ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
informačný spravodaj

XXV. ročník č. 5/2017 vydáva mesto Sládkovičovo

Projekty mesta
Zvýšenie kapacity materskej školy na
sídlisku Budovateľská
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako
Riadiaci orgán schválilo žiadosť mesta
Sládkovičovo o nenávratný finančný príspevok a naše mesto získalo dotáciu na
projekt „Zvýšenie kapacity materskej školy na sídlisku Budovateľská“ vo výške
284 770 eur. Celkový rozpočet tejto stavby
je 360 806 eur, z toho oprávnené náklady sú
vo výške 299 758 eur. Rozdiel dofinancuje miestna samospráva z vlastných zdrojov.
Výška oprávnených nákladov bola určená
podľa počtu novovytvorených miest v materskej škole.
Hlavným cieľom projektu je predovšetkým skvalitnenie a rozšírenie infraštruktúry
materskej školy v meste Sládkovičovo, ktorá
je nevyhnutná pre zvýšenie zaškolenosti detí
vo veku 3-5 rokov, ako i uspokojenie dopytu po kapacitách predškolských zariadení
v meste a v jeho okolí.
Čiastkovými cieľmi projektu sú nasledovné ciele:
• rozšírenie existujúcej kapacity MŠ o 2
triedy (30 miest),
• vytvorenie podmienok pre integráciu detí
so špeciálnymi vzdelávacími a výchovnými potrebami (inkluzívne vzdelávanie,)
• zvýšenie kvality predprimárneho vzdelávania.
Ciele projektu naplníme prostredníctvom
troch hlavných aktivít:
• prístavba objektu a rekonštrukcia existujúcej časti,
• rekonštrukcia areálu s doplnením prvkov inkluzívneho vzdelávania a zelenej
infraštruktúry,
• obstaranie materiálno-technického zabezpečenia, konkrétne interiérové vybavenie, vzdelávacie pomôcky, vrátane špeciálnych pomôcok pre deti so špeciálnymi
potrebami.
V súčasnosti je v materských školách
v našom meste umiestnených 141 detí, pričom kapacita predškolských zariadení je stále

nepostačujúca. Po realizácii projektu „Zvýšenie kapacity materskej školy na sídlisku
Budovateľská“ budú vytvorené podmienky
na umiestnenie 30 detí v krásnych nových
priestoroch a zároveň bude v našom meste
zvýšená hrubá zaškolenosť detí vo veku od
3 – 5 rokov.
Ostatné budovy materských škôl v meste, najmä budova na Fučíkovej ulici, sú zastaralé a vyžadujú si rekonštrukciu, rovnako
aj materská škola na Abrahámskej ceste, rekonštrukciu ktorej mesto v blízkej budúcnosti
taktiež plánuje zrealizovať.
Rekonštrukcia vnútrobloku
Sídliska J. Dalloša v Sládkovičove
Mesto Sládkovičovo koncom septembra
2017 odovzdalo žiadosť na získanie nenávratných finančných prostriedkov (NFP) na
stavbu „Rekonštrukcia vnútrobloku Sídliska
J. Dalloša v Sládkovičove“.
Počas výstavby sídliska J. Dalloša boli
nedostatočne postavené miestne komunikácie i chodníky pre peších. Počet garáží a
parkovacích plôch je už v súčasnosti nepostačujúci. Žiaľ, výzva na získanie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu
vnútrobloku nebola zameraná na riešenie tejto problematiky. Predmetom projektu rekonštrukcie vnútrobloku je sanácia existujúcich
spevnených plôch chodníkov, návrh nových
chodníkov, doplnenie a regenerácia výsadby
zelene a trávnatých plôch, vybavenie vnútrobloku absentujúcim mobiliárom a hernými
prvkami pre deti, mládež a seniorov.
Rekonštrukcia chodníkov pozostáva z
rozobratia súčasných, značne porušených
asfaltových chodníkov a vybudovanie nových chodníkov zo zámkovej dlažby. Plocha rekonštruovaných chodníkov bude
1 637,40 m2. Nové chodníky zo zámkovej dlažby sú navrhnuté ako prepojenie
plánovaných ihrísk so súčasnými chodníkmi. Plocha nových chodníkov bude
26,90 m2 Novovybudované 4 ihriská budú
mať celkovú pôdorysnú plochu 521,92 m2.
(pokračovanie na str. 2)

POZVÁNKY
21.10. 2017 o 12.00 hod.
v Rímsko-katolíckom kostole

Stretnutie maďarských
cirkevných speváckych zborov
27.10.2017 o 18.00 hod. pri ZŠ
K. Kuffnera, cez mesto k Inovatechu

Lampiónový sprievod

1.11.2017 v Dome smútku
o 16.00 hod. - Pamiatka zosnulých

k ucteniu 10. výročia úmrtia
o 17.00 hod. - Pamiatka zosnulých
k ucteniu 5. výročia úmrtia

7.11.2017 o 19.00 hod. v Inovatechu
komédia Tri letušky v Paríži
Vstupné: 17,- eur (balkón 16,- eur)
11.11.2017 o 19.00 hod. v jedálni VŠ

III. Rodičovský ples
ZŠ s MŠ K. Kuffnera

Vstupné: 17,- eur

18.11.2017 o 19.00 hod. v jedálni VŠ

Hahota bál

Vstupné: 20,- eur
2.12.2017 o 10.00 hod. v Inovatechu
detské predstavenie

Smejko a Tanculienka

Vstupné: 8,- eur
predaj vstupeniek cez Ticketportal
2.12.2017 o 11.15 hod. pred Inovatechom

Stretnutie s Mikulášom

2.12.2017 o 19.00 hod. v Inovatechu
komédia Rodinný prievan
Vstupné: 13,- eur
8.12.2017 o 18.00 hod. v Inovatechu
vianočný koncert Budapest bár
Vstupné: 17,- eur
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Rekonštrukcia vnútrobloku Sídl. J. Dalloša
(pokračovanie zo str. 1)
Verejná zeleň je navrhnutá ako zatrávnenie verejných priestranstiev vrátane vysadenia kríkov a stromov, pričom plánovaná
plocha verejnej zelene je 7 036,00 m2.
Predmetom projektu je aj vybudovanie
mobiliáru (lavičky, smetné nádoby) ako
súčasť verejných plôch.
Areál vnútrobloku je zameraný na
ihriská pre deti vo vekovej skupine 2-5
a 5-12 rokov, pre adolescentov a s cvičebnou zostavou pre seniorov, čomu je
prispôsobený výber jednotlivých herných
prvkov. Projekt rieši štyri herné plochy
vnútrobloku, ktoré dopĺňa prvkami parkového sedenia.
Ak bude tento projekt úspešný, mesto
Sládkovičovo jeho realizáciou dosiahne a
zabezpečí kvalitnú občiansku infraštruktúru sídliska. Navrhovanou kombináciou
dizajnových a herných priestorových prvkov, parkového mobiliáru, výtvarne prepracovaných herných plôch, asanovaných
chodníkov a novej úpravy zelene by došlo
k výraznému zvýšeniu nielen funkčnej,
ale aj estetickej kvality obytného prostredia sídliska J. Dalloša.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

