ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
informačný spravodaj

XXVI. ročník č. 4/2019 vydáva mesto Sládkovičovo

POZVÁNKY

O čom (ne)píšu sládkovičovské noviny
Pred vydaním minulého čísla mestského informačného spravodaja ma prekvapila pozvánka na zasadnutie redakčnej rady,
lebo už viac ako tri roky nepracujem na
mestskom úrade ani sa nijako nepodieľam
na tvorbe mestských novín. Údajne som
však nikdy nebola odvolaná z redakčnej
rady, ktorá sa ale za posledné roky ani raz
nezišla a obsah novín má v rukách predseda redakčnej rady – Ing. Anton Szabó
a tomu aj zodpovedá ich obsah.
V posledných novinách sa pán primátor „posťažoval“ ako som nezmyselne
a neodborne navrhovala, aby mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie komunitného centra
v sýpke v parku. Informácie, ktoré uviedol boli diplomaticky povedané „značne
skreslené“, ale vzhľadom na to, že tento
projekt je momentálne neaktuálny, nebudem sa k tomu vracať.
S problematickou situáciou na Cukrovarskej ulici súvisel aj projekt vybudovania prechodného bývania, na ktorý
mesto osem mesiacov pripravovalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok.
Išlo o rekonštrukciu jedného z radových
domov, kde malo vzniknúť šesť bytových
jednotiek. Prvý termín na podanie žiadosti mesto pre krátkosť času nestihlo a tak
poslanci súhlasili s podaním žiadosti v júli
2019. Viackrát sme o tomto projekte rokovali a 26. júna 2019 poslanci uznesením
č. 64/2019 schválili podanie žiadosti. Prekvapilo nás, keď sme následne obdržali
stanovisko primátora, v ktorom uviedol,
že finančný rozpočet projektu sa neprimerane navýšil a preto sa on sám rozhodol
žiadosť nepodať. Ako sa mohol rozpočet
navýšiť, keď na zasadnutí MsZ nám bolo
predložené vyčíslenie nákladov projektu? Nechápem a veľmi ľutujem, že tento
projekt sa nebude realizovať, lebo aj jeho
príprava stála nemalé financie.
Ponúka sa otázka, či mesto má alebo
nemá v úmysle hľadať riešenia nepriaznivej situácie obyvateľov tejto časti mesta
a z akých zdrojov. Momentálne je ak-

tuálna výzva na dobudovanie základnej
infraštruktúry v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít,
v rámci ktorej mesto môže získať financie
na dobudovanie ciest, chodníkov, verejného osvetlenia,... Mesto ju nevyužilo a
rekonštruuje chodníky na Cukrovarskej za
24 000 € z mestského rozpočtu. Škoda, to
sa dalo urobiť z dotácie a z rozpočtu mesta
realizovať iné projekty.
Peňazí je vždy málo a mesto sa musí
snažiť získať z projektov čo najviac financií a čo najlepšie hospodáriť. Nie
vždy sa to však podarí. Primátor informoval poslancov, že Úrad pre verejné
obstarávanie mestu Sládkovičovo udelil
pokutu za porušenie zákona o verejnom
obstarávaní. Išlo o rozdelenie zákaziek
na opravy miestnych komunikácií v roku
2014. K výsledku kontroly ÚVO podalo
mesto vyjadrenie, v ktorom sa primátor
snažil obhájiť svoje rozhodnutie rozdeliť
opravy miestnych komunikácií do viacerých zákaziek, ale vyjadrenie, bohužiaľ,
podal až po zákonom stanovenej lehote.
Mesto za toto chybné rozhodnutie zaplatí 12 000 € (5 % z objemu zákaziek), za
ktoré by bolo možné urobiť určite niečo
zmysluplnejšie, ako zaplatiť pokutu. Bohužiaľ, tento prípad rozhodne nie je ojedinelý a práve táto skutočnosť ma viedla
k tomu, aby som navrhla do plánu kontrol hlavnej kontrolórky mesta i kontrolu
dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní a kontrolu nakladania s mestským
majetkom v roku 2018.
Musíme si uvedomiť, že každé jedno
euro v mestskom rozpočte patrí všetkým
občanom mesta a tí majú právo prostredníctvom zákonných prostriedkov vyjadrovať sa k tomu, ako mesto s financiami
nakladá a kontrolovať jeho hospodárenie. Ako poslanec som sklamaná z toho,
ako mesto funguje a snaha poslancov
o nápravu tohto stavu má iba čiastočné
výsledky.
Eva Sudová

28.8.2019 o 10.00 hod. pri starom KD

Výročie SNP - kladenie vencov
30.8.2019 o 19.00 hod. pred Inovatechom

Vatra ústavy

V programe vystúpia:spevokol Klubu

seniorov, FS Muzička a Važina zo
Šoporne, citarová skupina Pengettyű
z Jelky a skupina Dušana Fóku.
7. - 8. 9 . 2019 v Inovatechu

Výstava ovocia a zeleniny
(info a program na str. 2)

11. 9. 2019 o 10.00 hod. na futbalovom
ihrisku FK Slavoj

Futbalový turnaj
- Memoriál Ladislava Józsu

17. 9. 2019 o 17.00 hod. v Inovatechu

Večer so židovskou hudbou
Vystúpi Mojše band

5. 10. 2019 o 15.00 hod. v jedálni VŠ

Stretnutie seniorov
(prihláška na str. 7)

7.10.2019 o 10.00 v Inovatechu

Kultúra bez bariér

výstava prác zdravotne znevýhodnených
spoluobčanov galantského okresu
12.10.2019 o 18.00 hod. v jedálni VŠ

Stretnutie jubilantov
(prihláška na str. 8)

19.10.2019 v rímsko-katolíckom kostole

Stretnutie maďarských
cirkevných zborov

26.10.2019 o 19.00 v Inovatechu

Divadlo Thália - Légy jó
mindhalálig
Vstupné: 15,- eur
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9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 26.6.2019
Rokovanie 9. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril primátor mesta Ing. Anton Szabó, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že MZ je
uznášaniaschopné.
Poslanci vzali na vedomie:
• Kontrolu plnenia uznesení 5., 6., 7. a 8.
zasadnutia MZ, ktorú vykonala hlavná
kontrolórka mesta.
• Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k
Záverečnému účtu za rok 2018
• Správu o výsledku kontroly zrušenia
neziskovej organizácie Poliklinika Sládkovičovo, n.o. v likvidácii, ktorú predložila hlavná kotrolórka mesta
• Účtovnú závierku a Správu o hospodárskom výsledku spoločnosti Vodárenská
spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r. o. za
rok 2018
• Účtovnú závierku a Správu o hospodárskom výsledku spoločnosti Technické
služby Sládkovičovo, spol. s r. o. za rok
2018
• Účtovnú závierku a Správu o hospodárskom výsledku spoločnosti Termálne
kúpalisko Vincov les, s. r. o za rok 2018.
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
• Celoročné hospodárenie mesta Sládkovičovo a použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 361 189,86 €
na tvorbu rezervného fondu.
• 2. úpravu rozpočtu mesta Sládkovičovo
navýšením príjmovej i výdavkovej časti
rozpočtu vo výške 547 397 €.
• Dodatok č. 6 k VZN č. 62/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Sládkovičovo.
• Poslancov MZ za členov správnej rady
Poliklinika Sládkovičovo, n.o. v likvidácii.
• Schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
• Uzavretie dodatku k nájomnej zmluve
na prenájom budovy 18. triednej základnej školy na Richterovej ulici v Sládkovičove.
• Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
Sprostredkovací orgán za účelom realizácie projektu - Rekonštrukcia bytového domu pre potreby projektu prestupného bývania v meste Sládkovičovo.
• Dokument - Systém bývania s prvkami
prestupného bývania pre mesto Sládkovičovo, ktorý je prílohou žiadosti o NFP
• Pridelenie uvoľneného jednoizbového
nájomného bytu na Fučíkovej ul. po
Igorovi N. Zuzane J.

• Spoluprácu so spoločnosťou KREATIV
GA - Regionálna TV Krea a poskytnutie
finančného príspevku za poskytované
služby v sume 250 €/mesiac.
Mestské zastupiteľstvo neschválilo:
• Žiadosť spoločnosti DIFFEWA s.r.o. Trnava o odkúpenie nehnuteľností, ktoré
sú majetkom mesta.

Záver:
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť
na rokovaní mestského zastupiteľstva
a 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove ukončil.

Pozvánka

Diskusia:
• Primátor mesta informoval prítomných,
že je potrebné prijať VZN ohľadom určenia názvov nových ulíc v meste. Na
konzultácii poslancov boli navrhnuté
nasledovné názvy ulíc: Jabloňová ulica
- Almafa utca, Hrušková ulica - Körtefa
utca a Slivková ulica - Szilvafa utca, čo
sa nestretlo u poslancov s pozitívnym
ohlasom. Poslankyňa Mgr. Edita Katonová navrhla nasledovné názvy ulíc:
Sadová, Orechová, Jabloňová, Višňová
+ ich názov v maďarskom jazyku. Primátor navrhol zverejniť výzvu občanom
mesta na podanie ďalších návrhov názvov ulíc.
• Poslankyňa Eva Sudová sa informovala,
či sú v záverečnom účte mesta zahrnuté aj rozpočty škôl a TS, zaujímala sa
o to, či už mesto obdržalo oznámenie
o úspešnosti projektu BRKO, pýtala
sa ako dopadlo rokovanie s p. Vačkom
ohľadom riešenia vstupného za návštevníkov, ktorí sú ubytovaní v jeho
chatkách a kempe na TK Vincov les,
zaujímala sa o obsadenosť MŠ v meste
a informovala, že primátor nepodal majetkové priznanie v stanovenej lehote.
Na položené otázky zodpovedal primátor mesta.
• Poslankyňa JUDr. Alexandra Machanová požiadala prehodnotiť situáciu ohľadom neprijatých detí do predškolských
zariadení v meste a zvážiť otvorenie
ďalšej triedy v MŠ na Fučíkovej ul.
• Poslanec Koloman Hrdlica uviedol, že
je preliačený chodník na Košútskej ulici
a poukázal na potrebu osadenia oceľového zábradlia na Košútskej ceste. Na
pripomienky zodpovedal primátor mesta.
• Poslanec MVDr. Pavol Bartaloš sa informoval ohľadom obedov zadarmo,
ako to bude v praxi fungovať, aby sa
zbytočne neplytvalo jedlom a nákladmi, ďalej sa zaujímal, či už mesto nariadilo preloženie brány na cintoríne.
Na otázky zodpovedali PaedDr. Slávka
Kramárová a Ing. Anton Szabó.

Výstava ovocia a zeleniny
MO Slovenského zväzu záhradkárov
pozýva občanov na výstavu ovocia
a zeleniny spojenú s poradenskou
službou, ktorá sa uskutoční 7. - 8. 9.
2019 s nasledovným programom:
Sobota 7. 9. 2019:
10.00 - otvorenie výstavy
/vstupná hala INOVATECHU/
- možnosť objednania
ovocných stromčekov
na jesennú výsadbu
20.00 - ukončenie prvého dňa
výstavy
Nedeľa 8.9.2019:
10.00 - otvorenie druhého dňa
výstavy
18.00 - ukončenie výstavy
Pondelok 9.9.2019:
8.30 - 13.00 - výstava otvorená
pre základné a materské školy
Na výstave môžu výsledky svojej
pestovateľskej práce prezentovať
všetci občania Sládkovičova, Malej
Mače a Nového Dvora. Exponáty na
výstavu môžete odovzdať v piatok 6.
9. 2019 od 13.00 do 19.00 hod.
Bližšie informácie vám podá predseda MO SZZ Ján Németh na tel. č.
0904 328 111.
Tri najkrajšie exponáty z každej kategórie /ovocie - zelenina, dekorácia/
budú ocenené!
Prvý návštevník výstavy
bude odmenený malým darčekom!
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.
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O čom píšu sládkovičovské noviny
Na prvej strane našich novín ste si
mohli prečítať článok Evy Sudovej s názvom O čom (ne)píšu sládkovičovské
noviny. Sú tri témy, ktoré je potrebné doplniť a podať ďalšie informácie čitateľom
našich novín, sú to Projekt Prestupného
bývania, Dobudovanie chodníkov a Kontrola ÚVO.
Projekt Prestupné bývanie
Kvalita života na Cukrovarskej ulici
v budúcnosti závisí aj od toho, či je mesto
schopné postupne rekonštruovať byty,
ktoré v tejto lokalite vlastní. Z toho dôvodu som navrhol poslancom mestského
zastupiteľstva vypracovať projekt a usilovať sa o získanie finančných prostriedkov
z výzvy, ktorú zverejnilo Ministerstvo
vnútra SR pod kódom OPLZ-PO6 SC6112018-2 s názvom Zlepšené formy bývania
pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania. Podpora je zameraná
na výstavbu nových bytových budov alebo na rekonštrukciu jestvujúcich budov,
vrátane napojenia objektov na inžinierske
siete. Okrem toho má projekt riešiť aj bezbariérové úpravy budov, zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, realizáciu
opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných
vlastností konštrukcií, výkon činnosti asistenta bývania, vypracovanie dokumentu
„Systém bývania s prvkami prestupného
bývania“, vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie, výkon stavebného
dozoru. Z hore uvedených skutočností je
zrejmé, že projekt je pomerne zložitý. Po
dlhotrvajúcom prieskume bol vypracovaný dokument strategického bývania, bol
zameraný bytový dom s číslom 234 a vypracovaný energetický audit. Na projekte
spolupracovali okrem projektantov stavebnej časti aj projektant zdravotechniky
(kanalizácia, voda), projektant ústredného
kúrenia a plynu, projektant elektroinštalácií a hromozvodu ako aj projektant požiarnej ochrany.
Niektorí poslanci protestovali proti
tomu, aby odsúhlasenie spolufinancovania
bolo uskutočnené pred podaním projektu,
oni žiadali prijať uznesenie v predstihu,
preto som požiadal projektantov, aby spracovali rozpočty na základe agregovaných
položiek. Po ich vypracovaní bola výsledná suma vo výške 228.931,24 eur. Konal
som pod nátlakom, a ako sa neskôr ukázalo, to bola chyba. Medzitým pokračovali
projekčné práce a 2 dni pred odovzdaním
projektu som dostal už položkovité rozpočty, kde vyšla suma 362.582,60 eur.
Vzhľadom na skutočnosť, že som bol
viazaný prijatým uznesením mestského
zastupiteľstva, nemohli sme odovzdať
projekt, nakoľko by to bolo porušenie

