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NOVINY OBYVATEĽOV RECE

RÉT E LA KOS A INA K LAPJA

1. číslo 9. ročník – Jún – 2019

1. szám 9. évfolyam – 2019 – Június

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

Kedves olvasóinknak és községünk minden lakosának
kellemes nyári vakációt kívánunk!

Obecné dni–Reca

Falunapok–Réte

Program:

21. - 22. 6. 2019

21.06.
18

00

Bohoslužba

22.06.

9 –12 Varenie pre radosť
1500 Slávnostné otvorenie
1510 Vystúpenie MŠ
1530 Vystúpenie žiakov ZŠ s VJM
1600 Vystúpenie žiakov ZŠ
1630 Robo Kazík
1730 Magnolia Trio
1930 Kis Grófo
2100 Tanečná zábava so skupinou Simmons
0300 Ukončenie zábavy
00

00

Pre deti sú pripravené atrakcie:

skákací hrad,šmýkala,maľovanie na tvár, donutky, modelovanie zvieratiek z balónov. O občerstvenie je postarané.
Zmena programu je vyhradená!

Všetkých srdečne pozýva a praje príjemnú zábavu
Obecná samospráva obce Reca!

Műsor:

2019. 6. 21-22.

06.21.
1800

Istentisztelet

06.22.

900 – 1200 Főzés kedvderítésre
1500 Ünnepélyes megnyitó
1510 Az óvoda fellépése
1530 A Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 		
műsora
1600 Az Alapiskola műsora
1630 Robo Kazík
1730 Magnólia Trió
1930 Kis Grófo
2100 Mulatság a Simmons zenekarral
0300 A mulatság befejezése
A gyerekeknek:

Atrakciók,csúszda,ugráló vár, amerikai fánk, állatfigurák
készítése.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Mindenkit szeretettel vár és nagyon jó szórakozást
kíván Réte község vezetése!

ČINNOSŤ V ROKU 2019 A 2019-ES ÉV TEVÉKENYSÉGE

Milí spoluobčania!

Kedves lakosok!

Obecná samospráva na rok 2019 naplánovala nasledovné aktivity:
1. Budovanie chýbajúcej miestnej komunikácie
2. Budovanie chýbajúcich chodníkov
3. Pasportizácia dopravného značenia
4. Rozšírenie školskej kuchyne
5. Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ
6. Vybudovanie parkoviska pri ŽSR
Obec vypracovala a podala 5 rôznych projektov:
- na rozšírenie kamerového systému
- na osadenie exteriérových fitnes prvkov
- na vybudovanie multifunkčného ihriska
- na rozšírenie miestneho rozhlasu
- na vybudovanie internetu na verejných priestranstvách.

Az önkormányzat a 2019-es évre a következő aktivitásokat tervezte be:
1. Hiányzó utak építése
2. Hiányzó járdák építése
3. Közlekedési táblák átértékelése, cseréje
4. Az iskolai konyha bővítése
5. Az óvoda szociális helyiségeinek felújítása
6. Parkoló építése az állomásnál.
A község 5 különböző pályázatot dolgozott ki:
- a kamerarendszer hálózatának bővítésére
- térbeli tornagépek elhelyezésére
- többfunkciós pálya építésére
- a helyi hangszóró bővítésére
- internet kiépítésére a közterületeken.

PaedDr. Zoltán Metzner, MBA
starosta obce

PaedDr. Metzner Zoltán, MBA
polgármester

VÝŇATOK Z ROZPOČTU
OBCE NA ROK 2019

KIVONAT A 2019-ES
KÖLTSÉGVETÉSBŐL

Bežné príjmy obce		
588.200,00 €
Zostatok na účte			
30.000,00 €
Príjmy celkom			618.200,00 €
Výdavky				600.050,00 €
Rezervný fond			18.150,00 €

Bevétel				588.200,00 Є
Maradék a bankszámlán		
30.000,00 Є
Összbevétel			618.200,00 Є
Kiadás				600.050,00 Є
Tartalékalap			18.150,00 Є

Bevételi rész:

Príjmová časť:
1. Daňové príjmy
- výnos dane z príjmov a daň z nehnuteľností____538. 100,00 €
2. Nedaňové príjmy___________________________50. 100,00 €

1. Adóbevételek- jövedelem-és ingatlanadó___538. 100,00 €
2. Egyéb bevételek________________________50. 100,00 €

Kiadási rész:

Výdavková časť:
1. Obecný úrad celkom_______________________177.900,00 €
(mzdy, odvody, energie, poštovné, výpočtová technika, kanc. materiál, čistiace potreby, nájomné, školenia, oslavy obce, noviny obce,
audit, cestovné, revízie, stravné, poistné budov, dohody, spoločný
úrad, a pod.)
2. Ostatné služby celkom_______________________65.900,00 €
(poplatky bankám, údržba ciest, vývoz kom. odpadu, verejné osvetlenie,
údržba ver. osvetlenia, elektrika, plyn, údržba a materiál v kultúrnom
dome, knižnica, oprava rozhlasu, elektrika a materiál v dome smútku,
údržba cintorínov a pod.)
3. Materská škola celkom_______________________92.500,00 €
(mzdy, odvody, elektrika, plyn, voda, poštovné, materiál a pomôcky,
nájomné za budovu a pod.)
4. Školský klub celkom________________________17. 900,00 €
(mzdy, odvody, materiál, a pod.)
5. Školská jedáleň celkom______________________24. 750,00 €
(mzdy, odvody, materiál, a pod.)
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1. Községi Hivatal összkiadása________________ 177.900,00 €
(bérek, elvezetések, villany, gáz, postaköltség, számítógépek karbantartása, irodai eszközök, tisztítószerek, bérleti díj, iskolázások, falunap kiadásai, faluújság, utazási költségek, éves ellenőrzések-audit,
reviziók, biztosítások, szerződések, közös hivatalok kiadásai, stb.)
2. Egyéb szolgáltatások összkiadása______________65.900,00 €
(banki kezelési költségek, útkarbantartás, szemételszállítás, közvilágítás, a közvilágítás karbantartása, villany, gáz, kultúrház, könyvtár, helyi hangszóró javítása, villany és egyéb kiadások, ravatalozó,
temető karbantartása, stb.)
3. Az óvoda összkiadása_______________________92.500,00 €
(bérek, elvezetések, villany, gáz, víz, postaköltség,segédeszközök, bérleti díj, stb.)
4. Az iskolaklub összkiadása___________________ 17. 900,00 €
(bérek, elvezetések, iskolai eszközök, stb.)
5. Az iskolai étkezde összkiadása________________24. 750,00 €
(bérek, elvezetések, iskolai eszközök, stb.)

