ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
informačný spravodaj

XXIV. ročník č. 4/2016 vydáva mesto Sládkovičovo

Menyhért Szilágyi
Nekrológ
S
hlbokým
zármutkom
sme
prijali správu, že
dňa 28. júla 2016
srdce nášho váženého priateľa, bývalého primátora
družobného mesta Csorvás (MR)
Menyhérta Szilágyiho navždy dotĺklo.
Starostlivý otec, dobrý priateľ, bývalý kolega už nie je medzi nami. S úctou
sa klaniame jeho životnému dielu, ktoré
bolo pretkané všetkými trápeniami i radosťami ľudského bytia.
Neúnavne pracoval za svoj Csorvás.
Počas jeho pôsobenia sa z tohto osídlenia
so 6 000 obyvateľmi stalo v roku 2005
mesto. Pod jeho vedením boli realizované projekty na rozvoj infraštruktúry,
bez ktorých by Csorvás nezískal štatút
mesta. Bol to neúnavne pracovitý človek,
ktorý svoju prácu vykonal s presvedčením a hlbokou vierou. Vždy som sa tešil
na naše stretnutia, dával mi dobré rady
aj silu na pokračovanie začatej práce.
Jeho myslenie bolo čisté, pragmatické,
so schopnosťou presne odhaliť podstatu
problémov, k čomu ho predurčovalo matematické vzdelanie.
Aj keď je to pre nás nesmierne bolestivé, musíme s pokorou prijať túto smutnú skutočnosť, ktorá sa žiaľ už nedá zmeniť. Telo, ktoré Boh stvoril sa vracia ku
stvoriteľovi. V našej viere ale duša žije
ďalej, rovnako aj jeho pamiatka zostane
navždy zachovaná v našich srdciach.
Menyhért Szilágyi sa narodil 23.
marca 1936 v obci Hunya. Základnú
školu ukončil vo svojom rodnom meste, Františkánske katolícke gymnázium
ukončil v Ostrihome a na Pedagogickej
fakulte Vysokej školy v Segedíne v roku
1959 získal diplom ako učiteľ fyziky na
základnej škole. V roku 1968 získal ako
stredoškolský profesor matematiky dip-
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lom na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Lajosa Kossutha v Debrecíne.
Od roku 1959 do 1960 bol učiteľom
Základnej školy v Csorvási. Od roku
1960 do 1961 bol odborným pracovníkom TIT v Bekéšskej župe (Békéscsaba).
Od 1. septembra bol opäť učiteľom matematiky - fyziky a zástupcom riaditeľa
Základnej školy v Csorvási. Medzi rokmi 1964 - 1969 bol zástupcom riaditeľa
a profesorom Csorvásského gymnázia.
Aktívne sa zapájal do verejného života
Csorvásu. Od roku 1968 bol zástupca
predsedu a člen obecnej rady a zvolili ho
aj za člena župnej rady.
Od 25. novembra 1975 do 1. septembra 1990 bol predsedom obecnej rady (u
nás ako predseda MNV). V prvých slobodných voľbách v roku 1990 bol zvolený do obecného zastupiteľstva, ktoré ho
zvolilo za starostu. Túto funkciu zastával
nepretržite od 1. septembra 1990 až do
volieb do samosprávy v roku 2014, kedy
sa stal zástupcom primátora, aby pomohol novému primátorovi Lajosovi Baráthovi.
Bol poslancom a aktívnym členom
župnej samosprávy. Keď bol prvýkrát
poslancom župy, bol zvolený za zástupcu
predsedu župy, neskoršie pracoval aj
ako predseda komisie kultúry, mládeže a
športu. Jeho práca bola viackrát ocenená
najvyššími vyznamenaniami MR ako
Strieborný stupeň radu práce (1985), Rad
hviezdy Maďarskej republiky (1990) a
Zlatý stupeň radu za zásluhy (2015).
Menyhért Szilágyi do poslednej chvíle pracoval. Až do doby, kedy sa dostal do
nemocnice, nepoznal choroby a pracoval
nepretržite v prospech Csorvásu. „Dobrý
boj som dobojoval, svoj beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v
onen deň Pán, spravodlivý sudca.“ (2 Tim
4:7-8). Nech odpočíva v pokoji!
Anton Szabó
primátor mesta

27. 8. 2016 o 13.00 hod.
v areáli ZŠ K. Kuffnera
Talentshow so zaujímavými hosťami
Registrácia na t.č 0907 349 004
30.8.2016 o 10.00 hod.
pri starom kultúrnom dome
Kladenie vencov pri príležitosti SNP
31.8.2016 o 19.30 hod. pred Inovatechom

Ukončenie leta - RETRO PARTY

Účinkujú: HAPPY GANG, DESPERADO, V-TECH,
FIESTA, DJ CINI
Vstupné: 3,- eurá
1.9.2016 o 17.00 hod. pred Inovatechom

VATRA ÚSTAVY

Účinkujú: FS Dudváh, citarový súbor Dióhéj,
žiaci a pedagógovia ZUŠ, hud. skupina
Dušana Fóku
5.-11.9.2016 o 17.00 hod. v Inovatechu

SIMCHA - 1. festival židovskej
kultúry
14.9.2016 o 10.00 hod.
na ihrisku FK Slavoj

Futbalový turnaj - Memorial
Ladislava Józsu
16.9.2016 o 19.00 hod. v Inovatechu
Marica Grófnő - divadelné predstavenie
Vstupné: 12,- eur
17.-18.9.2016 o 10.00 hod. v Inovatechu

Výstava ovocia a zeleniny

13.10.2016 o 15.00 hod. v jedálni VŠ

Stretnutie seniorov

14.10.2016 o 19.00 hod. v Inovatechu
Ach Júlia! bláznivá komédia
Účinkujú: Z. Mauréry, C. Kassai, J. Hrčka...
Vstupné: 12,- eur
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Ocenenie žiakov za školský rok 2015/2016

Výstava
ovocia a zeleniny

POZVÁNKA

MO Slovenského zväzu
záhradkárov pozýva občanov na

VÝSTAVU OVOCIA A ZELENINY
spojenú s poradenskou službou,
ktorá sa uskutoční

17. – 18. 9. 2016
v Inovatechu

Program:

Stalo sa už tradíciou, že každoročne,
v mesiaci jún, mesto Sládkovičovo oceňuje najúspešnejších reprezentantov našich škôl a školských zariadení.
7. júna 2016 Ing. Anton Szabó, primátor mesta, prijal v sobášnej sieni Mesta Sládkovičovo najúspešnejších žiakov
a deti za školský rok 2015/2016.
Vo svojom slávnostnom príhovore
primátor poďakoval všetkým oceneným
za ich vynikajúcu reprezentáciu školy,
za dosiahnuté úspechy na rôznych recitačných, hudobných a speváckych súťažiach, olympiádach a športových turnajoch. Uviedol, že je nesmierne hrdý na
to, že tieto talentované deti a žiaci svojimi
úspechmi šíria nielen dobré meno svojej
školy, ale i nášho mesta. Svoje poďakovanie tlmočil aj ich učiteľom, najmä za
ich trpezlivosť a úsilie, nakoľko bez ich
odborných znalostí a pomoci by zrejme
ani jeden z ocenených nedosiahol také
výrazné úspechy. Následne najúspešnejší
reprezentanti za školský rok 2015/2016
prevzali ďakovné listy a krásne knižky,
ktoré im budú pripomínať účasť na tomto
slávnostnom prijatí.
Po ukončení oficiálnej časti prijatia
deti zarecitovali, zaspievali a školáci
informovali primátora a pozvaných hostí
o svojich plánoch do budúcnosti.