uznesenia. O tejto skutočnosti som informoval poslancov s tým, že som im sľúbil
prehodnotenie plánovanej rekonštrukcie
s tým, že projekt odovzdáme v septembrovom termíne. Stále verím, že náš projekt
na rekonštrukciu bytového domu 234 na
Cukrovarskej ulici v Sládkovičove bude
odovzdaný, jeho osud je v rukách poslancov, ktorí by mali rozhodnúť o spolufinancovaní naviac nákladov.
Dobudovanie chodníkov na Cukrovarskej ulici
V skutočnosti išlo o úpravy spevnených plôch po uložení optických káblov.
V Sládkovičove budovali optické káble
ako Telekom a.s. tak aj Orange Slovakia
a.s. Naša podmienka bola, aby koordinovali svoj zámer a aby vybrali jedného dodávateľa. Tak sme dosiahli, aby rozkopávky boli realizované naraz. Už predtým bol
realizovaný projekt Uloženie optického
kábla na Košútskej ceste, ktorý pokračoval na Pionierskej ulici. Každý môže vidieť, že aj na tomto úseku sú nové chodníky. Postup uloženia optických káblov v
chodníku so šírkou 1,50 m je nasledovný:
dodávateľ optických káblov rozoberie
kryt chodníka š. 0,30 m, následne realizuje výkopové práce a po položení kábla
vykoná spätné úpravy. Po pár rokoch sa
násyp konsoliduje, klesne asfaltový kryt a
výsledok je katastrofálny. Z toho dôvodu
sme sa dohodli s dodávateľom optických
káblov na nasledovnom postupe: rozoberú chodníky po celej šírke, zrealizujú výkop rýh, položia optický kábel a pripravia
podložie na nový chodník, všetko na celú
šírku chodníka a následne mesto vybuduje
nové chodníky. Mesto s popísaným postupom spojilo rekonštrukciu chodníkov
a položenie optického kábla. Okrem toho
Telekom a.s. zabezpečil aj bezodplatné
položenie chráničky optického kábla pre
účely mesta v dĺžke 8,3 km. V budúcnosti
môžeme budovať mestskú televíziu, mestský rozhlas, kamerový systém pomocou
optického kábla vo vlastníctve mesta.
Kontrola ÚVO
Kontrola bola vykonaná na základe
podnetu osoby, ktorá nebola oprávnená
podať námietky. Preto naša „neznáma
osoba“ námietku podala na Ministerstvo
spravodlivosti SR a ministerstvo nariadilo
kontrolu. Zákazky boli realizované ako investičné akcie, boli realizované ako z fondu opráv tak aj z rozpočtovej rezervy mesta. Išlo o realizáciu stavebných prác na
štyroch rôznych miestach v meste, na základe samostatných dokumentácií. Úrad pre
verejné obstarávanie počas celej kontroly
zastával stanovisko a v následnom Rozhodnutí rozhodol o porušení zákona o ve-

rejnom obstarávaní z dôvodu rozdelenia
zákazky. Počas kontroly sme sa vyjadrili
k týmto skutočnostiam, ale proti rozhodnutiu ÚVO sme sa už neodvolali. Mesto
proti uvedenému rozhodnutiu nepodalo
odvolanie na základe odporučenia právnikov, že je to zbytočné, nakoľko podľa
ich vyjadrenia nie sme jediná samospráva
proti ktorej úrad postupuje jednostranne
a neodborne. Túto skutočnosť dokazuje aj
odpoveď úradu na otázku: V meste sú 3
základné školy, zateplíme tieto školy tou
istou technológiou, pričom použijeme tie
isté izolačné materiály. Koľko verejných
obstarávaní je potrebné vypísať? Podľa
úradu 3 verejné obstarávania, v prípade
asfaltovania ciest len jedno, nakoľko podľa úradu ide o rozdelenie zákazky. Ich postup nemá žiadnu oporu v zákone, takýto
postup ÚVO je protizákonný.
Keď si kúpite tovar, napríklad elektrický spotrebič, zo zákona máte naň záruku
2 roky. Keď si objednáte stavebné práce
podľa Obchodného zákonníka, máte na to
36 mesačnú záruku. Elektrické spotrebiče
sa obvykle kazia po uplynutí záručnej lehoty. Chyby stavebných prác sa objavujú
10-15 rokov po ich realizácii. Najťažšie sa
kontrolujú asfaltové práce. Nerovnosti povrchu už vidíte na druhý deň po asfaltovaní, nekvalitný materiál sa však ukáže často
až po 10 rokoch. Každý objednávateľ sa
snaží objednať práce u vyskúšaných renomovaných dodávateľov a usiluje sa vylúčiť neznáme spoločnosti s nepreverenou
kvalitou. V našom prípade boli oslovení
najlepší dodávatelia týchto prác v regióne
- spoločnosti Swietelsky - Slovakia s.r.o.,
BAUMANN Nitra s.r.o., STRABAG s.r.o.
a Cestné stavby (CS) s.r.o. Trnava. Práce
boli dokončené tak, ako je to určené v
STN. Ide o nasledovné zákazky z roku
2016:
• Rekonštrukcia Mlynskej ulice,
• Rekonštrukcia chodníkov na ulici Fučíkova v Sládkovičove,
• Oprava Krátkej ulice v Sládkovičove,
• Obnova asfaltového krytu ul. J. Kráľa.
ÚVO vydalo rozhodnutie v tejto veci
pod číslom 12983-7000/2017-OD/6, doteraz nie je vydané rozhodnutie o uložení
pokuty, okrem Evy Sudovej to zatiaľ ešte
nikto nevidel. Otázka znie: koho chcela
poškodiť „neznáma osoba“ svojim podaním? Kto pozná kontexty a pozadie verejných obstarávaní a neriadi ho nenávisť,
ten vidí, že v tomto prípade bola poškodená mestská samospráva.
Ing. Anton Szabó
primátor mesta
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Najúspešnejší reprezentanti našich škôl na prijatí u primátora mesta
Aj v tomto roku sa 10.
júna v sobášnej sieni Mestského úradu v Sládkovičove
uskutočnilo slávnostné prijatie
najúspešnejších reprezentantov našich škôl u primátora
mesta. Pán primátor v mene
mestskej samosprávy vyslovil
oceneným žiakom poďakovanie za ich úspešnú reprezentáciu školy, a vyzdvihol tú
skutočnosť, že všetci ocenení
sú mimoriadne snaživí, dosahujú výborné výsledky v škole, na rôznych olympiádach,
v umeleckých súťažiach, športových turnajoch, mnohí vystupujú na rôznych kultúrnych podujatiach a mestských
slávnostiach. Primátor ďalej
uviedol, že ho veľmi teší, že
okrem toho, že všetci ocenení
reprezentanti šíria dobré meno
svojej školy, zároveň zviditeľňujú i naše mesto. Vo svojom
príhovore poďakoval aj pedagogickým zamestnancom

škôl za ich nezištnú a poctivú
prácu s deťmi, nakoľko práve
ich pričinením dosiahli ocenení žiaci také výrazné úspechy
v školskom roku 2018/2019.
Následne odovzdal oceneným
žiakom ďakovné listy a krásne
knihy, ktoré im ešte dlho budú
pripomínať ich účasť na tomto
slávnostnom prijatí.

Základná škola s materskou
školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským - Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda, Fučíkova 425,
Sládkovičovo – Diószeg:
Adrián Michalek
Zuzana Fekulová

Spojená škola, Školská 212
Sládkovičovo:
Roman Kostka 			
			
Ing. Mária Gubíniová
ved. správneho odboru MsÚ

Ocenení boli nasledovní
žiaci:
Spojená škola, Školská 1087,
Sládkovičovo:
- organizačná zložka Základná
škola s materskou školou Karola Kuffnera:
Sabina Križanová
Marek Katona
Sabina Rigová
Damián Tengeri
- organizačná zložka Základná
umelecká škola
Eliáš Kajan
Šimon Drlička

Zo života ZŠ s MŠ K. Kuffnera
V týchto dňoch si naši žiaci a učitelia užívajú zaslúžený
oddych. Radi by sme sa však
vrátili k niektorým aktivitám
a akciám, ktoré sme prežili
v mesiacoch jún a júl.
Dňa 7. júna sme privítali
v našej škole učiteľov a žiakov zo ZŠ T.G. Masaryka
z Ivančíc. Hlavnou náplňou
dňa boli priateľské športové
aktivity. Žiaci si zmerali sily
vo florbale, futbale, vybíjanej,
v atletických, ale aj netradičných disciplínach. Žiaci našej
aj družobnej školy pod vedením svojich učiteľov pripravili pestrý kultúrny program, v
ktorom počas prestávky predviedli svoj talent a schopnosti.

Opäť sme prežili s našimi českými priateľmi príjemný deň
plný smiechu aj rozhovorov
a už teraz sa tešíme na ďalšie
spoločné stretnutie.
Oslava Dňa otcov sa stala neoddeliteľnou súčasťou
našich školských akcií. Aj
tento rok sme spolu s deťmi,
rodičmi a učiteľmi zažili veľmi príjemný a zábavný júnový
podvečer. Organizačný tím
pripravil pre rodinky rôzne súťaže, aktivity, ale aj výborný
guláš a bufet. Všetkým, ktorí
sa podieľali na organizovaní,
alebo priniesli koláčiky a iné
pochutiny patrí veľká vďaka.
Tešíme sa na ďalší ročník tejto
milej a vydarenej akcie.

Záver školského roka patrí
aj školským výletom a exkurziám. Okrem jednodňových
výletov nielen v okolí Sládkovičova a Bratislavy triedni
učitelia pripravili pre svojich
žiakov aj viacdňové výlety.
Piataci navštívili Rajeckú lesnú, žiaci 6.A triedy navštívili
najznámejšie miesta v Bojniciach a žiaci 6.B triedy si
oddýchli v peknom prostredí Zlatníckej doliny. Žiaci 9.
ročníka absolvovali koncoročný výlet do Starej Lesnej.
Spoločný čas využili na turis-

tické prechádzky prekrásnou
tatranskou prírodou. Navštívili
známe miesta ako Hrebienok,
Vodopády Studeného potoka.
Zábavu si užili v Tricklandii v
Starom Smokovci, kde si žiaci si mohli pozrieť expozície
s námetmi slovenských ľudových povestí, rozprávok, obcí
a zámkov netradičnou formou
pomocou 3D a 2D ilúzií. Žiaci
aj učitelia si odniesli z týchto
výletov veľa pekných a nezabudnuteľných zážitkov a spoločne strávené chvíle napomohli aj k utuženiu triednych
kolektívov.
28. júna sme slávnostne ukončili školský rok
2018/2019. Na úvod vystúpili
s básničkou a pesničkou naši
žiaci Michael Hubinský, Martin Kajan a Sabinka Križanová. Príhovory predniesli pani
riaditeľka PaedDr. Slávka
Kramárová a pán primátor Ing.
Anton Szabo. Pri tejto príležitosti sme ocenili najúspešnejších žiakov, športovcov a zberačov papiera a rozlúčili sa
s našimi deviatakmi, ktorým
prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.
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Zo života ZŠ s MŠ K. Kuffnera
Na začiatku prázdnin sa
každoročne koná v našej škole
aj denný tábor , ktorý organizuje školský klub. Pani učiteľky a vychovávateľky pripravili pre deti veľa zábavných a
športových aktivít, čím našim
žiakom spestrili prvé týždne
prázdnin.

Sme veľmi radi, že sa nám
v spolupráci s tanečníčkou Ing.
Miškou Siskovou už po štvrtýkrát podarilo zorganizovať aj
týždňový letný tábor mDance, ktorý sa konal v penzióne
Gajúz v Oščadnici. Aj tento
rok sa niesol v duchu tanca,
hudby, dobrej nálady, ale aj

spoznávania krás Kysuckého
kraja. Pre deti sme pripravili
bohatý program, v ktorom si
každý prišiel na svoje. Najväčším zážitkom bola návšteva Skanzenu Vychylovka, kde
sme sa povozili historickým
vláčikom. V rámci turistických
vychádzok sme spoznali krásy

okolitej prírody. Veríme, že sa
naše deťúrence domov vrátili s
novými zážitkami. Ďakujeme
všetkým deťom za nádherný
týždeň a ich rodičom za prejavenú dôveru. Veríme, že o rok
sa opäť stretneme.
Vedenie školy

Zo života ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s VJM
na kultúrnom programe Sládkovičovských kultúrnych dní,
kde svojím vystúpením zabávali prítomné obecenstvo.
Na konci mesiaca bolo
slávnostné ukončenie školského roka, v rámci ktorého riaditeľka našej školy vyhodnotila
školský rok 2018/2019, naši

najúspešnejší žiaci prevzali
diplomy a odmeny, následne si všetci ostatní prevzali
z rúk svojich triednych učiteľov koncoročné vysvedčenia
a škola na dva dlhé mesiace
zatvorila svoje brány.
Mgr. Katalin Balogh

Na výlete pri Balatone
Žiaci školy si síce vychutnávajú ešte letné prázdniny, no
vráťme sa k poslednému mesiacu školského roka...
Na začiatku mesiaca sme
oslávili deň detí, žiaci 1.-4.
ročníka sa zúčastnili tvorivých
dielní, pri činnosti im boli
nápomocní manželia Szomolaiovci. Dopoludňajšie aktivity sa im veľmi páčili. Žiaci
5.-9. ročníka boli na výlete na
hrade Červený kameň, kde sa
vďaka sprievodcovi zoznámili
s históriou hradu a prehliadli si
i jeho priestory.
Primátor mesta i tento rok
prijal najúspešnejších žiakov –
z prvého stupňa to bol Adrián
Michalek, z druhého stupňa
Zsuzsanna Fekula.
V tomto mesiaci sa s nami

rozlúčili naši škôlkari, ktorí od
septembra zasadnú do lavíc
našej školy i deviataci, ktorí sa
so slzami v očiach rozlúčili so
základnou školou, aby od septembra začali svoje štúdium na
stredných, resp. stredných odborných školách.
Tí najúspešnejší v zbere
papiera mohli za odmenu stráviť deň na Termálnom kúpalisku Vincov les.
I v tomto roku sme navštívili Family-park v Rakúsku,
ktorý aj tento rok pripravil
nové prekvapenia pre návštevníkov. Žiaci sa tak ako ostatné roky dobre zabavili, síce
unavení z kolotočov, ale zato
s novými zážitkami sa vrátili
domov.
Žiaci našej školy vystúpili

Združenie rodičov pri ZŠ
s MŠ Sándora Petőfiho s VJM
aj na konci tohto školského
roka zorganizovalo Deň rodiny
pre žiakov, rodičov a priateľov
školy. Tento rok sme sa vybrali
trocha ďalej. 15. júna, v sobotu
nadránom vyrazili dva autobusy smerom k Balatonu. Najprv
sme navštívili zoologickú záhradu vo Veszpréme, kde na
deti čakalo okrem zvieratiek
a Dino parku aj zážitkové ihrisko Afrika Szavanna. Okrem
týchto atrakcií mohli deti robiť
vykopávky a vytesali i kostru
dinosaura, ktorá bola vyliata
do sadry. Poobede sme sa konečne mohli schladiť v príjem-

nej vode Balatonu. Na kúpalisku v Csopaku si každý našiel
pre seba tú najvhodnejšiu aktivitu. Tí starší a väčší si mohli
zajazdiť na vodnom bicykli,
zahrať vodné pólo, malých
čakala piesková pláž a detské
ihrisko. Napriek horúčave sme
strávili spolu opäť jeden príjemný deň. Vďaka združeniu
rodičov sa žiaci aj škôlkari
zúčastnili výletu bezplatne.
Ďakujeme Monike Méhešovej
za raňajky i všetkým, ktorí nás
akoukoľvek formou podporovali!
Mgr. Silvia Michaleková
predsedníčka ZR

6 PRÍSPEVKY

ŽS 4/2019

Oslava MDD

Relax na chate
Výbor SZZ Sládkovičovo
dňa 29.6.2019 pripravil pre
svojich členov a ich partnerov
v Poľovníckej chate vo Vincovom lese priateľské posedenie,
kde v družnej debate pri dobrom obede a občerstvení zotrvali od 1400 hod. do 1815 hod.
Ďakujem v mene výboru SZZ
všetkým za účasť, za prinesené
pečené sladkosti, nápoje, sponzorské príspevky, kuchárkam
za vynikajúci obed, vedeniu

31. mája 2019 deti v Sládkovičove oslávili svoj sviatok.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pre ne mesto
pripravilo program, ktorý ich
nielen rozveselil a rozospieval,
ale i roztancoval. Najprv boli
súčasťou Tajnej narodeninovej
oslavy myšky Minnie, ktorú
spolu s myšiakom Mickeym,
káčerom Donaldom a Daisy
pripravili. Deti sa spoločne
podieľali na príprave narodeninovej torty, balónových