6. Opatrovateľská služba a výpomoc dôchodcom _____38. 000,00 €
7. Výpomoc športovým, spoločenským organizáciám, občianskym
združeniam, členské príspevky ZMOS_____________17. 100, 00 €
8. Kapitálové výdavky celkom__________________166.000,00 €
(rozšírenie kamerového systému, rozšírenie školskej kuchyne, vybudovanie nového chodníka, vybudovanie miestnej komunikácie).

6. Betegápolás és a nyugdíjasok anyagi kisegítése______38. 000,00 €
7. Sport-a tömegszervezetek és polgári társulások támogatása, a
Városok és Falvak Társulásának tagsági díja_________17. 100, 00 €
8. Összberuházási kiadások___________________ 166.000,00 €
(a kamerarendszer szélesítése, az iskolai konyha szélesítése, új járda
építése, helyi út kiépítése).

Na základe odsúhlaseného rozpočtu vypracoval:
PaedDr. Zoltán Metzner, MBA
starosta obce

A jóváhagyott költségvetés alapján kidolgozta:
PaedDr. Metzner Zoltán, MBA
polgármester

V ÝS LE D KY VO L I E B P R E ZI DE NTA SLOV E NSK E J RE P UB LI KY
A KÖZ TÁ RSA S ÁGI E LNÖ KVÁ LA SZTÁ S E RE DM É NY E I
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rvé kolo prezidentských volieb sa konalo 16. 03. 2019. Do voličského zoznamu bolo zapísaných 1255 voličov. Volieb sa zúčastnilo
658 voličov, čo činí 52,43%. Do voličského zoznamu druhého kola, ktoré sa konalo 30. 03. 2019 bolo zapísaných 1274 voličov, volieb
sa zúčastnilo 564 osôb, čo je 44, 27 %.
z elnökválasztás első fordulója 2019. 03.16-án zajlott. Községünkben 1255 választópolgár közül 658 lakos járult az urnához, mely
a választásra jogosult személyek 52,43 %-a. Március 30-án a második fordulóban 1274 választópolgár közül 564 személy élt szavazati jogával, mely 44, 27 % - ot tesz ki.

Výsledky – 1. kolo / eredmények – 1. forduló:
1. Béla Bugár, Ing. – 91 hlasov/szavazat
2. Zuzana Čaputová, Mgr. – 321 hlasov/szavazat
3. Martin Daňo – 4 hlasov/szavazat
4. Štefan Harabin, JUDr.- 59 hlasov/szavazat
5. Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD. – 18 hlasov/szavazat
6. Marian Kotleba, Ing. Mgr. – 45 hlasov/szavazat
7. Milan Krajniak, Bc.- 19 hlasov/szavazat
8. József Menyhárt, PaedDr.,PhD. – 1 hlas/szavazat
9. František Mikloško, RNDr. – 19 hlasov/szavazat
10. Robert Mistrík, Dr. Ing – 2 hlasov/szavazat
11. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. – 65 hlasov/szavazat
12. Róbert Švec, Mgr. – 2 hlasov/szavazat
13. Bohumila Tauchmannová, Ing. – 0 hlasov/szavazat
14. Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD. – 1 hlas/szavazat
15. Ivan Zuzula, RNDr., CSc. -1 hlas/szavazat
Výsledky – 2. kolo / eredmények – 2. forduló:
1. Zuzana Čaputová, Mgr. – 430 hlasov/szavazat
2. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. – 120 hlasov/szavazat
Magdaléna Metznerová – Metzner Magdaléna
predsedníčka komisie – a bizottság elnöke
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VÝSL E D KY VO L I E B DO E URÓ PSK E HO PA R LA M E NTU
AZ E U R Ó PA I PA R LA ME NTI VÁ LA SZTÁ SO K E RE DM É NY E I

oľby sa konali 25.05.2019. Do voličského zoznamu bolo zapísaných 1268 voličov. Volieb sa zúčastnilo 293 voličov, čo činí 23,10 %.
választások 2019.05.25-én zajlottak. Községünkben 1268 választópolgár közül 293 személy járult az urnához, mely 		
a választásra jogosult személyek 23,10 %-a.

Výsledky – eredmények:
1. SMER – sociálna demokracia – 22 hlasov/szavazat
2. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko – 23 hlasov/szavazat
3. Slovenská národná strana – 3 hlasy/szavazat
4. SME RODINA – Boris Kollár – 14 hlasov/szavazat
5. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti – 19 hlasov/szavazat
6. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia/Magyar Kereszténydemokrata Szövetség – 1 hlas/szavazat
7. DOPRAVA – 3 hlasy/szavazat
8. Kresťanskodemokratické hnutie – 9 hlasov/szavazat
9. Strana zelených Slovenska – 2 hlasy/szavazat
10. MOST – HÍD – 22 hlasov/szavazat
11. PRIAMA DEMOKRACIA – 2 hlasy/szavazat
12. Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja – 83 hlasov/szavazat
13. Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR – strana práce – 1 hlas/szavazat
14. Sloboda a Solidarita – 23 hlasov/szavazat
15. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku – 1 hlas/szavazat
16. Kresťanská únia – 1 hlas/szavazat
17. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia – 55 hlasov/szavazat
18. NÁRODNÁ KOALÍCIA – 1 hlas/szavazat
Magdaléna Metznerová – Metzner Magdaléna
predsedníčka komisie – a bizottság elnöke

ÚSPEŠNÝ PROJEKT Z DOTAČNÉHO SYSTÉMU
BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

SIKERES PÁLYÁZAT POZSONY MEGYE
TÁMOGATÁSI RENDSZERÉBŐL

V
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roku 2019 obec vypracovala a podala projekt na
osadenie fitness prvkov do areálu kultúrneho domu
pri detskom parku. Vďaka bezchybne vypracovanej
žiadosti a podpore župana, bola obec úspešná a získala
finančnú podporu na uvedený projekt, čím vykryla 50% výdavkov. Vedenie obce vyslovuje poďakovanie vedeniu BSK
a pánovi županovi za podporu.

2019-es évben a község vezetése ismételten dolgozott ki pályázatot Pozsony megyéhez. Idén
a kultúrháznál, a gyermekparknál tornagépek elhelyezését céloztuk meg. A beadott pályázat sikeres volt,
így a költségek 50 %-át a megye állta. Réte község vezetése
köszönetét fejezi ki Pozsony megye vezetésének és elnökének az anyagi támogatásért.
Gyurcsi Erzsébet
alpolgármester

Alžbeta Gyurcsiová
zástupkyňa starostu obce
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ZO ŽIVOTA SPOLOČENSKÝCH
ORGANIZÁCIÍ...