VÝZVA na splnenie
daňovej povinnosti
Mesto Sládkovičovo
VYZÝVA
všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ
neuhradili miestne dane (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie
a miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady) za
rok 2017 a predchádzajúce roky, aby si
túto povinnosť splnili
do 1. novembra 2017.
Po danom termíne bude mesto vymáhať tieto nedoplatky prostredníctvom
exekúcie.
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26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove, 9. 8. 2017
Rokovanie 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril
a viedol primátor mesta Ing. Anton Szabó, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Poslanci vzali na vedomie:
• Správu o kontrole plnenia uznesení
Mestského zastupiteľstva
• Správu o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 57/2007 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
• Správu o výsledku kontroly pokladničnej hotovosti na Mestskom úrade
Sládkovičovo.
• Správu o výsledku kontroly zákonnosti hospodárenia Základnej školy
s materskou školou Sándora Pethőfiho
s vyučovacím jazykom maďarským,
Poslanci schválili:
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Sládkovičovo č. 98/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných
priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom
iných médií v čase volebnej kampane
na území mesta Sládkovičovo
• 3. úpravu rozpočtu mesta Sládkovičovo roku 2017 - navýšenie príjmovej aj
výdavkovej časti o 95 200,- eur
• Návrh Koncepcie a rozvoja Informačných systémov /KRIS/ mesta Sládkovičovo
• Podmienky Obchodnej verejnej súťaže na prenájom domu smútku v Sládkovičove a o najvýhodnejší návrh na
uzavretie zmluvy na prevádzkovanie
pohrebnej služby a pohrebiska v meste
Sládkovičovo od 01.01.2018 na dobu
5 rokov za ekonomicky najvýhodnejších podmienok. Uchádzači môžu
svoje súťažné návrhy podávať na
mestský úrad najneskôr do 31.10.2017
do 10.00 hod. Podmienky obchodnej
verejnej súťaže sú zverejnené na we-

Peňažný príspevok pre dôchodcov
Mesto Sládkovičovo ani tento rok nezabudlo na starých občanov nášho mesta a
tak ako každý rok, aj v roku 2017 im chce
prispieť malou výpomocou k blížiacim
sa sviatkom. Prosíme dôchodcov nášho
mesta, ktorí v roku 2017 dovŕšia 70 rokov
svojho života a starších, aby sa od 20. do
24. novembra 2017 prihlásili v pokladni mestského úradu, kde si môžu prevziať
peňažný príspevok. Platí to pre občanov

s trvalým pobytom v Sládkovičove do
31.12.2015.
Je potrebné preukázať sa občianskym
preukazom. Kto si zo zdravotných dôvodov nemôže prevziať peniaze, môže tak
urobiť ním poverená osoba. Aj v tomto
prípade je potrebný občiansky preukaz
dôchodcu.
Mgr. Silvia Michaleková

bovej stránke mesta ako i na úradnej
tabuli mesta Sládkovičovo.
• Predĺženie nájomnej a mandátnej
zmluvy s Mgr. Euridikou Himpánovou – SONÁTA, Mostová 295 od
01.10.2017 do 31.12.2017 za rovnakých podmienok, ako je uvedené a dohodnuté v nájomnej zmluve č.5/2012
a Mandátnej zmluve č.1/2012 v znení
platných dodatkov.
Diskusia
Primátor mesta informoval prítomných o pripravovanom zámere vybudovať miestnu zbernú komunikáciu pre
Priemyselný park Juh, na realizácii ktorej sa bude podieľať mesto a podnikatelia, ktorí v tejto lokalite podnikajú.
Poslanec Ing. Doval sa informoval,
či mesto rokovalo vo veci zabezpečenia
nápravy využívania športového letiska.
Primátor mesta zodpovedal, že zástupca
primátora bude rokovať s majiteľom letiska, a následne aj s vlastníkmi pozemkov na letisku.
Primátor mesta informoval o výsledku verejného obstarávania na realizáciu
opravy cesty na ul. Z. Kodálya.
Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó
poďakoval všetkým prítomným za ich
účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva a 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove ukončil.
Mgr. Katarína Štefunková
prednostka MÚ Sládkovičovo

Zberný dvor
Oznamujeme občanom, že od 1. novembra 2017 platia pre zberný dvor otváracie hodiny zimnej sezóny:

Po- Pi: 7.00 - 15.30 hod.
So:
7.00 - 12.00 hod.
Technické služby Sládkovičovo
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Zo života Spojenej školy - ZŠ s MŠ K. Kuffnera

V piatok 29. septembra sa
v Inovatechu konala významná udalosť „ Pasovanie prvákov“.
Na úvod sa prváčikom prihovorila pani riaditeľka PaedDr. Slávka Kramárová. Naši
najmenší si pripravili pre svojich rodičov a všetkých zúčastnených pekný program plný
básničiek, pesničiek a tancov,
ktorý s nimi nacvičili triedne
učiteľky Mgr. Klára Nagyová
a Bc. Renáta Kopáčiková. Po
programe a zložení slávnostného sľubu ich kráľovná a kráľ
Pasovák slávnostne pasovali
za riadnych žiakov našej školy.
Deti odchádzali s hrdosťou
a peknými spomienkami na
toto vydarené podujatie. Našim malým prvákom želáme
veľa úspechov v škole, aby sa
im žiacke knižky napĺňali iba
jednotkami.

4.septembra sa začal nový
školský rok. Pani riaditeľka
PaedDr. Slávka Kramárová
a a pán primátor Ing. An-

ton Szabó slávnostne otvorili školský rok 2017/2018. Vo
svojich príhovoroch privítali
žiakov, učiteľov a rodičov
a popriali im veľa zdravia, síl
a energie v práci.
6. septembra žiaci deviateho ročníka navštívili Národnú
radu SR. Oboznámili sa s históriou vzniku NR, spoznali
štátne symboly, prehliadli si
obrazy akad. maliara Brunovského. V zasadacej sále parlamentu sa dozvedeli o činnosti poslancov. V ten deň
mali poslanci zasadnutie a so
žiakmi sa o svoje skúsenosti
podelili poslanci NR SR Magdaléna Kuciaňová, Karol Farkašovský a Anton Hrnko.
22. septembra sa naša škola zapojila do verejnej zbierky
Biela pastelka 2017, ktorej
cieľom je pomoc nevidiacim a
slabozrakým ľuďom. Zbierku
organizuje Únia nevidiacich

a slabozrakých Slovenska
(ÚNSS) od roku 2002 a patrí
medzi 10 najväčších verejných
zbierok.

