ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
informačný spravodaj

XXVI. ročník č. 2/2018 vydáva mesto Sládkovičovo

Budovanie optických sietí v Sládkovičove
V apríli 2017 sme vás na stránkach mestských novín Život v Sládkovičove informovali
o vybudovaní optických káblov v našom meste.
Na základe našich rokovaní so spoločnosťami Slovak Telekom a.s. a Orange
Slovensko a.s. boli vypracované projektové dokumentácie a po schvaľovacom procese v tomto roku budú v máji zahájené
práce na budovanie siete v Sládkovičove.
Podmienka mesta bola, aby výkopové
práce týchto dvoch spoločností boli koordinované. Žiadali sme, aby optické káble uložené
v zemi boli vedené v zelených pásoch a pod
miestnymi komunikáciami a spevnenými plochami bola používaná technológia riadenej
pretláčky. Podľa vypracovanej projektovej dokumentácie je zrejmé, že sa nedá riešiť všetko
pretláčkami a je nevyhnutné, aby sa rozobrali
časti chodníkov v rozlohe 1500 m2 (t.j. pri šírke
chodníkov 1,50 m je dĺžka 100 m). Nechceme,
aby na chodníkoch bol rozobraný pás šírky
0,40 m, preto sme navrhovali dodávateľovi výkopových prác, že mesto zabezpečí kompletnú
rekonštrukciu chodníkov na týchto úsekoch.
Podobne sme postupovali pred pár rokmi na
Pionierskej ulici z dôvodu, že pri spätných
úpravách nie je možné zabezpečiť zhutnenie
podložia v takom rozsahu, aby bolo vylúčené sadanie spätných úprav a následné opravy
chodníka. Vedenie optického kábla pri miestnych komunikáciách a pri vstupoch na jednotlivé nehnuteľnosti bude riešené pretláčkou.
Popis jednotlivých úsekov optických sietí
podľa projektovej dokumentácie nájdete na internetovej stránke mesta.
Čo treba vedieť o optických vláknach
Optické pripojenie je momentálne najrýchlejším a najstabilnejším internetovým
pripojením. Vedené je špeciálnymi káblami
z optických vlákien, v ktorých sa signál šíri
rýchlosťou svetla, a preto ponúkajú prakticky
neobmedzenú prenosovú kapacitu a obrovské
rýchlosti. Optické vlákna sa navyše nevyužívajú len na rýchle pripojenie k internetu – šíri
sa nimi aj digitálna televízia a tiež kvalitnejšie hlasové služby pevnej linky. V porovnaní
s klasickým (metalickým) telekomunikačným

vedením ponúka nová optická sieť množstvo
výhod: tou najväčšou je rýchlejšie a stabilnejšie internetové pripojenie bez obmedzení. Veríme, že po vybudovaní siete optických káblov
dosiahneme vyššiu kvalitu služieb poskytovateľov internetu k spokojnosti všetkých občanov nášho mesta.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta
Vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. k zakaleniu vody
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s., odštepný závod Galanta sa ospravedlňuje
odberateľom za nepríjemnosti spôsobené krátkymi výpadkami dodávky vody v posledných
týždňoch.
Na čerpacej stanici Sládkovičovo, ktorá
zabezpečuje dodávku pitnej vody do skupinového vodovodu Sládkovičovo, prebieha
rekonštrukcia za plnej prevádzky, aby boli
odberatelia čo najmenej obmedzení. ČS bola
odstavená iba na nevyhnutný čas v nočných
hodinách pri uvádzaní strojnotechnologickej
časti do prevádzky. Počas skúšobnej doby prevádzky rekonštruovanej ČS došlo k niekoľkým
krátkym výpadkom, ktoré spôsobili výpadky v
dodávke vody a následné zakalenie dodávanej
vody. Pracovníci ZsVS, a.s. OZ Galanta spolu
s dodávateľskou firmou pracujú na eliminovaní
podobných výpadkov v budúcnosti.
ZsVS., a.s zaviazala dodávateľa realizovať rekonštrukciu za plnej prevádzky
napriek tomu, že niektoré pracovné úkony sa dajú ľahšie realizovať pri úplnej
odstávke ČS, a tým aj dodávky vody na dlhší
čas minimálne v rozsahu 14 dní. Našou prioritou bolo zabezpečiť nepretržité zásobovanie
našich odberateľov pitou vodou z verejného
vodovodu, bez potreby náhradného zásobovania cisternami. V súčasnosti na ČS prebieha
skúšobná prevádzka, počas ktorej je potrebné
čerpaciu stanicu odskúšať na rôzne prevádzkové stavy, ktoré môžu spôsobiť krátky výpadok,
za čo sa dopredu ospravedlňujeme.
Ing. Róbert Izsóf,
vedúci a riadieteľ OZ Galanta

POZVÁNKY
30.4.2018 o 17.00 hod. pred Inovatechom

Stavanie mája

1.5.2018 o 9.00 hod. na ihrisku FK Slavoj
Sládkovičovo

Futbalový turnaj o pohár
primátora mesta
1.5.2018 o 10.00 hod. na letisku v
Sládkovičove

Otvorenie neba

4.5.2018 o 17.00 hod. v Inovatechu
Vernisáž výstavy diel Adriany Decsiovej

„MANDALY“

7.5.2018 o 19.00 hod. v Inovatechu
Gergely Theáter Budapest:
Muži v problémoch - divadelné
predstavenie
Vstupné: 14,- eur
9.5.2018 o 10.00 hod. pri starom
kultúrnom dome

Pietny akt kladenia vencov
Deň matiek v Inovatechu:

14.5.2018 o 16.00 hod. - ZŠ K. Kuffnera
15.5.2018 o 17.00 hod. - MŠ
Budovateľská a MŠ J. Dalloša
16.5.2018 o 17.00 hod. - MŠ Fučíkova
17.5.2018 o 17.00 hod. - ZŠ S. Petőfiho
18.5.2018 o 17.00 hod. pri MÚ a v
Inovatechu