A TÁRSADALMI SZERVEZETEK
ÉLETÉBŐL...

SPRAVODAJSTVO ZÁKLADNEJ
ORGANIZÁCIE CSEMADOK

A HELYI CSEMADOK HÍRADÓJA

ok 2019 sme začali výročnou členskou schôdzou, na
ktorej sme zhodnotili predošlý rok a oboznámili sme
členskú základňu s plánmi na tento rok. V tomto roku
oslavujeme 70. výročie založenia organizácie CSEMADOK.
Pri tejto príležitosti sme vydali aj nástenný kalendár, kde sú
zverejnené cenné fotky z našej kroniky. Záujemcovia si tento
kalendár mohli zakúpiť na našej výročnej členskej schôdzi.
Tento rok sme začali kultúrnym podujatím - koncertom Györgya Derzsiho, ktorý svojím programom s názvom Iba na pekné časy spomínam bavil ctené obecenstvo.
Naša organizácia, ako po iné roky, v spolupráci
s SMK a ZŠ s VJM usporiadala tradičnú fašiangovú zábavu. Do tanca nám hrala skupina z Győru. Zábava trvala do
skorých ranných hodín. Ľudia odchádzali domov spokojní a
v dobrej nálade. Väčšina príjmov zo zábavy putovala do ZŠ
s VJM Reca.
Vo februári sa konala premiéra hry Lekárske tajomstvo anglického autora Raya Cooneyho, ktorú naštudoval
ochotnícky divadelný súbor RÉVISZ pri ZO Csemadok
Reca. Predstavenie sme odohrali vo vypredanej sále. Sme
radi, že sa naše predstavenie všetkým veľmi páčilo.
V mesiaci marec sme si spoločne so žiakmi ZŠ
s VJM pri pomníku kapitána Alajosa
Cséfalvayho
na katolíckom cintoríne pripomenuli
výročie revolúcie
z roku 1848-49
a položili spolu s
predstaviteľmiSMK
a ZŠ VJM veniec
na hrob.
P r v ú
májovú
nedeľu
sme
prispeli
kultúrnym
programom
k oslavám Dňa
matiek spolu so
žiakmi ZŠ s VJM,
členmi ochotníckeho divadelného súboru RÉVISZ a so spevokolom.
V tomto mesiaci naša organizácia v spolupráci
s Cestovnou kanceláriou GITA naplánovala tradičný poznávací zájazd, ktorý sa uskutočnil už po pätnástykrát. Tentoraz
sme si pozreli krásy miest Segedín, Makov a Subotice v Srbsku.

2O19-es évet évzáró taggyűléssel kezdtük, ahol értékeltük a múlt évet és ismertettük tagjainkkal az év
munkatervét. Ebben az évben ünnepli szervezetünk
megalakulásának a 70-ik évfordulóját. Ebből az alkalomból
múltidéző falinaptárt adtunk ki korhű fényképekkel. Ezt a
kiadványt az érdeklődők az évzáró taggyűlésen megvásárolhatták.
Az évet Derzsi György: „Csak a szépre emlékezem“
című műsorával kezdtük.
Februárban a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolával
és a helyi MKP-val közösen ismét megtartottuk a hagyományos farsangi mulatságot. A talpalávalót Farkas Kata és Kiss
Attila duó biztosította Győrből. A hajnalig tartó fergeteges
szórakozás mindenki megelégedésével zárult. A bevétel nagyobb részét a helyi magyar iskolának adományoztuk.
Február 23-án, a szervezetünk mellett működő
RÉVISZ Vidámszínpad megtartotta immáron negyedik bemutatóját. Az előadás címe: Ray Cooney: Család ellen nincs
orvosság című vígjáték volt. Nagy öröm a társulatnak, hogy
a két felvonású vígjáték ismét nagy tetszést aratott a teltházas
nagyérdemű közönség előtt.
Márciusban, a katolikus temetőben, Cséfalvay Alajos
királyi és császári lovastiszt százados
sírjánál az iskola
diákjaival
együtt
emlékműsorral
tisztelegtünk
az
1848/49-es forradalom- és
szabadságharc hősei előtt, s
az MKP-val és az iskolával egyetemben
koszorút helyeztünk
el a sírnál.
Május első vasárnapján az iskola tanulóival, a RÉVISZ
Vidámszínpad
tagjaival és az énekkarral
együtt kultúrműsorral
kapcsolódtunk be az
anyák napi ünnepségbe.
Ugyanebben a hónapban a GITA utazási iroda
együttműködésével ismét megszerveztük a már hagyományos 15. tanulmányi kirándulást. Az idén Szeged, Makó és
a szerbiai Szabadka kulturális és természeti szépségeit vettük
górcső alá.

A

R

Mgr. Mária Gyurcsi Pomichal
predsedníčka organizácie

Mgr. Gyurcsi Pomichal Mária
a szervezet elnöke
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P OT UL KY JUŽN ÝM MAĎARSKOM

KALANDOZÁS DÉL-MAGYARORSZÁGON

V

A

ýboru ZO Csemadok sa spoločne s cestovnou kanceláriou GITA aj v roku 2018, a to už štrnásty raz, podarilo
zorganizovať viacdňový tradičný poznávací zájazd. Tentokrát sme si pozreli prírodné a historické zaujímavosti miest Pécs
a Harkány. S veľkou radosťou konštatujeme, že naši občania prejavili znovu veľký záujem o takýto typ zájazdu, o čom svedčí aj
skutočnosť, že autobus sa nám za krátky čas naplnil staronovými,
ale aj novými tvárami.
Cesta prebiehala v dobrej nálade, hoci s veľkými
očakávaniami. Prvou zastávkou bol Mohács. Po prehliadke májovo rozvoňaného parku sme zamierili k hotelu v meste Harkány,
kde sme mali dohodnuté ubytovanie. Išlo o hotel so širokou ponukou wellness služieb, ktoré sme si patrične užili.
Na druhý deň sme navštívili pútnický kostol v
meste Máriagyügy. Potom sme zamierili do mesta Pécs
(Päťkostolie), kde sme absolvovali prehliadku mesta. Boli sme aj v
Bazilike svätých Petra a Pavla.
Dopoludnie nasledujúceho dňa sa nieslo v znamení relaxu. Tí, ktorí mali záujem, mohli využiť termálne kúpalisko v
meste Harkány. Popoludní sme zasa navštívili vinársku oblasť Villány, kde sme mali zabezpečenú večeru spojenú s ochutnávkou
rôznych druhov vín.
V posledný deň sme si pozreli hrad Siklós. Popoludní sme
navštívili mauzóleum rodiny Zsolnayovcov a výstavu keramiky,
kde sme mali možnosť prezrieť si zbierku takmer 600 druhov
keramiky rodu Zsolnay.
Predtým, ako sme opustili mesto Pécs, sme ešte navštívili
majstra cukrára, ktorý nám priamo vo svojej dielni ukázal výrobu
cukríkov. Čerstvo vyrobené cukríky sme mali možnosť ochutnať a
dokonca si ich aj zakúpiť.
Účastníci výletu sa počas týchto dní cítili uvoľnene
a boli v dobrej nálade. Veríme, že domov si odniesli veľa krásnych
zážitkov a rozšírili si svoje vedomosti. Na záver sa chcem v mene
všetkých účastníkov poďakovať pani Gitke Bosákovej, ktorá nám
opäť pripravila výlet, ktorý svojim obsahom naplnil, ba aj prevýšil
naše očakávania.
Kým bude zo strany občanov záujem o takéto poznávacie
výlety, výbor ZO Csemadok v spolupráci s CK Gita sa ich budú
snažiť realizovať.
Mgr. Mária Gyurcsi Pomichal
predsedníčka organizácie

