ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
informačný spravodaj

XXIV. ročník č. 5/2016 vydáva mesto Sládkovičovo

Pamiatka zosnulých
V našej kultúre je hlboko zakorenená
úcta k zosnulým a pripomínanie si ich
pamiatky, ktorá siaha ešte do predkresťanského obdobia. Naši predkovia verili,
že duše mŕtvych sa v určitom čase opäť
vracajú medzi živých a ovplyvňujú ich
životy. Verili, že je potrebné uctiť a nakloniť si ich priazeň prostredníctvom rôznych
obetných darov.
V súčasnosti nadväzujeme nielen na
predkresťanský kult predkov, ale i neskoršie kresťanské tradície spojené so
spomienkou na zosnulých. Už Pápež
Gregor IV. v roku 835 určil termín sviatku Všechsvätých na 1. november, no
všeobecne bol tento sviatok ustanovený
ako centrálny sviatok celej cirkvi až po
Tridentskom koncile v r. 1549. Mal byť
zasvätený všetkým, ktorí dosiahli svojimi
skutkami večnú blaženosť, a ku ktorým
by sa mala obracať pozornosť všetkých
veriacich na orodovanie za spásu duší.
2. november patrí v súčasnosti Pamiatke zosnulých. Tento sviatok vznikol na
podnet opáta benediktínskeho rádu Odilona vo Francúzsku v r. 998, až neskôr sa
postupne rozšíril do celej západnej cirkvi.
V tento deň si veriaci mali uctiť pamiatku
všetkých ostatných zosnulých. Panovala
viera v schopnosť živých urýchliť vyslobodenie duší z očistca slúžením zádušných omší, vykonávaním dobrých skutkov
a modlením v kostoloch, ale i na cintorínoch. Po celé stáročia sa realizovali návštevy na pohrebiskách, zapaľovali sviečky
ako symbol večného svetla a očisty, nosili dary vo forme jedla a pitia na hroby.
V poslednom storočí sa však kladie dôraz
najmä na úpravu a patričné dekorovanie
miest pochovania. Veľmi rozšíreným zvykom ešte zhruba do polovice 20. storočia,
najmä vo vidieckom prostredí, bolo obdarovávanie chudobných, žobrákov, tulákov
nielen peniazmi, ale hlavne jedlom a obradovým pečivom, ktoré bolo pripravované špeciálne na túto príležitosť. Žobráci
v tieto dni stávali hromadne pred kostolnými dverami či vstupmi na cintoríny, kde

sa očakávali návštevy veriacich. Panovala
predstava, že práve táto najnižšia sociálna
vrstva má najbližšie k Bohu a prostredníctvom modlitby a orodovania u svätých
môžu oveľa účinnejšie vplývať na duše
v očistci.
Dlhé stáročia fungovala viera v príchod duší zosnulých do domu pozostalých. Naši predkovia chystali pre nich nielen nádoby s jedlom, pitím, ale ponechávali cez noc v oknách sviece, lampáše, aby
duše našli cestu domov, dlho do noci kládli oheň, aby sa duše mohli v dome ohriať.
Podľa ľudovej viery sa duše v noci z 1.
na 2. novembra zúčastňujú omše v miestnom kostole, ktorú vysluhuje mŕtvy kňaz
z danej farnosti. V takýto moment nebolo vhodné chodiť do kostola, nakoľko
vyrušené duše mohli živému uškodiť.
Slávenie tohto sviatku nabralo za posledné desaťročia nové rozmery a iný charakter. V súčasnosti ide o najmasovejšie
slávený sviatok. Predchádza mu zvýšená
pozornosť spojená s úpravou hrobov rodinných príslušníkov. Niekdajšie obkladanie machom, čečinou, sušenými plodmi,
doma vyrábanými papierovými kvetmi,
či zelenými rastlinami dnes nahradili vence, dekorácie, ale i za posledné desaťročia celoslovensky rozšírené živé kvety
- chryzantémy, ktoré v súčasnosti možno
pokladať za typický kvet spojený práve
s priestorom cintorína a úctou k zosnulým.
Dnes je veľmi intenzívne akcentovaný aj sociálny aspekt tohto sviatku. Ide o
príležitosť na stretnutie rodiny, známych i
rodákov. Tieto sviatky sa týkajú všetkých
vekových a sociálnych vrstiev, pričom
spoločne navštevujeme cintorín, modlíme
sa, rozjímame nad hrobmi, spomíname na
zosnulých, zapaľujeme sviečky a kahance
nielen na hroboch, ale i v bezprostrednom
okolí centrálnych krížov na cintorínoch,
kladieme vence a ozdoby na hroby, niekedy i rôzne ďalšie dary pre zosnulých
a rôzne spomienkové predmety.
PhDr. Margita Jágerová PhD., etnologička
Zdroj: www.pohrebníctvo.sk

POZVÁNKY
27. 10. 2016 o 18.00 hod. od ZŠ K. Kuffnera

Lampiónový sprievod

30.10.2016 o 16.00 hod. v Dome smútku

Pamiatka zosnulých k 10. výročiu
úmrtia
30.10.2016 o 17.00 hod. v Dome smútku

Pamiatka zosnulých k 5. výročiu
úmrtia
15.11.2016 o 16.00 hod. v Inovatechu
Zrkadlenie duší - recitačný podvečer
17.11.2016 o 18.00 hod. v Inovatechu

Mirandolina, te drága - hudobná
komédia, Vstupné: 10,- eur

18.11.2016 o 19.00 hod. v Inovatechu
Chlieb s maslom - súčasná komédia
Účinkujú: D. Žiaranová, M. Mňahončák, B.
Deák, J. Loj, Vstupné: 12,- eur
26.11.2016 o 19.00 hod. v jedálni VŠ na
Richterovej ul. - Hahota bál
Vstupné: 20,- eur
27.11.2016 o 16.00 hod. v Inovatechu

Ľadové kráľovstvo

muzikálová rozprávka, Vstupné: 7,- eur
4.12.2016 o 15.00 hod. pred Inovatechom

Stretnutie s Mikulášom, čertom
a anjelom
10.12.2016 o 16.00 hod. v Inovatechu

Mikulášske predstavenie
SMCs a Csemadoku

16.12.2016 od 14.00 hod. pred Inovatechom

Vianočné trhy
s vianočným koncertom

9.1.2017 o 18.00 hod. v Inovatechu

Novoročný galavečer
Budapeštianskeho operetného
divadla, Vstupné: 14,- eur
20.1.2017 o 1900 hod. v hoteli Tevel

XII. Mestský ples

s hudobnou skupinou BEST
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16. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 1.8.2016
Rokovanie 16. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril a viedol primátor mesta Ing.
Anton Szabó, ktorý privítal prítomných
a konštatoval, že MZ je uznášaniaschopné.
Primátor mesta na základe odporu-

čenia sociálnej a bytovej komisie predložil návrh na pridelenie bytov na sídlisku
Stred.
Poslanci schválili:
• predložený návrh na pridelenie bytov
na sídlisku Stred.

