ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
informačný spravodaj

XXV. ročník č. 6/2017 vydáva mesto Sládkovičovo

Sila rodiny na základe autorov
Dr. Máté Gábor a Dr. Gordon Neufeld
Dvanásťročný Michal zhrbený nad klávesnicou pozerá do monitora počítača. Je
večer, osem hodín, ale jeho domáca úloha ešte nie je hotová. Na upozornenie otca,
aby „už konečne urobil svoju lekciu“, sú
chlapcove uši hluché. Miško „visí“ na portáli jednej internetovej komunity. „Daj mi
pokoj!“, odpovedá podráždene otcovi, ktorý ho opakovane upozorňuje na splnenie
domácej úlohy. Miško stráca nervy a kričí:
„Ničomu nerozumieš!“ a treskne dverami.
Otec je naštvaný a nahnevaný sám na seba.
„Znova som to pokazil!“ - myslí si. „Nedokážem sa riadne porozprávať so svojím synom.“ S manželkou sa obávajú o budúcnosť
Michala: predtým to bolo spolupracujúce
a priateľské dieťa, teraz je nezvládnuteľné, nepríjme od nich žiadnu radu. Chlapec
sa sústreďuje iba na to, aby bol so svojimi
priateľmi.
Je v skutočnosti také ťažké a problematické vychovávať deti? Bola to vždy taká
ťažká úloha? Staršie generácie sa tiež sťažovali, že mladí ľudia sú čím ďalej, tým viac
neúctiví a nepozorní voči starším, ale dnešní
rodičia cítia, že sa niečo veľmi zmenilo.
V súčasnosti už dnešné deti nie sú také, akí
sme boli my - aspoň takto si to uchovávame
v pamäti. Zdá sa, že aj výchova detí sa značne zmenila. Naši rodičia nám dôverovali
oveľa viac a mali na nás oveľa väčší vplyv.
V súčasnosti nie je pre mnohých rodičov
výchova detí samozrejmá. Rozdiel medzi
deťmi a dospelými sa zdá byť neprekonateľný. „My sme nepotrebovali poradenské
knihy na vzdelávanie, len sme robili to, čo
sme robiť mali“ hovoria krútiac hlavu naši
starí rodičia a majú pravdu.
Čo sa teda zmenilo? Problém sa dá
pomenovať jedným slovom: kontext. Bezohľadu na to, ako dobre sme pripravení, aké
máme skúsenosti a ako dokážeme spolucítiť
s deťmi, žiaľ, nie vždy môžeme zapojiť každé dieťa do rodičovskej výchovy. Aby bolo
vzdelávanie efektívne, je potrebný kontext
alebo prostredie.
Ak chcete mať dieťa otvorené na to,
aby ho vychoval dospelý, ten dospelý s ním

musí byť aktívne spojený, ich vzťah musí
byť veľmi blízky. Na začiatku života je toto
spojenie fyzické - dieťa doslova visí na svojich rodičoch, tí tento vzťah musia neustále
udržiavať. Časom sa fyzická pripútanosť
premení na emocionálnu väzbu a nakoniec
do duchovného vzťahu. Deti, ktorým chýbajú tieto vzťahy, sa veľmi ťažko vyučujú a
ich vzdelávanie postupne tiež zaostáva. Len
neporušený dobrý vzťah poskytuje vhodný
kontext pre výchovu dieťaťa.
Vzťah medzi dieťaťom a rodičom musí
existovať dovtedy, kým už dieťa nebude
potrebovať rodičovskú starostlivosť. Tieto vzťahy sa v dnešnom svete čoraz ťažšie
udržiavajú. Pričom rodičia sa nezmenili - sú
rovnako kompetentní a odhodlaní, presne
tak ako predtým. Základná povaha detí sa
tiež nezmenila – stále sú závislé od svojich
rodičov a nie sú viac odmietavé, ako boli
deti predtým.
Čo sa teda menilo? Zmenila sa kultúra, v
ktorej naše deti vychováme. Pretože detská
pripútanosť k rodičom nie je podporovaná
ani kultúrou a ani spoločnosťou tak, ako by
to bolo potrebné. Na začiatku silné vzťahy medzi rodičmi a deťmi môže podkopať
prostredie, keď naše deti vstupujú do sveta,
ktorý už neuznáva prepojené vzťahy. Deti sa
čoraz viac angažujú vo vzťahoch, ktoré súťažia so vzťahmi s rodičmi, a preto je kontext, aby ich naďalej vzdelávali rodičia, čím
ďalej, tým menej prijateľný. Nejedná sa o
nedostatok rodičovskej lásky, ale o erodovanie a ničenie súvisiaceho kontextu - preto je
v súčasnej dobe výchova a vzdelávanie detí
zo strany rodičov neúčinná.
Počas vianočných sviatkov máme viac
času pre rodinu, nezačínajme teraz s výchovou alebo prevýchovou našich deti. Stačí,
ak s nimi budeme tráviť viac času, ak ich
budeme pozorne počúvať, stačí, aby od nás
dostali viac starostlivosti a lásky. K tomu
prajem všetkým rodinám veľa síl a dobré
zdravie.
Ing. Anton Szabó,
primátor mesta

POZVÁNKY
31.12.2017 o 10.00 hod. v Novej Jelke

27. Silvestrovský splav Malého
Dunaja - KST TJ Junior Sládkovičovo
Smer: vodný mlyn Jelka
info: Pavol Macura 0908 187 597

5.1. 2018 o 19.00 hod. v Inovatechu

Novoročný operetný
galavečer
Vstupné: 14,- eur

19.1.2018 o 19.00 hod. v hoteli Tevel

XIII. Mestský ples

so skupinou RH DUO
Vstupné: 25,- eur
(predaj vstupeniek na recepcii
Inovatechu)
10.2.2018 o 19.00 hod. v jedálni VŠ

Rodičovský ples

ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s VJM

s hudobnou skupinou Alf
Vstupné: 20,- eur

17.2.2018 o 19.00 hod. v Inovatechu

Rada sa vydávam - hudobná
veselohra (Hahota)
Vstupné: 8,- eur

17.2.2018 o 19.00 hod. v jedálni VŠ

Hasičský ples

so skupinou Gin Tonic
Vstupné: 25,- eur
Vstupenky u p. Sablera,
t.č. 0903 214 325

23. a 24. 2. 2018 pred Inovatechom

XI. Medzinárodný klobásový
festival
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29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove, 25. 10. 2017
Rokovanie 29. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril a viedol primátor mesta Ing. Anton Szabó, ktorý
privítal prítomných a skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Interpelácia poslancov:
• Poslankyňa Mgr. Edita Katonová poukázala na poškodenú autobusovú zastávku
pri reštaurácii Krokodíl ako i na chýbajúce odpadkové koše v jej okolí. Na vznesenú interpeláciu zodpovedal primátor
mesta.
• Poslanec Ing. Gábor Krommer vzniesol
interpeláciu, či sa zmenila situácia ohľadom spevnenej plochy na Sídl. J. Dalloša,
na ktorej pri daždivom počasí stojí voda.
Ďalej sa Ing. Krommer vo svojej interpelácii podrobne venoval problematike
nájomných bytov a spôsobu ich prideľovania.
• Poslanec Ing. Alexander Karsay sa opýtal, či bude verejná kanalizácia, ktorá je
osadená na jednej strane Fučíkovej ulice,
potiahnutá aj na druhú stranu v časti mesta pri mestskom úrade.
Kontrola plnenia uznesení
Správa o kontrole plnenia uznesení
Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
za roky 2014-2017, ktoré boli alebo sú v
štádiu plnenia a sledovania, bola predložená
hlavnou kontrolórkou mesta PhDr. Teréziou
Pethőovou.
Poslanci schválili:
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Sládkovičovo č. 99/2017 o poskytovaní vecných a peňažných darov mestom
Sládkovičovo občanom a bývalým občanom mesta
• 4. úpravu rozpočtu mesta Sládkovičovo
• Úplné znenie Zakladateľskej listiny zo
dňa 04.10.2017 o založení spoločnosti
s ručením obmedzeným Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o. v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991
Zb. v platnom znení a úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 04.10.2017
• Pridelenie uvoľnených nájomných bytov
na Sídl. Stred
• Smernicu na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností podľa zákona č. 9/2010
Z. z. o sťažnostiach a petícií podľa zákona
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších zmien a doplnkov v podmienkach mesta Sládkovičovo
• Informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej
republiky v rámci kontroly nakladania
subjektov územnej samosprávy s majet-

