ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
informačný spravodaj

XXV. ročník č. 1/2017 vydáva mesto Sládkovičovo

Daň za ubytovanie
V decembri 2016 pracovníci Mestského
úradu v Sládkovičove vykonali zisťovanie
nelegálne ubytovaných osôb na území mesta.
V spolupráci so štátnou, cudzineckou a mestskou políciou zistili, že na území mesta bolo
v 14 zariadeniach ubytovaných približne 300
cudzích štátnych príslušníkov, prevažne Srbov a Rumunov. Obyvatelia Srbska k nám
prichádzajú za prácou s platnými turistickými vízami, na základe ktorých môžu byť
u nás zamestnaní maximálne na tri mesiace.
Potom sa vrátia domov a za týždeň sú tu znova. Nedostatok pracovných síl v našom regióne riešia týmto spôsobom predovšetkým
nadnárodné spoločnosti.
Na nábor, prepravu, ubytovanie a zamestnanie týchto pracovníkov sa vytvorila
sieť personálnych agentúr, pričom táto činnosť je v súlade s platnou legislatívou. Protizákonné je to, že tí, ktorí poskytujú ubytovanie, neplatia daň za ubytovanie. Na druhej
strane ubytovanie poskytujú v priestoroch,
ktoré podľa stavebného zákona neslúžia na
ubytovanie.
Na verejnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove dňa 07.12.2016
bol prijatý dodatok č. 1/2016 k Všeobecne
záväznému nariadeniu mesta ( ďalej VZN)
Sládkovičovo č.79/2012 o miestnych daniach. Na základe tohto VZN je sadzba dane
za ubytovanie na území mesta Sládkovičovo
0,50 eur za osobu za prenocovanie. Daňová
povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania v
ubytovacom zariadení uvedenom v § 37 zákona o miestnych daniach a poplatku. Podľa bodu 6), § 15 VZN č.79/2012 je platiteľ
dane – prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia povinný predložiť správcovi dane,
teda mestu Sládkovičovo Hlásenie k dani za
ubytovanie na tlačive, ktoré je prílohou č. 1.
tohto VZN mesačne najneskôr do 5. dňa po
skončení mesiaca.
Veľmi je dôležitý je bod 7), podľa ktorého vlastník nehnuteľnosti, v ktorom sa nachádza ubytovacie zariadenie, ktoré prevádzkuje iná osoba, je podľa osobitných predpisov povinný oznámiť Mestskému úradu

v Sládkovičove prenájom ubytovacieho zariadenia do 15 dní odo dňa uzavretia zmluvy.
V súčasnosti zo 14 zariadení poskytujúcich prechodné ubytovanie (nepočítali sme
hotely), 12 subjektov neplatí daň za ubytovanie. Chceli sme riešiť tento problém
tak, že sme prevádzkovateľov ubytovacích
zariadení upozornili na porušenie zákona.
Niektorí z nich boli predvolaní, ale väčšina
z nich tvrdila, že žiadne ubytovanie neposkytujú. Boli takí, ktorí tvrdili, že síce poskytujú
ubytovanie, ale bezodplatne, pričom sa nejednalo o žiadnu charitatívnu organizáciu,
ale o podnikateľov, ktorí ubytovacie zariadenia prevádzkujú. Mesto v súčasnosti za
neuhradenú daň za ubytovanie môže podľa
prepočtov ročne prísť o sumu 40-50 tisíc
eur a z toho dôvodu nám nič iné neostáva, len
uplatniť zákon cez sankcie, ktoré sú stanovené podľa príslušných právnych predpisov až
do výšky 6 500 eur.
Podľa stavebného zákona na zmenu účelu stavby je potrebné stavebné povolenie.
Vlastníci nehnuteľností, ktorí dávajú do prenájmu svoje nehnuteľnosti a následne tieto
priestory nájomca využíva ako ubytovacie
zariadenie, porušujú platný stavebný zákon,
za čo im stavebný úrad môže dať pokutu až
do výšky 30 tisíc eur.
Mestská samospráva v Sládkovičove
nechcela postupovať pri vymáhaní daní
za ubytovanie cez sankcie, ale žiaľ, podľa
našich skúsenosti nám iná alternatíva zrejme neostáva. Problém ubytovania cudzích
štátnych príslušníkov nie je len problémom
nášho mesta. Podľa dostupných informácií
sa v okrese Galanta nachádza viac ako 3000
občanov Srbska a Rumunska. Nedostatok
pracovných síl v regióne si vynútil migráciu,
z tohto stavu viacerí profitujú, no mestá a
samosprávy strácajú financie, ktoré by mohli
využiť na svoj rozvoj. V súčasnosti sú mestá
a obce bezradné, ale ja verím, že nájdeme
riešenie na novovzniknuté problémy, k čomu
žiadam aj Vašu pomoc, aby ste spolupracovali pri odhalení nových nelegálnych ubytovacích zariadení na území nášho mesta.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

POZVÁNKY
18.2.2017 o 19.00 hod. v jedálni VŠ

X. Hasičský bál

s hudobnou skupinou Gin Tonic
Vstupné: 25,- eur

X. Medzinárodný klobásový
festival pred Inovatechom

24.2.2017 od 13.00 hod. - uvítací deň
od 16.00 hod. - NOVINKA :
súťaž detských družstiev
25.2.2017 od 10.00 hod. - tradičná
súťaž družstiev a kultúrny program:
skupina Dušana Fóku, Hahota, FS
Zvončeky, skupina Pósfa a Karel Gott
revival z ČR
8.3.2017 o 19.00 hod. v Inovatechu

Turay Ida Színház Budapest:
Csak kétszer vagy fiatal - komédia

V hlavných úlohách: Mikó István a
Hűvösvölgyi Ildikó.
Réžia: Bodrogi Gyula
Vstupné: 14,- eur

