ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
informačný spravodaj

XXVI. ročník č. 3/2018 vydáva mesto Sládkovičovo

„Slavnosti chřestu a vína“ v Ivančiciach
V dňoch 18.-20. mája 2018 sa v našom
družobnom meste v Ivančiciach konal 24.
ročník „Slavností chřestu a vína“. Po predchádzajúcej spolupráci mesta Sládkovičovo
a mesta Ivančice štatutári oboch miest dňa
26.09.2011 podpísali Zmluvu o spolupráci.
Spolupráca je rozvinutá predovšetkým v oblasti samosprávy, kultúry, cestovného ruchu,
školstva a športu. Partnerské mestá už doteraz úspešne realizovali spoločný projekt,
ktorý bol zameraný na rozvoj cestovného
ruchu a v budúcnosti opäť plánujú spoločné
aktivity v rámci cezhraničnej spolupráce medzi Českou a Slovenskou republikou. Okrem
týchto aktivít sú naši priatelia z Ivančíc pravidelnými hosťami Sládkovičovských kultúrnych dní a Klobásového festivalu, a na
druhej strane sa zástupcovia nášho mesta
pravidelne zúčastňujú „Slavností chřestu“ a
Grilfestu v Ivančiciach.
Mesto Ivančice sa nachádza na Morave,
leží 30 km juhozápadne od Brna, je to mesto
s bohatou históriou, preslávené známymi
rodákmi - významným maliarom Alfonzom
Muchom a legendárnym hercom Vladimírom Menšíkom. Kultúrny, spoločenský a
športový život Ivančíc je na veľmi vysokej
úrovni, mesto má približne 9.700 obyvateľov.
Tohtoročné Slavnosti chřestu (špargle)
ponúkli praktické ukážky prípravy jedál zo
špargle, ochutnávky dobrých moravských
vín, trhy domácich výrobcov potravín a remeselníkov, bohatý kultúrny program ako aj
skvelú zábavu pre všetkých. Priamo na ivančickom námestí sedem regionálnych ivančických reštaurácií pripravovalo 35 druhov
špecialít zo špargle. Na nádvorí mestského
úradu sme mohli ochutnať najlepšie vína 26
vinárov z Moravy. V piatok, po oficiálnom
otvorení slávností, vystúpili s kultúrnym
programom žiaci miestnych materských
a základných škôl, absolventi základných
umeleckých škôl, ako i študenti Gymnázia
Jana Blahoslava. Aj na ďalší deň bol pripravený bohatý kultúrny program, v ktorom
vystúpili Dychovka Jána Poláka, Ukulele orchester, Milan Peroutka so skupinou Perute,

folková skupina Navostro a rocková kapela
Gong. Poobede bola na nádvorí mestského
úradu predebatovaná zaujímavá problematika - tzv. snúbenie jedál a vín. Dobrý program
„Slavností chřestu a vína“ pokračoval aj v
nedeľu vystúpením folk-rockových skupín
Evelína a Pozdní sběr a skupiny Hradišťan
s Jiřím Pavlicom. Po celú dobu trvania slávností si návštevníci mohli zakúpiť čerstvú
špargľu z Hostína a Vojkovíc.
Všeobecné zásady snúbenia špargle
a vína
Pri výbere vína k jedlám pripraveným zo
špargle je potrebné posudzovať pripravené
pokrmy zo špargle vždy ako celok. Mali by
sa k nim konzumovať vína plné minerálov,
predovšetkým biele víno rulandské (pinot
blanc) alebo sauvignon, ideálne typu Sancerre. Silne barikované vína sa k jedlám
zo špargle nehodia, ale slabo barikované sa
môžu kombinovať v prípade, že ich chuť
bude vyvážená silnou maslovou omáčkou.
Krátka história pestovania špargle
Do Ivančíc sa špargľa dostala koncom
18. storočia z paulinského kláštora Moravského Krumlova. Na svoje pestovanie tu
našla vhodnú pôdu a vynikajúcich pestovateľov. Iné zdroje pripisujú začiatky pestovania špargle v Ivančiciach obchodníkovi Václavovi Hüpschovi. V každom prípade tu vypestovaná špargľa mala vynikajúcu kvalitu
a preslávila ivančických pestovateľov, ktorí
vyvinuli vlastnú metódu jej pestovania. Ivančickí pestovatelia špargle uprednostňovali
kvalitu pred kvantitou a vytvorili podmienky
na veľkovýrobné pestovanie tejto zeleniny.
Moja tohtoročná návšteva v Ivančiciach
bola veľmi príjemná a užitočná, po celý čas
nás sprevádzal Ing. Roman Sládek, ktorý je
druhým zástupcom starostu mesta. Pomáhal
nám nielen pri ochutnávke jedál pripravených zo špargle a vín, ale oboznámil nás aj
s pripravovanými a doteraz úspešnými projektmi nášho družobného mesta.
(pokračovanie na str. 3)

POZVÁNKY
XXI. Sládkovičovské
kultúrne dni
pred Inovatechom
22.6.2018 (piatok)
18.00 otvorenie
hudobná skupina The Rising Sign
atrakcie pre deti v areáli
Inovatechu
19.00 vystúpenie pre deti - Máša a
medveď
20.00 hudobná skupina Freeband
21.30 hudobná skupina 3 + 2
23.00 hudobná skupina ALF
23.6.2018 (sobota)
13.00 súťaž vo varení kotlíkových
špecialít
15.00 súťaž o najlepší orechový koláč
17.00 slávnostné otvorenie
vystúpenie detí MŠ a ZŠ
18.00 vyhodnotenie súťaží
vystúpenie domácich interpretov
20.00 Otto Weiter&Andrea Fischer
21.30 Lukáš Adamec
23.00 Hollosy band
30.6.2018 o 8.30 na štrkovisku Vincov les