Klubu Seniorov za poskytnutie
kuchynského inventáru, členom výboru za organizačné
zabezpečenie a prípravu akcie
a v neposlednom rade veľké
ĎAKUJEM patrí pánovi Alexandrovi Bendemu za nezištné
poskytnutie priestorov a inventáru poľovníckej chaty.
Všetkým veľká VĎAKA.
Ján Németh
predseda MO SZZ

ozdôb i prekvapenia pre Minie. Samotná oslava vyvrcholila spoločným spevom a
tancom. Potom zavítali medzi
deti Mimoni, s ktorými sa ešte
hodinu zabávali na Mimoňskej
tanečnej párty. Počas podujatia
nechýbalo fotenie s maskotmi,
rozdávanie sladkostí i balónov
pre všetky deti, čo dotvorilo
slávnostnú atmosféru tohto
sviatku.
Zuzana Červenková

Zo života klientov DSS pre dospelých Košúty
Domov sociálnych služieb
pre dospelých Košúty zažil
jedinečný a neopakovateľný deň, keď naša prijímateľka sociálnej služby pani Ida
Szalaiová, rodáčka z Košút
oslávila 90. narodeniny. Vychádzajúc z myšlienky - každá žena chce byť pekná, chce
sa páčiť, zorganizovalo naše
zariadenie „skrášľovací deň“.
Dňa 11. apríla 2019 zavítali v
dopoludňajších hodinách do
nášho zariadenia kaderníčky
- študentky Strednej odbornej
školy zo Šale aj so svojou pani
majsterkou, aby našim obyvateľom pred nastávajúcimi Veľkonočnými sviatkami upravili
vlasy i vyčarili nové účesy.
Dňa 10. apríla 2019 v dopoludňajších hodinách PSS DSS
Košúty prišli potešiť deti z
miestnej materskej školy. Návšteva to bola veľmi milá, deti
vystúpili a spríjemnili nám deň
so svojím kultúrnym programom, ktorý bol tematicky zameraný na jeden z najarchaickejších zvykov – vynášania a

pálenia Moreny. Tento zvyk
má korene v predkresťanskom
období.
V sobotu, dňa 13. apríla
2019 v popoludňajších hodinách zavítal Divadelný súbor
Platan z Trávnice, okres Nové
Zámky. Zanietení ochotníci nám predviedli divadelné
predstavenie – satirickú komédiu v troch dejstvách s názvom
„Puknutý mliečnik“.
Dňa 12. apríla 2019 sme sa
zúčastnili skvelej akcie v domove dôchodcov v neďalekej
obci Dolné Saliby. Tento domov dôchodcov okrem toho,
že oslávil 15. výročie založenia, usporiadal aj predajné
veľkonočné trhy, kde svoje
výrobky prezentovali okolité
zariadenia.
Dňa 16. apríla 2019 sme
sa zúčastnili tradičnej akcie
– Veľkonočných trhov, ktoré organizuje VÚC v Trnave.
Keďže tento rok nám počasie
výnimočne prialo, akcia sa konala na parkovisku pri budove
úradu VÚC.

Dňa 29. apríla 2019 sme
privítali veľmi špeciálnu návštevu. So svojím predstavením
nás prišli potešiť Clowndoctors – zdravotní klauni.
Dňa 15. mája 2019 deti
z miestnej základnej školy
s vyučovacím jazykom maďarským vystúpili s pekným
programom pri príležitosti
Dňa matiek.
Dňa 23. mája 2019 naši
klienti vystúpili s hudobným
programom v Rehabilitačnom
zariadení pre mentálne postihnutých v maďarskom meste
Tatabánya.
V piatok dňa 31.5. 2019
zavítali k nám členovia tímu
Rescue Slovakia, ktorí sa venujú výcviku záchranárskych
psov.
Dňa 28.5. 2019 hudobná
skupina Magnólia Trio z Veľkých Úľan predviedlo operetné melódie.

Národný projekt Deinštitualizácia ZSS
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty
bol vybraný do prvého cyklu
podpory v Národnom projekte Deinštitualizácia zariadení
sociálnych služieb - Podpora
transformačných tímov. Podpísaním zmluvy a zapojením
sa do tohto projektu je účasť
našich zamestnancov a obyvateľov pre nás veľkým záväzkom. V prvom procese Rada
pre poradenstvo v sociálnej
práci v spolupráci s ostatnými
zainteresovanými partnermi
tohto projektu (SUPZ, CEDA
a RPSP) začali vzdelávanie,
supervíziu, hodnotenia a konzultácie s našimi vybranými
zamestnancami. Realizácia je
rozvrhnutá na dva roky, pričom
už prvé stretnutie sa uskutočnilo 10.-11. júna v priestoroch
nášho zariadenia pod vedením
pani Mgr. Lýdie Brichtovej
PhD., čo nás veľmi tešilo.
PhDr. Lívia Katona, PhD.
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Ako nás starosloviensky
Otčenáš obohatil

Deň Csemadoku

13. júla 2019 sa konal pred
Inovatechom Deň Csemadoku,
ktorý zorganizovala miestna organizácia. V kultúrnom
programe okrem pozvaných
hostí vystúpil i domáci detský citarový súbor Diócska
pod vedením Mariana Soltóa.
Hosťujúci Folklórny súbor
Pozsony z Bratislavy sprevádzala ľudová hudobná skupina Mateja Szabóa rodáka z

nášho mesta. Žiaľ, tak ako v
predchádzajúcich rokoch, ani
tento rok neprialo organizátorom počasie a vynikajúci kultúrny program prekazil dážď
a chladné počasie. Ku koncu
zostali už iba tí najskalnejší,
ktorí si mohli vychutnať časť z
krásneho programu Tanečného
súboru Pozsony pod názvom
„Karpaty”. Ďakujeme!
Mária Szabóová

Keď sme starosloviensky
Otčenáš zaradili do repertoáru
nášho Ekumenického speváckeho zboru v Sládkovičove,
vyskytli sa otázky správnej
výslovnosti. Odpovede nám
ochotne zodpovedal najpovolanejší v tejto problematike,
Prof. Peter Žeňuch (vedec, slavista). Pán Profesor dokonca
prišiel k nám do Sládkovičova, aby nás previedol témami
staroslovienčiny. Vďaka nemu
sme v júni účinkovali na pre-

Tiež sme sa mohli v bežnom
živote presvedčiť, že veda je
pre nás dôležitá. Je dobré, aby
sme spoznávali históriu nášho
jazyka a je dobré, ak vieme
viac, než len to, čo sa zmestilo
do osnov našich škôl. Dôležité je, aby sme svoje korene
poznali a tieto poznatky odovzdávali ďalej svojim deťom.
K téme staroslovienčiny sa
viaže ešte jedna udalosť v našom meste. Dňa 28.7. 2019
sa v rím.-kat kostole Nane-

zentácii vedeckých publikácií
SAV v Bulharskom inštitúte
v Bratislave. Pozvanie sme dostali aj na ekumenickú slávnosť
ku sviatku Sv. Cyrila a Metoda
do Zálesia, kde sme sprevádzali liturgiu a predniesli malý
koncert s piesňami v staroslovienskom jazyku. Zaznela aj pieseň Aká si mi krásna
od Eugena Suchoňa. Poctivé
štúdium staroslovienskeho Otčenáša nás všetkých obohatilo
a utvrdilo v tom, že ekumenizmus v praxi naozaj funguje.

bovzatia Panny Márie slávila
Glagolská omša. Viedol ju
vdp. D. Dúbravický a spevom
ju sprevádzali hostia z Ukrajiny a Bulharska. Aj tu sme
teda mohli počuť krásu staroslovienčiny a zo slov kazateľa sa dozvedieť niečo nové
o prvých nasledovateľoch
Cyrila a Metoda, predovšetkým sv. Gorazda, ktorý pochádza z neďalekého Močenku.
Martina Kajanová

Prihláška na stretnutie seniorov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sociálna a bytová komisia pri MZ usporiada tradičné stretnutie seniorov
v sobotu 5. októbra 2019 o 15.00 hod. v jedálni vysokej školy na Richterovej ulici.
Prihlásiť sa môžu občania Sládkovičova, ktorí v roku 2019 dovŕšia vek 70 rokov a starší. Vyplnenú prihlášku treba
odovzdať na recepcii Inovatechu alebo na Mestskom úrade v Sládkovičove do 27. septembra 2019.

PRIHLÁŠKA
meno.........................................................................................., narodený (á)......................................
bytom........................................................................................., podpis...............................................
Týmto sa prihlasujem na stretnutie so seniormi nášho mesta, ktoré sa uskutoční 5. októbra 2019.
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Návšteva potomka jedného zo zakladateľov diószegského cukrovaru
Na OZ Ponvagli sa obrátila
pani Eva Holpfer, historička
Židovskej náboženskej obce
vo Viedni s prosbou o zorganizovanie návštevy pána Michaela Eberstadta z USA, ktorého
prapradedom bol Ignat Edler
von Kuffner (1822–1882),
jeden z piatich zakladateľov
Diószegher Zuckerfabrik von
Kuffner & Gutmann Wien.
Tento významný židovský
podnikateľ mal vnučku Veru,
ktorá emigrovala do USA, kde
sa vydala za Waltera Eberstadta a práve ich syn pricestoval
na návštevu Sládkovičova, kde
sa chcel dozvedieť o pôsobení
Kuffnerovcov v našom meste.

V spolupráci s pani Máriou
Vargovou a Jánom Kováčom
sme pre Michaela, jeho manželku Ninu a pani Evu Holpfer
pripravili prehliadku pamiatok od kaštieľa, cez cukrovar,
mlyn až po židovský cintorín.
Boli prekvapení informáciami
o rozsiahlosti a pokrokovosti

celého kuffnerovského hospodárskeho komplexu, lebo
doteraz poznali iba informácie
z Viedne a Břeclavy.
Michael nám rozprával o
svojej mamičke, ktorá často
spomínala na strýka Raoula
Kuffnera. Na jeho počesť pripravovala „podivný“ zákusok,
ktorý sme identifikovali ako
Šomlói halušky. Prekvapilo
ho, keď pre nich pracovníci
hotela Tevel pohotovo pripravili túto lahôdku. Michaelovi
chutila viac ako od mamičky,
ktorá údajne nebola najlepšia
kuchárka. Spomínal aj svojho
otca, ktorý pochádzal z nemeckej židovskej bankárskej
rodiny a vždy považoval svoj
pôvod za lepší, ako pôvod jeho
manželky. V kontexte informácií o podnikateľských aktivitách Kuffnerovcov vo Viedni,
Břeclavi, Budapešti a Diószegu, by toto svoje presvedčenie
rozhodne musel prehodnotiť.
Keďže naši hostia boli veľmi vzdelaní a dobre vychovaní
ľudia, nijako nekomentovali
zchátralosť niektorých objektov, dokazujúcu všeobecnú
neúctu k histórii mesta, ktorej
zakladateľmi boli jeho predkovia. Američania vzorne opatrujú historické budovy, obdivujú
a ctia si významné osobnosti
a preto ich prekvapilo, ako vyzerá mauzóleum, v ktorom bol
pochovaný barón Karl Kuffner
de Diószegh, jeho kaštieľ alebo kasáreň. Na druhej strane

obdivovali krásne zachovalú
administratívnu budovu cukrovaru, malý kaštieľ či Pfefferovu vilu. Jednoducho povedané:
„U nás už lepšie bolo.“ Eberstadtovcov neohúrime kanalizáciou, novým stavebným obvodom, ani kúpaliskom, hoci
pre nás sú to dôležité veci. To
všetko majú pravdepodobne
lepšie ako my, ale takú úžasnú
históriu, ako má naše mesto,
nemajú. Nechápali, prečo to
nevyužijeme na propagáciu
a rozvoj mesta.
Ich návšteva bola tá super
akcia, z ktorej si všetci odniesli tie najkrajšie zážitky.
Vďaka mojim dcéram, ktoré sa
postarali o pohostenie a hlavne
o komunikáciu v angličtine,
boli naši hostia mimoriadne
spokojní. Darovali sme im
všetky publikácie, ktoré sme
za posledné roky vydali a prisľúbili sme si ďalšiu spoluprácu. Neboli to prázdne sľuby,

lebo Michael nám obratom
poslal kópiu veľkého albumu
historických fotografií cukrovaru a hospodárskych dvorov,
ktoré do USA priniesli jeho
predkovia. Ide o doposiaľ neznáme fotografie z obdobia
prvej republiky, ktoré sú pre
nás zdrojom nových informácií. Pani Eva Holpfer nás zasa
pozvala do Kuffnerovského
observatória vo Viedni, kde sa
určite nájdu ďalšie zaujímavé
dokumenty aj o diószegských
Kuffnerovcoch.
Eva Sudová a Lórant Talamon

Výstavy vo Vysokej škole Danubius
V budove VŠ Danubius na
Richterovej ulici vznikla malá
výstavná sieň, kde sa v tomto
roku konali už dve výstavy.
Na prvej výstave predstavil
svoju sochársku a medailérsku tvorbu významný slovenský sochár Marián Polonský
a na druhej výstave si diváci
mohli pozrieť ukážky z bohatej tvorby miestneho ľudového

rezbára Ladislava Kloknera.
Vernisáže týchto výstav boli
milými stretnutiami zaujímavých osobností z umeleckej
i akademickej oblasti.
Touto aktivitou chce vedenie VŠ Danubius priniesť na
pôdu školy aj umelecké aktivity, hoci sa tieto obory na škole
neštudujú.
Eva Sudová

Záväzná prihláška na slávnostné stretnutie jubilantov

--------------------------------------------------------------------------------------ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na slávnostné stretnutie 50 a 60-ročných jubilantov, ktoré sa uskutoční dňa 12.10.2019 o 18.00 hod.

