spojenie s organizaciou, a boli informovaní
o dianí a práci, ktorú zabezpečujeme počas roka. Usilujeme sa, aby sme
oboznamovali s poslaním Červeného kríža aj mladú generáciu a to formou návštev materskej školy a škôl, s ktorými máme dobrú spoluprácu.
Balíčky k MDD maškrtami, súťaž „Čo vieš o ČK“, ukážky poskytovania
prvej pomoci v “reči detí“. Táto pozornosť sa nám vracia v podobe pekných
kultúrnych vystúpení na výročnej členskej schôdzi. Pociťujeme medzeru
nášho vplyvu na staršiu mládež, preto sme si dali za úlohu uskutočniť
prednášku o drogách a ich vplyvu na kvalitu života mladých. Boli by sme
radi, keby túto prednášku absolvovali deti aj so svojimi rodičmi, aby aj
rodičia boli oboznámení škodlivosťou drog a čo robiť v prípade potreby
ich zásahu.
Oblasť charity je tiež zaujímavá oblasť pre našu prácu. Prírodné katastrofy, nešťastie jednotlivcov nás vedie k tomu, aby sme pomohli.
Každoročne využívame „Deň narcisov“ k zbierke finančných prostriedkov
na boj proti rakovine. Zúčastnili sme sa na zbierke pre povodňou postihnutých a ďalších akcií. Prvé pokusy boli také rozpačité, ale postupne sa
otvárali srdcia našich spoluobčanov a z roku na rok sú tieto úspešnejšie.
Ďakujem všetkým, ktorí pochopili zásadu: Dnes ja tebe – zajtra ty mne.
Zaujímavou súčasťou našej práce je meranie tlaku krvi a hľadiny
cukru v krvi.Je to veľmi osožná práca pre občanov, pretože upozorňuje
na stavy u ľudí, ktorí by mali navštíviť svojho lekára a predísť väčšiemu
poškodeniu zdravia. Bez pomoci zdravotných sestričiek by to nebolo
možné (Etuška Otočková, Andrejka Neszméry, Mária Szitka)
Ďalšími oblasťami, s ktorými sa môžete stretnúť s nami je Deň obce,
návšteva termálnych kúpalísk, výstava pod názvom: Hobby našich
občanov sú zaujímavé a vyžadujú mnoho času od organizátorov – členiek
výboru, ktoré si zasluhujú naše poďakovanie. Každá takáto akcia vyžaduje
aj finančné prostriedky. 50% z inkasa členských príspevkov by nám nepokryli výdavky. Každoročný príspevok od Obecného úradu je nám
veľkou pomocou v našej práci. Srdečne ďakujeme.
Na záver by som chcela poprosiť spoluobčanov, aby navštevovali
akcie, ktoré pre nich robíme a hlavne, aby nezostali ľahostajní. Ľahostajnosť
je podľa môjho názoru veľmi škodlivá vlastnosť, lebo ľahostajnosťou dávame na vedomie, že „môžete mi byť ukradnutí“.
Prajem Vám pekné zážitky s nami

Macsica Viktóriáról, Bačinský Erzsébetről, akik már távoztak az
élők sorából, Chovanec Máriáról, Synák Zsófiáról, akik még
ma is aktívan dolgoznak vezetőségünben. Habár nem
töltöttek be elnöki tisztséget, de szervezetünk pénzőrei
voltak – id. Szloboda Kálmán és Gergely Zsuzsanna.
Köszönet nekik, hiszen hozzájárultak ahhoz, hogy
szervezetünk még ma is létezik.
Fő feladataink közé elsősorban a tagságról való
gondoskodást és a ráutaltak segítését tartom. Ez a küldetés főleg az önkéntes véradás terén mutatkozik meg.
Hiszen az ember életéről és egészségéről van szó. Ezt
a tevékenységet a legszebb és legfontosabbak közé sorolnám. Községünkben a véradásnak gazdag hagyománya van.
A múltban a megbe-szélt időben jött az autóbusz és megtelt véradókkal. Ma, sajnos nehéz ezt a feladatot teljesíteni, de hála az odaadó
és lelkes véradóinknak minden évben sikerül javasolni a Jansky érem
kitüntésére személyeket. Hogy igazoljam ezeket a tényeket, ismertetem
Önökkel legalább számokban az elnyert kitüntetéseket: a bronzérem
kitüntetését - 45, az ezüstérmet - 39, az aranyat - 8, a gyémántérmet - 3
véradónk kapta meg. Az utóbbi hármat: Chovanec Mária, Szimondel
Imre, Molnár Mária. Mindnyájan megérdemlik köszönetünket és hálánkat.
Ha az évzáró gyűlésen elfogadott feladatokat meg akarjuk
valósítani, szükséges, hogy tagjaink is legyenek, szép számban. 2011.
május 15-vel 203 tagot számlálunk, akik lakosaink 14%-át képezik.
Vannak olyan tagjaink is, akik még az 50-es években léptek be sorainkba. De örömmel ismertetem, hogy az utolsó 3-4 évben sikerült
bővíteni tagságunk létszámát fiatalokkal is. Amikor átvettem az elnöki tisztséget, végiggondoltam, hogy kik jöhetnek még számításba,
akik tagok lehetnek, s rájöttem hogy nagy lehetőségeink vannak.
Nem feledkezünk meg az idősebb tagjainkról sem. Minden
évben meglátogatjuk za idős és beteg tagjainkat, hogy na veszítsük el
a velük való kapcsolatot. Iparkodunk figyelmet szentelni a legfiatalabbaknak is, hogy megismerkedjenek szervezetünk küldetésével. A Nemzetközi Gyermeknap alkalom arra, hogy meglátogassuk az óvodásokat, iskolásokat, és átadjuk nekik kis ajándékunkat és ismereteket
nyújtsunk a szervezetről. Ezt a figyelmességet szép kultúrműsorral
viszonozzák az évzáró taggyűléseinken.
Sajnos nagy űrt észlelünk az idősebb gyermekeinknél, akik már a helyi iskolánkon kivül tanulnak. Úgy határoztunk, hogy számukra is
érdekes előadást szervezünk a drogok káros hatásáró. Szeretnénk,
ha szülők is részt vennének, hogy szükség esetén segítséget tudjanak
nyújtani gyermekeiknek.
A további feladataink közé sorolnám a rászorulók megsegítését.Minden évben gyűjtést szervezünk a Nárcisz-Nap keretén belül,
a rákos megbetegedések gyógyítására. Részt vettünk az árvízkárosultak számára rendezett gyűjtésen és a további jótékonysági akciók
szervezésében is. Az első próbálkozásaink kicsit ellentétesek voltak,
de hovatovább ezek az akciók is sikeresebbek. Köszönöm azoknak,
akik megértették a közmondás lényegét: „Ma én neked – holnap te
nekem”.
Érdekes és hasznos része munkánknak a vérnyomás és
a vércukorszint mérése. A mi önkéntes nővérkéink (Otocska Etuska,
Neszméry Andea, Szitka Mária) segítsége nélkül ezt a feladatot nem
tudnánk teljesíteni. Találkozhatnak velünk falunapon, a fürdők látogatásának megszervezésénél, a Hobby kiállításon, szerintem érdekesek és megérdemlik az Önök figyelmét. A feladatok végrehajtása
és bebiztosítása pénzt is igényel. A tagsági bélyegek 50% a szervezet
számára nem is lenne elég. Ezért hálásak vagyunk a Községi Hivtalnak
az évente kapott segítségért.
Befejezésül szeretném megkérni polgárainkat, hogy látogassák rendezvényeinket, hiszen az Önök számára dolgozunk, s ne
legyenek közömbösek. A közömbösség, nemtörődömség nagyon
káros emberi tulajdonság.
Kívánok Önöknek szép élményeket szervezetünkkel.

