ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
informačný spravodaj

XXV. ročník č. 2/2017 vydáva mesto Sládkovičovo

Internet, budovanie optickej siete v Sládkovičove
To, čo sme si predtým nevedeli predstaviť, je už tu. Internet sa stal súčasťou každodenného života. Internet pomáha, sprístupňuje nepredstaviteľné množstvo informácií, pomáha nám pri práci, pri výskume,
pri hľadaní informácií. Žijeme dobu, keď
podnikatelia daňové priznania, výkazy do
sociálnych a zdravotných poisťovní zasielajú cez internet. Aj samospráva prešla
elektronizáciou. Veľká časť obchodnej
korešpondencie prebieha cez internet. Zasielame zmluvy, faktúry, používame internet banking. Miestom rodinného života sa
stala sociálna sieť Facebook, tu zdieľame
správy o každodennom živote, pozeráme
fotografie svojich najbližších. Od definície
hypertextu (v roku 1965 Theodor Holm
Nelson) uplynulo už 52 rokov, ale veľký
rozvoj internetu nastal len za posledných
10 rokov.
Podľa Wikipédie „Internet, hovorovo
net alebo sieť je verejne dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí, ktoré prenášajú dáta pomocou prepínania paketových dát s použitím
štandardizovaného Internetového Protokolu (IP) a mnohých ďalších protokolov.
Vďaka internetovému výskumu založenému na vyhľadávaní pomocou kľúčových
slov na vyhľadávačoch ako Google, majú
milióny ľudí na celom svete jednoduchý a
okamžitý prístup k širokému a rozličnému
online informačnému obsahu. V porovnaní
s encyklopédiami a tradičnými knižnicami
umožnil internet náhlu a extrémnu decentralizáciu informácií a údajov“. Takéto odborné definície môžeme prevziať z webu
používaním ctrl+C, ctrl+V.
Sme online alebo offline, nadávame,
keď je pripojenie pomalé a keď sa každý
deň viackrát pozeráme na došlé správy,
tak sme buď dôležití ľudia alebo závislí
na internete. Mesto Sládkovičovo už pred
4 rokmi začínalo rokovanie o uložení optických káblov. Vtedy nebolo dostatočne
atraktívne pre poskytovateľov Internetu.
V septembri 2016 sa prihlásila na MÚ
Sládkovičovo firma Telekom a.s. s návr-

hom budovania siete optických káblov na
celom území mesta. Na základe našich rokovaní Telekom a.s. pripravila projektovú
dokumentáciu a po schvaľovacom procese
na jeseň by chcela zahájiť budovanie siete
v Sládkovičove. V apríli 2017 sa prihlásila
sa aj konkurenčná spoločnosť Orange Slovensko a.s. s podobným zámerom, ale tá
mala záujem o uloženie optických káblov
len pre vybrané lokality. Naše doporučenie
je, že títo záujemcovia musia koordinovať
svoje aktivity a neprajeme si, aby nezávisle od seba rozkopali celé mesto. Podľa
projektu Telekom a.s. na cca 70 % územia
mesta budú optické káble uložené v zemi a
zvyšok bude tvoriť vzdušné vedenie.
Jedna z hlavných podmienok mesta je
minimalizovanie rozkopávok. Z toho dôvodu budú optické káble uložené v zemi
vedené v zelených pásoch a pod miestnymi komunikáciami a spevnenými plochami budú používať technológiu riadenej
pretláčky.
Optické vlákna a rýchlosť svetla
Optické pripojenie je momentálne najrýchlejším a najstabilnejším internetovým
pripojením. Vedené je špeciálnymi káblami z optických vlákien, v ktorých sa signál
šíri rýchlosťou svetla, a preto ponúkajú
prakticky neobmedzenú prenosovú kapacitu a obrovské rýchlosti. Optické vlákna
sa navyše nevyužívajú len na rýchle pripojenie k internetu – šíri sa nimi aj digitálna televízia a tiež kvalitnejšie hlasové
služby pevnej linky. V porovnaní s klasickým (metalickým) telekomunikačným
vedením ponúka nová optická sieť množstvo výhod: tou najväčšou je rýchlejšie
a stabilnejšie internetové pripojenie bez
obmedzení.
Veríme, že po vybudovaní siete optických káblov dosiahneme vyššiu kvalitu
služieb poskytovateľov internetu k spokojnosti všetkých občanov nášho mesta.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

POZVÁNKY
29.4.2017 od 8.00 hod. pred Inovatechom

Záhradnícky trh

30.4.2017 o 9.00 hod. na ihrisku FK
Slavoj

Futbalový turnaj o pohár
primátora

30.4.2017 o 16.00 hod. pred Inovatechom

Stavanie mája

1.5.2017 od 10.00 hod. na letisku v
Sládkovičove

Otvorenie neba

3.5.2017 o 19.00 hod. v Inovatechu

Kto zhasol svetlo? - hriešna
komédia
5.5.2017 od 7.30 hod. v Inovatechu

Klavírna súťažná prehliadka ZUŠ
8.5.2017 o 15.00 a o 19.00 hod.
v Inovatechu

Csárdáskirálynő - opereta
9.5.2017 o 10.00 hod. pri starom
kultúrnom dome

Kladenie vencov
Deň matiek v Inovatechu

15.5.2017 o 16.00 hod.
16.5.2017 o 17.00 hod.
17.5.2017 o 17.00 hod.
18.5.2017 o 17.00 hod.
Petőfiho

ZŠ K. Kuffnera
MŠ Fučíkova
MŠ Budovateľská
ZŠ s MŠ S.

19.5.2017 o 17.00 hod. pred MÚ a v
Inovatechu

Cena Alfonza Talamona

23.5.2017 o 19.00 hod. v Inovatechu

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

27.5.2017 o 10.00 v areáli ZŠ K.Kuffnera

Bicrossové preteky

2.6.2017 o 17.00 hod. pred Inovatechom

Oslava MDD

10.6.2017 od 10.00 hod. vo Vincovom lese

Rozprávkový les
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20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 1.3.2017
Rokovanie 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove otvoril a viedol primátor mesta Ing. Anton
Szabó, ktorý privítal prítomných a konštatoval, MZ je
uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice
predsedajúci určil poslancov:
Ing. Gábora Krommera a Ing.
Viliama Kurinca.
Interpelácia poslancov:
Ing. Boris Brunner požiadal, aby na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva
mesto vypracovalo a predložilo poslancom prehľad financovania a spolufinancovania plánovaných kultúrnych,
športových,
spoločenských
akcií v roku 2017, s uvedením
výšky finančných prostriedkov
z rozpočtu mesta podľa jednotlivých akcií.
Poslanci vzali na vedomie:
• Správu o kontrole plnenia
uznesení z 19. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva
• Správu o kontrole plnenia
uznesení Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove na
roky 2014-2017, ktoré boli
alebo sú v štádiu plnenia
a sledovania
• Ročnú správu o kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky
mesta Sládkovičovo za rok
2016
• Správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností
a petícií v zmysle zákona č.
9/2010 Z. z. o sťažnostiach
a zákona č. 85/1990 Zb.
o petičnom práve v znení
neskorších predpisov
• Informatívnu správu o vý-

sledku kontroly účtovných
dokladov a interných dokladov so zameraním na ich
formálnu a vecnú správnosť.
Poslanci schválili:
• Dodatok
č.2
/2017
k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Sládkovičovo č. 75/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta
• Dodatok č. 1/2017 k
Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo č. 90/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie školskej dochádzky
v základných školách
• Dodatok č. 1/2017 k
Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo č.97/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
• Odpredaj nájomného bytu
na Cukrovarskej ul. č. 216
• Zámer odpredaja majetku
mesta Sládkovičovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Kristínu D.
• Zámer odpredaja majetku
mesta Sládkovičovo z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s §9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov pre
žiadateľa Marcela M.
• Zrušenie
uznesenia č.
150/MZ-2016
zo dňa
17.08.2016
• Predĺženie nájmu mestského bytu na Richterovej ul. č.
1171 pre Ing. Moniku D. do
31.12.2017
• Žiadosť občianskeho združenia E.I.P. Aviation Club,
o poskytnutie finančnej do-

•

•
•

•

•

tácie na usporiadanie akcie „Letecký deň“, ktorá sa
bude konať 1. mája 2017 na
letisku v Sládkovičove
Výšku odmien za účinkovanie členov ZPOZ, sobášiacich a účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach
1.úpravu rozpočtu mesta
Sládkovičovo
Zrušenie Polikliniky n. o.
so sídlom J. Dalloša č.1354,
Sládkovičovo k 01.07.2017,
pričom poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ostatných činností
v priestoroch polikliniky zostane naďalej zachované
Zriadenie obchodnej spoločnosti, ktorej jediným zakladateľom bude mesto Sládkovičovo s názvom “Technické služby Sládkovičovo,
spol. s.r.o., J. Dalloša 1189,
925 21 Sládkovičovo“ a
vklad mesta do obchodnej
spoločnosti vo výške 5000 €
Podmienky Obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu cenovú ponuku na
prenájom domu smútku
v Sládkovičove a o najvýhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy na prevádzkovanie
pohrebnej služby a pohrebiska v meste Sládkovičovo

Rôzne:
Primátor mesta informoval
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove o výsledkoch kontroly Najvyššieho kontrolného
úradu SR
Diskusia:
• Poslanec František Ruman
poďakoval
Technickým
službám
Sládkovičovo,
mestu Sládkovičovo, spoločenským
organizáciám
a jednotlivcom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu
tohtoročného Klobásového
festivalu.
• Ján Németh z časti Nový
Dvor sa informoval ohľadom ČOV a kanalizácie
v tejto časti mesta, poukázal na potrebu osadenia
dopravného značenia na
zníženie rýchlosti, ako aj
na schátralú budovu bývalého obchodu na Novom Dvore. Primátor mesta uviedol, aké kroky musia
byť vykonané v súvislosti
s ČOV na Novom Dvore.
• P. Chynoradská sa informovala ohľadom ČOV na
Novom Dvore a zároveň
poukázala aj na problém
s túlavými psami v meste.

Poslanci neschválili:

Záver

• Žiadosť o odkúpenie nájomného bytu na Cukrovarskej
ulici č. 250/23
• Žiadosť Ivana B. o odpredaj
majetku mesta Sládkovičovo - pozemkov vo vlastníctve mesta

Primátor mesta Ing. Anton
Szabó poďakoval všetkým
prítomným za ich účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva a 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove ukončil.
Mgr. Katarína Štefunková
prednostka MÚ

21. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 22.3.2017
Rokovanie 21. mimoriadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove
otvoril a viedol primátor mesta
Ing. Anton Szabó, ktorý privítal prítomných a konštatoval,
že MZ je uznášaniaschopné.

Poslanci schválili:
• Spolufinancovanie projektu
„Materská škola Sládkovičovo, zvýšenie kapacity“
• Zrušenie obchodnej verejnej súťaže s tým, že mesto
Sládkovičovo vyhlási novú
obchodnú verejnú súťaž

na prenájom domu smútku a na prevádzkovanie
pohrebnej služby a pohrebiska v meste Sládkovičovo
• Predĺženie nájomnej a mandátnej zmluvy s Mgr. Euridikou Himpánovou –
SONÁTA do 30.09.2017
• Do funkcie konateľa spo-

ločnosti Technické služby
Sládkovičovo, spol. s r.
o., J. Dalloša 1189, 925 21
Sládkovičovo Mgr. Viliama
B., zástupcov dozornej rady
spoločnosti mesta Sládkovičovo a predsedu dozornej rady PaedDr. Attilu T.
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ŠKOLY 3

Poslanci vzali na vedomie:

Rôzne:

Záver

Protest prokurátora Okresnej prokuratúry v Galante proti
Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo č.
79/2012 o miestnych daniach.

Primátor mesta informoval
prítomných o pripomienkach
spoločností a občanov nášho
mesta k navrhovaným zmenám
a doplnkom územného plánu.

Primátor mesta Ing. Anton
Szabó poďakoval všetkým
prítomným za ich účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva a 21. mimoriadne zasad-

nutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove ukončil.
Mgr. Katarína Štefunková
prednostka MÚ

Zo života ZŠ s MŠ K. Kuffnera
Úspechy našich žiakov v okresných a krajských súťažiach
1. marca sa na OA v Seredi konali Majstrovstvá okresu
vo florbale, kde naši chlapci L. Szabo, R. Varsányi, Š.
Horváth, K. Németh, R. Piši,
R.Rigo, B. Slahučka, P. Madunický, L. Horváth, M. Lošonský a L. Botlo vybojovali
pekné 3. miesto.

darilo nášmu žiakovi Petrovi
Ďuríkovi a v nemeckej olympiáde úspešne reprezentovala
našu školu Vivien Kyselová.
Obaja sa umiestnili na peknom
4. mieste.
31. marca 2017 sa konala
evanjelická biblická olympiáda Trnavského a Bratislavského kraja, kde sa naša žiačka
Ľubica Balážiková umiestnila
na 4. mieste.

Pestré vyučovanie

27.-30. marca sa uskutočnilo okresné kolo v recitačnej
súťaži Čaro slova, kde nás
úspešne reprezentovala Martinka Ivánová, ktorá sa v kat.
I umiestnila na 3.mieste a Damián Križan, ktorý v kat. II
získal 2. miesto.

V matematickej súťaži
Pytagoriáda sa v silnej konkurencii na 4. mieste umiestnili
Juraj Babarík v kategórii P4 a
Damián Križan v kategórii P5 .
Aj v jazykových súťažiach
sme mali úspešných riešiteľov.
V anglickej olympiáde sa

Máme Majstra Slovenska
Veľký úspech dosiahol náš
žiak Roman Mihál v boxe. Na
majstrovstvách SR 2017, ktoré
organizuje Slovenská boxerská federácia získal 1. miesto
v kategórii SŽ vo váhe do 76
kg. Roman trénuje za Boxing
club Galanta, ktorému naša
škola poskytuje priestory na
tréning.

