informačný spravodaj

ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
História klobásového festivalu		
										

V roku 2005 si partia dobrých kamarátov
uvedomila, že ich deti už ani nevedia, ako
vyzerá dedinská zabíjačka, ktorá po stáročia patrila ku každoročne sa opakujúcim
udalostiam. Rozhodli sa niečo s tým urobiť, lebo ináč by sme jednoducho zabudli na
staré zvyky svojich dedov. Presídlenci, ktorí
sa do nášho mesta prisťahovali v roku 1947
z Dolnej zeme, si priniesli vynikajúce recepty
na klobásky.
Bolo nám ľúto, že naše deti a vnúčatá už
ani netušia, ako sa domáce zabíjačkové špeciality vyrábajú a neokúsia tú neopakovateľnú atmosféru domácej zabíjačky, na ktorej sa
vždy zišla celá rodina. Preto sme sa rozhodli
zorganizovať prvú mestskú zabíjačku. Akcia
to bola veľmi úspešná a spojila partiu výborných ľudí, ktorí neľutovali voľný čas a často i
peniaze, aby pre svojich spoluobčanov urobili
niečo navyše.
K úspešnej akcii sa rok po roku nabaľovali ďalšie aktivity. Školáci pridali folklórne
vystúpenie, babičky v klube dôchodcov napiekli šišky, pridali sa starí odborníci i mladí
nadšenci a tak sme na mestskú zabíjačku pozvali i družobných hostí z Maďarska. Tí nás
na oplátku pozvali na klobásový festival, kde
sme „odkukali“ pravidlá súťaže, veľa sme sa
naučili a presvedčili sme sa, že naše klobásky sú naozaj výborné.
V roku 2008 sme teda usporiadali I. klobásový festival v Sládkovičove, ktorého sa
zúčastnilo iba 5 domácich družstiev, ale už
o rok ich bolo 15 a museli sme sa z hasičskej zbrojnice presťahovať do kultúrneho
domu. Potom sme už museli postaviť veľký
stan a o rok ešte väčší stan a ešte pár malých stanov. Z malej akcie, ktorú sme začali
organizovať pre svojich priateľov a známych,
sa za sedem rokov stalo najväčšie gastronomické podujatie v regióne, ktorého sa okrem
súťažných družstiev zo šiestich krajín každoročne zúčastnia tisíce návštevníkov z celého
Slovenska i zo zahraničia.
Každý rok sa snažíme festival vylepšovať.
Návštevníkom ponúkame nielen klobásky,
ale i zabíjačkové špecialíty – kašu, hurky,
jaterničky, paprikáš, guláš, sármu, slaninku,… pečieme prasiatko na rošte, pozývame
ľudových remeselníkov, pripravujeme pestrý
kultúrny program. Do poroty sa nám darí
pozývať skúsených odborníkov aj populárne
osobnosti, ako pán Labuda či Patrik Herman,
lebo klobásky veru milujú všetci.
Nemenné na festivale ostávajú pravidlá.
V súťaži čerstvých pečených klobás každé

družstvo dostane 10 kg bravčového mäsa
v zložení odporučenom odborníkmi, 10 m
čriev a v časovom limite dve hodiny musia
mäso pomlieť, ochutiť a naplniť do čriev.
Porote odovzdajú anonymné vzorky, ktoré
sa upečú a porota vyhodnotí tie najlepšie.
Porotcovia však hodnotia i dodržiavanie hygienických pravidiel, prezentáciu družstva,
oblečenie, správanie a zaváži i atmosféra pri
súťažnom stole.
V súťaži suchých klobás sú pravidlá jednoduchšie. Každé družstvo odovzdá vzorku
suchej klobásy a porota hodnotí chuť, farbu,
vôňu a konzistenciu vzoriek. Porotcovia sú
veľmi prísni a majú až neuveriteľne mlsné jazýčky a tak až do posledného sčítania bodov
je súťaž veľmi napínavá.
Pre divákov je najatraktívnejšie koštovanie
vzoriek, ktoré družstvá pripravia v rámci svojich prezentácií. Neponúkajú sa iba klobásky,
ale všetci si pripravujú najrôznejšie maškrtky typické pre ich dedinu či región a tak máte
možnosť pochutnať si na slaninke, tlačenke,
paštétach, syroch, pagáčikoch, koláčikoch
a nechýba ani pálenka a vínko.
Členovia občianskeho združenia Klobáskový klub Sládkovičovo sa pravidelne zúčastňujú veľkých gastronomických festivaloch
predovšetkým v Maďarsku. V roku 2009
sme na Čabianskom klobáskovom festivale,
ktorý je najväčším na svete, získali úžasné 2. miesto a v roku 2011 sme na tomto
festivale získali Cenu za najlepšiu prezentáciu národných gastronomických tradícií. Aj
z mnohých iných veľkých festivalov sme si
priviezli cenné trofeje, ktoré svedčia o tom, že
naše klobásky patria k tým najlepším.
OZ Klobáskový klub je združením dobrých šikovných ľudí, ktorí milujú klobásky.
Podarilo sa nám vybudovať veľmi bojaschopný manšaft, v ktorom spolu pracujú mladí,
starí, Slováci, Maďari, matičiari i csemadokári, hasiči i divadelníci... Vynikajúca povesť
klobásového festivalu nám otvára aj cesty
do médií, veď napríklad televízny program Nebíčko v papuľke, ktorý
u nás Jaro Žídek natočil, patrí
k tým najúspešnejším. Dobré
jedlo spojilo dobrých ľudí,
ktorí každoročne vo februári
pripravia pre návštevníkov
vynikajúce podujatie, na ktoré
srdečne pozývame všetkých
gurmánov.
ES
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OZ Klobáskový klub
a mesto Sládkovičovo
pozývajú všetkých gurmánov na
VIII. Medzinárodný klobásový
festival.
27. februára 2015 – uvítací program
od 13.00 do 21.00 hod.
28. februára 2015 – súťažný program
od 10.00 hod. v stane pri Inovatechu.
V kultúrnom programe vystúpi hudobná skupina Dušana Fóku, folklórny
súbor Vienok z Nových Zámkov,
speváci súboru Hahota, Dominika
Gálová, detský súbor Zvončeky a hosť
programu Ivan Vojtek Tuli.
Mesto Sládkovičovo a Fotoklub Ivančice pozývajú na výstavu fotografií
členov ivančického klubu FotKI
do Inovatechu. Vernizáž výstavy sa
koná 27. februára 2015 o 17.00 hod.
Výstava je pre verejnosť prístupná
od 2. do 29. marca 2015.
Mesto Sládkovičovo vás pozýva na
predstavenie Radošinského
naivného divadla Polooblačno
21. marca 2015 o 19.00 hod.
v Inovatechu. Vstupné 11 €,
predpredaj v Inovatechu.
MO Csemadoku a skupina mladých
(nielen) csemadokárov vás pozýva dňa
22. marca 2015 o 18.00 hod. na
koncert Róberta Gyergelya.
Vstupné 8 €, predpredaj v Inovatechu.
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2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
10. decembra 2014
Primátor mesta privítal prítomných
a konštatoval, že MsZ je uzášaniaschopné.
Kontrolu plnenia uznesení vykonala
hlavná kontrolórka mesta PhDr. Terézia
Pethőová. Kontrolu plnenia uznesení vzalo
MsZ v plnom rozsahu na vedomie.
Poslanci vzali na vedomie:
• v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb.
§ 13 b/ ods. 1 poverenie zastupovaním
primátora mesta poslanca MsZ Alexandra
Bendeho,
• stanovisko hlavného kontrolóra mesta
k návrhu rozpočtu mesta Sládkovičovo na
rok 2015,
• Správu o kontrole vybavovania žiadostí
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií), vykonanú hlavnou
kontrolórkou mesta
Poslanci schválili:
• predsedov, podpredsedov a členov z radov
poslancov MsZ a zapisovateľky komisií
mestského zastupiteľstva,
• dodatok č. 4 k Zásadám odmeňovania
poslancov Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove s účinnosťou od 1. januára
2015,
• mesačnú odmenu pre Jána Németha za
koordináciu samosprávy mesta na Novom
Dvore,
• dodatok č.2/2014 k VZN č. 81/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školského zariadenia zriadených na
území mesta Sládkovičovo,
• dodatok č. 1/2014 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 83/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sládkovičovo,
• dodatok č. 1/2014 k Všeobecne záväznému