26.septembra sa naši piataci zúčastnili exkurzie na
Slavín, kde si uctili pamiatku

padlých hrdinov druhej svetovej vojny.
Vedenie školy

Otvorenie novej materskej školy
na sídlisku J. Dalloša

Slávnostné otvorenie novej materskej školy na sídlisku Jána Dalloša sa uskutočnilo 4.9.2017 za prítomnosti
primátora mesta Ing. Antona
Szabóa, prednostky MsÚ Mgr.
Kataríny Štefunkovej, vedúcej
odboru vnútornej správy, Ing.
Márie Gubíniovej, riaditeľky
Spojenej školy v Sládkovičove, PaedDr. Slávky Kramárovej, zástupkyne riaditeľky pre
MŠ, PaedDr. Anety Mikešovej, detí a personálu MŠ.
Pošepkal mi dneska škriatok, že má škôlka dneska sviatok. Otvoria sa nové triedy,
privítame nové deti...recitovala Anabelka Bednárová.
Počas slávnostného otvorenia boli deti obdarované
malými darčekmi a nechýbal
ani prípitok detským šampanským.

Predprimárne vzdelávanie
sa bude uskutočňovať v účelových priestoroch, kde môžu
deti prežívať pocit uspokojenia z hier a rôznych aktivít.
Vám všetkým ďakujeme za
to, že ste sa pričinili o to, aby
ste umožnili deťom prežívať
detstvo v priestoroch, ktoré si
zaslúžia.
Prajeme si teda zdravia, šťastia hromadu a spolu
s vami, vždycky dobrú náladu.
Týmto posledným veršíkom Anabelka povedala všetko to, čo by sme si želali.
„Všetko závisí od začiatku.
Ako sa položia základy, tak ide
potom všetko.“
J.A. Komenský
Mária Matlohová

4 ŠKOLY

ŽS 5/2017

Zo školskej kroniky ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s VJM
Žiaci ZŠ S. Petőfiho oddýchnutí a plní síl dňa 4. septembra 2017 zasadli do školských lavíc a pustili sa do
práce. Školský rok 2017/2018
slávnostne otvorila p. Mária
Halásová, riaditeľka školy
a Anton Szabó, primátor mesta, ktorí deťom i pedagógom
popriali veľa zdravia, výdrže a
dobrých známok.
7. septembra sa žiaci zúčastnili v rámci netradičných
hodín dejepisu na prednáške
docenta Attilu Simona v Inovatechu. Prednáška mala názov „Osud židov Južného
Slovenska medzi Trianonom
a Auschwitzom“. Prednáška
ponúkla žiakom množstvo informácií, deti so záujmom sledovali prednášku o hrôzostrašných chvíľach dejín, kedy boli
židia vylúčení zo spoločnosti,
utláčaní, poznačení a odsúdení.

9. septembra 2017 pri príležitosti 40. výročia založenia
Klubu seniorov v Sládkovičove sa žiaci Dóra Mayer, Michel
Román, Linda Kuki a Laura
Szilágyi zúčastnili slávnosti,
na ktorej prítomným seniorom
zarecitovali i zaspievali.
11. septembra sme mali
opäť netradičnú hodinu dejepisu. Prednášajúcim bol Mgr.
Roland Lanz, ktorý sa svojou
prednáškou o „Vládnom nariadení o živote židov“ snažil
priblížiť hrôzostrašné, bezvýchodiskové obdobie tejto komunity.
18.-19. septembra sme mali
tradičný jesenný zber papiera.
18. septembra si žiaci 1.- 9.
ročníka pozreli výstavu ovocia
a zeleniny v Inovatechu.
20. septembra si žiaci 9.
ročníka vypočuli prednášku
Józsefa Poóra o živote Františka II. Rákócziho

8. septembra tí, ktorí v minulom školskom roku nazbierali viac než 80 kg papiera,
strávili jeden príjemný deň na
Vincovom lese, kde si užili
ešte posledné tohtoročné letné,
slnečné počasie.

22. septembra si žiaci
druhého stupňa v budove Inovatechu pozreli výstavu Obraz
nepriateľa, na ktorej si utvorili
presný obraz o tom, prečo boli
židia považovaní za nepriateľov, akými spôsobmi sa ich
snažili zničiť, zabiť....

23. septembra boli členovia
bábkarského súboru Diócska
v maďarskom Nyergesújfalu.
25. septembra si žiaci 9.

ročníka boli pozrieť vodné dielo na Kaskádach pri Galante.
Mgr. Katalin Balogh

70 rokov od založenia
Strednej školy v Sládkovičove
Už iba pamätníci si spomenú, že 1. septembra 1947
vznikla Štátna meštianska škola, kedy sa začalo aj vyučovanie. Slávnostné otvorenie bolo
21. septembra 1947 za prítomnosti povereníka školstva Laca
Novomeského a jeho zástupcu
Dr. Ondreja Pavlíka.
V tom období bol tzv. prvý
stupeň Štátna ľudová škola
s ročníkmi 1. - 8., ktorá bola
otvorená po skončení vojny od
15. mája 1945. Bolo veľkým
úspechom, že vznikla meštianska škola, lebo zo štátnej
ľudovej školy mohli postúpiť
bez doplnkových skúšok žiaci
iba na učňovské školy.
Ak sa trošku pozrieme
do histórie škôl v Diószegu Sládkovičove, dozvieme sa, že
od 19. storočia tu bolo viacero
škôl a to maďarská, nemecká,
židovská a od roku 1923 aj slovenská škola. Žiaľ, tieto školy
postupne zanikali a zostala iba
škola s vyučovacím jazykom
maďarským. Po 2. svetovej
vojne vláda ČSR rozhodla, že
na Slovensku budú iba školy s
vyučovacím jazykom slovenským. Táto situácia sa zlepšila,
keď v roku 1950 bola zriadená
národná škola s vyučovacím
jazykom maďarským, čím
bolo učinené zadosť rodičom i
žiakom maďarskej národnosti.
V organizácii oboch škôl
prišlo v r. 1953 k spojeniu národnej a strednej školy a bola