Podpísaný jubilant, podpísaná jubilantka _______________________________________________
týmto sa záväzne prihlasujem -na slávnostné stretnutie 50 a 60-ročných jubilantov
-na spoločenské posedenie pri hudbe s večerou.
Súčasne záväzne prihlasujem svojho partnera / partnerku/ _____________________________________
Na spoločenské posedenie pri hudbe s večerou je vstupné 10,- € na osobu,
ktoré uhrádzam pri odovzdaní tejto prihlášky.
Záväznú prihlášku spolu so vstupným prosíme doručiť na Mestský úrad v Sládkovičove č.dv.10,
najneskôr do 2. októbra 2019.
Informácie na tel.č.0317842490, email: edita.kyselova@sladkovicovo.sk
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Detské rybárske preteky 2019 - Vincov les
3. miesto Tomáško HRDLICA
– 60 bodov
Deti do 10 rokov:
1. miesto Viktor BUKOVSKÝ
– 191 bodov
2. miesto Adam KONUŠIAK
– 148 bodov
3. miesto Tomáš BILICKY136 bodov

Dňa 29.6. 2019 zorganizovala Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
v Sládkovičove tradičné detské rybárske preteky na štrkovisku Vincov les. Celkovo sa
prezentovalo 26 detí vo veku
od 3 do 15 rokov, ktoré čakal
2,5 hodinový rybársky pretek.
Každé jedno dieťa dostalo už
pri prezentácii nejaký menší
rybársky darček. Spôsob lovu
bol určený na lov na plávanú
– bič do dĺžky 6 metrov. Bodovanie bolo 1 cm dĺžky ryby
= 1 bod. Pre deti ako aj pre ro-

dičov zabezpečil výbor Miestnej organizácie Slovenského
rybárskeho zväzu v Sládkovičove občerstvenie v podobe
varených párkov a malinovky.
O 11.30 h boli preteky
ukončené. Po zrátaní bodov
boli vyhlásení víťazi, pričom
každé jedno dieťa získalo nejakú cenu.
Deti do 6 rokov:
1. miesto Ninka LAŠŠÚ - 857
bodov
2. miesto Nelka HRDLICOVÁ – 79 bodov

Deti do 15 rokov:
1. miesto Peter Chrenko ml. –
738 bodov
2. miesto Daniel KRIŽAN –
510 bodov
3. miesto Dávid VLČEK –
395 bodov
Absolútnym víťazom a
teda najviac bodov spomedzi
všetkých zúčastnených detí
dosiahla Ninka LAŠŠU, ktorej patrí ešte raz veľká gratulácia.
Pozitívnym konštatovaním
je, že počet detí oproti vlaňajšiemu roku stúpol a dúfame, že
v nasledujúcich rokoch záujem
detí ešte porastie.
Všetky informácie, aktuality ako aj výsledky si môžu
záujemcovia pozrieť na internetovej stránke www.srzslad-

kovicovo.sk.
Na záver patrí veľké poďakovanie sponzorom a spolupracovníkom Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho
zväzu v Sládkovičove, ktorými sú: p. František Vagyovský
-VAĎO – veľkoobchod s rybárskymi potrebami – Nové
Zámky, p. BARTALOS Peter
– rybárske potreby Fishmaster Galanta, p. Jozef VÍGH –
rybárske potreby u JOCIHO
Galanta, p. Karol Ostrožanský zo Sládkovičova, p. Daniel Križan, súrodenci Marián
a Anton KOLENOVCI, firma
RYPOMIX – rybárske návnady.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o organizáciu
a hladký priebeh pretekov.
Samozrejme
najväčšia
vďaka patrí rodičom, ktorí
vedú deti k pobytu v prírode
a tým aj k rybolovu.
Na záver sa patrí zaželať
PETROV ZDAR a o rok dovidenia....
Za výbor MO SRZ
Sládkovičovo
Mgr. Peter Chrenko, tajomník

Do práce na bicykli aj v Sládkovičove
Počas celého mája prebiehala na Slovensku súťaž Do
práce na bicykli, ktorá podporuje nemotorovú, predovšetkým cyklistickú dopravu v
meste. Tohto roku sa do súťaže
zapojilo aj mesto Sládkovičovo, aby podporilo túto ekologickú formu dopravy. Koordinátorom za mesto Sládkovičovo bola pani učiteľka Silvia
Prelovská zo Základnej školy
K. Kuffnera, za čo jej patrí
veľká vďaka. V piatok 21. júna
sme počas Sládkovičovských
kultúrnych dní túto súťaž vyhodnotili a ocenili víťazov.
Kategórie:
Tímy podľa počtu km:
1. miesto - Sladko 1 z firmy
Bekaert (309 km),
2. miesto - Boľavé riťky z firmy Bekaert (304 km)
3. miesto - Síl máme asi dosť
zo ZŠ K. Kuffnera (293 km).

Tímy podľa počtu jázd:
1. miesto - Dram zo ZŠ K.
Kuffnera (88 jázd),
2. miesto - Inovatech z Mestského úradu Sládkovičovo (87
jázd)
3. miesto - Duo zo Spojenej
špeciálnej a praktickej školy
(85 jázd).
Jednotlivci podľa počtu km:
1. miesto - Ondrej Frnčík z
tímu Boľavé riťky (304 km)
2. miesto - Gabriel Józsa z
tímu Sladko 1 (167 km)
3. miesto - Silvia Prelovská
(koordinátorka) z tímu Síl
máme asi dosť (134 km), ktorá
sa 3. miesta vzdala v prospech
ďalšieho v poradí, ktorým sa
stal Patrik Kamenár z tímu
Tourist club (104 km).
Zamestnávateľom s najväčším počtom zaregistrovaných tímov sa stala Základná
škola Karola Kuffnera, ktorá

mala v súťaži 5 tímov.
Mimoriadnu cenu - bicykel od firmy Fekollini získala
Adriana Slováková za najväčší
počet jázd, ktorá počas upršaného mája absolvovala 43
jázd.
Ocenili sme aj tím s najmlad-

šími účastníkmi, bol ním tím
5 chasers. A aby neoceneným
účastníkom nebolo ľúto, že nevyhrali, vyžrebovali sme ešte
ďalších 8, ktorí získali pekné ceny. Ďakujeme všetkým
sponzorom za hodnotné ceny.
Víťazom gratulujeme!
Zuzana Červenková
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Vyhodnotenie súťaží prebiehajúcich počas Sládkovičovských kultúrnych dní
Súťaž vo varení kotlíkových špecialít
Neoddeliteľnou súčasťou
Sládkovičovských kultúrnych
dní je súťaž vo varení kotlíkových špecialít, do ktorej sa
v tomto roku zapojilo 6 družstiev. Prebiehala v sobotu 22.6.
od 13.00 hod. pod dohľadom
poroty, ktorá zodpovedne vyhodnotila kvalitu uvarených
kotlíkových špecialít a zostavila poradie družstiev. Po kultúrnom programe detí materských
a základných škôl poslankyňa
Mgr. Edita Katonová v mene
poroty vyhodnotila súťaž, v
ktorej boli všetky zúčastnené
družstvá odmenené.

1. miesto - družstvo z Ivančíc,
2. miesto - družstvo z Gerendášu
3. miesto - družstvo z Klubu
seniorov v Sládkovičove.
Srdečne gratulujeme.
Ceny do súťaže venovali: primátor mesta Ing. Anton
Szabó, Mesto Sládkovičovo,
Mesto Ivačice, Technické služby Sládkovičovo, Ing. Boris
Brunner, František Ruman, AZ
Rišňovský-Halász, za čo im
patrí veľká vďaka.
Súťaž o najlepší orechový koláč

počas Sládkovičovských kultúrnych dní prihlásilo 29 súťažiacich so svojimi dobrotami,
ktoré priniesli do Inovatechu.
Štvorčlenná porota hodnotila
chuť, vzhľad a originalitu. Po
zrátaní pridelených bodov zostavila poradie. Predsedníčka
poroty Edita Kyselová súťaž
po kultúrnom programe vyhodnotila. Ocenených bolo 8
súťažiacich.
1. miesto - Adriana Ágh Jánošíková
2. miesto - Helena Némethová
3. miesto - Ilona Valentová
4. miesto - Libiena Kubíková

5. miesto - Martina Slahučková
6. miesto - Mária Gáspárová
7. miesto - Kristóf Szőcs
8. miesto - Mária Javorová
Srdečne gratulujeme.
Ceny pre súťažiacich venovali: primátor mesta Ing.
Anton Szabó, Mesto Sládkovičovo, Agáta Zelinková, Koloman Hrdlica, Technické služby
Sládkovičovo, Pizza&More,
Virema trade a František Ruman, za či im patrí veľká vďaka.
Zuzana Červenková

V tomto roku sa do súťaže

Spoločenská kronika k 7. 8. 2019
Navždy nás opustili
Ružena Mihályová /76/ 23.6.2019,
Eva Farkašová /61/ 24.6.2019,
Magdaléna Jonásová /83/14.7.2019,
Kateřina Klimtová /44/ 24.7.2019,
Anna Matlohová /87/ 29.7.2019,

Štefan Javor /65/ - 3.8.2019,
Pavel Kováč /58/ - 3.8.2019
Bývalí občania:
Mária Bangová, rod. Linková
/66/ - 19.6.2019
Alžbeta Grossmanová /76/ 1.7.2019
Viera Dömötörová /55/ 3.7.2019

Výzva na splnenie daňovej povinnosti
Mesto Sládkovičovo
vyzýva všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ neuhradili
miestne dane - daň z nehnuteľnosti, daň za psa,
daň za ubytovanie a miestny poplatok
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2019
a predchádzajúce roky,
aby si túto povinnosť splnili.
Uzávierka budúceho čísla je 30.9.2019. 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 1339-9330, EV 3995/10, vydáva mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329,
925 21 Sládkovičovo, IČO: 00306177, dátum vydania č. 4/2019: 22.8.2019
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
Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom
oznamuje všetkým priateľom a známym, že
3. júla 2019 vo veku nedožitých 55 rokov nás
navždy opustila bývala občianka nášho mesta
Vierka Dömötörová.
Prosíme, venujte jej tichú spomienku.
Svokrovci a ostatná rodina.
S úctou a láskou spomíname na milovaného
manžela, otca, dedka a pradedka
Viktora Slivu, ktorý nás 11. júla 2002
navždy opustil. Jeho pamiatku si v srdci navždy
zachováme. Smútiaca rodina
S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme,
že nás dňa 24. júla 2019 navždy opustila naša
drahá Kateřina Klimtová.
Ďakujeme všetkým, ktorí ju odprevadili na
poslednej ceste. Smútiaca rodina
Ten tiahly bôľ, čo spod viol jesene znie,
vhrúžil ma v tmy.
Ožívam sny na dávne dni a zaslzím.
S láskou a úctou spomíname na nášho
drahého manžela, otca, dedka a pradedka
Jána Ďuríka, ktorého srdce navždy dotĺklo
pred piatimi rokmi 27. júla 2014.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Manželka, synovia, dcéra, vnúčence,
pravnúčence - celá veľká rodina, ktorú mal tak
rád.
13. august sa márne blysne,
nezahreje srdce spomienkový jas.
Hrot bôľu doňho iba hlbšie vtisne,
smútok a žiaľ ostal v nás.
Do roka a do dňa 13. augusta nás navždy
opustili naši drahí rodičia
Magdaléna a Jozef Katonovci a my si
pripomíname už 11. a 10. výročie od ich úmrtia.
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
Syn Alexander a Tibor s rodinami.
Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechal všetkých a všetko, čo si mal rád.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
v našich srdciach budeš navždy žiť.
So smútkom v srdci sme si dňa 13.augusta
2019 pripomenuli 10. výročie, čo nás navždy
opustil náš milovaný Tibor Fehér.
S láskou a úctou spomínajú manželka,
synovia, nevesty a vnúčatá Vivien a Adam. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
So zármutkom v srdci si pripomíname
5. výročie úmrtia Petra Kurtánskeho, ktorý nás
navždy opustil 19. augusta 2014.
S úctou spomína dcéra a syn s rodinou.

Ťažko sa nám s tebou lúčilo,
ťažko je nám bez teba žiť,
láska však smrťou nekončí,
v srdciach nám navždy zostaneš žiť.
Dňa 14. augusta uplynuli 2 roky, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, svokor, dedko,
švagor, brat a strýko Zoltán Papp.
Spomienka na teba nikdy nevymizne zo
sŕdc tých, ktorí ťa milovali. S úctou spomínajú
manželka Rózsi, dcéra, zať, syn, nevesta a vnúčatá
Rebeka a Alex.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu s
nami tichú spomienku.
Žiarila z teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 22. augusta 2019 uplynú štyri roky, čo nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec a brat
Róbert Botló. S láskou spomína smútiaca
rodina.
25. augusta by sa dožila 90 rokov, ale už 12
rokov musíme žiť bez jej lásky.
Čas plynie, ale spomienka na našu milovanú
mamičku Gizelu Víghovú, rodenú Kovácsovú
navždy v našich srdciach zostane.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku. Dcéra Edita, syn
Karol a dcéra Rozália s rodinami.
Dňa 26. augusta 2019 si pripomíname
1. výročie úmrtia nášho drahého Štefana Mega.
Venujme mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina
Dňa 28.augusta 2019 si pripomíname
2. výročie úmrtia našej drahej manželky,
matky, babky a prababky
Heleny (Drahušky) Čambálovej.
S  láskou a s úctou spomína manžel, dcéry
s rodinami a vnučka s rodinou .
Odišla si tíško, niet Ťa medzi nami, v našich
srdciach žiješ spomienkami.
Dňa 10. septembra 2019 uplynie rok, čo nás
nečakane opustil milovaný
Ladislav Szkladányi vo veku 67 rokov.
Nikdy nezabudneme. Manželka Alenka, syn Ivko a
smútiaca rodina.
Len ten, kto stratil, koho mal rád
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 11. septembra 2019 si pripomenieme
1. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca,
dedka a brata Jána Németha.
S láskou a úctou spomína manželka, synovia s
rodinami a súrodenci.
Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ spomienkami.

XXII. Sládkovičovské kultúrne dni
Máme za sebou 22. ročník Sládkovičovských kultúrnych dní, počas ktorých sme opäť
v Sládkovičove privítali hostí z družobných
miest - maďarského Csorvásu a českých Ivančíc, tiež hostí z Gerendásu, aby s nami spoločne strávili čas, či už pri varení kotlíkových
špecialít alebo počas kultúrneho programu. V
piatkovom programe nám hneď po úvodnom
príhovore primátora mesta Antona Szabóa
predviedli svoj talent žiaci Základnej umeleckej školy v Sládkovičove. Zo zábavného
detského predstavenia, maľovania na tvár a
fotenia s maskotmi sa tešili všetky deti vďaka finančnej podpore firiem Rovami a Netky.
sk. Počas celého večera bol deťom k dispozícii
skákací hrad, ktorý zabezpečil poslanec Pavol
Bartaloš. Kým sme privítali na pódiu prvého
vzácneho hosťa, členovia Klubu seniorov nám
spríjemnili čas svojím spevom. Nestárnuce
hity nám prišla zaspievať Marcela Laiferová,
čo ocenili hlavne tí skôr narodení. Z Maďarska
k nám zavítala hudobná skupina KFT a o zábavu počas zvyšku večera sa postarala hudobná
skupina Nostalgia Music.
V sobotu 22. júna sme pokračovali druhým
dňom Sládkovičovských kultúrnych dní, ktoré
mesto Sládkovičovo zorganizovalo s finančnou podporou Trnavského samosprávneho
kraja a firmy Bekaert. Od 13.00 hod. prebiehala súťaž vo varení kotlíkových špecialít a súťaž o najlepší orechový koláč, počas ktorých
nás poctil svojou návštevou predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.
O 17.00 hod. sa nám v prvej časti kultúrneho
programu predviedli deti zo sládkovičovských
materských škôl, ktoré si pre nás pod vedením svojich pani učiteliek pripravili krásny
program. Potom sme na pódiu privítali podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja
Józsefa Berényiho, zástupcu primátora mesta
Csorvás Andrása Dohányosa a primátora nášho mesta Antona Szabóa, ktorí všetkých prítomných pozdravili a vyjadrili potešenie, že
sa mohli zúčastniť Sládkovičovských kultúrnych dní a pozrieť si kultúrny program, ktorý
zabezpečilo mesto Sládkovičovo. Druhá časť
programu patrila žiakom sládkovičovských
základných škôl, v ktorej sa tancovalo, spievalo i hralo na hudobných nástrojoch. Pred
večerným kultúrnym programom sme vyhodnotili súťaž vo varení kotlíkových špecialít i
súťaž o najlepší orechový koláč. A večer už
nič nebránilo prítomným v tom, aby si spolu s
účinkujúcimi zaspievali a zatancovali. Najprv
to bola swingová hudobná skupina Golddies,
potom prišla na scénu Mafia Corner a zábava
vyvrcholila so Zuzanou Szpevár a skupinou
Piknik. Slovom nás počas oboch dní sprevádzali moderátori Silvia Michaleková a Ervin
Červenka. Ďakujeme účinkujúcim za bohatý
program, všetkým sponzorom za venované
ceny, technickým službám a organizačnému
tímu za hladký priebeh podujatia.
Zuzana Červenková