Za školský rok 2015/2016 boli ocenení :
Spojená škola, Školská 1087:
Základná škola s materskou školou
K. Kuffnera:
Radoslav Lošonský
Tamara Kuttnerová
Damian Križan
Nela Lošonská (MŠ Fučíkova)
Nela Topercerová (MŠ Budovateľská)
Základná umelecká škola:
Vivien Fehérová
Eliáš Kajan

NEDEĽA 18.9.2016 :
10°° - Otvorenie druhého dňa výstavy
18°° - Ukončenie výstavy
Na výstave môžu prezentovať výsledky svojej pestovateľskej práce všetci občania Sládkovičova, Malej Mače
a Nového Dvora.

Základná škola s materskou školou
S. Petőfiho s VJM, Fučíkova 425:
Lara Vargová
Dóra Mayer
Edvina Farkašová
Kevin Juhász (MŠ Abrahámska)
Spojená škola , Školská 212:
Kristián Budai
Ing. Mária Gubíniová
vedúca správneho odboru MsÚ

Pripravovaná publikácia
Nemecká kolonizácia Sládkovičova v 18. storočí
V tomto roku sa pripravuje publikácia
Nemecká kolonizácia Sládkovičova / Diószegu v 18. storočí, ktorú spracovala archivárka Hildegarda Pokreis.
Touto cestou chceme osloviť všetkých
občanov mesta, ktorí majú vo svojich ro-

SOBOTA 17.9.2016 :
10°° - Otvorenie výstavy
- Možnosť objednania ovocných
stromčekov na jesennú výsadbu
14°° - Odovzdávanie ceny za výtvarnú
súťaž / Ročné obdobia v záhrade /
20°° - Ukončenie prvého dňa výstavy

dinných archívoch fotografie či dokumenty,
alebo majú akékoľvek informácie týkajúce
sa osudov potomkov nemeckých kolonizátorov, aby kontaktovali sekretariát primátora
mesta e-mailom na: andrea.frantova@sladkovicovo.sk)

Exponáty na výstavu môžete odovzdať
v piatok 16. 9. 2016 od 13°° - 19°° hod. v
Inovatechu. Bližšie informácie vám podá
predseda MOSZZ Ján Németh na tel. č.
0904 328 111.
Tri najkrajšie exponáty z každej
kategórie /ovocie - zelenina, dekorácia/
budú ocenené!
Prvý návštevník výstavy bude odmenený malým darčekom !
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ
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Prázdninové aktivity Spojenej školy
Týždenný tábor v Oščadnici
Základná škola s MŠ K. Kuffnera uskutočnila v dňoch 10. 15. júla 2016 týždenný tábor v prekrásnom prostredí Oščadnice
v penzióne Rami. Týždeň bol nabitý zaujímavým programom,
ako návšteva Skanzenu Vychylovka, Kysuckej lesnej železnice
a Kysuckého múzea v Krásne nad Kysucou s jedinečnou expozíciou obrovského mamuta. Krásy okolitej prírody spoznávali
žiaci na turistických vychádzkach a svoje sily i odvahu si vyskúšali v Lanovom parku v Terchovej. Voľný čas vypĺňali rôznymi
športovými a zábavnými aktivitami v areáli penziónu. Počas celého týždňa zažili pekné chvíle a všetci si domov odniesli veľa
nezabudnuteľných zážitkov.
Športovo - relaxačný tábor
Ani Centrum voľného času nezaháľalo. V dňoch 20.23.07.2016 pripravilo štvordňový športovo - relaxačný tábor vo
Veľkom Mederi v Karmon Parku. Okrem kúpania a športovania
boli pre deti pripravené prednášky zamerané na drogovú prevenciu.
Všetkým pani učiteľkám a vychovávateľkám, ktoré sa podieľali na organizovaní tábora patrí veľká vďaka.
vedenie Spojenej školy

Námorníčky a piráti
Aj náš Školský klub detí zorganizoval v júli pre deti dva turnusy denného tábora plné aktivít, športu a zábavy. Počas prvého
turnusu s názvom Námorníčky a piráti boli pre deti pripravené
rôzne aktivity: výroba táborového označenia a vlajok, tvorivé
dielne, skrášľovanie „novoobjavenej pevniny“, poldenný výlet
do Ekoparku Relax, hľadanie pokladu a iné.

1. ročník Dudvážskych športových hier
ZŠ s MŠ Karola Kuffnera zorganizovala 3. júna 2016 v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Sládkovičovo 1. ročník Dudvážskych športových hier pre žiakov základných
škôl z okolia Dudváhu. Do areálu školy si prišli zašportovať žiaci
ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo, ZŠ S. Petőfiho Sládkovičovo, ZŠ
Čierny Brod a ZŠ M.Tareka Abrahám.
Súťažilo sa v behu na 60 m, v behu na 300 m, vo vrhu guľou,

v skoku do diaľky a v hode kriketovou loptičkou. Školy si zmerali sily aj v malom futbale, vo vybíjanej a vo florbale. Všetci
zúčastnení podali skvelé výkony a odchádzali s dobrým pocitom
z toho, že spravili niečo pre svoje zdravie.
Vyhodnotenie jednotlivých kategórií nájdete na našej FB
stránke „Život v Sládkovičove“.
Zuzana Červenková
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ZŠ a MŠ Sándora Petőfiho s VJM
Pohľad späť
Napriek tomu, že žiaci ZŠ S. Petőfiho
v týchto dňoch oddychujú, vráťme sa ešte
k poslednému mesiacu uplynulého školského
roka.
1. júna sa bábkarsky súbor Diócska
zúčastnil súťažnej prehliadky Podunajská jar
- Duna Menti Tavasz, kde získal strieborné
pásmo.
3. júna sme oslávili MDD na Relaxe.
Deti sa dobre zabávali, zašportovali si, hrali
spoločenské hry, hladkali zvieratká a smiech
ich sprevádzal po celý deň. V ten istý deň sa
konali 1. Dudvážske športové hry, ktoré zorganizovala ZŠ K. Kuffnera. Zúčastnil sa na
nich Imre Csanaky (žiak IX. triedy), ktorý bol