uzákonená 8 ročná školská dochádzka v Osemročnej strednej škole. V roku 1959 bola
ďalšia reorganizácia vytvorením Základnej deväťročnej
školy.
Za tie roky riadili slovenskú školu v medzivojnovom
období Alexander Čederle,
Dezider Uhrín, Vojtech Brinza, Milan Neštiak, Gejza Tallo a od r. 1947 Augustín Naďovič, Pavol Pelech, Andrej
Vigh, František Patek, Alica
Dömötörová, Júlia Mináriková, Božena Krullová, Adriana
Farkašová a v súčasnosti Slávka Kramárová. Vyučovalo tu
viac ako 300 učiteľov.
Meštianska škola bola neskôr premenovaná na Strednú
školu. Na začiatku boli vytvorené 3 prvé a 1 druhá trieda s
vysokým počtom žiakov. Vyučovalo sa v dnešnej materskej
škole na Fučíkovej ulici. Škola
mala veľmi dobrú úroveň o
čom svedčia desiatky vysokoškolsky vzdelaných žiakov ale
i absolventov stredných škôl,
ktorí našli uplatnenie na rôznych vysokých postoch.
Záverom chcem popriať
Združenej škole Karola Kuffnera, aby sa jej žiakom darilo
aspoň tak, ako prvým absolventom Strednej školy v Sládkovičove.
Alica Dömötörová
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Vrchol sezóny: Výstava ovocia a zeleniny
Dňa 16.9. – 17.9.2017 MO SZZ v
Sládkovičove tradične zorganizovala
v Inovatechu výstavu ovocia a zeleniny. Svoje výpestky tu mohli prezentovať
všetci občania Sládkovičova, Malej Mače
a Nového Dvora.
Výstavy sa zúčastnilo 24 vystavovateľov so 118 exponátmi. V priebehu soboty
a nedele navštívilo výstavu 199 občanov
a v pondelok doobeda 56 škôlkarov a žiakov našich škôl. Vystavované exponáty
boli hodnotené návštevníkmi hlasovacími lístkami a na základe týchto hlasov
boli vyhodnotení a ocenení vystavovatelia
s najkrajšími exponátmi.

zabezpečenie výstavy, vedeniu a pracovníkom Inovatechu za pomoc a poskytnutie priestorov na výstavu ako aj vedeniu
a pracovníkom Technických služieb za
poskytnutie a prípravu stolov na exponáty.
Pevne verím, že výstava splnila svoj cieľ
a všetkým vám prajeme pevné zdravie
a úspešný záhradkársky rok 2018.
					
Ján Németh
Predseda MO SZZ Sládkovičovo

Lampiónový sprievod
Vyhlasujeme Súťaž o najkrajšiu halloweensku tekvicu. Svoje výtvory môžete nosiť do Inovatechu do 26.10.2017.
Najkrajšie odmeníme po Lampiónovom
sprievode, na ktorý vás pozývame dňa
27.10.2017 o 18.00 hod. Začne pri ZŠ K.
Kuffnera, bude pokračovať mestom a skončí pred Inovatechom vyhodnotením súťaže
a diskotékou.
Zuzana Červenková

Kategória ovocie a zelenina:
I.cena - Ondrej Vician, Malá Mača Zimná kapusta č.49
II.cena - Martinko Feješ, Sládkovičovo - Hrozno biele č.9
III.cena - František Tomášik, Sládkovičovo - Hruška Williamsova č. 8
IV. cena - Pavol Doval, Sládkovičovo
- Rajčina Jerguš a petržlen č. 43
Kategória dekorácia:
I.cena - Špeciálna základná škola
Sládkovičovo - Ťahali repu, ťahali č. 58
II.cena - Nogova Darina, Sládkovičovo - Mňau zátišie č. 59
III.cena - Tibor Mačali, Sládkovičovo - Ročné obdobie č. 16
IV.cena - Benedek Šárkány, Malá
Mača - Filipko stráži hrozno č. 35

V mene výboru SZZ Sládkovičovo mi
dovoľte zablahoželať oceneným vystavovateľom, poďakovať všetkým vystavovateľom ako aj návštevníkom za účasť na
výstave, p. Košťányiovej, p. Kirpálovi,
p. Feješovej, p. Kubicovej, p. Františkovi
Némethovi za aktívnu účasť pri príprave
a priebehu výstavy, MsÚ Sládkovičovo
za finančný príspevok na organizačné

UPOZORNENIE
- na zákaz pálenia v záhrade
Mestská polícia zaznamenala niekoľko prehreškov, a to spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a
ostatného odpadu zo záhrad a domácností,
ktoré je zakázané a škodlivé. Tento zákaz
upravuje zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o
odpadoch v znení neskorších predpisov,
zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník)
v znení neskorších predpisov a VZN č.
44/2004. Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie
zdraviu škodlivé látky.
Ak niečo také vidíte, treba volať mestskú políciu, prípadne štátnu políciu. Po
zaevidovaní podnetu hliadka mestskej
polície okamžite vyráža na miesto, kde situáciu preverí. Príslušník MP môže uložiť
blokovú pokutu 33,- eur.
Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje vypaľovanie trávy pod hrozbou vysokých sankcií. Právnickým osobám zaň
hrozí pokuta až do výšky 16 596,- eur, fyzickým do výšky 331,- eur.
Mestská polícia

III. Rodičovský ples
ZŠ s MŠ K. Kuffnera
Srdečne vás pozývame na III. Rodičovský ples ZŠ s MŠ K. Kuffnera dňa 11. novembra 2017 o 19.00 hod. do jedálne VŠ. Svojou
účasťou podporíte školu a to, že sa pritom
zabavíte bude príjemným bonusom k tomu.
Združenie rodičov
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Pietny akt - kladenie vencov
Obyvatelia nášho mesta si
pripomenuli 73. výročie SNP
pietnym aktom kladenia vencov
pri pamätných tabuliach na starom kultúrnom dome. V úvode
otvorenia slávnosti predniesla
Veronika Flaškárová báseň od
Karola Pavlíka „Pod Kráľovou
koľou“ v slovenčine a Balogh
Katalin báseň „Glória“ od Reményik Sándora v maďarskom
jazyku.
Poslanec Mestského zastupiteľstva pán PhDr. Attila Takács
otvoril slávnosť privítaním občanov na čele s pánom primátorom Ing. Antonom Szabóom
a čestného hosťa predsedu Oblastného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov pána Ing.
Jozefa Janského, ktorý v úvodnom vystúpení uviedol, že 29.
august 1944 vyhlásením SNP
urýchlil fakt, že slovenské hranice prekročili nemecké okupačné
vojská, ktoré v ťažkých bojoch
SNP potlačili a Slováci s ostatnými národnosťami ostali bojovať partizánskym spôsobom.