Aby boli vyučovacie hodiny zaujímavé, naši pedagógovia sa ich snažia spestriť rôznymi netradičnými metódami
a formami, ktoré sú pre žiakov
nielen poučné, ale najmä pútavé.
Žiaci siedmeho ročníka
si spolu s pani učiteľkou M.
Kramárovou pri príležitosti
Dňa vody pripravili rovesnícke vzdelávanie pre žiakov
2. ročníka. Zábavnou formou
ich oboznámili s informáciami
o vode, o jej význame pre človeka a predviedli im zaujímavé pokusy a „kúzla“.
Netradičnú hodinu anglického jazyka zažili aj žiaci deviateho ročníka. Pani učiteľka
M. Večerková pre nich pripravila hodinu s rodeným angličanom J. Rutland-om. Okrem
prezentácie o Veľkej Británii s komentárom, si svoje
znalosti angličtiny vyskúšali
konverzáciou zameranou na
zdokonalenie slovnej zásoby a kvízom zo všeobecných
poznatkov o Veľkej Británii.
Zaujímavé aktivity na hodinách slovenského jazyka
a literatúry si pre svojich žiakov pripravili pani učiteľky
Z. Grellová, L. Tušková a A.
Óvaryová. 16. marec je pri
príležitosti narodenia Pavla
Dobšinského, známeho zberateľa slovenských rozprá-

vok, vyhlásený ako Deň ľudovej rozprávky. Žiaci 5.-7.
ročníka si oprášili vedomosti
o tomto známom slovenskom
zberateľovi a dozvedeli sa aj
ďalšie zaujímavosti z jeho
života. Prečítali si niekoľko
jeho známych i menej známych rozprávok a ich hlavnou úlohou bolo dotváranie
ľudovej
rozprávky
ako
komiksu. Úspešní riešitelia
boli odmenení.
20. marca. 2017 sa žiaci 8.9.ročníka vybrali po stopách
Jozefa Miloslava Hurbana pri
príležitosti 200. výročia jeho
narodenia. Prvou stopou pre
žiakov bola prezentácia o živote a tvorbe Jozefa Miloslava Hurbana. Po prejdení prvej
stopy nasledovala ďalšia, ktorá žiakov zaviedla ku skúškam
šikovnosti. Tie pozostávali zo
skladania rozstrihaných obrázkov a lúštenia originálnych
tajničiek. Aby sa však úspešne
dostali až do cieľa, čakal ich
kvíz, v ktorom museli využiť
svoje získané poznatky.
Inovatívne prvky sme implementovali aj do vyučovacích hodín telesnej výchovy.
Žiaci si skúsili cvičenie na
trampolínach a získali základy
kruhového tréningu. Spestriť
hodiny telocviku nám pomohli
Janka Gȍghová a Andrejka
Somogyiová z J&F-it Sports
Veľké Úľany, ktorým patrí
veľká vďaka.

4 ŠKOLY
Poisťovňa MetLife v spolupráci s neziskovou organizáciou Ja Slovensko zvyšuje
finančnú a podnikateľskú gramotnosť u detí. Tento rok sa
vďaka pani Ing. Zuzke Žgančíkovej do tohto projektu zapojila aj naša škola. Žiaci 5.A triedy si v dvojhodinových blokoch počas 7 týždňov osvoja
základné pojmy z finančnej
gramotnosti, ktoré im pomôžu
v každodennom živote.
31.marca sa uskutočnil na
našej škole Deň otvorených
dverí pre budúcich prváčikov.
Pani učiteľky P. Šimková, S.
Maneková a J. Martináková
si pre nich pripravili zaujímavý program. Po úvodnom
zoznámení sa s budúcimi pani
učiteľkami K. Nagyovou a A.
Lovászovou absolvovali svoju prvú vyučovaciu hodinu,
kde si hravou formou pre-
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zvieratká, princezné, rytieri
a rôzne výtvory fantázie detí a
rodičov. Dobrá nálada, usmiate tváre a žiarivé očká našich
žiakov boli pre nás znamením,
že aj tento rok sa karneval vydaril na jednotku.
Valentínske strelecké preteky

skúšali písmenká a čísla. Ďalej si prezreli priestory školy,
zaskákali si na trampolínach
a pozreli si divadielko, ktoré
pre nich pripravili žiaci siedmeho ročníka. Toto pekné
dopoludnie ukončili obedom
v jedálni, kde si mohli odskúšať stolovanie ako ozajstní školáci.

Fašiangový karneval
Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím maškarných karnevalov.
A taký fašiangový karneval
nechýbal ani na našej škole.
Uskutočnil sa 17. februára a
na jeho organizácii sa podieľali pani vychovávateľky a učiteľky 1.stupňa. Predviedli sa
nám rozprávkové postavičky,

13.02. 2017 sa uskutočnil
2.ročník Valentínskych streleckých pretekov. Svoje sily si
naši žiaci zmerali so žiakmi ZŠ
J. A. Komenského Sereď. Najviac sa nám darilo v kategórii
mladší žiaci, kde sme získali
prvé tri miesta. Naši úspešní
strelci: Dárius Vician, Samuel
Bardoun, Damián Križan,
Ladislav
Szabo,
Štefan
Horváth, Elvis Šárközi, Nikola
Ochranová, Dionýz Mocko,
Denis Uher.
ZŠ s MŠ K. Kuffnera

Krása slova
Slovo je silná zbraň, dokáže potešiť, povzbudiť, utešiť,
ale aj ublížiť. 21. marec je
svetovým dňom poézie. Nie je
vhodnejší deň ako práve tento,
v ktorom by deti mohli predviesť krásu hovoreného slova.
Žiaci špeciálnych základných škôl z okresu Galanta
dostali príležitosť predviesť

svoje recitačné schopnosti na
VI. ročníku súťaže v prednese
poézie a prózy, ktorú organizovala SŠ – Špeciálna základná škola a Praktická škola
v Sládkovičove práve v tento
významný deň. Svoj talent
predviedlo 36 žiakov z piatich
škôl. Pozvanie prijali všetky špeciálne základné školy

v okrese Galanta – ŠZŠ Galanta, ŠZŠ Sereď, ŠZŠ – SA Jelka,
ŠZŠ Tomášikovo, ŠZŠ Sládkovičovo. Súťažilo sa v slovenskom i maďarskom jazyku
v troch vekových kategóriách.
Víťazi boli okrem diplomov ocenení aj vecnými
darmi, no nikto neodchádzal

s prázdnymi rukami.
Za štedré dary ďakujeme
sponzorom – MsÚ v Sládkovičove a firmám Pierre Baguette
a Astas Galanta.
Mgr. Viera Petrovičová
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Zo života ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s VJM
Aj v uplynulom období
prebehlo na našej škole množstvo udalostí a činností.
Od 29. januára do 3. februára boli žiaci na lyžiarskom
výcviku vo Valaskej Belej, kde
sa naučili základy lyžovania.

4. februára sa konal tradičný ples rodičov a priateľov
školy. Nálada bola vynikajúca, tombola bohatá a zábava
trvala až do skorých ranných
hodín! Ďakujeme sponzorom,
rodičom, pedagógom a priateľom školy.
7. februára našu školu na
okresnom kole Krásnej maďarskej reči (Szép Magyar
Beszéd) reprezentovala Veronika Kováčová.
8. februára sme zorganizovali školské kolo v prednese
poézie a prózy.
17. februára sme mali
maškarný ples, zabávali sme
sa, zúčastnili sme sa rôznych
šikovnostných súťaží a bola
i tombola. Bola to dobrá zá-

bava.
20.-24. februára boli jarné
prázdniny, žiaci si mohli trochu oddýchnuť.
1. marca mali žiaci druhého stupňa netradičnú hodinu
dejepisu. Docent Tomáš Lang

im prednášal o všeobecných
dejinách Židov, ako i o židovskej komunite v Sládkovičove/

Diószegu Prednáška bola veľmi zaujímavá.
1.-2. marca žiačky - Krisztína Tavali, Dóra Mayer, Lara
Varga a Zsuzsanna Fekula,
reprezentovali našu školu na
okresnom kole v prednese poézie a prózy - Tompa Mihály
vers- és prózamondó verseny
v Galante, kde získali bronzové ocenenie.
9.-10. marca sa v Tomášikove uskutočnilo okresné
kolo súťaže „Poznaj slovenskú reč“. Na súťaži nás reprezentovali Ádám Márton a Vivien Botló. Získali bronzové
pásmo.
14. marca na okresnom
kole matematickej súťaže Pytagoriáda, ktoré bolo v Ga-

lante, nás ako úspešný riešiteľ
reprezentoval Ádám Katona,
a na Matematickej olympiáde
získal 4. miesto.
17. marca si žiaci základnej
školy uctili pamiatku hrdinov
revolúcie a oslobodzovacieho boja v rokoch 1848/1849
v rámci spomienkovej slávnosti, ktorá bola v Inovatechu.

20. marca sa niektorí žiaci
zúčastnili školského kola matematickej súťaže Klokan.
21. marca sa žiaci - Rita
Herczog, Krisztina Recska,
András Herczog zúčastnili

Biblickej olympiády, kde získali tretie miesto.
23. marca bola na prvom
stupni netradičná hodina výtvarnej výchovy, na ktorej pod
vedením a pomocou maliara
Imre Maásza vznikli krásne
umelecké diela.
28. marca sme oslávili Deň
učiteľov. Na oslave sa zúčastnili aj naši bývalí kolegovia.
Porozprávali sme sa, zaspomínali sme si...
30. marca sa uskutočnil výchovný koncert, na ktorom sa
zúčastnili škôlkari i žiaci našej školy a na ktorom odzneli
zhudobnené básne v podaní
Attilu Zsapku a jeho hudobnej
skupiny.
31. marca vďaka mestskej knižnici sme sa zapojili
do medzinárodného projektu
Noc s Andersenom. Dvanásť
detí hľadalo poklady, zavesilo
svoje prianie na strom prianí,
a čítalo rozprávku od tohto
významného spisovateľa. Prežili príjemný piatkový večer
v miestnej knižnici. Ďakujeme
organizátorom.
Mgr. Katalin Balogh
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Apríl 2017
Po dlhom období zimy,
snehu, mrazu a málo svetlých
dní sa k nám priblížil apríl,
krásny jarný mesiac, keď sa
zem zobúdza do nového života, keď kvitnú stromy, kvety a
my kresťania si v apríli roku
2017 pripomíname sviatky
Veľkej noci. Ľudia obvykle v
tomto období prepadajú panike v snahe čo najlepšie a najštedrejšie pripraviť všetko to
najlepšie pre svojich blízkych.
Vyupratovať byt, dvor, záhradu a pripraviť štedré sviatky je
nákladné, zaberie to množstvo
času, ale ľudia to radi spravia, aby si mohli spoločne s
rodinou vychutnať tieto dni.
Mnohí a veľakrát aj kresťania
zabúdajú na význam týchto
sviatkov. Niekoľkými slovami by som chcel spomenúť, že

Izrael si pripomína „pesach“,
alebo paschu. Je to pripomienka veľkolepého odchodu Izraelitov z egyptského otroctva
pod vedením Mojžiša. Keď
faraón ani po deviatich ranách
nechcel prepustiť izraelský
ľud, Egypt zasiahla najťažšia
rana a všetko egyptské prvorodené (ľudia aj zvieratá) boli
usmrtené. Izraeliti si však na
Boží rozkaz natreli veraje svojich dverí krvou obetovaného
baránka a tak ostali ušetrení
(Exodus 12,3-11). My kresťania si pripomíname, že i my
sme boli v otroctve. V otroctve
hriechu, vo večnom odlúčení
od Hospodina nášho Boha. Ale
Boh sa zľutoval nad ľudstvom
a v podobe svojho jednorodeného syna pána Ježiša Krista
nám poskytol záchranu od

smrti, zmierenie a vykúpenie,
spasenie a večný život (Ev.Sv.
Jána 3,16). Hoci Ježiš chodil
po tejto zemi a robil množstvo
zázrakov, pomáhal ľuďom,
napriek tomu ľud, z ktorého
pochádzal, ho vydal na smrť
ukrižovaním. Jeho učeník, ktorý s ním chodil a videl všetko,
čo Ježiš činil na tejto zemi, ho
zradil. Aké smutné a strašné je
to pre nás. Jeden z najsmutnejších príbehov z Biblie. Ukrižovaný Ježiš, Ježiš visí na kríži!
Milí bratia a sestry, mám
pre vás radostnú zvesť! Ježiš
na kríži neostal! Na tretí deň
vstal z mŕtvych! Vstal a tróni
na nebesiach po pravici svojho
veľkého otca!
Aj v týchto dňoch nám
opäť znie tá radostná zvesť:
Ježiš bol ukrižovaný, aby si ty

mohol žiť! Žiť večne!
Milý čitateľ, ak teraz čítaš
tieto riadky, zamysli sa nad
svojím životom. Ten, ktorý
bol nevinný, opusti slávu svojho Otca, aby bol ponížený,
trýznený a zabitý pre tvoje i
moje ospravedlnenie. Boh ho
však na tretí deň vzkriesil a
posadil po svojej pravici v nebesiach.
Pripomínajme si túto udalosť, vážme si Boží dar, Ježišovu obeť i vyvedenie z otroctva hriechu. Nenechajme zapadnúť túto udalosť prachom,
ale tešme sa, hovorme o nej a
hlavne nešliapme po tom, čo
pre nás spravil Ježiš Kristus.
Maroš Vince, El-Šaddaj

Záhradkári bilancovali
ková, ktorá nás informovala
o akciách organizovaných
OV SZZ a zároveň vyslovila
našej organizácii poďakovanie za činnosť a zaželala členom pevné zdravie a úspešný záhradkársky rok. Veľmi
milým momentom v rámci
diskusie bolo blahoželanie
s prianím pevného zdravia
do ďalších rokov života našej
dlhoročnej členke p. Justíne
Tumanovej ku krásnemu životnému jubileu 90 rokov,
ktorého sa dožila 24.2.2017.
Schválením návrhu uznesenia sa skončila oficiálna časť
Ako každý rok aj teraz
sa dňa 3.marca 2017 o 16.30
hod. stretli v Klube seniorov
záhradkári, aby zhodnotili
svoju činnosť v uplynulom
roku.
Po otvorení VČS a privítaní hostí Ing. Anny Ivánkovej, predsedníčky OV
SZZ Galanta, Ing. Antona
Szabóa, primátora mesta
Sládkovičovo, ako aj všetkých členov SZZ a schválení
programu rokovania, sa ujal
slova Ing. Németh, predseda ZO SZZ Sereď. Urobil
nám prednášku o kvapôčkovej závlahe - jej technic-

kom riešení i výhodách. O
svojich skúsenostiach s touto
závlahou nám porozprával aj
Ing. Szabo, člen našej organizácie. Po prednáške sme
sa ďalej riadili schváleným
programom, súčasťou ktorého bolo predloženie správy
o činnosti a o hospodárení,
správy KRK o hospodárení
za rok 2016 ako aj návrhu
plánu činnosti na rok 2017
a rozpočtu na rok 2017. Členská základňa si vypočula jednotlivé správy, návrh plánu
činnosti a návrh rozpočtu bez
pripomienok. V rámci diskusie vystúpila Ing. Anna Iván-