Irma Farkašová
Predsedníčka MS SČK

Farkaš Irma
A Vöröskereszt Helyi
Szervezetének elnöknője
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Miestna organizácia CSEMADOK, Reca

CSEMADOK Rétei Alapszervezete

iestnu organizáciu CSEMADOK riadi 13 členný výbor. Jej
hlavným cieľom a úlohou je udržiavať a neustále rozvíjať
maďarskú kultúru v našej obci. Organizujeme podujatia, ktoré
sú zamerané pre mládež a i skôr na-rodených.
Ročne usporadúvame zhruba 12 – 14. podujatí: tanečné zábavy, podujatia
zamerané na rôzne pamätné udalosti, návšteva divadelného predstavenia,
tematické zájazdy, posedenie s dôchodcami, koncert v kostole a podobne.
V tomto roku sa nám podarilo uskutočniť 4 podujatia:
Vo februári spolu s SMK a ZŠ s VJM usporiadali tradičnú fašiangovú
zábavu. Do tanca nám hrala skupina ROYAL. Zábava trvala do skorých
ranných hodín, ľudia odchádzali domov spokojní v dobrej nálade.
V marci sme usporiadali tradičnú recitačnú súťaž pre deti so ZŠ s VJM
a pripomenuli 30. výročie úmrtia básnika Zoltána Zelka. Krátkym programom a položením venca v školskej záhrade sme pripomenuli výročie
revolúcie v roku 1848-49.
V máji prijali pozvanie členovia divadelného súboru pri MO Csemadok
v Horných Salibách. Vystúpili s estrádnym program.
V tom istom mesiaci sme sa zúčastnili 3-dňového tematického zájazdu, po
pamiatkach Južných Čiech. Výletu sa zúčastnilo 39 našich občanov. Prežili
sme dní plných pekných zážitkov a pohody.

Csemadok Rétei Alapszervezetét 13 tagú vezetőség irányítja. A
szervezet fő feladata, célkitűzése falunk magyar kultúréletének
a biztosítása. Olyan rendezvényeket valósítunk meg, amelyekkel
megszólítjuk a fiatalabb és az idősebb korosztályt egyaránt.
Évente kb. 12-14 rendezvényt tudhat maga mögött, melyekben táncmulatság, emlékműsor, színházi előadás, 2-3 napos kirándulás évente,
nyugdíjas – találkozó, templomi hangverseny egyaránt megtalálható.
Ebben az évben már 4 rendezvényt sikerült megvalósítanunk.
Februárban a helyi MKP Alapszervezettel és a helyi Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskolával közösen megszerveztük a hagyományos farsangi
táncmulatságot. A talpalávalót a ROYAL együttes biztosította. A hajnalig
tartó fergeteges szórakozás mindenki megelégedésével zárult.
Márciusban a helyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában szavalóversenyt szerveztünk a tanulók számára, megemlékeztünk Zelk Zoltán halálának 3O-ik évfordulójáról. Ezt követően az iskolakertben hagyományos
emlékműsorral megemlékeztünk az 1848-49 szabadságharc hőseiről. Koszorúkat helyezett el az MKP a.sz., az Alapiskola és szervezetünk a kopjafánál.
Májusban a helyi kultúrházban vendégül láttuk a Felsőszeli
Csemadok Alapszervezet mellett működő esztrádcsoportot.
Ugyanebben a hónapban hagyományosan megszerveztük a 3 napos kirándulást. Idén Dél-Csehország nevezetességeit vettük célul. A kiránduláson
39 rétei lakos vett részt. Az út nagyon jó hangulatban zajlott.
És mit tervezünk a továbbiakban?
Bekapcsolódunk a falunapi gulyásfőző versenybe, augusztusban megkoszorúzzuk a katolikus templomban elhelyezett Szent István domborművet.
Őszi hónapokban a SZMA Napok keretén belül társszervezőként hangversenyt szervezünk a református templomban, továbbiakban nyugdíjas
találkozót és ismeretetterjesztő előadásokat szeretnénk még megvalósítani.
A szervezetnek jelenleg 246 tagja van, akik szívesen látogatják az Éberhardi Nyár és a Szenczi Molnár Albert Napok rendezvényeit is.
Az alapszervezet aktívan támogatja a helyi Alapiskola tevékenységét,
valamint nagyon jó együttműködést tudhat maga mögött helyi társszervezetekkel is, így szolgálva a község kultúréletét.
								
Mgr. Pomichal Mária
elnök
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A čo plánujeme ďalej?
Zapojenie sa do súťaže varenia gulášu v rámci obecného dňa. V auguste
spomíname na sv. Štefana. V jesenných mesiacoch v rámci kultúrneho
podujatia ku Dňu Alberta Molnára Szencziho usporiadame koncert v kostole reformovanej cirkvi. Čaká nás ešte posedenie s dôchodcami a rôzne
náučné prednášky.
Súčasnosti organizácia eviduje 246 členov, ktorí radi navštevujú
podujatia, ako Malinovské Dni, alebo Dni Alberta Molnára Szencziho.
		
Organizácia aktívne podporuje činnosť školy s VJM. Celá naša činnosť,
spolupráca s organizáciami obce smeruje k pozdvihnutiu a rozvíjaniu
kultúry našej obce.
								
Mgr. Mária Pomichal
predsedníčka

Zážitky z výletu z Južných Čiech

A dél – csehországi kirándulás élményei

ýbor MO Csemadoku už po 7-krát usporiadal poznávací zájazd. Videli sme pamiatky v Poľsku, v Ópusztaszeri, v Prahe,
vo Viedni, po Slovensku, v Šoproni. Tento rok sme navštívili
pamiatky Južných Čiech. V priebehu troch dní sme videli sedem
historických miest.
Prvá zastávka bola v Pelřimove, kde sme na námestí mali
možnosť vidieť renesančné budovy, ktoré v minulosti viackrát vyhoreli.
Ďalšou zastávkou bolo mesto Tábor – ktoré v minulosti zohralo
významnú úlohu v Hustitskom povstaní. Sprievodkyni sme sa i mi
hrdo pochválili, že v našej obci máme dom Husitov. Prvý deň sme
ukončili mestom České Budejovice, kde prehliadku mesta nám nedoprialo zlé počasie. Druhý deň sme zahájili prehliadkou mesta a hradu
Český Krumlov. Do hradu sme sa dostali cez nádherný park, ktorého
zaujímavosťou je prírodné divadlo s otáčajúcim hľadiskom. O ňom,
o hrade, o jeho vlastníkoch o Barokovom divadle i o histórii celého
mesta nám podrobne rozprával náš sprievodca. Zámok Hluboká
zapôsobil na nás všetkých svojou rozprávkovou architektúrou, ktorý
bol letnou rezidenciou rodu Schwarzenbergovcov.
Posledný deň sme venovali historickým mestám Třeboň
a Telč. Na hranici mesta Třeboň sme obdivovali kaplnku rodu
Schwarzenbergovcov, postavenú uprostred nádherného parku. V nej
našli odpočinok mnohí členovia tohto rodu. V tom istom meste sme
si pozreli kaštieľ rodu Vítkovcov. Mesto Telč pre svoju historickú
architektúru bolo zapísané v roku 1992 do svetového dedičstva
UNESCO. Hlavné námestie sa vyznačuje typickými renesančnými
domami. V Telči sa nachádza aj renesančný kaštieľ, v ktorom filmári
natočali mnohé české rozprávky, ako napr.: Pyšná princezná.
Účastníci výletu počas týchto troch dní sa cítili veľmi dobre.