Primátor mesta pán Ing.
Anton Szabó vo svojom slávnostnom príhovore poukázal na
nutnosť pripomínať si dejiny
Slovenska, nezabudnúť na ťažko vybojovanú slobodu a nedovoliť, aby fašistické organizácie
narušovali pokojný život v našej
vlasti. Kládol dôraz na spolunažívanie všetkých národov a ná-

rodností a uctievanie významných dejinných udalostí. Tento
príhovor pán primátor predniesol aj v maďarskom jazyku.
Po príhovoroch pánov Janského a Szabóa za Pochodu padlých revolucionárov zástupcovia
mesta pod vedením primátora
Ing. Antona Szabóa položili
pietny veniec k ucteniu hrdinov

SNP. Nasledovali ich zástupcovia Mestskej organizácie KSS a
Mestského klubu Národnej koalície.
Zarážajúce je, že ostané
politické strany v našom meste
odignorovali tento pietny akt
položením vlastného venca.
Arpád Dömötör

Október mesiac úcty k starším
„Človek je krásny nielen
vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára
sa v hovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý. Človek
je krásny vtedy, keď ho ľudia
mali radi“, hovorí jedna ľudová múdrosť.

Prišla jeseň a s ňou mesiac
úcty k starším. Mesiac október
sa v ANTONIUS senior centre
nesie vo sviatočnom jesennom
duchu, ale aj v duchu dobrej
nálady, spevu, tanca a spomínaním na časy mladosti.
Aj tento október prišli medzi
nás žiaci a žiačky Spojenej
školy – Základnej umeleckej
školy v Sládkovičove a žiaci

zo Základnej školy s materskou školou Sándora Petöfiho
s vyučovacím jazykom maďarským. Pripravili si krásny
a zaujímavý kultúrny program.
Zaspievali piesne, ktoré klientom pripomenuli mladé roky,
zatancovali ľudové tance, zahrali na hudobných nástrojoch.
K slávnostným chvíľam sme
pripravili posedenie pri čaji

a sladkých koláčikoch.
Tak ako v každom mesiaci, aj v októbri sme pripravili
v zariadení bohatý program.
Premietali sme si filmy pre
pamätníkov, gratulovali sme
októbrovým oslávencom, zúčastnili sme sa stretnutia seniorov, ktoré pripravil MsÚ
Sládkovičovo pre občanov
mesta. Okrem každodenných
aktivít sme si pripomenuli deň
stromov, za pekného počasia
sme si urobili tanečno-pohybovú terapiu v našej okrasnej
záhrade.
Ďakujeme žiakom a ich
pedagógom vyššie uvedených
škôl za ich snahu a úsilie spestriť nám naše chvíle. Ďakujeme
mestu, organizáciám a obyvateľom, ktorí na nás myslia,
pozývajú nás, navštevujú nás,
či inak podporujú a skrášľujú
náš život......
				
ANTONIUS
senior centrum
v Sládkovičove
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Vatra ústavy
Dňa 1.9.2017 sme si pripomenuli 25.
výročie prijatia Ústavy SR. Pri príležitosti
Dňa ústavy primátor nášho mesta tradične
zapaľuje Vatru ústavy a nebolo tomu inak
ani tohto roku. V úvodnom kultúrnom
programe sa nám predstavila Folklórna
skupina Dudváh z Križovian nad Váhom
ľudovými piesňami a pásmom Začepčenie
nevesty a dobre známy citarový súbor Diohéj. Aj keď bolo počasie nevyspytateľné a
počas úvodného kultúrneho programu pršalo, neskôr sa umúdrilo a vatru sa podarilo zapáliť. Primátorovi mesta, Antonovi
Szabóovi pri tom tradične pomáhali malí
pomocníci. Atmosféru pri vatre dotvorili
ľudové piesne v podaní FS Dudváh. Zvyšok večera prítomným spríjemnila country
skupina Freeband.
Zuzana Červenková

Memoriál Kolomana Slimáka

V dňoch 23. a 24. septembra 2017 sa
v areáli Termálneho kúpaliska Vincov
les konal XXI. ročník Medzinárodných

všestranných majstrovstiev SR stavačov Memoriál Kolomana Slimáka s udeľovaním titulov CACIT (Medzinárodný šampión práce) a CACT (Slovenský šampión
práce) pod záštitou ústredia Slovenského
poľovníckeho zväzu a Slovenskej poľovníckej komory. O titul Víťaza Memoriálu sa uchádzalo 21 psov so svojimi vodičmi nielen zo Slovenska, ale i z Čiech,
Maďarska a Nemecka. Z plemien mal
zastúpenie nemecký krátkosrstý stavač,
maďarský krátkosrstý stavač, slovenský
hrubosrstý stavač, nemecký drôtosrstý
stavač a pointer. Súťažiaci absolvovali
31 disciplín rozdelených do 4 kategórií:
práca na poli, práca v lese, práca vo vode
a prinášanie. Po vyčerpávajúcom 2 - dňovom absolvovaní súťažných disciplín si
prvé miesto vybojoval a tituly CACIT a
CACT získal nemecký krátkosrstý stavač
- CYRO spod Agátov s vodičom Ladislavom Banásom.
Zuzana Červenková

Smejko a Tanculienka
Milé deti, pozývame vás na nové predstavenie Smejka a Tanculienky s názvom
Kuk, ani muk!, ktoré bude dňa 2. decembra 2017 (v sobotu) o 10.00 hod. v
Inovatechu. Dokonca príde aj ich kamarát motýlik Huncúlik. Na záver sa všetky
detičky môžu so Smejkom a Tanculienkou
vyfotiť a podpísať nové DVD.
Vstupné: 8,- eur. Predaj vstupeniek cez
Ticketportal.