XXII. Diószegi Kulturális Napok
Már magunk mögött tudhatjuk a Diószegi
Kulturális Napok 22. évfolyamát, melynek során Diószegen üdvözölhettük a partnertelepüléseinkről – a magyar Csorvás, és a cseh Ivančice, valamint a Gerendásról érkező vendégeket,
hogy együtt eltölthessünk pár kellemes órát,
akár a bográcsos ételek főzése vagy a kultúrműsor során. A pénteki műsorban Szabó Antal
polgármester köszöntőjét követően a Diószegi
Művészeti Alapiskola tanulói mutatkoztak be.
A szórakoztató gyerekprogramnak, az arcfestésnek és a kabalákkal való fényképezkedésnek minden gyerek örült. Mindez a Rovami
és a Netky.sk támogatásának köszönhetően
valósult meg. Az egész est folyamán Pavol
Bartaloš képviselőnek köszönhetően, a gyerekek az ugrálóvárban szórakozhattak. Amíg az
első fellépő vendégre vártunk, a Szenior Klub
tagjai énekkel szórakoztatták a jelenlévőket.
A régi slágerek Marcela Laiferová által hangzottak el, aminek elsősorban a korábban születettek örültek. Magyarországról a KFT zenekar látogatott el hozzánk, az est további részében pedig a szórakozásról a Nostalgia Music
zenekar gondoskodott.
Június 22-én – szombaton – a második
nap-pal folytatódtak a Diószegi Kulturális
Napok, melyet Diószeg Város a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat és a Bekaert cég
anyagi támogatásának köszönhetően szervezett meg.
13.00 órától a bográcsban főtt ételek versenye, illetve a legjobb diós kalács címért folyó
verseny kezdődött, melyek során megtisztelt
látogatásával minket a Nagyszombati Kerületi
Önkormányzat elnöke, Jozef Viskupič. 17.00
órától a kultúrműsor első részében a diószegi
óvodások léptek fel, akik az óvónők vezetése
alatt nívós műsort mutattak be. Ezt követően
a színpadon köszönthettük a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat alelnökét Berényi
Józsefet, valamint Csorvás város alpolgármesterét – Dohányos Andrást –, és városunk polgármesterét, akik köszöntötték az egybegyűlteket, és örömüket fejezték ki afelett, hogy
részt vehetnek a Diószegi Kulturális Napokon,
és megtekinthetik a város által szervezett kultúrműsorokat. A műsor második része, melyben táncoltak, énekeltek és hangszereken is
játszottak, a diószegi alapiskoláké volt. Az esti
műsor előtt került sor a bográcsban főtt ételek,
illetve a legjobb dióskalács-verseny kiér- tékelésére. Ezt követően már semmi sem állt az
útjában annak, hogy a fellépőkkel együtt a nézők is táncoljanak. Először a Golddies Szwingatlanügynökség, majd a Mafia Corner zenekar lépett színpadra, a későbbi szórakozásról pedig Zuzana Szpevár és a Piknik zenekar
gondoskodott. A két nap folyamán Michalek
Silvia és Ervín Červenka voltak a műsorvezetők. Köszönjük a fellépőknek a gazdag
műsort, a támogatóknak a díjakat, a technikai szolgáltatónak és a szervezőbizottságnak
a rendezvény gördülékeny lebonyolítását.
Zuzana Červenková
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Megemlékezések
A gyászoló család mély fájdalommal tudatja
a barátokkal és ismerősökkel, hogy 2019. július
3-án, 55. életévében örökre itt hagyott bennünket
városunk volt lakosa, Vierka Dömötörová.
Kérjük, szenteljenek emlékének egy néma
pillanatot. Apósáék és a gyászoló család
Tisztelettel és szeretettel emlékezünk
a szeretett férjre, édesapára, nagyapára és
dédapára Sliva Viktorra, aki 2002. július 11-én
örökre itt hagyott bennünket.
Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.
A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy 2019. július 24-én
örökre itt hagyott minket szerettünk,
Kateřina Klimtová.
Köszönjük mindazoknak, akik elkísérték őt
utolsó útján. A gyászoló család
„Minden elmúlik, mint az álom,
Elröpül, mint a vándormadár,
Csak az emlék marad meg a szívben,
Halványan, mint a holdsugár.”

(Friedrich Schiller)

Szeretettel és tisztelettel emlékezünk
a szeretett férjre, édesapára, nagyapára és
dédnagyapára Ján Ďuríkra, akinek öt évvel
ezelőtt, 2014. július 27-én, dobbant utoljára a
szíve. Azok, akik ismerték, kérjük, szenteljenek
emlékének egy néma pillanatot. Felesége, fiai,
lánya, unokái és dédunokái – az egész nagy
család, amit annyira szeretett.

„Nem múlnak el ők, akik szívünkben élnek, hiába
szállnak álmok, árnyak, évek.”

(Juhász Gyula)

Napra pontosan, augusztus 13-án hagytak
minket itt örökre drága szüleink,
Katona Magdolna és József.
Édesanyánk 11, édesapánk 10 évvel ezelőtt.
Köszönjük mindenkinek a csendes
emlékezést.
Fiaik Sándor és Tibor családjukkal

A fájdalomtól megtörten, csendben elaludtál,
itt hagytál minket, és mindet, amit szerettél.
Csendes emlékezéssel járunk sírodhoz,
hogy a gyertyák fényénél emlékezzünk rád.
A sors nem engedte, hogy tovább velünk maradj,
de szívünkben örökké élni fogsz.
Fájó szívvel emlékeztünk meg 2019.
augusztus 13-án Fehér Tiborról, halálának 10.
évfordulóján.
Szeretettel és tisztelettel gondolnak rá
felesége, fiai, menyei és unokái: Vivien és Adam.
Akik, ismerték, kérjük, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot.
Fájó szívvel emlékezünk halálának 5.
évfordulóján, Peter Kurtánskyra, aki 2014.
augusztus 19-én hagyott itt bennünket örökre.
Tisztelettel emlékezik lánya és fia
családjukkal.

Betegségben elfáradt, megpihenni tért.
Fájdalmas szívünk örök lángban ég.
Mély fájdalommal és megtört szívvel
emlékezünk halálának 2. évfordulóján a szerető
férjre, édesapára, apósra, nagyapára, sógorra,
testvérre, nagybácsira, Papp Zoltánra, aki 2017.
augusztus 14-én örökre itt hagyott minket.
Fájó szívvel emlékét örökké megőrzik felesége
Rózsi, lánya, veje, fia, menye, unokái Rebeka és
Alex. Akik ismerték és szerették, szenteljenek
emlékének egy néma pillanatot.
Csillag volt, mert szívből szeretett,
s mi is úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké ott marad.
2019. augusztus 22-én lesz négy éve, hogy
örökre itt hagyott bennünket a szerető férj, édesapa
és testvér, Botló Róbert.
Szeretettel emlékezik a gyászoló család.
Augusztus 25-én lenne 90 éves, de már 12 éve
az ő szeretete nélkül élünk.
Az idő múlik, de szeretett édesanyánk
Víghné szül. Kovács Gizella emléke örökké
szívünkben marad. Azok, akik ismerték és
szerették, szenteljenek velünk egyött emlékének
egy csendes pillanatot.
Lánya Edit, fia Károly és lánya Rozália
családjukkal
2019. augusztus 26-án, halálának első
évfordulóján szerettünkre,
Megó Istvánra emlékezünk.
Szenteljünk emlékének egy néma pillanatot.
A gyászoló család
2019. augusztus 28-án a szeretett feleségre,
édesanyára, nagymamára és dédnagymamára.
Helena (Drahuška) Čambálovára
emlékezünk, halálának 2. évfordulóján.
Szeretettel és tisztelettel emlékeznek férje,
lányai családjukkal és unokája családjával.
Csendesen elmentél, de emléked szívünkben
tovább él.
2019. szeptember 10-én lesz egy éve, hogy
67 éves korában, váratlanul itt hagyott minket
szerettünk Szkladányi László.
Soha nem feledi őt felesége Alenka, fia Ivko és
a gyászoló család
Csak az, aki elvesztette akit szeretetett,
érti meg, mi a bánat és a fájdalom.
2019. szeptember 11-én, halálának első
évfordulóján a szeretett férjre, édesapára,
nagyapára és testvérre, Ján Némethre
emlékezünk. Szeretettel és tisztelettel emlékezik
felesége, fiai családjukkal és testvérei
Csendesen elmentél, és nem vagy köztünk már,
de az emlékek által ma is szívünkben élsz.
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A Diószegi Kulturális Napok alatt zajló versenyek kiértékelése
Bográcsban főtt ételek
versenye
A Diószegi Kulturális
Napok egyik állandó kísérőrendezvénye a bográcsban
főtt ételek versenye, melybe ebben az évben 6 csapat
kapcsolódott be. A versenyre
június 22-én, 13 órától került
sor a zsűri felügyelete mellett,
aki felelősségteljesen értékelte a megfőzött bográcsos ételek minőségét, és felállította
a csapatok sorrendjét. Az alapiskolások és óvodások kultúrműsorát követően Katona
Edit képviselő asszony, a zsűri
elnöke értékelte ki a versenyt,
melyben minden csapat jutalomban részesült.

1. hely – Ivančice csapata
2. hely – Gerendás csapata
3. hely – Diószegi Szenior
Klub csapata
Szívből gratulálunk.
A díjak adományozói:
Szabó Antal polgármester,
Diószeg Város, Ivančice Város, Diószegi Technikai Szolgáltató, Ing. Boris Brunner,
František Ruman, AZ Rišňovský-Halász, akiknek köszönjük a támogatást!
A „Legjobb
lács-verseny”

dióska-

lyet az Inovatechben adtak le.
A négytagú zsűri az ízt, a kalácsok, sütemények kinézetét
és az eredetiséget értékelte,
majd a pontok összesítése után
felállította a sorrendet. A versenyt a zsűri elnöke, Kysela
Edit értékelte ki a kultúrműsor
után. 8 versenyző kapott díjat.
1. hely – Ágh Jánošík
Adrianna
2. hely – Helena Némethová
3. hely – Valent Ilona
4. hely – Libiena Kubíková
5. hely – Martina Slahučková

6. hely – Gáspár Mária
7. hely – Szőcs Kristóf
8. hely – Mária Javorová
Szívből gratulálunk.
A díjakat a következők
adományozták: Szabó Antal
polgármester, Diószeg Város,
Agáta Zelinková, Koloman
Hrdlica, Diószegi Technikai Szolgáltató, Pizza&More, Virema trade és František
Ruman. Köszönjük mindanynyiuknak!
Zuzana Červenková

Idén a versenybe 29 versenyző nevezett be az általuk
készített finomságokkal, me-

Közösségi krónika
2019. augusztus 7-ig
Elhunytak
Ružena Mihályová /76/ –
2019.6.23.,
Farkaš Éva /61/ – 2019.6.24.,
Jonás Magdolna /83/–
2019.7.14.,
Kateřina Klimtová /44/ –
2019.7.24.,
Matloha Anna /87/ –
2019.7.29.,

Štefan Javor /65/ – 2019.8.3.,
Kováč Pál /58/ – 2019.8.3.
Volt lakosaink
Mária Bangová szül. Linková
/66/ – 2019.6.19.,
Grossman Erzsébet /76/ –
2019.7.1.,
Viera Dömötörová /55/ 2019.7.3.

Fizetési felszólítás
Diószeg Városa
felszólítja azokat az adófizetőket, akik ezidáig nem rendezték a 2019-es, illetve az ezt megelőző
évekre kirótt helyi adókat – ingatlanadó, kutyaadó,
elszállásolási adó, hulladék és apró építkezési hulladék
elszállítási illeték –, hogy rendezzék elmaradásukat.

A következő lapzárta 2019.9.30-án 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 4/2019 sz. kiadásának dátuma: 2019. 8. 22.
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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Gyerekhorgász-verseny 2019 – Vince-erdő
3. hely: Tomáško HRDLICA –
60 pont,
Gyerekek 10 éves korig:
1. hely: Viktor BUKOVSKÝ
– 191 pont,
2. hely: Adam KONUŠIAK –
148 pont,
3. hely: Tomáš BILICKY- 136
pont,

2019. június 29-én a Szlovák
Horgász
Szövetség
Diószegi Helyi Szervezete a Vince-erdei kövecsesen
rendezte meg a hagyományos gyerekhorgász-versenyt.
Összesen 26, 3–15 év közötti
gyerek jelentkezett, akikre 2,5
órás horgászverseny várt. Minden gyerek már a prezentációkor apró horgászajándékot
kapott. A horgászat megadott
módja az úszós mód volt – 6
méteres spiccbotig. A pontozás
1 cm hal = 1 pont. A gyerekek
és a szülők részére a Szlovák

Horgász Szövetség Diószegi
Helyi Szervezete frissítőt is
biztosított, virsli és üdítő formájában.
A verseny 11.30 órakor
ért véget. A pontösszesítést
követően került sor a győztesek kihirdetésére, de minden
egyes gyerek kapott valamilyen apró ajándékot.
Gyerekek 6 éves korig:
1. hely: Ninka LAŠŠÚ - 857
pont,
2. hely: Nelka HRDLICOVÁ
– 79 pont,

Gyerekek 6 éves korig:
1. hely: ifj. Peter Chrenko –
738 pont,
2. hely: Daniel KRIŽAN – 510
pont,
3. hely: Dávid VLČEK – 395
pont,
A verseny abszolút győztese, vagyis a résztvevő gyerekek közül a legtöbb pontot
szerzett versenyző Ninka Laššú, akinek még egyszer gratulálunk.
Pozitív tény, hogy a gyerekek száma a tavalyi létszámhoz
viszonyítva emelkedett, és
reméljük, hogy a következő
években tovább nő a gyerekek
érdeklődése a verseny iránt.
Minden információ, aktualitás és eredmény megte-

kinthető a www.srzsladkovicovo.sk internetes oldalon.
Végezetül nagy köszönet jár a támogatóinknak és a
SzHSz Diószegi HSz munkatársainak, akik a következők:
František Vagyovský –
VAĎO – veľkoobchod s rybárskymi potrebami – Nové Zámky, BARTALOS Peter – rybárske potreby Fishmaster Galanta, Jozef VÍGH – rybárske
potreby u JOCIHO Galanta,
Karol Ostrožanský Diószeg,
Daniel Križan, Marián és Anton KOLENO, RYPOMIX –
rybárske návnady.
Köszönjük mindenkinek,
aki segített a verseny szervezésében és lebonyolításában.
Természetesen a legnagyobb
köszönet a szülőket illeti, akik
gyermekeiket a természet szeretetére nevelik, és a horgászsporthoz veztik.
Végezetül csak jó fogást
kívánhatunk, és viszontlátásra
egy év múlva!
A SzHSz Diószegi HSz
vezetőségének nevében
Mgr. Peter Chrenko – titkár

Kerékpáron munkába
Május folyamán zajlott
Szlovákiában a „Kerékpáron munkába!” elnevezésű
verseny, amely elsősorban
a városi kerékpárközlekedést támogatja. Ebben az évben a versenybe Diószeg is
bekapcsolódott, hogy támogassa a közlekedés ökológiai
formáját. A verseny diószegi
koordinátora a Kuffner Károly
Alapiskola pedagógusa, Silvia Prelovská volt. Munkáját
köszönjük. Pénteken, június
21-én a Diószegi Kulturális
Napokon értékeltük ki a versenyt, díjaztuk a nyerteseket.
Eredmények
Csapatok helyezése a kilométerek alapján:
1. hely – Sladko 1 – Bekaert
(309 km)
2. hely – Boľavé riťky – Bekaert (304 km)
3. hely – Síl máme asi dosť
– Kuffner K. AI (293 km).

Csapatok helyezése az utak
száma alapján:
1. hely – Dram – Kuffner K.
AI (88 út)
2. hely – a Diószegi Városi
Hivatal Inovatech csapata (87
út)
3. hely – a Diószegi Összevont Speciális és Gyakorló
Iskola Duo csapata (85 út).
Egyéniben a kilométerek
száma alapján:
1. hely – Ondrej Frnčík – Boľavé riťky csapat (304 km)
2. hely – Gabriel Józsa – Sladko 1 (167 km)
3. hely – Silvia Prelovská
(koordinátor) a Síl máme asi
dosť csapatból (134 km), aki
azonban lemondott a sorban
őt követő javára, így helyette
a Tourist club csapat tagja,
Patrik Kamenár lett a 3. (104
km).

A legtöbb bejegyzett csapatot alkalmazó intézmény
a Kuffner Károly AI lett, akinek a versenyben 5 csapata
volt. A verseny különdíját – a
Fekollini cég által felajánlott
kerékpárt, Adriana Slováková
kapta meg, aki a legtöbb utat
tette meg az esős májusi hónap
folyamán – összesen 43-t.