rétei Csemadok vezetősége a „GITA” Utazási Iroda
együttműködésével 2018-ban is megszervezte a már hagyományos tanulmányi kirándulást.
A tanulmányi kirándulásunkat május 24 - 27- én valósítottuk meg. Az útvonal Mohács, Pécs, Harkány, Villány természeti és
kulturális szépségei voltak.
A már megszokott reggeli indulás nagyon jó hangulatban
telt. Az első megállónk a Mohácsi Történelmi Emlékpark volt. A
szimbólumokban rendkívül gazdag nemzeti emlékhelyen 1700 katona találta meg végső nyughelyét. Az idegenvezetőnk diavetítéssel
rekonstruálta nekünk a mohácsi csata menetét és végkifejletét. Az
emlékpark megtekintése után szállásunkra, Harkányba, vettük az irányt, ahol a szálloda wellness részlegén felfrissíthettük magunkat.
A kirándulás második napján Máriagyüd – kegytemplom
szépségét néztük meg. Utána Pécsre vitt utunk. A városnézés közben többek között betekintést tehettünk az ókeresztény sírkamrába,
továbbá megnéztük Gázi Kászim pasa dzsámiját, mely páratlan török
emlék, a Szent Péter és Szent Pál Székesegyház különleges épületében
kipróbálhattuk a csodálatos akusztikát. Amit gyalogosan nem tekintettünk meg, azt kisvonattal megnéztük. A városnézést a Misina tetőn
elhelyezett kilátótoronyban fejeztük be, ahol felülnézetből néztük
meg Pécs városát.
A következő nap délelőttje a pihenésről szólt. A kirándulás résztvevői tetszés szerint a közeli harkányi termálgyógyfürdőben
mártóztathatták meg fáradt végtagjaikat.
Délután pedig villányi borkóstolón vettünk részt, ahol vacsorával együtt több fajta bort is megkóstoltunk, értékeltünk.
Az utolsó napon Siklós várára vettük az irányt, ahol megtekintettük a vármúzeumot. Többek között megtudtuk, hogy itt forgatták a „Tenkes kapitánya“ c. magyar filmsorozatot.
Délután ellátogattunk a Zsolnay Mauzóleumba és megtekintettük a zsolnay kerámia kiállítást is. Ezen a kiállításon mintegy
600 darabos egyedülálló páratlan zsolnay kerámiai válogatás látható.
Mielőtt elbúcsúzhattunk volna Pécs városától, egy rövid
kitérőt tettünk egy cukrászmesterhez, aki a helyszínen megmutatta nekünk, hogy hogyan is készül a finom cukorka. A frissen
elkészített cukorkát meg is kóstolhattuk, vásárolhattuk. Ezután
gazdag élményekkel feltöltődött napok után hazafelé vettük az
irányt.
Az idei tanulmányi kirándulás ismét nagyon jó hangulatban
telt, mindenki jól érezte magát.
Ezúton szeretném mint a magam, mint a résztvevők nevében külön megköszönni Bosák Gitának, aki ismét élményekben gazdag útvonalat szervezett nekünk. Míg lesz érdeklődés a lakosok felől
részt venni ilyen tanulmányi kiránduláson, addig a Csemadok rétei
alapszervezetének vezetősége a Gita Utazási Irodával együttműködve
megtesz mindent azért, hogy meg is valósuljanak.
Mgr. Gyurcsi Pomichal Mária
elnök

MILÍ PRIATELIA, SPOLUOBČANIA
A HASIČI!

KEDVES BARÁTAIM, RÉTEIEK,
TŰZOLTÓK!
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ovoľte mi, aby som v krátkosti zhodnotil pôsobenie
a činnosť dobrovoľného hasičského zboru v našej obci
za prvý polrok roku 2019.
Členovia DHZ Reca sa opäť môžu pochváliť rôznymi aktivitami a novinkami.
Okrem odzimovania techniky, ktorá sa uskutočňovala
priebežne do konca marca, sa členovia nášho DHZ zúčastnili
taktického cvičenia v Kráľovej pri Senci. Témou cvičenia bolo
zabezpečenie objektov pri záplavách, ako aj doprava vody na miesto udalosti. Cvičenia sa zúčastnilo celkovo 11 obcí nášho okresu.
Začiatkom roku pribudli do nášho zboru štyri zásahové
obleky pre našich členov. Za zakúpenie tejto výstroje ďakujeme
obecnému zastupiteľstvu.
V apríli sa naši najmenší zúčastnili tradičných branných
pretekov v Malinove, kde si prvýkrát vyskúšali svoje nadobudnuté
vedomosti v praxi. Koncom marca sme s nimi zavítali do obce
Gáň, kde si okrem branných pretekov vyskúšali aj požiarny útok.
Nakoľko náš tím bol zo všetkých účastníkov najmladší, zaslúžene
si vyslúžil obrovský potlesk.
18. 5. 2019 sa uskutočnilo územné kolo previerok pripravenosti pre pezinsko-senecký územný celok. Týchto previerok sa
za našu obec zúčastnilo iba družstvo žien. Naše dievčatá si domov
priniesli pohár za tretie miesto.
Ako každý rok, ani tento sme nezabudli na našich
najmenších a 1. 6. 2019 sme ku Dňu detí pripravili pestrý program.
Deti plnili rôzne disciplíny, za ktoré boli odmenené cenami.
Mladí hasiči bojovali o pohár starostu
obce
už vo štvrtom ročníku súťaže a na záver
bola pripravená veľkolepá penová párty. Súťaže sa zúčastnilo niekoľko obcí.
Akcia sa niesla v duchu hesla: „Nie je
dôležité vyhrať, ale ukázať, čo sme sa
naučili.“
Na záver mi dovoľte
v blížiacom sa letnom období, ktoré
štartuje sériu hasičských súťaží,
popriať všetkým našim súťažiacim
veľa športových úspechov.
S prichádzajúcim dovolenkovým obdobím vám všetkým
želám príjemné prežitie dovoleniek
v kruhu vašich najbližších.