Stretnutie s Mikulášom
Pozývame všetky deti na stretnutie
s Mikulášom, čertom a anjelom, ktoré
bude 2. decembra 2017 na námestí
pred Inovatechom hneď po skončení
predstavenia Smejka a Tanculienky. O
11.15 hod. vyrazia spred mestského úradu cez mesto až k Inovatechu, kde ich
všetci privítame. Tých, ktorí Mikulášovi
zaspievajú alebo zarecitujú čaká sladká
odmena.
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O činnosti Skupiny mladých/nielen Csemadokárov

Pomaly sa stáva tradíciou, že v posledný augustový deň sa spolu lúčime
s letom, s prázdninami v rámci podujatia
Rozlúčka s letom. Každý rok sa snažíme
vniesť niečo nové do programu festivalu. Bol už rockový festival, retro party
a tento rok sa festival niesol v znamení
stretnutia generácií. Snažili sme sa o to,
aby hudba oslovila viac generácií. Tých
skôr narodených zabával spevák László Aradszky, 30. - 40. ročných hudobná
skupina Groovehouse a tínedžerov najobľúbenejšia skupina súčasnosti Children
of Distance. Po koncertoch nasledovala
zábava do druhej v noci, za čo vďačíme
hudobnej skupine Madarak. Prítomní si
popri dobrej hudbe mohli vďaka stánkom
s občerstvením pochutnať i na dobrom
jedle i pití. Zhruba tisíc návštevníkov
svedčí o tom, že i toto naše podujatie bolo
úspešné.

14. septembra sme otvorili i tohtoročnú divadelnú sezónu. Opäť k nám zavítalo
budapeštianske divadlo Gergely Theáter
s hudobnou veselohrou Armanda Szántóa
- Mihálya Szécséna – Szabolcsa Fénye-

O septembrových vystúpeniach
cirkevného spovokolu
Maďarský spevokol rímskokatolíckeho farského spoločenstva prijal v septembri tri pozvania. Dňa 2. septembra sme
boli účastníkmi prvého ročníka prehliadky speváckych zborov a spevokolov vo
Farnej, kde sme reprezentovali cirkevnú
hudbu. 10. septembra sme sa na tradičné
pozvanie vdp. Ladislava Šálku zúčastnili
na slávnostnej maďarskej hodovej svätej
omši v Šali, ktorú sme doprevádzali spevom.
23.-24. septembra sme na pozvanie
speváckeho zboru Animato, ktorý sa vlani zúčastnil na prehliadke speváckych
zborov a spevokolov Trnavskej arcidiecézy v Sládkovičove, zavítali do maďarskej obce Nemesnádudvar. V rámci
Svätomichalských slávností nového vína
bola v obci odhalená a posvätená socha
Sv. Michala. Na tejto slávnosti zaspieval

sa: Paprikáscsirke avagy STEX és NEW
YORK. Herci, známi z TV alebo z divadelných dosiek, predviedli neskutočne
dobré predstavenie, za ktoré ich obecenstvo odmenilo potleskom a hlasným smiechom. Slovami divákov to bolo “doteraz
najlepšie predstavenie a kto neprišiel
môže ľutovať“.
Aj ku koncu roka sme naplánovali ešte
jedno divadelné predstavenie iného žánru,
ktoré ešte v okolí nebolo, avšak v nasledujúcich troch mesiacoch budú aj iné programy a tak sme sa rozhodli, že toto predstavenie presunieme na neskôr. Čo je však
isté, rok 2018 začneme opäť operetným
galavečerom.
Ďakujeme za pomoc nášmu malému
tímu, i za podporu sponzorom a samozrejme i vám, že ste stálymi návštevníkmi našich podujatí.
V mene Skupiny mladých/
nielen Csemadokárov
Attila Srejner

Hahota bál

i náš spevokol. Po tejto slávnosti nasledovala prednáška primátora nášho mesta p. Antona Szabóa, ktorý je zároveň i
členom nášho spevokolu. Témou jeho
prednášky bolo vysídlenie obyvateľov
pred 70. rokmi. Prednáška bola ukončená spevom nášho spevokolu. Na druhý
deň sme na slávnostnej svätej omši spolu
s členmi speváckeho zboru Animato doprevádzali liturgiu. Na konci svätej omše
bolo posvätené nové víno a následne boli
pri pamätníku pri kostole položené vence pri príležitosti 70. výročia vysídlenia
a presídlenia obyvateľov. Nakoľko značná časť obyvateľov obce Nemesnádudvar
patrí k nemeckej národnosti, na svätej
omši odzneli modlitby i piesne aj v nemeckom jazyku.
Mária Szabóová

Divadelný súbor Hahota
vás srdečne pozýva na tradičný

Hahota bál,
ktorý sa uskutoční
v jedálni vysokej školy
dňa 18. novembra 2017 o 19.00 hod.
O dobrú zábavu sa postará
hudobná skupina RONDO.
Vstupné 20,- eur
(zahŕňa aperitív, 2 večere, zákusok
a kávu).
O občerstvenie a bohatú tombolu
je postarané!
Tešíme sa na vás!
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Memoriál Ladislava Józsu
Na počesť Ladislava Józsu, futbalového reprezentanta ČSSR a trojnásobného kráľa ligových strelcov, sa dňa 12.
septembra 2017 na ihrisku FK Slavoj
Sládkovičovo odohral futbalový turnaj - Memoriál Ladislava Józsu. Úvod
podujatia patril spomienke na Ladislava
Józsu a pietnemu aktu kladenia vencov.
Poctu mu prišiel vzdať jeho brat Štefan
Józsa, primátor mesta Anton Szabó ako
i ďalší členovia futbalového mužstva
„Starí páni“ spolu so svojimi manželkami.
Vo futbalovom turnaji sa stretli žiaci FK Slavoj Sládkovičovo, ŠK Veľké Úľany, OFK Abrahám Hoste a ŠK
Šoporňa. Napriek nepriaznivému počasiu sa odohralo 6 napínavých zápasov
s plným nasadením hráčov, obrovskou
chuťou a odhodlaním vyhrať, ktoré
skončili prvenstvom žiakov OFK Abrahám Hoste, na 2. mieste skončili domáci žiaci FK Slavoj Sládkovičovo,
3. miesto si odniesli žiaci ŠK Šoporňa
a na 4. mieste skončili žiaci ŠK Veľké
Úľany. Ocenené boli všetky 4 miesta,
každé družstvo si odnieslo pohár i futbalovú loptu.
Zuzana Červenková