10.3.2017 o 20.00 hod. v Inovatechu
Mafiánske historky - komédia
Účinkujú: Peter Sklár, Peter Batthyány,
Martin Vanek, Igor Adamec
Vstupné: 12,- eur (cez Ticketportál)
17.3.2017 o 1800 hod. v Inovatechu

Spomienková slávnosť
Csemadoku

30.3.2017 o 14.30 hod. sprievod od ZŠ K.
Kuffnera k Dudváhu

Vynášanie Moreny

7.4.2017 o 19.00 hod. v Inovatechu
Kemping story - komédia
Hrajú: Zuzana Vačková, Peter Kočiš,
Lujza Schrameková (zo seriálu Naši) a
ďalší. Vstupné: 12,- eur
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19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 7.12.2016
Rokovanie 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril
a viedol primátor mesta Ing. Anton Szabó,
ktorý privítal prítomných a konštatoval, že
MZ je uznášaniaschopné.
Poslanci vzali na vedomie:
• Správu o kontrole plnenia uznesení z 18.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva
• Správu o výsledku kontroly prevádzkového poriadku Hasičskej zbrojnice
• Správu o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta počas rozpočtového
roka 2016
• Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.
polrok 2017
Poslanci schválili:
• Dodatok č. 1/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo č.
79/2012 o miestnych daniach
• Dodatok č.4/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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
Návrh rozpočtu mesta a jeho organizácií
na roky 2017 - 2019
Úpravu rozpočtu mesta na rok 2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.
polrok 2017
Uzatvorenie zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
z obalov a neobalových výrobkov
Pridelenie nájomných bytov na sídlisku
Stred

Rôzne:
Primátor mesta informoval poslancov
a ostatných prítomných o žiadosti Ing.
Danovej na predĺženie nájmu mestského
bytu na Richterovej ul. v Sládkovičove.

2017 mesto nebude organizovať. V súlade s VZN mesta Sládkovičovo č. 96/2016
o používaní pyrotechnických výrobkov na
zábavné účely je z dôvodu ochrany verejného poriadku na území mesta zakázané
používanie pyrotechnických výrobkov na
verejných priestranstvách.
Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť
na rokovaní mestského zastupiteľstva a
19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove ukončil.
Mgr. Katarína Štefunková
prednostka MÚ Sládkovičovo

Diskusia
Primátor informoval o príprave vianočného koncertu a o vianočných trhoch, na ktoré všetkých srdečne pozval.
Zároveň primátor uviedol, že mestské
oslavy Silvestra a vítania Nového roka

Mestská štatistika za rok 2016
NARODENIA:
Spolu: 57
Dievčatá: 26
Chlapci:31

SOBÁŠE v meste:
Spolu: 25
Občianskou formou: 16
Cirkevnou formou: 9

ÚMRTIA:
Spolu: 59
Muži: 25
Ženy: 34

V porovnaní s predošlým rokom sa
počet narodených zvýšil o 16 detí. Po
dvoch rokoch sa v roku 2016 narodilo viac
chlapcov. Najviac detí sa narodilo v mesiaci august.
Medzi najobľúbenejšie mená v roku
2016, ktoré rodičia dávali svojim deťom,
patrili z dievčenských mien – Viktória a
z chlapčenských mien - Filip.

V sledovanom roku sa v meste uskutočnilo o 2 sobáše menej ako v predchádzajúcom roku. Okrem tých, ktoré sa konali v našom meste, bolo uskutočnených
ešte 20 sobášov našich občanov mimo
Sládkovičova.
V roku 2016 boli rozvedené 3 manželstvá našich občanov, čo je o 2 rozvody
menej ako v predchádzajúcom roku.

Počet úmrtí našich občanov bol o 5
viac ako v predchádzajúcom roku. Najviac našich občanov zomrelo v mesiaci
apríl.
Celkový počet obyvateľov k 31. 12.
2016 je 5493 z toho 2868 žien a 2625
mužov. Úbytok obyvateľstva pretrváva už
niekoľko rokov.
Edita Kyselová, matrikárka

Stav obyvateľstva mesta k 31.12.2016		

Spolu		

Muži

		

Ženy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V roku 2016 bolo:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------prihlásených k pobytu
		
		
78 			
33
		
45
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------narodených
			
		
57			
26
		
31
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------odhlásených
		
		
88			
40
		
48
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zomretých
			
		
59			
25
		
34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------v roku 2016 vykazujeme v meste úbytok :
-12
		
-6
		
-6
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Zo života ZŠ s MŠ K. Kuffnera
Rozlúčka našich žiakov so
starým rokom sa niesla v znamení vianočných vystúpení
a aktivít. Žiaci a pedagógovia
ZUŠ pri ZŠ s MŠ K. Kuffnera
pripravili vianočný koncert pre
žiakov a učiteľov, v ktorom
predviedli svoj talent. Žiaci
prvého stupňa sa pod vedením
svojich pani učiteliek predstavili na vianočnom vystúpení
pre BEKAERT SLOVAKIA
s.r.o. a pre ANTONIUS senior
centrum. Program bol bohatý

čím podporili našu školu.
Predvianočné
obdobie
sme ukončili príjemným posedením so zamestnancami
všetkých zložiek Spojenej
školy Sládkovičovo, na ktorom nechýbali ani bývalí zamestnanci-dôchodcovia. Toto
stretnutie sa nieslo v duchu
milých spomienok a rozhovorov.
Podobne ako v minulom
školskom roku, aj v tomto sa
žiaci VII. a IX. ročníka našej

na vianočné koledy, básničky
a pesničky. Okrem nich žiaci
vystúpili aj s milými scénkami
a tančekmi.
Žiaci 5. a 6. ročníka si zmerali sily v adventnej matematickej súťaži, kde ukázali svoje
schopnosti v riešení logických
úloh a matematických hlavolamov. Vo vyrovnanom súboji sa na 1. mieste umiestnilo
družstvo 5.B, na 2. mieste 5.A
a na 3. mieste 6.A triedy.
Ani tento rok nechýba-