Cena Alfonza Talamona

26.5.2018 o 10.00 hod. v areáli ZŠ K.
Kuffnera

Bicrossové preteky

2.6.2018 o 10.00 hod. pred Inovatechom

Oslava MDD
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32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove, 28.2.2018
Rokovanie 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril
a viedol primátor mesta Ing. Anton Szabó,
ktorý privítal prítomných a konštatoval, že
mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poslanci mestského zastupiteľstva
program rokovania jednohlasne schválili.
Poslanci vzali na vedomie:
• Správu o kontrole uznesení mestského
zastupiteľstva, ktorú vykonala hlavná
kontrolórka mesta PhDr. Terézii Pethőová
• Správu o výsledku kontroly pohľadávok
a vymáhanie daňových nedoplatkov
• Správu o kontrole plnenia uznesení
Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove za roky 2014-2017, ktoré boli alebo
sú v štádiu plnenia a sledovania
• Správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií v zmysle zákona
č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákona
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov
• Ročnú správu o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky mesta Sládkovičovo za rok 2017.
Poslanci schválili:
• Dodatok č.3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.79 /2012 o miestnych daniach
• Dodatok č.2 /2018 k VZN Mesta Sládkovičovo č. 90 /2015 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
• Obstarávanie dodatku č. 3/2018
k Územnému plánu mesta Sládkovičovo
zo zoznamu žiadostí pre Ing. Alexandra
Karsaya, Sládkovičovo a Ing. Michala
Štangela, Sládkovičovo
• Odkúpenie spoluvlastníckych podielov bytového domu na Fučíkovej ul.
č. 456/249 v Sládkovičove v prospech
vlastníkov bytov, vedených na LV č.
3167 k.ú.
• Žiadosť správcu bytového domu na ulici Budovateľská č. 1237 a 1238 v Sládkovičove o odkúpenie nehnuteľnosti v
celosti
• Žiadosť správcu bytového domu na ulici
Fučíkova 456/249 v Sládkovičove o odkúpenie pozemku, parc. registra C-KN
č. 2844/1, verejnou obchodnou súťažou.
• Žiadosť Žanety Audiovej, Sládkovičovo o odkúpenie pozemku, parc. podľa
registra C-KN parc. č. 253/1, verejnou
obchodnou súťažou.
• Žiadosť Ladislava Buchlíka, Sládkovičovo o odkúpenie pozemku, parc.
podľa registra C-KN č. 2589, verejnou
obchodnou súťažou.

• Uzavretie nájomnej zmluvy medzi Annou Ondrejkovičovou a Mestom Sládkovičovo na prenájom pozemkov vedených na LV č. 2945 k. ú. Sládkovičovo.
Cena prenájmu 1/20 ceny podľa znaleckého posudku t.j. 10,00 eur/m2/20 =
0,50 eur/m2/rok.
• Úpravu rozpočtu mesta Sládkovičovo
roku 2018 navýšením príjmovej časti
rozpočtu o 50 000 € na dotáciu na rekonštrukciu MŠ na Abrahámskej ul.
Diskusia
• Poslanec Viliam Brunner zhodnotil Klobásový festival, ktorý sa konal v dňoch
23.2.-24.2.2018 a požiadal o vyčíslenie
nákladov mesta na jeho spoluorganizovanie.
• Primátor mesta poďakoval Klobáskovému klubu a odporučil pokračovať
v organizácii tohto úspešného festivalu.
• Poslanec František Ruman v mene Klobáskového klubu vyslovil poďakovanie
Technickým službám Sládkovičovo,
mestu Sládkovičovo, ako aj poslancom
mestského zastupiteľstva za pomoc,
spoluprácu a finančnú podporu Klobásového festivalu.
• Ján Németh, obyvateľ časti Nový dvor,
požiadal mesto, aby vykonalo príslušné
kroky na vyznačenie hlavnej a vedľajšej
cesty na Novom dvore a na zníženie
rýchlosti motorových vozidiel na Novom dvore na 30 km/hod.
• JUDr. Machan požiadal primátora, aby
kontaktoval Železnice SR ohľadom zabezpečenia parkovania pri železničnej
stanici, nakoľko v súčasnosti je situácia
neúnosná.
• Primátor uviedol, že parkovanie motorových vozidiel v tejto lokalite by
malo byť v záujme ŽSR. Informoval
prítomných, že železnice budú realizovať rekonštrukciu nástupíšť železničnej
stanice, nakoľko tieto sú v absolútne nevyhovujúcom stave.
Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania primátor mesta Ing. Anton
Szabó poďakoval všetkým prítomným za
ich účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva a 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove ukončil.
Mgr. Katarína Štefunková
prednostka MÚ

Stavanie mája
Mesto Sládkovičovo
vás pozýva na tradičné
STAVANIE MÁJA
dňa 30.4.2018 o 17.00 hod.
pred Inovatechom
so sprievodným programom,
v ktorom vystúpia: deti sládkovičovských základných a materských škôl,
spevokol Klubu seniorov
a hudobná skupina Dušana Fóku.

Otvorenie neba
OZ Templars Slovakia, Štefan Klement, PS Aviation
a mesto Sládkovičovo
vás pozývajú
dňa 1. mája 2018
od 10.00 hod. do 16.00 hod. na
OTVORENIE NEBA
na letisku v Sládkovičove.
Program: výsadok parašutistov,
akrobacia Gyulu Váriho, vystúpenie
pilota Red Bull Petra Besenyeiho,
Dychový orchester mesta Galanta,
Zuzana Szpevár, tombola, ukážka vrtuľníka R44, prelet stíhačky
Sprievodné podujatia: UFO atrakcia pre deti, maľovanie na tvár,
jazda na štvorkolkách, lukostreľba,
ukážka modelárov, historická ukážka bojov, výstava zvierat, jazda na
koňoch, trenažér preťaženia, zoznamovacie lety, hostia: kozmonauti Vladimír Remek, Ivan Bella, Farkas
Bertalan

Zberný dvor

otváracie hodiny od 1.4.2018

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

7.00 - 18.00
7.00 - 15.30
7.00 - 15.30
7.00 - 18.00
7.00 - 15.30
7.00 - 12.00
ZATVORENÉ
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Zo života ZŠ s MŠ K. Kuffnera

Naše úspechy v okresných
súťažiach
V matematickej súťaži Pytagoriáda našu školu vynikajúco reprezentovala Nellka
Józsová, ktorá v kategórii P4
obsadila 1. miesto. Úspešnými
riešiteľmi okresného kola boli
aj Eliáš Kajan v kategórii P3
a Juraj Babarík v kategórii P5.
Úspešného riešiteľa sme
mali aj v biologickej olympiáde
v kategórii C a bol ním Rasťo
Kubík z 9.B triedy.
Aj tento rok sa v Šali konalo dekanátne kolo Biblickej
olympiády, kde naši žiaci Damián Tengeri, Martin Dóra
a Martin Hrbán obsadili 3.
miesto.
Školské súťaže a aktivity
Čaro slova je najstaršou a
najznámejšou súťažou v oblasti
umeleckého prednesu poézie
a prózy. Vďaka nej recitátori
svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú
literárne hodnoty a zoznamujú
s nimi užšiu verejnosť. V našej škole sa školské kolo súťaže Čaro slova uskutočnilo
vo februári. Zúčastnili sa ho
žiaci 1. a 2.stupňa, ktorí súťažili v troch kategóriách. Mnohí
z nich nás opäť presvedčili, že
čarovať možno so slovami aj