Záver:
Primátor mesta Ing. Anton Szabó na
záver poďakoval prítomným za účasť a
ukončil 16. mimoriadne zasadnutie MZ.
Mgr. Katarína Štefunková,
prednostka MsÚ Sládkovičovo

17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 17.8.2016
Rokovanie 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril
a viedol primátor mesta Ing. Anton Szabó,
ktorý privítal prítomných a konštatoval,
že MZ je uznášaniaschopné.
Primátor mesta odporučil vypustiť
z programu rokovania bod 5 - Dodatok č.
2 k Územnému plánu mesta Sládkovičovo.
Kontrolu plnenia uznesení vykonala
hlavná kontrolórka mesta PhDr. Terézia
Pethőová.
Predmetnú správu o kontrole plnenia
uznesení poslanci MZ vzali na vedomie.
Poslanci schválili:
• Program hospodárskeho s sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo
• 4. úpravu rozpočtu Mesta Sládkovičovo na r. 2016 nasledovne:
1. zámer odpredať pozemok parc. č.
1326/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 145 m2 vedeného v registri „C“ na LV č. 1705, pre

Jozefa B., bytom v Sládkovičove
odkúpenie pozemku podľa ponuky Evy L. a Petra K. za cenu
0,5 € /m2 vo výmere 22 m2,
3. odkúpenie pozemku podľa ponuky Jána K. a manželky Márie
za cenu 0,5 € vo výmere 90 m2
Poslanci vzali na vedomie:
Správu o výsledku kontroly zákonnosti
pri hospodárení a použití finančných prostriedkov vynaložených z rozpočtu mesta
pre Kolkársky klub Slavoj Sládkovičovo.
2.

Diskusia:
Poslanec Alexander Karsay tlmočil
poďakovanie mestu v mene Veteran Car
clubu Galanta za zabezpečenie programu
a technického zázemia pri 12. ročníku tradičnej jazdy historických vozidiel “Galantský ovál“, ktorý sa konal 6. augusta
2016.
Ján Németh poprosil o riešenie problematiky zníženia rýchlosti v časti obytnej
zóny na Novom Dvore. Taktiež upozornil

na zlý technický stav bývalej predajne
potravín na Novom Dvore, ktorá chátra
a ohrozuje bezpečnosť obyvateľov a poprosil vyzvať majiteľa tejto nehnuteľnosti
na zabezpečenie nápravy.
Poslanec Alexander Bende požiadal,
aby mesto vyzvalo majiteľa pozemku nachádzajúceho sa vedľa bývalej lekárne
na Košútskej ul., aby si predmetný pozemok vyčistil, nakoľko sa tam hromadí
rôzny odpad a je tam veľký neporiadok.
Primátor mesta informoval prítomných, že zomrel bývalý primátor družobného mesta Csorvás p. Szilágyi Menyhért.
Poslanci si minútou ticha uctili jeho pamiatku.
Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval prítomným za účasť na rokovaní
a 17. zasadnutie MZ ukončil.
Mgr. Katarína Štefunková
prednostka MsÚ Sládkovičovo

72. výročie SNP...
...oslávili obyvatelia mesta Sládkovičovo pietnym aktom kladenia vencov dňa
30. 9. 2016 o 10.00 hod. za prítomnosti
primátora mesta pána Ing. Antona Szabóa
a predsedu oblastného výboru ZPB pána
Ing. Jozefa Jánskeho.
Úvodný príhovor primátora mesta v
slovenčine i maďarčine bol zameraný na
spoluprácu medzi krajinami a na stálu potrebu opakovania histórie našej krajiny,
nakoľko už žije len veľmi málo pamätníkov týchto udalostí.

V hlavnom prejave pán Ing. Jozef Jánsky hovoril podrobne o dôvodoch SNP i o
dopadoch na súčasnosť. Apeloval hlavne
na mladých obyvateľov, aby nedovolili
zabudnúť na SNP.
Po odznení príhovorov za pochodu
Padlých hrdinov položili vence k pamätným tabuliam zástupcovia mestského úradu, politických strán - KSS a Miestneho
klubu Národnej koalície. Osobitný veniec
položil i pán Ing. Jozef Jánský, predseda
OV ZPB.

Po slávnostnom akte sa moderátor
poďakoval prítomným za účasť a pozval
všetkých na slávnosť Dňa ústavy.
Arpád Dömötör
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S plným nasadením do nového školského roka

Základná škola Karola Kuffnera
Ako rýchlo plynie čas, si uvedomili všetci naši žiaci, pedagógovia aj rodičia pri slávnostnom otvorení nového školského
roka. Začal sa september a my všetci - odpočinutí pracujeme na
plné obrátky.
Cieľom našej školy je sústavne skvalitňovať a zefektívňovať
prácu vo výchovno - vzdelávacom procese, v procese riadenia,
ale aj v oblasti mimoškolských aktivít. To môžeme dosiahnuť iba
otvorenou spoluprácou učiteľov, žiakov a rodičov. Spolupráca
s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni aj vďaka výboru Združenia
rodičov na čele s predsedníčkou Petrou Bartalošovou, ktorému
chcem touto formou veľmi pekne poďakovať za ústretovosť pri
organizovaní aktivít školy aj za finančnú pomoc.

V tomto školskom roku posilnili naše rady mladí pedagógovia: Lucia Tušková, Veronika Flaškárová, Csilla Macsaliová a
Marek Bolech. Dúfam, že prinesú priaznivý vietor do plachiet.
Prajem im, aby si elán a pracovné nasadenie zachovali a aby sa
im v našom kolektíve darilo.
Svojou činnosťou dosahujeme so žiakmi priebežne dobré
výchovno-vzdelávacie výsledky. Naším cieľom je ich nielen udržať, ale i zlepšovať. Budeme naďalej zapájať deti do rôznych
školských a mimoškolských aktivít, šíriť dobré meno školy, dostávať ju do širšieho povedomia nielen v meste Sládkovičovo,
ale aj v rámci okresu a kraja.
Už hneď na začiatku školského roka sa nám zadarilo. Konkrétne 23. septembra sa žiaci pracujúci pod vedením pána Petra Hraška v krúžku Mladý hasič zúčastnili hasičškej oblastnej
súťaže v Bojničkách, kde sa umiestnili staršie dievčatá Erika
Glavanicsová, Beáta Hulínová a Vivienne Józsová na 2.mieste
a mladší žiaci Alex Kiss, Darius Vician, Alex Čanaky a Rudolf
Večerka na 3.mieste.