školy zúčastnili lyžiarskeho kurzu. Miestom pobytu
bol Penzión Gajúz v malebnej
dedinke Oščadnica. Cesta bola
fascinujúca a vzrušujúca zároveň, nakoľko ju žiaci absolvovali vlakom. Lyžiarsky kurz
prebiehal podľa výcvikového plánu a splnil svoj cieľ.
Podmienky na lyžovanie boli
veľmi dobré, svah bol vždy
upravený. Aj napriek tomu, že
počas pobytu prevládali silné
mrazy, nebola núdza ani o sl-

li vianočné dekorácie našich
detičiek, pani učiteliek a šikovných rodičov na Vianočných trhoch organizovaných
mestom Sládkovičovo. Touto
cestou sa chceme poďakovať
všetkým, ktorí prispeli svojimi
výrobkami, ako aj tým, ktorí
si vianočné výrobky zakúpili,

nečné počasie. Všetci účastníci kurzu sa veľmi zodpovedne
učili či zdokonaľovali v lyžovaní.
Okrem lyžovania mali žiaci pripravené aj ďalšie zaujímavé aktivity. V utorok počas
prechádzky spoznávali krásy
tejto dedinky a v stredu do-

poludnia, v rámci oddychového dňa, si zaplávali v bazéne
nachádzajúcom sa priamo v
priestoroch penziónu. Večery
boli venované aktivitám utužujúcim kolektív, diskotékam

a činnostiam v réžii samotných detí. Týždeň prešiel veľmi rýchlo, no všetkým ostalo
množstvo pekných zážitkov.
Vedenie školy

II. Rodičovský ples
Združenie rodičov zorganizovalo v sobotu 28. januára
2017 2. ročník Rodičovského
plesu ZŠ s MŠ K. Kuffnera, na
ktorom sa stretli rodičia, pedagógovia i priatelia školy s milým zámerom - podporiť školu
a hlavne tých, na ktorých im
najviac záleží - deti.

bývalých žiakov. Nechýbalo
dobré jedlo i bohatá tombola.
Ďakujeme hlavnému sponzorovi plesu Netky.sk, všetkým ďalším sponzorom za
ceny venované do tomboly
a penziónu Grand za veľkú
ústretovosť. A predovšetkým
ďakujeme všetkým účastní-

Úvod plesu patril tančeku detí z MŠ Budovateľská a
spevu Tamarky Kuttnerovej,
čo milo prekvapilo všetkých
prítomných. Petra Bartalošová, predsedníčka Združenia
rodičov, ples otvorila slávnostným príhovorom, prípitkom a
úvodným tancom. Celý večer
sa niesol v duchu dobrej zábavy, rezkého tanca a výbornej
nálady pod moderátorskou
taktovkou Ervina Červenku.
Príjemné bolo spomínanie
na školské časy s bývalými pedagógmi, ktorým bolo venované celé tanečné kolo od ich

kom plesu, že prišli, zabavili
sa a podporili školu, lebo bez
nich by to celé nemalo zmysel. A tým, ktorí chceli prísť
(vrátane pani riaditeľky Slávky Kramárovej), no zdravotný
stav im to žiaľ nedovolil, prajeme skoré uzdravenie. Veľká
vďaka patrí aj celému organizačnému tímu plesu, ktorý sa
v rámci svojho voľného času
venoval príprave plesu, a to
všetko len pre dobrý pocit, že
spravil niečo pre budúcnosť
svojich detí.
Združenie rodičov
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Zo života ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s VJM
Na Základnej škole Sándora Petőfiho sa život nezastaví. Tak žiaci, ako i učitelia sa
aktívne zapájajú do činnosti
školy.
2. decembra boli deviataci
v Bratislave, aby navštívili vianočné trhy a v Inchebe si pozreli výstavu o kozmonautike
Cosmos Discovery.
5. decembra si žiaci 5.- 8.
ročníka pozreli pamätihodnosti hlavného mesta Bratislavy a na vianočných trhoch
ochutnali ozajstné bratislavské
rožky, ku ktorým si dali horúci
čaj. Samozrejme zážitkov bolo
neúrekom!
5. decembra dvaja žiaci
našej školy – Adrián Michalek
a Bettina Tóthová – reprezentovali školu na rozprávkovej

14. decembra boli naši
žiaci na zájazde vo Viedni,
kde si pozreli morské akvárium (Haus des Meeres). Videli množstvo zaujímavých
a vzácnych druhov živočíchov,
potom zavítali na viedenské
vianočné trhy, kde ich sviatočná atmosféra úplne očarila
a z Viedne sa vracali domov
sviatočne naladení a plní zážitkov.
15. decembra v rámci Dní
materinského jazyka (Anyanyelvi Napok) štyria naši žiaci
– Dóra Mayer, Lara Vargová,
Zuzana Fekulová, a Kristína
Recsková – reprezentovali
školu v prednese poézie a prózy.
Na našej škole bolo pred
Vianocami veľmi rušno. Žiaci

súťaži v Galante.
Začiatkom decembra každé dieťa netrpezlivo očakáva,
či k nemu zavíta Mikuláš. Samozrejme aj žiaci základnej
školy boli zvedaví, či im niečo starý, dobrý Mikuláš dá do
čižmičiek! Ani jeden žiak sa v
ňom nesklamal, pretože každý
dostal malý darček. Ďakujeme
Združeniu rodičov za podporu!
7. decembra boli žiaci základnej školy v divadle v Dunajskej Strede, kde si pozreli
predstavenie pod názvom Vrtošivá žena a čert.
12. decembra boli v materskej škole vianočné oslavy.
Naši najmenší potešili svojich
rodičov a blízkych krásnym
programom, po ktorom si prítomní mohli vychutnať tradičný vianočný punč, orechový
a makový závin.
Žiaci 1.- 4. ročníka boli 12.
decembra opäť v divadle v Dunajskej Strede, kde si pozreli
hudobnú rozprávku Tajomstvo
starého orecha.