Rybárske preteky detí
7.7.2018 o 18.00 pred Inovatechom

Deň Csemadoku
Účinkujú: ZŠ Sándora Petőfiho, citarový
súbor Dió héj, citarový súbor Csillag z
Csorvasu, Zoltán Deák, folklórny súbor
Aranykert, folklórny súbor Dunaág
Zábava so skupinou Zseb
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33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 16.5.2018
Rokovanie 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril
a viedol primátor mesta Ing. Anton Szabó,
ktorý privítal prítomných a konštatoval,
že: mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poslanci program rokovania jednohlasne schválili.
Interpelácia poslancov
• Poslanec Ing. Boris Brunner, k Dodatku č. 4/2018 k Územnému plánu mesta
Sládkovičovo a k žiadosti spoločnosti
MODESTA REAL ESTATE, MG Real
Estate GmbH na zaradenie územia v k. ú.
Sládkovičove do územného plánu mesta, ktorá nespĺňa požadované záležitosti
a zákonné podmienky.
Primátor mesta uviedol, že žiadosť spoločnosti MODESTA REAL ESTATE,
Vienna bola na mesto doručená e- mailom a bola riadne zaevidovaná v došlej
pošte.
• Ďalej Ing. Brunner interpeloval vo veci
plánovaného vybudovania cyklistického
chodníka na Termálne kúpalisko Vincov
les. Na realizáciu projektu boli dva varianty: prvý – trasa popri štátnej ceste
Sládkovičovo – Galanta, a druhý variant
bol po brehu Dudváhu od mosta po termálne kúpalisko. Podľa jeho názoru je
nevyhnutné zaoberať sa aj s druhou alternatívou.
Primátor mesta uviedol, že ak chceme
cyklistický chodník na Termálne kúpalisko Vincov les, treba sa vrátiť k pôvodnej
verzii, nakoľko okrem projektovej dokumentácie mesto vynaložilo značné náklady aj na vypracovanie geometrického
plánu.
• Ing. Kurinec tlmočil kritiku občanov
mesta na prevádzkovanie herne na Sídl.
J. Dalloša.
Primátor mesta informoval o preverení
skutkového stavu v oblasti hazardných
hier.
• Poslanec Ing. Karsay poukázal na potrebu opráv, resp. výmeny poškodených autobusových zastávok v meste, najmä na
zastávku na Košútskej ulici.
Primátor mesta uviedol, že poškodená
zastávka bude vymenená.
Poslanci vzali na vedomie
• Správu o kontrole uznesení mestského
zastupiteľstva, ktorú vykonala hlavná
kontrolórka mesta .
• Správy z vykonaných kontrol:
- dane z predajných automatov
- vymáhania pohľadávok za sociálne
byty.
• Účtovnú závierku a Správu o hospodárskom výsledku spoločností za rok 2017,

ktorých je mesto Sládkovičovo zakladateľom a vlastníkom 100 % podielu:
-Termálneho kúpaliska Vincov les,
s.r.o.,
-Vodárenskej spoločnosti Sládkovičovo, spol. s r.o.,
-Technických služieb Sládkovičovo,
spol. s r.o.
Poslanci schválili
• Záverečný účet mesta Sládkovičovo za
rok 2017
• Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu.
• Dodatok č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 62/2008 o určení príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sládkovičovo.
• Dodatok č. 6 k Zásadám odmeňovania
poslancov Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove.
• Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
na odpredaj pozemku parcely registra
C-KN parc. č. 253/1, zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 989 m2, vedenej na
LV 3651 k. ú. Sládkovičovo, ktorej podmienky sú zverejnené na úradnej tabuli a
internetovej stránke mesta.
• Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na
odpredaj pozemku parc. č. 2589, záhrada vo výmere 395 m2, vedenej na LV
č.1705, k. ú. Sládkovičovo, ktorej podmienky sú zverejnené na úradnej tabuli a
internetovej stránke mesta.
• Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na
odpredaj pozemku parcely registra C-KN
č. 2844/1, zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 647 m2, vedenej na LV 3363
k. ú. Sládkovičovo.
Mestské zastupiteľstvo odporučilo písomne ponúknuť odkúpenie predmetného pozemku Jednote a v prípade, že
ponuku odmietne, až potom vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž.
• Žiadosť RNDr. Ireny M. o odkúpenie
nehnuteľností v podiele 203/10000 - pozemok parc.č. 991/1, 991/2, 991/3, vedené na LV č. 3093 k.ú. Sládkovičovo.
• Žiadosť Tomáša P., o odkúpenie nehnuteľností v podiele 112/10000 - pozemok
parc.č. 991/1, 991/2, 991/3, vedené na LV
č. 3093 k.ú. Sládkovičovo
• Zámenu pozemkov podľa osobitného
zreteľa. Predmetom zámeny je pozemok
vo vlastníctve mesta Sládkovičovo parc.
č. 2761/4 za pozemky parc. č. 2758/2 a
č.2761/3, vo vlastníctve Jána K. a manž.
Márie K.v celosti.
Rôzne
• MZ prerokovalo plán kontrolnej činnosti

hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018.
Zástupca primátora Alexander Bende,
navrhol predložený návrh doplniť o vykonanie kontroly hospodárenia spoločnosti Termálne kúpalisko Vincov les,
s.r.o. za roky 2008 - 2017. Poslanci hlasovaním doplnený návrh schválili.
• Mestské zastupiteľstvo prerokovalo návrh na vyplatenie odmeny za rok 2017
pre Mgr. Viliama B., riaditeľa príspevkovej organizácie mesta – Technické služby
Sládkovičovo.
Diskusia
• V diskusii vystúpil občan p. Hrdlica, ktorý sa informoval, na plánované investície
do detských ihrísk.
K diskusii o investíciách do detských
ihrísk na území mesta v roku 2018 sa
vyjadril primátor mesta, riaditeľ technických služieb a poslanec Viliam Brunner.
• Primátor mesta reagoval na prebiehajúcu diskusiu na sociálnych sieťach, podľa
ktorej sa v rozpočte mesta stratili finančné prostriedky vo výške 300 tis €, ktoré
sú účelovo určené na výsadbu zelene
v meste. Uviedol, že toto tvrdenie je nepravdivé, čerpanie týchto prostriedkov
nie je časovo obmedzené a v súčasnosti
sa vykonáva pasportizácia, nakoľko na
jednotlivých uliciach v meste sú v zemi
uložené siete (plyn, voda, kanalizácia,
NN, telekomunikačné siete) a až po jej
vykonaní a vyhodnotení pristúpi mesto
k spracovaniu projektu výsadby. Mestský
park, ktorý je chránený, bude riešený
osobitne, s prihliadnutím na jeho ochranu.
• Mgr. Halásová, riaditeľka ZŠ s MŠ S.
Petőfiho s VJM, poukázala na neporiadok medzi budovou školy a parkoviskom
pri Tescu. Na diskusný príspevok zodpovedal primátor mesta.
• Poslanec Ing. Doval sa informoval na
termín a program tohtoročných Sládkovičovských kultúrnych dní. Na vznesený
príspevok zodpovedal primátor mesta
a prednostka MsÚ.
Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu
rokovania primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich
účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva
a 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove ukončil.

Mgr. Katarína Štefunková
prednostka MÚ
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„Slavnosti chřestu a vína“
v Ivančiciach
(pokračovanie so str. 1)
V dňoch 22.-23. júna 2018 sa uskutoční 21. ročník Sládkovičovských kultúrnych dní, na ktorých privítame aj našich
priateľov z družobných miest - z českých
Ivančíc a z maďarského Csorvásu. Pri tejto príležitosti plánujeme dohodnúť ďalšiu spoluprácu našich škôl a kultúrnych
skupín. Dovoľte mi, aby som vás, vážení
občania, touto cestou pozval na Sládkovičovské kultúrne dni, a poprial vám všetkým krásny kultúrny zážitok a príjemnú
zábavu.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