Deti sa cítili výborne, počasie bolo dobré.
Síce unavení, ale plní zážitkov sa vrátili domov.
16. júna boli žiaci VIII. a IX. ročníka
na koncoročnom výlete v Budapešti, kde
navštívili zoologickú záhradu, cirkus Fővárosi Nagycirkusz a pozreli si pamätihodnosti
maďarského hlavného mesa.
17. júna sa konalo tradičné koncoročné
fotenie, poobede sa zas žiaci VIII. triedy spolu s rodičmi zúčastnili na rodinnom dni na
Relaxe, ktorý zorganizovala triedna učiteľka.
21. júna boli žiaci V., VI. a VII. ročníka v rámci koncoročného výletu v kine
v Bratislave.
24. - 25. júna vystúpili žiaci našej školy
v programe Sládkovičovských kultúrnych dní.

prvý v behu na 60 m a 2. v behu na 300 m.
4. júna vystúpili žiaci prvého stupňa
s folklórnym tancom pri príležitosti Dňa
Csemadoku.
7. júna prijal primátor mesta najúspešnejších žiakov školy – z materskej školy to bol
Kevin Juhász, z prvého stupňa Dóra Mayer
a Lara Vargová, z druhého stupňa Edvina
Farkašová.
9. júna sa dve žiačky našej školy – Lara
Vargová a Edvina Farkašová zúčastnili na celoslovenskej súťaži „Poznaj slovenskú reč“
v Nový Zámkoch, kde obe získali strieborné
pásmo.
10. júna boli žiaci VIII. ročníka na exkurzii v Štátnom archíve v Šali. Získali množstvo užitočných informácií.
19. - 23. júna boli žiaci 1. - 4. ročníka
v škole v prírode vo Vríckove pri Martine.

V ich vystúpení mali diváci možnosť vidieť
ľudové tance, tanec malých šmolkov i zumbu, deti obecenstvu i zaspievali. Združenie
rodičov pri ZŠ zorganizovalo tradičný predaj
koláčikov, príjem z predaja podporí našich
žiakov. Sme vďační za pomoc i podporu!
27. júna sa so školou, spolužiakmi a pedagógmi rozlúčili naši deviataci. Poďakovali sa
za pomoc svojim rodičom i učiteľom.
28. júna boli žiaci II. a IV. triedy na koncoročnom výlete v Čiernom Brode a v Galante, kde sa dobre zabávali.
29. júna bolo v kongresovej sále Inovatechu slávnostné ukončenie školského roka, na
ktorom naši najúspešnejší žiaci obdržali diplomy a vecné dary.
30. júna si žiaci prevzali svoje vysvedčenia a na dva dlhé mesiace sa zatvorili brány
školy.

11.-15. júla zorganizovala naša škola
opäť denný tábor, kde si deti preverili svoju zručnosť a šikovnosť. Zašportovali si a
v tvorivých dielňach si osvojili rôzne nové
techniky a naučili sa mnoho nových vecí.
V posledný deň tábora sa všetci vracali domov s novými zážitkami a upevnenými priateľstvami.		
Prečo je dôležité učiť sa a vedieť po
nemecky?
- pretože je materinským jazykom viac než
100 miliónom ľudí
- pretože v rámci Európskej únie a ešte v šiestich krajinách je úradným jazykom
- pretože ovládaním nemeckého jazyka sa
rozširujú vedomosti detí a rozširujú sa ich
medziľudské vzťahy
- pretože skladba nemeckého jazyka je
pomerne jednoduchá, dobre a ľahko kombinovateľná.
Deti v prvých rokoch svojho života sú
schopné osvojiť si viac jazykov naraz – i na
úrovni materinského jazyka. Tie deti, ktoré
ovládajú cudzie jazky sú otvorenejšie, inteligentnejšie, vnímavejšie, sebavedomejšie,
komunikatívnejšie a pružnejšie. Čím skôr sa
dieťa zoznámi s cudzím jazykom, tým skôr
sa stane jeho sebavedomejším používateľom.
Deti sa v skorom veku veľa naučia o kultúre
iných krajín prostredníctvom piesní, rozprávok a preto je dôležité, aby sa čím skôr
naučili a osvojili cudzí jazyk.
Cieľom našej školy je, aby si popri anglickom jazyku naše deti osvojili i základy
nemeckého jazyka, vhľadom na to, že Rakúsko je blízko nás a na Slovensku je množstvo
nemeckých firiem. Sládkovičovo má i svoje
nemecké korene a je dôležité, aby sme zachovali svoje tradície. I preto sme sa zapojili do CLIL-programu, ktorý nie je klasickou výukou cudzieho jazyka, ale je to nový
spôsob výučby, čiže ide o bilingválnu-dvojjazyčnú výučbu. V rámci niektorých predmetov (matematika, vlastiveda, prírodoveda,
výtvarné umenie, hudobná výchova, atď.) si
dieťa hravo osvojí cudzí jazyk a opačne. Táto
metóda sa osvedčila v mnohých Európskych
štátoch, i na Slovensku, čiže neučí sa iba
v materinskom jazyku, ale i vo svetovom
jazyku. Spôsob výuky funguje na 4 základných princípoch – POCHOPENIE – OBSAH
– KOMUNIKÁCIA – KULTÚRA.
Cieľom zavedenia novej metódy je,
aby sme naše deti vybavili takou znalosťou
nemeckého jazyka, aby vedeli ľahšie čítať
odbornú literatúru a komunikovať, aby
sa vedeli umiestniť na Európskom trhu
práce, resp. aby vedeli pokračovať v štúdiu
na nemeckých univerzitách, ktoré majú
dlhoročnú tradíciu v Európe, čím by mali
väčšiu šancu nájsť si prácu v nemecky
hovoriacich krajinách, v turistickom ruchu,
v kultúre, ale i na umeleckej dráhe.
Mgr. Katarína Baloghová
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Z predškolákov prváci
A je to tu, od septembra sa z našich
ratolestí stanú prváci. Samostatní, priebojnejší, bažiaci po nových vedomostiach.
Ďakujeme pani učiteľkám z MŠ Fučíkova
za to, že sa im 3 roky intenzívne venovali,
povzbudzovali ich, naučili samostatnosti a priebojnosti. Ďakujeme aj za všetky
poutierané slzičky, pritúlenia a prečítané
rozprávky, čím našim detičkám uľahčili a
spríjemnili čas strávený v škôlke. A dlho

Poďakovanie

budeme spomínať aj na všetky vystúpenia, ktoré s deťmi usilovne nacvičovali a
nás rodičov nimi nesmierne potešili.
V neposlednom rade ďakujeme aj personálu, ktorý sa staral o stravu a čistotu v
škôlke.
Milé pani učiteľky, prajeme vám veľa
radosti a potešenia z vašej práce a veľa
spokojných a usmiatych tváričiek.
rodičia predškolákov MŠ Fučíkova

Za plavecký výcvik ĎAKUJEME!
Žiaci Špeciálnej základnej školy
a Praktickej školy v Sládkovičove v dňoch
22. - 24.júna 2016 absolvovali plavecký
výcvik na TK Vincov les v Sládkovičove. Nádherné a čisté prostredie kúpaliska, výborná voda a super počasie prispeli
k úspešnej akcii. Radosť, úsmevy na tvárach detí a ich šantenie sú jasným dôkazom spokojnosti. Malí sa naučili plávať
a aj tí najbojazlivejší si vyskúšali tobogán,
ktorý im umocnil zážitky z kúpaliska.
Plavecký výcvik sa uskutočnil vďaka
vedeniu Mestského úradu v Sládkovičove
a vedeniu TK Vincov les. Bez ich pomoci
by sme nemohli našim žiakom poskytnúť
možnosť naučiť sa plávať.