Dňa 28. septembra sa uskutočnila v Galante okresná súťaž
v cezpoľnom behu žiakov a žiačok. V silnej konkurencii sa
umiestnili naši chlapci Martin Pavlovič, Mário Šípoš a Raymond
Varšányi na peknom 3. mieste.
Do tretice boli úspešní aj žiaci pod vedením pani učiteľky
Jany Martinákovej v krajskej súťaži 12.ročníka výtvarnej súťaže Farebný svet Rómov. Ocenení boli Nikolas Valachovič
a Kristián Kuki. Všetkým blahoželáme a prajeme veľa ďalších
úspechov.
V oblasti projektov budeme pokračovať v projekte Infovek,
Enviroprojekt, Zdravý životný štýl, Ovocie v školách, Záložka
spája školy a iných.
V rámci medzinárodnej spolupráce sme urobili prvé kroky
koncom minulého školského roka, kedy sme s pani prednostkou
Katarínou Štefunkovou a pani Máriou Gubíniovou, navštívili
družobné mesto Ivančice v Českej republike. V rámci návštevy
sme zavítali na Základnú školu T. G. Masaryka a s jej riaditeľom
Tomášom Chytkom sme sa dohodli na spolupráci pedagógov
a žiakov.
V závere chcem poďakovať vedeniu mesta Sládkovičovo,
konkrétne pánovi primátorovi Antonovi Szabóovi, ako aj poslancom MsZ za ústretovosť pri riešení naliehavých vecí v uplynulom školskom roku.
Slávka Kramárová, riaditeľka školy
Základná škola Sándora Petőfiho
Je koniec sladkému ničnerobeniu, naši žiaci opäť zasadli do
školských lavíc a začali im povinnosti.
30. augusta sa pedagógovia školy zúčastnili na kladení vencov pri príležitosti výročia SNP.
5. septembra otvorili svoje brány všetky školy a začal sa nový
školský rok. Školský rok 2016/2017 otvorila p. riaditeľka Mgr.
Mária Halásová a primátor mesta. Ing. Anton Szabó. Vo svojich
príhovoroch popriali žiakom i pedagógom veľa zdravia, síl i výdrže v neľahkej práci.
Žiaci, ktorí boli ocenení za zber papiera (pri obidvoch zberoch nazbierali vyše 80 kg) strávili 8. septembra príjemný deň na
Vincovom lese, kde si užili krásne počasie, slnko a do sýtosti sa
vyšantili vo všetkých bazénoch.
9. september je pamätným dňom holokaustu. Naša škola nezabudla na tento deň a minútou ticha si uctila pamiatku obetí
holokaustu. Okrem toho sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka zúčastnili
prednášky v Inovatechu, na ktorej sa dozvedeli množstvo zaujímavostí o živote diosegských židov a o ich neľahkom osude.

Jeseň pre žiakov neznamená iba začiatok školského roka
a obdobie učenia, ale i zberu papiera. 19. – 20. septembra sa
uskutočnil už tradičný jesenný zber. Žiaci sa veľmi snažili, čo
malo i svoj výsledok.
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26. septembra bolo na škole spoločné rodičovské stretnutie, na ktorom si rodičia vypočuli hodnotenie činnosti minulého
a plán práce nového školského roka.
28. septembra sa žiaci našej školy zúčastnili na športovom
dni, ktorý usporiadalo mesto. Zasúťažili si v rôznych športových
disciplínach a dosiahli vynikajúce výsledky.
V skákaní vo vreci získal zlatú medailu Tamás Márton, bronz
získala Éva Tarnaiová. V hode balvanom získal bronzovú medailu Krisztián Bende. V abecede futbalistu bol úspešný Roman
Tánczos a získal bronzové umiestnenie. V behu na 300 metrov
boli úspešní dvaja žiaci – Alexandra Grunzová a Adrián Slíž –
obaja získali striebro. Sme na vás hrdí!
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii
a úspešnej realizácii tohto športového dňa.
Vyhodnotenie jednotlivých kategórií a všetky fotky nájdete
na FB stránke: Život v Sládkovičove.
Zuzana Červenková

Počas septembra boli niektorí pedagógovia na doškoľovacom kurze pod názvom Kooperatívne vyučovanie, ktorého podstata spočíva v tom, že žiaci sú počas vyučovania navzájom od
seba závislí, rozvíjajú sa ich kooperatívne zručnosti, vytvoria sa
medzi nimi priateľské vzťahy.
Mgr. Katalin Balogh

Školský športový deň
Mesto Sládkovičovo v spolupráci so ZŠ K. Kuffnera pripravilo pre žiakov sládkovičovských škôl „Školský deň športu“,
ktorý otvoril poslanec MZ Attila Takács spolu s riaditeľkou ZŠ
K. Kuffnera Slávkou Kramárovou. Gabriela Dórová, zástupkyňa
riaditeľky, oboznámila prítomných s programom a pravidlami
športového dňa.

Atléti zo Sládkovičova
Na nedávnych Majstrovstvách Slovenskej republiky žiakov
základných škôl v atletike v Trnave sa týchto majstrovstiev zúčastnili aj dvaja mladší dorastenci zo Sládkovičova.
Patrik Dömötör si vybojoval v behu na 300 metrov časom
37,21 sec. titul Majster Slovenskej republiky mladších dorastencov. Okrem toho v pretekoch na 400 m cez prekážky časom
57,97 sec. v Dubnici nad Váhom obsadil druhé miesto.
Darilo sa aj Denisovi Árvovi, ktorý na Majstrovstvách Slovenskej republiky v Trnave v hode kriketovou loptičkou obsadil
7. miesto výkonom 76,35 m.
Vzhľadom na to, že v Sládkovičove nie je atletický klub, obaja súťažia v klube Olympia Galanta pod vedením trénera Jozefa
Gála.
Je predpoklad, že obaja preslávia šport v Sládkovičove aj na
medzinárodnej úrovni.
Arpád Dömötör, člen komisie športu a vzdelávania

Zašportovať si prišli žiaci ZŠ K. Kuffnera, ZŠ Sándora Petőfiho a Špeciálnej základnej školy. Sily si zmerali v skákaní vo
vreci a cez švihadlo, v skoku do diaľky z miesta i s rozbehom,
v hode balvanom, v abecede futbalistu a v behu na 300 m. Neregistrovaní žiaci si zasúťažili v drobných pohybových hrách.
Vyhodnotené a ocenené boli prvé 3 miesta v každej kategórii a
prvé miesta v podkategórii.
Deti odchádzali s medailami, diplomami, kľúčenkami, sladkosťami, a hlavne s úsmevom na tvári. A my s dobrým pocitom,
že organizovať športové podujatie pre deti ešte stále má zmysel.