Rétei Csemadok Alapszerveztének vezetősége már hetedik alkalommal szervezte meg a hagyományos tanulmánykirándulást.
Eddig láttuk Lengyelország, Ópusztaszer, Prága, Bécs, Szlovákia,
Sopron történelmi nevezetességeit. Ebben az évben Dél – Csehország történelmi helyeire esett a választás. A három nap alatt hét várost látogattunk
meg.
Az első megállónk Pelřimovba vezetett, ahol a főtéren megtekintettük a múltban oly sokszor leégett és újjáépített reneszánsz stílusú épületeket. Ezután Tábor városát néztük meg, mely a huszita mozgalomnak
volt a táborhelye. Az idegenvezető hölgynek büszkén mondtuk el, hogy
a mi falunkban is található erről az időszakról megidéző épület, a Huszitaház. Az első napot České Budejovicén fejeztük be, ahol az esős időjárás
kicsit elrontotta a városnézést. A következő napon Český Krumlov híres
várát és történelmi városát néztük meg. Csodálatos parkján keresztül jutottunk el a történelmi vár termeibe. Az idegenvezető úr részletesen mesélt a parkról, a forgó nézőtérrel ellátott szabadtéri színpadról, a vár tulajdonosairól, a Barokk Színházról, s természetesen magáról a városról is.
A történelmi városnézés után Hluboká város lenyűgöző szép kastélyába
vettük az irányt. A csodálatos építészeti remekmű nyári rezidenciája volt a
Schwarzenberg nemesi családnak.
Az utolsó napon még Třeboň és Telč történelmi város nevezetességeit néztük meg. Třeboň város határán megnéztük Schwarzenberg nemesi
család nyughelyét. A magasztos kápolna egy csodálatos szép park közepén
terül el. Ugyanebben a városban néztük meg a város egyik nevezetességét,
a Vít család kastélyát. Telč történelmi város, 1992-től az UNESCO kulturális világörökség része lett. A nagy tér körül eredeti reneszánsz épületek találhatók. Lehetőségünk volt megnézni a város reneszánsz kastélyát is, ahol
a filmesek sok cseh mesét forgattak, pl.: A büszke hercegnő c. klasszikus
mesét is.
A kirándulás nagyon jó hangulatban telt, mindenki jól érezte
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magát. Rengetek új helyet láttunk és gazdag élményekkel tértünk
haza.
Ezúton szeretném a résztvevők nevében külön megköszönni Bosák Gitának, aki már 7. alkalommal szervezte az élménydús
kirándulást. Amíg lesz érdeklődés községünkben a kirándulások
iránt, addig a Csemadok Rétei Alapszervezete a Gita Utazási Irodával
együttműködve megtesz mindent azért, hogy a jövőben is eljussunk
hasonló kirándulóhelyekre.
Mgr. Pomichal Mária
elnök

Domov si odnášali bohaté zážitky a rozšírili si svoje vedomosti o nové
poznatky.
V závere by som sa chcela poďakovať v mene všetkých
účastníkov Gitke Bosákovej, ktorá nám už po 7. krát naplnila naše
očakávania s bohatým obsahom. Kým bude záujem o takéto poznávacie výlety, výbor MO Csemadok spolupráci s CK Gita sa budú snažiť
ich zrealizovať.
Mgr. Mária Pomichal
predsedníčka

								
		

Zo života školských
zariadení...

Az oktatási intézmények
életéből...

M

A

aterská škola Reca pracuje v školskom roku 2010/2011 ako
dvojtriedna s počtom detí 39. Pedagogický kolektív tvoria:
riad. MŠ Mgr. Dana Hulíková, Zuzana Feješová, Serenka
Tóthová, Renáta Múcsková, prevádzková pracovníčka Mária Kamenárová
a v školskej jedálni pracujú: vedúca Eva Rompfová, kuchárky Monika
Wirklerová, Elena Medviďová.
Po transformácii nového školského systému náš pedagogický
kolektív riadi edukačný proces podľa dvojúrovňového vzdelávacieho
systému. Prvá úroveň je štátny vzdelávací program ISCED O.
Druhá úroveň je školský vzdelávací program „Zdravé deti“, ktorý sme si
svojpomocne vypracovali a vzdelávame podľa neho od školského roka
2009/2010.
Našou snahou je vytvárať pozitívnu sociálno-emočnú klímu vo
výchovno-vzdelávacom procese prostredníctvom zážitkových, tvorivých a
inovačných metód a foriem vzdelávania.
Podporujeme osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálnoemocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjame
schopnosti a zručnosti, rozvíjame u detí návyky súvisiace so zdravým
životným štýlom, utvárame predpoklady na ďalšie vzdelávanie a prípravu
na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami
detí. Umožňujeme deťom zažiť úspech, vedieme ich k všestrannej, účinnej
a otvorenej komunikácii. V súlade s ich individuálnymi dispozíciami a vekovými zvláštnosťami detí hľadáme a rozvíjame tvorivý potenciál každého
z nich, rozvíjame zručnosti, návyky a interpretačné majstrovstvo. Našim
cieľom je človek, ktorý má radosť z poznávania sveta a je schopný sa aktívne, tvorivo a samostatne prejaviť.
Ak má byť naša materská škola miestom aktívneho a radostného poznávania, tak chceme náš školský vzdelávací program realizovať
v bezpečnom, príjemnom a estetickom prostredí, v atmosfére, ktorá
plne rešpektuje individualitu každého dieťaťa, podporuje sebaúctu i vzájomnú úctu, dôveru, partnerstvo učiteľov a rodičov, vzťah učiteľov a detí
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rétei óvoda a 2010/2011-es tanévben 39 gyermekkel, mint
kétosztályos intézmény működik. Igazgatónő: Mgr. Dana
Hulíková, pedagógusok: Zuzana Feješová, Tóth Szeréna, Renata
Múcsková. Az étkezde vezetője: Rompf Éva, a szakácsnők: Wirkler Mónika
és Elena Medviďová. Az óvoda alkalmazottja még Mária Kamenárová.
Az intézmény az új iskolai reform bevezetése után a kétszintű
nevelési elv szerint működik. Az első szint az állami szervek által előírt
rendszer - az ISCED O. A második az „Egészséges gyermek“ elnevezésű
program, amit mi dolgoztunk ki és alkalmazunk a 2009/2010-es
iskolaévtől. Feladatunknak tartjuk, hogy saját élmények átélésével és újításokkal teremtsük meg a neveléshez nélkülözhetetlen pozitív környezetet.
Támogatjuk minden gyermek személyi fejlődését intelektuális, erkölcsi, esztétikai téren szeretnénk rávezetni őket az egészséges táplálkozás fontosságára. Teret adunk és biztosítunk a gyerekeknek arra, hogy
minél több sikerélményben legyen részük, s így megtanulják a sokoldalú,
hatásos és nyílt beszédet. Megprobálunk mindenkit adottsága alapján
irányítani és fejleszteni. Arra neveljük őket, hogy a világban nyitott szemmel járjanak, önállón mozogjanak. Ahhoz, hogy óvodánk olyan hely legyen, ahol előtérben a gyermek áll, hogy feljődésük biztonságos, kellemes
környezetben folyjon, ápolnunk kell a pedagógus – szülő, valamint a pedagógus – gyerek tiszteletet.
„Egészséges gyermek“címet viseli az a program , amit a következő
évekre dolgoztunk ki. Ennek keretében akarjuk megismertetni az egészséges élet lényegét és alapjait, fejleszteni a mozgáskészséget. Megakadályozni a gyermekelhízást, hogy később harmonikus, fizikailag és szellemileg kiegyensúlyozott személyiséggé váljanak.
Sporttevékenységeink: úszóleckék úszómesterek irányításával.
Gyermek és ifjúsági olimpia megrendezése évente kétszer. Ennek sikeres
lebonyolításához az óvoda 1660 euro támogatást nyert pályázat útján,
amiből új kerti házacskát és különböző játékszereket vásároltunk.
A 2010/11 tanévben gyermekeink részére számos programot

szerveztünk, amelyekről rendszeresen tájékoztatást adunk falunk internetes oldalán. Az év végén a megye támogatásával rendezzük meg a 2.
olimpiai fesztivált, ahol a gyerekek a szülőkkel együtt versenyeznek majd,
gyermeknap alkalmából Pozsonyba a bábszínházba látogatunk a Nem félünk a farkastól c. előadásra, Szencen utazunk majd a kisvonaton, Pőstyén
mellé kirándulunk a kengurufarmra, ellátogat hozzánk egy csillagász is,
és fellépünk a falunapokon is. Ünnepélyes keretek között búcsúztatjuk
a leendő elsősöket a polgármesteri hivatalban, majd zsonglőrök és artisták műsorán szórakozunk.
Végezetül szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
segítenek ebben a szép, de nem könnyű munkánkban.