kovými účasťami v obchodných spoločnostiach v meste Sládkovičovo, vykonanej v čase od 09.03.2017 do 11. 07.2017
a o prijatých opatreniach na odstránenie
zistených nedostatkov
• Správy o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
školských zariadení za školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sládkovičovo za školský rok
2016/2017.
Poslanci neschválili:
• Zníženie nájomného za prenájom priestorov stomatologickej ambulancie spoločnosti NEODENTAL s.r.o. v mestskej poliklinike
• Zníženie nájomného za prenájom priestorov Marte P. Optika-Klaudia v mestskej poliklinike
• Žiadosť Oľgy Ď. o odkúpenie časti pozemku č. 3034, vedeného na LV 1705 v k.
ú. Sládkovičovo
Diskusia
Riaditeľka spojenej školy Paedr. Kramárová informovala o projekte EÚ, do ktorého sa škola zapojila.
Občianka Mgr. Kukiová tlmočila svoju
nespokojnosť so spôsobom prideľovania
nájomných bytov.
K vyjadreniam p. Kukiovej zaujal stanovisko primátor mesta, ktorý uviedol, že
nájomné byty sú prioritne určené na dočasné riešenie bytovej situácie žiadateľov, ktorí spĺňajú všetky podmienky vyplývajúce
z platnej legislatívy a zo všeobecne záväzného nariadenia mesta Sládkovičovo
Svoje stanovisko k diskusnému príspevku uviedol aj Ing. Boris Brunner, predseda
sociálnej a bytovej komisie.
Občan p. Feješ sa informoval, kedy bude
dokončené parkovisko na Sídl. J. Dalloša,
nakoľko v jarných a jesenných mesiacoch
stojí na spevnenej parkovacej ploche voda.
Na diskusný príspevok zodpovedal
primátor mesta, ktorý uviedol, že mesto to
chcelo riešiť v rámci projektu na úpravu
vnútroblokov, avšak parkoviská a prístupové komunikácie boli z oprávnených nákladov na projekt vylúčené.
Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu
rokovania primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich
účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva
a 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove ukončil.
Mgr. Katarína Štefunková
prednostka MÚ Sládkovičovo

Zo života
ZŠ s MŠ K. Kuffnera
13.októbra navštívili našu školu pedagógovia družobnej školy z Ivančíc.
Po privítaní, slávnostných príhovoroch
riaditeľov škôl, primátora mesta, vedúcej
odboru správy MÚ a občerstvení sa hostia
zúčastnili otvorených hodín: telesnej výchovy 3.B, rovesníckeho vzdelávania 9.A
pre 2.A, matematiky 9.B, matematiky 3.A
a anglického jazyka 8.B. Potom nasledovala prehliadka školy. Po obede nasledoval kultúrny program žiakov našej školy.
Naši hostia strávili popoludnie v múzeu
ľudových tradícií u Kolomana Hrdlicu,
ktoré bolo zavŕšené spoločenským posedením so zamestnancami školy. Tešíme sa
na ďalšie milé stretnutie a spoluprácu.
Šarkan je jedným zo symbolov jesene a preto sme 14. októbra 2017 na našej
škole spolu s MO Matice slovenskej zorganizovali ŠARKANIÁDU. Na školskom
dvore sa zišlo mnoho rodičov a detí, ktorí
sa plní elánu hneď pustili do púšťania svojich výtvorov. Na oblohe sa miešali rôzne
druhy šarkanov od najväčších až po najfarbenejších. Kým deti súťažili o najkrajšieho doma vyrobeného šarkana, o najmilšieho šarkana, o najvyššie lietajúceho
šarkana a o najfarebnejšieho šarkana, ich
rodičia si zmerali sily v súťaži o najdlhšiu
jablkovú šupku. Bol to deň plný smiechu a
dobrej nálady. Ďakujeme všetkým zúčastneným, MO Matice slovenskej v Sládkovičove za pomoc pri organizácii, rodine
Frantovej za ovocie a rodine Meliškovej
za stánok s občerstvením. Veríme, že o rok
si to zopakujeme.
23. októbra sa konala obvodná súťaž
v speve ľudovej piesne Folklórna Sereď.
Úspešne nás reprezentovali naše žiačky
Sofinka Budinská z 1.A , ktorá získala
3.miesto v 1.kategórii a Nelka Lócziová
z 5.A, ktorá získala 2.miesto v 2.kategórii.
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Zo života
ZŠ s MŠ K. Kuffnera
6.novembra sa naši žiaci zúčastnili regionálnej súťaže v prednese slovenskej
poézie a prózy Mihálikova Sereď. Vo
svojej kategórii vyhrala 1. miesto v prednese poézie Martinka Ivanová zo 4.B a 2.
miesto v prednese prózy Tamarka Kuttnerová z 8.A.
10. novembra sme si uctili pamiatku
padlých vojakov z 1. svetovej vojny.
Pani učiteľky so žiakmi 1. a 2. ročníka vyrobili kvety červených makov, ako symbol
vojnových veteránov, ktoré naši žiaci uložili k pomníku padlým vojakom.

Dňa 11.novembra 2017 boli vyhodnotené najlepšie školy na Slovensku za školský rok 2016/2017 v oblasti
športu pod názvom ŠKOLA ROKA.
Spojená škola - ZŠ s MŠ K. Kuffnera v
Sládkovičove obsadila v rámci škôl nad
300 žiakov (173 škôl) krásne 8.miesto, v
Trnavskom kraji sme sa umiestnili na 2.
mieste za ZŠ Brezová Piešťany. V okrese Galanta sme v tejto súťaži skončili prví. Školy majú tri možnosti, ako získať body: športové výkony, účasť a usporiadanie športových akcií a sprievodné
výchovné podujatia. Aj rok predtým sme
sa umiestnili veľmi dobre, v kraji sme
boli štvrtí a v okrese druhí za športovou
ZŠ SNP Galanta. Touto cestou ďakujeme
všetkým zúčastneným žiakom, učiteľom
a najmä koordinátorke športových súťaží
Mgr. Edite Madarászovej.
13. novembra sa žiaci 2. stupňa zúčastnili výstavy HUMAN BODY v Bratislave, kde ich organizátori previedli fascinujúcim svetom ľudského tela. Žiaci mali
možnosť detailne sa pozrieť hlboko pod
kožu človeka od hlavy až k pätám. Bolo
to pre nich veľmi poučné a zaujímavé dopoludnie.
Aj tento rok pri príležitosti Medzinárodného dňa materských škôl navštívili
členovia Žiackeho parlamentu svojich kamarátov v MŠ Budovateľská, MŠ Fučíková a MŠ J. Dalloša. Pripravili si pre nich
rôzne súťaže, hry a divadielko. Tiež si
spolu zatancovali a zaspievali hymnu materských škôl. Spoločné stretnutie žiakov
materských škôl a základnej školy bolo
pre všetkých veľkým obohatením.
Vedenie školy