Rozľadňa Vladimíra Menšíka na Hlíne
Rozhľadňa, ktorá je vysoká 22 m, je
umiestnená v Brnensku na Drahanskej
vrchovine v nadmorskej výške 447 m.
Nachádza sa vedľa prístupovej cesty do
Hlíny a je obľúbeným odpočinkovým
miestom cykloturistov. Vstupné za výstup na ňu je 25 Kč, ale výhľad na okolie je na nezaplatenie. Po absolvovaní 96
schodov sa vám otvorí krásny pohľad na
okolie. História rozhľadne je tiež veľmi
zaujímavá. Bola postavená v roku 2001
za 1 milión Kč, projekt pôvodne pripravovalo mesto Ivančice, ale po zmene
vedenia mesta od zámeru odstúpilo z
dôvodu, že by prevádzka rozhľadne bola

stratová. Projekt odkúpila obec Hlína,
ktorá projekt úspešne zrealizovala. Počet
návštevníkov sa za rok pohybuje okolo 10.000 osôb a návratnosť investície
bola necelých 6 rokov. Okrem toho, že
rozhľadňa je významným prvkom regionálneho cestovného ruchu, ročne vyprodukuje aj slušný zisk pre obec Hlína. Aj
tento projekt potvrdzuje, aký vplyv má
nepremyslené zastavenie dobrého projektu iba preto, že sa zmenia politické
názory.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

Zo života ZŠ s MŠ K. Kuffnera
22. apríl si každoročne ľudia na celom
svete pripomínajú ako Deň Zeme. V tento deň sa konajú rôzne aktivity zamerané v prospech našej planéty. A tak sme aj
my v našej škole 23. apríl venovali našej
Zemi. Žiaci spolu s ich učiteľmi pripravili
rôzne environmentálne aktivity, zamerané
na aktuálne témy, akými sú znečisťovanie
životného prostredia, odpady či klimatické zmeny. Cieľom všetkých aktivít bolo
prehĺbiť vzťah žiakov k šetrnému prístupu
k prírode a nášmu životnému prostrediu.
Pri príležitosti 40. výročia letu do
vesmíru Vladimíra Remeka sa dňa 30.
apríla uskutočnila beseda žiakov základných škôl s osobnosťami kozmonautiky
strednej Európy, kde sa aj žiaci prvého
stupňa ZŠ s MŠ Karola Kuffnera Sládkovičovo mohli opýtať množstvo zaujímavých otázok. Na besede boli s Ivanom
Bellom, ktorý v roku 1999 ako 1. slovenský kozmonaut počas šiestich dní absolvoval vesmírny let s vlajkou Slovenska
na ramene. Okrem neho sa tejto besedy
zúčastnil Bertalan Farkas, kozmonaut z
Maďarska, ktorý našu planétu Zem videl
z vesmíru v roku 1980. Vladimíra Remeka zastúpil na tejto besede jeho náhradník
Oldřich Pelčák ( ktorý mu takto kryl chrbát aj počas jeho vesmírneho letu, keďže
bol jeho náhradníkom). Dúfajme, že po
tejto besede sa deti budú ešte viac snažiť v
učení, v športe, ale aj v ostatných zložkách
svojich životov, aby našu civilizáciu ešte
viac priblížili ku hviezdam na nebi.
Druhá májová nedeľa každoročne
patrí našim milovaným mamám. Je to príležitosť, kedy im môžeme povedať, ako
ich máme radi, čo pre nás znamenajú a
vyjadriť im našu vďačnosť za všetko čo
pre nás robia. Svoje veľké ďakujem uvité
z piesní, básní a tancov vyslovili pre svoje
mamy, staré mamy aj žiaci našej školy 14.
mája v Inovatechu.

Aj v tomto školskom roku sme pre žiakov 3. ročníka zorganizovali plavecký výcvik. Plávanie je jednou z najvhodnejších
pohybových aktivít, ktorá má pre dieťa
význam nielen v procese rastu a vývinu,
ale taktiež pri stimulácii telesného, psychického a sociálneho rozvoja. V priebehu
kurzu sa deti naučili adaptovať na prostredie bazéna, orientovať sa nad a pod hladinou vody, splývavé polohy na chrbte a
na bruchu a základné plavecké pohyby vo
vodnom prostredí. Pokročilí plavci sa venovali zdokonaľovaniu plaveckej techniky pod vedením profesionálnych trénerov.
Úspechy našich žiakov
Úspechy našich žiakov na okresných
či krajských súťažiach nám robia stále
veľkú radosť.
Na koniec školského roka nás poteši-

li naši cyklisti Viktória Nagy, Abby May
Stifterová, Nikolas Gaľavský a Michal
Lošonský, ktorí sa v krajskom kole súťaže Na bicykli bezpečne umiestnili na
3.mieste.
V matematickej súťaži Pytagoriáda sa
naša šikovná žiačka Nellka Józsová v silnej konkurencii umiestnila na 1. mieste.
Úspešným riešiteľom v kategórii P5 bol
Juraj Babarík.
Aj tento rok sme sme sa zapojili do
obľúbenej súťaže „Majstrovstvá okresu
v Sudoku“, ktorá sa každoročne koná
v Seredi. Nellka Józsová obsadila vo svojej kategórii 1. miesto.
Aj v športových súťažiach sa našim
žiakom zadarilo. V okresnom kole Atletiky obsadil náš žiak Elvis Sárközi v behu
na 1000 m pekné 2. miesto.
Vedenie školy
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Zo života ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s VJM
Opäť sa hlásime...
V mesiaci apríl a máj sa za múrmi
Základnej školy Sándora Petőfiho s VJM
a materskej školy odohralo množstvo akcií, netradičných vyučovacích hodín...
10. apríla boli žiaci 1.-4. ročníka na
návšteve v knižnici, ktorú ohodnotili veľmi kladne nielen deti, ale i učiteľky a knihovníčky.
11. apríla sa žiaci 1.-8. ročníka, pod
vedením p. učiteľky Edity Bilčíkovej zúčastnili Behu oslobodenia.
12. a 13. apríla bol zápis do prvej triedy základnej školy.
Od 16. apríla sa žiaci zapojili do projektu Brusher a Dental Alarm, v ktorom sa
zaoberali správnym ošetrovaním zubov.
17. apríla sa žiak 6. triedy Ádám Katona, v sprievode p. učiteľky Csilly Tánczosovej, zúčastnil okresného kola matematickej olympiády, kde skončil na peknom
3. mieste.
20. apríla sme sa opäť zapojili do čistenia mesta, ktoré je organizované každý
rok pri príležitosti Dňa zeme. Žiaci usilovne čistili ulice mesta, zbierali a zametali
odpadky, ktoré iní poodhadzovali...
24. apríla žiaci 1.-4. ročníka za pomoci maliara Imre Maásza maľovali zátišia,
ktoré potom podarovali svojim mamičkám ku Dňu matiek.
25. apríla sa vybraní žiaci (4. až 9. ročníka) zúčastnili zájazdu, ktorý absolvovali
ako odmenu za celoročnú prácu. Cieľom
zájazdu bola Budapešť, kde si pozreli zoologickú záhradu a parlament. Zájazd podporil pán Roland Lanz.
30. apríla boli žiaci účastníkmi netradičnej vyučovacej hodiny, ktorú pre nich