založených na vzájomnom rešpekte a otvorenej komunikácii.
Názov vzdelávacieho programu „Zdravé deti“ obsahuje hlavnú
myšlienku, ktorú sme si zvolili pre výchovno – vzdelávaciu činnosť pre
ďalšie roky. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme objavovať a poznávať
zdravý spôsob života a životného štýlu, podporovať rozvoj pohybových
zručností a schopností detí, rozvojom dostatočného pohybu predchádzať
detskej obezite, dosiahnuť tak kalokagatiu - ideál harmonicky, fyzicky,
duševne kultivovanej detskej osobnosti, ktorá dáva možnosť prostredníctvom svojich fyzických a športových výkonov hrať a súťažiť v duchu
fair-play a zároveň rozvíjať myšlienky olympionizmu. Na základe týchto
poznatkov náš edukačný proces sa zameriava hlavne na športové aktivity:
plavecký výcvik detí pod dohľadom odborných plaveckých inštruktorov,
dva razy ročne organizujeme športovú olympiádu „Olympijský festival
detí a mládeže“ v rámci tejto aktivity sme vypracovali projekt a získali pre
našu MŠ 1660eur na nákup záhradného domčeka, rôzne loptové súťaže,
zdravou výživou predchádzame obezite detí.
V školskom roku 2010/2011 sme pre naše deti usporiadali
množstvo akcií o ktorých pravidelne informujeme širokú verejnosť
prostredníctvom oznamov a internetovej stránky obce Reca. Na záver
školského roka sme ešte pripravili 2. Olympijský festival detí a mládeže
pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja kde budú športovo
zápoliť deti s rodičmi, na MDD si pozrú bábkové divadlo v Bratislave –My
sa vlka nebojíme, povezú sa Seneckým vláčikom, navštívime Modrovú pri
Piešťanoch – klokaniu farmu Nový Zéland, ďalej si pozrú vystúpenie detí
zo SZUŠ Madarászová v Senci, navštívi nás hvezdár zo združenia Solar
v Senci, vystúpime pri príležitosti Dňa obce a dňa 30.6.2011 sa dôstojnou
rozlúčkou na prijatí u p.starostu Metznera rozlúčime s predškolákmi
a pozrieme si vystúpenie artistu a žongléra.
Na záver mi dovoľte v mene celého kolektívu MŠ poďakovať
všetkým, ktorí nám pomáhajú v našej peknej, ale neľahkej práci.

Mgr.Dana Hulíková
az óvoda vezetője

Mgr.Dana Hulíková
riaditeľka MŠ

Szlovák Tannyelvű Alapiskola

Základná škola

..........................................................................

..........................................................................

„Škola nesmie byť miestom sĺz, bludišťom a robotárňou,
ale hrou, hostinou a radosťou.“

„A bölcsességre törekvő tanulónak a könyveket az aranynál
és ezüstnél jobban kell szeretnie.“

J.A.Komenský

J. A. Komenský – učiteľ národov

A mi iskolánk

Naša škola

A szlovák tannyelvű iskolánknak a 2010/2011-es tanévben 32 diákja,
3 pedagógusa és egy alkalmazottja van. Összevont osztályban folyik a tanítás. Az iskola a Községi Hivatal irányítása alá tartozik. A tanítás egész évben reggel 8-kor kezdődik. Szabadidőben a gyerekek a klubba és számítógép-szakkörre járhatnak.
Fő feldatunk a leghatékonyabban részt venni az oktató- nevelő
munkában. Az etikai és a hitoktatási órákon az emberi kapcsolatok ápolására törekszünk. Céltudatosan neveljük diákjainkat a természet szeretetére és védelmére. Az esztétikai fejlődésükre jó hatással vannak a színházlátogatások, filmvetítések, kiállítások és beszélgetések.
Iskolánk bekapcsolódott az „Egészséges iskola“ programba is.
Diákjaink mozgalmas életet élnek, sikerrel képviselik iskolánkat különböző
vetélkedőkön, rendezvényeken. Nagyon jó az összhang a Községi Hivatallal, a polgármesterrel, az iskolatanáccsal, a szülői tanáccsal és a szülőkkel,
akik aktívan bekapcsolódnak tevékenységünkbe.

Naša ZŠ má v šk. roku 2010/2011 32 žiakov, 2 učiteľky, 1 vychovávateľku
a pani školníčku. Vyučujeme v 2 spojených ročníkoch. Zriaďovateľom
školy je OÚ Reca. Vyučovanie sa realizuje podľa schváleného rozvrhu
hodín pre jednotlivé triedy. Je jednozmenné, so začiatkom vyučovania
o 8°° hod. počas celého šk.roka. V mimovyučovacom čase je možnosť
navštevovania Školského klubu detí a počítačového krúžku. Školský klub
navštevuje 21 detí.
Jednou z najdôležitejších úloh je dosiahnutie čo najväčšej efektívnosti vo výchovno-vzdelávacom procese. Formovaniu mravných vlastností žiakov venujeme pozornosť na všetkých predmetoch i v mimoškolskej
činnosti. Dobré medziľudské vzťahy, vzájomné priateľstvo sú rozvíjané na
hodine etickej a náboženskej výchovy. Cieľavedome formujeme a prehlbujeme pozitívny vzťah žiakov k ochrane a tvorbe životného prostredia.
Snažíme sa o rozvíjanie estetického cítenia žiakov návštevami divadelných a filmových predstavení, výstav a besied. Vedieme žiakov k utváraniu kultúrneho životného prostredia. Estetickú výchovu uplatňujeme ako
súčasť všetkých predmetov i výchovy mimo vyučovania. Vplývame na
formovanie správneho vzťahu žiakov k práci. Naša škola je zapojená do
projektu „Zdravá škola“.
Žiaci žijú čulým životom, úspešne sa snažia reprezentovať školu
v rôznych súťažiach, ale nezabúdajú ani na kultúrno-spoločenský život,
ktorý býva každý šk. rok skutočne bohatý. Škola veľmi dobre spolupracuje
s Obecným úradom a starostom obce, Radou školy, výborom ZRPŠ, ako aj
so všetkými rodičmi, ktorí sa aktívne zapájajú do diania školy.