Európsky deň rodičov a škôl
Európsky deň rodičov a škôl - EDRaŠ
je projekt Európskej asociácie rodičov
(EPA) v Bruselli, ktorej členom je aj
Slovenská rada rodičovských združení.
V Slovenskej republike má tento projekt
tradíciu od roku 2002. Podporujeme ním
spoluprácu rodičov, pedagógov, žiakov,
nepedagogických zamestnancov a iných
subjektov ako partnerov výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach. Poukazujeme na partnerstvo a dialóg medzi nimi.
Na Základnej škole s materskou školou K. Kuffnera Sládkovičovo sa dňa
16.novembra 2017 konal tretí ročník
EDRaŠ. V rámci neho sa uskutočnilo
viacero aktivít. Riaditeľka školy PaedDr.
Slávka Kramárová ho slávnostne otvorila za prítomnosti zástupcov mesta Mgr.
Kataríny Štefunkovej, prednostky a Ing.
Márie Gubíniovej, vedúcej odboru vnútornej správy ako aj zástupcov rodičov.
V krátkom kultúrnom programe vystúpili
s prednesom žiaci 3.A triedy Hanka Halik
a Richard Lošonský, na ľudovú nôtu zaspievala Nelka Lócziová z 5.A a na záver
členovia multikultúrneho krúžku zaspievali a zatancovali rómsku pieseň.
V rámci Dňa otvorených dverí nasledovali otvorené hodiny pedagógov a
žiakov pre rodičov a širokú verejnosť, na
ktorých prebiehalo vyučovanie na tému:
Medzinárodný deň tolerancie. Rodičia sa
mohli priamo pozrieť nielen na rôzne inovatívne formy a metódy pedagógov vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj na to,
v akých triedach a odborných učebniach
sa ich deti učia.
Najmä pre žiakov 8. a 9. ročníka a ich
rodičov bola určená Burza stredných
škôl, ktorú zorganizovala výchovná poradkyňa Mgr. Mariana Kramárová za pomoci zástupkyne školy Mgr. Gabriely Dórovej. Burzy sa zúčastnil tucet stredných
škôl z okresov Galanta, Trnava, Senec
a Bratislava. Predstavili žiakom študijné
odbory, hovorili o kritériách prijatia na SŠ

a uplatnení v praxi. Nechýbali prezentácie
na interaktívnej tabuli, praktické ukážky
prvej pomoci, meranie tlaku, zisťovanie
tuku v tele, masáž šije, ukážky bojového
umenia a pod. Hoci sa uskutočnila burza
stredných škôl prvýkrát, mala výbornú
odozvu nielen u našich žiakov, ale aj u
zúčastnených stredných škôl. Celkovo pochválili veľmi dobrú organizáciu.
Ďalšou aktivitou bol workshop pre
pedagógov v rámci Medzinárodného dňa
tolerancie pod názvom „Aby sme si boli
viac blízki“, ktorý sa uskutočnil popoludní a viedli ho Mgr. Henrieta Popluhárová
a PhDr. Veronika Kalivodová z CPPPaP
v Galante.
Poslednou aktivitou bol Turnaj vo
vybíjanej medzi žiakmi, rodičmi a pedagógmi. Hoci pedagógovia boli v pracovnom nasadení od rána, ostali im sily aj na
turnaj. Ten sa skončil úspešne pre rodičov,
pedagógovia uhrali so žiakmi remízu.
Bodkou za všetkým bolo neformálne
posedenie rodičov a pedagógov. Touto
cestou ďakujeme rodičom Ing. Petre Bartalošovej, Ing. Zuzane Červenkovej a Alexandre Kuttnerovej za spoluorganizovanie
EDRaŠ.
Vedenie školy
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Zo školskej kroniky ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s VJM
Žiaci ZŠ S. Petőfiho nezaháľali ani
v uplynulých dvoch mesiacoch...
6. októbra sme venovali spomienku
aradským mučeníkom.
11. októbra sme boli na exkurzii.
V Budapešti sme navštívili synagógu, Spomienkové centrum holokaustu,
a „opustené topánky“ na brehu Dunaja.
Ďakujeme pánovi Rolandovi Lanzovi, že
sponzoroval dopravu a vstupné žiakom
našej školy.
11. októbra boli žiaci 1.- 4. ročníka za
vzornú reprezentáciu školy odmenení výletom do Budapešti, kde si v nákupnom
centre CAMPONA pozreli Tropicárium.
Z výletu sa domov vrátili plní zážitkov.
Keďže je október mesiacom Úcty
k starším, ani tento rok sme na nich nezabudli. 12. októbra v jedálni vysokej školy
a 17. októbra v Antonius senior centre sme
ich potešili krátkym programom.

20. októbra bola hlavnou témou v škole ochrana človeka a prírody.
V tento deň sme sa zúčastnili i na
spomienkovej slávnosti organizovanej
pri príležitosti 70. výročia vysídlenia
diószegských rodín.
V mesiaci október sa na našej škole
začala krúžková činnosť, ktorej cieľom je,
aby deti strávili svoj voľný čas zmysluplne a užitočne.
November sa niesol tiež v znamení
rôznych aktivít ako pre pedagógov, tak
i pre žiakov.
V týždni od 6. do 11. novembra bol na
škole Týždeň zdravého stravovania. Snažili sme konzumovať viac zeleniny, ovocia a mliečnych výrobkov ako inokedy.
Každý deň sme si i zacvičili. Ďakujeme
za nezištnú pomoc rodičom, ktorí podporili naše deti, a ďakujeme i zamestnancom
obchodného reťazca Tesco za podporu našej školy.
V dňoch 13.-16. novembra sa vďaka
nadácii OTP READY mohli zúčastniť
žiaci 2. a 9. ročníka opäť na finančnom
vzdelávaní, kde si hravou formou osvoji-

li základy finančnej gramotnosti. Lektori
boli milí, tolerantní, veselí. Vďaka za zaujímavé hodiny plné zážitkov!
14. novembra boli ročníky 5., 8. a 9.
v divadle v Dunajskej Strede, kde si pozreli hudobné predstavenie pod názvom
„Vili, vegánsky upír“. 15. novembra boli
ostatné ročníky na hudobnej rozprávke „Kráska a netvor“, ktorá bola opäť
v MsKS B. Csaplára v Dunajskej Strede.
15. novembra zavítali naši deviataci
v rámci Dní otvorených dverí do strednej
školy v Mostovej, aby získali informácie
o stredoškolskom živote.
V rámci projektu „Červené stužky“ sa
žiaci zúčastnili na netradičnej vyučovacej
hodine. Siedmaci si vypočuli prednášku o
zdravom duchu a o závislostiach, ôsmaci
o obchode s ľuďmi, kým deviataci o HIV
a AIDS.

22. novembra prebehlo celoslovenské
testovania žiakov 5. ročníka. Testy sa robili z maďarského jazyka a z matematiky.
28. novembra si v Inovatechu mohli
pozrieť žiaci hru Háry János v podaní žiakov základnej školy, gymnázia a základnej umeleckej školy z maďarského Székesfehérváru. Predstavenie malo u žiakov
obrovský úspech.
Mgr. Katalin Balogh

Po stopách Židov
Žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy
boli na exkurzii v Budapešti. Pozrime sa,
ako si na exkurziu spomínajú, aké zážitky, pocity majú z toho, čo videli a čo si
vypočuli.
„... keď ma požiadali, aby som napísala, aká bola návšteva Budapešti, hneď som
vedela, o čom budem písať. Cesta bola
vcelku dobrá. Synagóga bola jednoducho
krásna, fascinujúca. Aj Židovské múzeum

bolo úžasné, hlavne to, ako ho predstavili. Výstava a téma holokaustu bola smutná, najradšej by som plakala. Uvedomila
som si, ako silno sa ma táto téma dotkla.
Pohľad na topánky na brehu Dunaja bol
skľučujúci a smutný...“
Rita Herczog 8.tr.

„...bol to pre mňa krásny zážitok, keď
sme 11. októbra boli na exkurzii v Budapešti. Žiaci 8. a 9. ročníka navštívili Židovské múzeum, Synagógu a Židovské
spomienkové centrum. Bola to zaujímavá
a náučná cesta, zároveň i hrôzostrašná.
Spoznali sme život a vieru Židov. Dozvedeli sme sa i o tom, čo museli prežiť počas
II. svetovej vojny, keď boli odvlečení do
vyhladzovacích a koncentračných táborov, keď im zobrali všetok majetok, hodnotné veci, hladovali a museli ťažko pracovať. Vykonávali na nich i rôzne lekárske
pokusy. Toto hrôzostrašné obdobie prežilo
len veľmi málo ľudí. Pre mňa to bolo neuveriteľné, že sa takéto niečo mohlo stať.
Dúfam, že takéto strašné veci sa už viac
neudejú...“
Zsuzsana Fekula, 8.tr.
„...bolo dobré, že sme navštívili tieto
tri miesta, pretože sme sa veľa naučili.
Dozvedeli sme sa viac vecí o živote Židov. Pre mňa bola atmosféra v múzeu
holokaustu dosť tiesnivá. Jednoducho tie
videá, ktoré tam premietali boli strašné.
Je pre mňa nepochopiteľné ako to mohli tí
vojaci nafilmovať. Pri topánkach na brehu
Dunaja bola už nálada oveľa lepšia, avšak pomyslieť si na to, ako z toho miesta
postrieľali nevinných ľudí do rieky, nenachádzam slov. Určite sme sa naučili, že
takýchto ľudí nesmieme nasledovať a nesmieme sa takýmito stať....“
Krisztína Recska, 8.tr.