Referendum 2015
Referendum o rodine, ktoré iniciovala
Alianca za rodinu, sa konalo dňa 7. februára 2015.
V meste Sládkovičovo sa referenda zúčastnilo, zo 4 526 oprávnených občanov hlasovať v referende, 389 občanov, čo predstavuje
8,59% účasť.
Na prvú otázku hlasovalo 362 občanov
kladnou odpoveďou a 24 občanov zápornou
odpoveďou.
Na druhú referendovú otázku hlasovalo
351 občanov kladne a 36 občanov záporne.
Na tretiu otázku hlasovalo 341 občanov
kladne a 44 záporne.
Referendum je neplatné, nakoľko k hlasovacím urnám na Slovensku prišlo len 21,41 %
oprávnených občanov. Na platnosť referenda
je potrebné, aby prišla hlasovať nadpolovičná
väčšina všetkých oprávnených občanov.
Edita Kyselová,
zodp. prac. za referendum v meste
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nariadeniu mesta Sládkovičovo č. 82/2013
o dani z nehnuteľnosti,
programový rozpočet mesta Sládkovičovo
na rok 2015
v príjmovej i výdajovej časti nasledovne:
2015 – 5 884 170 € ako záväzný
a vzali na vedomie viacročný rozpočet:
2016 – 3 310 173 € ako nezáväzný,
2017 – 6 315 439 € ako nezáväzný,
rozpočet Technických služieb
Sládkovičovo na rok 2015
v príjmovej i výdajovej časti nasledovne:.
2015 – 445 436 € ako záväzný
a vzali na vedomie viacročný rozpočet:
2016 – 445 436 € ako nezáväzný,
2017 – 434 557 € ako nezáväzný,
rozpočet Spojenej školy, Školská 1087,
Sládkovičovo na rok 2015 v príjmovej i výdajovej časti nasledovne:
prenesené kompetencie:
2015 – 430 000 € ako záväzný
a vzali na vedomie viacročný rozpočet:
2016 – 430 000 € ako nezáväzný,
2017 – 430 000 € ako nezáväzný,
originálne kompetencie:
2015 – 660 592 € ako záväzný
a vzali na vedomie viacročný rozpočet:
2016 – 660 592 € ako nezáväzný,
2017 – 660 592 € ako nezáväzný,
rozpočet Základnej školy s materskou
školou Sándora Petőfiho s vyučovacím
a jazykom maďarským – Petőfi Sándor
Alapiskola és Óvoda, Fučíkova 425,
Sládkovičovo - Diószeg na rok 2015
v príjmovej i výdajovej časti nasledovne:
prenesené kompetencie:
2015 – 185 000 € ako záväzný
a vzali na vedomie viacročný rozpočet:
2016 – 185 000 € ako nezáväzný,
2017 – 185 000 € ako nezáväzný,
originálne kompetencie:
2015 – 59 404 € ako záväzný,
a vzali na vedomie viacročný rozpočet:

2016 – 59 404 € ako nezáväzný
2017 – 59 404 € ako nezáväzný,
• 5. úpravu rozpočtu mesta v r. 2014,
• Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky mesta Sládkovičovo na I. polrok 2015,
• zmenu účelu použitia finančných
prostriedkov prijatých do rozpočtu z rezervného fondu,
• zámer prenajať časť budovy MsKS,
Fučíkova 973, Sládkovičovo parc. č. 2981,
vedenej na LV č. 1705, k. ú. Sládkovičovo,
premietáreň na 2. N. P. pre Súkromnú
strednú odbornú školu, Fučíkova 426,
Sládkovičovo. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí
z dôvodu, že prenajímateľ sprevádzkuje
v budove mesta retrokino,
• Alexandra Bendeho, za člena Rady školy
pri Základnej škole s materskou školou
Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom
maďarským,
• zníženie výšky nájomného pre nájomcu Vysoká škola Danubius, s. r. o.,
Sládkovičovo,
• zvolených poslancov MsZ v Sládkovičove
za členov správnej rady Polikliniky, n. o.,
J. Dalloša 1354, Sládkovičovo podľa
Dodatku č. 3 Štatútu neziskovej organizácie Poliklinika Sládkovičovo, n. o., zo dňa
30. mája 2011,
• čerpanie úveru na naviac práce podľa
Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 28/2012
zo dňa 7. októbra 2014 súvisiace s projektom Sládkovičovo – kanalizácia a ČOV.
Záver:
Na záver primátor mesta Ing. Anton
Szabó pozval prítomných na Vianočné trhy,
Vianočný koncert a všetkým poprial radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov.
Mgr. Katarína Štefunková,
prednostka MsÚ

Mestská štatistika za rok 2014
V roku 2014 sa v Sládkovičove narodili
22 chlapcov a 26 dievčat, teda spolu 48 detí,
čo je o 6 detí menej ako v predchádzajúcom
roku. sa znížil počet narodených detí o 16.
Kým v predošlom roku bolo viac narodených
chlapcov, v roku 2014 boli v prevahe dievčatá.
Najviac detí sa narodilo v mesiacoch august
a február, naopak najmenej detí sa narodilo
v mesiacoch január a jún.
Medzi najobľúbenejšie mená v roku 2014
patrili z dievčenských mien Hana a Sara
a z chlapčenských mien to boli Peter, Samuel
a Sebastián.
Zaznamenali sme spolu 19 sobášov, z čoho
bolo 11 občianskou a 8 cirkevnou formou.
V sledovanom roku bolo v meste uskutočnených o päť sobášov viac ako v predchádzajúcom roku..
Okrem sobášov, ktoré sa konali v našom
meste, bolo ešte uskutočnených 13 sobášov
našich občanov mimo nášho mesta, čo je
o dva sobáše menej ako v predošlom roku.
V roku 2014 bolo rozvedených 8 manžel-

stiev našich občanov, čo je o jeden rozvod
viac ako v predchádzajúcom roku.
V roku 2013 zomrelo v Sládkovičove 30 mužov a 24 žien, teda spolu 54 našich spoluobčanov. V sledovanom roku klesol počet úmrtí
o päť, zomrelo o dvoch mužov viac a o sedem
žien menej ako v predošlom roku. Najviac
našich občanov zomrelo v mesiacoch marec
a november a najmenej úmrtí bolo v mesiacoch január a február.
Stav obyvateľstva mesta k 31. decembru 2014
v roku 2012 bolo:
prihlásených k pobytu
77 občanov
narodených 		
48 detí
odhlásených
89 občanov
zomretých 		
54 občanov
V roku 2014 vykazujeme v meste úbytok o 18 občanov. Celkový počet obyvateľov
k 31. decembru 2014 je 5 551 z toho je 2 901
žien a 2 650 mužov.		
Edita Kyselová, matrikárka
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Vianočné návštevy
V čase fašiangov sa nám už ťažšie spomína
na adventné obdobie, na vianočné prípravy
a na krásne sviatky, na ktoré sa každý rok
pripravujeme so zvláštnym, nezameniteľným
pocitom.
Sú to sviatky, počas ktorých si každý pripomenie udalosti končiaceho sa roka a vracia
sa i do minulosti, do svojej mladosti. Tak je
to i v prípade dôchodcov, žijúcich v domoch
dôchodcov. Sviatky strávené v domovoch sú
trocha smutné, napriek tomu, že vedenie
týchto inštitúcií sa snaží pripraviť na sviatky
všetko tak, aby sa seniori cítili počas Vianoc
čo najlepšie.
Dňa 22. decembra 2014 nás vítali sviatočne vyzdobené chodby a izby v zariadeniach pre seniorov v Sládkovičove, v Galante
a v Košútoch. V spoločenskej miestnosti nás
už čakali známi, ktorým chôdza ešte nerobí ťažkosti. Privítali nás s veľkou radosťou
a láskou. Porozprávali sme sa o krásnych,
starých časoch, o spoločných známych a samozrejme o súčasnosti ich rodného mesta.
Poďakovali sa i za vianočné darčeky, ktoré im odovzdali pán Anton Szabó, primátor
mesta, a Mária Gubíniová, vedúca odboru
mestského úradu. Tých, ktorí sú v pohybe
už obmedzení, sme navštívili na izbách. Žiaľ,

boli i takí, s ktorými sme sa už tento rok nestretli.
Ako každý rok, i tentokrát sme sa presvedčili o tom, že vedenie domovov sa snaží zabezpečiť pre seniorov všetko tak, aby prežili
svoju jeseň života v dôstojných podmienkach.
S nádejou v opätovnom stretnutí sme sa
rozlúčili s našimi starkými, popriali sme im
krásne sviatky a hlavne veľa zdravia v novom
roku 2015.
V predvianočnom období sa každý zastaví
na chvíľu a zamyslí sa nad svojim životom.
My, ktorí žijeme v rodine, obklopujú nás naše
deti a vnúčatá, i zdravie nám slúži, sa považujeme za šťastných ľudí. Ale myslíme na
tých, ktorým chýba okrem zdravia i rodina,
ktorá by ich v tejto ťažkej situácii podporila?
Našťastie existujú inštitúcie, ktoré sa snažia nahradiť deťom bez staroslivosti rodičov
domov a rodinnú lásku. K takýmto zariadeniam patrí i Detský domov v Seredi a Domov
sociálnych služieb v Šoporni–Štrkovci. Tieto
zariadenia sme s pani prednostkou Katarínou
Štefunkovou navštívili 17. decembra 2014.
V detskom domove sme navštívili troch súrodencov, ktorí sa sem dostali z ťažkých sociálnych podmienok. Cítia sa tu veľmi dobre

a za tie štyri roky, čo strávili v domove, sa
z nich stali ozajstní tínedžeri.
V detskom domove sa s veľkou láskou
starajú o tam žijúce deti, snažia sa im zabezpečiť všetko, ale rodičovská láska je nenahraditeľná.
V štrkoveckom domove nás čakal Karolko
Farkas, ktorého už dlhé roky navštevujeme.
Slovami sa nedá opísať radosť, ktorá z neho
žiari pri našej návšteve. S láskou hovorí
o svojich priateľoch, o vychovávateľoch. I po
pätnástich rokoch, ktoré strávil v tomto domove, sa pamätá na Sládkovičovo, i na svojich známych. Veľmi sa tešil správam, ktoré si
vypočul o svojom meste. Ťažko sa nám odtiaľ
odchádzalo, pretože Karolko a jeho kamaráti sa našej návšteve tešili úprimnou detskou
láskou.
Kto má všetko a je nespokojný, nevie lásku darovať ani prijímať, nech sa na chvíľu
zastaví v takomto prostredí a zistí, čo je láska. Mladí ľudia, žijúci v domove, sú vďační
za každé slovo. Vedia sa radovať z úspechov
svojich kamarátov. Veľká úcta patrí vychovávateľom a opatrovateľom v tomto domove,
ktorí sa snažia spraviť všetko pre to, aby tento domov bol ostrovom pokoja a lásky.
Mária Pišiová