Postup DHZ - Sládkovičovo na Slovenský superpohár 2017
DHZ Sládkovičovo, ženský aj mužský
tím, sa zúčastnil finále ZSHL (Západoslovenskej hasičskej ligy) v Orechovej Potôni - Vieska dňa 09.09.2017. Ženskému
tímu sezóna vyšla na výbornú. Z 13-tich
kôl boli šesťkrát na prvom mieste, dvakrát
na druhom, trikrát na treťom a dvakrát na
štvrtom, čo sa týka ligy. Mužský tím to
mal náročnejšie, nakoľko v mužskej kategórii bolo 19 tímov a veľká konkurencia. Finále bolo plné napätia a očakávania
ako to dopadne. Veľakrát išlo len o stotiny sekundy, ktoré rozhodovali o tom ako
skončia jednotlivé tímy a koľko bodov si
zoberú z daného kola. Nakoniec sezóna
vyšla obom družstvám na výbornú. Ako
ženy, tak aj muži sa umiestnili na prvom
mieste a vybojovali si postup na Slovenský superpohár, ktorý sa bude konať v
Kútoch 14.10.2017. Týmto sa im chcem
poďakovať za zviditeľnenie nášho mesta,
za skvelé výkony a super zážitky. Gratulujem ešte raz víťazom ZSHL 2017.
Glavanicsová Melinda
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Spoločenská kronika
k 7. 10. 2017
Zosobášili sa
Matej Herák /Šaľa/
a Mgr. Ivana Vavríková /Sládkovičovo/,
Ladislav Kováč /Veľké Úľany/
a Erika Bendíková /Blatná na Ostrove,
Vladimír Kuttner /Sládkovičovo/
a Veronika Kukiová /Sládkovičovo/,
Ing. Adam Rozsár /Čierny Brod/
a Edina Kovácsová /Sládkovičovo/,
Patrik Bertók /Sládkovičovo/
a Viera Pechová /Sládkovičovo/,
Marián Dudáš /Sládkovičovo/
a Martina Chudá /Sládkovičovo/,
JUDr. Maroš Vince /Sládkovičovo/
a MUDr. Petra Uherová /Sládkovičovo/,
Tibor Fekete /Hubice/
a Ing. Simona Halászová /Sládkovičovo/,
Martin Patzelt /Sládkovičovo/
a JUDr. Danica Gregorová /Sládkovičovo/,
Marek Neštrák /Abrahám/
a Jarmila Danielová /Sládkovičovo/,
Dominik Bugyi /Sládkovičovo/
a Ing. Michaela Csanóová /Sládkovičovo/,
Ivan Cuninka /Hoste/
a Monika Cehláriková /Sládkovičovo/,
JUDr. Dušan Čurda /Sládovičovo/
a Ing. Ľubica Čuháková /Sládkovičovo/,
Mikuláš Havrila /Sabinov/
a Zuzana Rezneková /Sládkovičovo/.
Narodili sa
Perla Reindlová,
Megan Csonková,
Juliana Reháková,
Ondrej Šramo,
Adela Slahúčková,
Peter Sobrado Garcia,
Natália Michaela Kariková,
Karolína Hrdlicová
Navždy nás opustili
Anton Mišovič /59/ - 7.8.2017,
Zoltán Papp /57/ - 14.8.2017,
Emil Nagy /87/ - 18.8.2017,
Alžbeta Nagyová /85/ - 21.8.2017,
Gabriela Jalecová /75/ - 23.8.2017,
Zoltán Takács /79/ - 27.8.2017,
Helena Čambálová /70/ - 28.8.2017,
Alžbeta Zelmanová /92/ - 31.8.2017,
Ján Klein /67/ - 10.9.2017,
Ján Šimurda /74/ - 12.9.2017,
Anton Nikoš /74/ - 14.9.2017,
Karol Lau /61/ - 16.9.2017,
Mária Kissová /88/ - 29.9.2017
Bývalí občania:
Alexander Horváth /81/ - 9.9.2017
Alexander Holub /77/ - 19.8.2017
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Máme 40 rokov

V roku 1977 v rámci sociálneho
programu založili obce kluby dôchodcov.
V tomto roku začal svoju činnosť i Klub
dôchodcov v Sládkovičove. Od tejto doby
uplynulo už 40 rokov.
Začiatok činnosti Klubu dôchodcov
v Sládkovičove sa viaže k dátumu 9. máj
1977, kedy v starom kultúrnom dome začal klub pracovať. Mal 52 členov. Na čele
prvého vedenia bol Eugen Csano, jeho
členmi boli Mária Pivková, Karol Szalay, Mária Kovácsová a Ľudovít Horváth.
O rok neskôr sa počet členov zvýšil na 59,
v nasledujúci rok ich už bolo 98 a napokon v roku 1980 mal už klub 118 členov.
Zúčastnili sa na rôznych spoločenských
podujatiach, spoločných výletoch, zájazdoch a s počtom 920 hodín prispeli
i k skrášleniu mesta.
Nasledujúcou predsedníčkou bola
Katarína Huszárová. V tomto období
mal klub 133 členov. Na čele klubu stála
najdlhšie Mária Kopáčiková, ktorá bola
predsedníčkou 17 rokov. Ju vystriedala
Viola Chudá, ktorá bola na čele klubu 5
rokov. Po jej odstúpení, pred 10 rokmi, sa
funkcie ujala Marta Budaiová. Súčasné
vedenie pracuje v nasledovnom zložení:
Zlatica Križeková, Alžbeta Maneková,
Ľudmila Némethová, Irena Bendeová,
Mária Bendeová, Jolana Pelecová, Edita
Kubicová a Ľubomíra Košťányiová. Domovnícku činnosť od roku 1982 vykonávali Anna Horváthová, Etela Bekkerová,
Anna Šuľanová, Anna Pišiová, Helena
Drozdová a už 17 rokov sa o klub stará
Zlatica Križeková.
Rôzne udalosti zo života klubu sú podchytené v kronike. Kronikármi od roku
1977 boli: Štefan Budai, Ladislav Chudý,
Priska Vavríková a v súčasnosti sa o zápisy stará Ľubomíra Košťanyiová.
Dnes už naši seniori nechodia na bezplatné dobrovoľné brigády, ale sa snažia
pomôcť mestskému úradu a všetkým organizáciám, ktoré ich o pomoc požiadajú.
Zúčastňujú sa na mestských kultúrnych
podujatiach. Snažia sa byť užitočnými pre
našu spoločnosť. V klube je vždy dobrá
nálada a za tie dlhé roky sa mu podarilo