Díjat kapott a legfiatalabb
résztvevőkből álló csapat is,
a 5 chasers. És hogy senki
se szomorkodjon, hogy nem
győzött, kisorsoltunk még
további 8 résztvevőt, akik
szintén szép díjakat kaptak.
Köszönjük a támogatóknak az
értékes díjakat. A győzteseknek gratulálunk!
Zuzana Červenková
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A diószegi cukorgyár egyik alapítójának utódja Diószegen
A Ponvagli PT-hoz azzal
a kéréssel fordult Eva Holpfer,
a bécsi zsidó hitközség történésze, hogy szervezzünk egy látogatást az Amerikai Egyesült
Államokban élő Michael Eberstadt számára, akinek ükapja
Ignat Edler von Kuffner (18221882), a Diószegher Zuckerfabrik von Kuffner&Gutmann
Wien öt alapítójának egyike
volt. Ennek a jeles zsidó vállalkozónak volt egy unokája
Vera, aki az USA-ba emigrált,
majd ott férjhez ment Walter
Eberstadthoz. Az ő fiuk érkezett Diószegre, aki szeretett
volna minél többet megtudni
a Kuffner család tevékenységéről városunkban.

Varga Máriával és Kováč Jánossal együttműködve
Michael, felesége Nina és
Eva Holpfer asszony részére
egy városnézést szerveztünk,
kezdve a kastélytól, a cukorgyáron, a malmon keresztül,
egészen a zsidó temetőig.
Meglepetés volt számukra az
a rengeteg információ, ami az
egész kuffneri gazdasági komplexum terjedelméről és fej-

lettségéről szólt, mivel ezidáig
csak a bécsi és břeclavi információkat ismerték.
Michael mesélt nekünk
édesanyjáról, aki gyakran
említette nagybácsiját – Raoul Kuffnert–, és tiszteletére „furcsa” süteményt készített, amit mi somlói galuskaként
azonosítottunk.
Meglepte őt, amikor a hotel
Tevel alkalmazottai készségesen elkészítettek ezt a finomságot. Michaelnek jobban
ízlett ez, mint az édesanyjáé,
aki állítólag nem volt a legjobb szakácsnő. Visszaemlékezett édesapjára is, aki egy
német zsidó bankárcsaládból
származott, és mindig jobb
származásúnak tartotta magát,
mint felesége származását.
A Kuffnerok bécsi, břeclavi,
budapesti és diószegi vállalkozói tevékenységét szemlélve
azonban ezt az állítását felül
kellett volna vizsgálnia.
Mivel vendégeink rendkívül művelt és jólnevelt emberek voltak, nem kommentálták
az egyes épületek elhanyagoltságát, ami a város – melyben
jelentős szerep jutott elődeinek
is – történelme iránti általános
tiszteletlenségről tanúskodik.
Az amerikaiak példásan ápolják történelmi épületeiket,
csodálják és tisztelik nevezetes személyiségeiket, ezért
meglepte őket, hogy miképp
néz ki a mauzóleum, ahol eltemették báró Karl Kuffner de

Diószeghet. Másrészt megcsodálták a cukorgyár jó állapotban lévő adminisztratív épületét, a kiskastélyt vagy a Pfeffer
villát. Egyszerűen szólva:
„nálunk már volt jobb is”.
Eberstadtékat nem nyűgözzük
le a szennyvízhálózattal, az
új építkezési övezettel, sem
a fürdővel, habár számunkra
ezek fontos dolgok. Mindezekkel rendelkeznek, és feltételezhetően nagyobb mértékben, mint mi, de olyan csodálatos történelmük, mint amilyen a mi városunknak van,
nincs. Nem értették, miért nem
használjuk ezt ki városunk népszerűsítésére és fejlesztésére.
Látogatásuk
rendkívüli
volt, amelyről mindenki a legszebb élményeket vihette magával. Hála lányaimnak, akik
a vendéglátásról és az angol
nyelvű kommunikációról gondoskodtak, vendégeink rendkívül elégedettek voltak. Aján-

dékba adtuk az összes kiadványt, amit az elmúlt időszakban kiadtunk, és ígéretet
tettünk a további együttműködésre. Nem voltak ezek üres
ígéretek, mert Michael postafordultával elküldte a másolatát annak a nagy albumnak, amelyben a cukorgyár
és a gazdasági udvarok régi
fénykepei találhatók, és amelyet elődei vittek magukkal
az USA-ba. Az első köztársaság idejéből származó, eddig
még nem ismert fényképekről
van szó, amelyek új információforrást jelentenek számunkra. Eva Holpfer asszony pedig meghívott minket a bécsi
Kuffner
obszervatóriumba,
ahol biztosan újabb, a diószegi Kuffnerokról szóló érdekes
dokumentumokra lelünk.
Eva Sudová
és Talamon Lóránt

Kiállítások
a Danubius Főiskola épületében
A Danubius Főiskola
Richter utcai épületében egy
kiállítóterem jött létre, ahol
ebben az évben már két kiállítás volt. Az első kiállításon
a jeles szlovák szobrász, Marián Polonský szobrait, illetve
érmeit láthatták az érdeklődők.
A második kiállításon a helyi népi fafaragó, Ladislav
Klokner gazdag munkássága

került bemutatásra. A kiállítások megnyitóin a művészeti
élet kiemelkedő személyiségei
találkoztak egymással. Ezzel
a kezdeményezéssel a Danubius FI vezetősége szeretné
az iskolába behozni a művészetet, annak ellenére, hogy az
iskolában ezeket a szakágakat
nem oktatják.
Eva Sudová

Jelentkezési lap a jubilánsok ünnepi találkozójára
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JELENTKEZÉSI LAP

az 50 és 60 éves jubilánsok találkozójára, amelyre 2019. október 12-én kerül sor.

Alulírott jubiláns: .....................................................................................................ezennel jelentkezem az
• 50 és 60 éves jubilánsok találkozójára
• a zenés, vacsorával egybekötött ünnepi összejövetelre.
Egyúttal bejelentem az összejövetelen résztvevő partneremet: ....................................................................
A zenés, vacsorával egybekötött összejövetel belépti díja 10 €/személy,
amit a jelentkezési lap leadásakor térítek meg.
A jelentkezési lap és a belépti díj 2019. október 2-ig adható le a Diószegi Városi Hivatal 10. sz. irodájában.
Információk a 0317842490-es telefonszámon, vagy az
edita.kyselova@sladkovicovo.sk e-mail címen kaphatók.
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Miként tett minket gazdagabbá
az ószláv Miatyánk

Csemadok-nap

2019. július 13-án az Inovatech előtti téren tartotta
meg a Csemadok Diószegi
Helyi Szervezete az idei Csemadok-napot. A műsorban a
meghívott vendégeken kívül
fellépett a hazai Diócska gyermek citerazenekar, melynek
vezetője Soltó Marian. A vendégként fellépő Pozsony Táncegyüttest a diószegi születésű
Szabó Mátyás és zenekara kí-
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Amikor az ószláv Miatyánkot besoroltuk a Diószegi Ömenikus Énekkar repertoárjába, felmerültek a helyes
kiejtés kérdései. A kérdésekre
készségesen válaszolt az erre
leghivatottabb, prof. Peter Žeňuch (tudós, szlavista). A professzor úr még Diószegre is
eljött, hogy közelebb hozza
számunkra az ószláv nyelvet.
Neki köszönhetően júniusban részt vehettünk a Szlovák

menizmus a gyakorlatban igazán működik. A mindennapi
életben is meggyőződhettünk
arról, hogy milyen fontos számunkra a tudomány. Jó, hogy
megismerjük nyelvünk történelmét, és jó, ha többet is tudunk annál, mint ami az iskolai tananyagban van. Fontos,
hogy ismerjük gyökereinket,
és ismereteinket tovább adjuk
gyermekeinknek.
Az ószláv nyelvhez kötő-

Tudományos Akadémia tudományos kiadványainak bemutatóján, melyre a pozsonyi
Bolgár Intézetben került sor.
Meghívást kaptunk a Szent
Cirill és Metód ünnepén Zálesieben megtartott ökumenikus
ünnepségre is, ahol énekkel
kísértük a liturgiát, és egy kisebb koncertet is adtunk az
ószláv nyelvű énekekből. Elhangzott Eugen Suchoň „Aká
si mi krásna” című műve is. Az
ószláv Miatyánk becsületes tanulmányozása gazdagabbá tett
minket, és megbizonyosodhattunk arról, hogy az öku-

dik még egy esemény városunkban. 2019. július 28-án
a diószegi Nagyboldogaszszony Római Katolikus Plébániatemplomban ószláv mise
volt. A misét ft. D. Dúbravický
celebrálta, énekkel az Ukrajnából és Bulgáriából érkező vendégek kísérték. Itt is hallhattuk
a különleges ószláv nyelvet,
és a prédikációból új dolgokat
tudhattunk meg Cirill és Metód első követőiről, elsősorban
Szent Gorazdról, aki a közeli
Močenokról származik.

sérte. Sajnos csakúgy, mint az
előző években, idén sem kedvezett az időjárás a szervezőknek, mivel az eső és a hideg
miatt a kiváló kultúrműsor végére már csak a legkitartóbbak
maradtak. Ők egy csodálatos részletet láthattak a Pozsony Táncegyüttes „Dübörgő
Kárpátok” című műsorából.
Köszönjük!
Szabó Mária

Martina Kajanová

Szeniortalálkozó
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A városi önkormányzat mellett működő szociális és lakásügyi bizottság
2019. október 5-én, szombaton, 15.00 órai kezdettel tartja meg a hagyományos szeniortalálkozót
a Richter utcai főiskola étkezdéjében.
A találkozón városunk azon lakosai vehetnek részt, akik a 2019-as évben töltik be 70. életévüket vagy idősebbek. Érdeklődés
esetén a jelentkezési lapot 2019. szeptember 27-ig kell leadni az Inovatech recepcióján vagy a városi hivatalban.

JELENTKEZÉSI LAP
Név ................................................................................................, szül. dátum ......................................
Lakhely ........................................................................................., aláírás................................................
Ezennel jelentkezem a 2019. október 5-én megrendezendő szeniortalálkozóra.
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Gyermeknap

Pihenés a vadászházban
A Szlovák Kiskertészek
Diószegi HSz-nek vezetősége tagjai és partnerei számára
a Vince-erdei vadászházban
baráti találkozót rendezett,
ahol finom ebéd és frissítő
mellett szórakoztunk kettőtől
koraestig. Köszönjük a kiskertészek vezetősége nevében
a részvételt, a sok süteményt,
italt, támogatói hozzájárulást,
a szakácsnőknek a finom ebédet, a Szenior Klub vezetősé-

2019. május 31-én ünnepeltek a diószegi gyerekek.
A Nemzetközi Gyermeknap
alkalmából a város programsorozatot szervezett, amely
azontúl, hogy vidámságot hozott számukra, megénekeltette
és meg is táncoltatta a gyerekeket. Először Minnie egér
titkos születésnapi bulijának
részesei voltak, amelyet Mickey egérrel, Donald kacsával
és Daisyvel készítettek elő.
A gyerekek közösen készítették elő a születésnapi tortát,

gének a konyhai felszerelést,
a vezetőség tagjainak a szervezést és a rendezvény előkészítését, és nem utolsósorban
nagy köszönet jár Bende Sándornak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a vadászház helyiségeit és berendezését.
Mindenkinek köszönöm!
Ján Németh,
a SzKSz HSz elnöke

a léggömböket, és a Minnienek szánt meglepetést. Maga
az ünnepség közös énekléssel és tánccal ért véget. Aztán
a gyerekekhez megérkeztek
a Minyonok is, akikkel további
egy órán át szórakoztak a Minyonok táncos partiján. A rendezvény során nem hiányzott
a fényképezkedés, az édességek és lufik osztása a megjelent gyerekeknek, ami kerekké
tette ezt a kedves eseményt.
Zuzana Červenková

Karcolatok a Kosúti Szociális Intézmény életéből
2019. január 10-én intézetünk lakói színházi előadáson vettek részt. A nagyszombati színházban egy vidám,
mesés komédiát tekintettek
meg.
2019. március 19-én Taksonyon a régi tájházat tekintettük meg. A tájház a Galántai
Néprajzi Múzeum része, ahol
megállt az idő. A házban két
szoba és a konyha berendezése arra utalt, hogy az emberek
régen a hétköznapi életben
csak azokat a nyersanyagokat
használták, amit a természet
kínált.
A szociális otthonunk
egyedülálló, rendkívüli napot
tartott, amikor kedves lakója
Szalai Ida, nemeskosúti születésű lakos betöltötte a 90. életévét.
Abból a gondolatból kiindulva, hogy minden asszony
szép szeretne lenni, szeretne
tetszeni másoknak, az intézetünk 2019. április 11-én
„csinosító napot” rendezett. A

vágsellyei szakközépiskola tanulói szép frizurát varázsoltak
a női lakosaink örömére.
2019. április 10-én a helyi óvodások látogattak el
hozzánk, akik műsorukban a
régi idők hagyományos télbúcsúztatóját a „Morena” égetést
mutatták be. Ez a hagyomány
az egik legősibb hagyományok
közé tartozik.
2019. április 13-án, szombaton a délutáni órákban a Platan színházi társulat látogatott
el intézetünkbe. Bemutatták az
elragadtató előadásukat, mely
szatirikus komédia volt három
felvonásban.
2019. április 12-én szép
akción vettünk részt a közeli
faluban, Alsószeliben. A helyi
idősek otthona az intézmény
15. évfordulója alkalmából
Húsvéti Vásárt rendezett.
2019. április 16-án a
hagyományos Húsvéti Vásáron vettünk részt, melyet a
Nagyszombati Megyei Önkormányzat rendezett. Mivel ked-

vező volt az időjárás, a vásár
a hivatal kinti parkolójának
területén volt.
2019. április 29-én különleges vendégek látogattak
hozzánk. A Clowndoctors –
bohóc doktorok örvendeztették meg lakóinkat.
2019. május 15-én a helyi
magyar alapiskolások anyák
napja alkalmából egy kedves
műsort mutattak be.
2019. május 23-án az intézetünk lakói zenei produkcióval léptek fel a Komárom-Esztergom Megyei Mentálhigiénés és Rehabilitációs Intézményben Tatabányán.
Pénteken, 2019. május 31én a Rescue Szlovákia társulat
tagjai látogattak el hozzánk,
akik mentő kutyák képzésével
foglalkoznak.
2019. május 28-án a nagyfödémesi Magnólia Trió operett dalokat adott elő az intézetünk lakóinak.

A szociális otthonok
nemzeti deinstitucionális tervezete
A Kosúti Szociális Intézmény bekerült a Szociális Otthonok Deinstitucionalizálása
– A Transzfomációs Csoportok
Támogatása – első ciklusú válogatásába. A szerződés aláírása és a nemzeti tervezetbe való
bekapcsolódás az alkalmazottak és a kliensek számára nagy
kötelezettséget jelent. Az első
folyamatban a Szociális Munka Tanácsa az összes résztvevő partnerrel megkezdte az
általános képzést, szupervíziót, tanácsadást, értékelést a
közülünk kiválasztott alkalmazottakkal. A tervezet kivitelezése két évre van beosztva,
miközben az első találkozásra
június 10–11-én került sor az
intézetünk területén Mgr. Lýdia Brichtová, PhD irányításával.
PhDr. Katona Lívia, PhD
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A Kuffner Károly Alapiskola életéből
tunk kilencedikeseinktől is,
akiknek sok sikert kívánunk
további tanulmányaikhoz.
A szünidő kezdetén minden
évben az iskolai klub napközis
tábort szervez. A pedagógusok
sok szórakoztató és sportjátékot szerveztek a napközisek
részére, melyekkel színesebbé
tették a szünidő első heteit.