sa usilovne, ako malí škriatkovia pripravovali na vianočné
trhy organizované mestom,
kde predávali vlastnoručne
vyrobené výrobky. I touto cestou ďakujeme rodičom, starým
rodičom i priateľom školy, že
svojím nákupom podporili našich žiakov. Ďakujeme!
Po vianočných trhoch naši
žiaci vystúpili i na vianočnom

koncerte. Prvý stupeň sa predstavil sviečkovým tancom,
žiaci druhého stupňa – Linda
Kukiová, Laura Szilágyiová
a Michael Román zabávali
obecenstvo pesničkami.
Usporiadali sme i tradičné
predvianočné oslavy. Triedy
boli sviatočne vyzdobené, žiaci i učitelia spoločne oslavovali.
I v januári čakalo našich
žiakov a pedagógov množstvo úloh. 18. januára to bolo
školské kolo súťaže „Poznaj
slovenskú reč“ a 19. januára
to bola súťaž Krásna maďarská reč (Szép magyar beszéd).
Na okresnej súťaži zo slovenského jazyka nás bude reprezentovať Vivien Botlóová
a z maďarského jazyka Veronika Kováčová.
V januári nás na okresnej
olympiáde zo znalosti nemeckého jazyka reprezentovala
Veronika Kováčová, ktorá obsadila 3. miesto.
26. januára sa žiaci prvého

stupňa zúčastnili netradičnej
vyučovacej hodiny v rámci
kampane Goetheho inštitútu
„Chceme vedieť nemecky“.
Animátorkou tejto hodiny, ktorá sa deťom veľmi páčila, bola
Miriam Rajnohová z vydavateľstva HUEBER. Naučili sa
množstvo nových vecí.
V ten istý deň sa žiaci 8.-9.
triedy vďaka študentom bratislavskej Súkromnej strednej
odbornej školy HOST zúčastnili zážitkovej vyučovacej hodiny, kde im žiaci predstavili
svoju školu a zručnosti nadobudnuté vo svojom odbore.
28. januára náš žiak Michael Román vystúpil na výročnej
členskej schôdzi Csemadoku,
kde sa prítomným predstavil
krásnymi ľudovými piesňami,
za čo zožal obrovský potlesk.
31. januára si prevzali žiaci
polročné vysvedčenia.
Mgr. Katarína Baloghová

ŽS 1/2017

PRÍSPEVKY 5

17. Ekumenická Bohoslužba v Evanjelickom Chráme Božom v Sládkovičove

Tradičné Ekumenické Bohoslužby v Sládkovičove, ktoré sa konali 19. januára v Evanjelickom Chráme Božom, mali
už svoj 17. ročník. Po druhýkrát v dejinách sa Ekumenických Bohoslužieb zúčastnil aj
reformný rabín Miša Kapustin.
Evanjelická farárka Andrea
Lukačovská, katolícky kňaz
Václav Ďurčo a reformný rabín Miša Kapustin vytvorili
požehnanú ekumenickú atmosféru a veriaci boli nadšení
duchovným spoločenstvom,
za čo ďakujeme Pánu Bohu.
Prítomný bol pán primátor Anton Szabó s manželkou
ako i veriaci zo Švajčiarska

a reformní Židia z Bratislavy.
Bohoslužba bola vedená v
troch jazykoch: slovenskom,
maďarskom, hebrejskom. Spevy i modlitby v podaní evanjelickej farárky, katolíckeho kňaza a reformného rabína v troch
jazykoch priniesli duchovný
zážitok všetkým veriacim.
O spevy sa postaral Ekumenický chrámový zbor, ktorý
spieval po slovensky a Maďarský katolícky spevácky zbor,
ktorý spieval po maďarsky.
Téma tohtoročného stretnutia
bola spojená s nadchádzajúcim 500. výročím reformácie,
ktoré si pripomenieme v októbri. Téma bola o zmierení.

Pripomenuli sme si veľké
zmierenie Pána Boha s nami. Z
tohto zmierenia plynie pre nás
povzbudenie spoločne šíriť
Božie slovo všetkým ľuďom.
Preto sme sa stretli, aby
sme sa na spoločných modlitbách posilnili a povzbudili pri
zvestovaní tejto vzácnej zvesti.
Veriaci (evanjelici, katolíci,
Židia), ktorí zaplnili celý evanjelický chrám vyslovili veľké
uznanie organizátorom tejto
Ekumenickej
Bohoslužby.
Na záver evanjelická farárka Andrea Lukačovská
poďakovala všetkým prítomným za účasť a pozvala všetkých na Agapé do zborovej
miestnosti na občerstvenie.
Po prvýkrát bolo požehnanie kóšer občerstvenia rabínom

Miša Kapustinom v hebrejskom jazyku (žehnal barches
a víno). Kóšer občerstvenie
(hummus, pita, barches, víno,
sladkosti a slané pečivo) bolo
priamo z Izraela. Zabezpečilo
ho občianske združenie ATID.
Ďalšie občerstvenie požehnali evanjelická farárka
Andrea Lukačovská a katolícky kňaz Václav Ďurčo.
Na záver sa evanjelická farárka všetkým veľmi pekne poďakovala za účasť a vyslovila
nádej, že Ekuména má veľký
význam pre všetkých veriacich, ktorí úprimne túžia po
spoločenstve s Pánom Bohom.
Roland LANZ
predseda OZ ATID