splniť svoje poslanie. Byť klubom, ktorý
spája seniorov, uspokojí ich záujem o kultúrne a spoločenské podujatia, odbúra pocit spoločenskej izolácie.
Na znak vďaky za dlhoročnú prácu vedenie mesta pozvalo členov klubu na slávnostné posedenie. Pre členov klubu bolo
veľkým potešením, že sa na podujatí zúčastnila i delegácia z partnerského mesta
Csorvás – primátor mesta p. Lajos Baráth,
predsedníčka Slovenskej samosprávy
v Csorvási p. Alžbeta Gyimesiová Hugyiková, delegácia mesta ako i viacerí členovia csorvásskeho klubu seniorov. Členov
obidvoch klubov spája úzke priateľstvo
a tak bolo samozrejmosťou, že sa zúčastnili i na oslave okrúhleho jubilea. Pozvanie prijali i členovia z klubov vo Veľkých
Úľanoch, Malej Mači, Veľkej Mači, vedenie mesta Sládkovičovo, predsedovia rôznych spoločenských a politických inštitúcií, riaditeľky škôl a v neposlednom rade
asi 100 členov klubu.
Slávnostným programom nás sprevádzala Mgr. Edita Katonová a Katarína Jonásová. Po premietnutí obrazových
spomienok sa prítomným prihovoril primátor mesta Sládkovičovo pán Anton
Szabó a Lajos Baráth, primátor mesta
Csorvás. Po slávnostných príhovoroch
nasledoval príhovor predsedníčky klubu
Marty Budaiovej, ktorá zhodnotila uplynulých 40 rokov. Po jej vystúpení nasledovali básne v podaní Gizely Orosovej
a Alžbety Magyaricsovej. Po ich vystúpení odovzdal primátor mesta pamätné listy členom, ktorí sa už viac než 20 rokov
aktívne zapájajú do práce Klubu seniorov.
Za dlhoročné členstvo obdržali pamätné
listy: Anna Csadiová, Zuzana Paulová,
Mária Trenknerová, Mária Megová, Helena Mrakova, Zuzana Boorová, Mária Michalovová, Priska Lanczová, Jolana Pelecová, Zlatica Križeková, Mária Szalayová, Rozália Frantová, Oľga Hollósyová,
Marta Pethőová, Anna Kakviszová, Mária
Maglócka, Alžbeta Jasovská, za dlhoročnú
prácu Zlatica Križeková a za vedenie klubu Marta Budaiová, navyše každý z prítomných obdržal i pamätnú plaketu. Po
oficiálnej časti sa začal kultúrny program,
v ktorom vystúpili žiaci zo sládkovičovských škôl, hostia z Csorvásu, spevokol
zo Senior klubu vo Veľkých Úľanoch
a novozaložený spevokol Klubu seniorov
v Sládkovičove. Prekvapením pre prítomných bolo vystúpenie Gizky Oňovej, ktorá
svojím hodinovým programom vytvorila
dobrý základ pre ďalšiu zábavu. Po gratuláciách a rozkrojení torty už prítomným
nezostalo nič iné len sa dobre zabávať do
neskorých nočných hodín v sprievode hudobnej skupiny Halásovcov.
(pokračovanie na str. 12)
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Spomíname
Uplynulo dlhých 30 rokov, čo nás opustila naša
drahá mamička Helena Nagyová (Ilusnéni).
Jej pamiatku si zachováme v našich srdciach až
pokiaľ budeme žiť.
Dcéry Marta, Oľga, Edita a syn Ferko s rodinami
S hlbokým zármutkom sme si pripomenuli 30.
výročie úmrtia nášho drahého, manžela a otca
Františka Pethőa.
Mal si rád život, my teba a ty nás, veľmi nám
chýbaš.
Manželka Marta, dcéra s manželom Ľubošom, deti
a celá rodina
Ďakujeme rodine, priateľom a známym, že odprevadili na poslednej ceste nášho milovaného
Jána Botlóa, ktorý nás 6. júla 2017 navždy opustil. Ďakujeme za kvetinové dary a úprimné slová
sústrasti. Manželka a dvaja synovia s rodinami

Zavrela si oči, chcelo sa ti spať, ani si netušila,
čo to má znamenať. Srdce ubolené prestalo biť,
nebolo lieku, aby si mohla žiť.
Dňa 23. augusta nás po krátkej chorobe opustila
Gabriela Jalecová, na ktorú s úctou spomíname.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí ju odprevadili na poslednej ceste.
Smútiaca rodina
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud
vzal, odišiel si nám všetkým, ktorí sme ťa radi mali.
Odišiel si bez toho, aby nám tvoje ústa zbohom dali.
So smútkom v srdci si dňa 21.11.2017 pripomenieme 5. výročie úmrtia nášho manžela, otca,
svokra, dedka Ladislava Tavaliho.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou v srdci spomína manželka, syn a
dcéra s rodinami.

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí na
poslednej ceste odprevadili našu milovanú
Helenu Čambálovú, ktorá nás navždy opustila 28.
augusta 2017 vo veku 70 rokov.
Smútiaca rodina
S hlbokým zármutkom v srdci si pripomíname 5.
výročie úmrtia
Gabriely Kokavcovej, rodenej Vasákovej, ktorá
nás navždy opustila 5. októbra 2012
a 20. výročie úmrtia Augustína Kokavca, ktorý nás
navždy opustil 8. októbra 1997.
S láskou spomína dcéra Gabika a syn Gusto s
rodinami.
S hlbokým zármutkom v srdci si dňa 4. novembra
2017 pripomíname 2. výročie úmrtia našej milovanej
mamičky, babky a sestry
Emílie Rigovej, rod. Síposovej, ktorá nás navždy
opustila vo veku 51 rokov.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú synovia, nevesta, vnúčatá a
súrodenci s rodinami.
„More lásky si so sebou vzala, hory bolesti
zanechala. Prázdno je tam, kde znel tvoj hlas, však
spomienka na teba zostane navždy v nás“.
Dňa 26. novembra 2017 si pripomenieme 10.
výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Michala Dvoržáka.
S láskou spomína manželka, dcéra, syn a vnuk.
Uzávierka budúceho čísla je 30.11.2017. Svoje články, oznamy a inzeráty posielajte e-mailom na zuzana.cervenkova@sladkovicovo.sk
alebo ich odovzdajte na recepcii Inovatechu. Kontakt: 0901 704 410
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Máme 40 rokov
(pokračovanie zo str. 10)
V mene Klubu seniorov by som sa
chcela poďakovať vedeniu mesta za tento
krásny a nezabudnuteľný večer, ako i za
dlhoročnú podporu bývalým zamestnankyniam mesta Márii Pišiovej a Alžbete
Sárkányovej za to, že dlhé roky pomáhali nášmu klubu pri organizovaní činnosti.
Ďakujeme i všetkým, ktorí prijali naše pozvanie.
Mgr. Silvia Michaleková

40 évesek lettünk
(folytatás a 10. oldalról)
A Szenior Klub tagjai nevében szeretném megköszönni a város vezetőségének ezt a felejthetetlen estét és a sok
támogatást, a városi hivatal volt alkalmazottainak Piši Máriának és Sárkány Erzsébetnek, hogy hosszú éveken keresztül
segítették a klub működését és mindenkinek, aki elfogadta a meghívásunkat.
Mgr. Michalek Szilvia