Lampiónový sprievod
Pozývame vás na lampiónový sprievod, ktorý začne 27. októbra 2016 (vo
štvrtok) o 18.00 hod. pri ZŠ K. Kuffnera,
bude pokračovať mestom a skončí pred
Inovatechom vyhodnotením súťaže o
najkrajšiu „halloweensku tekvicu“ a
diskotékou.
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Výstava ovocia a zeleniny
V dňoch 17. a 18.9.2016 pripravila
MO SZZ Sládkovičovo výstavu ovocia
a zeleniny v Inovatechu . Na tejto výstave
mohli prezentovať svoje výpestky všetci
občania Sládkovičova, Malej Mače ako
aj Nového Dvora. V rámci výstavy sme
vyhodnotili výtvarnú súťaž „Ročné obdobia v záhrade“ a odovzdali cenu za druhé
miesto v kategórii B Nikolasovi Farkašovi, ktorý reprezentoval svoju školu, Spojenú špeciálnu školu, Školská 212 Sládkovičovo, ako aj naše mesto Sládkovičovo.
Tak isto sme využili túto milú príležitosť
a prijali sme medzi nás - záhradkárov
troch nových členov. Pevne veríme, že
budú pre našu organizáciu prínosom.
Čo sa týka výstavy, zúčastnilo sa jej 31
vystavovateľov so 132 exponátmi, ktoré si
prišlo v priebehu soboty a nedele pozrieť
229 návštevníkov. Tak ako po iné roky aj
teraz sme umožnili žiakom našich škôl
navštíviť výstavu v pondelok 19.9.2016
a v priebehu doobedia prišlo so svojimi
pedagógmi 276 žiakov.
Návštevníci výstavy mali možnosť
hodnotiť jednotlivé exponáty prostredníctvom hlasovacích lístkov, čo aj využili. A tak sme dospeli k nižšie uvedeným
výsledkom a umiestneniam. Hodnotili sa
dve kategórie, a to: „ovocie a zelenina“
a „dekorácia“.

Kategória - ovocie a zelenina :
I. miesto - kapusta neskorá, Ondrej Vician,
Malá Mača
II. miesto - hruška lukasova, Ernest
Kirpál, Sládkovičovo
III. miesto - cesnak gigant, Vladimír
Štefunko, Malá Mača
Kategória - dekorácie:
I. miesto - Stonožka Rafaela - Špeciálna
zákl. škola Školská 212
II. miesto - Jesenné zátišie - Tibor Mačali,
Sládkovičovo
III. miesto - Zeleninový kôš - Helena
Némethová, Nový Dvor
Všetkým oceneným blahoželáme
k umiestneniu a ku krásnym cenám /darčekové - nákupné poukážky/.

Ďakujeme všetkým vystavovateľom,
návštevníkom ako aj tým, ktorí pomáhali pri usporiadaní, ale aj pri rozoberaní
výstavy /pracovníci TS Sládkovičovo,
pracovníčky Inovatechu, záhradkári, sympatizanti/ . Veľké poďakovanie patrí MsÚ
Sládkovičovo za finančnú podporu, sponzorom Simonseeds. s.r.o. Sládkovičovo,

EBA Sládkovičovo, Agro Mačaj Kráľová
pri Senci, Zelseed Horná Potôň a p. Ladislavovi Takácsovi fy. VOTABO s.r.o.
Pevne veríme a prajeme všetkým, aby sme
sa na budúci rok pri takejto príležitosti
opäť stretli v plnom zdraví a plní elánu
z dobre vykonanej práce.
Výbor MO SZZ,Sládkovičovo

Záhradkári na Morave
V tomto roku Firma Moravoseed CZ
a.s. oslávila 25.výročie založenia, a preto
usporiadala v sobotu 27.8.2016 Polní den
v Zahradě Evropy v Lednici na Morave,
na ktorý pozvali širokú odbornú aj laickú
verejnosť. My, členovia výboru MO SZZ
Sládkovičovo, sme sa zhodli na tom, že
by bolo dobré využiť toto pozvanie a už
sme konali. Zabezpečili sme záujemcov,
autobus a 27.8.2016 ráno o 7.00 hod. sme
vyrazili smerom do Lednice. Cesta ubiehala bez problémov, nálada bola dobrá
a o 9.30 hod. sme už boli na mieste, kde
nás privítali, dali nám propagačné materiály, katalógy nimi pestovaných a šľachtených odrôd zelenín a kvetín. Prehliadka
bola v sprievode odborného pracovníka,
ktorý nám vysvetľoval proces šľachte-

nia a odpovedal na otázky. Prešli sme
samostatne celé pole s rôznymi plodinami, ochutnali jednotlivé odrody zeleniny, otestovali sa ako poznáme jednotlivé
druhy semien a nakoniec aj kúpili sadbový
cesnak. Bolo veľmi zaujímavé a poučné,
vidieť toľko rôznych druhov rajčín, paprík, uhoriek, kvetín a pod. Po ukončení
prehliadky sme sa dohodli, že už keď sme
v Lednici, nesmieme vynechať návštevu
Zámockého areálu – parku, kde sme sa
zdržali do 15.30 hod., čo bol dohodnutý
čas odchodu domov. Musím zhodnotiť,
že účastníci boli disciplínovaní, dodržali dohodnuté termíny a šťastlivo sme sa
vďaka bezpečnej jazde pána vodiča Mariana Szaboa o 17.30 hod. vrátili domov.
Ján Németh
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SIMCHA - 1. Festival židovskej kultúry v Sládkovičove
Obrovský úspech mal Festival židovskej kultúry - SIMCHA, ktorý sa konal v
Sládkovičove v dňoch 5. - 11.9.2016. Bol
to prvý festival židovskej kultúry v okrese
Galanta a podľa prednášateľov a hudobných skupín ako aj návštevníkov bol na
veľmi vysokej odbornej aj kultúrnej úrovni. Festival židovskej kultúry bol prvý na
Slovensku, kde prednášajúci a hostia boli
rovnako zastúpení zo Slovenska a Maďarska. Celý festival bol dvojjazyčný a zabezpečené bolo aj tlmočenie. Pre všetkých
návštevníkov bolo počas celého trvania
festivalu zadarmo pripravené kóšer občerstvenie (kóšer víno, maces, hummus, pita,
sladkosti) priamo z Izraela.

Festival slávnostne otvoril predseda
občianskeho združenia ATID a hlavný organizátor Roland LANZ, ktorý oboznámil
prítomných návštevníkov, aké dôvody ho
viedli k organizovaniu Festivalu SIMCHA. Prítomným sa prihovoril aj pán primátor mesta Anton SZABÓ, Ákos NAGY
riaditeľ kabinetu predsedu MAZSIHISZ-u
z Maďarska a László EINHORN predseda židovských náboženských obcí v župe
Komárom - Esztergom takisto z Maďarska. Po otvorení a príhovoroch sa k slovu
dostala pani Viera KAMENICKÁ z Múzea židovskej kultúry v Bratislave, ktorá
prítomným porozprávala o židovských
sviatkoch a tradíciách (Šabat, Pésach,
Purim). Po skončení veľmi zaujímavej
prednášky pán László EINHORN v hebrejskom jazyku požehnal barches a kóšer
víno na sviatok Šabat. Takéto požehnanie
v hebrejskom jazyku ešte v regióne nebolo.