Mesto Sládkovičovo bude doručovať rozhodnutia o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v priebehu prvého marcového týždňa. Lehota na zaplatenie tohto poplatku je
do 15 dní odo dňa doručenia.
V roku 2015 je stanovený koeficient poplatku nasledovne:
•
pre fyzické osoby 0,049315 za osobu a kalendárny deň, po zaokrúhlení 18 €/rok,
•
pre právnické osoby sadzba činí, súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu
zbernej nádoby pričom sadzba je 0,0232 € za 1 l odpadu, napríklad 26 odvozov
× 0,0232 × 110 l nádoba = 66,30 €.
Každoročne mesto Sládkovičovo eviduje 15 % nedoplatkov na poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, preto vyzývame občanov, aby si svoje poplatky uhradili v stanovenej
lehote a vyhli sa exekučnému konaniu.
Ing. Soňa Dömötörová, odbor IVŽP MsÚ

Od 1. apríla 2015 budú
Technické služby
Sládkovičovo vynášať iba
smetné nádoby,
na ktorých bude nalepená
nálepka na rok 2015!

Poplatok za odpady

Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
na rok 2015
23. januára
14. februára
27.–28. februára
14. marca
19. marca
23. marca
26. marca
29.–30. marca
11. apríla
25. apríl		
30. apríla
1. mája		
2. mája		
7. mája 		
8. mája		
8. mája		
9. mája 		
15. mája 		
16. mája		
30. mája 		
5. júna		

X. mestský ples
Hasičský bál
VIII. KLOBÁSOVÝ FESTIVAL
Csemadok oslava
Veľkonočná tvorivá dielňa v Hrajkove
vynášanie Moreny
Deň učiteľov
program a výstava k výročiu A. Sládkoviča, MO MS
záhradnícky trh
40. výročie súboru Dióhéj
stavanie mája
LETECKÝ DEŇ
rybárske preteky
Deň oslobodenia
bicrosové preteky pre deti
futbalový turnaj O pohár primátora mesta
detské rybárske preteky
Cena Alfonza Talamona
hrajkovácky Deň rodiny v mestskom parku
mestský MDD
Deň Csemadoku

6. júna 		
Pohárová súťaž v hasičskom športe
6. júna 		
hrajkovácky Rozprávkový les na Relaxe
19.–20. júna
SLÁDKOVIČOVSKÉ KULTÚRNE DNI
28. augusta
výročie SNP
1. septembra
Vatra ústavy
11. septembra
40. výročie súboru Új hatás
12. septembra
hasičský branný pretek
19.–20. septembra záhradkárska výstava
25. septembra
mestský športový deň
9. októbra
stretnutie seniorov
17. októbra
prijatie jubilantov
24. októbra
spomienka v cintoríne
1. novembra
Pamiatka zosnulých
21. novembra
Katarínska zábava súboru Hahota
6. decembra
mestský Mikuláš
11. decembra
vianočný koncert Csemadoku
11. decembra
vianočné posedenie MO MS
18. decembra
mestský vianočný trh a koncert
V priebehu roka sa termíny podujatí môžu z organizačných dôvodov
meniť. Budeme vás o všetkých akciách včas informovať v pozvánkach
uverejnených v spravodajcovi a na www.sladkovicovo.sk
ES
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školy

Výberové konanie
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
Mesto Sládkovičovo vyhlasuje v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/
2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a § 4 ods. 1 zákona NR
SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo
s termínom nástupu 9. mája 2015.
Požadované kvalifikačné predpoklady:
• kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky Ministerstva
školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov,
• absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady,
• najmenej päť rokov pedagogickej praxe.
Ďalšie kritériá a požiadavky:
• občianska bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť a ovládanie štátneho
jazyka podľa zákona č. 317/2009 Z. z.,
• osobnostné a morálne predpoklady,
• organizačné schopnosti, komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho
zamestnanca,
• znalosť a orientácia v príslušnej školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatíve,
• znalosť práce na PC (Word, Excel, internet),
• flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť.

Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní:
• písomná prihláška do výberového konania (s uvedením mena, priezviska, akademického titulu, adresy, tel. čísla, e- mailu),
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaní prvej
atestácie,
• doklad o dĺžke odbornej praxe,
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca školy,
• písomný návrh koncepcie rozvoja Spojenej školy, Školská 1087,
Sládkovičovo (v rozsahu max. 3 strany), ktorú odprezentuje uchádzač na výberovom konaní Rade školy pri Spojenej škole, Školská
1087, Sládkovičovo,
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby
výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení.
Termín a miesto podania prihlášky:
Prihlášky žiadatelia doručia na adresu Mestský úrad, Fučíkova 329,
925 21 Sládkovičovo alebo do podateľne MsÚ do 6. marca 2015 do
12.00 hod. v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať – výberové
konanie riaditeľ Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo“.
Termín čas a miesto uskutočnenia výberového konania:
Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené uchádzačom, ktorí splnili podmienky výberového konania, najmenej sedem dní
pred jeho uskutočnením.
Podrobné informácie nájdete na www.sladkovicovo.sk

Zo života našej školy...
Základná škola K. Kuffnera
Mikuláš v škole
Mikuláš nás prekvapil počas vyučovania
v pondelok 8.decembra 2014. Prišiel v sprievode anjelika a čerta. Žiaci mu zaspievali, zarecitovali a Mikuláš s anjelikom odmenili deti
sladkosťami.
Vianočný program
Dňa 15. decembra 2014 žiaci 2. A a 2. B
triedy opäť navštívili Antonius senior centrum
v Sládkovičove. Krátkym vianočným kultúrnym programom spríjemnili našim seniorom
adventný čas v domove. Žiaci boli za vystúpenie odmenení sladkosťou a potleskom.
Program nacvičili pani učiteľky Mgr. Andrea
Lovászová a Mgr. Klára Nagyová.

točných
fosílnych
pozostatkoch
prehistorických zvierat.
Podobnú
výstavu
nebolo doteraz možné vidieť nikde na
Slovensku. Niektoré
exponáty boli staré až 300 000 rokov. Výstava sa
žiakom veľmi páčila a na pamiatku
si kúpili suveníry.
Exkurziu pripravila
pani učiteľka Kinga
Studenčanová.
Vianočné vystúpenie v Bekaerte
Už sa stalo tradíciou, že pred Vianocami
navštívia naši žiaci pracovníkov podniku
Bekaert v Sládkovičove. Tohto roku to boli žiaci prvých a tretích ročníkov pod vedením svojich triednych p. učiteliek Antalovej, Majovej,
Kopáčikovej a Martinákovej. Divákom sa vianočný program páčil. Vystúpenie odmenili
potleskom a sladkou odmenou.