Patrí im veľké „ĎAKUJEM“!!!
Nemôžeme nespomenúť aj uja šoféra,
ktorý nás bezpečne odviezol aj priviezol.
Bolo tam výborne, môžete nám závidieť.
Už teraz sa tešíme na budúci plavecký výcvik.
Mgr. Adriana Slováková,
riaditeľka školy
Fotky a článok:
www.specialnaskolasladkovicovo.edupage.sk

Čas neúprosne beží, a naše detičky
prechádzajú ďalšou dôležitou etapou,
keď sa z malých škôlkárov stávajú školáci. Touto cestou ďakujeme p. učiteľkám
z MŠ Budovateľská Sládkovičovo, Idke
Józsovej, Marike Matlohovej, Betke
Tóthovej a Jarke Kopačikovej, za ich
láskavosť, ústretovosť, starostlivosť a
príkladnú prípravu detičiek na vstup do
základnej školy.
Za celé obdobie predškolskej prípravy
naše deti prežívali radostné chvíle s pani
učiteľkami, ktorým sme ich zverili každé
ráno počas dlhých troch rokov, a mohli
sme sa rozbehnúť za pracovnými povinnosťami. Vždy sme sa mohli spoľahnúť,
že naše ratolesti boli v tých najlepších a
láskavých rukách pani učiteliek.
Preto touto cestou chceme my, rodičia,
ešte raz z celého srdca poďakovať za
profesionalitu a nádherný prístup k
detičkám pani učiteľkám ako aj Veronike
Jónášovej a Zuzke Ligasovej, ktoré sa
starali o čistotu a stravovanie v MŠ a vždy
ochotne pomohli.
Ďakujeme!
rodičia predškolákov z MŠ
Budovateľská Sládkovičovo
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27. ročník MDD v Novom Dvore
Pri príležitosti Medzinárodného dňa
detí, sme aj tento rok zorganizovali oslavu pre naše ratolesti. Bol to už 27. ročník
MDD, kedy sme sa snažili potešiť deti a
spríjemniť im tento deň rôznymi aktivitami, súťažami, zábavou a odmeňovaním. Tento rok sme vsadili na schopných
animátorov z Agentúry Prostaff, ktorí sa
postarali zhruba o 60 detí. Zabáva pre
deti sa niesla pod názvom RIO 2016, kde
mali deti možnosť vyskúšať si staroveké športové disciplíny veľmi humorným
spôsobom. Zapojili sa aj dospelí, ktorí si
vyskúšali chodúle a megalyže. Menšie

be štvorkoliek a ich bláznivá jazda, ktorú
si deti veľmi pochvaľovali. Bol to naozaj
adrenalín. Deti sme odmenili aj cukrovou
vatou od pána Jaroslava Kováča a sladučkými palacinkami od pána Jašeka. V podvečer sme rozložili vatru, pri ktorej sme
si opekali dobroty a oddychovali pri príjemnej hudbe. Koniec večera sme zavŕšili
ohňostrojom, ktorý bol naozaj veľmi krásny. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili
pri organizovaní hier, čím pomohli pre
deti vytvoriť deň plný smiechu, radosti a
príjemných zážitkov.
Kveta Szemethová
deti sa zabávali na trampolíne a skákajúcom hrade. Animátori pripravili pre deti
aj minidisco, kedy si zatancovali na známe pesničky. Po súťažiach prišlo na rad
oceňovanie a rozdávanie medailí, na ktoré
deti netrpezlivo čakali. Deti, ale aj dospelí
svoj hlad a smäd uhasili v bufete, kde sa
ponúkala kuracia cigánska, výborná pečená ryba, čapovaná kofola a kopec iných
dobrôt. Poobede k nám zavítal Ujo Paľo
z Ranča v Jelke, ktorý nás už druhý rok
prišiel potešiť svojimi poníkmi ale aj koníkmi, na ktorých sa deti mohli previezť.
Po koníkoch prišli na rad iné kone v podo-

prekážkových dráh, stavanie zámku z
kociek, lukostreľba, váľanie Ježibaby v
sude, výroba zlatých hviezd a ďalšie zaujímavé disciplíny. Veľký úspech u menších
detičiek malo „lietanie s havranmi“. Vyvrcholením zábavného dopoludnia bola spoločná „makarena“ a tombola s množstvom
zaujímavých cien. Deti opäť odchádzali z
Rozprávkového lesa s peknými zážitkami,
hodnotnými cenami, džúsmi a sladkosťami. Za mamičky ďakujem všetkým, ktorí
sa spolupodieľali na organizovaní Rozprávkového lesa a urobili našim deťom
dopoludnie, na ktoré budú rady spomínať.

V jeden krásny letný deň nás milo
prekvapilo pozvanie na v poradí už tretí
hudobný večer v kaviarni Saurel.
Poznáte ten pocit, keď niekam idete
a netušíte, čo vás čaká? Presne s tým mierne znepokojivým pocitom sme sa zvedavo
vybrali do kaviarne ku kamarátke Olívii.
Čakalo nás veľmi milé prekvapenie – speváčka Miška Hasalová, absolventka nitrianskeho konzervatória s úžasným hlasom
a veľmi pestrým repertoárom, ktorú sprevádzal gitarista Matej Skalnický, pedagóg
ZUŠ Šaľa. Na pár hodín sme mali pocit,
že sedíme v kaviarni Montmartre, v malom newyorskom klube, či v starom dobrom bratislavskom V-čku. Miška Hasalová je nielen speváčka s krásnym hlasom,
ale úžasne flexibilná interpretka, ktorá
„dala“ francúzske šansóny, Filipove Čerešne, The Lazy Song Bruna Marsa, či All
of Me Johna Legenda. Matej Skalnický je
„pán“ gitarista, ktorý nielen doprevádzal,
ale našiel si priestor aj na svoje výborné
sólové improvizácie.
Výbornú atmosféru dotvárala aj vzorná hostiteľka Olívia, ktorej za tento jej výborný nápad a odvahu organizovať malé
hudobné večery, ďakujeme a tešíme sa na
ďalšie pozvanie. Ak máte chuť posedieť
si v príjemnom prostredí pri dobrom víne
a krásnej hudbe, určite si nenechajte ujsť
ďalšie kultúrne podujatia v kaviarni. My
prídeme určite.