Po veľmi zaujímavom požehnaní sme
sa spojili cez SKYPE s profesorom Rudolfom KLEINOM z Budapešti, aby nám
porozprával ako sa dostal k foteniu synagóg, následne vydaniu nádhernej knihy až
po výstavy. Vernisáž výstavy „Synagógy

stredovýchodnej Európy 1782 - 1944“ sa
uskutočnila v spolupráci s Maďarským inštitútom v Bratislave, za ktorú veľmi pekne ďakujeme. Výstava bola prístupná od
5. septembra do 5. októbra 2016. Tlmočenie z maďarského jazyka do slovenského
jazyka bolo zabezpečené. Všetci návštevníci si mohli prezrieť nádhernú výstavu
synagóg, kde sa cez katalógy v maďarskom a slovenskom jazyku mali možnosť
dozvedieť veľa zaujímavých informácií.
Z Univerzity Komenského v Bratislave prednášala Ivica BUMOVÁ o povojnovom antisemitizme na Slovensku. Prednáška bola veľmi zaujímavá, dojímavá aj
keď pesimistická. Dejiny židovskej komunity na Slovensku a ich utrpenie počas voj-

nových a povojnových rokov si treba vždy
pripomínať, aby mladá generácia mala
všetky dostupné informácie a skutočnosti
z vedeckých výskumov a nie iba z médií.
Jana ŠVANTNEROVÁ kurátorka Slovenskej národnej galérie a Židovského
komunitného múzea v Bratislave tak zaujímavo prednášala o predmetoch skrášľujúcich Tóru, že sa návštevníci ešte dlho po
prednáške rozprávali o danej téme.
Pre žiakov Základnej školy Sándora
Petőfiho o dejinách židovskej komunity
v Sládkovičove/Diószeg pútavo rozprával
Tomáš LANG z Univerzity židovských
štúdií v Budapešti. Žiakov jeho prednáška
tak zaujala, že sa do budúcnosti pripravujú
na ďalšie prednášky tohto druhu. Učiteľky
boli nadmieru spokojné, takéto prednášky
ešte žiaci neabsolvovali, prvýkrát ich to
citovo veľmi oslovilo.
Monodráma „A séta“ v podaní umelkyne z Budapešti Judit HAVAS mala veľký úspech, lebo ju ešte nikdy v takom ma-

lom mestečku ako je Sládkovičovo nehrala. Prítomní návštevníci vysoko hodnotili
umelecký prejav a obsah monodrámy.
Autorkou je Mária FÖLDES a režisérom
Gyula RADÓ.
Víkend bol hudobný a členovia
PRESSBURGER KLEZMER BAND ho
navyše povýšili na obrovský hudobný zážitok. Všetci prítomní boli nadmieru spokojní s hudobnou produkciou klezmerovej
skupiny. Návštevníci spolu so speváčkou
spievali pesničky a nálada bola perfektná. Druhý deň sa predstavila klezmerová
skupina BUDAPEST KLEZMER BAND
z Maďarska a publikum sa skvele zabávalo ich výbornou hudobnou produkciou. Po
skončení koncertu návštevníci ešte dlho
rozprávali o festivale, pretože takýto žáner
tu ešte nevideli.
Roland LANZ sa poďakoval hosťom
aj návštevníkom za prejav sympatií voči
židovskej komunite a pozval ich na 2. ročník Festivalu SIMCHA v roku 2017.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
sa akokoľvek pričinili o skvelý priebeh
podujatia, ale najmä občianskemu združeniu ATID, mestu Sládkovičovo na čele
s primátorom Antonom SZABÓOM, Ži-

dovskej náboženskej obci Galanta s jej
predsedom Vojtechom FAHNOM.
Samozrejme poďakovanie patrí aj pracovníkom Inovatechu na čele s riaditeľkou Vierou FRANTOVOU. V neposlednom rade veľmi pekne ďakujem všetkým
anonymným sponzorom festivalu, bez
ktorých by festival nebol na takej vysokej
úrovni. Všetkým patrí moja veľmi veľká
VĎAKA!!!
Pevne dúfam a verím, že o rok sa opäť
stretneme na 2. ročníku Festivalu SIMCHA.
Roland LANZ, riaditeľ festivalu
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Na evanjelických službách Božích
11. 9. presne v tento deň sme sa tešili
na Bohoslužbách v evanjelickom kostole
pri 61. výročí pamiatky posvätenia chrámu Božieho v Sládkovičove. V tento deň
sme si pripomenuli úsilie evanjelikov od
presídlenia z Pitvaroša až dodnes, keď
budovali Boží dom. Mať Dom Modlitby,
úkryt v Bohu, spoločenstvo veriacich,
Božie slovo, ktoré nás potešuje, uvádza
do pravdy o sebe a vedie k Spáse. Toto
bolo ústrednou témou kázne, ktorú sme
si vypočuli z úst zborovej farárky Andrey
Lukačovskej. Po rokoch sme si v kázni
mohli uvedomiť a uvažovať nad tým, čo
je dôležité vo vzťahu k Pánovi, že Ho potrebujeme hľadať každý deň, že sme od
Neho závislí.

Ľadové kráľovstvo
Pozývame vás dňa
27. novembra 2016
(v nedeľu)
o 16.00 hod.
do Inovatechu
na muzikálovú rozprávku s motívom
Ľadového kráľovstva.

Úprimne ďakujeme autorom tejto knihy za húževnatosť a čas, ktorý venovali
zbieraniu starých fotografii a ďalších zaujímavých informácii. Ďakujeme tiež mestu Sládkovičovo za finančný príspevok na
tlač tejto knihy.
Pán Boh je dobrý, toto sa stalo naším
vyznaním aj v tento deň. Ďakujeme aj teraz Jeho vedeniu a pomoci.
Knihu Pitvaroš na starých fotografiách
si môžete aj vy bratia a sestry zakúpiť na
Evanjelickej fare.

Účinkujú v ňom muzikálové herečky,
ktoré nadabovali hlavné postavy vo filme
FROZEN.
V úlohe Anny sa predstaví Lucia Bugalová (Molnárová) a v úlohe Elzy Andrea
Somorovská (Kiráľová).
Po skončení predstavenia sa môžete tešiť
na fotenie s Olafom!
Vstupné: 7,- eur

Andrea Lukačovská, ev. farárka
Poďakovanie
Na službách Božích sme tiež uviedli knihu Pitvaroš na starých fotografiách,
ktorá je druhou časťou knihy Pitvaroš
a Pitvarošania. Bolo naším veľkým potešením, keď sme túto milú časť mohli zveriť sestre, najstaršej cirkevníčke narodenej
na Pitvaroši, Zuzane Pavlovej. Tento akt
urobila kúskom Pitvarošskej zeme a svojimi spomienkami.