Az iskola életéből
2010. szeptember 2-án nyitottuk meg az iskola kapuit. 7 új elsőst köszöntöttünk.
2010. október 12-én a kultúrházban néztük meg Maja Velšicová műsorát.
Iskolánk diákjai aktívan részt vesznek a falu rendezvényein is. Ilyen az
októberben megtartott „Generációk találkozója“ is, ahol kultúrműsorral
tettük kellemesebbé az összejövetelt.
2010. október 11-én 3D filmvetítésen vettünk részt. Versenyt hirdettünk a
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Zo života školy
September - 2.septembra 2010 sa otvorili brány školy. Privítali sme
žiakov 2.-4.roč., ako aj siedmych nových prváčikov, rodičov a hostí. Deň
sa začal slávnostným kultúrnym programom.
Október - 12.10.2010 vystúpila v KD Reca umelkyňa Maja Velšicová
so svojim hudobno-divadelným predstavením pre deti. Naša škola sa
každoročne zúčastňuje na príprave kultúrnych podujatí organizovaných
obcou. Medzi ne ako prvé patrí – októbrová oslava – „Stretnutie jubilantov“, ktorá sa konala 16.10.2010. Žiaci v spolupráci so svojimi pedagógmi
pripravili pestrý kultúrny program s úmyslom spríjemniť toto posedenie.
22.10.2010 sme navštívili kino Eurovea v Bratislave, kde sme si pozreli
detské 3D filmové predstavenie „Ja a zloduch“. V období tekvíc sme vyhlásili „Súťaž o najzaujímavejšiu a najstrašidelnejšiu tekvicu“. Práce detí
boli vyhodnotené a odmenené, ako aj vystavené v kultúrnom dome.
November - Spolupráca školy s rodičmi je veľmi dobrá. Združenie
rodičov sa aktívne zapája pri organizovaní a materiálnom zabezpečení
školských podujatí. Každoročne rodičia organizujú školskú „Katarínsku zábavu“, ktorá sa tento šk. rok uskutočnila 20.11.2010 v Kultúrnom
dome. Zábava sa vydarila, účasť bola vysoká. Finančný výťažok využívame
na financovanie školských akcií. 26.11.2010 sa žiaci zúčastnili filmového
predstavenia – „Kuky sa vracia“ v KD Senec. 29.11.2010 nás Umelecká
škola v Senci pozvala na hudobno-tanečné predstavenie „Mária a Jozef “.
Účinkovala v ňom aj naša žiačka 2.roč. – Zoja Androvičová. Podujatie sa
uskutočnilo v KD Senec.
December - 4.12.2010 sme svojim krátkym vystúpením prispeli do
kultúrneho programu pri príležitosti „Uvítania dieťaťa“ na OÚ v Reci.
8.12.2010 žiaci navštívili štátne Bábkové divadlo v Bratislave balet „Luskáčik“. Ako každý rok, tak aj tento rok sme pripravili pre deti
posedenie pri stromčeku. Vianočného vystúpenia v KD sa naše deti
nezúčastnili, aj keď mali pripravený bohatý kultúrny program. Školu
zasiahla chrípková epidémia.
Január - V januári našu školu navštívili deti MŠ s pani učiteľkami. Prváci
im predviedli svoje čitateľské schopnosti, poukazovali svoje práce. Pod patronátom starších žiakov si vyskúšali prácu na počítači. Pri odchode im
boli odovzdané sladkosti a drobné darčeky, ktoré im vyhotovili naši žiaci.
26.1.2011 sa uskutočnil zápis do 1.roč., pre šk. rok 2011/2012, ktorého sa
zúčastnila aj pani psychologička PhDr. L. Doményová. Pre šk .rok 2011/2012
je zapísaných 7 žiakov. Spolupráca so psychologickou poradňou v Senci
je tiež veľmi dobrá. Okrem účasti na zápisoch do 1.roč., zabezpečuje aj
prednášky pre žiakov počas celého šk. roka. 31.1.2011 sme prispeli svojim
vystúpením do kultúrneho programu na výročnej schôdzi SČK, ktorá sa
uskutočnila v KD Reca. Žiaci svoje vzdelávacie výsledky zúročili v podobe
polročných vysvedčení.
Február - Fašiangy predstavujú obdobie od Troch kráľov do Popolcovej
stredy. Bol to čas zakáľačiek, svadieb a priadok, ktoré sprevádzali zábavy
i fašiangové sprievody masiek. Fašiangové obdobie sme zakončili veselým
a pestrofarebným karnevalom. Naše deti sa vďaka šikovným mamičkám
prezliekli za svojich obľúbených filmových hrdinov, víly, princezné, udatných kráľov, smelých rytierov a veselé zvieratká. Počas karnevalu si mohli
všetci zasúťažiť, zatancovať a občerstviť sa dobrotami, ktoré im pripravili
mamičky. Na záver bola každá maska odmenená darčekom, ktorý im bude
pripomínať príjemne strávené popoludnie. Vďaka rodičom bola pripravená
bohatá tombola. 7.2.2011 Výchovné koncerty majú už vo svojom názve
svoje zameranie – výchovu. Naši žiaci sa v tomto fašiangovom období
zúčastnili koncertu pod názvom „Ľudové zvyky“ v KD Reca. Príjemnú
atmosféru celého podujatia v prevažnej miere dotvárala hudba a chytľavé
pesničky.
Marec - 1.3.2011 sa žiaci 1. a 2.roč. zúčastnili v budove MŠ bábkového
predstavenia „Objav mlieko“, ktoré sa uskutočnilo ako kampaň na podporu konzumovania mliečnych výrobkov, financovaná z fondov EÚ.
Účinkovali v ňom najmä z televíznej obrazovky známi slovenskí bábkoherci Ela a Hop. Čítanie je zručnosť, ktorú dieťa nevyhnutne potrebuje
pre svoj ďalší úspešný život. Deťom ukazujeme, že čítanie nie je len
povinnosťou, ale môže byť aj potešením a zábavou. V rámci „Mesiaca knih“
sme 14.3.2011 navštívili Mestskú knižnicu a Mestské múzeum v Senci, kde
nám pracovníčka knižnice a múzea, pani Polák Margit spravila odborný
a pútavý výklad, ktorý našich žiakov veľmi zaujal. Kultúrno-vzdelávací deň
sme ukončili návštevou divadla „Dráčik ohniváčik a čarodejnica Ivica“
v KD Senec. O jarné ošatenie našej školy sa pričinili šikovné ruky a fantázia detí a ich pedagógov. 22. marec.2011 – „Deň vody“. Pripomenuli sme si
mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie života, životného prostredia a
pre rozvoj ľudskej spoločnosti vôbec – beseda.

„legérdekesebb és a legijesztőbb tök„ címmel. Az alkotásokat jutalmaztuk,
majd a kultúrházban kiállítottuk.
A szülőkkel való kapcsolat is nagyon pozitív. Ebben a tanévben is megrendeztük közösen a Katalin–bált, melynek bevételét különböző programokra
használtuk fel.
2010. november 26-án filmvetítésen voltunk Szencen.
2010. novenber 29-én megnéztük a „Mária és József„ c. előadást, amiben
szerepelt a mi diákunk is –Zoja Androvičová.
2010. december 14-én kultúrműsorral szerepeltünk a Községi Hivatalban
tarott névadón.
2010. december 8-án Pozsonyban voltunk bábelőadáson.
A karácsonyi műsoron diákjaink az influenzajárvány miatt nem tudtak
fellépni.
2011. január 26-án volt az elsősök beíratása a 2011/2012 tanévre. 7 új
elsősünk lesz.
2011. január 31-én felléptünk a helyi Vöröskereszt évzáró taggyűlésén.
Február a farsang ideje. Mi is megrendeztük az álarcosbált. Az ügyes kezű
anyukák segítségével megelevenedtek a filmhősök: tündérek, királyok,
lovagok, állatkák stb. Mindenki jutalmat kapott.
2011. január 7-én részt vettük a kultúrházban megtartott népi szokásokat
bemutató rendezvényen.
2011.március 1-jén az elsősök és másodikosok az óvodában bábelőadást
néztek meg, “fedezd fel a tejet„ címmel, mely a tej egészséges fogyasztásáról és népszerűsítéséről szólt.
Március a könyv hónapja. Ebből az alkalomból ellátogattunk a Szenci
Városi Könyvtárba, ahol Polák Margit könyvtáros tartott nagyon érdekes
előadást.
2011. március 22-én a Víz Napja alkalmából rámutattunk a víz fontosságára
és védelmére.
Földünket egyre jobban veszélyezteti az ember tevékenysége. 1970. április
22-től rendezvényekkel emlékeztünk a Föld Napjára. Mi is ezt tettük: vitadélután, faliújság készítése, az iskola környékének rendbetétele, szelektív
hulladékgyűjtés formájában.
Minden évben megrendezik a Pytagoriász versenyt, ahol tanulónk Kiss
Viktória 3.helyezést ért el.
2011. május 8-án tartottuk az Anyák Napját, ahol versekkel, dalokkal és
rövid jelenetekkel köszöntöttük az édesanyákat.
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Apríl - Planétu Zem čoraz viac ohrozuje činnosť človeka, preto 22. apríl