ŽS 6/2017

PRÍSPEVKY 5

Úcta k seniorom nášho mesta
V roku 1991 vyhlásila OSN 1. október
za Medzinárodný deň starších ľudí. V tejto
spojitosti sa v mesiaci október v celej našej vlasti upriamuje pozornosť na starších
ľudí, na ich dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú v našej spoločnosti. Aspoň v tomto období sa pokúšame venovať viac pozornosti
starším ľuďom.

čas uplynulých rokov pre naše mesto urobili a uistil ich, že sú dôležitou súčasťou
našej spoločnosti a ich životné skúsenosti
a múdrosť budú pre nás vždy potrebné.
Po oficiálnej časti nasledovalo občerstvenie a pri hudbe skupiny Halásovcov
si prítomní hostia i zatancovali. Príjemná
zábava trvala až do večerných hodín. Pri

Pamiatka zosnulých
Na znak úcty k starším každoročne
v októbri zorganizuje Sociálna a bytová komisia pri MsZ stretnutie seniorov.
V tomto roku, dňa 12. októbra prijalo
presne sto seniorov, starších ako 70 rokov,
naše pozvanie. Slávnostné stretnutie, ktoré bolo v jedálni vysokej školy, otvorili
členovia Zboru pre občianske záležitosti.
Po ich úvodnom vystúpení sa so svojím
programom, v ktorom nechýbali básne,
tance i hra na harmonike, predstavili žiaci
miestnych základných škôl. Primátor mesta Anton Szabó sa vo svojom príhovore
poďakoval všetkým seniorom za to, čo po-

odchode sa seniori poďakovali za krásne
popoludnie. Vedenie mesta ďakuje všetkým tým, ktorí prišli na toto stretnutie
a s úctou myslí na tých, ktorí sa z rôznych
dôvodov nemohli tohto podujatia zúčastniť. Dúfame, že o rok sa opäť všetci stretneme. Ďakujeme Zboru pre občianske záležitosti, pedagógom a žiakom základných
škôl za krásny program, obsluhujúcemu
personálu za pomoc, zamestnancom školskej jedálne za obed, i všetkým tým, ktorí svojou troškou prispeli k úspechu tejto
slávnosti.
Mgr. Silvia Michaleková

Dňa 1. novembra 2017 sme si na spomienkových podujatiach, ktoré každoročne organizuje ZPOZ, s úctou spomenuli
na našich príbuzných, blízkych a priateľov, ktorí nás navždy opustili pred piatimi
a desiatimi rokmi.
V kolobehu dnešného rýchleho života sme sa spolu s príbuznými, blízkymi
mohli na chvíľu zastaviť, vrátiť v čase
a spomínať v pietnej atmosfére na tie časy,
keď ešte boli medzi nami.
Spomienka na teba mi dáva silu,
neboj, prekonám aj ťažkú chvíľu...
Edita Kyselová

Zo života DSS Košúty
Posunkovanie v Košútoch
V dňoch 25.9. - 26.9.2017 sa v DSS v
Košútoch zamestnanci zdravotného, výchovného a sociálneho úseku zúčastnili
kurzu posunkovej reči. Pani lektorka Ľ.
Šarinová nás zaujímavou formou voviedla
do danej problematiky a oboznámila nás so
životom a zvyklosťami nepočujúcich. Posunková reč sa stala pre nás mostom, cez
ktorý sa dostaneme bližšie k nášmu klientovi Norovi. Noro sa totiž dorozumieva posunkovou rečou a komunikácia s ním je pre
celé zariadenie nesmierne ťažká. Môžeme
s radosťou konštatovať, že základy posunkovej reči sme všetci úspešne zvládli.
Kvalita nami poskytovanej starostlivosti Norovi sa zvýši k spokojnosti všetkých zainteresovaných a za to môžeme
poďakovať Nadácii PONTIS, ktorá nám
bezplatne kurz posunkovej reči sprostredkovala priamo v našom zariadení, čo sme
ocenili nielen my ako zamestnanci, ale aj
samotný Noro.

Košútsky hudobný kľúč
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty organizoval v dňoch 25. 26.10.2017 v Kultúrnom dome v Čiernom
Brode už jubilejný X. ročník hudobného
festivalu pod názvom Košútsky hudobný
kľúč. Festival bol organizovaný pod záštitou predsedu TTSK p. Tibora Mikuša a s
finančnou podporou Ministerstva kultúry
SR.
Aj tohtoročný hudobný festival pre
klientov zariadení sociálnych služieb sa
môže pochváliť medzinárodnou účasťou, pretože pozvanie prijali aj priatelia
z Českej republiky z ÚSP Zámeček Střelice u Brna a z Maďarska Dr. Piróth Otthon Táplánypuszta a MERI Tatabánya.
Spolu sa predstavilo 19 zariadení sociálnych služieb a domov seniorov, v celkovom počte 127 vystupujúcich vo viacerých
kategóriách a to tanec, spev a umelecký
prednes.

Po slávnostnom otvorení festivalu patrilo
pódium profesionálom Kaschauer Klezmer
Bandu z Košíc. Klezmer Band zaujal početné publikum nezvyčajným hudobným
štýlom, ktorý viacerí počuli po prvýkrát.
Po vystúpení klientov domovov sociálnych
služieb nasledovala veselica v podaní skupiny „Hegyitesók“. Zábava bola naozaj
výnimočná. Druhý deň festival pokračoval
výletom do Nitry na hrad. Všetci si mohli
vychutnať pamätihodnosti starobylej Nitry.
V mene všetkých zúčastnených sa touto cestou chceme poďakovať Ministerstvu
kultúry SR za finančnú podporu, a samozrejme našim sponzorom, ktorí prispeli k
úspešnému priebehu festivalu.
Všetkým obyvateľom mesta Sládkovičovo chceme popriať krásne prežitie Vianočných sviatkov.

		