Vo sviatočnom očakávaní
Maďarský spevácky zbor
rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie prežíval adventné obdobie veľmi
aktívne. Popritom, že spevom
sprevádzal sväté omše adventného obdobia, našiel si čas aj
na iné činnosti.
4. decembra, po nedeľnej
svätej omši, rozdal mikulášske balíčky prítomným deťom,
pripomenúc si tak svätého Mikuláša, biskupa, ktorý bol medzi ľuďmi obľúbený pre svoju
dobročinnosť.
22. decembra zorganizoval v spoločenskej miestnosti
rímskokatolíckej farnosti pre
žiakov ZŠ Sándora Petőfiho
navštevujúcich hodiny náboženstva, príjemné popoludnie,
kde pri tichej hudbe a malom
občerstvení pripravovali všetci

prítomní – od tých najmenších
až po deviatakov vianočné
ozdoby, ktoré potom zavesili
na obrovský vianočný stromček v kostole.
24. decembra, keď už vrcholili prípravy na najkrajší
sviatok roka, si členovia zboru našli čas, aby poroznášali
betlehemské svetlo lásky do
našich domovov. Poďakovanie
patrí Katke Takácsovej a jej
rodine, rodine Kristínky a Gabiky Herczogových, ako i Marike a Lacimu Szabóovým,
ktorí napriek zlému počasiu
k nám priniesli plameň mieru,
nádeje a spolupatričnosti.
Toto svetlo nech nás nesprevádza iba vo vianočnom
období, ale nech nás vedie celým našim životom.
Mária Pisiová
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Vianočné Sládkovičovo

V rámci „Vianočného
Sládkovičova“ sme si vo štvrtok 15. decembra 2016 vychutnali v Inovatechu sviatočnú atmosféru na Vianočnom
koncerte, úvod ktorého patril

nádhernej skladbe Prelude To
Silence v podaní Štefana Ternóczkeho. Po slávnostnom

príhovore Antona Szabóa,
primátora mesta, nám pohodu pri stromčeku spríjemnili
Anna Pokorná a Katalin Baloghová svojím prednesom.
Igor Bečár, pedagóg ZUŠ, nás
prekvapil opernou áriou Madamina z opery Don Giovany,
Ekumenický spevácky zbor,
ktorý vznikol spojením Evanjelického chrámového zboru
a Katolíckeho chrámového
zboru a Maďarský cirkevný
zbor dotvorili svojím spevom
tú správnu vianočnú atmosféru. Prekvapením večera boli
pedagógovia ZUŠ, ktorí v niekoľkých vstupoch spríjemnili
koncert hrou na klavíri, gitare,
kontrabase, akordeóne a spevom. Diváci ocenili talent Štefana Ternóczkeho, Igora Bečára, Ladislava Bertóka, Mariána
Junga, Gabriela Kudryho a
Michala Matejčíka. Rýchlejšie tempo nasadilo citarové
zoskupenie Dióhej a svojím
vystúpením oživilo program.

Naše stálice: Melinda Srejnerová, Erika Križanová a Denisa Zahorecová nesmeli chýbať
na vianočnom koncerte, aby
svojím spevom potešili všetkých divákov. Najväčší potlesk zožal duet v podaní Damiána Križana a jeho maminy
Eriky. Záver koncertu patril
tradične Tichej noci v štyroch
jazykoch s klavírnym doprovodom. Večerom nás sprevádzali: Erika Križanová a Attila Srejner. Účinkujúcim patrí
srdečná vďaka za nádhernú
atmosféru, ktorú nám navodili
svojimi profesionálnymi výkonmi. Po skončení koncertu
boli všetci prítomní pozvaní v
mene primátora mesta na vianočný punč a cukrovinky.

cigánska, plnený kapustný
list, lokše, klobásy, grilovaný oštiepok a ďalšie dobroty.
Nechýbal vianočný punč a va-

„Vianočné
Sládkovičovo“ pokračovalo v piatok 16.
decembra 2016 vianočnými
trhmi, kde si prišli na svoje
všetci gurmáni. Podávala sa

rené víno. Všetci prítomní si
mohli zakúpiť i vianočné dekorácie vyrobené žiakmi sládkovičovských škôl, pedagógmi i rodičmi, a tým podporiť
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Vianočné Sládkovičovo
konkrétne školy. Sprievodným
programom vianočných trhov
bolo vystúpenie žiakov sládkovičovských škôl, ktorí nám
svojím spevom, tancom, hrou
na hudobných nástrojoch i vinšami spríjemnili čas strávený
na trhoch. Ďakujeme ZŠ K.
Kuffnera, ZŠ S. Petőfiho s
VJM, Špeciálnej ZŠ a ZUŠ za
milý program. V podaní DFS
Zvončeky a FS Zvončekárky
sme si vychutnali vianočné koledy a vinšovačky.

Záver programu vyvrcholil piesňami v podaní Réky
Horváthovej, Ekumenického
chrámového zboru a duetom
Denisy Zahorecovej a Eriky
Križanovej, čo dodalo vianočným trhom tú správnu vianočnú
atmosféru. Ďakujeme všetkým
účinkujúcim i tým, ktorí ich na
program pripravili a prispeli
tak k spríjemneniu atmosféry
na vianočných trhoch.
Zuzana Červenková

Novoročný koncert v Antonius senior centre
Dňa 6.1.2017, keď kresťania na Slovensku i vo svete
slávili sviatok Zjavenia Pána
- Troch kráľov, ktorý patrí k
najstarším kresťanským sviatkom, sa v Antonius senior centre v Sládkovičove uskutočnil
tradičný novoročný koncert.
Profesionálni aj
amatérski
umelci prišli pozdraviť klientov zariadenia už štvrtý rok.
Duchovným slovom sa pri-

hovorila Andrea Lukačovská,
farárka Evanjelického cirkevného zboru v Sládkovičove.
V prvej časti programu vystúpili deti, ktoré pod vedením
Františky Babaríkovej predniesli pásmo vinšov a piesní.
V ďalšom bloku zahrali Peter
Kajan, 1. fagotista Slovenskej filharmónie v Bratislave
na fagote a Martina Kajanová, členka Symfonického

orchestra Slovenského rozhlasu na flaute. Potom nastúpil
Ekumenický spevácky zbor.
Dámy a jeden pán nám krásnym spevom, ktorý bol veľmi
emotívny, ukázali aké krásne
je združovanie ľudí, cirkví, národností...
Vystúpenie detí, krásna
hudba manželov Kajanovcov a zážitkový spev vyvolali
u našich klientov slzy dojatia,
šťastia a vďaky...