VČS. Pri malom občerstvení
sme ešte pokračovali v neformálnej debate a vymieňali si
skúsenosti a postrehy zo svojich záhradiek.
Záverom mi dovoľte poďakovať všetkým členom ako
aj hosťom za účasť, všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave
VČS, vedeniu a členom klubu za ústretovosť pri poskytnutí priestorov a inventáru na
dôstojný priebeh VČS.
Ján Németh,
predseda MO SZZ
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Spomienková slávnosť
Dňa 17. marca 2017
usporiadala MO Csemadoku
v kongresovej sále Inovatechu spomienkovú slávnosť pri
príležitosti výročia revolúcie
a oslobodzovacieho boja v rokoch 1848/49. Na slávnosti
predniesol príhovor primátor
mesta Anton Szabó, ako i radca Veľvyslanectva Maďarska
v Bratislave pán László Nagy.
V kultúrnom programe vy-

stúpili žiaci Základnej školy
Sándora Petőfiho s VJM, študenti Súkromnej strednej odbornej školy v Sládkovičove,
ako i zmiešaný spevácky zbor
Gymnázia Zoltána Kodálya zo
Székesfehérváru pod vedením
riaditeľa školy Imre Kneifela.
Vystúpenie speváckeho zboru
bolo krásnym a dôstojným vyvrcholením tejto slávnosti.
Mária Szabóová

Pozvánka na Stavanie mája
Mesto Sládkovičovo
vás pozýva pred Inovatech na tradičné

STAVANIE MÁJA
dňa 30. apríla 2017 o 16.00 hod.
so sprievodným programom.
Vystúpia deti sládkovičovských MŠ a ZŠ, DFS Zvončeky a skupina Dušana Fóku.

Ako bude prebiehať budovanie optickej
siete v Sládkovičove?
Optickú sieť vybuduje
Telekom na vlastné náklady.
Potrebuje však na to získať súhlas vlastníkov nehnuteľností
na umiestnenie zariadení. Ide
o malé krabičky, ktoré slúžia
na prepojenie káblov z domov
do siete Telekomu. Tieto zariadenia sú pasívne, čo znamená,
že nevydávajú žiaden zvuk,
neemitujú žiarenie a neodoberajú ani žiadnu energiu. Káblové rozvody sa zakopávajú
do zeme, optické prípojky sa
umiestnia podľa možností na

Vynášanie Moreny

krátku tyčku alebo napríklad
na plot. Po skončení prác uvedie Telekom okolie na svoje
náklady do pôvodného stavu.
Súhlasom, ktorý budú pre Telekom získavať zamestnanci
ich dodávateľa, sa obyvatelia
nezaviažu ku odoberaniu služieb, ani ich to nič nebude stáť.
Získajú len ďalšiu možnosť
pre pripojenie domácnosti do
optickej siete, čo v praxi zvýši
trhovú aj morálnu hodnotu ich
nehnuteľností.

Morena, Morena, kde si
prebývala?... a mnoho ďalších
ľudových piesní znelo 30.
marca 2017 ulicami Sládkovičova počas tradičného „Vynášania Moreny“. Malí, či veľkí,
mladí i starší sa stretli, aby sa
symbolicky rozlúčili so zimou
a privítali jar. Pod taktovkou
členov MO Matice slovenskej
kráčali v morenovom sprievode od ZŠ K. Kuffnera mestom
k Dudváhu, kde Morenu zapálili a hodili do vody. Deti
z DFS Zvončeky, ku ktorým
sa neskôr pripojili aj škôlkari,
privítali jar ľudovými piesňami a tancom.
Zuzana Červenková

Pozvánka na OTVORENIE NEBA
OZ Tepmlars Slovakia, TRANS-LET, PS Aviation
a Mesto Sládkovičovo vás pozýva
1. mája 2017 od 10.00 hod. do 16.00 hod. na

OTVORENIE NEBA
na letisku v Sládkovičove.

Program: vystúpenie pilota Red Bull - P. Besenyeiho, akrobacia Dušana Šimka, Dusty Display Team, prelet stíhačky MO
SR, zoskoky parašutistov, zoznamovacie lety.
Sprievodné podujatia: streľba na terč, lukostreľba, maľovanie na tvár, detské súťaže, skákací hrad, detský súbor mDANCE, detský program Hrajkovo, Ady Forro band.
Vstupné zdarma.
Kyvadlová doprava zdarma každých 20 min. - požiarna zbrojnica - letisko (TAXI OTTI 0911 638 696).
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Noc s Andersenom

Mestská knižnica sa každoročne zapája do medzinárodného projektu Noc s Andersenom, cieľom ktorého je
vzbudiť záujem detí o čítanie
kníh. Tohto roku pripravila zaujímavý program pre deti zo
ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s
VJM, ktoré sa stretli 31. marca
2017 v mestskej knižnici, aby
zistili, že aj v knižnici sa dá
zažiť dobrodružstvo. Po úvodnom prečítaní rozprávky od H.
Ch. Andersena si deti napísali
svoje tajné priania na papieri-

Deň narcisov

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka
Ligy proti rakovine, ktorá sa
v tomto roku konala už po 21.
krát. 7. apríla 2017 zaplavili
ulice miest a obcí žlté narcisy
a nebolo tomu inak ani v Sládkovičove a okolí. Členovia
Žiackeho parlamentu - Samuel Mikeš, Emma Pešková,
Martina Döményová, Viktória
Pócsová, Lucia Krajčovičová a Vanesa Petrovičová sa
spolu s pani Gabrielou Dórovou a Zuzanou Červenkovou
ky, ktoré vložili do balónov a zhostili úlohy dobrovoľníkov
zavesili na spoločne vybraný
rozprávkový strom. Po malom
občerstvení sa deti venovali
dekorovaniu
veľkonočných
kraslíc. Večer vyvrcholil vzrušujúcim pátraním po indíciách
v budove Inovatechu a plnením zadaných úloh, pri ktorých
sa deti dobre zabavili a zažili
malé dobrodružstvo aj v mestskej knižnici. O úspešnú realizáciu tohto večera sa postarali
Vierka Frantová a Katka Talamonová.

cesu v ZŠ K. Kuffnera venovaná téme Dňa narcisov, aby
sa žiaci oboznámili aj s charitatívnym rozmerom správania
sa v spoločnosti. Každý, kto si
narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a
spolupatričnosť s tými, ktorí
bojujú s rakovinou. Vhodením
dobrovoľného príspevku do
pokladničky dobrovoľníkov
Dňa narcisov zároveň pomohol naakumulovať finančné
prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým
pacientom a ich rodinám na

Marec - mesiac knihy
Dňa narcisov a pomohli Lige
proti rakovine v realizácii tejto zbierky. Aj keď nám počasie neprialo, podarilo sa nám
vyzbierať vyššiu sumu ako v
minulom roku. Krásnych 834
eur poputuje na konto Ligy
proti rakovine. V tento deň
bola aj časť vyučovacieho pro-

celom Slovensku. Pripnutím
žltého kvietku v Deň narcisov
sme vysielali onkologickým
pacientom odkaz, že nie sú vo
svojom ochorení sami, že ich
boj sa týka nás všetkých a že
majú našu podporu. Ďakujeme
všetkým, ktorí prispeli.
Zuzana Červenková

Mafiánske historky
Marec je mesiacom, kedy
našu knižnicu navštevujú deti
materských i základných škôl o
niečo častejšie ako po iné mesiace. Pre niektorých je to jediná návšteva v roku, pre iných
jedna z mnohých. Každoročne
im pripravíme širokú paletu
kníh, primeranú veku, ktorá
by ich mohla zaujať. Prváci i
druháci od nás dostanú čitateľské preukazy bez poplatku,
aby si mohli čo najskôr overiť
svoje nadobudnuté čitateľské
zručnosti v praxi. Vzhľadom

na to, že za posledné roky bol
zaznamenaný pokles čitateľskej gramotnosti u detí, dostáva sa dnes do popredia téma
nevyhnutnosti čítania kníh.
Deti sa stávajú konzumentmi
informácií podávaných prostredníctvom televízie a videí,
v dôsledku čoho prestávajú
rozumieť tomu, čo čítajú. Preto je dôležité, aby boli knihy
neodmysliteľnou súčasťou ich
života od útleho detstva.
Mestská knižnica

Úspešná komédia z drsného prostredia s ešte drsnejším
prejavom potešila vyznávačov
čistého nepolitického humoru, ktorí zavítali 29. marca

2017 do Inovatechu . Toto
vypredané predstavenie, ktoré
sa hráva už skoro 20 rokov je
komédiou, ktorú napísal život
sám. Peter Batthyány, Peter
Sklár, Igor Adamec a Martin
Vanek, známi herci zo sitkomu Mafstory, sa vynikajúco
zhostili úloh indivíduí, ktoré
obchodujú viac pištoľou ako
rozumom, rozosmievali divákov už len svojimi myšlienkovými pochodmi a spôsobom
uvažovania, čím sa postarali sa
o celovečernú zábavu.
Zuzana Červenková
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Beh oslobodenia - beh pre zdravie - 2. ročník
Pri príležitosti oslobodenia mesta Sládkovičova
(31.3.1945) zorganizovala ZŠ
s MŠ K. Kuffnera v spolupráci s mestom Sládkovičovo
2. ročník Behu oslobodenia
- behu pre zdravie, ktorý sa
uskutočnil 4. apríla 2017 v
areáli školy. Podujatie otvoril
Anton Szabó, primátor mesta,
spolu so Slávkou Kramárovou,

riaditeľkou školy. Keď Tibor
Ledneczký oboznámil súťažiacich s organizačnými pokynmi
behu, deti sa s radosťou a nadšením postavili na štartovaciu
čiaru, aby si mohli zmerať sily
v tejto disciplíne. Pekné počasie prilákalo na túto zdraviu
prospešnú akciu 150 účastníkov zo Sládkovičova i okolia,
ktorí súťažili v 9 kategóriách.

Najmladší účastníci - zanietení škôlkari odchádzali po odbehnutí vytýčenej trasy nielen
s čokoládovými medailami a
diplomami, ale aj s úsmevom
na tvári. S pocitom šťastia, medailou a diplomom odchádzali
aj prví traja víťazi v každej
ďalšej kategórii. Srdečne im

gratulujeme a všetkým účastníkom prajeme veľa chuti , odhodlania a úspechov v ďalších
športových súťažiach. Vyhodnotenie jednotlivých kategórií aj s fotkami nájdete na FB
stránke Život v Sládkovičove.
Zuzana Červenková

X. Medzinárodný klobásový festival
Naše mestečko v dňoch
24.-25.februára 2017 už po desiaty raz privítalo milovníkov
gastro kultúry na jubilejnom X.
ročníku Medzinárodného klobásového festivalu. Na námestí pred INOVATECHOM rozvoniavali zabíjačkové špeciality, ale aj tradičné šišky, ktoré
napiekli členovia klubu dôchodcov. Sládkovičovské klobásy a šišky sú vychýrenými
špecialitami nášho mestečka.
Poďakovanie patrí PS Duna. Ich členovia pripravili
veľmi chutné guláše - poľovnícky, držkový, hovädzí. Ďalší
predajcovia ponúkli cestovinové jedlá ako párance, podpecníky, štrúdľu, trdelníky, moravské koláče. U detí mali úspech
palacinky a lievance s domácim lekvárom od Laciho Takáča. Veríme, že sme dôstojne
spoločne prezentovali gastronómiu nášho regiónu s cieľom
uspokojiť našich občanov i
návštevníkov Sládkovičova.
Hlavnou myšlienkou Klobásového festivalu je zachovanie gastro - tradícií našich
predkov. Klobása je dedičstvo,
ktoré si zaslúži, aby sa zachovalo pre ďalšie generácie.
Z toho dôvodu sme v piatok
24.02.2017 zorganizovali 1.
ročník súťaže vo výrobe klo-

bás v kategórii detí. Prihlásilo sa 7 súťažných družstiev,
bola radosť vidieť s akým
zaujatím a zápalom deti predviedli, čo ich naučili ich rodičia a starí rodičia. Myslíme si, že výsledok stál za to
a preto si víťazstvo zaslúžili
všetky deti, ktoré súťažili.
V sobotu 25.02.2017 sme
sa prebudili do nádherného slnečného dňa, presne tak, ako
sme si to ako organizátori želali. To bol darček k X. jubileu.
Od rána prichádzali súťažné
družstvá, ktoré s úsmevom na
tvári a s dobrou náladou prišli
predviesť svoje majstrovstvo
vo výrobe klobás. Priateľstvo
a srdečná rodinná atmosféra
je to, čo robí náš festival jedinečným – súťažiaci už tvoria
jednu veľkú klobásovú rodinu.
V tomto roku sa prihlásilo 24 družstiev, zahraničné družstvá reprezentovali:
Csorvás (HU), Gerendás
(HU), Orosháza (HU), Kalocsa (HU), Ivančice (CZ), Študlov (CZ), Kuštra (Serbia)
Výsledky súťaží:
I. ročník – Súťaž detí vo výrobe klobás:
1. miesto – Piráti Sládkovičovo (119 bodov)
2. miesto – Gerendáš /HU/

(115 bodov)
3. miesto – Betyári Sládkovičovo (110 bodov)
4. miesto - Manufaktúra Neded (108 bodov)
5. miesto - Kajal (108 bodov)
6. miesto – Ženijný prápor
Sládkovičovo (104 bodov)
7.miesto - DHZ – Hasiči Sládkovičovo (84 bodov)
Hlavná súťaž v príprave klobás:
1.miesto - OZ Klobásový klub
OROSHÁZA (231 bodov)
2. miesto - OZ Spolupráca
Sládkovičovo (225 bodov)
3. miesto - Motobike team
Sládkovičovo (212 bodov)
Cena Jaroslava Žídeka:
Manufaktúra Neded
Cena primátora mesta Sládkovičovo: R.O. Família Sládkovičovo
Cena Klobáskového klubu
Sládkovičovo: PS Duna –
Sládkovičovo
Cenu priateľstva udelilo OZ
Klobásový klub OROSHÁZA
družstvu OZ – MACHED
Malá Mača
Súťaž suchých klobás:
1. miesto - OZ Klobásový
klub OROSHÁZA (99 bodov)
2. miesto - KUSTRA Team