pri umeleckom prednese.
Milovníci logickej hry Sudoku si zmerali svoje sily medzi svojimi spolužiakmi v štyroch kategóriách. Najúspešnejší riešitelia boli odmenení
krásnymi cenami a postupujú
do obvodného kola Majstrovstiev Sudoku v Seredi.
Ani tento rok nechýbal
na našej škole fašiangový
karneval.Uskutočnil sa 16. februára a na jeho organizácii sa
podieľali pani vychovávateľky
a učiteľky 1.stupňa. Predviedli
sa nám rozprávkové postavičky, zvieratká, princezné, rytieri
a rôzne výtvory fantázie detí a
rodičov. Dobrá nálada, usmiate
tváre a žiarivé očká našich žiakov bolo pre nás znamením, že
aj tento rok sa karneval vydaril
na jednotku.
Dňa 19.marca 2018 si žiaci
pripomenuli 190. výročie narodenia najznámejšieho slovenského zberateľa ľudovej slovesnosti - Pavla Dobšinského.
Žiaci sa oboznámili so stručným životopisom autora prostredníctvom skladania puzzle,
venovali sa počúvaniu audio
nahrávky ľudovej rozprávky,
ako aj rozvíjaniu čitateľskej
gramotnosti čítaním vybranej
ľudovej rozprávky. Žiakom
sa aktivity páčili, s nadšením

spolupracovali a upevnili si tak
význam a prínos Pavla Dobšinského do slovenskej literatúry.
21. marec je vyhlásený za
Svetový deň Downovho syndrómu. Preto sme sa tento rok
rozhodli pripojiť k ponožkovej
výzve. Symbol rozdielnych ponožiek obutých v tento deň nám
pripomenul, že každý sme iný a
tak je to správne. Vďaka tomu
je náš svet pestrejším, krajším a
zaujímavým. Vytvorením páru
z dvoch rozdielnych ponožiek
sme v tento deň vyjadrili toleranciu k inakosti, akou sa ľudia
s Downovým syndrómom vyznačujú.
23. marca bol na našej škole
Deň jablka. Pri tejto príležitosti
pripravili pedagógovia pre svojich žiakov rôzne „ jabĺčkové“
aktivity. Počas tohto dňa sa
v triedach konali ochutnávky
jabĺk, jablčnej šťavy a sušených
jabĺk.

a tancovali v telocvični. Hlad
si zahnali obedom v školskej
jedálni. Rodičov čakala prehliadka školy a beseda o školskej zrelosti. Každý si odniesol
darčeky a dúfame, že nezabudnuteľné zážitky.
Pre žiačikov 1. a 2. ročníka sme pripravili prednášku
o dentálnej hygiene. Žiaci sa
zaujímavou formou dozvedeli o zuboch, zubných kazoch.
Naučili sa ako si správne umývať zuby, aby ich mali silné
a zdravé. Za spoluprácu ďakujeme dentálnym hygieničkám
Bc. Veronike Čunderlikovej
a Gabriele Závodszkej, ktoré
túto prednášku zrealizovali.

V utorok 27.marca 2018 sa
na našej škole uskutočnil Deň
otvorených dverí. Privítali sme
predškolákov, pani učiteľky z
našich materských škôl a rodičov. Pani učiteľky 1. stupňa
pre budúcich školákov pripravili pútavý program. Vyrábali
ozdoby, trošku sa učili, hrali sa,
spievali a samozrejme, súťažili

veľmi ceníme, sa toto združenie snaží vylepšiť život žiakov
v škole. Tento rok sa rozhodli,
že z príspevkov rodičov zafinancujú altánok v ekoučebni, v
ktorej aj vďaka ZR rastú krásne
stromy a kvitnú byliny. Touto
cestou im chceme poďakovať
za tento krásny dar.
Vedenie školy

Poďakovanie
Združenie rodičov pri Spojenej škole Sládkovičovo je
veľkým pomocníkom základnej
školy a materských škôl. Okrem
výbornej spolupráce, ktorú si
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Zo života ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s VJM
Žiaci Základnej školy
s materskou školou Sándora
Petőfiho sa aj počas uplynulých dvoch mesiacov usilovne učili, súťažili, zúčastnili sa
rôznych aktivít. Pozrime sa
teda späť...
9. februára sa žiaci prvého
stupňa a škôlkari zabávali na
maškarnom plese.
10. februára sa konal tradičný ples rodičov a priateľov
školy. Nálada bola fantastická,
tombola bohatá, jedlo chutné.
Prítomní hostia sa zabávali do
skorých ranných hodín. Ďakujeme každému za podporu.
13. februára sa konalo
okresné kolo gramatickej súťaže „Szépmagyarbeszéd“, na
ktorej nás reprezentovala Lara
Varga.

reakcie. Videli sme zaujímavú
a hodnotnú prednášku, sprevádzanú rôznymi pokusmi.
27. februára sa zúčastnili
naši žiaci na okresnom kole súťaže v prednese poézie a prózy
„Tompa Mihály Vers - és Pró-

14. februára sme mali na
škole Valentínsky deň, kedy
sme si zahrali rôzne logické
hry a hry šikovnosti. Na nástenku sme umiestnili myšlienky o láske.
23. februára sa žiaci základnej školy zúčastnili na fyzických a chemických pokusoch,
ktoré sa vydarili. Malí a veľkí
so záujmom sledovali rôzne

zamondóverseny“, kde Lara
Varga a Dóra Mayer získali
strieborné, Zsuzsanna Fekula bronzové a Beáta Somogyi
zlaté pásmo. Beáta Somogyi
postúpila do semifinále celoslovenskej súťaže, kde bude
reprezentovať našu školu.
28. februára Zsuzsanna Fekula získala strieborné pásmo
na okresnej súťaži „Poznaj slo-

venskú reč“, ktorá bola v Tomášikove.
2. marca sa žiaci ôsmeho ročníka Krisztína Recska
a Zsuzsanna Fekula zapojili do
pravopisnej súťaže „Simonyi
Zsigmondhelyesírásiverseny“.
13. a 14. marca nás žiaci reprezentovali na matematickej
súťaži Pytagoriáda.
16. marca vo veľkej sále
Inovatechu v rámci slávnostného programu sme si pripomenuli udalosti a hrdinov
revolúcie z oslobodzovacieho
boja v rokoch 1848/1849.
19. marca sa niekoľko žia-

kov ZŠ zúčastnilo na riešení
úloh matematickej súťaže Klokan.
21. marca sa naši deviataci
zúčastnili celoslovenského testovania z matematiky, maďarského a slovenského jazyka.
V ten istý deň sa naši ôsmaci – Rita Herczog, Krisztína
Recska, Dávid Szolga zúčastnili Biblickej olympiády, kde
skončili na 3. mieste.
28. marca sme oslávili Deň
učiteľov.
Mgr. Katalin Balogh

Rodičovský ples
ZŠ Sándora Petőfiho
Rodičovské združenie pri
ZŠ a MŠ s VJM Sándora Petőfiho i v tohtoročnom fašiangovom období zorganizovalo
svoj tradičný, už desaťročia
známy a obľúbený, rodičovský ples.
Ples sa konal 10. februára
2018 v priestoroch Vysokej
školy Danubius v Sládkovičove. Bolo pre nás potešením,
že zhruba 140 hostí prijalo
naše pozvanie a svojou účasťou podporilo našu školu. Veď
takéto podujatie nie je len o
zábave, ale slúži aj pre dobrý

ných slovách Silvie Michalekovej, predsedníčky združenia rodičov a prípitku Márie
Halásovej, riaditeľky školy
sa začala zábava, ktorá pri
dobrom jedle, zákuskoch a
dobrých vínach, ako aj pri
dobrej hudbe hudobnej skupiny Alf, trvala až do ranných
hodín. Samozrejme nechýbala
ani bohatá tombola. Podarilo
sa nám zozbierať veľký počet cien a aj veľmi hodnotných. Ďakujem sponzorom a
všetkým tým, ktorí prispeli k
úspechu tohto večera.