Návšteva výstavy Dinosaurium Bratislava
Dňa 5. decembra 2014 navštívili žiaci
5.–8.roč. najväčšiu putovnú výstavu pravých dinosaurích skamenelín Dinosaurium
v Bratislave. Celá táto unikátna výstava bola
založená na vedeckých výskumoch a sku-
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Vianočná súťaž
Počas adventu sa žiaci 2. stupňa zapojili do
vianočnej súťaže. Každý deň riešili množstvo
logických úloh, za ktoré dostávali body aj
drobné vecné odmeny. Na záver získali piati
najúspešnejší žiaci tzv. bonusovú kartu, ktorú budú môcť využiť v jeden ľubovoľný deň
v II. polroku ako oslobodenie od skúšania.
Poradie: 1. Š. Horváth – 7. B, 2. B. Tengeri –
8. A, 3. V. Kyselová – 6. A, 4. K. Németh – 7. B,
5. V. Pócsová – 7. A

Zápis prvákov
V dňoch 26.–28. januára 2015 sa na našej škole uskutočnil zápis žiakov do prvého
ročníka. Pri vstupe do školy vítali rodičov
a budúcich prvákov žiačky vyšších ročníkov.
Rozdali im medaily, na ktoré si každý žiak
napísal svoje meno. Naši budúci prváčikovia
ukázali pani učiteľkám, akí sú šikovní, ako
vedia pracovať na interaktívnej tabuli, označovať farby, geometrické tvary, zaraďovať
predmety do správnych radov, kresliť podľa
predlohy, preskúšala sa ich grafomotorika,
zvládli jednoduché matematické operácie,
zarecitovali básničky. Deti dostali za svoju šikovnosť sladkú odmenu a malú pozornosť, ktorú vyrobili žiaci ŠKD, rozvrh hodín
do 1. ročníka, pamätný list a mnoho ďalších
drobností.
PaedDr. Eva Bodová

školy

Vianočný koncert
sládkovičovskej ZUŠ

Zo života Základnej umeleckej školy
v Sládkovičove

Vianočný koncert žiakov ZUŠ bol pre divákov krásnym
darčekom pod stromček. Z nudného a zväčša nekonečne
dlhého koncertu sa za pár rokov stalo veľmi nápadité,
vtipné a naozaj zaujímavé podujatie.
Presne toto by malo byť cieľom pedagógov – milá prezentácia všetkých žiakov od začiatočníkov, ktorým sa ešte
trochu pletú notičky, až po naozajstných machrov, ktorí
bravúrne zvládli aj náročné skladby. Prekvapila nás široká paleta nástrojov. Od tradičného klavíra sa záujem detí
posunul cez akordeón či gitaru až po bicie a tomu zodpovedal aj výber skladieb – od klasiky cez populárnu hudbu
až po rock. Bez konferansu, teda bez zdĺhavého čítania
mien interpretov, autorov a skladieb, mal koncert švih a
spád a diváci sa ani minútu nenudili.
Blahoželám všetkým deťom, ktoré predviedli, čo sa
v „zuške“ naučili, ale aj pánom pedagógom, lebo táto akcia sa im mimoriadne vydarila a rozhodne bola ozdobou
akciami nabitej predvianočnej kultúrnej sezóny. Škoda,
že v hľadisku ostali prázdne miesta, pre všetky deti by
tento koncert bol pozitívnou inšpiráciou. Všetci tí, ktorí
mudrujú o tom, že dnešné deti nič nerobia, by asi boli
prekvapení, čo všetko deti dokážu pod správnym vedením
nadšených pedagógov.
ES

Začiatkom októbra sa žiačky Vivien Fehérová a Andrea Takácsová zúčastnili
medzinárodnej akordeónovej súťaže Coupe Jeunesse, kde v prvej kategórii v silnej
konkurencii obsadili 12. a 9. miesto.
Dňa 5. novembra 2014 sme mali žiacky koncert v Inovatechu.
Dňa 12. novembra 2014 úspešne reprezentoval našu ZUŠ Samuel Bednár na
celoslovenskej súťaži Mladí klaviristi.
Klavírne duo Andrea Takácsová a Damián Križan sa 14. novembra 2014 umiestnilo v celoslovenskej súťaži Musica Camerata v bronzovom pásme.
Dňa 30. novembra 2014 sa akordeónové duo Vivien Fehérová a Andrea
Takácsová, gitarové duo Matúš Fóka a Tomáš Takács, klavírne duo Andrea
Takácsová a Damián Križan zúčastnili krajskej prehliadky komornej hudby
Divertimento Musicale 2014.
V okresnom kole súťaže Hnúšťanský akord, ktoré sa konalo v decembri, sme
osadili v prvej kategórii 2. miesto, v druhej kategórii 3. miesto a v tretej kategórii
2. miesto.
Vianočný koncert ZUŠ sa konal 17. decembra 2014 v Inovatechu.
Dňa 27. januára 2015 sme zorganizovali výchovný koncert v Základnej škole
v Abraháme
V tomto školskom roku sa ešte chystáme na niekoľko celoslovenských a medzinárodných súťaží v hre na akordeóne a klavíri.
Upozorňujeme milovníkov klavírnej hudby, že dňa 15. apríla 2015 usporiada naša umelecká škola klavírnu súťažnú prehliadku v TI Inovatech.
Všetkých srdečne pozývame.
Mgr. art. Andrea Takácsová, ArtD.

Zo života školy
ZŠ SP s MŠ s VaVJM
Začiatkom decembra sme pre žiakov prvého stupňa a pre škôlkárov pripravili rozprávku pod názvom Dedo Mráz a Teta Zima,
aby sme prostredníctvom tejto hry navodili ozajstnú zimnú atmosféru v našej škole.
Navštívil nás i Mikuláš, ktorý každému daroval balíček sladkostí.
Škôlkari sa tiež pripravovali na vianočné
sviatky, keď so svojimi rodičmi prežili krásne
popoludnie vo vianočnej atmosfére.
December sa niesol v znamení príprav
na vianočné trhy, keď naši žiaci nachystali
množstvo krásnych vianočných ozdôb, ktoré
potom predávali na mestských vianočných
trhoch. Ďakujeme všetkým tým, ktorí si
u nás nakúpili a tým podporili našu školu.
Na mestskom vianočnom koncerte sa divákom predstavili speváčky našej školy Melánia
Botlóová, Vanessa Rigóová a Erika Kukiová,
ktoré krásnymi vianočnými pesničkami popriali krásne sviatky všetkým prítomným.
Na vianočnom koncerte Csemadoku sa
predstavili naši šikovní bábkari.

Na výročnej schôdzi
MO Csemadoku vystúpili s krátkym
kultúrnym programom Lara Vargová,
Dóra Mayerová, Dávid Garaj a Bianka
Almásiová.
V januári sa i na
našej škole uskutočnil zápis do prvej triedy. Pani učiteľky s pestrým programom privítali rodičov i budúcich
prváčikov. Naša škola s nádejou hľadí do budúcnosti, pretože v tomto roku bolo zapísaných desať detí.
Mgr. Melinda Srejnerová
Naša škola zorganizovala 5. decembra 2014
zájazd na Viedenské vianočné trhy. Ráno
o 7.15 hod. sme odchádzali zo Sládkovičova.
Náš zájazd sme začali nákupom v obchodnom dome HUMA. Čas sme si krátili nakupovaním a občerstvením.

Potom sme navštívili viedenskú Operu,
kde nás celým krásnym objektom previedol
maďarský sprievodca. Boli sme v hľadisku,
na javisku a dozvedeli sme sa množstvo zaujímavostí o chode Opery. Medzi iným i to,
ako sa pripravujú účinkujúci na jednotlivé
predstavenia.
V popoludňajších hodinách, tak ako každý rok, sme prešli na vianočné trhy, ktoré
nás každým rokom prekvapia niečím novým.
Domov sme sa vrátili síce unavení, ale plní
krásnych zážitkov.
Melánia Botlóová, 9. tr.

str.  5

• ŽS 1/2015

školy / kultúra

Na odbornom výcviku v Budapešti
Súkromná stredná odborná škola v Sládkovičove
Naša škola – Súkromná stredná odborná škola Sládkovičovo získala už po
tretíkrát grant z programu Európskej únie Erasmus+. Prvotným cieľom projektu bol rozvoj kompetencií a zručností v rámci medzinárodnej spolupráce medzi vzdelávacími zariadeniami a rôznymi firmami, ako i rozvoj komunikačných
schopností v cudzom jazyku a podpora získavania skúseností v interkultúrnom prostredí. Program umožnil, aby osem našich žiakov strávilo tri týždne
v Budapešti. Žiaci denne dochádzali zo svojho bydliska z centra mesta na svoje
dočasné pracoviská, aby sa podľa pokynov zapojili do profesionálnej práce v oblasti digitálnych médií.
Tento rok sa odborná práca realizovala v štyroch renomovaných inštitúciách.
V Maďarskej televízii, a. s., mohli nahliadnuť do tajomstiev výroby televíznych
programov a spoznali i jednotlivé fázy štúdiových prác. Nezabudnuteľným zážitkom bol i denný kontakt a rozhovory so známymi moderátormi verejnoprávnej
televízie.
V reklamnej agentúre McCann Erickson, ktorá je autorom reklamných materiálov pre také firmy ako napríklad Coca-Cola, Sberbank, T-Mobile, HBO – sa
žiaci zaúčali do výroby reklamných filmov. Post Edison a Melon FX studio sú
renomované spoločnosti, ktoré vyrábajú 3D kresby a animácie, televízne efekty
a triky, nahrávajú, mixujú a strihajú hudobné a obrazové materiály. Odborný
výcvik v týchto spoločnostiach dal mnoho nových poznatkov našim žiakom.
Žiaci po troch týždňoch obdržali osvedčenie o absolvovaní medzinárodného odborného výcviku.
Prácu cez týždeň vystriedali víkendové prehliadky mesta a oddych. Žiaci počas troch týždňov spoznali pozoruhodnosti a krásy hlavného mesta Maďarska.
Poprechádzali sa na Margitinom ostrove, počas prechádzky sa zoznámili s históriou ostrova, v múzeu Dom teroru spoznali hrôzy diktatúr, v Paláci zázrakov
zábavne okúsili fungovanie prírodných zákonov a spoznali tajomstvá okolitého
sveta.
Môžeme skonštatovať, že intenzívny medzinárodný odborný výcvik, ktorý
naše deti absolvovali už po tretíkrát, priniesol pre nich nielen skúsenosti, nové
poznatky a odborné vzťahy, ale deti sú bohatšie aj o množstvo kultúrnych a historických zážitkov. Oplatí sa sledovať a zapojiť sa do programov súvisiacich
so vzdelávaním, pretože vynaložená práca školy v prípade úspešných projektov
slúži na prospech a v záujme žiakov, rozširuje okruh odborných partnerov školy
a je prospešná tak pre žiakov, ako aj pre školu.
PaedDr. Katarína Takácsová