PhDr. Lívia Katona, PhD
riaditeľka DSS Košúty
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Milí čitatelia...
Ako každý rok, aj tento rok si pripomenieme počas vianočných sviatkov narodenie nášho Pána Ježiša Krista. Mnohí
duchovní ľudia hovorili a hovoria, že práve
naopak, nie my, ale v prvom rade Pán Boh
poslaním svojho Syna na tento svet, akoby
si On skôr pripomínal, že na svete je človek, ktorého stvoril na svoj obraz. Človek,
ktorý tento obraz svojím hriechom pošpinil
a sám ho nevie očistiť. Čiže Boh je iniciátorom stretnutia a ľudia hladní po pravde,
spravodlivosti a láske odpovedajú na božie volanie ku stretnutiu. Túžba po čistom
obraze Boha v duši človeka je jeho bytostnou túžbou. Táto túžba je prirodzenou
duchovnou genetickou výbavou každého
človeka. Je prirodzená, pretože vychádza z
prirodzeného - normálneho - vzťahu Otca
Stvoriteľa a človeka, jeho dieťaťa, ktorému
stvoril dušu a tak vdýchol do neho život.
Táto túžba po Bohu je súčasťou zákona,
ktorému hovoríme prirodzený zákon. Každý človek na svete ho má vo svojom srdci.
Jeho iniciátorom je prirodzene Boh. Takže
nie je to tak, že človek si vymyslel Boha,
aby si mohol vymyslieť Vianoce, Veľkú
noc atď. Práve naopak, tí, ktorí tvrdia, že
človek si Boha vymyslel, aby sa mu žilo
ľahšie, si musia naozaj, ale naozaj veľmi
vymýšľať. Ak si teda kresťania pripomíname narodenia nášho Pána Ježiša Krista, je
to prejav našej lásky a úcty Jemu, ktorý nás
svojou láskou predišiel.
Vianoce začíname adventným obdobím, počas ktorého si zo Svätého písma čítame state nielen z Evanjelií ale aj zo Starého Zákona. Počas adventného obdobia nás
sprevádza prorok Izaiáš, ktorý je nazývaný
aj piatym evanjelistom, čiže zvestovateľom
Radostnej Zvesti.
Keď si prečítame niektoré úryvky z
jeho proroctiev, pochopíme prečo je tomu
tak.
Napr. na l. adv . nedeľu sme počuli aj
tieto slová „Ty Pane si náš otec, náš vykupiteľ. Všetci sme boli nečistí, sťa špinavý
šat je naša spravodlivosť. A predsa Pane,
Ty si náš otec“. Toto proroctvo nielenže
dáva do pravdivého zorného uhla vzťah
otca a dieťaťa, ale zároveň posilňuje nádej,
že každý rodičovský vzťah má šancu na
svoje vylepšenie.
Na 2. adv. nedeľu budeme počuť aj
tieto slová od proroka Izaiáša. „ Potešujte,
potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte k nemu, že
skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho
vina : veď dostal z ruky Pánovej dvojnásobok /lásky a milosti/ za každý svoj hriech.
Ako pastier pasie svoju čriedu, do náručia berie baránky a kladie si ich do lona.“
Miesto tvrdého súdu a odsúdenia, miesto
očakávanej našej spravodlivosti, nepochopiteľná milosrdná láska a dojímavá sta-

rostlivosť otca o svoje dieťa, ktoré vie, že
zhrešilo, ale vie hlavne to, že otec miluje
a odpúšťa.
Na 3. adv. nedeľu si pripomenieme
toto proroctvo. „ Duch Pána Boha je nado
mnou, pretože Pán pomazal : poslal ma
hlásať radostnú zvesť chudobným ...ohlásiť rok milosti Pána. Radosťou jasám v Pánovi, duša mi plesá v mojom Bohu, pretože
ma zaodial rúchom spásy.“
Znovuobjavený čistý vzťah medzi otcom a dieťaťom nie je tŕpnym konštatovaním, ale graduje v radosti a sile až nadpozemskej a nadprirodzenej.
Počas 4. adv. nedele budeme počuť
aj tieto slová od proroka Izaiáša. „ Pán ti
oznamuje /kráľovi Dávidovi/ že ti sám vybudujem dom, oslobodím ťa od všetkých
tvojich nepriateľov a darujem ti pokoj.
Tvoj dom a tvoje kráľovstvo budú trvať
predo mnou naveky.“
Otec je nadprirodzeným spôsobom
prítomný v prirodzenom poriadku dieťaťa, kde platia jeho večné zákony milosrdnej a láskavej, nežnej spravodlivosti. Tu
sa dieťa môže cítiť slobodne, bez strachu
a radostne. Boh je verný svojmu zákonu
Lásky. Keby si dom, ktorý má charakterizovať zákon lásky, právo a povinnosť v
duchu lásky človek staval iba podľa ľudského poriadku, nemal by trvácnosť. Tak je
to vždy, keď človek, ktorý koná dielo bez
Boha, nielenže dielo nevie často dokončiť,
ale robí ho nedokonalé a preto nie je ani
trváce, ani radostné. Preto Boh preberá iniciatívu. Predchádza naše skutky viery.
Pritom nás necháva slobodnými. Alebo ak chceme, slobodne „ neslobodnými“
Ten, kto Boha miluje, vie.
Milí čitatelia, čítania z knihy proroka
Izaiáša počas samotných vianočných sviatkov nám pripomínajú erupciu radostnej nádeje. « Nebudú ťa/mňa/ viac volať Opustená a tvoju /moju/ krajinu nenazvú viac
Osamelá. Ale budú ťa/mňa/volať Moja
potecha a tvoju/moju/ krajinu Nevesta.
Pretože Pán si ťa /mňa/ obľúbil.» a ďalej
: « Chlapček sa nám/mne/ narodil, daný
je nám/mne/ syn, na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho : Obdivuhodný radca,
Knieža pokoja.» « Aké krásne sú na horách
nohy posla, ktorý hlása /mne/ pokoj, posla
dobrej zvesti, ktorý ohlasuje /mne/spásu,
ktorý hovorí Sionu/mne/ « : Tvoj /môj/
Boh kraľuje.»
Ale Mária/Ja/ zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o
nich». Píše sv. evanjelista Lukáš.
Milí čitatelia novín Život v Sládkovičove, Vianoce môžu byť radostné, veselé,
romantické, nostalgické ale aj smutné a
bolestné. Nie vždy máme moc vybrať si
aké budú. Ale máme moc vybrať si, aby
nám vládol Knieža pokoja./prorok Izaiáš/

Zo srdca vám prajem radostné a požehnané vianočné sviatky.
Václav Ďurčo, katolícky farár  

Vianoce o počúvaní
Veľmi rada si pozriem relácie, kde si
odborníci z oblastí vedy dajú prácu a nájdu spôsob, aby aj laici pochopili len ťažko
pochopiteľný svet kozmu, alebo ľudského tela. Je vždy vzácne, ak človek kvôli
druhému človeku vyvinie snahu, aby prekonal určitú komunikačnú bariéru.
My všetci musíme v každodennom
živote prekonávať rôzne komunikačné
bariéry. Napríklad, keď sa stretneme na
ulici s cudzincom, ktorý nás prosí o radu
a ani jeden z nás nepozná reč toho druhého. Biblia nám predstavuje Pána Boha,
ktorý hľadá spôsoby ako človeka osloviť.
Aby náš nebeský Otec mohol prehovoriť
k ľudskému srdcu, musel vždy prekonať
množstvo bariér a prekážok. Ale tak ako
bol tvorivý pri stvorení sveta, tak bol a je
kreatívny aj v oblasti komunikácie s človekom.
Vo Vianočných textoch počúvame
o posloch z nebeského sveta o anjeloch,
ktorých tiež Pán Boh použil, aby oslovil
človeka. Tak to bolo v prípade Márie,
Jozefa, pastierov. Pán Boh hovorí k nám
i dnes cez svoje Slovo, cez ľudí, cez hudbu i cez udalosti, ktoré sa dejú v našom
živote. Stáva sa, že nestíhame počúvať, že
sme navyknutý na to, aby nás iní počúvali.
Vianoce sú pre nás výzvou, aby sme
naozaj počúvali. Sú výzvou, aby sme počúvali svoje deti, manželských partnerov,
rodičov. Aby sme počúvali, čo hovoria
a prečo to hovoria. Vianoce sú výzvou,
aby sme počúvali Nebeského Otca. Vianoce sú dobrou správou o tom, že Boh
sa rozhodol prehovoriť k nám úplne neštandardným spôsobom. Vzal si ľudské
ústa a ľudské telo. Narodil sa ako človek
a v Pánovi Ježišovi Kristovi prehovoril.
Bratia a sestry, Pán Boh pripravil pre
nás Záchranu, Spásu a sám ju prišiel zrealizovať. V ľudskom tele, ktoré zobral na
seba, aby sa nám priblížil, aby vyjadril
svoju lásku k nám a záujem o svoje stratené deti. On našiel spôsob, ako sa s nami
spojiť. Verím, že i tieto Vianoce budeme
počuť nádhernú melódiu Jeho hlasu, ktorý
nás volá k požehnanému životu s Ním.
Bratia a sestry, zo srdca vám vyprosujem požehnaný čas tohoročných Vianoc
i Nový rok 2018. 				
		