Nagy hangsúlyt fektetünk a biztonságos közlekedésre is. Minden évben
részt veszünk Pozsonyban elméleti és gyakorlati képzésen egyaránt. Ezzel
is hozzájárulunk a gyermekbalesetek megelőzéséhez.

bol v roku 1970 vyhlásený za „Deň Zeme“. Aj my si rôznymi podujatiami
počas celého roka pripomíname tento deň. Vedieme so žiakmi rozhovory o dôležitosti ochrany životného prostredia, zhotovením nástenky
k danej téme, čistením okolia školy, triedením odpadu, zberom druhotných surovín. Každoročne sa naši žiaci zapájajú do školského kola Pytagoriády a zúčastňujú obvodného kola Pytagoriády v Senci, kde sú úspešnými
riešiteľmi. 18.4.2011 naša žiačka Viktória Kissová úspešne reprezentovala
našu školu - obsadila 3.miesto.
Máj - Dňa 8.5.2011 sme spoločne s mamičkami oslávili krásny deň –
„DEŇ MATIEK“. Básničkami, pesničkami, scénkami a tancami, sa snažili
naše deti spríjemniť sviatočné, nedeľné popoludnie . Každá mamička
odchádzala s ružou, darčekom a hrejivým pocitom, že pre deti je jediná
na svete a že ju veľmi, veľmi ľúbia!!! 16.5.2011 Naša škola kladie veľký
dôraz na dopravnú výchovu. Každý rok všetci žiaci našej školy absolvujú
teoretickú aj praktickú prípravu na Dopravnom ihrisku v Bratislave. Dopravná výchova im pomáha osvojiť si základné návyky správania sa. Deti
sa učia vedieť správne riešiť dopravné situácie, byť opatrnejší, pozornejší
a rozvážnejší na verejných komunikáciách. Dopravná výchova detí je
významný prvok v znižovaní tragédií na našich cestách!

Mgr. Mária Tuššová
az iskola igazgatója

Mgr.Mária Tuššová
riaditeľka školy

C

Poslanie našej školy

A

ieľom našej inštitúcie je rozvoj moderných poznatkov, vedomostí,
ktoré môžu byť aplikované v praxi. Najdôležitejšou úlohou školy je
vytvoriť podmienky pre schopnosti študentov. Jeden z najkrajších
ciest znalosti vedie cez lásku.
Snažíme sa vytvoriť rovnaké podmienky ako to majú žiaci
v Senci, aby náš počet stále neklesal, no niekedy je ťažko tomu zabrániť.
Naše deti pôsobia oveľa viac, ako deti väčších škôl. Vykonávajú plus práce,
súťažia. Každý rok sme prítomní na prednes súťaže Mihály Tompa, Poznaj
Slovenskú reč a na súťažiach vo výtvarnom umení. Škola udržiava kontakty so spoločenskými organizáciami a so zriaďovateľom. Pomáhame
kultúrnou vložkou pre MO CSEMADOK, SMK a ČERVENÝ KRÍŽ.
Máme dobré vzťahy so slovenskou školou, materskou školou a okolitými
maďarskými školami. Zúčastňujeme sa osláv: Vianočný program, Deň
matiek, Dni obce. Aj cez malý počet detí sa snažíme vyniknúť tam, kde sa
len dá.
Kladieme dôraz na humánny kontakt medzi pedagógom
a žiakom. V posledných rokoch – bohužiaľ počet žiakov poklesol. Rozhodli sme sa, že z hľadiska úsporu najlepším riešením je spojenie oboch
inštitúcií.
Žiaci majú na výber 2 základné školy. Národnostná škola má
výhodu v tom, že žiak sa naučí viac jazykov. Myšlienka Istvána Széchényiho znie: Národ žije vo svojom jazyku. Známi maďarskí predstavitelia sa
dostali von z typu škôl, akou je tá naša.
Naša inštitúcia sa usiluje o to, aby deti mali rovnaké šance, aby
našli svoje miesto, tak ako aj ostatné deti. K tomu nám neúnavne pomáha
rodičovské združenie. V záujme našich cieľov kladieme dôraz na spoluprácu s rodičmi.Rodičia očakávajú, že ich deti v Senci vyniknú, budú
úspešné. Zažívame to s radosťou, že naša škola je vhodná na vytvorenie
týchto podmienok.

Az iskolánk küldetése

z intézmény fő kitűzése a korszerű tudás, a gyakorlatban alkalmazható ismeretek, sokoldalú személyiség fejlesztése és a
logikus gondolkodás. Az iskola legfontosabb feladata megteremteni a feltételeket a tanulók képességeinek mind teljesebb kibontakoztatásához. Ebben az egyik legszebb út a tudás mellett a szereteten
keresztül vezet.
Hosszú távú célkitűzésnek kell tekintenünk a szenci tanulókkal szembeni hátrányok csökkentését, az esélyegyenlőség megteremtését. A mi
gyerekeink sokkal többet szerepelnek, versenyeznek, helytállnak, plusz
munkát végeznek, mint a városi tanulók. Minden évben jelen vagyunk
a Tompa Mihály szavalóversenyen, a Poznaj slovenskú reč és számos
rajzversenyeken is.
Az iskola hosszú évek óta tart kapcsolatot a civil szervezetekkel, társintézményekkel és a fenntartóval. Kisegítjük ill. kultúrszeletet
kínálunk a helyi Csemadoknak, MKP-nak és a Vöröskeresztnek. Jó
kapcsolatokat ápolunk a helyi szlovák iskolával, óvodával és a környező
magyar iskolákkal. Szerepet vállalunk a község kulturális életében is:
karácsonyi műsor, anyák napi fellépés, a falunapokon való részvétel. A
kis létszám ellenére is igyekszünk ott lenni, ahol lehet.
Az emberséges kapcsolatok kialakítása tanuló-pedagógusok
között kiemelt hangsúlyt kapnak az elveinkben. Az elmúlt évek sajnos a jövő is azt igazolja -, hogy a tanulók létszáma csökken. A fenntartóval,
szülőkkel és az iskola vezetőségével egyetemben úgy döntöttünk, hogy a
legjobb megoldás - spórolás szempontjából - a két intézmény összevonása.
A lurkók a község kettő alapiskolája közül választhatnak. A
nemzetiségi iskola előnye az, hogy eggyel több nyelvet sajátít el. Fülünkben cseng Széchényi István gondolata, hogy “Nyelvében él a nemzet”.
Egyébként is a magyar értelmiség nagyjai mind az ilyen típusú iskolákból kerültek ki.
Intézményünk törekvése, hogy gyermekeink megtalálják
helyüket az iskolában, azonos esélyekkel induljanak, mint a többi gyerek. Hasznosítható tudással kerüljenek ki az iskola falai közül. A szülői
munkaközösség az iskolai működést fáradhatatlan tenni akarással segíti.
Céljaink megvalósítása érdekében súlyt helyezünk a tanulók
fejlődésének folyamatos ellenőrzésére, értékelésére, a szülőkkel való
együttműködésre. A szülők elvárása, hogy gyermekeik a szenci iskolában kitűnően szerepeljenek, és ott eredményesen tudjanak teljesíteni.
Örömmel tapasztaljuk, hogy a volt tanítványaink a felső tagozaton is
helyt állnak.