účel. V tomto prípade každý
jeden cent z príjmu sa použije
na zlepšenie kvality výučby
našich detí.
V úvodnej časti večera
si prítomní mohli pozrieť a
vypočuť program našich žiakov. V ich podaní odzneli
známe šlágre a tancovali sa
hip-hopové tance. Po úvod-

Touto cestou sa chcem
poďakovať rodičom a priateľom školy, ktorí nám boli nápomocní pri organizácii, ale i
všetkým tým, ktorí nás poctili
svojou prítomnosťou. Všetci
ste vítaní aj na budúci rok!
Mgr. Silvia Michaleková
predsedníčka ZRŠ
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Slávnostné posedenie ku Dňu učiteľov
Pri príležitosti Dňa učiteľov mesto Sládkovičovo zorganizovalo 27. marca posedenie pre učiteľov sládkovičovských škôl s krátkym kultúrnym programom, ktorý pripravila a sprevádzala ním Erika
Križanová. Po úvodnej piesni

v podaní Sabínky Križanovej,
žiačky ZŠ K. Kuffnera, sa prítomným prihovoril primátor
mesta, povzbudil učiteľov v
ich namáhavej práci a zaželal
im, aby mali aj naďalej chuť a
veľa síl v nej pokračovať. Svojím tancom prítomných poteši-

li deti ZUŠ z tanečnej skupiny
F - Dance, báseň v maďarskom jazyku predniesla Lara
Vargová, žiačka ZŠ Sándora
Petőfiho, báseň v slovenskom
jazyku Sabínka Križanová. Po
slávnostnom prípitku primátor
mesta Ing. Anton Szabó poctil

každého učiteľa červenou ružou. Nechýbalo občerstvenie
formou servírovaného predjedla a hlavného chodu, čo dotvorilo slávnostnú atmosféru
tohto posedenia.
Zuzana Červenková

Okresná súťaž v prednese poézie a prózy žiakov špeciálnych škôl
Dňa 12.apríla 2018 Spojená škola, Školská 212 v
Sládkovičove
organizovala
VII. ročník okresnej súťaže v
prednese poézie a prózy žiakov špeciálnych základných
škôl okresu Galanta. Súťaž
prebiehala v slovenskom i ma-

ďarskom jazyku za účasti všetkých špeciálnych škôl nášho
okresu. V príjemnej atmosfére
a vzájomnom povzbudzovaní
svoje naučené texty a recitačné schopnosti predviedlo 35
žiakov. Odborná porota pod
vedením Mgr. Ľubice Jakabo-

vičovej, Mgr. Melindy Sreiner a pani Idy Józsovej mala
pri rozhodovaní ťažkú úlohu.
Víťazi okresného kola postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať začiatkom
mája v Trnave. Naše podujatie
sladkosťami pre deti podporil

Deň narcisov
V piatok 13. apríla vyšli do
ulíc Sládkovičova dobrovoľníci Ligy proti rakovine a rozdávali žlté narcisy všetkým, ktorí
chceli finančným príspevkom
podporiť túto organizáciu, aby
dali najavo spolupatričnosť
a podporu onkologickým pacientom. Členovia Žiackeho
parlamentu ZŠ K. Kuffnera Samuel Mikeš, Tamara Kuttnerová, Darina Olleová, Viktória Krajčovičová, Simona

Rozsová a Miriam Radványiová pod vedením Gabriely Dórovej a Zuzany Červenkovej
sa zhostili tejto neľahkej úlohy
a svoj čas a energiu venovali
najväčšej verejno-prospešnej
zbierke na Slovensku. V Sládkovičove sa im podarilo vyzbierať 961 eur. Veľká vďaka
patrí všetkým, ktorí prispeli a
urobili tak piatok 13.-ho krajším dňom.
Zuzana Červenková

Mestský úrad v Sládkovičove
a pani Józsová, vecnými cenami ASTAS Galanta a chutnými
bagetami Pierre Baguette, za
čo im srdečne ďakujeme.
                                                                                       
Mgr. Adriana Slováková,
riaditeľka školy
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Zbožňujem sa vydávať
Divadelný súbor Hahota
sa 17. februára 2018 predstavil
svojím najnovším predstavením, a to hudobnou veselohrou
v dvoch dejstvách pod názvom Zbožňujem sa vydávať.
Ani tento rok to nebola ľahká
úloha, veď sme naštudovali
náročnú anglickú hru. Ide o
klasickú hudobnú veselohru
anglického dramatika Somerseta Maughama, postavenú
na komických situáciách a je
prešpikovaná
vynikajúcim
verbálnym humorom. Maďarskú verziu zhudobnila, a tým
pádom aj spestrila dvojica
autorov Gábor Nádas (hudba)
a Iván Szenes (text).
Krásna hrdinka sa zbožňuje vydávať. Myslí si, že jej
prvý manžel zomrel v prvej
svetovej vojne a preto sa znovu vydá, a to za najlepšieho
priateľa svojho prvého manžela. Keď sa jej prvý manžel vráti, nájde tam už iného muža a
o jedno dieťa viac. Po rôznych
zábavných situáciách zostávajú dvaja priatelia spolu v jednej
domácnosti a naša krásna pani
nájde svoje šťastie po boku nového, bohatého manžela.
So skúškami sme začali už
v novembri 2016. Dve skúšky
týždenne, zabezpečenie kostý-

mov a kulís bolo veľmi náročné, ale všetka tá námaha a starosti stáli za to.
V sobotu večer sme sa vo
veľkej sále Inovatechu, ktorá
bola zaplnená do posledného
miesta, predstavili našou novou hrou. Potlesk obecenstva
a gratulácie boli pre nás signálom, že so svojím programom
sme opäť získali priazeň divákov. Bolo pre nás potešením,
že sme videli po programe
usmiate tváre, usmievajúcich
sa ľudí, ktorí aspoň na chvíľku zabudli na svoje starosti, čo
bolo aj naším cieľom.
Ďakujem obecenstvu za
veľký potlesk.
So svojím programom navštívime i okolité obce, dúfame,
že s rovnakým úspechom, ako
doma. Budeme sa snažiť, aby
to tak bolo.
Po premiére u nás, sme 4.
marca vystúpili v Košútoch,
18. marca vo Veľkej Mači, 15.
apríla v Jahodnej a 20. mája sa
chystáme do Čierneho Brodu,
27. mája do Mostovej, kde si
naše predstavenie môžu diváci
pozrieť o 17.00 hodine.
V mene Divadelnej skupiny
Hahota Melinda Srejnerová