Ďakujeme všetkým, ktorí
nám pripravili krásny vstup
do nového roka, ale aj tým,
ktorí nás v roku 2016 navštívili, potešili pekným slovom,
piesňou, tancom, ktorí nezištne podporujú ľudí odkázaných
bývať v sociálnom zariadení...
Ing. Milena Poláková
Antonius senior centrum
Sládkovičovo
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Výročná schôdza MO Csemadoku v Sládkovičove
Dňa 28. januára 2017 sa konala výročná členská schôdza Miestnej organizácie
Csemadoku v Sládkovičove. Zo 194 registrovaných členov sa na schôdzi zišlo 69.
Na začiatku schôdze prítomným zaspieval
žiak ZŠ S. Petőfiho Michael Román, ktorého úžasný spev očaril každého. V jeho
podaní odzneli dve krásne ľudové piesne. Schôdzu otvoril József Major, ktorý
pozdravil prítomných členov, ako i hostí
- Győző Mészárosa a Jenő Görföla. Následne prečítal správu o činnosti MO, ktorú pripravil Rudolf Krommer, zapisovateľ
výboru MO.

Činnosť Csemadoku v roku 2016
v skratke:
23. január – výročná členská schôdza
23. január – divadelné predstavenie
Én és a kisöcsém v podaní budapeštianskeho divadla Budapesti Körúti Színház,
organizované Skupinou mladých/nielen
Csemadokárov (SMnCs).
9. február – pochovávanie basy – fašiangový sprievod od Inovatechu ku starému kultúrnemu domu. Vďaka Senior klubu mohla organizácia pohostiť všetkých
prítomných šiškami.
13. marec – spomienková slávnosť pri
príležitosti 168. výročia revolúcie v roku
1848/1849 vo veľkej sále Inovatechu.
Slávnostný príhovor predniesol primátor
mesta Anton Szabó. Slávnosti sa zúčastnil aj predstaviteľ Maďarského veľvyslanectva v Bratislave. V programe vystúpili
žiaci ZŠ S. Petőfiho a Súkromnej strednej
školy v Sládkovičove.
2.-3. apríl – Charlieho teta – divadelný súbor Hahota sa vo veľkej sále Inovatechu predstavil divákom dva dni za sebou.
Počas dvoch dní sa na predstavení zabávalo a tlieskalo 500 divákov.
9. apríl – III. zabíjačková večera Csemadoku. Ďakujeme Antonovi Szabóovi,
ktorý toto podujatie vymyslel a zasponzoroval, i Ladislavovi Takácsovi za vynikajúce lekváre k palacinkám.
22. apríl – Svet mojimi očami – výstava fotografií Magdalény Mészáros.
23. apríl – 65. výročie založenia
Miestnej organizácie Csemadoku v Slád-

kovičove. V slávnostnom programe vystúpili hudobná skupina Motiva z Budapešti
a folklórny súbor Kincső zo Želiezoviec.
Cenu Csemadoku, udelenú pri tejto príležitosti, obdržali: Edita Frantová, Péter
Katona, Rudolf Krommer, Ladislav Piši
ml. Za najstarších členov Tibora a Julianu
Takácsovcov kvety prevzal ich syn Attila
Takács.
13. máj – Goodbye Charlie – diváci
si mohli pozrieť divadelné predstavenie
budapeštianskeho Gergely Theátra, ktoré
zoranizovala SMnCs.
6. jún – Deň Csemadoku – V programe vystúpili: tanečný súbor ZŠ S. Petőfiho, Folklórny súbor Nádas z Farnej, Folklórny súbor Csallóközi Néptáncegyüttes
z Dunajskej Stredy a Cseh Tamás Band.
21. august – spomienková slávnosť
pri príležitosti sviatku sv. Štefana kráľa
pri pamätnej tabuli, umiestnenej na rímskokatolíckom kostole.
31. august – Rozlúčka s letom, ktorú
organizovala SMnCs. Na párty vystúpili
najúspešnejšie maďarské hudobné skupiny 90-tich rokov: Happy Gang, Desperado, V-Tech (Kefír) a Fiesta (Csordás Tibi).
Najväčšia párty leta – tak to bolo ohlasované a i v skutočnosti to bolo tak! Zavítalo
sem zhruba 1000 návštevníkov. Bola to
prvá príležitosť, keď sa pred Inovatechom
vyberalo vstupné. Diváci sa do hľadiska
dostali cez tri vstupné brány. Za symbolické vstupné 3 eurá dostali pásku na ruku,
ako na ozajstných veľkých festivaloch!
16. september – Marica Grófnő –
opereta v dvoch dejstvách v podaní divadla Budapesti Bulvárszínház. Predstavenie
zabezpečila SMnCs.
14. október – spomienková slávnosť
pri pamätníku na cintoríne – spomínalo sa
na všetkých, ktorí neodpočívajú vo svojej
rodnej zemi.
17. november – Mirandolina, te drága – divadelné predstavenie košického divadla Thália Színház, ktorú organizovala
MO Csemadoku.
26. november – Hahota-bál v priestoroch vysokej školy s hudobnou skupinou
Rondo.
10. december – hudobná rozprávka
pre deti pod názvom Mikuláš a jeho vianočné soby v podaní divadla Budapesti
Fogi Gyermekszínház. Podujatie zorganizovala SMnCs.
Pár viet o vystúpeniach citarovej
skupiny Dióhéj a divadelnej skupiny
Hahota.
Citarová skupina absolvovala v minulom roku 10 vystúpení, nielen v Sládkovičove ale i v zahraničí. Najväčší úspech
dosiahli na folklórnej prehliadke Tavaszi
Szél Vizet Áraszt v Dunajskej Strede a na
oblastnej prehliadke, organizovanej Zvä-