pripravili Attila Molnár a Marek Babos.
Na hodine si vypočuli rôzne legendy
o Maďaroch – vandrovanie, životný štýl,
bojové spôsoby, následne si mohli vyskúšať lukostreľbu a bič s krúžkom.
V ten istý deň vystúpili naši škôlkari
s krátkym programom pri stavaní mája.
3. mája sme boli účastníkmi opäť
netradičnej vyučovacej hodiny. Vo veľkej
sále Inovatechu videli malí i veľkí, v podaní folklórneho súboru Csallóköz pod
vedením Attilu Oláha „Hodinu o histórii
tanca“..
9. mája sme boli účastníkmi spomienkovej slávnosti pri príležitosti oslobodenia. Na slávnosti zarecitovala v maďarskom jazyku Dóra Mayer.
10. mája v jedálni vysokej školy sme
vystúpili na mestskej oslave Dňa matiek.
Mamičky a babičky sme pozdravili ľudovým tancom a piesňami.
17. mája vo veľkej sále Inovatechu bohatým kultúrnym programom pozdravili
naši žiaci svoje mamičky a babičky.
18. mája sa o ďalšom štúdiu, o rozvoji
osobnosti so žiakmi 8. ročníka porozprávala Aranka Bartalosová.
22. mája pozdravili naši žiaci mamičky v Senior Centre Antonius. Spievali,
tancovali, čo malé obecenstvo ocenilo
veľkým potleskom.
23. mája sme opäť zavítali do Family
parku v rakúskom Neusiedler am See, kde
strávili deti so svojimi rodičmi krásny deň
plný zážitkov.
29. mája vďaka Csemadoku sme si vo
veľkej sále Inovatechu pozreli rozprávkové predstavenie od Andrása Kozmu,
pod názvom „Rozprávka o kráľovi Slnka
a kráľovnej Mesiaca“.
Mgr. Balogh Katalin

Rada tu žijem,
pretože...!
Pri príležitosti Dňa Zeme (22. apríl)
sa vo svete na mnohých miestach organizujú rôzne podujatia, ktorých cieľom
je upriamiť pozornosť na ochranu prírodného bohatstva Zeme.
Naša škola dňa 20. apríla 2018 zorganizovala, podobne, ako v predchádzajúcich rokoch, už po ôsmykrát zber
odpadkov v našom meste. Pomocnú
ruku k tomuto šľachetnému činu nám
podali technické služby nášho mesta
a firma Bekaert. Ďakujeme im za podporu.
Počas čistenia mesta si deti urobili
obraz o tom, akí sú nezodpovední ľudia
voči svojmu prostrediu. Je pohoršujúca
skutočnosť, že našich občanov alebo
ľudí prichádzajúcich do nášho mesta
netrápi čistota ulíc.
Najhoršia a najviac špinavá lokalita zo všetkých bola železničná stanica,
ktorá patrí slovenskej železnici. Odhadzujeme smeti, rozbíjame, ničíme všetko, čo sa len dá! Prečo nie? Však je niekto, kto po nás uprace!
Je zarážajúce, že nie sme schopní
spraviť dva kroky, aby sme odhodili
obal od čokolády alebo keksov, plechovky od piva alebo koly, fľašky od
alkoholu do koša a nie niekde mimo
neho.
Obraz nášho mesta je našou vizitkou. Tu žijeme a mali by sme si konečne uvedomiť, že naše prostredie je
súčasťou nášho života.
Boli by sme radi, ak by si náš príklad
našiel ďalších prívržencov.

Mgr. Mária Halásová, riaditeľka
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Krásny rodinný deň
23. mája sme opäť prežili krásny, nezabudnuteľný, zážitkami nabitý deň v rakúskom Family parku. Záujem o výlet je
z roka na roka väčší, keďže dobré správy sa
šíria rýchlo, stále viac a viac rodičov a priateľov školy sa pripája k našej skupine. Je
dôležitá i táto forma spolupráce, pretože
utužuje a prehlbuje vzťah medzi rodičom
a dieťaťom. Tento zájazd je akýmsi rodinným dňom, pretože zaručuje zábavu nielen
pre malých ale i dospelých. Popri zábave je
tu možnosť na rozhovory, na kvalitné strávenie voľného času. Family park sa každý
rok rozširuje o ďalšie atrakcie, aby sa návštevníci radi vracali a aby sa bezstarostne
zabávali.
Mgr. Mária Halásová, riaditeľka
Názor detí na Family park:
„Obohatila som sa o krásne zážitky vo
Family parku, z kolotočov bol pekný výhľad
na okolie, potom tu boli rôzne programy,
ktoré pre návštevníkov pripravili zamestnanci Family parku. Z rôznych, exotických
hojdačiek sme si odniesli obrovské množstvo zážitkov, ktoré v nás zostanú v podobe
krásnych spomienok.“ Dóra Mayer, 6. tr.

„Po prvýkrát v živote som vstúpila do
Family parku, bol to taký pocit, ako keby
som bola opäť malým dieťaťom. Bolo to
super, fantastické, napriek tomu, som sa
trochu bála sadnúť skoro do všetkého. Ale
zdolala som strach a s mojími kamarátmi by
som tu zostala možno aj týždeň. Bolo úžasné letieť na húsenicovej dráhe – kolotoče,
jedlá, všetko bolo výborné.“ Laura Szilágyi,
8. tr.

„Ako sme prekročili brány zábavného
parku, opäť sme sa stali bezstarostnými
deťmi, ktorými sme boli nie tak dávno. Bol
to fantastický pocit, bolo dobré podeliť sa
s priateľmi o tento zážitok. Dúfam, že aj budúci rok si užijeme všetky atrakcie i úžasnú
atmosféru, ktoré nám zábavný park poskytne.“ Kristína Recska, 8. tr.

Deň matiek pre členky Klubu seniorov
Pri príležitosti Dňa matiek zorganizovalo mesto Sládkovičovo v piatok 10.
mája 2018 slávnostné posedenie s kultúrnym programom pre členov Klubu
seniorov v Sládkovičove. Po otvorení a
privítaní hostí Katkou J. nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci

ZŠ Karola Kuffnera a žiaci ŽS Sándora
Petőfiho s VJM, aby potešili všetky mamičky i babičky. V slávnostnom príhovore primátor mesta Ing. Anton Szabó
vyzdvihol dôležitú úlohu matiek v našej
spoločnosti a zdôraznil potrebu opätovať im všetku lásku zo strany ich detí za

všetko, čo pre ne urobili. Zaželal všetkým
mamám veľa lásky, zdravia a spokojnosti. Po slávnostnom prípitku a večeri sa
o zábavu postarali manželia Halásovci.
Ing. Zuzana Červenková
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Literárna prehliadka materských škôl v prednese
23. mája sa v Materskej škole - Budovateľská konala Literárna prehliadka v
prednese poézie a prózy , ktorej sa zúčastnili deti MŠ Budovateľská, MŠ Fučíkova,
MŠ J. Dalloša a MŠ pri ZŠ Sándora Petőfiho s VJM. Svoj talent prítomným predviedli Lilien Tóthová, Sofia Bednárová,
Lara Nagy, Armín Lax, Jana Feketeová,
Nela Remeňová, Daniela Kramárová a
Daniela Rumanová, Karika Zsóka, Nikola
Maceková, Anabela Bednárová a Michael Hubinský, ktorí krásne reprezentovali svoju škôlku. Sladkú odmenu a vecné
ceny pre ne pripravilo Mesto Sládkovičovo, ZŠ s MŠ Karola Kuffnera a Spojená
špeciálna a praktická škola, za čo im patrí
veľká vďaka. Literárnu prehliadku ukončila vtipná scénka o zvieratkách v podaní
detí z MŠ Budovateľská. O občerstvenie
pre prítomných sa postarali pedagógovia
MŠ Budovateľská - organizátori tohto milého podujatia.
Ing. Zuzana Červenková