Dotácie na kultúru

Publikácia o tradičnej gastronómii

na rok 2015

Sládkovičovo – Ivančice

V roku 2014 získalo mesto na kultúrne aktivity viacero
dotácií. Z Úradu vlády Slovenskej republiky sme získali dotáciu na tretí diel knihy Ladislava Tavaliho Kone za
lásku 3 a MO Csemadoku získala dotáciu na divadelné
predstavenie súboru Thália a kultúrny program.
Z programu cezhraničnej spolupráce sme získali financie na reklamné materiály, ktoré propagujú spoluprácu
partnerských miest Sládkovičovo a Ivančice. Čiastočne
úspešné boli aj naše granty do programu VÚC Trnava
a tak mesto získalo spolu takmer 10 000 €.
Na koniec roka 2014 a začiatok roka 2015 boli termíny na odovzdanie žiadostí na dotácie naozaj nahustené.
Podali sme tri projekty do programu Kultúra národnostných menšín, jeden projekt do programu VÚC a veľký projekt Nevyhnutné úpravy na záchranu kultúrnej pamiatky
– baroková sýpka v Kuffnerovskom parku v Sládkovičove
na Ministerstvo kultúry SR – Obnovme svoj dom.
Do programu mikroprojektov cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Česká republika sme
podali žiadosť o dotáciu na publikáciu o tradičnej gastronómii.
Do maďarského grantového programu sme
podali žiadosť o dotáciu na vydanie maďarskej mutácie odborníkmi ocenenej publikácie
Kuffnerovský hospodársky komplex, ktorá
bude nielen kvalitným reprezentačným materiálom mesta, ale bude určená predovšetkým
pre odborníkov z oblasti histórie a ochrany
industriálnych pamiatok.
ES

str.  6

• ŽS 1/2015

Sládkovičovskí a ivančickí dobrovoľníci pripravili projekt, ktorý sa bude venovať tradičnej gastronómii obidvoch partnerských miest a regiónov. Za naše mesto
budeme samozrejme prezentovať klobásový festival a súťaž vo varení haláslé
a Ivančice sa zamerajú na špargľu, grilované špeciality a tradičné moravské špeciality a koláče.
Preto sa obraciame na občanov, aby nám v prvom kroku poskytli staré recepty
na zakálačkové špeciality, haláslé (alebo aj iné rybacie špeciality), polievky a koláče, ktoré varili a piekli naše babičky a prababičky či už maďarské, pitvarošské
alebo aj nemecké, aby sme kopírovali zloženie obyvateľov mesta. Radi by sme vyskúšali recept na domáci chlieb či iné tradičné jedlá z nášho regiónu.
Každý partner bude mať v tejto kuchárskej knihe 26 jedál, ktoré podľa vašich
receptov uvaríme a nafotíme. A s tým súvisí naša druhá prosba. Tradičné jedlá by
sme chceli nafotiť v starých riadoch. Boli by sme vďační, keby ste sa poobzerali
po kredencoch a skriniach, či by ste nenašli staré hrnce, taniere, príbory, pekáče,
lopáre, utierky, obrusy, cukorničky, solničky, naberačky, či iné kuchynské náčinie,
ktoré by ste nám mohli zapožičať na fotenie. Potešili by nás aj staré kuchárske knihy, staré písanky s receptami a všetky dobré rady, ktoré by sme mohli v publikácii
prezentovať. Dnes síce ešte ani netušíme, či na tento projekt, ktorý sme podali do
Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika a Česká republika, získame financie, ale vzhľadom ku krátkosti času (publikácia musí byť hotová do 30. júna 2015), sa
obraciame na vás už dnes.
Ak ste ochotní nám pomôcť, zavolajte na tel.
0905 863 495 (Eva Sudová), 0903 654 854
(František Ruman). Veríme, že určite nájdete
spôsob, ako nás kontaktovať a pomôcť nám
s realizáciou projektu, či už receptami alebo
zapožičaním riadov a dekorácií na fotenie.
			
ES

kultúra

Výstava Fotoklubu Ivančice

Koncert
skupiny Fragile
Keď pani Zdenka Studenková navarí na obed vtipnú kašu, diváci to
vždy ocenia. Tí diváci, ktorí si prišli pozrieť koncert skupiny Fragile,
si určite užili nielen krásne skladby a cappella, ale aj vtipné medzihry
Braňa Kostku a jeho kolegov. Hoci zloženie skupiny bolo trochu iné
ako pred dvoma rokmi, rozhodne im to neubralo na kvalite, skôr naopak. Jana Golis dodala vystúpeniu „vysoký“ hviezdny šarm a Martin
Madej humor, hoci najvtipnejší bol samozrejme Braňko Kostka. Ak
ste niektorým jeho vtipom nerozumeli, chyba nie je na vašej strane.
Na vine je tá vtipná kaša Zdeničky Studenkovej.
Milým spestrením koncertu bola improvizovaná oslava narodenia
malého Dávidka, ktorého mamina miesto na koncert putovala v ten
deň do pôrodnice. Jeho tatinko, veľký milovník Fragile, na koncert
prišiel a určite neoľutoval.
O kvalite vystúpení tejto speváckej skupiny napísali veľa pozitívnych kritík ďaleko väčší odborníci, ako sme my, tak sa im nebudeme
pliesť do remesla. Je isté, že Braňo Kostka mal pred desiatimi rokmi
výborný nápad, keď sa rozhodol založiť spevácku skupinu, ktorá sa
venuje vokálnej hudbe bez sprievodu hudobných nástrojov. Ich široký
repertoár a svojrázny humor divákov potešili a rozžiarili nám sobotný
večer.
Odkaz pre všetkých, ktorí tvrdia, že sa u nás nič nedeje:
Kde ste boli???
				
ES

Mesto Sládkovičovo a Fotoklub Ivančice
pozývajú na výstavu fotografií členov ivančického klubu FotKI
do TI Inovatech, Fučíkova 460, Sládkovičovo.
Vernizáž výstavy sa koná 27. februára 2015 o 17.00 hod.
Výstava je pre verejnosť prístupná od 2. marca do 3. apríla 2015.

Kultúra v Centre
pre seniorov Antonius
Sviatok Troch kráľov sa v Antonius senior centre
Sládkovičovo svätil vysoko dôstojne. Klientom zariadenia, zamestnancom a hosťom pripravili ochotní spoluobčania sviatočný benefičný koncert. Hudba a spev sa
striedali s hovoreným slovom. Zaspieval spevácky zbor,
ktorý pôsobí v rímsko-katolíckom kostole v Sládkovičove,
dirigovala MgA. Martina Kujanová. Členovia zboru
MgA. Martina Kujanová, Mgr. Katarína Okresová, Edita
Porgesová, Marta Buchlíková, Vladimír Švončinár, Zuzana Džubinová a Františka Babaríková vystúpili spolu
so svojimi deťmi a vnúčatami. Hudobný doprovod im robila Mgr. Michaela Aková. Slávnostné hovorené slovo predniesol Ing. Ladislav Pacovský.
Svojim vystúpením nás poctili aj člen Slovenskej filharmónie v Bratislave Mgr. Art. Peter Kajan Art.D v hre na
fagot a členka symfonického orchestra Slovenského rozhlasu MgA. Martina Kajanová hrou na flaute. Nezištné
vystúpenie potešilo našich klientov, pohladilo ich dušu
a povzbudilo ich do ďalších aktivít, ktoré ich čakajú v novom roku. Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať všetkým účinkujúcim.
Naša vďaka patrí aj vedeniu mesta Sládkovičovo, predstaviteľom cirkví, folklórnemu súboru Zvončeky, MO MS
v Sládkovičove, Klubu seniorov, deťom spojených škôl,
materských škôl, umeleckej školy a mnohým ďalším, ktorí nás navštívili v roku 2014, alebo inak podporili aktívne
starnutie našich klientov a tým im spríjemnili každodenný život. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia a na ďalšiu spoluprácu.
Milena Poláková
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Ekumenická bohoslužba v evanjelickom chráme Božom
Po prvýkrát na Slovensku aj so židovským rabínom
Každoročné stretnutia veriacich v rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, tentoraz v evanjelickom chráme Božom v Sládkovičove,
sa tento rok konali po prvýkrát na Slovensku spolu so židovským
liberálnym rabínom Mišom Kapustinom. Evanjelická farárka Andrea
Lukačovská, rímskokatolícky kňaz Václav Ďurčo a židovský liberálny rabín Miša Kapustin pripravili duchovný zážitok pre veriacich na
celý život. Tieto jedinečné služby Božie sa konali vo štvrtok 22. januára 2015 a ich téma bola z Evanjelia podľa Jána 4,7 „Ježiš jej povedal:
daj sa mi napiť!“.
Tento rok je to už po 15 krát, že sa kresťania obidvoch spoločenstiev
(evanjelického, katolíckeho a teraz po prvýkrát aj židovského) modlia
za jednotu a mier. Záujem veriacich o bohoslužbu bol obrovský, pretože v Evanjelickom kostole v Sládkovičove sa ešte žiaden židovský
liberálny rabín hebrejsky nemodlil a nespieval. Počas bohoslužby sa
striedali spevy a modlitby všetkých duchovných. Bohoslužbu obohatil svojim krásnym vystúpením aj ekumenický spevácky zbor.
Na záver si všetci prítomní veriaci z ekumenickej bohoslužby osvojili nekonečnú Božiu lásku. Po jej evanjelická farárka prítomným
veriacim veľmi pekne poďakovala za účasť a pozvala všetkých k Spoločnému Agapé v zborovej miestnosti pri cirkevnom zbore na malé
občerstvenie a neformálne rozhovory.
Roland Lanz