zom maďarských zborov a hudobných
skupín – KÓTA (taktiež v Dunajskej Strede, súťaž organizovaná spoločne s podujatím Tavaszi Szél Vizet Áraszt), kde im
bolo udelené zlaté pásmo.
Divadelný súbor Hahota mal v minulom roku 27 vystúpení s hrou Charlieho
teta. Posledné predstavenie bolo v maďarskom Gerendási. Okrem týchto predstavení speváci súboru vystúpili i na rôznych
iných podujatiach, zapojili sa do súťaže vo
varení na Sládkovičovských kultúrnych
dňoch, v novembri zorganizovali Hahota
bál, ktorý mal u plesajúcich veľký úspech.
Po bohatej správe, doplnenej fotoprezentáciou sa slova ujal Ladislav Piši
ml., ktorý sa v mene SMnCs poďakoval
všetkým sponzorom za minuloročnú podporu. Po jeho príhovore odznela správa o
hospodárení miestnej organizácie, ďalej
sa prítomným prihovoril Győző Mészáros, člen okresného výboru Csemadoku,
po ňom vystúpil predseda MO Alexander Vígh, ktorý hovoril nielen o činnosti
miestnej organizácie, ale poďakoval sa i
Márii Halásovej, riaditeľke ZŠ S.Petőfiho
za vynikajúcu spoluprácu. V diskusii vystúpil Jenő Görföl celoštátny tajomník
Csemadoku, ktorý sa okrem iného
poďakoval za vynikajúcu, aktívnu prácu
miestnej organizácie. V diskusii vystúpila i riaditeľka ZŠ Mária Halásová, ktorá
sa poďakovala za podporu a vynikajúcu
spoluprácu s MO Csemadok. Po diskusii
odzneli známe operetné šlágre v podaní
Viliama Dumanna. Po ňom vystúpila mladá hudobníčka Liliana Saróka z Franej
so zhudobnenými básňami, sprevádzanými hrou na gitare.
Po výročnej schôdzi si zúčastnení
pochutili na pripravenom občerstvení
a v príjemnej debate ukončili toto hodnotné popoludnie.
Z poverenia MO Csemadoku:
Mária Szabóová
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Silvestrovský splav
Bodkou za úspešnou vodáckou sezónou Telovýchovnej jednoty Junior bol 26.
ročník silvestrovského splavu
Malého Dunaja. Za krásneho zimného počasia účastníci
splavili 6 km trasu z Novej
Jelky k areálu vodného mlyna.
Najmladším účastníkom bol
7-ročný Milko Slúka. V cieli
splavu nasledovalo symbolické zamykanie vody Malého
Dunaja a hodnotenie roku
2016, v ktorom sme usporia-

dali viacero vodáckych podujatí – veľkonočný splav Malého Dunaja z Jelky do Sedína,
v júli dva splavy Hrona za
účasti vyše 40 vodákov. Veľkej obľube sa teší každoročný
rodinný splav Malého Dunaja
na konci letných prázdnin. Vodácku sezónu 2017 v TJ Junior
otvoríme tradičným veľkonočným splavom Malého Dunaja
16. apríla 2017.
Pavol Macura

Novoročný stolnotenisový turnaj - Memoriál Emila Dovalovszkého
Turnaj skončil s nasledovnými výsledkami:
Dvojhra registrovaných
hráčov:
1. Lukáš Krupanský
2. Karol Barinka
3. Dominik Gál
Dvojhra
neregistrovaných hráčov:
1. Jaroslav Paszko
2. Viliam Ruman
3. Marek Vígh

Stolnotenisový oddiel Slavoj Sládkovičovo usporiadal
dňa 7.1.2017 novoročný stolnotenisový turnaj Memoriál
Emila Dovalovszkého v Sládkovičove. Turnaja sa zúčastnili
registrovaní i neregistrovaní

hráči väčšinou zo Sládkovičova. Opäť sa potvrdilo, že o
stolný tenis v Sládkovičove je
veľký záujem. Hosťami tohto turnaja boli primátor mesta
Anton Szabó a poslanec MZ
Attila Takács.

Štvorhra:
1. Turcár - Bugyi
2. Vavro - Magyarics
3. Krupanský - Hnátik ml.
Na záver by som sa chcel
poďakovať všetkým sponzorom tohto turnaja, ktorými

boli: Anton Szabó, Attila Takács, Bohuslav Németh, František Ruman, Peter Valo, Roman Matejdes, Viliam Ruman,
Dušan Jalec ml - Pizza X.
Naši hráči nás reprezentovali aj na turnajoch v Nových
Zámkoch, Pezinku, Hlohovci a
vo Veľkých Úľanoch. Najviac
sa našim hráčom darilo na turnaji vo Veľkých Úľanoch, kde
sa uskutočnili Majstrovstvá
kraja v stolnom tenise. Tam
skončil Lukáš Krupanský vo
dvojhre na 2. mieste a dvojica
Lukáš Krupanský a Dominik
Gál obsadila vo štvorhre 2.
miesto.
Bohuslav Németh,
predseda
stolnotenisového oddielu
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O činnosti Skupiny mladých/nielen Csemadokárov
Skupina mladých / nielen Csemadokárov (SM/nCS) neoddychovala ani vo sviatočnom období.
V decembri k nám zavítalo divadlo
Fogi Színház z Budapešti, ktoré prinieslo
krásnu rozprávku pre deti o Mikulášovi
a soboch. Z rozprávky sa deti dozvedeli,
ako sa z malého, nesmelého soba Rudolfa s červeným nosom stal vodca sobov po
tom, ako si ho všimol Mikuláš a požiadal
ho, aby viedol jeho sane.
Vstupné bolo symbolické, pretože tento program bol darčekom pre naše deti.
Veľkú sálu Inovatechu zaplnili veselé deti,
ktoré po predstavení dostali od Mikuláša
i darčeky. Tu by sme sa chceli poďakovať
pánovi primátorovi, ktorý podporil naše
podujatie a vďaka tomu dostalo každé dieťa k predstaveniu i sladký darček.
Január a nový rok sme začali operetným večerom. Veľká sála Inovatechu
snáď ešte nikdy nebola takto zaplnená.
Plné boli nielen hľadisko a balkón, ale
i rezervné sedadlá pridané do každého
radu. Niet sa čomu diviť, pretože zaspievať nám prišli umelci budapešianskeho
divadla Operettszínház - Marika Oszvald,
Dóra Szinetár, Szilveszter P. Szabó a Károly Peller. Vypočuť si prekrásne melódie
v podaní známych spevákov bolo pre všetkých obrovským zážitkom.
Aj v novom roku chystáme viaceré divadelné predstavenia s vynikajúcimi ma-