Zuzana Červenková

nadšené a spokojné návštevníčky

Rozprávkový les
Pri príležitosti Medzinárodného dňa
detí sa 11. júna 2016 zmenil Relax pri
Sládkovičove na Rozprávkový les. Všetky deti sa mohli stať súčasťou rozprávky
o Troch zhavranelých bratoch, zasúťažiť
si a plniť nenáročné úlohy. DC Hrajkovo spolu s Templármi zo Sládkovičova a
mnohými dobrovoľníkmi pripravili s podporou sponzorov a mesta pre všetky deti
16 stanovíšť, kde čakalo na deti množstvo prekvapení a zábavy. Najprv si deti
dotvorili kartičky, na ktoré dostávali za
každú splnenú úlohu pečiatky. Potom ich
na stanovištiach čakalo skákanie vo vreci,
vyrábanie havranov z papiera, prenášanie
loptičiek na lyžičke, zdolávanie rôznych

Príjemný večer
so živou hudbou
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SIMCHA
1. festival židovskej kultúry v Sládkovičove
ATID - občianske združenie vás srdečne pozýva na prvý festival židovskej
kultúry nielen v Sládkovičove, ale aj v
celom galantskom okrese.
SIMCHA - 1. Festival židovskej kultúry v Sládkovičove sa uskutoční v dňoch
5. - 11.9.2016 v budove Inovatechu.
Simcha je hebrejské slovo a znamená
radosť. Radosť robí všetkých ľudí šťastnejšími a spokojnejšími.
Svoju účasť na festivale už potvrdili
významné osobnosti, ktoré zaručujú vysokú úroveň tohto podujatia.

Program:
5.9. (pondelok) o 17:00 hod. - festival otvorí vernisáž výstavy „Synagógy stredovýchodnej Európy 1782 - 1944“ svetoznámeho architekta
prof. Rudolfa Kleina z Budapešti (Skype + tlmočenie do slovenského
jazyka)
Viera Kamenická bude mať pre mnohých návštevníkov veľmi zaujímavú prednášku na tému „Dejiny židovského národa, sviatky a tradície...“ (v slovenskom jazyku)
6.9. (utorok) o 17:00 hod. - o povojnovom antisemitizme na Slovensku bude veľmi zaujímavo prednášať Ivica Bumová. (v slovenskom
jazyku)
7.9. (streda) o 17:00 hod. - veľmi zaujímavú prednášku bude mať
Jana Švantnerová a jej téma „Pôvod a význam predmetov skrášľujúcich
Tóru“. (v slovenskom jazyku)
8.9. (štvrtok) o 10:00 hod. - pre žiakov základnej, strednej školy
a všetkých občanov bude o dejinách židovskej komunity v Diószegu/
Sládkovičove rozprávať Tomáš Lang. (v maďarskom jazyku)
9.9. (piatok) o 17:00 hod. - sa predstaví so svojou monodrámou
„A séta“ Judit Havas z Budapešti, sú to spomienky z detstva a obdobia
holokaustu. Tento deň je na Slovensku Pamätný deň obetí holokaustu a
rasového násilia. (v maďarskom jazyku)
10.9. (sobota) o 17:00 hod. - sa predstaví najstaršia a najúspešnejšia
klezmerová skupina na Slovensku, Pressburger Klezmer Band.
11.9. (nedeľa) o 17:00 hod.
- sa predstaví najstaršia a najúspešnejšia klezmerová skupina v
Maďarsku, Budapest Klezmer
Band.
Obidve klezmerové skupiny
sa v Sládkovičove predstavia
po prvýkrát, je to pre naše malé
mestečko veľmi významná udalosť. Pevne dúfam a verím, že
úroveň obidvoch klezmerových
skupín uspokojí aj toho najnáročnejšieho kultúrneho diváka.

Počas trvania celého festivalu SIMCHA bude pre všetkých návštevníkov pripravené kóšer občerstvenie priamo
z Izraela.
Podrobný program SIMCHA - FŽK bude ešte k dispozícii na FB stránke SIMCHA a ATID.
Všetci záujemcovia o židovskú kultúru a tradície sú
veľmi srdečne vítaní.
Roland LANZ, predseda OZ ATID

Ukončenie leta
DFCS / skupina mladých csemadokárov vás pozýva na
UKONČENIE LETA, ktoré sa uskutoční dňa 31. augusta
/v stredu/ od 19.30 hod. pred Inovatechom. Môžete sa tešiť
na najznámejšie maďarské kapely 90. rokov.
Vstupné: 3 eurá
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Záhradkári relaxovali
Dňa 2. júla 2016 sa v Novom Dvore
stretli záhradkári MO SZZ Sládkovičovo na už tradičnom priateľskom posedení, kde so svojimi partnermi strávili
v peknom prostredí pri malom občerstvení
a nevtieravej hudbe príjemné chvíle oddychu a relaxu. V rámci spolupráce boli
na stretnutie pozvaní aj predsedníčka OV
SZZ Ing. Anna Ivánková, tajomníčka OV
SZZ Mgr. Miriam Jarošová a predseda
ZO SZZ Pusté Úľany p. Strnádel. Počasie
nášmu stretnutiu prialo, zišli sme sa v hojnom počte a podebatovali sme si o všetkom možnom, nemožnom, pochválili sme
sa svojimi pestovateľskými úspechmi, ale
aj problémami. Pevne veríme, že stretnutie splnilo svoj účel a všetci zúčastnení
odchádzali domov s pocitom fyzickej ako
aj psychickej pohody. Poďakovanie patrí
všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na príprave a priebehu tohto stretnutia, ale aj všetkým, ktorí priniesli rôzne
napečené dobroty.
Ján Németh, Predseda MO SZZ

Seni cup 2016
V dňoch 26. 5. a 27. 5. 2016 sa naše zariadenie DSS pre dospelých Košúty prvýkrát
zúčastnilo na významnom športovom podujatí pod názvom SENI CUP 2016, ktorý v
tomto roku oslávil svoje 10. výročie. Naše zariadenie reprezentovali Ján Deák, Ján Halász, Ľudovít Sipos, Mária Bazsóová, Mária Gúnyová a Jarmila Domaracká, ktorých
doprevádzali naši ergoterapeuti Mgr. Zoltán Beke a Mgr. Jozef Žarnócai.
Počas tejto dvojdňovej aktivity si zmerali svoje sily predstavitelia 12 zariadení vo
futbalových zápasoch, pri ktorých sa všetci nesmierne dobre zabavili. Aj počasie nám
prialo a v dobrej nálade, za dodržania pravidiel Fair play, odohrali zápasy. Naši klienti
sa zo športového podujatia vrátili s nezabudnuteľnými zážitkami, a už teraz očakávajú
ďalší ročník.
PhDr. Lívia Katona, PhD., riaditeľka DSS pre dospelých Košúty

Prihláška pre seniorov
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sociálna a bytová komisia pri MsZ usporiada tradičné stretnutie seniorov vo štvrtok,
13. októbra 2016 o 15.00 hod. v jedálni vysokej školy na Richterovej ulici.
Prihlásiť sa môžu občania Sládkovičova, ktorí v roku 2016 dovŕšia vek 70 rokov a starší.
Vyplnenú prihlášku treba odovzdať na recepcii Inovatechu alebo na MsÚ v Sládkovičove do 5. októbra 2016.

PRIHLÁŠKA
meno..........................................................................., narodený (á)............................
bytom.........................................................................., podpis.......................................
Týmto sa prihlasujem na stretnutie so seniormi nášho mesta, ktoré sa uskutoční 13. októbra 2016.