Serbia (96 bodov)
3. miesto - DHZ Hasiči Sládkovičovo (91 bodov)
Poďakovanie sponzorom
festivalu:
Sattbau Slovensko s.r.o. – Ing.
Viliam Kurinec, Trnavský
samosprávny kraj, ROVAMI
s.r.o. Sládkovičovo – p. Róber Varga, Alexander Bende,
Vinárstvo BLAHO – Zeleneč, Autocomodex – Trnava,
SEMA HŠ Sládkovičovo, Ing.
Tibor Pethö Sládkovičovo,
Ing. Pavel Doval, AWR Plus
s.r.o. Sládkovičovo – Ing.
Gabriel WEISZ, HOTEL TEVEL Sládkovičovo, Fekollini
s.r.o. Sládkovičovo, VEPI
s.r.o. Šaľa, Gašparík – Mäsovýroba Trnava, Agáta Zelinková Sládkovičovo, Tibor
Baboš – BATI team, Ing.
Boris Brunner, Veneal s.r.o.
Sládkovičovo, Virema trade
– s.r.o. p. Vincent OROS, Tir
service Bratislava, G.P.R –
s.r.o. Bratislava, Mraziarne
a.s. Sládkovičovo, Nábytok
Forró – Galanta, Štefan Ďuriš
– Zlaté Moravce, Vígh Sound
– Alexander Vígh, Roman
Múčka – Galanta, Horváth
Alojz – Mäsovýroba Sládkovičovo
(pokračovanie na str. 12)
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Spoločenská kronika k 12. 4. 2017
Zosobášili sa

Narodili sa

Navždy nás opustili

Denisa Hollósiová /Sládkovičovo/
a Martin Sutton /Veľká Británia/,

Timon Hajdu,
Naomi Farkašová,
Nela Petrovičová,
Veronika Ivanová,
Nina Slugeňová,
Tomáš Nedecký,
Bianka Tóthová,
Karolína Haluzová,
Bartolomiej Woliński,
Mária Kubačová,
Samuel Nagy

Pavol Lovci /92/ - 23.2.2017,
Helena Kariková /84/ - 27.2.2017,
Karol Jonáš /53/ - 26.2.2017,
Zuzana Kollláriková /85/ -2.3.2017,
Terézia Pekelnická /85/ - 4.3.2017,
Štefan Vörös /69/ - 4.3.2017,
Ľudmila Černianska /90/ - 5.3.2017,
Jozef Varšányi /66/ - 5.3.2017,
Alžbeta Rostásová /83/ - 7.3.2017,
Mária Šulanová /61/ - 15.3.2017,
Mária Janečková, r.Szabová /76/ - 3.4.2017
Bývalí občania:
Štefan Kakvic /73/ - 7.3.2017,
Edita Mrvová, r. Pokorná /65/ - 23.3.2017
Ing. Peter Mitterpach /63/ - 10.4.2017,
Jaroslav Nedoma /57/ - 12.4.2017

Mgr. Jarmila Švihranová, PhD /Sládkovičovo/ a Ing. Marek Brezina /Vyšná Korňa/,
Lenka Sudová /Sládkovičovo/
a Brayn Wram /USA/,
Andrea Hlavatá /Sládkovičovo/
a Boban Jevtić /Srbsko/
Mgr. Eva Tomšíková /Sládkovičovo/
a Matej Ferjenčík /Bratislava/

Eleonóra Olachová
oslávila krásnych 97 rokov

V určitom veku je dôležité osláviť každý pribúdajúci rok. Najstaršia obyvateľka Sládkovičova pani Olachová slávila v apríli
nádherných, neuveriteľných 97 rokov. V Antonius senior centre
je v našej opatere od apríla 2014. Neopúšťa ju humor, výrečnosť
ani schopnosť uťahovať si zo seba aj z iných. Svoj vzťah k hudbe
ukázala aj na oslave 4. výročia nášho centra, nádherne zahrala
na klavíri valčík. Vie s pokorou a láskou prijímať starostlivosť
a podporu pracovníkov centra a svojou životnou múdrosťou nám
pripomínať pominuteľnosť vecí a vzácnosť spomienok a skúseností. Nezaprela sa ani pri oslavách svojho jubilea, prijímala
gratulácie s noblesou jej vlastnou. Ako pravá dáma.
Prajeme jej hlavne zdravie a s jarnými lúčmi aj radosť zo
záhrady, vychádzok a stretnutí.
PaedDr. Zlata Šramová
Psychoterapeutka ASC
Uzávierka budúceho čísla je 31.05.2017. Svoje články, oznamy a inzeráty posielajte e-mailom na zuzana.cervenkova@sladkovicovo.sk
alebo ich odovzdajte na recepcii Inovatechu. Kontakt: 0901 704 410
Informačný spravodaj občanov, dvojmesačník, ISSN 1339-9349, EV 3995/10, vydáva mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329,
925 21 Sládkovičovo, IČO: 00306177, dátum vydania č. 2/2017: 24.4.2017
Redakčná rada: predseda - Ing. Anton Szabó, primátor mesta, členovia – Ing. Zuzana Červenková, Mária Szabóová, Mgr. Gabriela
Dórová, Mgr. Katarína Baloghová, Arpád Dömötör, Mgr. Zuzana Kovácsová.
Adresa: Život v Sládkovičove, Mestský úrad, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo, tel. 031/784 27 12, e-mail: zuzana.cervenkova@
sladkovicovo.sk zapísané: OÚ Galanta 7/1992
Redakcia si vyhradzuje právo redakčne skracovať a upravovať dodané príspevky. Názory v príspevkoch nemusia odrážať
mienku redakcie.				
												Tlač: danish.sk
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Spomíname
S hlbokým zármutkom v srdci sme si dňa
20. marca 2017 pripomenuli 3. výročie úmrtia
nášho milovaného Vojtecha Méhesa.
S láskou spomínajú manželka, dcéra
s rodinou a synovia s rodinami.

20. apríla si pripomíname 10. výročie úmrtia
našej drahej manželky, mamičky a babky
Alžbety Juhászovej.
S láskou spomínajú manžel Laci, synovia
Lackó a Szilvi s rodinami, ako i vnúčatá
Chrstián a Kevinko.

So zármutkom v srdci sme si pripomenuli
dňa 30. marca 2017 prvé výročie úmrtia
Zoltána Vargu.
Spomína mama, sestra s rodinou a celá
rodina. Spomienka na teba nikdy nevymizne zo
sŕdc tých, ktorí ťa milovali.

Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci,
lásku v duši.

Dňa 30. marca 2017 uplynulo 20 rokov, čo
nás opustil manžel, otec, dedko a pradedko
František Barcuch.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú
spomienku. Ten, kto v našich srdciach žije,
neumiera.
Manželka Anna, dcéra Vlasta s rodinou a
syn Milan s rodinou
Kto ho mal rád, nezabudne.
Žije v srdciach tých, ktorí ho milovali.
Dňa 8. apríla 2017 sme si pripomenuli 1.
výročie, čo nás navždy opustil milovaný syn,
brat a otec Róbert Križan.
Venujme mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina
11. apríla 2017 uplynulo 15. rokov, od kedy
zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko
Ján Oravec.
„Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo
uteká, no každý deň Janko, patrí ti táto naša
spomienka. Osud ti nedoprial s nami dlhšie
byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. „
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú
manželka Anna, dcéry Jana a Martina, vnučky
Zoja a Viktória a ostatná rodina.
Čas plynie, ale spomienka a žiaľ zostávajú.
14. marca 2017 uplynuli 3 roky, čo nás
navždy opustila naša drahá mamička, babička a
prababička
Oľga Zuzáková, rodená Ďurinová.
Zároveň si pripomíname 36. výročie úmrtia
nášho drahého otca, dedka a pradedka
Edmunda Zuzáka, ktorý nás navždy
opustil 12. apríla 1981.
S láskou v srdci spomína syn s nevestou,
vnuci a pravnučka.

So zármutkom v srdci spomíname na nášho
milujúceho dedka, otca a manžela
Jána Pappa pri príležitosti 5. výročia jeho
úmrtia. Spomienka na teba nikdy nevymizne
zo sŕdc tých, ktorí ťa milovali.
Smútiaca rodina

Dňa 21. apríla 2017 uplynulo 5 rokov, od
kedy nás navždy opustil náš drahý manžel, otec,
starý otec, praotec Alojz Németh.
S láskou spomína manželka, syn, dcéra s
rodinou, vnúčatá a pravnúčatá.
„A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto
tri; no najväčšia z nich je láska.“ (1Kor 13, 13)
Pred desiatimi rokmi, dňa 17. apríla 2017
nás navždy opustil náš milovaný
Eduard Csanaky.
Láska voči nemu a úcta voči jeho ľudskosti
a šľachetnosti žije stále v nás. Manželka, deti,
vnúčatá a pravnúčatá
Žiarila z neho láska a dobrota, bude nám
chýbať do konca života, a aj keď už nie je
medzi nami, v našich srdciach stále žije.
Stále je ťažko a smutno nám všetkým,
nič už nie je také, aké bolo predtým,
všade okolo nás chýba aj tvoj hlas,
mal si rád život, my teba a ty nás.
Skromný a láskavý si bol vo svojom živote,
veľký vo svojej láske a dobrote.
Dňa 14. mája 2017 si pripomenieme 13.
výročie úmrtia manžela, otca a dedka
Alexandra Bendeho.
S láskou spomína manželka, syn a dcéra s
rodinou
More lásky si so sebou vzal,
hory bolesti zanechal,
prázdno je tam, kde znel tvoj hlas,
spomienka na teba zostáva v nás.
S hlbokým zármutkom v srdci si
pripomíname 20. výročie úmrtia nášho
milovaného Mikuláša Križeka.
S láskou spomína smútiaca rodina.
16. mája 2017 si pripomenieme 5. výročie
úmrtia nášho milovaného manžela, otca a
dedka Karola Fóku.
S láskou v srdci spomína manželka a deti s
rodinami
S láskou si pripomíname 6. výročie úmrtia
Františka Bertóka, ktorý nás opustil dňa
19. mája 2011 vo veku 60 rokov.
Manželka Zuzana, dcéra Denisa a synovia
Patrik a František s rodinami.

X. Medzinárodný klobásový festival
(pokračovanie zo str. 9)
Festival ponúkol návštevníkom okrem
gurmánskych špecialít aj kultúrny program.
K dobrej nálade hrala už tradičná sprievodná hudobná skupina Dušana Fóku, spievali
členovia divadelného súboru Hahota, hosť
festivalu Karel Gott revival Moravia – Jozef Bouda, ďalej hudobná skupina Póšfa
z Holíc. O ozvučenie festivalu sa postaral
p. Alexander Vígh – Vígh SOUND. Ďakujeme všetkým za príjemný hudobný zážitok
a náladu.
Veľmi nás teší, že každoročne sú našimi
čestnými hosťami majstri ako p. Marián Labuda, Patrik Hermann, Jaroslav Žídek, Ivan
Tuli Vojtek, Janko Mečiar. Všetci sa aktívne zapojili ako členovia poroty a spoločne
s odbornou porotou zodpovedne vyhodnotili súťaž. Podľa vyjadrení členov poroty
bola úroveň jednotlivých družstiev oproti
minulým ročníkom jednoznačne vyššia.
Bolo nám veľkou cťou, že nás svojou
návštevou prišli podporiť p. Tibor Mikuš
predseda TTSK, podpredseda TTSK p.
József Berény, podpredseda NR SR Béla
Bugár a tiež minister dopravy a výstavby p.
Arpád Érsek. Predstavitelia miest:
Csorvás - Barát Lajos
Gerendás - Lengyel Zsolt András
Pitvaroš - Radó Tibor
Ivančice - Ing. Roman Sládek
Sme radi, že sa nám všetkým spoločne
podarilo prezentovať naše mestečko Sládkovičovo ako miesto dobrého jedla a dobrej nálady, proste miesto pre stretnutie ľudí
dobrej vôle. Na záver mi dovoľte, aby som
sa za organizačný tím OZ Klobáskový klub
Sládkovičovo poďakoval za súčinnosť
mestu Sládkovičovo, TS Sládkovičovo,
DHZ – Sládkovičovo, Hahota Sládkovičovo, Klub dôchodcov Sládkovičovo.
Výsledkom spoločného úsilia bola
spokojnosť občanov a návštevníkov nášho
mesta. Verím, že sa nám to podarilo.
Ďakujeme!
František Ruman,
predseda OZ Klobáskový klub

OZ Spolupráca

Anton Szabó , primátor mesta

František Ruman, OZ Klobáskový klub

Piráti

X. Nemzetközi Kolbászfesztivál
(folytatás a 9. oldalról)
A fesztivál a jó étkeken kívül kultúrműsorral is kedveskedett az idelátogatóknak.
A jó hangulatról Dušan Fóka és zenekara
gondoskodott, énekeltek a Hahota színjátszó
csoport énekesei, a fesztivál vendége a Karel
Gott revival Moravia – Jozef Bouda, valamint
a gellei Pósfa zenekar. A fesztivál hangosításáról Vígh Sándor – Vígh Sound gondoskodott. Köszönjük mindenkinek a kellemes zenei
élményt és a hangulatot.
Nagy öröm számunkra, hogy minden évben tiszteletbeli vendégeink Marián Labuda,
Patrik Hermann, Jaroslav Žídek, Ivan Tuli
Vojtek, Janko Mečiar is ellátogatnak hozzánk.
Mindannyian zsűritagként aktívan bekapcsolódtak a szakmai zsűri munkájába. A zsűritagok szerint az egyes csapatok színvonala,
a tavalyi évhez képest, az idén sokkal jobb
volt.
Nagy megtiszteltetés volt számunkra,
hogy látogatásával támogatta rendezvényünket Tibor Mikuš, a Nagyszombati Kerületi
Önkormányzat elnöke, Berényi József, a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat alelnöke,
Bugár Béla a SzK NT alelnöke, valamint Érsek Árpád közlekedésügyi miniszter. Továbbá
a következő települések polgármesterei:
Csorvás - Barát Lajos
Gerendás - Lengyel Zsolt András
Pitvaros - Radó Tibor
Ivančice - Ing. Roman Sládek.
Nagy öröm számunkra, hogy sikerült
közösen városkánkat, Diószeget a jó étkek
és hangulat városaként prezentálni, egy szóval a jó akaratú emberek találkahelyeként.
Végezetül engedjék meg, hogy a Diószegi
Kolbászklub PT szervezőcsapata nevében
megköszönjem az együttműködést Diószeg
városának, a Diószegi Technikai Szolgáltató
Vállalatnak, a diószegi önkéntes tűzoltóknak,
valamint a Diószegi Szenior Klubnak.
Közös munkánk eredménye a lakosaink
és a városba látogatók elégedettsége. Remélem, hogy elvárásaikat teljesítettük!
Köszönjük!
František Ruman,
a Kolbászklub PT elnöke