Mgr. István Schultz
riaditeľ školy

Mgr. Schultz István
iskolaigazgató
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Malé sakrálne pamiatky

Kis szakrális emlékek

Mit jelent a kis szakrális emlék kifejezés? Isteni adottsággal
megáldott, hívő emberek munkáját. Ide tartoznak a képoszlopok, kápolnák, útmenti és temetői keresztek, szobrok, haranglábak, kálváriák.
Ha legtöbben nem is tudatosítjuk, a kulturális örökség, a kulturális emlékek mindannyiunkat kísérnek és életünk fontos
részét képezik. A mi környezetünkben is sok kis egyházi
emlék van. Egyikük egy útszéli kereszt a római katolikus
templom kertjében. A nem hozzáértő restaurálások következtében a szobor a szemünk láttára megy tönkre, holott
az egyházi emlékek felújításának legfőbb alapja az, hogy
megőrizze eredetiségét. Ezért határoztunk úgy, hogy Pozsony
Megyéhez fordulunk, mivel a megye az ilyen és hasonló pályázatokra
77.300 eurót osztott szét. 39 projektet támogattott, köztük a falunk is
kapott 3000 eurót. A szobor felujításának projektjét községünk polgármestere dolgozta ki, majd a szobor helyreállítását Cséfalvay Kázmér szobrász készítette.

Čo znamená pojem malé sakrálne pamiatky? Sú dielom zbožných rúk
a výsledkom náboženského ľudu. Patria sem Božie muky, kaplnky,
prícestné kríže a kríže na cintorínoch, sochy, zvonice, kalvarie.
Aj keď si to zväčša neuvedomujeme, kultúrne dedičstvo,
kultúrne pamiatky sprevádzajú každého z nás a predstavujú dôležitú
súčasť nášho života. V našom regióne je veľa malých sakrálnych
pamiatkov. Jeden z nich je kríž pri rímsko-katolickom kostole
v našej obci. V dôsledku nesprávnej obnovy reštaurovania tento kríž pred našimi očami zaniká. Pri obnove sakrálnych pamiatok hlavnou zásadou by mala byť, aby zachovali svoj pôvodný
charakter. Preto sme sa rozhodli žiadať o dotáciu na reštauráciu
Bratislavský samosprávny kraj, ktorý rozdelil na projekty sumu 77 300
eur. Kraj podporí celkom 39 projektov, medzi inými aj naša obec dostala
sumu 3000 eur. Projekt vypracoval starosta obce a zrealizoval reštaurátor
p. Kazimír Cséfalvay.
Vyzerá takto (rozpočet):
a/ očistenie pomníka od machu, farebných náterov a odstránenie
nežiadujúcich prvkov - 820 euro
b/ reštaurovanie kamenného kríža domodelovanie chýbajúcich častí
- 1020 euro
c/ demontáž kovového odliatku Krista a nápisu reštaurovať, pozlátiť
montáž - 380 euro
d/ demontáž kovového odliatku Madony, reštaurovať, pozlátiť, montáž
- 320 euro
e/ spevňovanie kameňa, farebné zjednotenie, konzervovanie
- 180 euro

Költségvetés:
a/ a moha a festék és a nem kívánt anyagok eltávolítása - 820 euro
b/ magának a szobornak a felujítása, a hiányzó részek pótlása - 1020
euro
c/ Krisztus szobor levétele, a felirat kijavítása, bearanyozása,
visszahelyezése - 380 euro
d/ Mária levétele, javítása, bearanyozása,visszahelyezésen - 320
euro
e/ a szobor megerősítése, színek összehangolása, tartósítása
- 180 euro

spolu - 2720 euro

összesen - 2720 euro

Zachované dedičstvo po mnohých generáciach nám dáva
do rúk štafetu od našich predkov, ktorú budeme odovzdávať
ďalej naším potomkom. Dúfame, že už nikto neprejde bez
povšimnutia popri tejto sochy. Bude dobre, ak si tú sochu budeme všímať a vyvinieme snahu na jej ochranu a údržbu bez
rozdielu náboženskej príslušnosti.
Kultúrne pamiatky totiž vymedzujú priestor tohoktorého
spoločenstva a pomáhajú nám, aby sme v tomto svete našli
svoj domov.

A megmaradt örökség őseinktől sok generáción keresztül kezünkbe adja a stafétabotot, hogy mi azt tovább adjuk utódainknak. Reméljük, hogy már senki sem megy el
érdektelenül a szobor mellett, amely akkor lesz igazán része
környezeti kultúránknak, mindennapjainknak, ha tudatosítjuk azt, ha igyekszünk megóvni, rendben tartani, mégpedig vallási hovatartozástól függetlenül, hiszen az ilyen
emlékek is segítenek bennünket eligazodni a világban.
Gyurcsi Erzsébet
alpolgármester

Alžbeta Gyurcsiová
zástupkyňa starostu obce

OBECNÝ DEŇ – RECA

FALUNAP - RÉTE

Miesto: Kultúrny dom

Helyszín: Kultúrház

18. 6. 2011 (sobota)

2011. 6. 18. (szombat)

Program
9.00 – 11.30
13.00		
13.10		
13.30		
13.50		
14.20		
15.00		
		
15.30		
16.30		
		
17.30		
19.00		
22.00 		
22.15 – 24.00
24.00 – 03.00

Műsor
Súťaž vo varení gulášu s vyhodnotením súťaže
Slávnostné otvorenie
Tanečná skupina – Al Sahar
Vystúpenie detí MŠ
Vystúpenie žiakov ZŠ s VJM
Vystúpenie žiakov ZŠ
Folklórny tanečný súbor ZŠ s VJM Alberta
Molnára Szencziho
Vystúpenie Dychovky Šarfianka
Vystúpenie spevákov Derzsi György a Arany 		
Tamás
Vystúpenie spevákov Peter Fahn a Peter Šrámek
Tanečná zábava so skupinou Simmons
Ohňostroj
Vystúpenie hudobnej skupiny Gin-Tonic
Tanečná zábava so skupinou Simmons

9.00 – 11.30
13.00		
13.10		
13.30		
13.50		
		
14.20		
15.00		
		
15.30		
16.30		
17.30		
19.00		
22.00		
22.15 – 24.00
24.00-03.00
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Gulyásfőző-verseny (eredményhirdetéssel)
Ünnepélyes megnyitó
Al Sahar Táncegyüttes fellépése
Az óvoda gyermekeinek fellépése
A Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
diákjainak műsora
Az Alapiskola diákjainak műsora
A Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási 		
Nyelvű Alapiskola néptánccsoportja
A Šarfianka fúvószenekar fellépése
Derzsi György és Arany Tamás fellépése
Peter Fahn és Peter Šrámek fellépése
Mulatság a Simmons zenekarral
Tüzijáték
A Gin- Tonic együttes fellépése
Mulatság a Simmons zenekarral

Pre deti sú pripravené atrakcie:
maľovanie na sklo, Surf simulátor a šmýkaľka, maľovanie na
tvár, pukance, cukrová vata, trdelník, modelovanie zvieratiek
z balónov.

A gyerekeket üvegfestés, atrakciók, arcfestés, cukorvatta, pattogatott kukorica, kürtőskalács, állatfigurák készítése várják.
Frissítőről gondoskodunk.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

O občerstvenie je postarané.
Zmena programu je vyhradená!

Mindenkit szeretettel vár és nagyon jó szórakozást kíván Réte
község önkormányzata és a község vezetősége.