--
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„Československý lev“ opäť po roku v Sládkovičove
Pri príležitosti 40. výročia víťazstva
československej futbalovej reprezentácie
na Majstrovstvách Európy a Dňa otcov
spravodajský portál netky.sk zorganizoval
špeciálny futbalový zápas medzi domácim mužstvom, ktoré zostavili netky. sk
a tímom Československý lev - Oklamčák
Sport Team pozostávajúci zo známych
osobností. Do športového areálu FK Slavoj Sládkovičovo prišli aj bývalí futbaloví reprezentanti Československa, ktorí sa
podieľali na titule Majstrov Európy v roku
1976 Alexander Vencel a Ján Pivarník.
Zápas moderoval Štefan Skrúcaný,
ktorý počas celého stretnutia imitoval nebohého Karola Poláka, ktorý zápas moderoval minulý rok.
Obe družstvá sa do seba pustili bez rešpektu a napriek prevahe domáceho tímu
mali prvú gólovú šancu „Levy“, konkrétne
Igor Kmeťo alias Maradona, ktorý spálil
tutovku. Prvý gól stretnutia zaznamenal
bývalý slovenský futbalový reprezen-

tant Kamil Kopúnek, ktorý krásnou strelou spoza šestnástky prekonal Maljara. Po
prvom góle „levy“ ožili a na ihrisko poslali Janu Valockú a Janu Hubinskú, aby
domácich hráčov rozptýlili. Do konca pol-

času však gól nepadol.
Cez polčas zabavili divákov speváci Melisa Rhei a Pavol Drapák.
Prestávka pomohla tímu Československý lev, ktorý od úvodných minút naše
mužstvo zatlačil a dokázal otočiť z 0:1 na
2:1. Gólom sa o to zaslúžil aj Igor Kmeťo
alias Maradona. Nášmu mužstvu sa však
pár minút dokonca podarilo vyrovnať
aj vďaka vynikajúcemu výkonu Kamila
Kopúnka, ktorý po celý zápas tlačil naše
mužstvo dopredu. Po riadnom hracom
čase nasledovali pokutové kopy. V tých
boli úspešnejší „levy“ a zápas vyhrali.
Netky.sk pripravili pre deti rôzne
atrakcie, aby si ich oteckovia mohli vychutnať kvalitný zápas. Tí najmenší sa
zabávali na skákacích hradoch, jazdili na
koňoch, poníkoch a maľovali si na tváre.
Mohli si pochutiť na trdelníkoch, cukrovej
vate a rodičia im mohli zakúpiť aj pekné
hračky.
Zdroj: www.netky.sk

FK Slavoj Sládkovičovo - rozpis majstrovských zápasov v sezóne 2016/2017
1.kolo		
13.8.2016 (sobota)		
Sládkovičovo : Tomášikovo		
17:00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.kolo		
20.8.2016 (sobota)		
Sládkovičovo : Košúty			
17:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.kolo		
28.8.2016 (nedeľa)		
Veľká Mača : Sládkovičovo			
17:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.kolo		
3.9.2016 (sobota)			
Sládkovičovo : Čierny Brod		
16:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.kolo		
11.9.2016 (nedeľa)		
Matúškovo : Sládkovičovo			
16:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.kolo		
17.9.2016 (sobota)		
Sládkovičovo : Sereď B			
15:30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.kolo		
25.9.2016 (nedeľa)		
Malá Mača : Sládkovičovo			
15:30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.kolo		
1.10.2016 (sobota)		
Sládkovičovo : Čierna Voda		
14:30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.kolo		
9.10.2016 (nedeľa)		
Topoľnica : Sládkovičovo			
14:30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.kolo		
15.10.2016 (sobota)		
Sládkovičovo : Šintava			
14:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.kolo		
23.10.2016 (nedeľa)		
Mostová : Sládkovičovo			
14:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.kolo		
30.10.2016 (nedeľa)		
Tomašíkovo : Sládkovičovo		
14:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.kolo		
6.11.2016 (nedeľa)		
Košúty : Sládkovičovo			
13:30
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Spoločenská kronika k 1. 8. 2016
Zosobášili sa:
Ing. Tomáš Katona /Sládkovičovo/
a Bc. Tímea Baráthová /Janíky/,
Ing. Miroslav Kordoš /Vištuk/
a Zuzana Zelinková /Sládkovičovo/,
Ing. Michal Kakvic /Sládkovičovo/
a Mgr. Adriána Chovancová /Budmerice/,
Oto Križek /Sládkovičovo/
a Ing. Martina Kariková /Sládkovičovo/,
Rifet Salkić /Bosna a Hercegovina/
a Anna Marková /Sládkovičovo/,
Jozef Grujbár /Záhorská Ves/
a Renáta Kollerová /Sládkovičovo,
Peter Szalay /Sládkovičovo/
a Monika Ďuricová /Dolné Vestenice/,

Dňa 18. júna 2016 sa v Jamajke stretli
spolužiaci zo Základnej deväťročnej školy v Sládkovičove po neuveriteľných 50.
rokoch. Zo 60 žiakov, ktorí skončili túto
školu je už bohužiaľ 12 zosnulých. Zo 48
žijúcich sa v tento deň zišlo 21 spolužiakov.
Pozvanie prijala aj pani učiteľka, dnes
86 ročná Anna Strýčková (na fotke), pani
učiteľka Alica Dömötörová a pán učiteľ
Ondrej Porges. Toto stretnutie, ktoré organizuje Július Šido každých 5 rokov sa nieslo v duchu spomínania a príjemnej konverzácie, pri dobrom jedle a občerstvení .
Július Šido

„Spievaj srdce...“
Milí bývalí členovia speváckeho súboru
VOX HUMANA,
S úctou a láskou spomínam na Vás!
Prajem Vám silu, zdravie, šťastie a veľa
láskyplných rokov!
S pozdravom
Szamákné Lívia
Bársonyos

Mário Novák /Sládkovičovo/
a JUDr. Nina Áčová /Sládkovičovo/,
Roland Manczal /Hurbanova Ves/
a Rita Rigová /Sládkovičovo/,
Ľubomír Gombár /Dubnica nad Váhom/
a Dagmar Kusá /Sládkovičovo/

Narodili sa:
Timea Gollvitzerová,
Peter Mikóczy,
Zoja Blahová,
Filip Pelec,
Zara Bladová,
Filip Reznek,
Emma Kovářiková,
Michal Krajči
Navždy nás opustili:
Otto Szabó /80/ - 8.6.2016,
Alexandra Kmeťová /33/ - 10.6.2016,
Alžbeta Mikušová /91/ - 16.6.2016,
Anton Katona /71/ - 21.6.2016,
Marek Kondákor /34/ - 23.6.2016,
Július Bobál /71/ - 25.6.2016,
Juraj Pethö /74/ - 26.6.2016,
Vincent Šidó /58/ - 29.6.2016,
Mária Némethová /79/ - 17.7.2016,
Alžbeta Stoklasová /60/ - 29.7.2016,
Ján Dančej /75/ - 23.7.2016,
PhDr. Marta Vartíková, DrSc. /87/ 28.7.2016
Bývalí občania:
Margita Haásová rod. Baumannová /88/
- 5.6.2016,
Edita Pivková rod. Csanakyová /54/
- 1.7.2016,
Rozália Megová rod. Horváthová /86/
- 24.7.2016,
Pavol Kompuš /42/ - 27.7.2016