Manufaktúra Neded

Tibor Mikuš, a NKÖ elnöke

Patrik Hermann

Orosházi Kolbászklub PT

Motobike team

R.O. Família

PS Duna
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Megemlékezések
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékeztünk meg 2017. március 20-án,
halálának harmadik évfordulóján
Méhes Béláról.
Emlékét örökké őrző felesége, lánya
családjával és fiai családjukkal.
Szívünkben mély fájdalommal emlékeztünk
meg 2017. március 30-án, halálának 1.
évfordulóján
Varga Zoltánról. Édesanyja, testvére
családjával, valamint az egész rokonság.
Emlékét örökre szívünkben őrizzük.
2017. március 30-án volt húsz éve annak,
hogy itt hagyott bennünket a szeretett férj,
édesapa, nagyapa és dédapa,
František Barcuch. Akik ismerték, kérjük,
szenteljenek emlékének egy néma pillanatot.
Aki a szívünkben él, nem hal meg soha.
Felesége Anna, lánya Vlasta családjával és
fia, Milan családjával
Aki szerette, nem feledi.
Azok szívében él, akik szerették őt.
2017. április 8-án volt egy éve, hogy örökre
itt hagyott minket a szeretett fiú, testvér és
édesapa, Róbert Križan.
Szenteljünk emlékének egy néma pillanatot.
A gyászoló család
2017. április 11-én volt 15 éve, amikor
a szerető férj, édesapa, nagyapa,
Ján Oravec elhunyt.
Oly gyorsan száll az idő, oly gyorsan
szalad, de minden nap Janko, rád emlékezünk.
A sors nem engedte meg, hogy velünk maradj,
de szívünkben mindig élni fogsz.
Szeretettel és fájdalommal szívükben
emlékeznek felesége Anna, lányai Jana és
Martina, unokája Zoja és Viktória és az egész
család
Az idő múlik, de az emlék és a bánat
megmarad.
2017. március 14-én volt három éve,
hogy örökre itt hagyott bennünket a szerető
édesanya, nagymama és dédmama,
Oľga Zuzáková szül. Ďurinová.
Ezúton emlékezünk a 36 évvel ezelőtt,
1981. április 12-én elhunyt édesapánkra,
nagyapánkra és dédpapánkra,
Edmund Zuzákra is.
Szeretettel emlékezik fia és menye, unokái
és dédunokái
“Elcsitul a szív, mely értünk dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk dolgozott,
számunkra te sosem leszel halott, örökké élni
fogsz, mint a csillagok…”
Szeretettel emlékezünk halálának 5.
évfordulóján a szerető férjre, édesapára,
nagyapára, Papp Jánosra.
Emlékét örökké őrző családja

Április 20-án lesz tíz éve, hogy örökre itt
hagyott minket a szerető feleség, édesanya és
nagymama, Juhász Erzsébet.
Szeretettel emlékeznek férje, Laci, fiai,
Lackó és Szilvi családjukkal, valamint unokái,
Christián és Kevinko
Mosoly az arcán, jóság a szívében, szeretet
a lelkében.
2017. április 21-én volt öt éve, hogy örökre
itt hagyott minket a szerető férj, édesapa,
nagyapa és dédapa, Alojz Németh.
Szeretettel emlékezik felesége, fia, lánya
családjával, unokái és dédunokái
„Porból lettünk
s porrá leszünk,
egy igaz lélek,
Rád emlékezünk!“
Tíz évvel ezelőtt, 2007. április 17-én adta
vissza lelkét teremtőjének
Csanaky Ede.
Az iránta való szeretet és emberi tartása,
szelleme iránti tiszteletünk töretlenül él
bennünk tovább.
Felesége, gyermekei, unokái és dédunokái
Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott,
megpihent a szív, mely értünk dobogott,
könnyes az út, mely hozzád vezet,
örökké őrizzük emlékedet.
2017. május 14-én a drága férj, édesapa
és nagyapa Bende Sándor halálának 13.
évfordulójára emlékezünk.
Szeretettel emlékezik felesége, fia és lánya
családjukkal
„Csak az idő múlik, feledni Téged nem lehet,
hogy fiatalon tört ketté életed. Temető csendje
ad Neked nyugalmat, szívünk bánata örökké
megmarad.“
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
szerettünkre,
Krizsek Miklósra, halálának 20.
évfordulóján.
A gyászoló család
2017. május 16-án a szeretett férj,
édesapa és nagyapa Karol Fóka halálának 5.
évfordulójára emlékezünk.
Emlékét őrzi felesége és gyermekei
családjukkal
Szeretettel emlékezünk halálának 6.
évfordulóján František Bertókra, aki 2011.
május 19-én, 60 éves korában hunyt el.
Felesége Zuzana, lánya Denisa és fiai, Patrik
és František családjukkal
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Közösségi krónika 2017. április 12-ig
Házasságot kötöttek
Denisa Hollósiová /Diószeg/
és Martin Sutton /Nagy-Britannia/,

Újszülötteink

Mgr. Jarmila Švihranová, PhD /Diószeg/
és Ing. Marek Brezina /Vyšná Korňa/,
Lenka Sudová /Diószeg/
és Brayn Wram /USA/,
Andrea Hlavatá /Diószeg/
és Boban Jevtić /Szerbia/
Mgr. Eva Tomšíková /Diószeg/
és Matej Ferjenčík /Pozsony/

Timon Hajdu,
Naomi Farkašová,
Nela Petrovičová,
Veronika Ivanová,
Nina Slugeňová,
Tomáš Nedecký,
Bianka Tóthová,
Karolína Haluzová,
Bartolomiej Woliński
Mária Kubačová,
Samuel Nagy

Elhunytak
Pavol Lovci /92/ - 2017.2.23.
Karol Jonáš /53/ - 2017.2.26,
Helena Kariková /84/ - 2017.2.27.,
Zuzana Kollláriková /85/ - 2017.3.2.,
Terézia Pekelnická /85/ - 2017.3.4.,
Štefan Vörös /69/ - 2017.3.4.,
Ľudmila Černianska /90/ - 2017.3.5.,
Varšányi József 66/ - 2017.3.5.,
Rostás Erzsébet /83/ - 2017.3.7.,
Mária Šulanová /61/ - 2017.3.15.,
Janečková szül.Szabó Mária /76/ - 2017.4.3.
Volt lakosaink
Štefan Kakvic /73/ - 2017.3.7.,
Edita Mrvová szül. Pokorná /65/ - 2017.3.23.
Peter Mitterpach /63/ - 2017.4.10.,
Jaroslav Nedoma /57/ - 2017.4.12.

97. születésnapját ünnepelte
Eleonóra Olachová

Egy bizonyos kor után fontos minden újabb megért esztendő
megünneplése. Diószeg legidősebb lakosa, Eleonóra Olachová
áprilisban ünnepelte 97. születésnpaját. Az Antonius Szenior Központban 2014 óta él. Nem hagyja őt el a humor, a bőbeszédűség,
és az a készség, hogy tréfát űzzön magából és másokból is. A zenéhez való viszonyát a központunk 4. születésnapjára megtartott
ünnepségen is bemutatta, amikor egy keringőt adott elő zongorán.
Alázattal és szeretettel fogadja a központ alkalmazottainak
törődését és támogatását, és életbölcsességével a dolgok mulandóságára, az emlékek és tapasztalatok értékességére mutat rá.
Nem tagadta meg önmagát jubilemi ünnepségén sem, amikor a rá
jellemző előkelőséggel, igazi dámaként fogadta a gratulációkat.
Elsősorban jó egészséget kívánunk neki, és a tavaszi napsugarakkal a kertből, sétákból és a találkozókból fakadó örömet.
PaedDr. Zlata Šramová
az ASzK pszichoterapeutája
A következő lapzárta 2017.5.31-én lesz. Írásaikat és hirdetéseiket a zuzana.cervenkova@sladkovicovo.sk e-mail címre
várjuk, vagy az Inovaechben adhatók le. Elérhetőség: 0901 704 410
Tájékoztató lap, megjelenik kéthavonta, ISSN 1339-9349, EV 3995/10, kiadja Diószeg Városa, Fučík u. 329, 925 21
Diószeg, a kiadó azonositószáma (IČO) 00306177, a 2/2017 sz. kiadásának dátuma: 2017. 4. 24.
Szerkesztőbizottság: elnök - Ing. Szabó Antal, polgármester, tagok – Ing. Zuzana Červenková, Szabó Mária, Mgr. Gabriela
Dórová, Mgr. Balogh Katalin, Arpád Dömötör, Mgr. Zuzana Kovácsová.
Cím: Život v Sládkovičove - Diószegi Élet, Mestský úrad - Városi Hivatal, Fučík 329, 925 21 Sládkovičovo, tel. 031/784 27
12, e-mail: zuzana.cervenkova@sladkovicovo.sk, bejegyezve: OÚ Galanta 7/1992
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat - a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül szerkesztett formában közölje. A levelezők írásai nem kell, hogy tükrözzék a szerkesztőség véleményét.
Nyomda: danish.sk
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Felszabadulási futóverseny – futás az egészségért
2017. április 4-én, a város
1945. március 31-én történő
felszabadulásának évfordulója
alkalmából, a Kuffner Károly
AI és Óvoda a várossal együttműködve tartotta meg a Felszabadulási futóverseny – futás az
egészségért 2. évfolyamát, melyre az iskola sportpályáján került
sor. Az eseményt Szabó Antal
polgármester, és Slávka Kramárová iskolaigazgató nyitotta

meg. Azt követően, hogy Tibor
Ledneczký ismertette a versenyzőkkel a szervezési utasításokat és szabályokat, a gyerekek
örömmel és lelkesen álltak a
rajtvonalhoz, hogy összemérjék
erejüket ebben a versenyszámban. A szép idő 150 résztvevőt
csábított erre a megmérettetésre nemcsak Diószegről, de a
környékbeli településekről is. A
versenyzők 9 kategóriában álltak rajthoz. A legfiatalabb résztvevők – a lelkes óvodások a
kitűzött szakasz legyőzése után
nemcsak csokiérmékkel és oklevelekkel, de arcukon mosollyal
indultak haza. Boldogan, éremmel és oklevéllel távozott az
egyes kategóriák első három helyezettje is. Szívből gratulálunk,

és minden résztvevőnek kedvet,
elszántságot és sikert kívánunk a
többi sportversenyhez.
Az egyes kategóriák kiértékelését és az eseményről készült
képeket megtekinthetik a Život
v Sládkovičove/Diószegi Élet
facebook oldalán.
Zuzana Červenková

X. Nemzetközi Kolbászfesztivál
Városunk 2017. február 24–
25-én a jubileumi X. Nemzetközi Kolbászfesztiválon fogadta a gasztrokultúra szerelmeseit. Az Inovatech előtti téren
a disznótoros finomságok,
a szenior klub tagjai által sütött
hagyományos farsangi fánkok
illata szállt. A diószegi kolbász
és fánk városunk híres specialitásai közé tartozik.
Köszönet jár a PS Duna
vadásztársaságnak, melynek
tagjai nagyon finom gulyásételeket készítettek (vadász-,
pacal-, marhagulyás). Mások
tésztaféléket árusítottak –
fosztott tésztát, kemencés lángost, rétest, kürtős- és morva
kalácsot. A gyerekeknél nagy
sikere volt a palacsintának és
a tarkedlinek, amit Takács Laci
lekvárjaival ízesítettek. Úgy
véljük, hogy méltóképpen képviseltük régiónk gasztronómiáját, és kielégítettük városunk
lakosainak, és a Diószegre látogató vendégeknek az igényeit.
A kolbászfesztivál fő gondolata őseink gasztronómiai
hagyományainak megőrzése.
A kolbász olyan örökség, ami
megérdemli, hogy fennmaradjon a következő generáció
számára. Ennek apropóján
rendeztük meg február 24én a gyerekek első kolbász-

készítő versenyét. Hét csapat nevezett be a versenybe,
és öröm volt látni, milyen
odaadással és lelkesedéssel mutatták be mindazt, amit
szüleiktől és nagyszüleiktől
tanultak. Az eredményt látva
úgy gondoljuk, hogy minden, a
versenyben résztvevő gyermek
megérdemli a győzelmet.
2017. február 25-én gyönyörű napfényes napra ébredtünk, épp olyanra, amilyenre
mi, szervezők vágytunk. Ez
volt a X. jubileumi évfolyam
ajándéka. A csapatok mosollyal
arcukon, vidáman érkeztek már
reggeltől, hogy megmutassák
milyen mesterei a kolbászkészítésnek. A barátság és a szívélyes, családi légkör az, ami
fesztiválunkat egyedivé teszi
– a versenyzők már egy nagy
„kolbász családot” alkotnak.
Ebben az évben 24 csapat nevezett be a versenybe, a külföldi
csapatok a következők voltak:
Magyarországról – CSORVÁS,
GERENDÁS, OROSHÁZA,
KALOCSA, IVANČICE–Csehország, ŠTUDLOV–Csehország, KUŠTRA – Szerbia.
A versenyek eredményei:
Gyerekek kolbászkészítő
versenye – I. évfolyam
1. hely – Diószegi kalózok