Andrea Lukačovská
Ev. a.v. farárka
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Stretnutie 50 a 60-ročných jubilantov
Mesto a zbor pre občianske záležitosti zorganizovali
dňa 14. októbra 2017 slávnostné stretnutie 50 a 60 ročných
jubilantov. Je potešiteľné, keď
je naša snaha o organizovanie
tohto podujatia opätovaná
tým, že prijmete naše pozvanie a prídete spoločne stráviť
chvíle a zabaviť sa.
Našťastie sa nájde skoro
v každom ročníku človek, ktorý pomôže osloviť spolužiakov, aby strávili spolu jeden
večer, kedy sa môžu porozprávať, pospomínať, zatancovať
si, proste zabaviť sa. Tento
rok patrí vďaka hlavne Milke
Polákovej, ktorá sa snažila,

aby sa jubilanti spolu stretli.
Vďaka nej prišli medzi nás
i jubilanti, ktorí už nebývajú
v našom meste.
V tomto behu života, pri
plnení si pracovných povinností sa človek vyčerpáva,
a práve preto by si každý mal
nájsť čas na seba , na svojich
blízkych i rovesníkov, aby sa
odreagoval a načerpal ďalšie
sily.
Všetkým jubilantom prajeme do ďalších rokov veľa
zdravia, život plný naplnených snov a každý deň úsmev
žiariaci na tvári .
Edita Kyselová, matrikárka

Lampiónový sprievod
a vyhodnotenie tekvicovej súťaže

27. októbra 2017 sa stretli
pred Základnou školou K. Kuffnera deti, ich rodičia, pedagógovia, ale i strašidlá, zombíci,
strigy, upíri a čarodejnice, aby
sa zúčastnili tradičného lampiónového sprievodu mestom.
Aj keď to s počasím v priebehu dňa vyzeralo beznádejne,
nakoniec sa umúdrilo a lampiónový sprievod sa mohol
uskutočniť. Asi 400-metrový
sprievod začal pred školou, pokračoval mestom ku kaštieľu a
skončil pred Inovatechom, kde
sme vyhodnotili súťaž o najkrajšiu halloweensku tekvicu.
Do súťaže bolo prihlásených
28 úžasných tekvicových výtvorov - od strašidelných halloweenskych, vtipných až po
milé a krásne. Súťažiaci opäť
porotu prekvapili a sťažili jej
vyhodnocovanie, nakoľko boli
všetky výtvory prepracované a
originálne.

V kategórii, kde sa zohľadňoval nápad a originalita získali:
1. miesto - Bianka a Tomáš
Bilickí so „Zombie tekvicami“
2. miesto - Sabínka Križanová s „Mačiatkami“
3. miesto - Alek, Samko a
Dávidko Bartalošovci s „Ľudožrútmi“
4. miesto - Karmen Barcziová s „Muchotrávkami“
V kategórii, kde sa zohľadňovala náročnosť a prepracovanosť získali:
1. miesto - žiaci ŠKD pri
Špeciálnej základnej škole s
„Nahnevanými ježkami“
2. miesto - Ally Kuki s „Popoluškou“
3. miesto - Larka Valová a
Dianka Chalúpková s „Olafom“
4. miesto - Tamarka a Marko Kuttnerovci s „Jesenným
karavanom“
Umiestneným sme odovzdali ceny a všetkým zúčastneným sladkosti. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme
ešte veľa dobrých nápadov pri
ich tvorbe.
Zuzana Červenková

3. Rodičovský ples ZŠ s MŠ K. Kuffnera sa vydaril
Máme za sebou 3. Rodičovský ples ZŠ s MŠ Karola
Kuffnera, ktorý sa uskutočnil
11. novembra 2017 v jedálni
VŠ. Zišli sa na ňom rodičia,
pedagógovia i priatelia školy,
aby sa dobre zabavili a hlavne
podporili našu školu i škôlky,
čo sa aj do bodky naplnilo.
Po úvodnej piesni v podaní
Sáry Farkašovej prítomných
privítala Petra Bartalošová,
predsedníčka Združenia rodičov a slávnostný príhovor
predniesla Slávka Kramárová, riaditeľka školy. Plesovú
atmosféru prítomným navodili žiaci tanečnej školy Viva,
ktorí sa predviedli štandardnými i latinsko-americkými
tancami. V úvodnom programe nechýbali ani žiačky našej školy Nikola Farkašová z
9.B, ktorá nám zatancovala a
Sára Farkašová zo 6. A, ktorá
nám opäť zaspievala. 11. no-

vember sa spája s príchodom
Martina na bielom koni, tak
sme boli všetci v očakávaní,
či príde. A prišiel... na bielom bicykli ☺. Martin Dóra,
člen Žiackeho parlamentu
prišiel, aby zvukom činelov
slávnostne otvoril ples. A po
dobrej večeri už nič nebránilo
prítomným, aby sa dobre zabávali a tancovali do rána so
Zuzanou Szpevár a hudobnou
skupinou Pik-nik. Spestrením
večera bola rodičovsko-učiteľská volenka, ktorá sa pre
veľký úspech asi stane tradíciou plesu. Pod moderátorskou taktovkou Ervina Červenku sme si užili ples, na
ktorý budeme s radosťou spomínať. Ďakujeme sponzorom
za ceny venované do tomboly, 2. večeru, víno, ovocie i
tombolové lístky. Veľká vďaka patrí účinkujúcim, ktorí
si našli čas a prispeli k pek-

nému programu, tiež celému
organizačnému tímu na čele
s Petrou Bartalošovou. A v
neposlednom rade veľké ĎAKUJEM patrí vám všetkým,
ktorí ste prišli a podporili

našu školu. Finančný výťažok z plesu nás utvrdil v tom,
že to celé malo zmysel.
Združenie rodičov
ZŠ s MŠ K. Kuffnera
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Stretnutie speváckych zborov
21. októbra 2017 sa vo
Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie uskutočnilo
už III. Stretnutie maďarských
speváckych skupín a zborov
Trnavskej arcidiecézy. Podujatie sa začalo svätou omšou,
ktorej hlavným celebrantom
bol vdp. László Tóth, kanonik,
biskupský vikár. Slávnostnú
svätú omšu na organe doprevádzal organista Štefan Ternóczky a spevácky zbor Alba
Regia Vegyeskar z maďarského mesta Székesfehérvár.
Po omši nasledoval program
prítomných speváckych zborov a skupín. Prítomným sa so
svojím programom predstavilo
sedem zborov – Spevácky zbor
Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie zo Sládkovičova, Spevácky zbor Svätého
Juraja z Dunajskej Stredy, Komorný zbor Csengő Hangok
z Farnej, spevácky zbor Forrás z Trstíc, spevácka skupina

Aranyeső z Veľkých Úľan,
spevácky zbor Napsugár z Nededu a už spomínaný spevácky
zbor Alba Regia Vegyeskar zo
Székesfehérváru.
Po vystúpení zborov sa slova ujal pán János Csorba, dirigent speváckeho zboru Liszt
Ferenc Kórus v Győri, ktorý
sa s nami podelil o myšlienky, ktoré sa vynorili v spojitosti s týmto stretnutím: čiže,
napriek tomu, že zloženie
a program jednotlivých vystupujúcich sa vo veľkej miere od
seba líšil, predsa mali jedno
spoločné – každá jedna pieseň
v podaní spevákov odznela na
Božiu chválu a oslavu. V mene
maďarského cirkevného spevokolu, ako organizátora tohto
podujatia, by som sa chcela
poďakovať všetkým tým, ktorí
prispeli k úspechu tohto krásneho podujatia.
Katalin Takács

1+1=3
13. októbra zavítalo do
Sládkovičova opäť Divadlo
Thália z Košíc. Hra Ray Cooneyho „1+1=3“ nás zaviedla
do dvoch bytov v Londýne,
kde žije svoj život John Smith.
V jednom byte s jednou manželkou, v druhom byte s druhou.
Dobre zorganizovaný, no nudný
život naruší nehoda, ktorej dôsledkom sú pre Johna Smitha
nepríjemné, avšak pre obecenstvo úžasne zábavné situácie.
Vďaka vynikajúcim hereckým
výkonom sme sa výborne zabavili. Organizátorom predstavenia bola MO Csemadoku
v Sládkovičove.
Mária Szabóová