Csemadok
výročná schôdza
Dňa 24. januára 2015 sa v Inovatechu konala výročná členská schôdza ZO
Csemadok v Sládkovičove. Schôdzu otvorili žiačky a žiaci zo základnej školy
Sándora Petőfiho, ktorí predviedli krásny program.
Ďalším bodom programu bolo vyhodnotenie našej práce v roku 2014 ako z kultúrnej, tak i finančnej časti. Hosťom bol i člen oblastného výboru Csemadoku
Péter Botló, náš bývalý občan, tanečník a vedúci súboru Új Hajtás. Po malom občerstvení schôdzu kultúrnym programom obohatila spevácka folklórna skupina
z Trhovej Hradskej.
Teraz malá pochvala pre skupiny a ZO Csemadoku. Keďže nie sme zisková
ani rozpočtová organizácia, tak „žijeme“ len z toho, čo nám mesto vie poskytnúť
z rozpočtu, niečo vyzbierame za vstupenky a preto keby nebolo sponzorov, tak by
sme prakticky nevedeli realizovať ani štvrtinu podujatí a predstavení, ktorými
sme propagovali mesto ako na domácej pôde, tak i mimo Sládkovičova a dokonca
mimo Slovenska. Ide o množstvo vystúpení a programov (Csemadok 17, Hahota 5
a nacvičenie nového programu a Dióhéj 21) spolu 43 za 2014 rok. A to sa nespomína spoluúčasť na niektorých nie nami realizovaných programoch.
Členovia našej organizácie pán Jozef Major a pán Anton Szabó boli ocenení na
slávnosti pri príležitosti 65. výročia založenia Csemadoku v Galante.
Dňa 25. januára 2015 sa pri príležitosti Dňa maďarskej kultúry konala celoslovenské slávnosť v Galante, na ktorej bola udelená cena Csemadoku za osvetovú
činnosť Tiborovi Srejnerovi, režisérovi divadelnej skupiny Hahota. Cenu prevzal
v mene oceneného syn Attila Srejner. Blahoželáme.
Takže vďaka vám – Michal Pethő, Ing. Anton Szabó, Ján Kovács, Agáta Nagyová,
Alexander Bende a Ladislav Kádár – to som menoval len tých, ktorí podporovali
Csemadok. Súbory majú svojich sponzorov, aj tým, ako predseda Csemadoku,
ďakujem za podporu. Na záver chcem poďakovať výboru za pripravenie schôdze
a aj všetkým členom Csemadoku (aj keď v malom počte), ktorí sa na výročnej
schôdzke zúčastnili a podporujú nás v našej ďalšej práci.
Alexander Vígh, predseda miestnej organizácie Csemadoku
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Obrazová publikácia
o Pitvaroši
Autori veľmi kvalitnej a obsažnej publikácie Pitvaroš
a Pitvarošania Juraj Majo a Michal Kožuch pripravili
nový projekt, s ktorým sa uchádzajú o grant. Rozhodli
sa vydať reprezentačnú obrazovú publikáciu, v ktorej by
v lepšej kvalite publikovali historické fotografie, získané
v rámci ich historického výskumu tu na Slovensku a aj
v maďarskom Pitvaroši.
Rozhodli sme sa preto ešte raz osloviť všetkých rodilých
Pitvarošanov v Sládkovičove a aj ich deti a poprosiť ich,
aby poprezerali svoje rodinné albumy a šuflíky s fotografiami a poskytli nám ich na digitalizáciu (skopírovanie do
počítača). Veríme, že v novej knihe, ktorú pripravujeme,
sa vďaka nim objavia aj doposiaľ nepublikované fotografie. Zároveň všetkých dotknutých prosíme, aby oslovili aj
svojich príbuzných pochádzajúcich z Pitvaroša, žijúcich
v iných obciach a mestách na Slovensku. Môžeme k nim
vycestovať a skopírovať ich fotografie u nich, aby sme im
čo najmenej komplikovali život.
Budeme vďační všetkým, ktorí nám pomôžu vydať kvalitnú reprezentačnú publikáciu, ktorá pre budúce generácie zachová históriu obce, ktorej obyvatelia sa v roku
1947 vrátili na Slovensko. Ich spomienky sú neoddeliteľnou súčasťou histórie ich rodnej obce a preto ich chceme
zachovať nielen pre potomkov, ale aj pre širokú verejnosť.
Kontaktujte prosím Evu Sudovú 0905 863 495 alebo
Andreu Lukačovskú, evanjelickú farárku.
ES

dopisovatelia

Pár slov
k ostatným voľbám do mestského zastupiteľstva
V prvom rade by sme chceli úprimne zablahoželať úspešným kandidátom a zároveň popriať veľa odhodlania, úspechov a šťastia pre
ostatných kandidátov, ktorí sa snažili dostať do štruktúr mesta.
Sme veľmi neradi, že ostatné volebné obdobie vyvolalo búrku nevôle voči kandidatúre nás mladších. Našim zámerom nebolo prispieť
k deleniu populácie nášho mesta na mladšiu a staršiu. Do volieb sme
nevstupovali s úmyslom niekomu uškodiť, práve naopak, išlo nám
najmä o možnosť poskytnúť postrehy a nápady, pretože predsa len
každý z nás vidí problémy či nedostatky nášho mesta z iného pohľadu. Sme toho názoru, že rôznorodosť je dôležitým faktorom objektivizmu.
Vieme, že v určitých veciach sa môžeme len ťažko porovnávať
s ostatnými kandidátmi, najmä pokiaľ ešte nemáme za sebou žiadne výsledky. Naša kampaň nebola v žiadnom prípade antikampaňou
voči spolukandidátom. Našim úmyslom bolo skôr poukázať na veci,
na ktoré by sme sa mali zamerať a na ktorých sme sa kúskom seba
chceli pričiniť i my. Áno, naša kampaň bola založená tiež na hlásaní
po kultúre, športe a voľnom čase. Po kultúrnej stránke sa Sládkovičovo posunulo vpred. Áno, z časového hľadiska sme neboli prítomní

Deň otvorených dverí
v Hrajkove
Dňa 29. januára 2015 sa v Hrajkove uskutočnil prvý Deň otvorených dverí. Mamičky s najmenšími detičkami sa krásne hrali v herni
a tie väčšie deti vyrábali v tvorivej dielničke rôzne kreatívne veci.
Najväčšiu radosť mali deti z plastelíny a z maľovania na tvár.
Ďalej by sme vás vážení rodičia a priatelia Hrajkova chceli poprosiť, ak nechcete 2 % dane z príjmu odviesť štátu, my sa potešíme, ak
ich poukážete nám občianskemu združeniu Detské centrum Hrajkovo. Všetky získané finančné prostriedky použijeme výlučne pre
deti. Za peniaze, o ktoré vy ani neprídete, my budeme veľmi vďačné
a odmeníme sa vám za to zaujímavými akciami, ktoré pre vás a deti
organizujeme počas celého roka.
Zuzana Molnárová

na všetkých kultúrnych podujatiach, ktoré mesto organizovalo, no
neúčasť neplynula z nezáujmu.
Čo sa týka športovísk, nemyslíme si, že Sládkovičovo disponuje športoviskami, ktoré sú na 100 % dostupné pre širokú verejnosť.
Je potrebné starať sa o rozvoj nových športovcov, nielen o podporu
súčasných, pričom v tomto bode je potrebné podotknúť, že nie veľa
obyvateľov mesta si môže dovoliť vynaložiť vysokú sumu za prenájom
športoviska.
Nechceme však vyznieť kriticky, išlo nám len o postrehy a náš uhol
pohľadu. Tak ako väčšina občanov mesta máme záujem na tom, aby
sa naše mesto zveľaďovalo a aby v ňom každý našiel to, čo potrebuje,
čo rád robí a čo ho teší.
Týmto článkom by sme chceli osloviť všetkých občanov mesta
Sládkovičovo, ktorí sa zapájajú do nelogických sporov ohľadom minuloročných volieb do mestského zastupiteľstva, aby sa sústredili na
dôležitejšie veci a nedelili sa na mladšiu a staršiu generáciu. Ako už
bolo viackrát spomenuté, všetkým nám predsa v konečnom dôsledku
ide o to isté a veríme, že spoločným úsilím sa nám to aj podarí.
Danica Gregorová a Tomáš Szalay