(119 pont)
2. hely – Gerendás /Mo./
(115 pont)
3. hely – Diószegi betyárok
(110 pont)
4. hely – Manufaktúra
Negyed (108 pont)
5. hely – Kajal (108 pont)
6. hely – Diószegi utász zászlóalj (104 pont)
7. hely – Diószegi önkéntes
tűzoltók (84 pont)
Kolbászkészítő főverseny:
1. hely - Orosházi Kolbászklub (231 pont)
2. hely - Együttműködés PT
Diószeg (225 pont)
3.hely - Motobike team
Diószeg (212 pont)
Jaroslav Žídek díja:
Manufaktúra Negyed
Szabó Antal, Diószeg polgármesterének díja:
R.O. Família Diószeg
A Diószegi Kolbászklub díja:
PS Duna – Diószeg
A Barátság Díja –az Orosházi
Kolbászklub adománya
MACHED PT Kismácséd
Szárazkolbász verseny:
1. hely - Orosházi Kolbászlub

( 99 pont)
2. hely - KUSTRA Team Szerbia ( 96 pont)
3. hely - Diószegi önkéntes
tűzoltók (91 pont)
Köszönet jár a következő támogatóknak:
Sattbau Slovensko s.r.o. – Ing.
Viliam Kurinec, Trnavský samosprávny kraj, ROVAMI
s.r.o. Sládkovičovo – Varga
Róbert, Bende Alexander Sládkovičovo, Vinárstvo BLAHO
– Zeleneč, Autocomodex – Trnava, SEMA HŠ Sládkovičovo,
Ing. Tibor Pethő Sládkovičovo, Ing. Pavel Doval, AWR
Plus s.r.o. Sládkovičovo – Ing.
Gabriel Weisz, HOTEL TEVEL Sládkovičovo, Fekollini
s.r.o. Sládkovičovo, VEPI s.r.o.
Šaľa, Gašparík – Mäsovýroba
Trnava, Agáta Zelinková Sládkovičovo, Tibor Baboš – BATI
team, Ing. Boris Brunner, Veneal s.r.o. Sládkovičovo, Virema
trade – s.r.o. p. Vincent Oros,
Tir service Bratislava, G.P.R –
s.r.o. Bratislava, Mraziarne a.s.
Sládkovičovo, Nábytok Forró
– Galanta, Štefan Ďuriš – Zlaté
Moravce, Vígh Sound – Vígh
Sándor, Roman Múčka – Galanta, Horváth Alojz – Mäsovýroba Sládkovičovo.
(folytatás a 12. oldalon)
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Andersen éjszakája

A városi könyvtár minden
évben bekapcsolódik az Andersen éjszakája elnevezésű
nemzetközi projektbe, amelynek célja a gyerekek olvasás
iránti érdeklődésének felkeltése. Ebben az évben a Petőfi Sándor MTNy Alapiskolát és Óvodát látogató gyerekek számára
készített a könyvtár programot,
ők március 31-én jöttek el a
könyvtárba, hogy megtapasztalják, itt is kalandokat élhetnek
át. A bevezetőben elhangzó Andersen mesét követően a gyerekek titkos kívánságaikat felírták
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A nárciszok napja

A nárciszok napja a Szlovák
Rákellenes Liga egyedülálló
adománygyűjtő rendezvénye,
melyet idén immáron 21. alkalommal tartottak meg. 2017.
április 7-én a városok és falvak
utcáit ellepték a sárga nárciszok. Nem volt ez másképp
Diószegen és környékén sem.
A Diákparlament tagjai - Samuel Mikeš, Emma Pešková,
Martina Döményová, Viktória Pócsová, Lucia Krajčovičová és Vanesa Petrovičová,
egy papírra, majd belehelyezték Gabriela Dórová tanítónővel
azokat a léggömbökbe, melye- és Zuzana Červenkovával,
ket aztán a közösen kiválasztott
kívánságfára akasztottak föl.
A frissítő után húsvéti tojásokat
festettek. Az est az izgalmas, az
Inovatechben elrejtett kincsek
utáni nyomozással folytatódott, majd a feladatok elvégzése következett, aminek során
a gyerekek jól szórakoztak, és
egy kis kalandot éltek át a városi könyvtárban. Az est sikeres
megszervezéséről Vierka Frantová és Katka Talamonová gondoskodott.

kerül. Ezen a napon a Kuffner Károly AI tanítási óráinak egy része is a nárciszok
napjával foglalkozott, illetve
a karitatív munka fontosságára
hívta fel a tanulók figyelmét.
Mindenki, aki a ruhájára
kitűzte a sárga nárciszt, a daganatos betegségben szenvedőkkel való együttérzését és
támogatását fejezte ki. A nárciszok napjának önkénteseinél
lévő dobozba dobott pénzösszeg által a rákbetegeket és
hozzátartozóikat támogatták.
A nárcisz sárga virágának kitű-

Március – a könyv hónapja
a nárciszok napjának önkénteseiként segítettek a Rákellenes
Ligának a gyűjtésben. Annak
ellenére, hogy nem volt kedvező időjárás, több adományt
sikerült összegyűjteni, mint tavaly. Az összegyűjtött 834 euró
a Rákellenes Liga számlájára

zésével a rákbetegeknek azt az
üzenetet küldtük, hogy betegségükben nincsenek egyedül,
hogy a harcuk a betegséggel
mindannyiunkat megérint, és
hogy támogatjuk őket. Köszönjük az adományozóknak!
Zuzana Červenková

Maffiatörténetek
Március az a hónap, amikor
könyvtárunkba, más hónapokhoz viszonyítva, gyakrabban
látogatnak el az óvodások és az
alapiskolák tanulói. Néhányuk
számára ez csak egy egyszeri
évi látogatás, mások számára
pedig a sokadik. Minden évben az életkoruknak megfelelő
könyvek színes palettájával
várjuk őket, melyek majd elnyerhetik tetszésüket. Az elsősök és másodikosok ingyen
olvasói igazolványt kapnak,
hogy minél előbb kamatoztatni tudják olvasói készségüket

Zuzana Červenková

Városi könyvtár

gattak 2017. március 29-én az
Inovatechbe. Az élet írta előadás már közel 20 éve műsoron
van, és itt is teltházas előadás
volt. Peter Batthyány, Peter
Sklár, Igor Adamec és Martin
Vanek, a Mafstory sitkom szereplői, kiválóan eljátszották az
inkább pisztollyal, mint ésszel
kereskedő egyének szerepét,
furcsa gondolatmenetükkel és
elmélkedésükkel megnevetették a nézőket, és gondoskodtak
az egész esti felhőtlen szórakozásról.

a gyakorlatban. Tekintettel
arra, hogy az utóbbi években
csökkent a gyerekek olvasási-szövegértési tudása, előtérbe
kerül az olvasás szükségessége.
A gyerekek a televízió és videók által közvetített információk fogyasztóivá válnak,
ennek hatására pedig nem értik
azt, amit olvasnak. Ezért fontos, hogy a könyv elválaszthatatlan részévé váljon a gyermek
életének, egészen pici korától
kezdve.

Egy zord környezetben játszódó, és még érdesebb előadásmódú sikeres komédia örvendeztette meg az apolitikus
humor kedvelőit, akik elláto-
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Ünnepi megemlékezés
Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc alkalmából a Csemadok helyi
szervezete 2017. március 17én ünnepi megemlékezést tartott az Inovatech kongresszusi
termében. A megemlékezésen
Szabó Antal polgármester, valamint Nagy László, Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének tanácsosa mondott
ünnepi beszédet. A kultúr-
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Téltemetés

műsorban felléptek a Petőfi
Sándor MTNY Alapiskola
tanulói, a Diószegi Magán
Szakközépiskola diákjai, valamint a székesfehérvári Kodály
Zoltán Gimnázium vegyeskara, Kneifel Imre igazgató úr
vezetésével. A vegyeskar fellépése méltó keretet adott az
idei ünnepi megemlékezésnek.
Szabó Mária

Meghívó a Májusfaállításra
Diószeg városa
meghívja önöket a hagyományos

Májusfaállításra,
melyre 2017. április 30-án, 16.00 órakor
kerül sor az Inovatech előtti téren.
Fellépnek a diószegi iskolások és óvodások,
a Zvončeky GyFCs, és Dušan Fóka és zenekara.

A Telekom Rt. értesítője

Az optikai hálózat építésével kapcsolatos tudnivalók!
Az optikai hálózatot a Telekom Rt. saját forrásaiból építi.
A hálózatépítéshez a társaságnak szüksége van az ingatlantulajdonosok beleegyezésére,
hogy dobozokat helyezhessenek el ingatlanjukon. Kis
dobozokról van szó, amelyek
biztosítják az ingatlan rákötését a Telekom Rt. optikai vezetékére. Ezek a berendezések
passzívak, nem bocsátanak
ki semmilyen sugárzást, sem
hangot, és nincs energia szükségletük. A vezetékeket a földbe fektetik le, és az optikai há-

lózat rákötésének helye vagy a
kerítés vagy egy rövidebb pózna lesz. A munkálatok befejezése után a Telekom mindent
visszaállít eredeti állapotába.
A berendezés (doboz) elhelyezésére szóló belegyezés nem
kötelezi az ingatlan tulajdonosokat a szolgáltatások megvásárlására, és a dobozok elhelyezése térítésmentes. Csak
annyit jelent, hogy az ingatlan
bármikor ráköthető a hálózatra,
ennek a ténynek piacnövelő értéke van, amely értékesebbé
teszi az Ön ingatlanját.

Sok-sok, a téltemetéssel
kapcsolatos népdal hangzott fel 2017. március 30-án
Diószeg utcáin, a hagyományos téltemetési menet idején.
Kicsik és nagyok, fiatalok és
idősek jöttek össze, hogy jelképesen elbúcsúzzanak a téltől, és köszöntsék a tavaszt.
A Matica slovenská vezetőségi
tagjainak vezényletével indult a menet a Kuffner Károly
Alapiskolától egészen a Dudvágig, ahol a Moréna bábut
meggyújtották, és vízbe dobták. A Zvončeky GyFCs tagjai,
akikhez később az óvodások
is társultak, a tavaszt népdalokkal és tánccal köszöntötték.
Zuzana Červenková

Meghívó a repülőnapra
A Templars Slovakia PT, TRANS-LET, a PS Aviation
és Diószeg városa meghívja önöket
2017. május 1-jén a 10.00 órától 16.00 óráig tartó

„Égbolt-nyitogató”
elnevezésű repülőnapra, amely a diószegi repülőtéren lesz.
Program: Besenyei Péter, a Red Bull Air Race pilótájának bemutatója, Dušan Šimko akrobatikus bemutatója,
Dusty Display Team, a hadügyminisztérium vadászrepülőgépének átrepülése, ejtőernyős-ugrások, sétarepülés.
Kísérőrendezvények: célbalövés, íjlövészet, arcfestés,
gyerekverseny, ugrálóvár, mDANCE gyerek tánc, Hrajkovo
gyermek program, Ady Forro band
Ingyenes belépés.
Ingyenes ingajárat minden 20 percben – tűzoltószertár
– repülőtér (TAXI OTTI 0911 638 696)
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2017 áprilisa
A hosszú téli időszak, a hó,
fagy és a kevés napfényes napot követően elérkezett az
április, ez a gyönyörű tavaszi
hónap, amikor a föld új életre
kel, amikor virágozni kezdenek
a fák, virágok. Mi, keresztények pedig 2017 áprilisában
a húsvétot ünnepeljük. Az emberek ebben az időszakban arra
törekednek, hogy közeli szeretteik számára mindent a lehető legjobban előkészítsenek,
hogy mindenből bőségesen legyen. Kitakarítják a lakást, az
udvart, kertet, és igyekszenek
bőségesen bebiztosítani mindent, ami bizony sokba kerül,
nemcsak anyagilag, de időben
is. Az emberek azonban mindezt szívesen teszik meg, hogy
a családdal együtt élvezni tudják ezeket a napokat. Sokan,
és gyakran a keresztények is

elfeledkeznek magának az ünnepnek a jelentéséről. Néhány
szóval szeretném megemlíteni,
hogy Izrael a pészahra avagy
a pászkára emlékezik. Ez az
ünnep a zsidóknak az egyiptomi fogságból való szabadulásáról szól, Mózes vezetése
alatt. Amikor a fáraó a kilenc
csapás után sem akarta elengedi a zsidó népet, Egyiptomra
egy újabb csapás zúdult, és
minden egyiptomi elsőszülött
(ember és állat) meghalt. Ezt
a csapást az izraelieknek nem
kellett elszenvedniük, mert házaikat megjelölték egy bárány
vérével, így a halál elkerülte fiaikat (Exodus 12,3-11).
Mi, keresztények arra emlékezünk, hogy mi is rabságban
voltunk. A bűn rabságában, az
Istenünktől való örök elválasztásban. De Isten megkönyörült

az emberiségen, és egyszülött
Fia, Jézus Krisztus által megmentett bennünket a haláltól,
megbocsátást,
szabadulást,
megváltást és örök életet adott
(Jn 3,16). Amikor Jézus ezen
a földön járt, számos csodát
tett, segített az embereken, de
Jeruzsálemben a főtanács és
a római helytartó kereszthalálra ítélte Őt. Tanítványa, aki
vele járt, és mindent látott, amit
Jézus a földön tett, elárulta Őt.
Milyen szomorú és szörnyű. Ez
a Biblia legszomorúbb története. Keresztre feszített Jézus,
Jézus a kereszten függ!
Kedves testvérek, örömhírt
hozok nektek! Jézus nem maradt a kereszten! Harmadnap
feltámadt a holtak közül! Feltámadt, és ott ül a mennyben az
Atya jobbján!
Ezekben a napokban ismét

felhangzik az örömhír: Jézust
keresztre feszítették, hogy te
élhess! Örökké élhess!
Kedves olvasó, amikor
ezeket a sorokat olvasod, gondolkodj el az életeden. Az, aki
ártatlan volt, elhagyja Atyja
dicsőségét, hogy megalázzák,
megkínozzák és megöljék a Te,
és az én megváltásomért. Az
Isten azonban harmadnapra
feltámasztja a halálból, és a
mennyben jobbjára ülteti.
Emlékezzünk erre az eseményre, becsüljük meg Isten
ajándékát, Jézus áldozatát, és
a bűnből való szabadulást. Ne
hagyjuk, hogy ez az esemény
a feledés homályába merüljön,
hanem örüljünk, beszéljünk
róla, és főleg ne tiporjuk el azt,
amit Jézus Krisztus értünk tett.
Maroš Vince, El-Šaddaj