Niekoľko myšlienok
k hre Zbožňujem sa vydávať
V predchádzajúcich riadkoch si mohli naši čitatelia
prečítať niečo o novej hre Divadelného súboru Hahota od
Melindy Srejnerovej, avšak
v jej článku sa nepísalo o tom,
ako úžasne hrali naši herci.
Obzvlášť Melinda, ktorá aj napriek chorobe v čase zúriacej
chrípkovej epidémie, úžasne
zahrala svoju rolu. Bol to jej
asi najlepší herecký výkon,
počas celej jej amatérskej kariéry. Samozrejme, nemôžeme
nespomenúť ostatných účin-

kujúcich, Attila a jeho kolegyne a kolegovia sa opäť zablysli
v takej forme, na ktorú sme od
nich zvyknutí. Teší nás, že sa
k súboru pridali i mladí. Členom súboru z úprimného srdca
prajem veľa síl a trpezlivosti
pri nácviku nových predstavení, aby nás i v budúcnosti
obdarovali takým krásnym večerom, akým bol ten 17. februára.
V mene divákov
Mária Szabóová

Záhradkári schvaľovali plán práce

16. marca 2018 o 16.30
hod. sa členovia MO SZZ
Sládkovičovo stretli v Klube
seniorov na Výročnej členskej schôdzi. Účasť členov
bola uspokojivá a VČS bola
uznášaniaschopná. Úvodom
tajomníčka MO SZZ p. Košťányiová privítala všetkých

členov ako aj hostí, a to p. Ing.
Annu Ivánkovú, predsedníčku
OV SZZ a p. Mgr. Miriam Jarošovú. Po schválení programu
rokovania podala informáciu
o stave členskej základne, ktorá má ku dňu VČS 51 členov.
Minútou ticha sme si uctili
úmrtie našich členiek p. Žá-

kovej a p. Tumanovej. Ďalej
Predseda MO SZZ p. Németh
a p. Slováková, pokladníčka
MO SZZ, predniesli správu
o činnosti, správu o hospodárení, správu KRK MO SZZ za
uplynulý rok 2017 a následne
predložili na schválenie plán
práce a finančný rozpočet na
pokrytie plánovaných úloh
na rok 2018. Ďalším bodom
programu bola prednáška o vývine a vplyve počasia na prírodu, záhradky a v neposlednom
rade aj na obyvateľstvo, ktorú
nám predniesla meteorologička p. Mgr. Miriam Jarošová.
Po prednáške nás pozdravila
Ing. Ivánková, predsedníčka
OV SZZ Galanta a zhodnotila
činnosť našej organizácie veľmi kladne, poinformovala nás
o aktivitách organizovaných
OV SZZ a v závere nám po-

priala veľa zdravia a úspechov
pri plnení naplánovaných úloh.
Po schválení návrhu uznesenia
sa začala pri malom občerstvení neformálna debata a vymieňanie si skúseností v oblasti
pestovania záhradných plodín.
Chcem veľmi pekne poďakovať všetkým zúčastneným členom za účasť, našim vzácnym
hosťom, že si našli čas a poctili
nás svojou prítomnosťou, všetkým členom a členom výboru
za perfektné organizačné zabezpečenie priebehu VČS, za
napečenie chutných pagáčikov
a zákuskov a v neposlednom
rade poďakovanie patrí aj výboru Klubu seniorov v Sládkovičove za poskytnutie inventáru a priestorov. Všetkým veľká
vďaka.
Ján Németh, predseda
MO SZZ Sládkovičovo
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Spomienková slávnosť Csemadoku
16.marca2018 sa pri príležitosti 170. výročia Revolúcie a oslobodzovacieho boja
v roku 1848/1849 konala
spomienková slávnosť, ktorú organizovala MO Csemadoku v Sládkovičove. Slávnostný príhovor predniesol
primátor mesta Anton Szabó,
ktorý sa vo svojom príhovo-

re okrem historických faktov
dotkol i súčasnej politickej
situácie na Slovensku. Po
príhovore vystúpili žiaci Základnej školy S. Petőfiho s
VJM, ako i citarový súbor
Sarló z Topoľníkov.
Mária Szabóová

Noc s Andersenom v Inovatechu
Aj tohto roku sa naša
mestská knižnica zapojila
do medzinárodného projektu
Noc s Andersenom, ktorý má
vzbudiť u detí väčší záujem o
čítanie kníh. Do projektu, ktorý sa uskutočnil v piatok 23.
marca sa zapojilo 240 knižníc na Slovensku a mnoho
ďalších v Čechách, v Poľsku
a Slovinsku. Nakoľko všetci
vieme, že dnešný spôsob života čítaniu nepraje, keď knihy
súperia s počítačmi, mobilmi
a televíziou, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
sa už 13. krát zapojil do tohto zmysluplného projektu. Je
smutné, že do našej knižnice v Sládkovičove prišlo tak
málo detí, aj keď viacerí mali
rodičmi podpísanú prihlášku,
čím sa potvrdilo, že záujem o

Vynesenie Moreny pomohlo

čítanie je fakt mizerný. V úvode sa deti oboznámili s Hansom Christianom Andersenom
a prečítali si niekoľko jeho
známych rozprávok. Potom
sa venovali kreatívnej činnosti, vyrábali veľkonočné kraslice a po občerstvení sa vrhli
na hľadanie indícií, na čo sa
deti najviac tešili. S napätím a
zvedavosťou prehľadali podľa
pokynov Katky Talamonovej
(koordinátorky Noci s Andersenom) všetky zákutia budovy Inovatechu a riešili zadané
úlohy. Obidvom skupinám sa
podarilo vyriešiť všetky úlohy
v stanovenom časovom limite,
za čo získali certifikát účastníka. S dobrým pocitom a vyrobenými kraslicami spokojne
odchádzali domov.
Zuzana Červenková