Pre pamätníkov spomienka - pre mladých inšpirácia - 1. časť
bez toho, aby sa vopred dohodli. A práve
Józsa Pityu poskytol jeden veľmi zaujímavý prameň kusu histórie a spomienok
„IVS Iskry Verem Sládkovičovo“ na roky
1958 a 1959. Tieto poznámky vypovedajú
o radosti zo športu, výsledkoch, o mladosti. Jeho spomienky zo súkromného archívu prezentujeme na pokračovanie v originálnom prevedení, kvôli zaujímavým
popisom skutočného futbalového turnaja
v našom meste a možno aj motiváciou pre
naše deti a mládež, ale i dospelých.
Mužstvo Veľká Mača
Štefan Józsa, bývalý futbalista Slavoja Sládkovičovo, neskôr funkcionár klubu
a aj dnes aktívny spolupracovník Slavoja
Sládkovičovo
Futbal má v našom meste tradíciu a ak
hodnotíme vyše storočnú históriu aj úspechy. V tejto spomienke by som sládkovičovský futbal priblížila čitateľom z trochu
iného pohľadu. Štefan Józsa, jeho mladší
brat Ladislav Józsa (†1999), bývalý reprezentant zlatej éry Lokomotívy Košice, bývalý primátor mesta Ing. Kornel Somogyi
a mnohí ďalší, ktorých nájdete na fotke,
odštartovali svoju futbalovú kariéru práve
na „detskom ihrisku“ na Fučíkovej ulici,
toho času sa volalo „Verem“. Bola to jedna
obrovská trávnatá jama a miesto rôznych
hier detí a mládeže, miesto stretávania sa

Mužstvo IVS - Iskra Verem Sládkovičovo
Horný rad zľava: neidentifikovaný hráč,
Viliam Mikes, Karol Kocsis, Vojtech Csanaky, Štefan Józsa, Konrnel Somogyi.
Dolný rad zľava: Ladislav Józsa, Ivan
Laboš, Roland Nagy, Juraj Madro, Silvester Jónás, Michal Zelman.

Takto vyzeral poznámkový blok v roku
1958.
PhDr. Terézia Pethőová
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Pietny akt kladenia vencov
Parkovisko pred starým kultúrnym domom zaplnili žiaci základných škôl, obyvatelia Sládkovičova, seniori z Antoniusa,
zástupcovia Mestského úradu Sládkovičovo, zástupcovia politických strán MO
KSS a Miestneho klubu Národnej koalície, aby vzdali hold padlým vojakom pri
príležitosti 73. výročia ukončenia druhej
svetovej vojny.
Po odznení slovenskej hymny predniesli básne žiačky v slovenčine Vivien

Šebőková a v maďarčine Dóra Mayer. S
veľmi emotívnym prejavom vystúpil primátor mesta Ing. Anton Szabó, ktorý poukázal hlavne na neukáznenosť žiakov a
ich nezáujem o tento pietny akt, ktorý pramení z neznalosti dejín sveta a Slovenska.
Jeho slová boli účinné, čo sa odzrkadlilo
pri slávnostnom prejave zástupcu Oblastnej organizácie Zväzu protifašistických
bojovníkov pána Ing. Jozefa Janského.
Prítomní si už v slávnostnom prostredí

vypočuli jeho prierez dejinami druhej svetovej vojny. Pamätníkom osviežil hrôzy
vojny a žiakom poskytol námet na premýšľanie o živote v mieri a súdržnosti.
Po odznení slávnostných prejavov nasledovalo kladenie vencov k pamätným
tabuliam za hudobného sprievodu Pochodu padlých revolucionárov. Vencom si
uctili 73. výročie ukončenia druhej svetovej vojny primátor mesta Sládkovičovo
Ing. Anton Szabó v doprovode pracovníkov mestského úradu, zástupcovia MO
KSS na čele s pánom Jánom Némethom,
zástupcovia MK NK pod vedením pána
Arpáda Dömötöra, za ObO ZPFB položil
veniec pán Ing. Jozef Janský.
To, že tento slávnostný akt kladenia
vencov sa uskutočnil v pracovný deň 9.
mája 2018 o 10.00 hod. umožnilo účasť
žiakov základných škôl s ich pedagógmi,
čím získal tento slávnostný akt na vážnosti.
Na záver moderátor podujatia poďakoval za účasť v slovenskej i maďarskej reči
všetkým prítomným a zaželal im príjemné
prežitie tohto dňa.
Arpád Dömötör

Pitvarošské dotyky
V sobotu 14. apríla 2018 sa v priestoroch vysokej školy v Sládkovičove zišli
všetci, ktorých spája jedno, cítia sa byť
Pitvarošanmi. Doviedla ich sem nielen
zvedavosť, ale hlavne túžba stretnúť známe tváre a prežiť pocit spolupatričnosti.
Okrem niekoľkých rodených Pitvarošanov sa tu zhromaždilo množstvo ľudí,
ktorí sa narodili už na Slovensku a život na Pitvaroši poznajú len z rozprávania svojich starých rodičov a rodičov. Aj
keď ubehlo už 71 rokov od presídlenia,
na Pitvaroš stále nazabudli. Nezabudli na
svoje korene, na svojich predkov. Práve
potomkovia už presídlených Pitvarošanov Michal Kožuch, Juraj Majo a Ľudo

Pomichal sa chytili myšlienky založiť
novú tradíciu stretávania sa všetkých Pitvarošanov. Názov stretnutia je viac než
symbolický – „Pitvarošské dotyky“, symbolizuje dotýkanie sa s vlastnou históriou,
s tradíciami našich predkov ale i spájanie
presídlených a nepresídlených Pitvarošanov zo všetkých kútov. Cieľom novej
tradície je, aby sa ľudia nestretávali len
občasne, na výročia presídlenie, prípadne
posvätenia presídleneckých chrámov, ale
pravidelne a zachovali tak svoju spoločnú identitu i pre ďalšie generácie. Aby aj
mladšie ročníky nezabudli odkiaľ pochádzali ich predkovia a na miesto kde majú
svoje korene. Ohlas na takúto myšlienku

nezostal nepovšimnutý a veľký záujem
prekvapil i samotných organizátorov. Na
stretnutí sa zúčastnilo takmer 250 ľudí.
Okrem presídlených Pitvarošanov
a ich potomkov z rôznych slovenských
miest sa na stretnutí zúčastnili aj potomkovia Pitvarošanov, ktorí sa do Československa presťahovali ešte pred rokom
1947. Ohlas na stretnutie vypočulo i niekoľko potomkov Pitvarošanov z Českej
republiky a z Maďarska. Početné zastúpenie na stretnutí mala aj komunita potomkov zo Slovenského Komlóša.
Stretnutia Pitvarošanov, sú síce prioritne
určené Pitvarošanom a ich potomkom
ale dvere sú otvorené každému pre koho
je Dolná zem srdcu blízka. Veď okolité obce boli s Pitvarošom veľmi často
prepojené nielen priateľskými ale i rodinnými väzbami. Spolu vytvárali jeden
neopakovateľný dolnozemský región.
Na prítomných čakal bohatý program,
zložený z hudobného pásma i z hovoreného slova a obohatený o premietanie
filmového dokumentu. V mene všetkých
organizátorov ďakujeme aj my všetkým
za pomoc pri organizácii podujatia. Ďakujeme mnohým za ich nezištnú pomoc
a podporu.
V mene organizátorov
Michal Kožuch a Juraj Majo
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V Sládkovičove odštartovali oslavy MDD
Mladšie žiačky 7-9 ročné:
1. miesto Viktória Vrábelová
Starší žiaci 10 – 12 roční:
1. miesto Filip Vrábel
2. miesto Alek Bartaloš
Dorast žiaci:
1. miesto Martin Buday