A kertészek évi értékelése

Mint minden évben, idén
is megtartották a helyi Szenior
Klubban évértékelő gyűlésüket
a helyi kiskertészek. A gyűlésre 2017. március 3-án, 16.30
órai kezdettel került sor. Az
évzáró taggyűlés megnyitója,
Anna Ivánková, a járási szervezet elnöknője, illetve Szabó
Antal polgármester, valamint
a jelenlévő tagok köszöntése,
és a napirendi pontok jóváhagyása után a szeredi szövetség elnöke, Németh mérnök
úr tartott előadást. Előadása
a csepegtető öntözésről, annak technikai megoldásáról
és előnyeiről szólt. Az ezzel

a fajta öntözéssel kapcsolatos tapasztalatairól Szabó úr,
szövetségünk tagja is beszámolt. Az előadásokat követően
a jóváhagyott programpontok
szerint folytatódott az ülés,
melynek részét képezte a tevékenységi, illetve a gazdálkodásról szóló beszámoló,
valamint a szervezet ellenőrző
bizottságának a 2016-os évi
gazdálkodásról szóló beszámolója, illetve a 2017-es évi
tevékenységi és költségvetési
tervezet bemutatása is. A jelenlévő tagok hozzászólások
nélkül hallgatták meg az egyes
jelentéseket, a tevékenységi és

költségvetési tervezetet. A vita
keretén belül Anna Ivánková
szólt, aki a járási szövetség
rendezvényeiről adott tájékoztatást, és megköszönte
helyi szervezetünk aktív tevékenységét, valamint minden
jelenlévőnek jó egészséget és
sikeres kertészeti idényt kívánt. Kedves pillanata volt
az ülésnek tagtársunk, Tuman Jusztina köszöntése, aki
2017. február 24-én ünnepelte 90. születésnapját. A határozati javaslat elfogadását
követően az évzáró taggyűlés
hivatalos része véget ért. Ezt

követően, egy kis frissítő mellett, folytatódtak a közvetlen
beszélgetések, a tapasztalatcserék, és a kerttel kapcsolatos
megfigyelések megbeszélése.
Végezetül engedjék meg,
hogy megköszönjem tagjainknak és a vendégeknek a részvételt, a vezetőség tagjainak az ülés előkészítéséhez
nyújtott segítséget, a klub
vezetőségének pedig, hogy
helyet adott az évzáró taggyűlés méltó megrendezéséhez.
Ján Németh
elnök
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Iskolánk életéből....

hagyó történelemórán vettek
részt, amit Lang docens úr tartott a zsidóüldözésről. Az előa-

Február 4-én sor került
a hagyományos Szülői bálra, ahol a hangulat nagyszerű
volt, a tombola gazdag, a vigadalom hajnalig tartó! Köszönet
a támogatóknak, szülőknek,
pedagógousoknak, iskolabarátoknak.
Február 7-én Kováč Veronika képviselte iskolánkat Galántán, a Szép Magyar Beszéd
járási fordulóján.
Február 8-án megtartottuk
a Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny iskolai fordulóját.
Február 17-én álarcosbált tartottunk, mulatoztunk,
ügyességi versenyeken vettünk részt, sőt még tombola-

húzás is volt. Nagyon jól szórakoztunk.
Február 20-tól február 24ig tavaszi szünet volt az iskolában, így diákjaink megpihentek egy kicsit.
Március 1-jén iskolánk
felső tagozatos tanulói rend-

Az elmúlt időszakban rengeteg
esemény/foglalkozás
zajlott iskolánkon.
Január 29-től február 3-ig
az AI néhány tanulója Bélapatakán (Valaská Belá) sítanfolyamon vett részt, ahol elsajátították a sízés alapjait.

dás nagyon érdekes volt, mert
Diószeg is szerepelt az előadás
témájaként.
Március 1-jén és 2-án iskolánk tanulói, Tavali Krisztína,
Mayer Dóra, Varga Lara és
Fekula Zsuzsanna képviselték
iskolánkat a Tompa Mihály
vers- és prózamondó verseny
járási fordulóján Galántán.
Bronzsávos minősítést értek
el.
Március 9-én és 10-én a
„Poznaj slovenskú reč“ szlovák nyelvi vetélkedő járási
fordulóján, Tallóson Márton
Ádám és Botló Vivien képviselték az iskolát. Bronzsávosok lettek.
Március 14-én a Pitagoriász matematikai verseny járási

fordulóján, Galántán, Katona
Ádám képviselte az iskolát sikeres megoldóként, és a Matematikai Olimpiászon 4. helyezést ért el.
Március 17-én az alapiskola tanulói az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei
előtt tisztelegtek az Inovatechben megrendezett emlékműsor
keretén belül.

Március 20-án az AI kiválasztott tanulói a Kenguru
matematikai verseny iskolai
fordulóján vettek részt.
Március 21-én az AI tanulói
– Herczog Rita, Recska Krisz-

tína, Herczog András – Bibliai
Olimpiászon vettek részt, harmadik helyezést értek el.
Március 23-án, az AI
alsó tagozatán, Maász Imre
festőművész
segítségével
műalkotások születtek, a rendhagyó képzőművészet óra keretén belül.
Március 28-án megtartottuk a hagyományos pedagógusnapot, melyen nyugdíjazott
kollégáink is részt vettek. Beszélgettünk, elmélkedtünk....
Március 30-án az óvoda és
az alapiskola tanulói nevelési
koncert résztvevői voltak, melyen Zsapka Attila és zenekara
megzenésített verseket adtak
elő.
Március 31-én, a helyi
könyvtár jóvoltából, bekapcsolódtunk az Andersen éjszakája
című rendezvénybe. Tizenkét gyerkőc keresett kincset,
akasztott kívánságot a kívánságok fájára, illetve olvasott
mesét a nagy mesemondótól.
Kellemes hangulatú estét töltöttek el a helyi könyvtárban.
Köszönet a szervezőknek!
Mgr. Balogh Katalin
Petőfi S. MTNyAI
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A MetLife biztosító a Ja
Slovensko non profit szervezettel közösen a gyerekek
pénzügyi és vállalkozói ismereteinek növelését tűzte
célul. Ebben az évben Zuzka
Žgančíková
mérnöknőnek
köszönhetően a projektbe bekapcsolódott iskolánk is. Az
5. A osztály tanulói hét héten
keresztül, két órás blokkokban
sajátítják el a pénzügyi ismeretek alapjait, melyek majd
segítségükre lesznek a mindennapi életben.
Március 31-én iskolánk
nyílt napot tartott a leendő elsősök részére. P. Šimková, S.
Maneková és J. Martináková
tanítónők érdekes programot
készítettek a számukra. Jövendőbeli tanítóikkal, K. Nagyovával és A. Lovászovával való
megismerkedésük után részt
vettek az első tanítási órán is,

ahol játékos formában gyakorolták a betűket és számokat.
Ezt követően megismerkedtek
az iskola épületével, trambulinon ugráltak, és megnézték
a hetedikesek által előadott
kis előadást is. Ez a szép délelőtt az iskolai étkezdében
elfogyasztott ebéddel ért véget, ahol igazi iskolásokként
étkeztek.

Farsangi karnevál
A farsang a vidámság,
a szórakozás és főleg az álarcosbálok időszaka. Ilyen
farsangi karnevál volt iskolánkban is február 17-én, melyet az alsó tagozat tanítói és
nevelőnői szerveztek. Mesealakok, állatkák, hercegnők,
lovagok és különböző, a gyerekek és szülők fantáziájában
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megszületett lények vonultak
fel. A jó hangulat, a vidám arcok és ragyogó szemek azt jelezték, hogy az idei karnevál is
jelesre sikeredett.
Bálint-napi lövészverseny
2017. február 13-án került
sor a Bálint-napi lövészverseny 2. évfolyamára. Tanulóink a szeredi J.A. Komenský
AI tanulóival mérték össze
erejüket. A legjobban a fiatalabb tanulók kategóriájában teljesítettünk, ahol megnyertük az első három helyet.
Sikeres lövészeink: Dárius
Vician, Samuel Bardoun, Damián Križan, Ladislav Szabo,
Štefan Horváth, Elvis Šárközi,
Nikola Ochranová, Dionýz
Mocko, Denis Uher.
Kuffner Károly AI és Óvoda

A szó szépsége
A szó erős fegyver, képes örömet adni, biztatni,
megvigasztalni, de bántani
is tud. Március 21-e a költészet
világnapja.
Nincs
megfelelőbb nap ennél arra,
hogy a gyerekek bemutathassák a beszélt szó szépségét.
A Galántai járás speciális
alapiskoláinak tanulói lehető-

séget kaptak arra, hogy a versés prózamondó verseny VI.
évfolyamán, melyet a Diószegi Összevont Iskola – Speciális
Alap- és Gyakorlóiskola szervezett, bemutathassák előadói
képességüket. A versenyen öt
iskola 36 tanulója mutatkozott
be. Meghívásunkat elfogadta
a Galántai járás összes speci-

ális alapiskolája - a galántai,
szeredi, jókai, tallósi és természetesen a diószegi speciális alapiskola. Három korcsoportban, szlovák és magyar
nyelven folyt a versengés.
A győztesek az okleveleken kívül tárgyi ajándékot
is kaptak, és természetesen

senki sem távozott üres kézzel. A gazdag ajándékokért
köszönet jár a támogatóknak
– a Diószegi Városi Hivatalnak, a Pierre Baguette és
az Astas Galanta cégeknek.
Mgr. Viera Petrovičová
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A képviselők tudomásul vették:
A Galántai Járási Ügyészség ügyészének felhívását
a helyi adókat meghatározó
79/2012-es számú Általános Érvényű Rendelet ellen.

Egyéb:
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a város lakosainak, és az itt működő társaságoknak a város településrendezési tervezetét érintő válto-
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Mgr. Katarína Štefunková,
a Diószegi VH hivatalvezetője

Szabó Antal polgármester
az ülés végén megköszönte a

jelenlévőknek az önkormányzati ülésen való részvételt, és
berekesztette a 21. rendkívüli
ülést.

Befejezés:

zásokkal és kiegészítésekkel
kapcsolatos
javaslatairól.

A Kuffner Károly Alapiskola és Óvoda életéből
Tanulóink sikerei a járási és
kerületi versenyeken
Március 1-jén a szeredi
Kereskedelmi Akadémián rendezték még a járási floorball
bajnokságot, melyen az L. Szabo, R. Varsányi, Š. Horváth,
K. Németh, R. Piši, R. Rigo,
B. Slahučka, P. Madunický, L.
Horváth, M. Lošonský és L.
Botlo alkotta fiúcsapat a szép
3. helyezést érte el.

A nyelvi versenyeken is
voltak sikeres megoldóink. Az
angol nyelvi olimpiászon Peter
Čurík, míg a német nyelvi olimpiászon Vivien Kyselová képviselte sikeresen iskolánkat. Mindketten a 4. helyen végeztek.
2017. március 31-én zajlott
a Nagyszombati és Pozsonyi
kerületi evangélikus bibliai
olimpiász, melyen tanulónk,
Ľubica Balážiková a 4. helyet
szerezte meg.

Színes tanítás

Március 27–30-án rendezték meg a Szó varázsa (Čaro
slova) elnevezésű versmondó
verseny járási fordulóját, melyen iskolánkat sikeresen képviselte Martinka Ivánová, aki
az I. kategóriában a 3. helyen,
míg Damián Križan a II. kategóriában a 2. helyen végzett.

Szlovák bajnokunk van!
Nagy sikert ért el ökölvívásban tanulónk, Roman
Mihál. A 2017-es országos
bajnokságon, melyet a Szlovák Ökölvívó Szövetség
szervezett az idősebb tanulók
kategóriájában, a 76 kg súlycsoportban első lett. Roman
a Boxing club Galanta színeiben versenyez, a klubnak
iskolánk ad helyet az edzésre.

A Pitagoriász matematikai verseny erős mezőnyében
a 4. helyet szerezte meg Juraj
Babarík a P4 kategóriában, és
Damián Križan a P5 kategóriában.

Hogy a tanítási órák érdekesek legyenek, pedagógusaink igyekeznek azokat
különböző, nem hagyományos
módszerekkel és formákkal színesebbé tenni, melyek
a gyerekek számára nemcsak
tanulságosak, de főleg vonzóak.
A hetedik évfolyam tanulói
tanítójukkal, M. Kramárovával a víz napja alkalmából a 2.
évfolyam tanulói számára tartottak előadást. Szórakoztató
módon adták át ismereteiket
a vízről, annak fontosságáról
és érdekes kísérleteket és „varázslatokat“ mutattak be nekik.
Nem szokványos angol
órája volt a kilencedikeseknek. M. Večerková tanítónő
egy született angollal, J. Rutlanddal közösen tartott órát,
melyen a gyerekek azon kívül,
hogy megismerkedtek NagyBritanniával, hogy bővítsék
szókincsüket, kipróbálhatták
angol nyelvi tudásukat a beszélgetésben, illetve a NagyBritanniával kapcsolatos kvízben.
Érdekesen zajlottak a Z.
Grellová, L. Tušková és A.
Óvaryová tanítónők által tartott szlovák nyelv és irodalom órák. Március 16. Pavol
Dobšinský, az ismert szlovák
mesegyűjtő születésnapja, és