ďarskými umelcami. Na jar to budú dve,
žánrovo odlišné divadelné predstavenia,
samozrejme nebude chýbať ani rozlúčka
s letom 31. augusta, na ktorej sa už intenzívne pracuje. Môžem vám prezradiť iba
toľko, že to bude v znamení stretnutia generácií.
Ďakujem všetkým, ktorí nás v našej
práci podporujú a srdečne pozývame našich divákov aj na tohtoročné podujatia!
V mene SM/nCS
Attila Srejner

Spoločenská kronika
k 1. 2. 2017
Zosobášili sa:
József Dienes /Tatabánya , MR/
a Adriana Farkašová /Sládkovičovo/
Narodili sa:
Rebeka Foldinová,
Patrik Horváth,
Markus Kompuš,
Svetlana Danišová,
Diana Nagyová,
Sára Reindlová,
Denisa Petrovičová,
Jozef Bihary,
Samuel Fodor
Navždy nás opustili:
Viliam Madunický /73/ - 8.12.2016,
Helena Csóková /80/ - 19. 12. 2016,
Martin Pleško /92/ - 21.12.2016,
Vincent Zárecký /41/ - 8.1.2017,
Tibor Reindl /65/ - 11.1.2017,
Alžbeta Majová /73/ - 17.1.2017,
Ľudovít Ruman /81/ - 26.1.2017
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Spomíname
S hlbokým zármutkom v srdci spomíname
na Júliusa Lancza, ktorý nás navždy opustil
pred 15 rokmi dňa 11. januára 2002.
Manželka, dcéra s rodinou a syn s
manželkou
„More lásky si so sebou vzal,
hory bolesti zanechal,
prázdno je tam, kde znel tvoj hlas,
spomienka na teba zostáva v nás.“
Dňa 25. januára 2017 sme si so zármutkom
v srdci pripomenuli 15. výročie úmrtia nášho
milovaného Kristiána Hollósyho.
S láskou spomína rodina.
„Jediné srdce na svete sme mali, čo
dokázalo nás milovať, aj keby láskou
vzbudiť sme ho chceli, neozve sa už
viackrát. Odišlo, zmĺklo, išlo spať.“
So zármutkom v srdci spomíname na nášho
milovaného otca Zoltána Hollósyho
pri príležitosti 3. výročia jeho úmrtia.
Spomienka na teba nikdy nevymizne zo
sŕdc tých, ktorí ťa milovali. Smútiaca rodina
Dňa 12.2.2017 uplynulo 20 rokov, čo nás
navždy opustil náš milovaný otec
Ján Audi.
S úctou spomínajú dcéry a synovia s
rodinami.
S láskou a úctou si pripomíname 5. výročie
úmrtia manželky, mamky a babky
Alžbety Audiovej,
ktorá nás navždy opustila 8.2.2012.
Manžel, dcéry a syn s rodinami
Dňa 20. februára 2017 uplynie šesť rokov,
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.
„Stále je ťažko a smutno nám všetkým.
Nič už nie je také, ako bolo predtým.
Všade okolo chýba aj po 10 rokoch tvoj
hlas. Mala si rada život, my teba a ty nás.
Skromná a láskavá si bola vo svojom živote
a veľká vo svojej láske a dobrote.
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal
rád, nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojim tokom plynie, krásna
spomienka na teba nikdy nepominie.“
Dňa 21.2.2017 uplynie smutných 10 rokov,
kedy nás navždy opustila naša milovaná
mamička, babička a prababička
Gizela Víghová, rodená Kovácsová zo
Sládkovičova.
S láskou spomína dcéra Edita s celou
rodinou a za tichú spomienku ostatným zo
srdca ďakuje.

S láskou v srdci si pripomíname 10. výročie
úmrtia našej mamy, babky a prababky
Márie Sántaiovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
Deti Mária, Michal a Milena s rodinami
S úctou a láskou spomíname na milovanú
mamu a starú mamu Helenu Lakatošovú,
ktorá nás 16. januára 2001 navždy opustila.
Jej pamiatku si v srdci navždy zachováme.
Smútiaca rodina
S hlbokým zármutkom v srdci spomíname
na Máriu Kormányovú,
ktorá nás navždy opustila pred 15 rokmi dňa
13. februára 2002.
Synovia a dcéry s rodinami
„Mama. to slovo je cennejšie ako hocijaké
iné na svete.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri tebe každý deň.“
S láskou spomíname na drahú mamu, babku
a prababku Máriu Hollósyovú, ktorá nás
opustila pred desiatimi rokmi, dňa 20. februára
2007. S láskou spomína dcéra s rodinou.

XII. Mestský ples
20. januára 2017 sme v Sládkovičove
otvorili plesovú sezónu XII. Mestským
plesom, ktorý sa tradične konal v hoteli
Tevel.
Úvod patril páru Nine a Máriovi a ich
rytmickej salse a bachate. Po slávnostnom príhovore a prípitku primátora mesta
Antona Szabóa nám plesovú atmosféru
navodili štandardné tance v podaní páru
Tanečnej školy Viva z Nových Zámkov.
Večerom nás sprevádzali Edita Kyselová
a Attila Srejner. O hudobnú produkciu sa
postarala skupina Best zo Šiah. O polnoci
prišla na rad tombola s množstvom hodnotných cien od našich sponzorov, začo
im patrí veľká vďaka.
Zuzana Červenková