Všetkých srdečne pozýva a praje príjemnú zábavu
Obecné zastupiteľstvo a vedenie obce Reca.

A rendezvényt a pozsonyi kerületi önkormányzat támogatja.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou BSK.

Šport

Sport

Rok 2009
Víťazka GRAND PRIX v kraji
Víťazka GRAND PRIX medzi chlapcami

2009
- kerületi GRAND PRIX győztes
- kerületi GRAND PRIX győztes a fiúk mezőnyében

Do l4 rokov
1.miesto GRAND PRIX Petržalka
3.miesto GRAND PRIX Slovensko
4.miesto medzinárodná súťaž v Maďarsku
1.miesto Pohár Balaton
l.miesto Pohár starostu v Petržalke

14 éves korig
- 1. helyezés GRAND PRIX versenyen
- 3. helyezés Szlovákia GRAND PRIX
- 4. helyezés Magyarországon nemzetközi versenyen
- 1. helyezés Balaton pohár
- 1. helyezés Ligetfalu polgármesterének serlege

V roku 2009 - najlepšia športovkyňa v šachu.

- az év sportolója sakkban

Rok 2010
1.miesto v kraji do 14.rokov
2.miesto GRAND PRIX
1.miesto najlepšia hráčka do 18 rokov
2.miesto Kőszeg, Maďasko

2010
- 1. helyezés a kerületben 14 éves korig
- 2. helyezés GRAND PRIX versenyen
- 1. helyezés legjobb versenyző 18 éves korig kategóriában
- 2. helyezés Magyarországon, Kőszegen

V roku 2010 najlepšia športovkyňa v šachu

2010 - ismét a sportág legjobbja

Bola reprezentantkou v súťaži v EU v roku 2010 Mureck.

Válogatott volt az EURÓPAI ÚNIÓS SAKKBAJNOKSÁGON - Mureck
2010

Ako je známe, šachy sú vznešená hra, pri ktorej nesmie žiadny hráč stratiť
koncentráciu ani na sekundu. Inak bude svojim súperom nekompromisne
potrestaný.
Šach vznikol vývojom drevených hier v 5.
storočí nášho letopočtu v Indii. Vládca chcel odmeniť
vynálezcu tejto hry. Spýtal sa ho na odmenu. Ten nechcel žiadne zlato ani žiadne cennosti, chcel len obilie.
Šachovnica má 64 poli a tak požiadal na prvé poličko
zrnko, na druhé dve na tretie štyri atď. Vždy dvojnásobok množstva predchádzajúceho políčka. Vládca sa
cítil urazený, ale dal príkaz, aby obilie vydali. Dvorní
matematici po čase vypočítali, že toľko obilia nebolo
vypestované na celom svete. Znalosť hry sa šíril potom cez Irán a Arábiu do Európy. U nás začali hrať šachy
až v
11.storoči.
Málokto z nás vie, že aj v obci máme jedno mladé dievča, ktoré sa venuje
tejto hre, a nie hocijako. Volá sa EVELÍNA TOMOVICSOVÁ. Zúčastňuje
sa rôznych súťažiach na Slovensku ale aj v zahraničí. Má veľa diplomov a
umiestnení, z ktorých teraz spomenieme len tie najvzácnejšie:

Mint ismeretes, a sakk egy olyan játék, ahol a játékos egy pillanatra sem
veszítheti el összpontosítását, mert azt az ellenfél kegyetlenül megtorolja.
A sakk története az V. századba nyúlik vissza, Indiába, a különböző fajátékok fejlesztésével.
Az ural-kodó meg akarta ajándékozni a játék feltalálóját, és megkérdezte tőle mit kíván cserébe.
Semmiféle értékes dolgot nem kért, csak annyi
gabonát, ami a sakktáblára elfér. Az uralkodó
a kérés hallatára meg is sértődött, de végül parancsba adta a kérés teljesítését. A sakktábla 64 mezőből áll. Az
elsőre egyet, a másodikra kettőt, a harmadikra négy stb. vagyis az
előzőnek mindig a duplája került. Egy idő után az udvari matemetikusok
kiszámolták, hogy annyi gabona nem termett még a földön. A játék aztán
Iránon és Arábián át elterjedt Európába is. Nálunk kb. a XI. századtól hódolnak ennek a kedvtelésnek.
Kevesen tudják közülünk, hogy a faluban is van egy kislány, aki ennek
a sportnak hódol, s nem kis eredménnyel, ő TOMOVICS EVELIN.
Annyi oklevele és helyezése van, hogy most csak a legkiemelkedőbbeket
említjük meg:

Želáme jej veľa trpezlivosti, úspechov do ďalšej športovej kariéry.

Nagyon sok türelmet és sikert kívánunk további sportpályafutásához.

Alžbeta Gyurcsiová
zástupkyňa starostu obce

Gyurcsi Erzsébet
alpolgármester
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Matričná rubrika
Anyakönyvi rovat
Naše novorodeniatka - Újszülötteink

Rozlúčili sme sa - Elbúcsúztunk

Kevin Zamatóczky
Salma Nawabi		
Lea Kválová		
Mathias Janko		

Dionýz Poór (83) 		
Zuzana Horáčeková (82)
Františka Šípošová (85)
Zdenek Moravec (45)		
Alžbeta Bačinská (52)		
Jozef Beňovič (81)		
Elena Horáčeková (83)
Helena Neszméryová (88)
Zuzana Mészárosová (79)

6.3.2011
8.3.2011
14.3.2011
25.3.2011

Blahoželáme - Gratulálunk!

Manželstvo uzavreli - Házasságot kötöttek
Miroslav Holubka - Janka Pančíková 7.5.2011
Adrián Gergácz - Monika Tomovičová 4.6.2011

15.02.2011
20.02.2011
04.03.2011
09.03.2011
10.03.2011
27.03.2011
03.05.2011
12.05.2011
05.06.2011

Blahoželáme - Gratulálunk!

Česť ich pamiatke!
Tisztelet emléküknek!

Krásne jubileum

Csodálatos évforduló

Dňa 11.02.2011 oslávili krásne jubileum 50. výročie svojho
sobáša Ján Fábry a Zuzana Fábryová, rodená Lovasová. Pri tejto
príležitosti ich pozdravil starosta obce PaedDr.Zoltán Metzner
a matrikárka obce Viola Kválová v ich bydlisku. Ku krásnemu
životnému jubileu srdečne blahoželá, veľa zdravia a šťastia želá
aj redakcia časopisu Rečanský spravodaj.

2011.02.11-én ünnepelték házasságkötésük 50. évfordulóját
Fábry Ján és Fábry Zsuzsanna, született Lovas. Ebből a szép
alkalomból községünk polgármestere PaedDr. Metzner
Zoltán és Kvál Viola anyakönyvvezető otthonukban köszöntötte
a házaspárt. A csodálatos évfordulóhoz szívből gratulál, további
jó egészséget és boldogságot kíván a Rétei Hírvivő szerkesztősége
is.

Rečanský Spravodaj-Rétei Hírvivő-vydáva obec Reca.

Predseda redakčnej rady: Alžbeta Gyurcsiová. Členovia redakčnej rady:
Mgr. Beata Bodnárová, PaedDr. Zoltán Metzner, Mgr. Mária Pomichal, Mgr. Alžbeta Valašťanová.
Grafická úprava Juraj Varga, tlač Lava graphic studio.
Adresa redakcie: Obecný úrad Reca, 925 26 Reca. e-mail: reca@nextra.sk, www.obec-reca.sk
Nie všetky uverejnené názory vyjadrujú aj stanoviská redaktorov.
A lapban közölt vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztők véleményét.
Redakcia si vyhradzuje právo redakčne skracovať a upravovať príspevky dopisovateľov.
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a levelezői írások rövidítésére és szerkesztésére.
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