ennek tiszteletére ezt a napot a
népmesék napjának tartják. Az
5.–7. osztály tanulói felfrissítették az ismert szlovák mesegyűjtővel kapcsolatos ismereteiket, és számos, az életével
kapcsolatos új érdekességet
tudhattak meg. Elolvasták néhány ismert, illetve kevésbé
ismert meséjét, és feladatul
kapták a népmese képregénybe való átültetését. A sikeres
megoldók jutalmat kaptak.
2017. március 20-án a 8.–
9. évfolyam tanulói Jozef
Miloslav Hurban nyomában
jártak, akinek idén ünnepeljük
200. születésnapját. Az első
nyom a Jozef Miloslav Hurban
életéről szóló prezentáció volt.
Az első nyomot a következő
követte, mely a tanulókat az
ügyességi próbához vezette.
Ez a szétnyírt képek összerakásáról, és az eredetei rejtvények
megfejtéséről szólt. Ahhoz
azonban, hogy sikeresen célba
érjenek, egy kvíz várt rájuk,
melyben a megszerzett ismereteket kellett felhasználniuk.
Új elemek kerültek a testnevelési órákba is. A tanulók
kipróbálhatták a trambulinon
való tornát, és elsajátították
a köredzés alapjait. A tornaóra
színesebbé tételéhez a nagyfödémesi J&F-it Sports tagjai,
Janka Gőghová és Andrejka
Somogyiová járultak hozzá,
akiknek nagy köszönet jár.
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Tájékoztató a Diószegi Városi Önkormányzat
2017. március 1-jén megtartott 20. üléséről
A városi önkormányzat
20. ülését Szabó Antal polgármester nyitotta meg és vezette le. A város polgármestere
köszöntötte a megjelenteket,
és megállapította, hogy a VÖ
határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőivé az ülésvezető Krommer
Gábor mérnököt és Viliam Kurinec mérnököt nevezte ki.
Képviselői interpellációk:
Boris Brunner mérnök azt
kérte, hogy a városi önkormányzat legközelebbi ülésére
készítsen és terjesszen elő
a város egy áttekintést a 2017es évre tervezett kulturális,
sport, és társadalmi események finanszírozásáról, illetve közös finanszírozásáról,
feltüntetve azon az egyes
rendezvényekre a város költségvetéséből származó támogatás összegét.
A képviselők tudomásul vették:
• A városi önkormányzat 19.
ülésén elfogadott határozatok teljesítéséről szóló jelentést
• A városi önkormányzat által
a 2014–2017-es időszakban
elfogadott határozatok teljesítéséről, illetve a teljesítés
folyamatában lévő határozatokról szóló jelentést
• Diószeg város főellenőrének a 2016-os évi ellenőri
tevékenységéről szóló éves
jelentését
• A Tt. 9/2010 sz., a panasztételről, valamint a Tt.
85/1990 sz., a petíciós
jogról szóló törvények értelmében beadott panaszok
és petíciók intézésének ellenőrzéséről szóló éves je-

lentést
• A könyvelési és belső
ügyiratok formai és tartalmi
követelményeinek
betartására irányuló ellenőrzés
eredményéről
szóló tájékoztató jelentést.
A képviselők jóváhagyták:
• Diószeg város 75/2011 sz.,
a város tulajdonával való
gazdálkodás irányelveiről
szóló Általános Érvényű
Rendelet 2/2017 sz. kiegészítését
• Diószeg város 90/2015 sz.,
a gyerekek iskolai beíratásának helyéről és idejéről
szóló Általános Érvényű
Rendelet 1/2017 sz. kiegészítését
• Diószeg város 97/2016 sz.,
a háztartási és apró építési
hulladék kezeléséről szóló
Általános Érvényű Rendelet
1/2017 sz. kiegészítését
• Bérlakás eladását a Cukorgyári utca 216. szám alatt
• Diószeg város tulajdonának
eladási szándékát, különleges elbírálás alapján, Kristína D.-nek
• Diószeg város tulajdonának
eladási szándékát különleges elbírálás alapján a Tt.
138/1991 sz.,, a községi vagyongazdálkodásról szóló
törvény 9§, 8. bekezdése,
e) betűje alapján Marcel M.
kérvényezőnek
• A VÖ 150/MZ-2016 számú,
2016. 08. 17-én kelt határozatának hatálytalanítását
• a Richter utca 1171. szám
alatti bérlakás kiutalásának
meghosszabbítását
2017.
12. 31-ig. A bérlő Ing. Monika D.
• az E.I.P. Aviation Club Polgári Társulásnak, a 2017.

•

•
•

•

•

május 1-jén a diószegi
repülőtéren
megtartandó
repülőnap rendezési költségeire kért pénzbeli támogatási kérelmét.
a PÜT tagjainak, az eskettetők, és a polgári szertartásokon és ünnepségeken fellépők jutalmának összegét
Diószeg város költségvetésének 1. számú módosítását
a Diószeg, Dalloš J. lktp.
1354. sz. alatti Poliklinika
non profit szervezet felszámolását 2017. 07. 01. dátummal. Az ambuláns egészségügyi ellátás és egyéb,
a poliklinika területén végzett tevékenység továbbra is
megmarad.
Kereskedelmi társaság létrehozását, melynek egyedüli alapítója Diószeg város
és megnevezése „Diószegi
Technikai Szolgáltató Kft.,
Diószeg, Dalloš J. 1189.,
925 21 Diószeg“ (Technické
služby Sládkovičovo, spol.
s.r.o., J. Dalloša 1189, 925
21 Sládkovičovo) a város
pénzbeli betétje a kereskedelmi társaságba 5000 euró
a diószegi halottasház bérbevételére, valamint a temetkezési szolgáltatások és
temetkezési helyek működtetésére kiírt kereskedelmi
versenytárgyalás feltételeit
– a legelőnyösebb árajánlat,
illetve szerződésjavaslat.

A képviselők nem hagyták
jóvá:
• a Cukorgyári utca 250/23
sz. alatti bérlakás eladását
• Ivan B. kérelmét Diószeg
város tulajdonának eladására – a város tulajdonában
lévő telkek

Egyéb
A polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet a SzK
Legfelsőbb Ellenőrzési Hivatala által végzett ellenőrzés
eredményéről.
Vita
• František Ruman képviselő köszönetet mondott a Diószegi Technikai
Szolgáltató
Vállalatnak,
Diószeg városának, a társadalmi szervezeteknek és
egyéneknek, akik hozzájárultak az idei Kolbászfesztivál sikeres lebonyolításához.
• Ján Németh, újhelyi lakos
az újhelyi városrészt érintő
szennyvíztisztító és a kanalizáció felől érdeklődött,
rámutatott a sebességkorlátozást jelző tábla elhelyezésének szükségességére,
továbbá az újhelyi régi élelmiszerbolt épületének rossz
állapotára.
• A polgármester elmondta,
milyen lépéseket kell tenni
az újhelyi szennyvíztisztítóval és a kanalizációval
kapcsolatban.
• Chynoradská asszony az újhelyi szennyvíztisztító felől
érdeklődött, egyúttal rámutatott a kóbor kutyák problémájára a városban.
Befejezés
Szabó Antal polgármester
az ülés végén megköszönte a
jelenlévőknek az ülésen való
részvételt, és berekesztette a
képviselőtestület 20. ülését.
Mgr. Katarína Štefunková,
a Diószegi VH hivatalvezetője

Tájékoztató a Diószegi Városi Önkormányzat
2017. március 22-én megtartott 21. rendkívüli üléséről
A városi önkormányzat
21. rendkívüli ülését Szabó
Antal polgármester úr nyitotta meg és vezette le. A város
polgármestere köszöntötte a
megjelenteket, és megállapította, hogy a VÖ határozatképes.

A képviselők jóváhagyták:
• A „Diószegi óvoda kapacitásbővítése“ projekt közös
finanszírozását
• A kereskedelmi versenytárgyalás eltörlését azzal,
hogy Diószeg városa új
kereskedelmi versenytárgyalást ír ki a halottasház

bérbeadására, és a temetkezési szolgáltatások és temetkezési helyek működtetésére
• A Mgr. Euridika Himpánovával – SONÁTA
kötött bérleti és megbízási
szerződés meghosszabbítását 2017. 9. 30-ig
• A Diószegi Technikai

Szolgáltató Kft., - Technické služby Sládkovičovo, spol. s r. o., J. Dalloša
1189, 925 21 Sládkovičovo ügyvezetőjévé Mgr.
Viliama B.-t, a felügyelő
tanács elnökévé PaedDr. T.
Attilát.

DIÓSZEGI ÉLET
tájékoztató lap
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Internet, optikai hálózatépítés Diószegen
Eljött az, ami valaha elképzelhetetlen volt. Az internet része lett mindennapi
életünknek. Segíti munkánkat, kielégíti
tudásszomjunkat, és hozzáférést biztosít
elképesztő mennyiségű adathalmazhoz.
Olyan időket élünk, amikor a vállalkozók
adóbevallásukat, a szociális és az egészségügyi biztosítóknak készített kimutatásaikat interneten küldik el. Az elektronizáció az önkormányzatot sem kerülte el. Az
üzleti levelezés nagy része is a hálózaton
keresztül zajlik. Szerződéseket, számlákat
küldünk a neten, és itt is intézzük pénzügyeinket. A rokonokkal, ismerősökkel
történő kapcsolattartás helyszíne a közösségi oldal, itt tekintjük meg legközelebbi
ismerőseink fényképeit is. A Hypertext
megfogalmazása óta (1965 Theodor Holm
Nelson) 52 év telt el, de a hálózat legnagyobb előre lépése az utolsó 10 évre tehető.
A Wikipédia szerint az „Internet olyan
globális számítógépes hálózat, amelyen
a számítógépek az internetprotokoll (IP)
segítségével kommunikálnak. Felhasználók
milliárdjait kapcsolja össze és lehetővé teszi
olyan elosztott rendszerek működtetését,
mint például a WWW (World Wide Web).
A világháló (angol eredetiben World
Wide Web, WWW vagy röviden Web) az
interneten működő, egymással úgynevezett hiperlinkekkel összekötött dokumentumok rendszere. A rendszert webböngésző program segítségével lehet elérni. Ez a
program képes megjeleníteni az egyes dokumentumokat, „weblapokat”. A felhasználó a
lapokon található hiperlinkek segítségével
további lapokat kérhet le, amelyeken újabb
hiperlinkek lehetnek. A rendszer „háló”- jellegét is ez adja; a dokumentumok a háló csomópontjai, míg a hiperlinkek a háló szálai,
amelyeken keresztül egy vagy több lépésben tetszőleges csomóponthoz eljuthatunk”.
Az ilyen bonyolult szakmai meghatározásokat egyszerűen a ctrl+C, ctrl+V billentyűk segítségével vehetjük át a webről.
Már csak két állapotunk van, vagy online, vagy offline vagyunk, és bizony sokszor szidjuk is a lassú netet. Ha naponta
többször is megnézzük, hogy érkezett-e
postánk, akkor vagy fontos emberek, vagy
internetfüggők vagyunk. Diószeg városa
már 4 évvel ezelőtt elkezdte tárgyalásait az
optikai hálózat kiépítéséről. Akkor az inter-

net szolgáltatókat még nagyobb települések hálózatainak kiépítése kötötte le. 2016
szeptemberében kereste meg a Diószegi Városi Hivatalt a Telekom Rt. a tervezetével,
amely tartalmazta az egész város területén
kiépítendő optikai hálózatot. Tárgyalásaink
alapján a Telekom Rt. elkészítette a tervdokumentációját, amelynek engedélyeztetése
hamarosan lezárul, és az ősz folyamán elkezdődik az optikai hálózat kiépítése. 2017
áprilisában a konkurens szolgáltató, az
Orange Slovensko Rt. is hasonló tervezettel állt elő, azzal a különbséggel, hogy ők
csak bizonyos előre kiválasztott városrészeken építenének hálózatot. A mi ajánlásunk
a két szolgáltatónak az, hogy koordinálják
tevékenységüket, és nem engedélyezzük
azt, hogy szétássák az egész várost. A Telekom Rt. tervei alapján a hálózat 70 %
földbe fektetett optikai vezetékkel, míg a
többi része a hálózatnak légvezeték segítségével történne. Az önkormányzat egyik
legfontosabb szempontja, hogy minimalizáljuk a szétásásokat. A földbe helyezett
optikai vezetékek nagy része a zöld övezetben lesz. A helyi úthálózat, a bejáratok és
a parkolók alatt ajánljuk, hogy a beruházó
irányított fúrással fektesse le a vezetékeket.
Optikai szál és a fénysebesség
Az optikai szál biztosítja jelenleg a
leggyorsabb és a legstabilabb adatátvitelt. Speciális vezetékekkel történik, melyek optikai szálból készülnek. Az optikai
szálban a jel a fénysebességével terjed,
épp ezért az átviteli sebesség és az átvitt
adatok mennyisége (majdnem) korlátlan.
Az optikai szálak nemcsak az internet bekötésére szolgálnak, rajtuk keresztül
digitális televízió, jó minőségű hangfelvételek is továbbíthatók. Összehasonlítva
a hagyományos vezetékkel (fémvezeték),
az optikai hálózat egész sor lehetőséget
kínál, legnagyobb előnye a stabil és korlátlan adatátvitel, amely elengedhetetlen feltétele az internetes hozzáférésnek.
Reméljük, hogy az optikai hálózat kiépítésével magasabb szintű hálózati hozzáférést biztosítanak lakosainknak a szolgáltatók,
mindenki legnagyobb örömére.
Szabó Antal, polgármester

MEGHÍVÓK
2017. 4. 29., 8.00 órától az Inovatech előtt

Kertészeti vásár

2017. 4. 30. 9.00 órától az FK Slavoj
pályáján

Labdarúgótorna a polgármester
serlegéért

2017. 4. 29., 16.00 órakor az Inovatech
előtt - Májusfaállítás
2017. 5. 1., 10.00 órától a diószegi
repülőtéren

Égbolt-nyitogató (repülőnap)

2017. 5. 3., 19.00 órától az Inovatechben

Ki oltotta el a lámpát? - komédia
2017. 5. 5., 7.30 órától Inovatechben

A művészeti alapiskola
zongoraversenye

2017. 5. 8., 15.00 és 19.00 órától az
Inovatechben

Csárdáskirálynő – operett

2017. 5. 9., 10.00 órától a régi kultúrház

előtti téren - Koszorúzás
Anyák napja az Inovatechben
2017. 5. 15., 16.00 órától
2017. 5. 16., 17.00 órától
2017. 5. 17., 17.00 órától
2017. 5. 18., 17.00 órától
óvoda
2017. 5. 19., 17.00 órától
Inovatechben

Kuffner K. AI
Fučík u. óvoda
Építő u. óvoda
Petőfi S. AI és
a VH előtt és az

Talamon Alfonz-díj átadása

2017. 5. 23., 19.00 órától az Inovatechben

Ifjú Szivek Táncszínház

2017. 5. 27., 10.00 órától Kuffner K. AI
sportpályáján

Bicross verseny

2017. 6. 2., 17.00 órától az Inovatech előtt

Gyermeknap

2017.6.10., 10.00 órától a Vince-erdőben

Meseerdő