ngedjék meg, hogy röviden értékeljem szervezetünk
munkáját a 2O19-es év első félévében.
Tagjaink szép eredményekkel büszkélkedhetnek.
A téli pihenő után először Szenckirályfán vettünk részt
versenyen. A verseny témája, hogyan védekezzünk az árvíz ellen.
Járásunkból 11 csoport képviseltette magát.
Testületünk 4 új bevetési egyenruhát vásárolt, amit
anyagilag az önkormányzat támogatott.
Az év elején legfiatalabb tagjaink részt vettek Éberhardon egy
versenyen, ahol elméleti és gyakorlati szinten is megmutathatták
ügyességüket.
Március végén ugyanez a csapat képviselte községünket
Gáň községben, ahol már igazi tűzoltós feladatokat is megoldottak.
Munkájukat nagy tapssal jutalmazták.
2019. május 18-án a bazini-szenci régióban rendeztek
versenyt. Ezen csak a női csapatunk vett részt. Nagyon jól teljesítettek és elhozták a harmadik helyért járó serleget.
Mint minden évben, most sem feledkeztünk meg a
kicsikről június 1-jén. Gyermeknap alkalmából színes programot
állítottunk össze. Különféle sportágban versenyezhettek, amiért
természetesen jutalomban részesültek.
Már negyedik alkalommal versenyezhettek a csapatok
a „Polgármester serlegéért“. Több község fiatal tűzoltócsapata
mérette meg magát. A verseny annak szellemében folyt „hogy nem
a győzelem a fontos, hanem a részvétel“.
Engedjék meg, hogy valamennyi csapatunknak az előttük
álló versenyekhez sok sikert kívánjak. A nyár közeledtével kívánok
Önöknek tartalmas, kellemes nyaralást.
Bačinský Michal
a testület elnöke

Michal Bačinský
predseda zboru

FUTBALOVÝ KLUB

FUTBALLKLUB
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-öt írtunk, amikor egy pár régi harcos és pár
fiatal srác péntek esténként kijárt a rétei focipályára, hogy kedvtelésből szórakozzon és
sportolgasson. Ez a másfél óra mindannyiukban előidézte a régi szép időket, amikor a rétei pályán még élt ez
a csodálatos sport. Így aztán e gondolat hevében megrendeztük az
első bú-csúi „focitornát.“ A győztes a Maliari – Festők csapata lett.
Nagy sikere volt ennek, hiszen hasonló esemény nagyon rég volt már
a pályán, pontosabban 2008-ban, amikoris ŠK Reca néven működő
csapat III. ligát rúgott abban az időben, azonban a következő
idényben megszűnt ez a csapat is.
Évnyire rá újra sikerült megrendezni a tornát, ezúttal az
AS Roma csapat végzett az első helyen. Szóval a kezdetleges sikerek

ísal sa rok 2015 - keď sme sa rozhodli spoločne sa
stretávať každý piatok na futbalovom ihrisku, aby
sme si zahrali futbal. Spomínali sme aj na časy nie
zas až tak dávne, keď sme ešte boli aktívni hráči. Medzi rečou
padol návrh, že by sme mohli usporiadať hodový turnaj. A
podarilo sa. Turnaj vtedy vyhral tím s názvom „Maliari“.
Akcia mala veľmi dobrú odozvu, a preto sme si ju
o rok opäť zopakovali. Tentokrát vyhrala skupina AS Roma.
Po týchto úspešných podujatiach sme sa neprestávali stretávať a postupne sa k nám pridali aj ďalší záujemcovia.
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Rozhodli sme sa teda, že v obci znovu založíme futbalový
klub. Príprava sa začala v roku 2017.
Naša vďaka patrí pánu starostovi a obecnému
zastupiteľstvu predovšetkým za to, že nás od začiatku podporovali. Klub bol oficiálne založený v roku 2018 s názvom
FK Reca - Réte. Prvý majstrovský zápas v VI. lige bol proti
mužstvu Inter Bratislava B.
V našej prvej sezóne 2018/2019 sme nemali veľké
ambície, ale za to sme hrali s veľkou chuťou. Sezónu sme
ukončili 8 bodmi a skončili sme tak na 9. mieste.
Ďakujeme za podporu!

után folytattuk a pénteki focizást, s egyre több fiatal csatlakozott
hozzánk. Egy idő után jött az ötlet, mi lenne, ha megpróbálnánk
a lehetetlent és újraélesztenénk a faluban a focit.
2017-ben el is kezdtük a szervezést. Ezúttal is szeretnénk
megköszönni a falu polgármesterének és a képviselőknek, hogy
támogatták kezdeményezésünket. A szerveződés ideje tovább tartott, mint gondoltuk, hiszen mint újoncoknak, sok bürokráciai
akadállyal kellet megküzdenünk.
Ám, 2018 májusára minden elkészült és megalakult az
FK Reca-Réte focicsapata. Júliusban sikerült a regisztráció, és a VI.
ligába való benevezés is. Így elérkezett a várva várt első bajnoki
meccs az INTER BRATISLAVA B csapata ellen. Így indult a kaland és elkezdődött a 2018/19–es idény. Nagy elvárások nélkül,
hiszen csak alakulóban volt és még van is a csapat. Az őszi idényt
8 ponttal zárta a csapat és a 9. helyen végzett. A tavaszi idény még
hajrázik...
Köszönjük szurkolóinknak is a biztatást!
Bc. Neszméry Viktor
csapatvezető

Bc. Viktor Neszméry
vedúci klubu

ZO ŽIVOTA ŠKOLSKÝCH
ZARIADENÍ...

AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
ÉLETÉBŐL...

ZO Ž I VOTA MŠ. . .