Oznam pre dlhodobo
nezamestnaných
Výhody pre dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý sa zamestná
Podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnosťou od januára
2015 ak sa zamestnáte, po splnení zákonom stanovených
podmienok dostanete peniaze navyše.
Podmienky nároku na osobitný príspevok:
•
poberanie pomoci v hmotnej núdzi,
•
vznik pracovného pomeru alebo služobného
pomeru minimálne v rozsahu polovice ustanoveného
týždenného pracovného času podľa Zákonníka práce
a dohodnutý príjem za takého pomeru je v rozmedzí
medzi minimálnou mzdou zodpovedajúcej dohodnutému
rozsahu týždenného pracovného času (380 €)
a dvojnásobkom minimálnej mzdy zodpovedajúcej
dohodnutému rozsahu (760 €),
•
pred vznikom pracovného pomeru alebo služobného
pomeru dlhodobo nezamestnaný alebo dlhodobo
neaktívny.
Za dlhodobo nezamestnaného sa považuje každý, kto bol
v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne jeden rok a za
dlhodobo neaktívneho sa považuje každý, kto najmenej 12 po
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevykonával činnosť
zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti (uzatvorený
pracovnoprávny vzťah), príjem z podnikania, príjem z inej samostatnej
zárobkovej činnosti alebo príjem z cudziny, neplnil
povinnú školskú dochádzku, nepripravoval sa na budúce
povolanie dennou formou štúdia, nepoberal nemocenské,
materské alebo starobný dôchodok alebo nepoberal
invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok a príspevok,
invalidný výsluhový dôchodok, ak dovŕšil vek potrebný
na nárok na starobný dôchodok.
Výška osobitného príspevku, ktorý patrí fyzickej osobe
počas trvania pracovného pomeru alebo obdobného
pracovného vzťahu najviac 12 po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov je vo výške 126,14 € mesačne
prvých 6 kalendárnych mesiacov a vo výške 63,07 €
mesačne ďalších 6 kalendárnych mesiacov.
Informácie poskytuje:
Mgr. Zuzana Bittová, vedúca oddelenia pomoci
v hmotnej núdzi
tel.: 031 24 44 510, e-mail: bittova.zuzana@upsvr.gov.sk
Zamestnanci oddelenia pomoci v hmotnej núdzi na
telefónnych číslach
pracovisko Galanta: 031/24 44 + kl. 511, 512, 513, 514,
515, 516, 517
pracovisko Sereď: 031/24 45 + kl. 511, 512, 514
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šport

FK Slavoj Sládkovičovo

Futbalová sieň slávy
Lokomotívy Košice

výsledky 2014 a rozpis jar 2015
žiaci okres Ga

Z

V

R

P

skóre

body

+ body

1.

Váhovce

5

5

0

0

39:4

15

6

2.

Trstice

5

4

0

1

25:6

12

6

3.

Veľká Mača

5

4

0

1

18:10

12

6

4.

Galanta "B"

5

3

0

2

28:16

9

0

5.

Jelka

5

3

0

2

19:14

9

0

6.

Šintava

5

2

0

3

32:12

6

0

7.

Sládkovičovo

5

2

0

3

17:14

6

-3

8.

Horné Saliby

5

1

0

4

22:30

3

-6

9.

Matúškovo

5

1

0

4

5:56

3

-3

10. Abrahám Hoste

5

0

0

5

3:46

0

-6

MO dospelí okres Ga

Z

V

R

P

skóre

body

+ body

1.

Mostová

13

9

2

2

41:14

29

11

2.

Tomášikovo

13

9

2

2

36:14

29

8

3.

Horné Saliby

13

9

1

3

28:14

28

7

4.

Košúty

13

7

3

3

31:20

24

6

5.

Sládkovičovo

13

6

5

2

19:10

23

5

6.

Šintava

13

5

4

4

25:21

19

1

7.

Topoľnica

13

6

0

7

19:21

18

-3

8.

Matúškovo

13

4

3

6

18:25

15

-6

9.

Čierna Voda

13

3

5

5

18:27

14

-7

10. Čierny Brod

13

3

3

7

21:30

12

-9

11. Sereď "B"

13

3

3

7

13:25

12

-6

12. Veľká Mača

13

3

3

7

15:28

12

-9

13. Vinohrady n/V

13

2

5

6

20:30

11

-7

14. Dolná Streda

13

0

5

8

14:39

5

-13

Rozpis MO dospelí okres Galanta jar 2015
15. 3. 2015
14.30 hod.
Sládkovičovo – Čierna Voda
22. 3. 2015
15.00 hod.		
Matúškovo – Sládkovičovo
29. 3. 2015
15.00 hod.
Sládkovičovo – Horné Saliby
5. 4. 2015
15.30 hod.
Čierny Brod – Sládkovičovo
12. 4. 2015
15.30 hod.
Sládkovičovo – Tomášikovo
19. 4. 2015
16.00 hod.
Vinohrady n/V – Sládkovičovo
26. 4. 2015
16.00 hod.
Sládkovičovo – Košúty
3. 5. 2015
16.30 hod.
Šintava – Sládkovičovo
10. 5. 2015
16.30 hod.
Sládkovičovo – Mostová
17. 5. 2015
17.00 hod.
Sládkovičovo – Dolná Streda
24. 5. 2015
17.00 hod.
Sereď B – Sládkovičovo
31. 5. 2015
17.00 hod.
Sládkovičovo – Veľká Mača
7. 6. 2015
17.00 hod.		
Topoľnica – Sládkovičovo

Futbalový klub Lokomotíva Košice uviedol
do Siene slávy Ladislava Józsu, nášho slávneho futbalistu, ktorý za Lokomotívu odohral
osem sezón. Počas nich nastúpil v 169 súťažných zápasoch a je na 19. mieste v počte odohratých zápasov zo všetkých hráčov v drese
Lokomotívy Košice, v ktorých strelil 104 gólov
a preto je najlepším strelcom v histórii tohto
klubu.
Na internete môžete nájsť veľmi podrobné informácie o Lacovej
futbalovej kariére a jeho veľkých streleckých úspechoch. V I. československej lige sa stal trikrát kráľom ligových strelcov (v sezóne 1972/1973 dal 21 gólov, v sezóne 1973/1974 17 gólov a v sezóne
1976/1977, kedy dal 18 gólov). Trikrát sa stal víťazom československého pohára a so 108 strelenými gólmi je na 20. mieste
v Československom klube ligových strelcov.
Veľmi pozitívne hodnotíme snahu propagovať aj touto formou úspechy nezabudnuteľných športovcov, ktorí výborne reprezentovali svoj
klub a v tomto prípade i sládkovičovský futbal.
ES
Na internetovej stránke Siene slávy Lokomotívy Košice nájdete aj článok o slávnom ligovom hattriku záložníka Štefana Kyselu ml. v zápase
proti Dunajskej Strede, ktorý v mužstve pôsobil štyri sezóny.

Silvestrovský splav 2014
TJ Junior Sládkovičovo
Ukončením vodáckej turistickej sezóny bol už 24. ročník silvestrovského splavu Malého Dunaja uskutočnený v posledný deň roku 2014.
Ani mrazivé počasie, ktoré sa postaralo o typickú zimnú atmosféru,
neodradilo nadšencov vodného športu, ktorí pri teplote – 8 °C splavili
úsek Malého Dunaja od reštaurácie Ister Nová Jelka do areálu vodného mlyna v Jelke. V cieli splavu bolo pripravené občerstvenie. Vodáci
spomínali na ostatné ročníky silvestrovských splavov a svorne potvrdili, že v takomto počasí by nedobrovoľné kúpanie v Malom Dunaji
určite nebolo bez následkov.
Za organizáciu splavu, poskytnutie lodí, výstroja a prípravu občerstvenia patrí vďaka TJ Junior Sládkovičovo.
Zuzana Sudová

Kronika mesta 						
Zosobášili sa
Milan Krajčovič (Sládkovičovo)
a Miroslava Pokorná (Matúškovo)
Boris Dömötör (Sládkovičovo)
a Gyöngyi Szabóová (Sládkovičovo)
Marek Babóš (Malá Mača)
a Tímea Zsidó (Malá Mača)
Veľa šťastia na spoločnej ceste životom
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Narodili sa
Laura Rajčanová, nar. 18. decembra 2014
Dorian Maxim Boledovič, nar. 5. januára 2015
Nina Alexandra Cisárová, nar. 16. januára 2015
Zara Zelníková, nar. 23. januára 2015
Paulína Dovalová, nar. 11. februára 2015
Zdravie a šťastie na štarte do života.
Navždy nás opustili
Alexander Mészáros, (59) 21. decembra 2014
Zuzana Krišková, (75) 28. decembra 2014
Elemír Varga, (91) 30. decembra 2014