Dňa 21.novembra 2017
kroky matičiarov a milovníkov
umeleckého slova viedli do
Inovatechu. Tam sa totiž konalo podujatie už s tradičným
názvom - Zrkadlenie duší, ktoré usporiadal MO Matice slovenskej v Sládkovičove v spolupráci s OO ÚŽS v Galante.
Toto podujatie bolo venované
významnej slovenskej spisovateľke, Božene Slančíkovej
- Timrave, ktorej 150-te výročie narodenia sme si v októbri
pripomenuli.
Členovia Súboru malých
javiskových foriem čítaným
slovom priblížili divákom život B. S. Timravy, ktoré bolo
umocnené hudbou v podaní

učiteľov ZUŠ a premietaním
obrazov z jej života.
Recitátori, ktorí sa zúčastnili okresných, krajských,
či celoslovenských súťaží,
potešili divákov prednesom
ukážok práve z týchto podujatí. Stáva sa trádíciou, že Zrkadlenia duší sa zúčastňujú aj
klienti z Domova dôchodcov
Antonius.
Potešujúce je, že záujem
o toto podujatie narastá. Tento rok sa v hľadisku usadili aj
členovia MO MS v Abraháme.
Priateľské rozhovory pri
malom občerstvení boli milou
bodkou na záver.
Zuzana Zelinková

Tri letušky
V utorok 7. novembra sme
sa v Inovatechu dobre zabavili na francúzskej komédii o
úspešnom parížskom architektovi, ktorý zdieľal spoločnú
domácnosť s troma snúbenicami - letuškami súčasne, avšak
s každou v inom čase - podľa
letového poriadku. Všetko
fungovalo priam ideálne až
do chvíle, kým nenastali kvôli búrke zmeny v letovom poriadku. Nastal kolotoč blázni-

Adventný koncert
Adventné obdobie nám
v tomto roku spríjemnil koncert
maďarskej hudobnej skupiny
Budapest Bár. Známe i menej
známe nielen vianočné piesne
sme si v podaní tejto vynikajúcej skupiny mohli vychutnať
8. decembra. Skupina pôvodne
vznikla v roku 2007 iba kvôli
nahratiu jednej platne, odvtedy

Zrkadlenie duší

však združuje okolo seba tých
najlepších súčasných spevákov
a je najúspešnejšou koncertnou
skupinou v Maďarsku. Ďakujem MO Csemadoku v Sládkovičove za možnosť vidieť
a vypočuť si týchto úžasných
muzikantov.
Mária Szabóová

vých situácií, ktorý rozosmial
aj tých, ktorí to pôvodne v pláne nemali - hlavných protagonistov. Skvelé herecké výkony
Viki Rákovej, Henriety Mičkovicovej, Ivany Kubačkovej,
Márie Breinerovej, Richarda
Stankeho a Jána Dobríka spríjemnili divákom utorkový večer a zanechali z predstavenia
veselé dojmy.
Zuzana Červenková
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Majstri v tlaku na lavičke
Každý rok sa koná Medzinárodný šampionát v tlaku
na lavičke, ktorý usporadúva
federácia
AWPC-Slovakia.
V dňoch 29. – 30.4.2017 sa
konali Medzinárodné majstrovstvá Slovenska a Česka
v športovej hale v Trnave, kde
sa zúčastnilo 268 súťažiacich
zo Slovenska, Česka, Rakúska,
Poľska a Maďarska. Medzi súťažiacimi boli aj „ traja chlapci“ zo Sládkovičova, ktorí sa
zaradili do súťaže podľa jednotlivých vekových a váhových kategórií. A boli úspešní.
Vo svojich váhových kategóriách získali prvenstvo. Eduard
Sido získal druhé miesto v
kategórii submaster/110 a vytvoril nový slovenský rekord.
Matej Chovanec prvé miesto
v kategórii open/82,5 a Pavol
Stopiak prvé miesto v kategórii masters M59/100.

V dňoch 17. - 22.10.2017
sa konali WUAP Majstrovstvá sveta 2017 v Prahe
v kategórii RAW a EQ. Tiež
tu bolo množstvo súťažiacich
v jednotlivých váhových a vekových kategóriach. Aj v tejto súťaži získali súťažiaci zo
Sládkovičova vo svojich kategóriach vynikajúce umiestnenia. Eduard Sido druhé
miesto v kategórii M/40, váhová kategória 110 s výkonom 245 kg. Matej Chovanec
tretie miesto v kategórii open
82,5 s výkonom 190 kg a Pavol Stopiak prvé miesto v kategórii M/59 váhová kategória
100 s výkonom 140 kg. Títo
mladí ľudia dlhé roky úspešne reprezentujú naše mesto
na mnohých medzinárodných
súťažiach na Slovensku i v zahraničí.
Terézia Pethőová

Inzercia

Majstrovstvá sveta 2017 v Prahe
z ľava Matej Chovanec, Eduard Sido, Pavol Stopiak
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Stretnutie rodiny Benkovszkej
V jeden krásny slnečný
jesenný deň 14. októbra 2017
sa schádzali potomkovia Bélu
Benkovszkého (1894) a Apolónie (1899), rodenej Csasnej (Senec) do Sládkovičova,
kde títo rodičia, starí rodičia
a prastarí rodičia prežili svoj
život a vychovávali 5 detí,
troch synov Pavla, Jozefa
a Jána a dve dcéry Martu a
Teréziu, ktoré sa radovali zo
spoločného stretnutia. Zišlo sa tu 50 potomkov vrátane
ich rodinných príslušníkov od
Košíc po Bratislavu. Okrem
dvoch dcér Marty Karikovej
(86) a Terézie Kováčovej (84)

medzi najstaršie účastníčky
patrila aj manželka Jána, Margita Benkovszká (91). Z tejto
rodiny pochádza 6 vnukov, 6
vnučiek, 21 pravnukov a pravnučiek, 12 prapravnukov
a prapravnučiek, ktorí si snáď
najviac užili stretnutie. Niektorí sa tu stretli aj po viac ako
tridsiatich rokoch. Mnohí, najmä mladší sa len zoznamovali.
Pospomínali sme na spoločne
prežité chvíle. Zážitkom nebolo konca kraja.
A na záver... Stretneme sa
o rok zas.
Terézia Pethőová

Spoločenská kronika
k 11.12. 2017
Zosobášili sa
Martin Kakvic /Sládkovičovo/
a Simona Botlová /
Sládkovičovo/,
Ján Rigo /Sládkovičovo/
a Lucia Siváková /Galanta/
Narodili sa
Ema Jasovská,
Adam Novák,
Natália Aliehová,
Matej Krcho,
Mathias Tóth,
Diana Bodzsárová,
Sára Pásztorová
Adam Varga

Navždy nás opustili
Ján Lukáč /94/ - 19.10.2017,
Štefan Korman /62/
- 21.10.2017,
Alexander Tóth /86/
- 24.10.2017,
Ing. Gabriel Krakovik /56/
- 26.10.2017,
Ľudovít Mezei /59/-5.11.2017,
Helena Karpišová /82/
- 8.11.2017,
Alfréd Bačo /87/ - 8.11.2017,
Emília Lišková /93/
- 9.11.2017,
Ing. Katarína Hrbánová /64/
- 11.11.2017,
Marta Antalová /75/
- 18.11.2017
Aurélia Botlová /86/ 6.12.2017
Bývalí občania:
Iveta Lanczvá, r. Mišovičová
/56/ - 23.10.2017,
Viliam Križan /79/
– 2.11.2017,
Viola Linková, r. Šetétová
/53/ - 16.10.2017,
Klára Kiššová, r. Pethőová
/66/ - 14.11.2017
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Stretnutie bývalých pracovníkov