Nagy öröm számunkra,
hogy Miška Sisková táncossal
együttműködve ebben az évben már negyedik alkalommal
sikerült megszerveznünk az
egyhetes mDance nyári tábort,
melyet az ócsadi (Oščadnica)
Gajúz panzióban tartottunk. Ez
az év is a tánc, zene, a jókedv,
de a kiszucai táj szépségeinek

megismerésének jegyében zajlott. A gyerekek részére gazdag
programot állítottunk össze,
melyben mindenki megtalálta a neki legmegfelelőbbet. A
legnagyobb élményt a Vychylovka Skanzenben tett látogatás jelentette, ahol felülhettünk
a történelmi kisvonatra is. A
turisztika séták keretén belül

felfedeztük a környező vidék
szépségeit. Reméljük, hogy a
gyerekek sok-sok élménnyel
tértek haza. Köszönjük nekik
a csodálatos hetet, a szülőknek
pedig a bizalmat. Reméljük,
hogy jövőre ismét találkozhatunk.
Az iskola vezetősége

A Petőfi Sándor Alapiskola életéből...
gazdagon érkeztek haza.
Iskolánk tanulói a Diószegi
Kulturális Napok keretén belül
színpadra léptek, és szórakoztatták a közönséget.
A hónap végén megtartottuk az ünnepélyes tanévzárót,
melyen az iskola igazgatója
értékelte a 2018/2019-es ta-

névet, sikeres tanulóink átvették jutalmukat és a dicsérő okleveleket, majd minden tanuló
átvette osztályfőnökétől a bizonyítványt, és az iskola két,
hosszú hónapra bezárta kapuit.
Mgr. Balogh Katalin

Családi nap a Balatonnál
Ugyan az iskola tanulói
megérdemelt pihenésüket töltik, pillantsunk vissza, hogyan
telt az iskolaév utolsó hónapja.
A hónap elején gyermeknapot tartottunk, az 1–4.
évfolyam
kézműveskedett,
a Szomolai házaspár volt ebben nagy segítségükre. Nagyon élvezték a délelőttöt.
Az 5–9. évfolyam tanulói tanulmányi kiránduláson vettek
részt Vöröskőn, ahol meghallgatták a vár történelméről szóló beszámolót, majd megtekintették a várat.
Városunk polgármestere
fogadta iskolánk legsikeresebb
tanulóit – az alsó tagozatról
Michalek Adriánt, míg a felső
tagozatról Fekula Zsuzsannát.
E hónapban elbúcsúztak az

óvodások, akik szeptembertől
az iskola padjait koptatják, illetve a kilencedik osztályos tanulók is könnyes búcsút vettek
az alapiskolától, és szeptemberben ők az általuk választott
közép- és szakközépiskolában
folytatják majd tanulmányaikat.
A szorgalmas papírgyűjtők idén is jutalomfürdőzésen
vettek részt a Vince-erdei termálfürdőben.
Idén is meglátogattuk az
ausztriai Family-parkot, amely
minden évben új meglepetéssel várja az odalátogatókat.
Iskolánk diákjai idén is, csak
úgy, mint az elmúlt években,
nagyszerűen szórakoztak, és
elfáradva ugyan a sok körhintázástól, de élményekben

A Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda mellett működő
Szülői Szövetség ebben az
évben is megrendezte a Családi napot az iskola tanulóinak,
szüleiknek és az iskolabarátoknak. Ebben az évben kicsit
messzebbre indultunk. Június
15-én, szombat hajnalban 2
autóbusznyi utassal a Balaton
felé vettük az irányt. Először
a Veszprémi Állatkert lakóit
látogattuk meg, ahol a gyerekeket az állatokon kívül
egy érdekes Dino park és az
Afrika Szavanna játszótér is
várta. Ezenkívül saját ásatásokat végezhettek és gipszbe
öntött dinócsontvázat is kivéshettek. Délután végre mindenki lehűthette magát a Ba-

laton hűs vizében. A csopaki
strandon mindenki megtalálta
a kedvére való elfoglaltságot.
A nagyobbak vízibiciklizhettek, vízilabdázhattak, csúszdázhattak, míg a kisebbeket
homokföveny és játszótér várta. A rekkenő hőség ellenére
nagyon kellemes napot töltöttünk újra együtt. A Szülői
Szövetség jóvoltából az iskola
és az óvoda tanulói ingyenesen
vehettek részt a kiránuláson.
Köszönjük Méheš Mónikának
a „reggelit”, és köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon támogatott!
Mgr. Michalek Szilvia
a SzSz elnöke
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Az iskolák legsikeresebb képviselői városunk polgármesterénél
Ez év június 10-én
a Diószegi Városi Hivatal szertartástermében került sor az iskolák legsikeresebb tanulóinak
találkozójára városunk polgármesterével. A polgármester úr
a városi önkormányzat nevében az elismerésben részesülő
tanulóknak köszönetét fejezte
ki iskolájuk sikeres képviseletéért, és kiemelte azt a tényt,
hogy mindannyian rendkívül
igyekvőek, kiváló eredményeket érnek el úgy az iskolában,
mint a különböző olimpiászokon, a művészeti versenyeken, sporteseményeken, sokan
közülük fellépnek a különböző
kultúrműsorokban, és a városi
ünnepségeken. A polgármester elmondta még, hogy nagy
öröm számára, hogy azon kívül, hogy a gyerekek iskolájuk
jó hírnevét öregbítik, egyúttal
a várost is kiválóan képviselik. Beszédében köszönetet

mondott az iskolák pedagógusainak önzetlen és becsületes
munkájukért, hiszen nekik is
köszönhető, hogy a tanulók
ilyen kiváló eredményeket értek el a 2018/2019-es tanévben. Ezt követően átadta a tanulóknak a köszönőleveleket,
és a gyönyörű könyveket, melyek még sokáig emlékeztetni
fogják őket erre az ünnepi találkozóra.

Művészeti Alapiskola
Eliáš Kajan
Šimon Drlička
Petőfi
Sándor
Alapiskola és Óvoda, Fučíkova 425,
Diószeg:
Michalek Adrián
Fekula Zsuzsanna

Összevont Iskola, iskola utca
212, Diószeg:
Roman Kostka
Ing. Mária Gubíniová
osztályvezető
belső igazgatás
és szociális ügyek osztálya

A következő tanulók részesültek elismerésben:
Összevont Iskola, Iskola utca
1087, Diószeg:
Kuffner Károly Alapiskola és
Óvoda:
Sabina Križanová
Marek Katona
Sabina Rigová
Damián Tengeri

A Kuffner Károly Alapiskola életéből
Ezekben a napokban tanulóink és a tanítók is megérdemelt pihenőjüket töltik. Ennek
ellenére térjünk vissza néhány
gondolat erejéig a júniusi és
júliusi tevékenységeinkhez és
rendezvényeinkhez.
Június 7-én az Ivančicei
T.G. Masaryk Alapiskola pedagógusai és tanulói látogattak
el hozzánk. A nap főleg az aktív sportolás jegyében zajlott.
A tanulók florballban, labdarúgásban, kiütősdiben, atlétikai
és egyéb, nem hagyományos
versenyszámokban
mérték
össze erejüket. A szünetben
iskolánk és a partneriskola
tanulói tanítóik vezetésével
színes kultúrműsort adtak elő,

melyben megcsillogtathatták
tehetségüket és képességeiket. Ismét egy kellemes napot
tölthettünk el cseh barátainkkal, amelyből nem hiányzott
a nevetés, a sok beszélgetés,
és már ma örömmel nézünk
a következő közös találkozó
elé.
Az Apák Napjának megünneplése iskolánk rendszeres
rendezvényévé vált. Ebben
az évben is a gyerekekkel,
szülőkkel és pedagógusokkal
együtt egy kellemes és szórakoztató délutánt töltöttünk
el. A szervezők a családok részére különböző aktivitásokat
szerveztek, de nem hiányzott
a kiváló gulyás és a büfé sem.

Mindenkinek, aki bekapcsolódott a szervezésbe, vagy
süteményt, esetleg más finomságot hozott: nagy köszönet
jár. Örömmel várjuk e kedves
és sikeres rendezvény újabb
évfolyamát.
Az tanév vége az iskolai
kirándulások időszaka. Az egynapos kirándulásokon kívül,
melyek Diószeg környékén,
illetve Pozsonyban voltak, az
osztályfőnökök a tanulók részére többnapos kirándulásokat
is szerveztek. Az ötödikesek
Rajecká Lesnán, a 6.A tanulói
Bajmócon jártak, a 6.B tanulói
pedig a Zlatnícka dolina festői
környezetében pihentek. A 9.
évfolyam tanulói az év végi
kirándulásukon Felsőerdőfalván (Stará Lesná) jártak. Az
együtt töltött időt túrázással

töltötték el a gyönyörű tátrai
természetben. Ellátogattak az
ismert helyekre is, mint a Tarajka (Hrebienok), a Tar-pataki-vízesések (Vodopády Studeného potoka). Szórakozni
az ótátrafüredi Tricklandiában
voltak, ahol a tanulók a nem
hagyományos 3D és 2D illúziók segítségével tekinthették
meg a szlovák mondákból,
népmesékből, községekről és
várakról készült kiállítást. A tanulók és pedagógusok számos
szép és feledhetetlen pillanatot
éltek át együtt, és a közösen
eltöltött idő hozzájárul az osztályközösségek összekovácsolódásához is.
Június 28-án ünnepélyesen
lezártuk a 2018/2019-es tanévet. A tanévzáró bevezetőjében verssel és dallal lépett fel
Michael Hubinský, Martin
Kajan és Sabinka Križanová.
Ünnepi beszédet Slávka Kramárová igazgató és Szabó
Antal polgármester úr mondott. Ezt követően jutalmat
kaptak a tanulásban és sportban kiemelkedő eredményt
elért tanulók, valamint a legjobb papírgyűjtők, és elbúcsúz-
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Miről ír a diószegi újság
Lapunk címoldalán olvashatták Eva
Sudová „Miről (nem) ír a diószegi újság”
című cikkét. Ebben három olyan témát is
érintett a szerző, amelyek megértéséhez
további információkra és magyarázatra
van szükség. Ezek a témák a fecskeházak pályázatról, a járdák építéséről és
a Közbeszerzési Hivatal ellenőrzéséről
szólnak.
Fecskeházak pályázat
A jövőben a Cukorgyári utcán lakók
élete attól is függ, hogy a helyi önkormányzat képes-e felújítani azokat a szociális
bérlakásokat, amelyek a tulajdonában
vannak. Ezért is terjesztettem be az itt
található bérlakások felújításáról szóló
javaslatomat, amely értelmében megpályázzuk a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának a „Fecskeházak” építésére kiírt OPLZ-PO6 SC611-2018-2 jelű
pályázatát, amelynek célja, új bérlakások
építése, a meglévő bérlakások felújítása,
illetve azok közművesítése. A pályázat a
marginális (a társadalom peremére sodródott) roma közösségeknek kíván segítséget nyújtani.
A pályázat további célja az akadálymentesítés, a lakások energiagazdálkodásának javítása utólagos hőszigeteléssel,
a lakóasszisztens biztosítása az itt lakók
részére, a „Fecskeház lakórendszer elemeinek stratégiai dokumentuma”, illetve
a felújítás tervdokumentációjának kidolgozása, és az építési felügyelet biztosítása. A fent leírtak alapján nyilvánvaló,
hogy a pályázat elkészítése nem egyszerű.
Hosszantartó felmérések után elkészült a
lakórendszer stratégiai dokumentuma,
a 234 számú ház állapotfelmérése, az
energetikai audit. A tervdokumentáción
a magasépítési tervezőkön kívül a víz és
szennyvíz, a gáz és fűtés, a villamoshálózat és az épület tűzvédelmi tervezője
működött közre.
A pályázat előkészítése során több
képviselő tiltakozott az ellen, hogy a társfinanszírozásról szóló határozatot a képviselő-testület, a megszokott módon, még
a pályázat leadása előtt fogadja el. Hogy
ezt elkerüljük, felkértem a tervezőket,
hogy készítsenek költségbecsléseket a
rendelkezésükre álló információk alapján.
A felújítás költségvetését 228 931 euró
összegben határozták meg. Nyomás alatt
döntöttem, amiről utólag kiderült, hiba
volt. A tervezői munkák befejeztével,
csak 2 nappal a pályázat leadása előtt
jutottam hozzá a tételes költségvetéshez,
amelynek összege 362 582 euró volt.
Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület által elfogadott határozat kötelező
volt számomra, nem adtuk le a pályázatot, mert az nem volt összhangban az

érvényes határozattal. Erről levélben tájékoztattam a képviselő-testületet, és ígéretet tettem a kidolgozott tervdokumentáció
átértékelésére azzal, hogy a pályázatot
szeptemberben nyújtjuk be. Továbbra
is mindent megteszek azért, hogy a Cukorgyár utcai 234 számú ház felújítására
kidolgozott pályázatunk sikeres legyen. A
döntés a képviselő-testület kezében van,
amely dönthet a többletköltségek finanszírozásáról.
Cukorgyár utcai járdák építése
Valóságban nem járdák építéséről
van szó: az elvégzett munkák az optikai
vezetékek fektetésével kapcsolatos munkákkal függnek össze. A hálózat építői a
Telekom és az Orange Slovakia Rt. voltak. Feltételünk az volt, hogy az építtetők
egy kivitelezőt válasszanak, ami biztosítaná az egyidejű kivitelezést. A kivitelezés előtti időszakban már folyt a hálózat
építése, akkor optikai kábelt fektettek a
Kosúti úton, amely a pusztafödémesi úton
folytatódott tovább. Mindenki láthatja,
hogy itt is új járdák épültek. Az optikai
kábelfektetés menete a következő: az 1,50
m széles járdán 0,30 m széles árkot ásnak,
a kábelfektetés után az árkot beszórják,
és járófelületet eredeti állapotába állítják
vissza. Pár év után a feltöltés megülepedik, és az eredmény szemmel láthatóan
katasztrofális.
A leírt tapasztalataink után egyezséget
kötöttünk a kivitelezővel, hogy a járdákat
teljes szélességükben szétszedik, és a kábelfektetés után elkészítik a járda alapját,
amelyen a város saját költségén kiépíti az
új járdát.
A város ezzel az eljárással összeköti
a kábelfektetést a járdaépítéssel. A kivitelező azontúl biztosítja a város optikai hálózatának kiépítésére szükséges
védőcső árokba helyezését, amelynek
hossza 8,3 km volt. A jövőben így adott a
városi televízió, a hangosbeszélő, a városi
kamerarendszer építése a város tulajdonában levő optikai hálózat segítségével.
Közbeszerzési Hivatal ellenőrzése
Az ellenőrzés olyan ismeretlen személy által adott beadvány alapján indult,
aki nem volt jogosult a közbeszerzést
megtámadni. Ezért az „ismeretlen személy” beadványát a Szlovák Köztársaság
Igazságügyi Minisztériumának címezte,
amely elrendelte a Közbeszerzési Hivatal általi ellenőrzést. A megrendelések
egy része beruházás, egy része javításokra létrehozott alapból, míg más része
a költségvetés tartalékalapból lett megvalósítva. Az útfelújítási munkák a város 4
különböző pontján, 4 különálló tervdokumentáció alapján lettek megvalósítva.