Terézia Molnárová, (83) 30. decembra 2014
Magdolna Molnosi, (85) 6. januára 2015
Gizela Kukiová, (81) 16. januára 2015
Peter Zelman, (64) 19. januára 2015
Michal Nagy, (78) 22. januára 2015
Helena Benkovská, (92) 2. februára 2015
Bývalí občania mesta:
Mária Krišková, rod. Kocsisová, (72)
10. decembra 2014
Helena Horváthová, rod. Vörösová, (80)
31. decembra 2014
Nech odpočívajú v pokoji…

spoločenská kronika

Spomíname						
S hlbokým zármutkom v srdciach ďakujeme všetkým, ktorí na
poslednej ceste odprevadili
Helenu Benkovskú, rod. Schotterovú, ktorá nás navždy
opustila 2. februára 2015 vo veku 92 rokov. Ďakujeme za slová
útechy, vence a kvety, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
dcéry s rodinami
S hlbokým zármutkom v srdciach ďakujeme všetkým, ktorí na
poslednej ceste odprevadili
Petra Zelmana, ktorý nás navždy opustil 19. januára 2015 vo
veku 64 rokov. Ďakujeme za slová útechy, vence a kvety,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ. smútiaca rodina
So zármutkom v srdci oznamujeme, že dňa 29. januára 2015
nás opustila vo veku 81 rokov Mária Gáborová, rodená
Blahová, obyvateľka Malej Mače.
smútiaca rodina
S hlbokým zármutkom v srdciach ďakujeme všetkým, ktorí na
poslednej ceste odprevadili nášho brata a druha
Alexandra Mészárosa, ktorý nás navždy opustil 21. decembra
2014 vo veku 59 rokov. Ďakujeme za slová útechy, vence a kvety,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ. smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na poslednej rozlúčke
so zosnulým Ondrejom Horváthom.
Ďakujeme za kvetinové dary.
manželka Magda, deti, vnúčatá a pravnúčatá.
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
V týchto dňoch si pripomíname 1. smutné výročie úmrtia
Margity Lanczovej rod. Csanakyovej. Tí, ktorí ste ju poznali
a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina
S hlbokou láskou v srdci spomíname na našu milovanú
Emu Mišovičovú, rodenú Nagyovú,
ktorá zomrela pred rokom dňa 20. februára 2014 vo veku 88
rokov.
smútiaca rodina
Čas plynie, ale spomienka a žiaľ zostávajú. Dňa 14. marca 2015
uplynie rok, čo nás navždy opustila naša drahá
mamička, babička a prababička Oľga Zuzáková.
Zároveň si pripomíname 33. výročie úmrtia nášho drahého otca, dedka a pradedka Edmunda Zuzáka. S láskou v srdci spomínajú syn, nevesta, vnuci a pravnučka.
S hlbokou láskou v srdci spomíname na našu milovanú mamičku, babičku a prababičku
Jolanu Pethőovú, pri príležitosti 2. výročia jej úmrtia. Naša
milovaná žije stále v našich srdciach.
smútiaca rodina
Odišli ste bez rozlúčky, čo nikto nečakal.
Už len kytičku vám na hrob môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať a s láskou spomínať.
Dňa 22. januára 2015 uplynutlo päť rokov od úmrtia našej mamičky a babičky Kataríny Weintrágerovej,
dňa 26. januára 2015 uplynulo päť rokov od úmrtia
manžela, otecka a brata Milana Weintrágera,
dňa 24. novembra 2014 uplynuli dva roky od úmria
nášho otecka a deduška Júliusa Weintrágera.
To, že sa rana zahojí, to je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostala a tiché spomínanie.
Nikdy nezabudne Katka, Martin, Nelinka, Gabika a Lenka.

Dňa 20. februára 2015 uplynú štyri roky, čo nás navždy opustila
milovaná mama a babka
Helena Barboríková, rodená Sudinová.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou v srdci
spomínajú dcéry s rodinami a vnuci, ktorým veľmi chýba.
Odišiel si rýchlo a nečakane, ako keď vietor stromy láme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale zato v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 13. apríla 2015 uplynie päť rokov, čo nás náhle opustil
milovaný manžel, otec a dedo
Barnabáš Farkas.
So zármutkom v srdci spomínajú manželka, syn a dcéra
s rodinami.
Dňa 28. februára 2015 uplynie 5 rokov, keď nás navždy
opustil manžel, otec a dedo
Jaroslav Zamrazil.
S láskou spomína celá rodina.
S hlbokým zármutkom v srdci si dňa 29. marca 2015
spomenieme na milujúceho manžela, drahého otca a deda
Júliusa Nagya,
pri príležitosti 5. výročia jeho úmrtiam
manželka a smútiaca rodina
Odišli ste bez rozlúčky, čo nikto nečakal.
Už len kytičku Vám na hrob môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať a s láskou spomínať.
Dňa 15. februára 2015 si pripomenieme 10. výročie, čo nás
navždy opustil náš drahý otec, dedko a pradedko
Štefan Ďuriš
a 19. januára 2015 5. výročie od smrti našej drahej mamy,
babky a prababky
Alžbety Ďurišovej, rod. Barcuchovej.
Ten, kto vás poznal, spomenie si, ten, kto vás mal rád, nezabudol. S láskou spomínajú dcéra s rodinou a synovia s rodinami.
Dňa 28. marca 2015 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil
Juraj Kriška.
Pri tejto príležitosti si so zármutkom v srdci
spomínajú sestry Mária a Anna s rodinami a švagriná Anna
s rodinou.
Dňa 18. marca 2015 si pripomenieme 15. výročie úmrtia
manžela, otca, dedka, príbuzného a priateľa Ota Balogha,
ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých 77 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí na neho nezabudli a spomínajú
s nami. Čas plynie, no smútok zostáva... Je veľmi ťažké nájsť
v zármutku slová, ktoré vyjadrujú úctu k drahému zosnulému.
smútiaca rodina
S úctou a láskou si dňa 11. marca 2015 pripomenieme
15. výročia úmrtia drahého manžela, otca, dedka a brata
Jozefa Kakvica.
smútiaca rodina
Dni plynú ako tichej rieky prúd, len bolesť trvá a nedá zabudnúť.
Dňa 1. marca uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a dedko Daniel Krajči.
S láskou spomína smútiaca rodina.
Už uplynulo 25 rokov od úmrtia nášho otca a dedka
Michala Sántaia.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti Mária, Michal a Milena s rodinami.

Uzávierka budúceho čísla je 30. marca 2015 ● Svoje články, oznamy a inzeráty pošlite e-mail: evasudova@gmail.com alebo ich
odovzdajte v knižnici v Inovatechu. ● kontakt: 0905 863 495
Informačný spravodajca občanov, dvojmesačník, EV 3995/10, vydáva mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 00306177,
dátum vydania č. 1/2015: 20. február 2015 Redakčná rada: predseda – Ing. Anton Szabó, Eva Sudová, Mária Szabóová, PaedDr. Eva Bodová, Mgr. Melinda Srejnerová, Arpád Dömötör, Mgr. Zuzana Kovácsová, tajomníčka – Mária Pišiová. Adresa: Život v Sládkovičove, Mestský úrad, 925 21 Sládkovičovo, tel:
031/784 28 35, e-mail: evasudova@gmail.com, zapísané: OÚ Galanta 7/1992. Redakcia si vyhradzuje právo redakčne skracovať a upravovať príspevky
dopisovateľov. Názory dopisovateľov v príspevkoch nemusia odrážať mienku redakcie.
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fotoreportáž

Multikultúrny
festival
X. Sládkovičovský
mestský ples 2015
Tradičný mestský ples sa konal tento
rok podľa niektorých úsmevných komentárov „netradične“ v piatok.
Prvým predpokladom úspechu tohtoročného plesu bola výborná kapela PikNik so speváčkou Zuzkou Szpevárovou.
Boli bezprostrední, ústretoví a niekoľkými skladbami na želanie si veľmi rýchlo
získali prítomných hostí... Príjemným
spestrením úvodu plesu bol milý mladý
pár tanečníkov z tanečnej školy v Nových
Zámkoch. Pri ich vystúpení mnohí hostia
tajili dych, študovali kroky a pohyby, aby
ich vzápätí vyskúšali na parkete…
Ďalšou podmienkou úspechu každého
plesu je chutné jedlo a zaujímavý nápojový lístok. V tomto znovu nesklamal
personál hotela Tevel, ktorý pripravil
chutné teplé a studené jedlá doplnené
o bohatú ponuku nápojov.
Neodmysliteľnou a už tradičnou súčasťou našich plesov je bohatá tombola.
Veľké poďakovanie patrí všetkým sponzorom, vďaka ktorým bola aj tento rok
zaujímavá, bohatá a výhercovia nadšení.
Veríme, že pekné zážitky a spokojnosť
plesajúcich zotrvajú dlho, veľmi dlho...
a kým vyprchajú, tak tu budeme mať ďalší ples.
Viera Frantová