Poslednú májovú sobotu
usporiadal Auto moto klub
Sládkovičovo a MO Matice slovenskej Sládkovičovo
s podporou mládežníckej organizácie Fenix BICROSSOVÉ
PRETEKY pre deti a mládež
mesta.
Vedenie Spojenej školy
K. Kuffnera povolilo vystavať trať pretekov v areáli pred
bodovou školy. Trať odborne
navrhli a zrealizovali dvaja
Majstri Slovenska a to Boris
Dömötör päťnásobný majster
v motocyklových súťažiach
Enduro a jeho syn Patrik
Dömötör štvornásobný juniorský majster v prekážkových
behoch. Súťažilo sa v štyroch
detských kategóriách a v jed-

nej kategórií rodičov.
Pretekárov privítal predseda MO Matice slovenskej pán
Vladimír Švončinár. O evidenciu súťažiacich sa postarala
Mgr. Mária Macurová z DO
Fenix. Krásne slnečné počasie
bolo ideálne na absolvovanie pretekov. Škoda, že sa tak
málo detí pretekov zúčastnilo
i keď to bol ich MDD.

Osobitná kategória:
Túto kategóriu si vytvorili
rodičia súťažiacich detí. Trať
v celkovej dĺžke 242 mestrov
absolvovali trikrát v dvoch
jazdách.
Výsledky:
1. miesto Ervin Červenka
2. miesto Petra Bartalošová
3. miesto Pavol Bartaloš
4. miesto Martin Gál

Víťazi jednotlivých kategórií obdržali medaile, zlaté,
strieborné a bronzové, ktoré
slávnostne odovzdával predseda MO MS pán Švončinár.
Členky MS každému účastníkovi podali občerstvenie, ktoré
pripravila pani Melišková.
Organizátorov mrzí malá
účasť detí z mesta, žiakov
oboch škôl i špeciálnej školy
i keď propagácia bola v každej
škole ako i v mestskom rozhlase.
Tešíme sa na stretnutie
v budúcom roku 2019 so želaním o väčšiu účasť.
Arpád Dömötör

Víťazi jednotlivých kategórií:
Deti 5 - 6 ročné:
1. miesto Simona Červenková
2. miesto Dávid Bartaloš
Mladší žiaci 7 – 9 roční:
1. miesto Matej Gál
2. miesto Samuel Bartaloš
3. miesto Richard Červenka

Výsledky stolnotenisového oddielu Slavoj Sládkovičovo v sezóne 2017/2018
skončilo v strede tabuľky na
peknom 6. mieste s 11 výhrami, 2 remízami a 9 prehrami
s počtom bodov 46. Sezónu
odohralo v zložení: Peter Barta, Branislav Vavro, František
Wiltschka, Richard Horváth,
Ladislav Kondákor, Zoltán
Riedl a Bohuslav Németh.
Céčko hralo 5. ligu a skončilo v strede tabuľky na 7.
V uplynulej sezóne sa stolnotenisovému oddielu Slavoj
Sládkovičovo „A“ v zložení
Karol Barinka, Lukáš Krupanský, Dominik Gál, Zoltán
Riedl, Miroslav Komorný a
Bohuslav Németh podarilo
suverénne vyhrať 2. ligu s 19
výhrami a 1 prehrou s počtom
bodov 58, čím sa „áčko“ dostalo do baráže o postup do 1.
ligy proti Isteru Bratislava. Po

vyrovnanom domácom zápase, ktorý sme prehrali nešťastne 4:10, sme prehrali aj v odvete v Bratislave 3:11 a súper
postúpil zaslúžene do 1. ligy.
Domáce barážové stretnutie
sa uskutočnilo 28. apríla v telocvični Spojenej školy, kde sa
o výborný bufet a občerstvenie
postarali p. Agáta Zelinková a
p. Ján Kovalík.
Béčko hralo 3. ligu a

mieste s 8 výhrami, 3 remízami a 11 prehrami s počtom
bodov 41. Sezónu odohralo
v zložení: Miroslav Kakvic,
Peter Horváth, Peter Nagy,
Marian Nagy, Ján Jasovský,
František Wiltschka a Richard
Horváth.
Bohuslav Németh,
predseda stolnotenisového
oddielu.
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Futbalový turnaj o pohár primátora mesta
V utorok 1. mája 2018
si na futbalovom ihrisku FK
Slavoj Sládkovičovo zmerali
sily futbalové mužstvá, aby
zabojovali o putovný pohár
primátora mesta. Futbalového
turnaja sa zúčastnilo 5 mužstiev: Bekaert, Fekollini, Starí
páni, Nový dvor a Las Palmas.
Po odohraných 10 zápasoch,
kedy hralo každé mužstvo s
každým v trvaní 2 x 15 minút a
zrátaní získaných bodov skončil turnaj víťazne pre mužstvo
Las Palmas. Na druhom mieste sa umiestnil Nový dvor, na
treťom Fekollini, na 4. mieste

skončilo mužstvo z Bekaertu a
minuloročný víťaz - mužstvo
Starí páni skončilo na 5. mieste. Prvé tri miesta boli odmenené pohárom a šampanským.
Víťaz získal putovný pohár
primátora mesta. Vyhodnotili
sme a ocenili aj najlepšieho
strelca, stal sa ním Ľubo N. z
mužstva Starí páni, nakoľko
sa mu podarilo v jednom zápase streliť 3 góly. Ďakujeme
súťažiacim za účasť a prajeme
im veľa sily a úspechov pri ich
športových výkonoch.
Ing. Zuzana Červenková