Evanjelický a.v. cirkevný zbor ďakuje
za pomoc pri obnove strechy veže a vežového kríža Petrovi Lörincovi z Bojničiek.
Úprimne ďakujeme za finančnú podporu
mestu Sládkovičovo a pánovi Alexandrovi
Bendemu. Pán nech vám tieto dary vynahradí na daroch svojej milosti.
Vďačný Evanjelický a.v. cirkevný zbor
v Sládkovičove

Galantský ovál
Dňa 6. augusta 2016 Veteran car
club Galanta zorganizoval už 12. ročník
stretnutia historických vozidiel „Galantský ovál“, na ktorom sa zúčastnilo 80
historických vozidiel a 20 motocyklov na
trase Sereď, Pezinok, Budmerice a Slád-

kovičovo, kde bol Galantský ovál ukončený slávnostným odovzdávaním ďakovných listov a milých pozorností všetkým
účastníkom podujatia.
Zuzana Červenková

Stretnutie s Mikulášom
Mesto Sládkovičovo pozýva všetky deti
na stretnutie s Mikulášom, čertom a anjelom, ktoré bude 4. decembra 2016 (v nedeľu) pred Inovatechom. Spolu vyrazia na
koči o 15.00 hod. od mestského úradu cez mesto k Inovatechu. Deti, ktoré Mikulášovi
zarecitujú alebo zaspievajú,
čaká sladká odmena. Ak počasie dovolí, môžu sa povoziť na koči. Vyvrcholením
podujatia bude rozsvietenie
vianočného stromčeka.

Vianočné trhy
s vianočným koncertom
Mesto Sládkovičovo pozýva všetkých občanov na vianočné trhy dňa 16.
decembra 2016 (v piatok) od 14.00 hod.
pred Inovatech. Môžete sa tešiť na stánky
s občerstvením a vianočnými dekoráciami. Na trhoch nebudú chýbať ani sládkovičovské školy, ktoré môžete podporiť
zakúpením nimi vytvorených vianočných
ozdôb. Príďte si vychutnať vianočnú atmosféru, ktorú bude od 16.00 hod. dotvárať vianočný koncert ako súčasť vianočných trhov pred Inovatechom.
Po skončení koncertu pozýva primátor
mesta Ing. Anton Szabó všetkých návštevníkov na vianočný punč a cukrovinky.
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Ivančický grilfest 2016
V Ivančiciach sa konal 6. ročník Ivančického grilfestu, na ktorom sa už tradične
zúčastnil aj Klobáskový klub Sládkovičovo ako jeden zo 7 súťažiacich. Akciu
slávnostne otvoril starosta Ivančíc Milan
Buček spolu so zástupcami partnerských
miest, kde nechýbala ani naša prednostka
Katarína Štefunková. Súťažili štvorčlenné tímy z Čiech, Slovenska i Slovinska v
príprave gastronomických špecialít z grilovaného mäsa. Hodnotiaca porota, ktorá
pozostávala z profesionálnych kuchárov a
zástupcov MÚ Ivančice, hodnotila nielen
chuťový dojem, vôňu a originalitu receptu, ale i dodržiavanie hygienických zásad,
kuchársku obratnosť a vizuálnu prezentáciu tímu. Klobáskový klub Sládkovičovo
sa umiestnil na krásnom 3. mieste.
Gratulujeme!
Zuzana Červenková

Mladí csemadokári ani v lete neoddychovali
V posledný augustový deň sa v retro
štýle konala v našom meste Rozlúčka s letom, na ktorej sme privítali najúspešnejšie
maďarské hudobné skupiny 90. rokov ako
Happy Gang, Desperado, V-Tech a Fiesta. Ako sme už aj v upútavkách hlásali,
že ide o najväčšiu party leta v okolí, bolo
tomu naozaj tak. Organizačne to bolo veľmi náročné, vyžiadalo si to viacmesačné
prípravné práce. Dostali sme na adresu
podujatia i kritiku, napríklad, prečo boli
len maďarské skupiny, prečo bolo vstupné.
Chcel by som zdôrazniť, že Skupina mladých/nielen Csemadokárov je maďarské
spoločenstvo, pracujúce pri Csemadoku,
ktorého najdôležitejšou úlohou je pestovanie maďarského jazyka a kultúry. Z toho
vyplýva, že naše podujatia budú naďalej
v maďarskom jazyku, ale sme otvorení
voči každému a tešíme sa na všetkých, ktorí sa chcú zabaviť. Pre tých, ktorí kritizo-

vali vstupné odkazujem iba toľko, že sme
mladou organizáciou a finančne sa môžeme spoľahnúť iba na sponzorov. Výnos
z každého podujatia investujeme do ďalšieho. Rozlúčka s letom bola rozpočtovo
naša najväčšia akcia a za dobrý program sa
platí. I touto cestou by som chcel poďakovať všetkým našim sponzorom za pomoc,
bez nich by toto podujatie nevzniklo! Ďalej by som sa chcel poďakovať každému,
kto nám bol čo i len troškou nápomocný
pri organizácii. Bol to dobrý tím s aktívnymi mladými ľuďmi! Je potešujúce, že
nám pomohli i žiaci základnej školy, ktorí
pokladajú naše podujatia už sa svoje.
Vieme, že mnohí boli skeptickí, neverili, že sa v našom meste môže zísť 200
– 300 ľudí na takejto akcii, ale podarilo
sa nám dokázať, že s trochou chcenia sa
dajú spraviť i veľké veci a v Sládkovičove
sa v tento deň zabávalo zhruba 1000 ľudí!