AZ ÓVODA ÉLETÉBŐL...
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ecelé dva mesiace pred ukončením školského roka
2018/2019 nastal čas bilancovať. Počas školského
roka sme usporiadali veľa pekných akcií, o ktorých
sme vás informovali v predchádzajúcich vydaniach
Rečanského spravodaja.
S radosťou konštatujem, že v triede maličkých detí
vládne pohodová a priateľská atmosféra. Prešli sme spolu
kus cesty. Deti si zvykli na „režim škôlkara“, prispôsobili sa
novým pravidlám a zorientovali sa v nepoznanom. Žijú si
svoj život plný hier, skúmania, tvorivosti aktívneho pohybu.
Každodenný kontakt s rovesníkmi im prináša nové možnosti
ich formovania. A tak v čase, keď vy, rodičia, pracujete, vaše
milé deti nasávajú nové informácie, upevňujú si kamarátske
vzťahy a rozvíjajú svoju jedinečnosť. Ako čas plynul, veľa sa
naučili. Upracú po sebe hračky, v obliekaní a obúvaní nastal
pokrok, kreslia, modelujú, lepia a snažia sa strihať. Poznajú
„zázračné slovíčka“ a vedia ich použiť, navzájom si pomáhajú, vedia sa podeliť, súcitia so slabšími. Sú veselé, keď spievame a tancujeme. Samozrejme, že majú aj „svoje horšie
dni“, kedy ich usmerníme a upokojíme.
„VŠETKO ZÁVISÍ OD ZAČIATKU, AKO SA POSTAVIA
ZÁKLADY, TAK POTOM IDE VŠETKO.“
J. A. Komenský
Čo nového v triede predškolákov? Úspešne zvládli
zápis do 1. triedy základnej školy, riešili úlohy na určovanie
farieb, geometrických tvarov, počítali, pomenúvali písmená.
Jarné počasie prináša veľa slnečných dní, ktoré s
deťmi intenzívne využívame na pobyt vonku. Na školskom
dvore si trénujú obratnosť na preliezačkách.
V mesiaci apríl sme s predškolákmi chodili na
plávanie. Počas kurzu sa vo vodnom prostredí pohybovali
bez strachu, inštruktori rozvíjali u detí základné plavecké
zručnosti ako skok do vody, ponorenie, orientáciu pod vodou a dýchanie.
Druhá májová nedeľa už tradične patrí oslave Dňa
matiek. Aj naše deti spríjemnili svojim mamičkám tento deň
pekným kultúrnym programom a vlastnoručne vyrobenými
darčekmi.
Deti majú pamäť dokonalú, hlavne keď sa tešia na
výlet alebo inú pre nich podstatnú aktivitu. Prvý jún sme
oslavovali Deň detí cestovaním detským vláčikom okolo Slnečných jazier. Školský rok ukončíme slávnostnou
rozlúčkou a prijatím u pána starostu na obecnom úrade, kde
deti dostanú spomienkové predmety od obce aj z materskej
školy.
„Pri deťoch človek potrebuje pohár plný múdrosti,
súdok obozretnosti a more trpezlivosti...“ sú slová, ktoré sú
súčasťou našej práce s tými najkrajšími a najvzácnejšími
pokladmi, ktoré nám denne zverujete.
Na záver mi dovoľte aj touto cestou poďakovať rodine Pobočíkovej a spoločnosti Gibsonová púšť za finančnú
podporu. Naša vďaka patrí aj rodičom, ktorí nám poskytujú
ovocie a všetkým ostatným, ktorí nám pomáhajú a myslia na
naše deti. Prajeme naším milým deťom, rodičom aj priaznivcom našej materskej školy krásne leto plné nezabudnuteľných
zážitkov.

assan a végéhez érünk a 2018/2019-es tanévnek, ideje
mérlegelni, átértékelni az óvoda működését. Ebben
az iskolaévben is sok szép rendezvény valósult meg
óvodánkban, amelyekről már részben beszámoltunk
az előző számban. Az utóbbi hónapok történéseiről szeretnék most beszámolni.
Örömmel tudatom Önökkel, hogy a kis csoportban
nyugodt és barátságos légkör uralkodik, ugyanis kissebbnagyobb nehézségeket leküzdve gyermekeink megszokták
az óvodai szabályokat. Legkisebbjeink kreativitással, aktív
mozgással és az új dolgok felfedezésével töltik napjaikat.
Tehát amikor Önök, kedves szülők, dolgoznak, gyermekeik
új információkat gyűjtenek, barátságokat erősítenek és önállóvá válnak. Az idő elteltével nagyon sokat tanultak. Egyedül
öltöznek, rajzolnak, ragasztanak és már a játékok helyrerakásával sincs probléma. A “varázslatos szavak“ jelentését
is megértették és szépen használják. Segítenek gyengébb csoporttársaiknak, vidáman énekelnek, táncolnak. Természetesen vannak rosszabb napjaik is, ebben az esetben segítségükre sietünk és vigasztaljuk őket.
“MINDEN NAGY SIKER ARRA ÉPÜL, HOGY AZ ALAPOKRA FIGYELMET FORDÍTANAK.”
L. Ron Hubbard
Hogy mi újdonság a nagy csoportban? Iskolaköteles
gyermekeink sikeresen beiratkoztak az iskolába, ahol feladatokat oldottak, számoltak, rajzoltak.
A tavaszi időjárás sok napsütést hozott, amit intenzíven ki is használtunk óvodánk udvarán. Udvarunkon
különféle mászókák vannak, ahol a gyerekek élvezettel gyakorolnak.
Áprilisban a nagy csoportosok úszótanfolyamon voltak. A
tanfo-lyam során félelem nélkül próbálták ki az úszás rejtélyeit. Az oktatók különféle módszerekre tanították őket, mint
például a vízbe ugrás, merülés, víz alatti légzés és tájékozódás.
Májusban hagyományosan megszerveztük anyáknapi ünnepségünket, ami a helyi kultúrházban zajlott. Gyermekeink különféle kézzel készített ajándékokkal lepték meg
édesanyjukat.
A gyermekek tökéletes memóriával rendelkeznek
kü-lönösen akkor, ha várják az utazást vagy más lényeges tevékenységeket.
Június 1-jén ünnepeltük a gyermeknapot. Gyermekeink örömére kisvonattal látogattunk el Szencre a napfényes
tóhoz.
Az iskolaév ünnepélyes búcsúztatója a Községi Hivatalban lesz, a búcsúzókat községünk polgármestere ajándékozza meg, s indítja el a ballagók útjára.
„Meggyőződésem, hogy legnagyobb örökségként boldog emlékeket hagyhatunk gyerekeinkre.“ Og Mandino
Végezetül engedjék meg, hogy ezúton is köszönetet mondjak az óvoda támogatóinak, Pobočík családnak
és a Gibsonova púšť cégnek, akik anyagilag támogadták
óvodánkat. Köszönet jár minden kedves szülőnek, akik
gyümölccsel látják el a gyerekeket és mindazoknak, akik
segítenek nekünk és gondoskodnak gyermekeinkről.
Az óvoda nevelőközössége nevében kívánok mindenkinek kellemes, pihentető, feltöltődést nyújtó nyarat!