Blahoželanie
„Na ceste životom kráčajte spolu,
či vedie do kopca alebo dolu,
o seba opretí v každučký čas,
v láske a svornosti až zbledne vlas.“
Ninka a Mário,
prajeme vám veľa krásnych a nezabudnuteľných chvíľ vo vašom spoločnom živote,
veľa radosti, čo najmenej starostí,
zdravé a krásne deťúrence.
To vaše nadšenie pre tanec, humor a
vášeň nech vás sprevádza celým vaším
spoločným životom.
kamaráti
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Spomíname
So žiaľom v srdci oznamujeme, že nás 21. júna
2016 náhle, bez rozlúčky opustil náš drahý manžel,
otec a dedo Anton Katona vo veku nedožitých 72
rokov. Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
kolegom, susedom a známym, ktorí ho prišli odprevadiť na jeho poslednej ceste, za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Lúčia sa manželka Marika, dcéra Klára a syn
Andrej s rodinami. Vnúčatkám: Karinke, Kristínke
a Marekovi budeš veľmi chýbať.
„Ak vyschnú rieky, riečištia zostanú,
ak zvädnú kvety, korene zostanú,
ak odletí vták, hniezdo zostane.
Ak zomrie milovaný človek,
trvalé spomienky v srdciach blízkych zostanú.“
S láskou v srdci si spomíname na otecka, dedka
a pradedka Karola Vígha, ktorý nás navždy opustil
dňa 23. júna 1991 vo veku 69 rokov.
Dcéra Edita s rodinou, dcéra Ružena a syn Karol
s rodinou
Ďakujem všetkým príbuzným a známym, ktorí
na poslednej ceste odprevadili nášho milovaného
manžela a otca Juraja Pethőho, ktorý nás navždy
opustil 26. júna 2016 vo veku 74 rokov.
Smútiaca rodina
S úctou a láskou spomíname na milovaného
manžela, otca, dedka a pradeda Viktora Slivu, ktorý nás 11. júla 2002 navždy opustil. Jeho pamiatku
si v srdci navždy zachováme.
Smútiaca rodina
„Hoci si odišla a niet ťa medzi nami,
V našich srdciach žiješ stále s nami.“
S hlbokým zármutkom v srdciach ďakujeme
všetkým, ktorí na poslednej ceste odprevadili našu
milovanú mamu, svokru, babinu
Máriu Némethovú, ktorá nás opustila 17. júla
2016, vo veku 79 rokov. Ďakujeme za kvetinové
dary a slová útechy. Smútiaca rodina
„Osud je občas veľmi krutý, nevráti to, čo vzal...
Ostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.”
Dňa 20. augusta 2016 s hlbokým zármutkom
v srdci spomíname na drahého manžela, otca a deda
Jána Gaála pri príležitosti 5. výročia jeho úmrtia.
Smútiaca rodina
„Stále je ťažko a smutno nám všetkým.
Nič už nie je také, aké bolo predtým.
Všade okolo chýba aj po roku tvoj hlas,
mal si rád život, my teba a ty nás.
Skromný a láskavý si bol vo svojom živote
a veľký vo svojej láske a dobrote.“
Dňa 22. augusta 2016 uplynie smutný rok, kedy
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, brat
Róbert Botló. S láskou spomína smútiaca rodina.
„Deň za dňom slnko svitá,
bolesť zo straty neutícha, prešiel rok piaty,
no srdce za tebou stále smúti.“
Dňa 30. augusta 2016 uplynie 5 rokov od úmrtia milovaného manžela Emila Uhlíka.
S láskou v srdci spomína manželka.

S hlbokým smútkom v srdci sme si pripomenuli
15. výročie úmrtia manžela, tatina a už aj dedka
Zoltána Matlohu, ktorý nás navždy opustil
dňa 24. júna 2001.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
Manželka a dcéry s rodinami.
S úctou spomíname na manžela, otca, deda a brata Jána Krišku, ktorý nás navždy opustil
1. septembra 2001. Smútiaca rodina

30. marca 2016, vo veku 59 rokov zomrel náš
milovaný Zoltán Varga.
So zármutkom v srdci spomína mama, sestra Marika s rodinou a celá rodina.
So smútkom v srdciach sme si pripomenuli
40. výročie úmrtia nášho drahého otca
Štefana Misovicsa

a 5. výročie úmrtia milovaného brata
Ladislava Misovicsa.
Smútiaca rodina

XIX. Sládkovičovské kultúrne dni
Do súťaže o najlepší orechový koláč sa zapojilo 13 gazdiniek s vynikajúcimi koláčmi a zákuskami. Po náročnom ochutnávaní týchto dobrôt porota rozhodla nasledovne: na 1. mieste
sa umiestnil Klub Seniorov Sládkovičovo, na 2. mieste - Martina Nagyová, na 3. mieste Helena Némethová, na 4. mieste
opäť Klub Seniorov, na 5. mieste Valéria Vereskáné Salla a
na 6. mieste sa umiestnila Lara Vargová. Umiestneným srdečne blahoželáme a sponzorom ďakujeme za venované ceny.

Zľava: Zdenko Čambal, Lajos Baráth, Anton Szabó

Tradične sa koncom júna konajú v našom meste Sládkovičovské kultúrne dni. V tomto roku boli 24. a 25. júna.
XIX. ročník sa niesol v duchu dobrej hudby, chutného občerstvenia, priateľských stretnutí a dobrej nálady. Piatkový večer
otvoril primátor mesta Anton Szabó spolu s moderátormi Erikou
Križanovou a Attilom Srejnerom. Večer nám spríjemnila svojou
produkciou mladá hudobná skupina Wotepity z Prievidze, tanečná skupina Viva z Nových Zámkov predviedla rôzne tanečné
štýly od klasiky, cez latino až po hip-hop. Samuel Tomeček so
svojou skupinou zaspieval svoje i známe slovenské nestárnuce
songy, skupina Dolly Roll prilákala maďarskými i svetovými
hitmi svojich fanúšikov z celého okolia. Záver patril 7-člennej
skupine Bystrík banda z Trnavy, ktorá svojím hudobným prevedením známych hitov i ľudoviek v modernom štýle zaujala všetkých prítomných.