Samozrejme, budúci rok 31. augusta
bude pokračovanie, už teraz sa rokuje so
skupinami.
Ani po Rozlúčke s letom sme nazaháľali a už 16. septembra sme privítali
divadlo Budapesti Fogi Színház s veľmi
úspešnou operetou Marica grófnő. Lístky na predstavenie sa veľmi rýchlo rozpredali. V hlavných úlohách Bernadett
Fogarassy a Péter Pankotay, ale i hrečka
Ottília Borbáth (známa z televízneho seriálu) a úžasný Gábor Harsányi boli nezabudnuteľní. Krásne melódie, ktoré odzneli
s hudobným doprovodom šesťčlennej kapely, samy o sebe očarili obecenstvo, čím
si predstavenie vyslúžilo potlesk v stoji.
Divadlo Fogi Színház k nám zavíta
v tomto roku ešte raz. Tentokrát s predstavením pre najmenších, a to rozprávkou
o Mikulášovi a vianočnom sobovi, ktoré
bude 10. decembra. Po predstavení sa deti
môžu stretnúť s Mikulášom, Rudolfom
a ostatnými postavami tejto vianočnej
rozprávky.
Nový rok by sme radi začali podujatím, ktoré ešte v našom meste nebolo. Bol
by to novoročný operetný galaprogram
hneď v prvý ozajstný pracovný deň v novom roku (9. januára). Chceli by sme, aby
nový pracovný týždeň, ako i celý nový rok
2017 bol pre všetkých veselý. V programe
vystúpia najväčšie hviezdy budapeštianskeho divadla Operett a Madách Színház
ako Marika Oszvald, Dóra Szinetár, Géza
Egyházi a Károly Peller. Asi si viete predstaviť, aký krásny večer nás čaká! Ešte raz
ďakujeme každému za pomoc a dúfame,
že naša malá, ale aktívna skupina vás ešte
poteší množstvom krásnych predstavení.
V mene SMCs Attila Srejner
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Memoriál Ladislava Józsu
V stredu 14. septembra 2016 sme mali možnosť
podporiť mladých hráčov
prípraviek futbalových klubov na ihrisku FK Slavoj v
Sládkovičove, kde sa konal
futbalový turnaj - Memoriál
Ladislava Józsu na počesť futbalového reprezentanta ČSSR
a trojnásobného kráľa strelcov,
ktorý s futbalom začínal práve
v Sládkovičove.
Začiatok turnaja patril
slávnostnému otvoreniu primátorom mesta Antonom Szabóom, ktorý prítomných privítal, oboznámil ich s osobnosťou Ladislava Józsu a spolu s
jeho bratom Štefanom vzdali
poctu talentovanému futbalistovi umiestnením vencov pod
jeho pamätnú tabuľu.

Samotný turnaj pozostával
zo 6 zápasov, v ktorých si zmerali sily prípravky futbalových
klubov: Slavoj Sládkovičovo,
DAC 1904 Dunajská Streda,
Slovan Galanta a ŠKF Sereď.
Po vyčerpávajúcich zápasoch sa na 1. mieste umiestnil FK DAC 1904 Dunajská
Streda, na 2. mieste FC Slovan Galanta, na 3. mieste FK
Slavoj Sládkovičovo a na 4.
mieste ŠKF Sereď.
Všetky družstvá boli odmenené pohárom a futbalovou loptou. Víťaznému družstvu odovzdal primátor mesta
aj putovný pohár Ladislava
Józsu. Všetkým srdečne gratulujeme a želáme ešte veľa
nastrieľaných gólov v ďalších
zápasoch.
Zuzana Červenková

Stolnotenisové stretnutie
Dňa 26.8.2016 sa uskutočnilo priateľské stolnotenisové
stretnutie medzi mužstvami
Slavoj Sládkovičovo „A“ a
Orel Ivančice „A“. Hosťami
tohto športového podujatia
boli primátor mesta p. Anton
Szabó a poslanec MZ p. Attila
Takács.
Zápas sa skončil výsledkom 17:1 pre domácich hráčov zo Sládkovičova. Priatelia
z Ivančíc podali síce bojovný
výkon, ale na domácich hráčov to nestačilo. Myslím si, že
v tomto zápase nebol dôležitý
výsledok, ale to, že sme si s
našimi priateľmi z Ivančíc po
roku opäť zašportovali.
Na druhý deň sme si všetko
vydiskutovali na spoločenskej
akcii, ktorá trvala do skorých

ranných hodín. Prialo nám aj
počasie, takže s našimi hosťami sme cez víkend navštívili aj
termálne kúpalisko Vincov les.

Hosťom z Ivančíc sa veľmi páčilo a tešia sa na ďalšie stretnutie, kde si spolu zašportujeme
a zabavíme sa.

Bohuslav Németh,
predseda stolnotenisového
oddielu
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Spoločenská kronika k 9. 10. 2016
Zosobášili sa

Narodili sa

Štefan Kalmár /Sládkovičovo/
a Iveta Romanová /Sládkovičovo/,

Denis Iuhanyak,
Melánia Vargová,
Šarlota Burietová,
Lusia Rigová,
Fabian Kuki,
Robert Tavaly,
Marco Vígh,
Noe Pócs,
Peter Rimovszký,
Alex Daniš,
Veronika Tóthová,
Lilien Chudá,
André Petrovič

James Adrian Rutland /Veľká Británia/
a Zuzana Paulová /Sládkovičovo/,
Marian Královič /Sládkovičovo/ a Ing,
Kamila Burdová / Zvončín,
Peter Šramo /Sládkovičovo/
a Mgr. Jana Kollárová /Sládkovičovo/,
Peter Valko /Motešice/
a Klaudia Víghová /Sládkovičovo/,
Juraj Mosor /Kalinov/
a Martina Kusá /Sládkovičovo/,
Vladimír Gajdoš /Senec/
a Ulrika Kmeťková /Sládkovičovo/,
Pavol Kmety /Sládkovičovo/
a Irena Kukiová /Sládkovičovo/,
Alexander Pilo /Sládkovičovo/
a Scarlett Heráková /Sládkovičovo/,
Juraj Kelecsényi /Veľké Úľany/
a Mgr. Veronika Szalayová /Sládkovičovo/,
Daniel Pethő /Sládkovičovo/
a Lucia Csomorová /Kalinkovo/,
Mgr. Michal Ležovič /Senec/
a Natália Maszayová /Pusté Úľany/,
Branislav Gábriš /Galanta/
a Linda Valová /Sládkovičovo/,
Ladislav Kollár /Košúty/
a Mgr. Andrea Csanakyová /Sládkovičovo/

Divadelný súbor Hahota
vás srdečne pozýva na tradičný
Hahota bál,
ktorý sa uskutoční v jedálni vysokej
školy dňa 26. novembra 2016,
so začiatkom o 19.00 hodine.
O dobrú zábavu sa postará
hudobná skupina RONDO.
Vstupné: 20,- eur (zahŕňa aperitív,
2 večere, zákusok a kávu)
O občerstvenie
a bohatú tombolu
je postarané!
Tešíme sa na vás!

Navždy nás opustili
Štefan Boór /84/ - 6.8.2016,
Jozef Mráz /58/ - 7.8.2016,
Rozália Kukiová /57/ - 9.8.2016,
František Mako /78/ - 24.8.2016,
Roman Habánik /39/ - 7.9.2016,
Agnesa Fáberová/87/ - 7.9.2016,
Rozália Pokreisová /84/ - 8.9.2016,
Rudolf Kurina /64/ - 15.9.2016,
Ladislav Takács /67/ - 21.9.2016,
Tímea Lukovicsová /40/ - 25.9.2016,
Jozefína Bötöšová /66/ - 1.10.2016
Bývalí občania:
Mária Kurinová,
rod. Rigová /72/ - 6.8.2016,
Terézia Mayerová /84/ - 17.8.2016,
Mária Kratochvílová,
rod. Lovásová /63/ - 21.9.2016,
Hilda Kalousová,
rod. Reisingerová /85/ -30.9.2016

Stretávka po štyridsiatich rokoch
Už je tomu 40 rokov, čo sme opustili
lavice maďarskej základnej školy v Sládkovičove. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali 24. septembra 2016 stretávku
našej triedy v reštaurácii Renegade. Naše
pozvanie prijala triedna učiteľka p. Irenka
Lantajová i p. Irenka Mitalová, ktorá učila
našich spolužiakov z Malej Mače.