Vyzerá to tak, že vynesenie
Moreny, jej upálenie a utopenie pomohlo vyhnať zimu,
ktorej sa tohto roku veľmi
nechcelo odísť. Spolu s organizátormi tohto tradičného
podujatia - členmi MO Matice
slovenskej, zvončekárkami,
žiakmi a pedagógmi Spojenej
školy sme sa 21. marca nadobro rozlúčili so zimou. K sprievodu, ktorý začal pri ZŠ K.
Kuffnera a pokračoval mestom
k mestskému úradu sa postupne pripojili deti z materských
škôl, seniori z Antonius senior

centra a ďalší účastníci, aby
Morenu spoločne vyniesli,
zapálili a utopili v Dudváhu. Aj keď fúkal nepríjemný
studený vietor, zvončekárky
si so žiakmi Spojenej školy pripravili krátky kultúrny
program, ktorým potešili všetkých prítomných. Členovia
MO Matice slovenskej ich za
to odmenili sladkosťou. Nad
bezpečnosťou priebehu celého
podujatia dozeral DHZ Sládkovičovo a mestská polícia.
Zuzana Červenková

Marec - mesiac knihy

Tradične v marci sa v našej mestskej knižnici striedajú
návštevy žiakov základných
i materských škôl, aby si pripomenuli, že aj čítaním sa dá
zmysluplne tráviť čas, nielen
s mobilom v ruke. A vždy sa
medzi nimi nájdu takí, ktorých
svet kníh očarí a stanú sa pravidelnými návštevníkmi našej knižnice. Aj tento rok sme
pre našich čitateľov pripravili
výstavku tých najzaujímavej-

ších kníh, aby sme im uľahčili výber. A ako je už zvykom,
pre prvákov a druhákov sme
pripravili ich prvé čitateľské
preukazy zadarmo. Snáď ich
to zavedie do mestskej knižnice aj častejšie ako len v marci.
A na závere jeden z mojich
obľúbených citátov od Maxima Gorkého: „Za všetko, čo je
vo mne dobré, vďačím knihe“.
Katarína Talamonová
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XI. Medzinárodný klobásový festival
Naše mestečko Sládkovičovo po roku
opäť srdečne privítalo gurmánov a priateľov
dobrého jedla a klobás. Bolo veľmi ťažké
odolať dobrotám, ktoré sa ponúkali, či už na
Gazdovskom trhu, ale hlavne vo festivalovom stane, kde súťažné družstvá predviedli
opäť jedinečnú prezentáciu a ochutnávku domácich klobás, údenín ale tiež regionálnych
špecialít, medzi ktoré patria aj legendárne
šišky členov Klubu seniorov Sládkovičovo.
Na festivale boli prítomné aj médiá, ktorých redaktori nám často dávali otázku, že
čo nás viedlo k tomu, aby sme organizovali
Klobásový festival.
Našou odpoveďou bolo, že Sládkovičovská klobása je naše gastronomické dedičstvo,
ktoré k nám priniesli pred viac ako 70 rokmi
dolnozemskí Slováci a od tej doby sa tradícia
dobrých domácich klobás prenáša od prastarých otcov na starých otcov, otcov a následne
na ich deti. Toto je ten dôvod a inšpirácia, aby
sme túto tradíciu zachovali pre ďalšie generácie. Sme veľmi radi, že sa do festivalu už
druhý rok zapojili aj detské súťažné družstvá. V tomto roku sa prihlásilo 10 družstiev
t.j. 42 detí vo veku od 7 do 15 rokov. Bola to
veľká radosť sledovať s akým zápalom a odhodlaním deti pristupovali k miešaniu a plneniu klobás. Môžeme smelo konštatovať,
že nám rastú následovníci, ktorí budú šíriť
dobré meno našej jedinečnej dobroty, ktorou
naša klobása určite je. Je to naša povinnosť
zachovať receptúru aj pre ďalšie generácie.
Do súťaže v miešaní a plnení klobás sa
prihlásili tieto detské družstvá:
Kuffnerčatá - ZŠ K.Kuffnera Sládkovičovo
Beťári - ZŠ S. Petőfiho Sládkovičovo
ZŠ Pusté Úľany
ZŠ Ivančice /CZ/
ZŠ Csorvás /HU/
ZŠ Gerendás /HU/
Neded - Klobásová manufaktúra
DHZ Sládkovičovo – chlapci
DHZ Sládkovičovo – dievčatá
Diablici – Sládkovičovo
Výsledky hodnotenia:
1.miesto – DHZ chlapci Sládkovičovo
2.miesto – Neded – Klobásová manufaktúra
3.miesto – Diablici Sládkovičovo
XI. Medzinárodný festival sme otvorili
v sobotu 24.02.2018 od 9,30 hod. Privítali
sme hostí, ktorými boli: Gabriela Matečná
- ministerska pôdohospodársva SR, Jozef
Viskupič - predseda VÚC Trnava, József
Berényi - podpredseda VÚC Trnava, ktorí
vo svojich príhovoroch pozdravili súťažné
družstvá a širokú verejnosť, ocenili medzinárodný rozmer festivalu , ktorý je najlepším
miestom na priateľské stretania sa ľudí a prezentáciu domácich potravinárskych produktov. Veľmi dojemná bola aj spomienka na
priateľa nášho mestečka, ktorým bol maestro
Marian Labuda, ktorý nás začiatkom roka
navždy opustil. Na znak úcty k nemu sme si

spoločne zaspievali jeho obľúbenú pesničku:
„ Tichá voda do Dunajka padala“ v podaní
Janka Paula a Dušana Fóku.
Ďalší hostia festivalu boli mediálne
a herecké osobnosti, akými sú: Patrik Hermann, Janko Mečiar, Jaroslav Žídek, Marek Orth, Ivan Tuli Vojtek, Marián Labuda ml.
Z médií boli prítomné RTVS, Rádio Regina, RTV Krea. Reportáž z nášho festivalu
odvysielala RTVS v hlavných správach.
Do súťaže XI. Ročníka festivalu sa
prihlásilo celkovo 24 družstiev. Srdečne
sme privítali aj družstvá družobných miest
Csorvás, Gerendás, Nemesnádudvar /HU/,
Ivančice /CZ/, priateľov z miest Kaloča,
Orosháza, Kustra team zo Srbska, aj družstvá z blízkeho okolia a domáce zo Sládkovičova. Všetkým ďakujeme, že prijali pozvanie a vytvorili jedinečnú atmosféru. Veríme,
že sa u nás dobre cítili.
Výsledky súťaží XI. Medzinárodného
klobásového festivalu.
Suché klobásy:
1.miesto - Orosháza Kolbászklub (99 b.)
2.miesto - Csorvás (97 bodov)
3.miesto - Gerendás (91 bodov)
Čerstvé klobásy:
1.miesto - Orosháza Kolbászklub (310 b.)
2.miesto - Ivančice (302 bodov)
3.miesto - Csorvás (300 bodov)
Cena Jaroslava Žídeka - Csorvás
Cena primátora mesta Sládkovičovo Motobike team
Cena Mariána Labudu - DHZ Sládkovičovo
Touto cestou ďakujeme členom poroty,
ktorí každoročne veľmi zodpovedne hodnotili súťažné družstvá.
Členovia poroty- súťaž detí:
Štefan Lauko, František Ruman, Alica Dömötörová, Ida Józsová, Imre Kováč.