Sobotné popoludnie patrilo súťaži vo varení kotlíkových
špecialít a súťaži o najlepší orechový koláč. Do prvej sa prihlásilo 12 družstiev so svojimi vynikajúcimi gurmánskymi špecialitami. Pripravovali rôzne druhy halászlé, fazuľový guláš, kurací
perkelt a ďalšie tradičné kotlíkové dobroty. Porota mala veľmi
ťažkú úlohu, nakoľko všetky jedlá boli chutné, aj oku lahodiace.
Rozhodla nasledovne: na 1. mieste sa umiestnilo družstvo - Vegeťáci s fazuľovým gulášom, na 2. mieste - Klobáskový klub
s kuracím perkeltom, na 3. mieste - Hahota s kuracím halászlé,
na 4. mieste Malomačanskí fajnšmekri, na 5. mieste Dicsó,
na 6. mieste András Maglóczky a na 7. mieste Klub Seniorov
Sládkovičovo.

Po sobotňajšom slávnostnom otvorení XIX. ročníka Sládkovičovských kultúrnych dní primátorom nášho mesta Ing. Antonom Szabóom spolu s podpredsedom Úradu TTSK PhDr. Zdenkom Čambalom, primátorom mesta Holíč a primátorom mesta
Csorvas Lajosom Baráthom nasledoval program, v ktorom účinkovali deti materských škôl a žiaci základných škôl spolu so svojimi pedagógmi. Všetkých prítomných potešili tancom, spevom i
hrou na hudobných nástrojoch. Môžeme skonštatovať, že máme
v Sládkovičove mnoho mladých talentov, na ktoré môžeme byť
právom hrdí. Pedagógom ďakujeme za prípravu pestrého programu.

Večerný program odštartovala mladá skupina z Dolného Kubína - The Rising Sign so svojimi i svetovými hitmi. Fanúšikov
hip-hopu určite potešil Laci Strike, ktorý spolu so Street dance
academy predviedol svoje tanečné umenie. Deti si zasúťažili aj
sa niečo nové naučili. Dámam určite ulahodil spev sympatického muzikálového herca Patrika Vyskočila, známeho z muzikálov Novej scény. Neuveriteľnú energiu a dobrú náladu priniesla
skvelá Gizka Oňová so slovenskými a maďarskými šlágrami i
zábavnými historkami zo života. Záver večerného programu
patril dobre známej skupine Hollósy band, ktorá všetkým rozprúdila krv v žilách a dala zabrať hlasivkám. Z námestia pred
Inovatechom sme odchádzali s dobrým pocitom a vedomím, že
rozmanitosťou tohtoročného kultúrneho programu sme ulahodili
všetkým vekovým kategóriám. Za organizátorov sa chcem poďakovať sponzorom a všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnej
realizácii nášho najväčšieho kultúrneho podujatia.
Zuzana Červenková

XIX. Diószegi Kulturális Napok
Hagyománnyá vált, hogy június végén zajlanak városunkban a Diószegi Kulturális Napok (DKN). Ebben az évben június 24-25-én kerültek megrendezésre. A XIX. évfolyam a jó
zene, a finom frissítők, a baráti találkozók és a jókedv jegyében zajlott. A péntek esti programot Szabó Antal polgármester
úr nyitotta meg Erika Križanová és Srejner Attila műsorvezetők társaságában. Az estét a privigyei fiatal zenészekből álló
Wotepity zenekar tette kellemesebbé, majd az érsekújvári Viva
tánccsoport előadásában a különböző táncstílusok – klasszikus,
latin illetve hip-hop – közt kalandozhattunk. Samuel Tomeček
zenekarával saját dalait, valamint ismert szlovák slágereket adott
elő, a Dolly Roll együttes magyar- és világslágereivel a környező községekből is idecsalogatta rajongóit. Az estet a 7 tagból álló
nagyszombati Bystrík banda zárta, aki az ismert slágerek, illetve
a népdalok modern feldolgozásaival elnyerte az itt jelenlévő ös�szes korosztály tetszését.

Szombat délután került sor a bográcsban főtt ételek versenyére, és a dióskalácsot sütő versenyre. Az első versenybe 12
csapat jelentkezett gasztronómiai specialitásaival. Különböző
halászlevet, babgulyást, csirkepörköltet és más hagyományos
bográcsban készült finomságot készítettek. A zsűrinek nagyon
nehéz dolga volt, hiszen minden étel finom, szemet gyönyörködtető volt. A verseny eredménye a következő lett: az első helyen
a vegetáriánusok babgulyása végzett, a 2. helyen a kolbászklub végzett csirkepörköltjével, a 3. a Hahota csirkés halászléja lett, a 4. a kismácsédi ínyencek csapata, az 5. Dicsó, a 6.
Maglóczky András, a 7. pedig a Diószegi Szenior Klub csapata lett.

A legjobb dióskalácsot sütő versenybe 13 gazdasszony kapcsolódott be kitűnő kalácsokkal és süteményekkel. A megerőltető kóstolót követően a zsűri a következőképpen döntött: az
első helyen a Diószegi Szenior Klub végzett (5 sz. minta), a 2.
Martina Nagyová (11 sz. minta), a 3. Helena Némethová (4 sz.
minta), a 4. ismét a szenior klub (8 sz. minta), az 5. Vereskáné
Salla Valéria (6 sz. minta) és a 6. Varga Lara (13 sz. minta)
lett. A helyezetteknek szívből gratulálunk, és a támogatóknak
pedig köszönjük az értékes díjakat.

A DKN IX. évfolyamát szombaton hivatalosan Szabó Antal
polgármester, Zdenko Čambal, a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat alelnöke, és Halics város polgármestere, valamint Baráth Lajos Csorvás város polgármestere nyitotta meg. Ezt követte
a kultúrműsor, melyben a helyi iskolák és nevelési intézmények
tanulói és óvodásai, valamint pedagógusai léptek színpadra. A jelenlévő nézőket tánccal, énekekkel, valamint hangszeres játékkal
örvendeztették meg. Leszögezhetjük, hogy Diószegnek sok fiatal
tehetsége van, akikre joggal büszkék lehetünk. A pedagógusoknak köszönet a színes műsor összeállításáért.

Az esti programot az alsókubíni fiatal zenekar – a The Rising Sign nyitotta meg világslágerek előadásával. A hip-hop
kedvelői egész biztosan örömmel fogadták Laci Strike bemutatóját, aki a Street dance academy táncosaival együtt mutatta
be táncművészetét. A gyerekek versenyezhettek is, és számos új
ismeretre tehettek szert. A hölgyek bizonyára örültek a pozsonyi Új Színpad szimpatikus musical színésze Patrik Vyskočil
előadásának. Hihetetlen sok energiát és derűs pillanatot kaptunk
a kiváló Gizka Oňovától, aki régi szlovák- és magyar slágerek,
valamint humoros élettörténetek előadásával lépett színpadra.
Az esti program utolsó előadója a jól ismert Hollósy band volt.
A zenekar nemcsak megtáncoltatta a jelenlévőket, de a hangszálaink is megérezték ezt a mulatságot. Az Inovatech előtti térről
jó érzéssel, és azzal a tudattal tértünk haza, hogy az idei színes
kultúrműsor minden korosztályt kielégített. A szervezők nevében
szeretnék köszönetet mondani a támogatóknak, és mindazoknak,
akik részt vettek városunk legnagyobb kulturális eseményének
megvalósításában.
Zuzana Červenková