Rybárske preteky - Vincov les 2018
ocenenými boli minimálne.
Umiestnenie pretekárov od
1. miesta po 5. miesto bolo nasledovné:
1. Stanislav KRÁĽOVIČ,
Pusté Úľany, kapor 3,10 kg
2. Jozef KAČA , Galanta ,
kapor 2,92 kg
3. Alfréd MOLNÁR, Košúty,
kapor 2.86 kg
4. Norbert BODNÁR, Reca,
kapor 2,70 kg
5. Viliam KOVÁCS, Jelka ,
kapor 2,70 kg
Dňa 5. mája 2018 usporiadala Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
tradičné rybárske preteky na
štrkovisku Vincov les.
Predpredaj
štartovných
lístkov bol zabezpečený od januára 2018.
Celkovo sa rybárskych
pretekov na štrkovisku Vincov
les zúčastnilo 58 platiacich
pretekárov. S potešením sme
zistili, že záujem o tieto preteky stúpa, čo nás veľmi teší.
Aj tento rok sa výbor našej
Miestnej organizácie rozhodol
venovať víťazom na prvých
piatich bodovaných miestach
finančné odmeny, resp. hodnotné ceny vo výške od 200
do 100 eur, pekné poháre pre
víťazov a diplomy.
Po úvodnom losovaní lovných miest o 06.00 h sa jednotliví pretekári rozmiestnili na
svoje lovné miesta a následne

boli preteky v čase o 07.00 h
odštartované. Po tomto sa rozbehol ozajstný rybársky kolotoč a nastala pravá súťažná
atmosféra, na ktorú dohliadalo
profesionálnym okom 20 rozhodcov. Každý z pretekárov
sa snažil namiešať pre ryby
to najlepšie krmivo a tak ich
prilákať na lovné miesto, čo sa
aj podarilo, keďže spolu bolo
ulovených cca 400 ks kapra
rybničného.
Výbor MO SRZ Sládkovičovo počas pretekov zabezpečil predaj občerstvenia, kde sa
mohli pretekári, diváci a hostia
do sýtosti najesť a napiť.
O 13.00 h boli preteky
ukončené a po sčítaní výsledkov nasledovalo vyhodnotenie, pričom ocenení boli prví
piati rybári s najťažšou ulovenou rybou. Tu je potrebné poznamenať, že rozdiely v hmotnosti ulovených rýb medzi

Tohtoročný
rybársky
maratón bude pokračovať
30. júna 2018 pretekmi detí
a v dňoch 25. -26 . augusta
2018 - 24 hodinovými rybárskymi pretekmi na štrkovisku
Vincov les, kde radi privítame
širokú verejnosť.

Všetky informácie, aktuality ako aj výsledky si môžu
záujemcovia pozrieť na internetovej stránke www.srzsladkovicovo.sk .
Na záver patrí veľké poďakovanie sponzorom a spolupracovníkom Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho
zväzu v Sládkovičove: Alexandrovi BENDEMU, Gabrielovi WEISSOVI, Stanislavovi KRÁĽOVIČOVI, Petrovi
BARTALOSOVI - Rybárske
potreby Galanta, Ing. Borisovi
BRUNNEROVI, Technickým
službám Sládkovičovo, Poľovníckemu združeniu Sládkovičovo a všetkým, ktorí sa
pričinili o organizáciu a hladký
priebeh jednotlivých pretekov.
Za výbor MO SRZ Sládkovičovo:
Mgr. Peter Chrenko
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90. jubileum
Prisky Guckej
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Návšteva členov Rákocziho klubu
V sobotu 12. mája 2018 navštívili
Sládkovičovo 45 členovia Rákocziho klubu z Budapešti, ktorí sa venujú histórii
a spoločne navštevujú rôzne zaujímavé
miesta v Maďarsku i v zahraničí. Tejto
návšteve predchádzala prednáška o histórii Sládkovičova, ktorú si členovia klubu
vypočuli v priestoroch Peštianského župného domu. Návštevníci teda boli pripravení na to, čo ich čaká a so záujmom si
prezreli pamätihodnosti Kuffnerovského
hospodárskeho komplexu a ešte podrobnejšie sa zoznámili sa s históriou nášho
mesta. Program pre nich pripravilo OZ
Ponvagli a poslanci Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove Ing. Gábor K. a Ko-

Naša mama, babka a prababka
Priska Gucká
sa dožila krásneho životného jubilea.
Veľa zdravia, šťastia a lásky jej k 90.
narodeninám prajú dcéra Katika,
Martuška, vnúčatá a pravnúčatá.

Spoločenská kronika
k 24. 5. 2018
Zosobášili sa
Ing. Branislav Krnáč PhD./Sládkovičovo/
a Lucia Lempochnerová /Lodno/,
Ing. Oto Magnus /Sládkovičovo/
a Ing. Jana Regécziová /Nitra/
Narodili sa
Dominika Bilická
Vanesa Košťálová
Nina Čizmaziová
Tomáš Adamíček
Lukas Varga
Terézia Schifferová
Leonard Doval
Lea Sárkányová
Navždy nás opustili
Mária Plajerová /88/
Natália Michaela Kariková /7 mes./
Jozefa Stastinková /78/
Mária Maglocká /91/
Alexander Ruman /83/

loman H., ktorý ich pohostil vo svojom
súkromnom múzeu. Hostia sa v Sládkovičove dobre cítili a odniesli si domov veľa
zaujímavých informácií o histórii mesta
i o súčasnom živote našich občanov. Na
pamiatku dostal každý návštevník maďarskú mutáciu publikácie Kuffnerovský
hospodársky komplex a Pamätný list.
Veľmi ich zaujal náš Medzinárodný
klobásový festival a prisľúbili, že vo februári 2019 určite prídu okoštovať klobásky a užiť si úžasnú festivalovú atmosféru. Podobné návštevy určite prispievajú
k propagácii histórie mesta i regiónu za
hranicami Slovenska.
Lóránt Talamon

Úspešné projekty OZ Ponvagli
Občianske združenie Ponvagli v minulom roku zorganizovalo s podporou TTSK
v Mestskom múzeu v Seredi seminár
Sladké dedičstvo Trnavského kraja, ktorého témou bola história cukrovarov a cukrovinkárskych fabrík v regióne. Prednášky, ktoré na seminári odzneli, vydalo
v publikácii s rovnakým názvom, ktorej
vydanie podporili sponzori, vrátane mesta
Sládkovičova.
Vydalo i zaujímavú knihu autorky
PhDr. Lívie Katona, PhD, História židovských škôl na južnom Slovensku, v ktorej
je i kapitola o diószegskej židovskej škole.
V tomto roku sme vydali knihu Príbehy z Pitvaroša, ktorá je zbierkou pôvabných poviedok už zosnulej občianky
nášho mesta Márie Urbančokovej. Tento
projekt pripravil Michal Kožuch a financovali synovia autorky. Knihu si môžete
zakúpiť na evanjelickom farskom úrade
v Sládkovičove.
V tomto roku chceme vydať ďalšie dve
publikácie, na ktoré sme získali podporu
Fondu na podporu kultúry národnostných
menšín a to publikáciu Diószegképesmúltja – Obrazová história Diószegu / Sládkovičova. Vzhľadom k tomu, že už roky
pripravovaná monografia mesta nebola
doposiaľ vydaná, rozhodli sme sa doplniť rad publikácií, ktoré sme už o histórii
mesta vydali, o dvojjazyčnú (HU a SK)
publikáciu obsahujúcu bohatý obrazový
materiál zo súkromných zbierok, archívov