Mgr. Barbara Futó Mudroch
poverená zastupovaním riaditeľky školy

Mgr. Futó Mudroch Barbara
az óvoda vezetésével megbízott
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2019-es naptári évet még a karácsonyi hangulatból
feltöltődve kezdtük el. Tudtuk, hogy kemény munka vár
még ránk, hiszen közeledett a félévi értékelés. Mindenki
jól teljesített. A diákok megígérték, hogy a tanév végére az eredmények még jobbak lesznek. Erőt adott a tanuláshoz egy zsonglőr is,
aki ellátogatott iskolánkba. Ta-nulóink részt vettek Pozsonyban egy
bábelőadáson is.
A farsangi időszakban igyekeztünk megismertetni tanulóinkkal az egyes népszokásokat. Megtartottuk a farsangi mulatságot is, ahol a szülők segítségével különféle álarcok jelentek
meg. Az édes ajándékok sem maradtak el.
Március - a könyv hónapja. Mivel a mai modern időben
előtérbe kerülnek a számítógépek, igyekeztünk a gyerekek figyelmét a könyvolvasásra irányítani. Beszélgettünk regényekről,
versekről. Ennek szellemében rendeztük meg a szavalóversenyt,
ahol a győztesek díja természetesen könyv volt.
Április – az erdők hónapja. Minden tevékenységünk a
természet és a környezet védelmére irányult. Elmagyaráztuk, hogy
milyen fontos a természet védelme és mennyire fontos a hulladék szelektálása is. Örömmel tölt el bennünket, hogy községünk
és lakossága is fontos feladatnak tekinti ezt a tényt. Köszönet érte
polgármesterünknek, az ökormányzatnak és mindenkinek, aki tudatosítja, hogy ezzel a hozzáállással nagyban segíti bolygónk megmentését.
Az iskola diákjai is aktívan kiveszik részüket ebből a
munkából (papírgyűjtés, akkumulátorok gyűjtése).
Májusban megünnepeltük az anyák napját. Szép műsorral
kedveskedtünk az édesanyáknak és a nagymamáknak.
A gyermeknapot már hagyományosan az üzlet előtti téren
rajzolássak töltöttük. Az édes jutalom most sem maradhatott el.
Lassan, de biztosan közeledik a tanév vége, de vár még
ránk a kirándulás Paton és elbúcsúztatjuk a negyedikeseinket is.
A sikeres tanévért köszönet illeti polgármesterünket, a
Községi Hivatal dolgozóit, a szülőket és mindenkit, aki érdeklődött
iskánk iránt.

alendárny rok 2019 sme začali ešte plní dojmov a radosti
z osláv Vianoc, darčekov a nového roka. Boli sme si vedomí,
že nás čaká tvrdá práca, veď sa blížilo polročné hodnotenie, bolo treba poriadne zabrať. Aj keď sa nedarilo všetkým
rovnako, nakoniec učivo všetci zvládli. Žiaci sľúbili, že do konca roka
si svoje výsledky zlepšia.
Povzbudením a dodaním chuti do práce bolo vystúpenie
žongléra, pri ktorom si žiaci užili veľa zábavy. Pri skúšaní rôznych
trikov si overili svoju šikovnosť, pozornosť a obratnosť.
Návšteva bábkového divadla v Bratislave bola tiež spestrením každodenného života školy.
Našich žiakov vedieme k dodržiavaniu rôznych ľudových
tradícií, a tým k národnej hrdosti. Tak to bolo aj počas fašiangov, keď
sme sa veľa rozprávali o rôznych zvykoch našich predkov. Vyvrcholilo
to tradičným karnevalom, na ktorý sa žiaci tešili a na ktorý si za pomoci rodičov pripravili krásne a nápadité masky. Za svoje úsilie boli
odmenení peknými darčekmi a sladkosťami.
Marec - mesiac knihy. Keďže v tejto dobe tabletov a počítačov
deti málo čítajú, snažili sme sa zvýšiť záujem o čítanie a detskú literatúru zoznamovaním žiakov s detskou literatúrou a spisovateľmi detskej
literatúry. Úlohou bolo zvýšiť záujem o poéziu a prózu. Vyvrcholilo to
súťažou v prednese poézie a prózy. Zapojili sa skoro všetci žiaci, ktorí
boli odmenení peknou knihou.
V apríli - mesiaci lesov - boli aktivity zamerané na environmentálnu výchovu, ochranu životného prostredia, význam živočíchov v prírode, dôležitosť živočíchov v prírode pre človeka,
dôležitosť triedenia a separovania odpadu. Teší nás, že občania našej
obce sú uvedomelí, uvedomujú si dôležitosť ochrany životného prostredia a naša obec sa ako jedna z mnohých obcí na Slovensku vo veľkej
miere zapája do separovania odpadových surovín, čím prispieva
k zachovaniu zdravého životného prostredia pre budúce generácie.
Veľkú zásluhu na tom má starosta obce PaedDr. Z. Metzner, MBA, poslanci a samozrejme občania Rece.
Aj žiaci našej školy prispievajú k separovaniu odpadu zapojením sa do projektu Recyklohry /zber papiera, elektroodpadu, batérií.
V máji žiaci spolu so svojimi mamičkami oslávili Deň matiek.
Pekným programom a darčekom potešili svoje mamičky a staré mamy.
Pri ochrane života a zdravia spolupracujeme so SČK
v Senci. Žiaci sa pod dohľadom zdravotníckych pracovníkov naučia
najdôležitejšie zručnosti pri záchrane ľudského života.
Deň detí tradične oslávime kreslením pred COOP Jednotou,
deti dostanú sladkú odmenu. Do školy nás prídu pozdraviť a potešiť
deti sladkosťami aj členky SČK v Reci.
Blíži sa koniec školského roka a nás čakajú ďalšie aktivity:
školský výlet, relaxačno-poznávací pobyt v Patinciach, rozlúčka so
štvrtákmi a záver školského roka.
Za úspešný priebeh školského roka a za veľmi dobrú spoluprácu ďakujeme rodičom, pánovi starostovi PaedDr. Z. Metznerovi,
MBA, pracovníkom obecného úradu, sponzorom, spoločenským organizáciám a všetkým, ktorí sa o našu školu zaujímali a podporovali
ju. Srdečná vďaka.
Mgr. Mária Tuššová
riaditeľka školy