Členovia poroty- súťaž suché klobásy:
Ján Paulo, Vladimír Feješ, Marian Popluhár,
Ida Józsová, Alica Dömötörová, Jaroslav Vodička.
Členovia poroty- hlavná súťaž:
Štefan Lauko, Alexander Bende, Marian
Halmeš, Alojz Horváth, Tihamér Tóth, Jaroslav Žídek, Marek Orth, Patrik Hermann,
Tuli Ivan Vojtek, Ján Mečiar.
Zorganizovať Klobásový festival v takomto rozsahu nie je možné bez podpory
sponzorov a ďalších podporovateľov. Preto
veľmi pekne ďakujeme:
Mestu Sládkovičovo
TS mesta Sládkovičovo
Sattbau s.r.o – Ing. Viliam Kurinec
Komodex s.r.o Trnava
Rovami s. r.o. Sládkovičovo, Róbert Varga
Alexander Bende
SCM Logistics s.r.o Bratislava
Horváth Alojz - Sládkovičovo
Vinárstvo Blaho – Zeleneč
Agáta Zelinková - Sládkovičovo
Boris Brunner – Sládkovičovo
Mraziarne, a.s. Sládkovičovo
Virema trade s.r.o. Sládkovičovo
Sema HŠ Sládkovičovo
Ing. Ján Pelec
Fekollini s.r.o. Sládkovičovo
A+Z , Rišňovský, Halász Veľké Úľany
Roman Múčka – Galanta
VEPI s.r.o Šaľa
TO-MONT, s r.o. Sládkovičovo
Hotel Tevel
TiR service s.r.o. Bratislava
S SOŠ Sládkovičovo
Vígh Sound – p. Alexander Vígh
Sme radi, že sa nám Klobásový festival
vydaril a touto cestou vás pozývame na XII.
ročník festivalu, ktorý sa uskutoční v dňoch
od 22.02.2019 – 23.02.2019 .
ĎAKUJEME			
František Ruman,
predseda OZ Klobáskový klub.

Žiaci FK Slavoj Sládkovičovo v nových dresoch
Vedenie FK Slavoj Sládkovičovo týmto ďakuje pánovi Vincentovi Orosovi za
súpravu dresov pre mužstvo žiakov.
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Beh oslobodenia - beh pre zdravie
1. Lukáš Botló
2. Tomáš Pribiš
3. Sebastián Kriška
V kategórii Žiačky 8. - 9.
ročníka sa umiestnili:
1. M. Izabela Kukiová
2. Gizela Kompušová
3. Viktória Dančová

níka sa umiestnili:
1. Elvis Sárkőzi
2. Martin Dóra
3. Martin Hrbán
Umiestneným srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným prajeme veľa vytrvalosti pri
ďalších športových aktivitách.

V kategórii Žiaci 8. - 9. roč-

Základná škola s materskou školou K. Kuffnera v
spolupráci s mestom Sládkovičovo zorganizovali 3. ročník
športového podujatia - Beh
oslobodenia- beh pre zdravie,
ktorého sa zúčastnili žiaci 1. 9. ročníka sládkovičovských
škôl a deti sládkovičovských
materských škôl. Podujatie
otvorila riaditeľka školy Slávka Kramárová spolu s primátorom mesta Antonom Szabóom, ktorý na základe hojnej
účasti zhodnotil, že v Sládkovičove neplatí tvrdenie, že deti
sedia len pri počítači, lebo si
prišli s nadšením a záujmom
zašportovať. Behu sa zúčastnilo 170 detí rozdelených do 9
kategórií. Prvým trom umiestneným v každej kategórii bola
udelená medaila a diplom, u
škôlkarov sa nevyhodnocovali
prvé tri miesta, všetci dostali
medailu a účastnícky list. O
občerstvenie pre všetkých sa
postaralo mesto Sládkovičovo.

Zuzana Červenková

V kategórii Žiačky 1. a 2.
ročníka sa umiestnili:
1. Sára Strýčková
2. Nina Drozdová
3. Laura Pelecová
V kategórii Žiaci 1. a 2. ročníka sa umiestnili:
1. Peter Zuzkovič
2. Leonard Hraško
3. Norbert Vörös
V kategórii Žiačky 3. a 4.
ročníka sa umiestnili:
1. Karolína Bötösová
2. Simona Držíková
3. Tamara Kolláriková
V kategórii Žiaci 3. a 4. ročníka sa umiestnili:
1. Sebastián Bobál
2. Dárius Vician
3. Dominik Farkaš
V kategórii Žiačky 5. - 7.
ročníka sa umiestnili:
1. Kristína Pavlovičová
2. Viktória Franta
3. Nelka Lócziová
V kategórii Žiaci 5. - 7. ročníka sa umiestnili:

Inzercia
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Alexandra Machanová, advokát
Tel. 0903 929 976, email: machanova@machanova.sk
www.machanova.sk
dovoľujeme si vás informovať, že Advokátska kancelária JUDr. Alexandry Machanovej, advokátky
so sídlom Mierové nám. 19, Senec
poskytuje právne služby aj v meste Sládkovičovo.
Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby, a
to hlavne v oblasti:
• Občianskeho práva (vyhotovovanie zmlúv a iných právnych dokumentov, zastupovanie pred súdmi a inými štátnymi orgánmi,
atď.)
• Rodinného práva (zastupovanie v konaní o rozvod, výživné ako
aj iných v konaniach v oblasti rodinného práva, atď.)
• Pracovného práva (pracovné zmluvy, výpovede z pracovných
zmlúv, pracovné poriadky, zastupovanie v pracovnoprávnych
sporoch, atď.)
• Nehnuteľností (vyhotovovanie kúpnych, darovacích zmlúv,
zmlúv o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam a iných
právnych dokumentov týkajúcich sa nehnuteľností, atď.)
• Obchodného práva (zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach, vymáhanie pohľadávok, vyhotovovanie zmlúv, atď.)
• Ako aj v iných oblastiach práva (dedičské, trestné, finančné,
správne, atď.)

osobné stretnutie v Sládkovičove si môžete dohodnúť
telefonicky na tel. 0903 929 976 alebo emailom
na machanova@machanova.sk.