A Közbeszerzési Hivatal az ellenőrzés
alatt és az ellenőrzés tárgyában kiadott
határozata alapján a város megsértette a
közbeszerzési törvényt azzal, hogy szerintük szétdaraboltunk 1 db megrendelést.
Az ellenőrzés alatt kifejtettük jogi
álláspontunkat, de a határozat ellen már
nem adtunk be fellebbezést. A jogi képviselőnk szerint a hivatal más önkormányzatok ügyében is hasonlóan járt el, és
az ő egyoldalú és szakszerűtlen döntése
ellen tiltakozni felesleges. Ezt bizonyítja az ez ügyben a hivatal kérdésünkre
adott válasza is. Kérdésünk: ha a város
területén 3 iskola van, azokat ugyanazzal
a technológiával, és ugyanazon anyagok
felhasználásával szeretnénk hőszigetelni,
hány közbeszerzést kell kiírni. A hivatal
válasza 3 közbeszerzést, ugyanez nem
érvényes az utak felújítására. A hivatal
határozata ellenkezik a törvénnyel, és
nincs összhangban az érvényes előírásokkal.
Ha elektromos fogyasztót vásárolnak, akkor a jótállás 2 év, az építkezési
munkákra a kereskedelmi törvény értelmében 36 hónap. A villamos fogyasztók
általában a jótállás lejárta után romlanak
el. Az építési munkák hibái 10-15 évvel a
kivitelezés után kerülnek felszínre. Legnehezebben ellenőrizhető munkák egyike az útburkolatok kivitelezése. A felület
egyenetlensége már másnap látható, a
rossz anyagminőség 10 év eltelte után
mutatkozik meg. Minden megrendelő
igyekszik elkerülni az ismeretlen vállatok
nem kipróbált minőségű munkáival járó
kellemetlenségeket és károkat.
A közbeszerzésnél a régió legjobb
útburkolat-készítő cégeit szólítottuk meg.
Név szerint: Swietelsky – Slovakia s.r.o.,
BAUMANN Nitra s.r.o., STRABAG
s.r.o., Cestné stavby (CS) s.r.o. Trnava. A
közbeszerzés a következő, 2016-ban végzett munkákra vonatkozott:
• Malom utca útburkolatának felújítása;
• A Fučík utcai járdák építése;
• A Rövid utcai útburkolat javítása;
• A J. Kráľ utcai útburkolat felújítása.
A Közbeszerzési Hivatal az ellenőrzést követően adta ki a 12983-7000/2017OD/6 számú határozatát, a büntetést
illetően eddig még nem született határozat, azt eddig csak Eva Sudová látta.
Kérdés: kinek akart ártani beadványával
az „ismeretlen személy”? Aki ismeri a
közbeszerzés körüli bonyodalmakat, és
az ezt követő kivitelezés hátterét az tudja,
hogy aki kárt szenvedett, az a helyi önkormányzat.
Szabó Antal
polgármester
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(folyt. az 1 old.)
Tudatosítanunk kell, hogy a városi
költségvetés minden egyes eurója a város lakosaié, és nekik joguk van a törvényes eszközök által figyelemmel kísérni

miként gazdálkodik a város a pénzzel, és
ellenőrizni költségvetési eszközökkel való
gazdálkodást is.
Képviselőként csalódtam abban, ahogyan a város működik, és a képviselők

azon igyekezetének, hogy ezen az állapoton változtassanak csak részeredményei
vannak.
Eva Sudová

Tájékoztató a Diószegi Városi Képviselő-testület
2019. június 26-án megtartott 9. üléséről
A Diószegi Városi Képviselő-testület
9. ülését Szabó Antal polgármester nyitotta meg, aki köszöntötte a megjelenteket, és
megállapította, hogy a VÖ határozatképes.
A képviselők tudomásul vették:
• az 5., 6., 7. és a 8. ülés határozatainak
teljesítéséről szóló jelentést, melyet a
város főellenőre végzett el;
• a város főellenőrének állásfoglalását a
2018-as évi zárszámadáshoz;
• a felszámolás alatt álló Poliklinika
nonprofit szervezet megszűntetésére irányuló ellenőrzésről szóló jelentést, melyet a város ellenőre terjesztett elő;
• a Diószegi Vízügyi Társaság Kft. 2018as évi zárszámadását, valamint a gazdasági eredményekről szóló jelentést;
• a Diószegi Technikai Szolgáltató Vállalat Kft. 2018-as évi zárszámadását, és
a gazdasági eredményekről szóló jelentést;
• a Vince-erdei Termálfürdő Kft. 2018-as
évi zárszámadását, és a gazdasági eredményekről szóló jelentést.
A városi képviselő-testület jóváhagyta:
• Diószeg Város egész évi gazdálkodását és a költségvetési gazdálkodásból
származó 361 189,86 euró többlet felhasználását a tartalékalap képzésére;
• Diószeg Város 2. számú költségvetési
módosítását a költségvetés bevételi és
kiadási oldalának 547 397 euró összegű
növelésével;
• a 62/2008 sz. önkormányzati rendelet 6
sz. Kiegészítését, amely a város fenntartói hatáskörébe tartozó iskolák és oktatási intézmények költségeinek részleges térítéséről szól;
• a felszámolás alatt álló Poliklinika
nonprofit szervezet igazgatótanácsának
tagjait a VÖ képviselőiből;
• a város főellenőrének tevékenységi tervezetét a 2019-es év második félévére;
• a bérleti szerződés módosításának
megkötését a Richter utcán lévő 18 osztályos alapiskola épületére;
• vissza nem térítendő pénzbeli támogatási kérelem benyújtását a közvetítő
szervhez a „Lakóház felújítása átmeneti
lakhatás céljából Diószeg Városában”
megnevezésű projekt megvalósítására;
• a „Lakhatási rendszer átmeneti lakhatási elemekkel Diószeg Város részére”
megnevezésű dokumentumot, amely a
vissza nem térítendő pénzbeli támogatási kérelem melléklete;
• Az Igor N. után felszabadult egyszobás

bérlakás kiutalását Zuzana J.-nek;
• A KREATIV GA – Regionálna Tv Krea
társasággal való együttműködést, és
havi 250 euró összegű támogatást a társaság által nyújtott szolgáltatásokért.
A városi képviselő-testület nem hagyta
jóvá:
• a DIFFEWA s.r.o. Trnava társaságnak a
város tulajdonában lévő telek megvásárlására irányuló kérelmét.
Vita:
• A város polgármestere tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy szükséges lenne a város új utcáinak megnevezését
meghatározó önkormányzati rendelet
elfogadására. Megtárgyalásra a következő javaslatok hangzottak el: Jabloňová ulica – Almafa utca, Hrušková ulica –
Körtefa utca és Slivková ulica – Szilvafa
utca, azonban a javaslat nem talált pozitív visszhangra a képviselők körében.
Katona Edit képviselő asszony a következő javaslatot terjesztette be: Sadová,
Orechová, Jabloňová, Višňová + ezek
magyar megfelelői. A polgármester javasolta, forduljanak felhívással a város
lakói felé, hogy tegyenek további javaslatokat az új utcanevekre.
• Eva Sudová képviselő asszony afelől
érdeklődött, hogy a város zárszámadásában benne van-e az iskolák és a technikai
szolgáltató költségvetése, továbbá, hogy
a város kapott-e értesítést a biológiai
úton lebomló hulladék elnevezésű projekt sikerességéről, rákérdezett, miként
végződtek a tárgyalások Vačko úrral
azon látogatók belépti díjával kapcsolatban, akik a Vince-erdei TF területén,
az ő faházaiban, illetve kempingjében
laknak, továbbá a város óvodáinak kapacitása felől érdeklődött, valamint arról
tájékoztatott, hogy a polgármester nem
adta le vagyonnyilatkozatát az előírt határidőn belül. A feltett kérdésekre a polgármester válaszolt.
• Dr. Alexandra Machanová képviselő
asszony kérte, hogy vizsgálják felül az
óvodákba nem felvett gyerekek helyzetét, és megfontolásra adta egy újabb osztály megnyitását a Fučík u. óvodában.
• Koloman Hrdlica képviselő elmondta,
hogy a Kosút utcán megsüllyedt a járda,
és ugyanitt rámutatott egy korlát elhelyezésének szükségességére is. A felvetett megjegyzésekre a polgármester
válaszolt.
• Dr. Pavol Bartaloš képviselő az ingye-

nes ebédekkel kapcsolatban érdeklődött,
miként működik majd ez a gyakorlatban,
hogy ne legyen pazarlás sem az étellel, sem a pénzzel. Továbbá rákérdezett
arra, hogy a város már elrendelte-e a temetőkapu áthelyezését. A kérdésekre dr.
Slávka Kramárová és Szabó Antal polgármester válaszolt.
Befejezés
Szabó Antal polgármester megköszönte minden jelenlévőnek az ülésen való részvételt, és berekesztette a Diószegi Városi
Képviselő-testülést 9. ülését.

Meghívó
Gyümölcs - és zöldségkiállítás
A Szlovákiai Kiskertészek Szövetségének Diószegi Helyi Szervezete (SzKKSz) tanácsadói szolgáltatásokkal
egybekötött gyümölcs- és zöldségkiállításra hívja a lakosságot, amelyre 2019. 9. 7-én és 8-án kerül sor a
következő programmal:
Szombat, 2019. szeptember 7.:
10.00 - a kiállítás megnyitója
(Inovatech előcsarnoka)
- őszi kiültetésre gyümölcsfák
rendelhetők
20.00 - az első nap befejezése.
Vasárnap, 2019. szeptember 8.:
10.00 - a második nap megnyitója
- őszi kiültetésre gyümölcsfák
rendelhetők
18.00 - a kiállítás befejezése.
Hétfő, 2018. szeptember 10.:
8.30 – 13.00 – a kiállítás az óvodák és
iskolák számára lesz látogatható
A kiállításon termelői munkájuk
eredményeivel mutatkozhatnak be
a diószegi, kismácsédi és újhelyi lakosok. A bemutatásra szánt minták
szeptember 7-én, pénteken 13.00 óra
és 19.00 óra közt adhatók le.
Bővebb információkat Ján Némethtől,
az SzKKSz elnökétől, a 0904 328 111es telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.
A három legszebb minta minden
kategóriából (gyümölcs, zöldség,
dekoráció) elismerésben részesül!
A kiállítás első látogatója apró
ajándékot kap!
Örömmel várjuk részvételüket!

DIÓSZEGI ÉLET
tájékoztató lap

XXV. évfolyam 2019/4. szám, kiadja Diószeg városa

Miről (nem) ír a diószegi újság
A városi tájékoztató lap múlt számának kiadását megelőzően meglepetésként
ért a szerkesztőbizottság ülésére szóló
meghívó, mivel már több, mint három
éve nem dolgozom a városi hivatalban
és nem veszek részt a városi újság szerkesztésében sem. Állítólag soha nem
szűnt meg szerkesztőbizottsági tagságom,
azonban a szerkesztőbizottság az utóbbi
években egyszer sem ült össze, és az újság
tartalma a szerkesztőbizottság elnökének –
Szabó Antalnak a kezében van, és ennek
felel meg a tartalma is.
A legutóbbi számban a polgármester
úr arról „panaszkodott”, milyen értelmetlen és szakszerűtlen javaslatot tettem arra
nézvést, hogy a város kérvényt adjon be
vissza nem térítendő anyagi támogatásra,
melyből a városi parkban álló magtárból
közösségi központ épülne. Az információk, melyeket közölt, diplomatikusan kifejezve „meglehetősen torzítottak” voltak,
de tekintettel arra, hogy ez a projekt jelenleg nem aktuális, nem fogok visszatérni
hozzá.
A Cukorgyári utcán kialakult problémás helyzettel függött össze az átmeneti
lakhatás kiépítésével kapcsolatos projekt
is, melyre a város nyolc hónapon keresztül
készítette elő a vissza nem térítendő támogatást igénylő kérelmét. Az egyik sorház
felújításáról volt szó, ahol hat lakóegység
jött volna létre. Az első határidőt a kérvény leadására az idő rövidsége miatt
a város már nem tudta betartani, így a képviselők jóváhagyták a kérvény 2019 júliusi
beadását. Többször tárgyaltunk már erről
a projektről, és 2019. június 26-án a képviselők a 64/2019 határozattal jóváhagyták
a kérvény beadását. Meglepődtünk azon,
hogy ezt követően megkaptuk a polgármester állásfoglalását, melyben elmondta,
hogy a projekt költségvetési terve aránytalanul megnőtt, és ezért ő maga úgy döntött,
hogy a kérvényt nem adja be. Hogy nőhetett meg a költségvetés, amikor a VÖ ülésén összegszerűen kimutatták a projekt
költségeit? Nem értem, és nagyon sajná-

lom, hogy ez a projekt nem valósul meg,
hiszen már az előkészítése is sok pénzbe
került.
Felmerül a kérdés, hogy a város akar
vagy nem akar megoldást keresni a város
ezen részében lakók kedvezőtlen helyzetének megoldására, és milyen forrásból.
Jelenleg egy, az alap infrastruktúra kiépítésére irányuló felhívás van azon a települések számára, ahol jelen vannak a marginális roma közösségek, és ennek keretén
belül a város pénzt szerezhet az utak, járdák, a közvilágítás stb. kiépítésére. A város ezt nem használta ki, és a Cukorgyári
utca járdáit 24 000 euróért újítja fel a város
költségvetéséből. Kár, mert ez megvalósulhatott volna a támogatásból, és a város
költségvetéséből más projekteket lehetett
volna megvalósítani.
Pénzből mindig kevés van, és a városnak igyekeznie kell a projektekből minél több pénzt szereznie, és a legjobban
gazdálkodnia. Azonban ez nem mindig
sikerül. A polgármester arról tájékoztatta
a képviselőket, hogy a Közbeszerzési Hivatal Diószeg Városnak büntetést rótt ki
a közbeszerzési törvény megsértése miatt.
Azokról a megrendelésekről van szó, melyek a helyi utak 2014-ben megvalósult javításáról szóltak. A közbeszerzési hivatal
ellenőrzésének eredményéhez a város nyilatkozatot adott ki, amelyben a polgármester megpróbálta megvédeni azon döntését,
hogy a helyi utak javítását több megrendelésre osztotta, de sajnos, nyilatkozatát
a törvény által megszabott határidő után
adta be. A város ezért a hibás döntésért
12 000 eurót fizet (a megrendelések összegének 5 %), melyből egész biztosan valami sokkal értelmeset lehetett volna csinálni, mint kifizetni a büntetést. Sajnos, ez az
eset határozottan nem az egyetlen, és éppen
ez a tény vezetett ahhoz, hogy javasoljam
a város főellenőrének, hogy az ellenőrzések tervezetébe iktassa be a közbeszerzési törvény betartásának ellenőrzését
és a városi vagyonnal való gazdálkodást a 2018-as évben. (folyt. a 2. old.)

MEGHÍVÓK
2019. 8. 28., 10.00 órakor koszorúzás
a régi kultúrház előtt

a SzNF alkalmából

2019. 8. 30., 19.00 órától az Inovatech előtt

Alkotmánynapi tábortűz

Fellépnek: a Szenior Klub énekkara,
a sopornyai Muzička és Važina FCs, a
jókai Pengettyű citerazenekar, Dušan
Fóka és zenekara
2019. 9. 7. - 8., az Inovatechben

Gyümölcs- és zöldségkiállítás
(bővebben a 2. oldalon)

2019. 9. 11., 10.00 órától az FK Slavoj
labdarúgópályáján

Józsa László Emléktorna
2019.9.17., 17.00 órakor az Inovatechben

Zsidó zenei est
Mojše band

2019. 10. 5., 15.00 órától a főiskola
étkezdéjében

Szeniortalálkozó

(jelentkezési lap a 7. oldalon)
2019.10.7., 10.00 órától az Inovatechben

Kultúra akadály nélkül

a Galántai járás egészségkárosult
polgárai által készített munkák kiállítása
2019.10.12., 18.00 órától a főiskola
étkezdéjében

Jubilánsok találkozója

(jelentkezési lap a 8. oldalon)
2019.10.19. a római katolikus
templomban magyar egyházi

énekkarok találkozója

2019. 9. 26., 19.00 órakor az
Inovatechben - Thália Színház -

Légy jó mindhalálig
Belépti díj: 15,- euró