Köszönjük!
Mgr. Tuššová Mária
igazgatónő
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omaly sa končí školský rok 2018/2019. Na dva
mesiace sa zavrú školské brány a žiaci i učitelia
majú pred sebou zaslúžený dvojmesačný oddych,
ale už teraz sa tešíme, ako sa v septembri opäť na prahu
nového školského roku 2019/2020 znova stretneme.
Milí žiaci!
Desať mesiacov ste si plnili svoje školské povinnosti a vaša snaha je odzrkadlená vo vašich výsledkoch.
Chcela by som na tomto mieste vyzdvihnúť úspechy
dvoch vašich spolužiačok, pretože Lea Szitka a Izabela
Švecová sa zúčastnili viacerých súťaží. Nedávno tiež
uspeli na súťaži v prednese ľudových piesní v Nových
Zámkoch, kde Lea získala najvyššie ocenenie a Izabela sa umiestnila na 3. mieste. Teraz nás všetkých čaká
zaslúžený oddych, aby sme mohli načerpať nové sily do
ďalšieho školského roka. Chcela by som sa poďakovať
žiakom za ich snahu, usilovnosť pri reprezentovaní
našej školy na rôznych kultúrnych podujatiach.
Štvrtáci opúšťajú naše lavice. Čakajú ich povinnosti na inej škole. Lúčime sa s nimi a prajeme im veľa
šťastia. Dúfame, že na roky strávené v našej škole budú
mať príjemné spomienky.
Na záver prajem všetkým vám, aby ste si počas
letných dní dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, získali veľa pekných zážitkov, skúseností, nadviazali
nové či upevnili staré priateľstvá. Nech sú vaše prázdniny plné slnečných dní, po skončení ktorých si budete
môcť povedať, že „stáli to za to“.

assan lezárjuk a 2018/2019-es tanévet, de örömmel
vágunk neki a 2019/2020-as tanévnek is.
Igazán eredményes tanév állt mögöttünk!
Gratulálok ehhez az iskola minden tanulójának, pedagógusának, és a szülőknek egyaránt. Itt szeretném kiemelni több tehetséges tanulónkat, köztük Szitka Leát is, aki
több versenyben is megmérettette magát, mint pl. szavalóversenyek, Slávik Slovenska, és nemrégiben Érsekújvárott
a regionális népdalversenyen is részt vett, ahol arany sávos
minősítést ért el. Ezen a versenyen Švec Izabella is részt vett,
aki bronz sávos minősítésnek örvendezhetett. Ő is azon tanulónk egyike, aki sok versenybe vette ki a részét. Szavalóversenyek, Szép magyar beszéd...
Büszkén jegyzem meg, hogy iskolánk a legnagyobb
részben a kultúrában képviseltette magát, mégpedig különféle alkalmakkor. Sok fellépésen vettünk részt, ahol tanulóink
a maximumot nyújtották. Ezért nagy hála és köszönet,
hogy ez a csapat mindig lelkesen készül a fellépésekre, hogy
Önöket szórakoztatni tudja. Így köszönetem a gyermekeké is, hisz minden erejüket, szívüket-lelküket teszik bele
egy-egy fellépésnél, ezáltal őrizzük, ápoljuk és fejlesszük
iskolánk értékeit, hagyományait. Köszönöm az iskolabarátoknak is szeretetüket felénk, akik édességgel, kedvességgel,
mosollyal köszönték meg tanulóink igyekezetét.
A nyári szünet nagy boldogság, mint a tanuló, mint
a pedagógus számára is. Kívánom, hogy minden gyermek
pihenje ki a tanév fáradalmait, lehetőleg minél aktívabban,
sporttal, mozgással. Kívánom, hogy a gyermekek töltsenek
minél több időt szüleikkel, családdal, pótolják be a tanév
során hiányzó együttléteket.
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“A vakáció olyan, amilyenné varázsolja az ember.”
Szép nyarat kívánok mindenkinek!
Mgr. Bodnár Beáta
igazgatónὅ

Mgr. Beata Bodnárová
riaditeľka školy
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ublicista, író és közgazdász volt.
Rétén született 1920.10.4-én sokgyermekes magyar református
családban. Tanulmányait szülőfalujában
kezdte 1926-ban a mai „huszita ház“
épületében. Később, édesapja révén, aki
vasutas volt, Galántára költöztek, majd
két év után visszaköltöztek a faluba.
1936-tól 1945-ig a rétei cserkészmozgalom szervezője volt.
1938-tól a szenci Magyar Királyi
Felsőkereskedelmi intézmény diákja volt.
1942-től publikál. Írásainak gyakori
témája szülőfalva, annak helyi honismerete és történelme. Igazi lokálpatrióta
volt, szülőfalvához mindig mélyen ragaszkodott.
2019.január 7-én adta vissza
lelkét Teremtőjének és április 28-án ért
révbe – a család a hamvait méltó szertartás keretében helyezte el a helyi református temetőben.
Mit hagyott ránk és mi vezérelte életében?

ol spisovateľom, publicistom a národohospodárom. Narodil sa v
Reci 4. 10. 1920 v reformovanej
mnohodetnej maďarskej rodine. Študovať začal v roku
1926 v rodnej obci. Z Rece sa
jeho rodina presťahovala do
Galanty, ale po 2 rokoch sa
vrátila. Od roku 1936 až do
roku 1945 bol skautským vodcom v obci.
		
Od roku 1938
študoval v Senci. Publikovať
začal v roku 1942. Najčastejšie
písal o rodnej obci. Zaujímal sa
hlavne o vlastivedu a dejepis.
		
Zomrel 7. 1. 2019
v Bratislave. Miesto svojho posledného odpočinku našiel na
našom cintoríne v Reci, kde 28.
apríla rodina jeho telesné pozostatky pochovala.

„Az, hogy ne adjam a nyelvemet,
Ne adjam a hitemet,
Ne adjam a nemzetiségemet és
Becsületes ember maradjak!“
/Cséplő Ferenc/
Búcsúzik minden igazhitű réteitől.

Miroslav Tomovics

Tomovics Miroslav

MATRIČNÁ RUBRIKA - ANYAKÖNYVI ROVAT
Naše novorodeniatka -Újszülötteink

Rozlúčili sme sa - Elbúcsúztunk

Gyalog Filip

07. 12. 2018

Vörösová Anna		

(71)

04. 12. 2018

Rigo Patrik

11. 12. 2018

Kollářová Zuzana		

(88)

14. 12. 2018

Strmeňová Vendula

02. 01. 2019

Mišovičová Anna 		

(71)

23. 12. 2018

Viccardi Josue

17. 03. 2019

Mészáros Peter 		

(71)

11. 02. 2019

Krokkerová Stella

26. 03. 2019

Ing. Gabriška Slavko

(69)

26. 03. 2019

Štvrtecká Olívia

30. 04. 2019

Lajtman Ján

(85)

19. 04. 2019

(81)

26. 04. 2019

		

Macsiczová Rozália

Blahoželáme - Gratulálunk!

Česť ich pamiatke! / Tisztelet emléküknek!
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