V mesiaci október 2017 sa
uskutočnilo stretnutie bývalých pracovníkov spoločného
zariadenia Detské jasle a materská škola J. Dalloša Sládkovičovo. V tomto predškolskom
zariadení sa počas 15 ročnej
prevádzky vystriedalo 30 pracovníčok. Stretnutie sa uskutočnilo v Renegade, zúčastnilo
sa ho 21 pracovníčok, tety sestričky, pani učiteľky, tety kuchárky, teta z práčovne a tety
upratovačky.
Pri dobrom jedle a domácich koláčoch sme si zaspomí-

nali na pracovné roky, ktoré
sme spolu prežili a tak sme sobotné popoludnie všetci spolu
príjemne strávili. Sľúbili sme
si, že sa o rok znova stretneme.
Chcem poďakovať všetkým
bývalým pracovníčkam, ktoré
si našli čas a tohto stretnutia
sa zúčastnili. Pracovníčkam,
ktoré sú na dôchodku, želám
dobré a pevné zdravie, šťastie,
veľa pozornosti a lásky svojich
najbližších. A tým mladším,
ktoré ešte pracujú, želám pevné zdravie a stálu prácu.
Mária Horváthová
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Spomíname
OSPRAVEDLNENIE
Nedopatrením sme v predchádzajúcom čísle
novín neuverejnili spomienku na Ladislava Takácsa,
za čo sa rodine zosnulého ospravedlňujeme a dodatočne ju uverejňujeme teraz:
Len ten, kto stratil, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 21.septemra 2017 sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a brata
Ladislava Takácsa.
S  láskou a úctou spomíname manželka, syn,
dcéra s manželom a sestra s rodinou.
Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ spomienkami.
„Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých,
ktorí ho mali radi.“
Ďakujeme rodine, priateľom a známym, ktorí na
poslednej ceste odprevadili nášho milovaného
manžela, otca a dedka Antona Nikoša, ktorý nás
14. septembra 2017 navždy opustil.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Manželka Helena, dcéra Adrika, zať Maroš
a vnuci Maroš a Marek.

Cez slzu v očiach, ktorá sa tlačí, a po tvári
nekonečne dlho páli. Len minútku, či len okamih,..
Ostala len láska a spomienky,...
28. decembra bude už 5 rokov, čo naposledy
zavrel svoje očká vo veku 9 rokov Samko Kopas.
S láskou spomínajú rodičia, súrodenci Matúš a
Katka, starí rodičia a ostatná rodina.
A 18. októbra sme si pripomenuli 10. výročie
úmrtia Kataríny Kaiszovej.
S láskou spomínajú deti s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí odprevadili na
cintoríne v Sládkovičove na poslednej ceste nášho
milovaného manžela, otca, deda a pradeda
Alfréda Bacsóa, ktorý nás 8. novembra 2017,
vo veku 87 rokov navždy opustil. Ďakujeme za
kytice kvetov, za vence a slová útechy, ktorými ste
sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Jeho pamiatku vo svojom srdci navždy zachová
manželka a rodina.
Dňa 8. decembra 2017 uplynie 10 rokov, kedy
nás opustila milovaná mamina, babka, sestra a
švagriná Helena Drozdová, rodená Pappová.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú synovia Jozef
a Tibor 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 úctou a láskou spomíname na drahú mamu a
babku Máriu Farkasovú, rodenú Horváthovú, ktorá
nás navždy opustila 11. novembra 2016. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou v srdci
spomína dcéra s rodinou.

„Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre teba slnko hriať,
ale tí, čo ťa mali radi, nikdy neprestanú
na teba spomínať.“

To, že rana sa zahojí, je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostala a tiché spomínanie.
Dňa 24. novembra 2017 uplynulo 5 rokov, čo nás
navždy opustil náš otec, dedko, svokor a brat
Július Weintráger,
dňa 22. januára 2018 uplynie 8 rokov, čo nás
navždy opustila naša mama, babka, svokra a švagriná
Katarína Weintrágerová
a dňa 26. januára 2018 uplynie 8 rokov, čo nás
opustil manžel, otec, brat a synovec
Milan Weintráger.
Odišli ste tíško, niet vás medzi nami,
v našich srdciach navždy žijete spomienkami.
Katka a Gabika s rodinami

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
S bolesťou v srdci si dovoľujeme pripomenúť
všetkým známym, že 27. decembra 2017 uplynie
pätnásť rokov, čo nás navždy opustila naša
milovaná mama, babka, svokra Alojzia Vavríková,
ktorá navždy zostane v našich srdciach. Kto ste ju
poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Najbližšia rodina

Ladislav Józsa
16. 01. 1948 – 12. 12. 1999
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Ida Józsová

Karika Dénes Árpád
Sen, ktorý snívaš 20 rokov je večný. V srdciach
našich strážime si spomienku na teba. Manželka,
synovia, dcéra, vnuci, vnučky a pravnučka.
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150. výročie založenia diószegského cukrovaru
a 170. výročie narodenia Karola Kuffnera
V stredu 29. novembra 2017 sme si
v Inovatechu pripomenuli 150. výročie založenia diószegského cukrovaru a
170. výročie narodenia Karola Kuffnera
slávnostným spomienkovým podujatím,
ktoré začalo otvorením výstavy fotografií týkajúcich sa histórie cukrovaru ako i
Karola Kuffnera, jedného zo zakladateľov
a priekopníkov cukrovarníctva na Slovensku. V úvode zazneli tóny akordeónu v
podaní Vivien Fehérovej. Anton Szabó,
primátor mesta, ktorý výstavu otvoril,
ozrejmil prítomným dôvod organizovania
tohto podujatia a vyzdvihol, aké je dôležité pripomínať si historické medzníky
významné pre naše mesto. Oslava 150.
výročia založenia cukrovaru pokračovala
programom vo veľkej sále Inovatechu. Po
úvodnej videoprezentácii a slávnostnom
príhovore primátora mesta Antona Szabóa
nás Dušan Janíček, podpredseda Slovenského cukrovarníckeho spolku oboznámil
s históriou a vývojom Slovenského cukrovarníckeho priemyslu. V hudobnej časti
programu sme si vypočuli piesne v podaní
Hajnalky Bognár s doprovodom Michala
Matejčíka na akordeóne, Gabriela Kudryho na kontrabase a Štefana Ternóczkeho
na klavíri, pedagógov ZUŠ Sládkovičovo.
V závere primátor mesta vyzval autorov
kníh o barónovi Karolovi Kuffnerovi a
histórii diószegského cukrovaru na pódium, aby im odovzdal pamätné plakety a
cukrové homole. Spomienkové podujatie
bolo ukončené koncertom Petra Lipu s
jeho skupinou. Pri odchode dostal každý
účastník podujatia pamätnú plaketu a cukrovú homolu na pamiatku.
Zuzana Červenková

Megemlékezés a diószegi cukorgyár megalapításának 150.,
és Kuffner Károly báró születésének 170. évfordulójáról
2017. november 29-én az Inovatechben került sor arra a rendezvényre, melyet
a diószegi cukorgyár megalapításának
150., és Kuffner Károly báró születésének
170. évfordulója alkalmából tartottak városunkban. A rendezvény a cukorgyár történetével, illetve Kuffner Károly, a szlovákiai cukorgyártás alapítója és úttörője
életével foglalkozó fényképkiállítás megnyitójával kezdődött. A bevezetőben Vivien Fehérová harmonikán játszott, majd
Szabó Antal polgármester, aki a kiállítást
megnyitotta, arról szólt, miért fontos megemlékeznünk a városunk számára fontos
mérföldkövekről.
A diószegi cukorgyár megalapításának
150. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepség az Inovatech nagytermében
folytatódott. A bevezető videóprezentáció és Szabó Antal ünnepi beszéde után,
Dušan Janíček, a Szlovák Cukorgyártók
Egyesületének alelnöke, a szlovákiai cukorgyártás történetéről tartott előadást.
A megemlékezés zenei részében Bognár
Hajnalka előadásában dalok hangzottak
el. A zenei kíséretet a művészeti alapiskola
pedagógusai - Michal Matejčík – harmonika, Gabriel Kudry – bőgő, és Ternóczky
István – zongora, biztosították. A műsor
végén a polgármester felkérte a Kuffner
Károly báróról és a diószegi cukorgyár
történetéről szóló könyvek alkotóit, hogy
fáradjanak a színpadra, és vegyék át az
emlékplaketteket és a süvegcukrot. Az
ünnepi megemlékezés Peter Lipa és zenekara koncertjével ért véget. Távozáskor
minden jelenlévő egy emlékplakettet és
egy süvegcukrot kapott emlékül.
Zuzana Červenková