a múzeí, doplnený textami z kroník a novinových článkov.
Výstupom druhého podporeného projektu Významné osobnosti šiestich národností žijúcich v Sládkovičove / Diószegu
bude publikácia obsahujúca medailóny
viac ako 30 osobností, ktoré sa v našom
meste narodili, žili tu alebo pracovali.
Hoci sa príprave tohto projektu venujeme
už niekoľko rokov, rozhodne si nemyslíme, že sme zmapovali všetky významné
osobnosti späté s našim mestom a budeme
vďační za každý tip či informáciu, ktorá
by túto publikáciu obohatila. Najviac by
sme potrebovali fotografie a informácie
o rómskych hudobníkoch, ale oceníme
každý obrazový materiál, ktorý by sme
mohli v obidvoch publikáciách prezentovať.
Z dotačného programu Trnavského samosprávneho kraja OZ Ponvagli získalo
dotáciu na projekt Galéria významných
osobností mesta Sládkovičova / Diószegu,
ktorý nadväzuje na vyššie spomínaný projekt. Momentálne máme pripravené profily 37 osobností. Každá osobnosť bude
mať jednoduchú kovovo-plastovú tabuľku
s veľmi stručnými informáciami v štyroch
jazykoch (SK, HU, EN a DE) doplnenými
fotografiami a QR kódmi. O umiestnení
galérie budeme rokovať s vedením mesta.
Kontakty – tel.: 0905 863 495, e-mail:
ponvagli@gmail.com

Bývalí občania:
Rozália Stankovičová, rod. Mačaliová /75/
Peter Hanes /60/
Tibor Knapp /63/
Helena Kvašňovská, rod. Sokolová /71/
Uzávierka budúceho čísla je 31.7.2018. Svoje články, oznamy a inzeráty posielajte e-mailom na zuzana.cervenkova@sladkovicovo.sk
alebo ich odovzdajte na recepcii Inovatechu. Kontakt: 0901 704 410
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Spomíname
Ďakujeme rodine, priateľom a známym, ktorí 14.
marca 2018 odprevadili na poslednej ceste brata
Alexandra Nagya.
Smútiaca sestra s rodinou a mamička.
Ďakujeme za kvetinové dary.
„Tvoje oči navždy zhasli, ale v našich srdciach
budeš navždy žiť.“
Z úprimného srdca ďakujeme všetkým príbuzným,
susedom, spolupracovníkom a známym, ktorí sa
zúčastnili na pohrebe milovaného manžela, otca,
svokra a dedka Józsefa Nagya.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, za kvetinové dary
a vence, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina
To, že rana sa zahojí, je len klamné zdanie.
V srdci nám bolesť ostala a tiché spomínanie.
Dňa 10. mája 2018 uplynulo 10 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedo
Karol Kubica.
S láskou spomínjaú manželka, syn a vnúčatá
s rodinami.

„ To, že rana sa zahojí, je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť ostala a tiché spomínanie“.
Dňa 5. júla 2018 uplynie 1 rok, čo nás navždy
opustila naša milovaná mamička, babička a
prababička Justína Tumanová.
Zároveň si tento rok pripomíname 55. výročie,
čo odišiel na večnosť náš milovaný otec
Karol Tuman.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S láskou a úctou dcéra a syn s rodinami
Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť,
navždy prestalo pre teba slnko hriať,
ale tí čo Ťa mali radi,
nikdy neprestanú na teba spomínať.
So zármutkom v srdci a s láskou si pripomíname
prvé výročie úmrtia milovaného manžela, otca,
dedka a pradeda Jánosa Botlóa, ktorý nás 6. júla
2017 navždy opustil.
S láskou spomína manželka a synovia s rodinami.

S tichou pietou oznamujeme, že dňa 21.mája 2018
vo veku 94 rokov navždy opustila tento svet naša
milovaná krstná mama
Alžbeta Hazaiová, rodená Rumanová.
S láskou v srdci na ňu spomínajú jej krstné deti
Mária Kocianová, Árpád Molnár a Ildikó Čambálová
s rodinami.
Nech odpočíva v pokoji v Kristovom náručí.
Dňa 19. júna 2013 uplynie 5 rokov, čo nás navždy
opustil náš manžel, otec, dedko a pradedko
František Lenárt.
S láskou spomína celá rodina.
Milovali sme ťa, ty si milovala nás,
tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.
Spi sladko, drahá naša, snívaj svoj večný sen.
Dňa 25. júna uplynie 18 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná dcéra, sestra
Katarína Szelepcsényiová
a 26. júla by oslavovala svoje 35 narodeniny.
S láskou spomínajú rodičia, súrodenci a smútiaca
rodina.
S hlbokým zármutkom v srdci si spomíname pri
príležitosti 1. výročia úmrtia na Tibora Szalaya, ktorý
nás dňa 27. júna 2017 navždy opustil.
S láskou spomínajú: mama, manželka Edita,
dcéry s rodinami, vnúčatá Viktória a Márk, súrodenci
s rodinami, svokra, švagor s rodinou.
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Stavanie mája
30. apríla 2018 sa pred Inovatechom
zišli všetci, ktorí chceli byť svedkami stavania mája - tradičného podujatia v našom
meste. Hneď po otvorení primátorom mesta
Antonom Szabóom sa so stavaním mája popasovali členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Sládkovičove, ktorí to samozrejme úspešne zvládli. Sprievodný kultúrny
program si pre prítomných pripravili deti
sládkovičovských materských i základných škôl pod vedením svojich pedagógov
a spevokol Klubu seniorov v Sládkovičove.
Škôlkari prítomných potešili folklórnymi
tancami, jarnými hrami i ľudovým pásmom,
školáci spevom, hrou na gitare a akordeóne.
Spevokol Klubu seniorov svojím spevom
navodil veselú atmosféru a pestrým repertoárom ukončil kultúrny program. O zábavu počas zvyšku večera sa starala skupina
Dušana Fóku, ku ktorej sa neskôr pridali aj
členky Klubu seniorov. Celým večerom prítomných slovom sprevádzala Erika Križanová. Všetkým účinkujúcim patrí srdečná
vďaka za spríjemnenie podvečera.
Ing. Zuzana Červenková

Májusfaállítás
2018. április 30-án az Inovatech előtt
találkoztak mindazok, akik tanúi szerettek volna lenni a város hagyományos
rendezvényének – a májusfaállításnak.
Szabó Antal, polgármester üdvözlő szavait követően, a májusfát a helyi önkéntes tűzoltó testület tagjai próbálták meg
fölállítani, ami természetesen sikerült
is. A kultúrműsort a diószegi óvodák kis
óvodásai, és helyi alapiskolák tanulói készítették elő tanítóikkal, hozzájuk csatlakozott a Diószegi Szenior Klub énekkara is. Az óvodások népi tánccal, tavaszi
játékokkal és népi játékokkal, az iskolások énekkel, gitár és harmonika játékkal
örvendeztették meg a nézőket. A szenior
klub énekkara színes műsorával zárta
a programot, és vidám hangulatot vitt az
est további részébe, ahol a jó hangulatról
Dušan Fóka és zenekara gondoskodott,
akihez később a szenior klub tagjai is
csatlakoztak. Az est háziasszonya Erika Križanová volt. Minden fellépőnek
köszönet a kellemes hangulatban eltöltött
estéért.
Ing. Zuzana Červenková