Hahota bál

Z triedy sa nás zišlo 17, žiaľ, štyria
už nemohli byť medzi nami. Ich pamiatku sme si uctili na cintoríne. Stretávka sa
nám vydarila, v dobrej nálade, spomínajúc
na zážitky z detstva sme strávili spolu príjemný večer.
Eva Kormányová a Eva Krommerová

Zberný dvor
Oznamujeme občanom, že od 17. októbra 2016 platia pre zberný dvor otváracie hodiny zimnej sezóny:
Po - Pi:
So:

7.00 - 15.30 hod.
7.00 - 12.00 hod.

Odkaz spoza hraníc
Po druhej svetovej vojne bola časť
našej rodiny nútená opustiť svoju rodnú zem, nakoľko boli deportovaní do
Maďarska. Udalosti poznám len z rozprávania… Faktom je, že dejiny už nezmeníme. Dnes nás rozdeluje len veľká
vzdialenosť, ktorá nás obmedzuje v tom,
aby sme sa častejšie mohli stretávať. V
lete sme sa opäť stretli, keď sme navštívili našich milých príbuzných v Maďarsku, kde žijú v obci Vaskút. Nasledovali
dlhé rozhovory plné zážitkov a ako vždy
sme si prezreli aj rodinné fotky. Samozrejmosťou bol aj náš referát o udalostiach a novinkách v Sládkovičove. Práve
vtedy sa nás teta Annus opýtala, čo je „s
tou sochou svätca na konci dediny”, ktorý tam stojí už dlhý čas bez hlavy. Cítila som sa veľmi čudne. Starenka, ktorá
prežila druhú svetovú vojnu, ktorá už
vyše polstoročia nie je občiankou Sládkovičova, sa viac zaujíma o túto sochu,
ako my, ktorí dennodenne prechádzame
okolo „svätca” bez toho, aby sme si niečo všimli. Dala som sľub, že jej odkaz
podám ďalej obyvateľom Sládkovičova.
Spravme niečo, aby sme v tomto bezhlavom svete nechodili so zavretými očami,
a aby sme si všímali hodnoty, ktoré nás
obklopujú.
Gabriela Herczogová
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Spomíname
S úctou spomíname na nášho milovaného
Štefana Józsu pri príležitosti 50. výročia
úmrtia a 100. výročia jeho narodenia.
Syn, nevesty, vnúčatá a pravnúčatá

Dňa 29. júla 2016 vo veku 60 rokov nás
navždy opustila naša milovaná manželka,
mamina a babka Alžbeta Stoklasová.
S hlbokým zármutkom v srdci sa s ňou lúči
celá smútiaca rodina. Spomíname s láskou.
Dňa 22. augusta 2016 uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš drahý manžel, tatinko a
dedko Miroslav Kučerák. S láskou spomína
manželka, dcéry s partnermi a vnučky.

Oznam pre dôchodcov
Mesto Sládkovičovo ani tento rok nezabudlo na starých občanov nášho mesta a tak ako každý rok, aj v roku 2016 im chce
prispieť malou výpomocou k blížiacim sa sviatkom. Prosíme
dôchodcov nášho mesta, ktorí v roku 2016 dovŕšia 70 rokov
svojho života a starších, aby sa od 21. do 25. novembra 2016
prihlásili v pokladni mestského úradu, kde si môžu prevziať
peňažný príspevok. Platí to pre občanov s trvalým pobytom
v Sládkovičove do 31.12.2015.
Je potrebné preukázať sa občianskym preukazom. Kto si zo
zdravotných dôvodov nemôže prevziať peniaze, môže tak urobiť ním poverená osoba. Aj v tomto prípade je potrebný občiansky preukaz dôchodcu.
Mgr. Silvia Michaleková

26. septembra 2016 uplynulo 5 rokov, čo
nás navždy opustil náš milovaný otec
Jozef Franta, narodený 15. októbra 1925.
S úctou na nášho otca spomíname. Dcéra a syn
s rodinou
Svieti nám slnko na zem,
tebe nech svieti večný plameň.
Slnko, či plameň, svetlo, čo nikdy
nezhasína.
V našich smutných srdciach
nám ťa stále pripomína.
Šiesty rok prešiel, z našich sŕdc si neodišiel.
Zostávaš tam navždy, tak isto ako keď si žil
s nami. Usmial sa, pohladil, vynadal, pred
nami pevne stál. Teraz vznášaš sa v oblakoch,
len pozeráš, možno niekedy tíško šepkáš,
že nás máš tiež stále rád. 13.10.2016 sme si
pripomenuli 6. rok odchodu manžela, otca,
deda Štefana Daniho. Smútiaca manželka,
synovia a dcéra s rodinami.
Nezabudla som, len sa učím žiť s tým, že už
nie si pri mne. Dňa 14. novembra 2016 uplynie
5 rokov, čo ma navždy opustil milovaný
manžel Imrich Slíž.
S láskou spomína manželka Helena.
Uzávierka budúceho čísla je 30.11.2016. Svoje články, oznamy a inzeráty posielajte e-mailom na zuzana.cervenkova@
sladkovicovo.sk alebo ich odovzdajte na recepcii Inovatechu. Kontakt: 0901 704 410
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Vatra ústavy
1. september už tradične patrí kultúrnemu podujatiu pri príležitosti Dňa ústavy SR, počas ktorého primátor mesta pán Anton
Szabó zapaľuje vatru.
Po úvodnom príhovore sa nám predstavila folklórna skupina Dudváh z Križovian nad Dudváhom ľudovými piesňami a
pásmom „Príchod drotára“. Svoj talent nám predviedli akordeonisti zo ZUŠ pri Spojenej škole v Sládkovičove Vivien Fehérová
a Veronika Purgyová pod vedením Michala Matejčíka. Po zapálení vatry primátorom mesta Antonom Szabóom nás citarový
súbor Dióhéj zo Sládkovičova pod vedením Šaňa Vígha potešil
ľudovými skladbami v citarovom prevedení a spevom.
Záver kultúrneho programu patril rumbe, sambe a tangu v
podaní Erika Szakála a Mariána Junga na gitare, Gabriela Kudryho na kontrabase, Ladislava Banga na saxofóne a už spomínaného Michala Matejčíka na akordeóne.
Všetkým účinkujúcim patrí veľká vďaka za skvelé predvedenie svojho repertoáru. Po programe, ktorým nás sprevádzali
Erika Križanová a Attila Srejner si prítomní užívali zábavu s hudobnou skupinou Dušana Fóku.
Zuzana Červenková