10 SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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Spoločenská kronika k 11. 4. 2018
Zosobášili sa

Narodili sa

Navždy nás opustili

Bývalí občania:

Július Laky /Sládkovičovo/
a Anna Boťanská /Andovce/

Peter Boldiš,
Tobias Viczian,
Sofia Lošonská,
Sabina Čanakyová,
Emília Dömeová,
Hana Lipková,
Ľubomír Franta,
Oskar Karsay,
Miranda Kukiová,
Róbert Scsibárnyi,
Eliška Benkovská.
Vivien Tanková,
Nina Vicsápiová

Anna Vybíralová /72/ - 5.2.2018,
Viera Kubicová /56/ - 21.2.2018,
Eva Ďurinová /82/ - 2.3.2018,
Terézia Vavrová /85/ - 11.3.2018,
Elígius Vavro /90/ - 19.3.2018,
Alexander Nagy /63/ - 12.3.2018,
Jozef Imre /87/ - 13.3.2018,
Vojtech Hatvani /59/ - 18.3.2018,
Ján Valkó /77/ - 20.3.2018,
Alžbeta Hrbánová /86/ - 24.3.2018,
Helena Orosová /77/ - 24.3.2018,
Herbert Ružička /88/ - 2.4.2018,
Jozef Nagy /71/ - 26.3.2018,
Veronika Mišovičová /66/ - 28.3.2018
Jozef Ivančík /62/ - 5.4.2018,
Jozef Ochaba /71/ - 10.4.2018,
Zuzana Šťastná /90/ - 11.4.2018

František Magyarics /75/
- 7.2.2018,
Alžbeta Sárkányová,
Malá Mača /80/ - 17.2.2018
Mária Vargová,
Malá Mača /90/ - 1.4.2018

Pavol Vaco /Malá Mača/
a Miroslava Rothová /Malá Mača/

98. narodeniny Eleonóry Olachovej

Dňa 1. apríla 2018 oslávila svoje 98. narodeniny pani
Eleonóra Olachová, ktorá je
klientkou Antonius senior centra v Sládkovičove. Pani Eleonóra je najstaršou obyvateľkou
mesta Sládkovičovo. K tomuto
životnému jubileu jej zagratulovalo vedenie zariadenia
spolu s personálom a s ďalšími
obyvateľmi. Jej vysoký vek
si uctili kyticou ruží, tortou
a krásnym spevom.
Pani Eleonóra sa narodila
v Liskovej, okres Ružombe-

rok. Spolu s manželom vychovali dve deti. Pracovala ako
predavačka. Vášnivou záľubou
od detstva jej boli piesne, spev,
tanec a hra na klavíri. Rozprávala viacerými cudzími jazykmi.
Našej oslávenkyni ešte raz
prajeme všetko najlepšie, veľa
zdravia, šťastia, lásky a pohody v kruhu svojich najbližších.
Milena Poláková, riaditeľka
ASC
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sladkovicovo.sk zapísané: OÚ Galanta 7/1992
Redakcia si vyhradzuje právo redakčne skracovať a upravovať dodané príspevky. Názory v príspevkoch nemusia odrážať
mienku redakcie.				
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Spomíname
Dňa 20. februára 2018 uplynulo sedem rokov, čo
nás navždy opustila milovaná mama a babka
Helena Barboríková, rodená Sudinová.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou v srdci spomínajú dcéry s rodinami a
vnuci, ktorým veľmi chýba.
S hlbokým zármutkom v srdci ďakujeme všetkým
tým, ktorí odprevadili na poslednej ceste našu
milovanú mamičku, babku a prababku
Evu Ďurinovú, rod. Thulinszkú,
ktorá sa s nami dňa 2. marca 2018, vo veku 82 rokov
navždy rozlúčila. V našich srdciach budeš stále žiť!
Syn s manželkou, vnúčatá s rodinami a pravnúčatá
To, že rana sa zahojí, je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostala a tiché spomínanie.
Dňa 2. marca 2018 uplynul rok, čo nás navždy
opustila naša drahá manželka, maminka, babka a
prababka Zuzana Kolláriková.
Odišla si bez rozlúčky, čo nikto nečakal.
Už len kytičku ti na hrob môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať a s láskou spomínať.
Dňa 23. marca sme si pripomenuli 10. smutné
výročie, čo nás opustila naša milovaná manželka,
maminka Helenka Némethová.
Čas plynie, smútok zostáva, tá strata v srdci bolieť
neprestáva. S láskou spomínajú manžel, dcéra a
rodina.
S láskou spomíname na Vojtecha Méhesa
pri 4. výročí jeho úmrtia.
Jeho pamiatku si v srdciach zachová celá rodina

Dňa 3. apríla 2018 sme si pripomenuli smutné
prvé výročie od úmrtia našej drahej mamičky,babičky
a prababičky Márie Janečkovej, rodenej Szabovej.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí
na ňu nezabudli. S láskou spomínajú dcéry Betka
a Marika, zať Martin, vnučka Monika s manželom
Filipom, vnučka Maruška, vnuk Martin, pravnučky
Bibianka a Grétka a ostatná rodina.
Od života pre seba nič si nežiadala,
všetko len pre svoje deti a rodinu,
svoje zlaté srdce celé si nám dala,
večný kľud nech dá Boh ti za odmenu.
Dňa 4. apríla 2018 uplynulo 21 rokov, čo nás
navždy opustil náš syn Marian Uher.
Spomínajú rodičia

To, že rana sa zahojí, je len klamné zdanie.
V srdci nám bolesť ostala a tiché spomínanie.
Dňa 19. apríla 2018 uplynul rok, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, svokor, dedo a
pradedo Zoltán Hanzel. S láskou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami.
21. apríla 2018 je to už 5 rokov, čo nás vo veku
59 rokov navždy opustil náš drahý
Oto Balogh, na ktorého s láskou spomína celá
rodina. Je veľmi ťažké nájsť v zármutku tie správne
slová, ktoré vyjadrujú úctu k zosnulému.
Ďakujeme všetkým, ktorí na neho nezabudli
a ticho spomínajú s nami.
Čas rýchlo plynie, no nekonečný smútok
zostáva...
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo,
osud vzal.
Odišiel si nám všetkým, ktorí sme ťa radi mali.
Odišiel si bez toho, aby nám tvoje ústa zbohom
dali.
So smútkom v srdci sme si dňa 22. apríla 2018
pripomenuli 20. výročie úmrtia nášho manžela, otca,
dedka Michala Baniča.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku
S úctou a láskou v srdci spomína manželka, dcéry a
vnúčatá.
Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva.
Dňa 14. mája 2018 uplynie 14 rokov, čo nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a
pradedko Alexander Bende.
S láskou spomína manželka, syn s rodinou a
dcéra s rodinou.
...odišiel tíško, už nie je medzi nami,
no v srdciach našich stále žije spomienkami...
So zármutkom v srdci si dňa 17. mája 2018
pripomenieme 10. výročie úmrtia Jozefa Talamona.
S láskou spomína manželka, vnuci a nevesta.
Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
To, že rana sa zahojí je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostala a tiché
spomínanie.
Dňa 15. júna 2018 uplynie prvé smutné výročie,
čo nás opustil náš drahý manžel, otec, dedo a
pradedo Štefan Horváth. Ďakujeme všetkým, ktorí
si s nami spomenú a ktorí nezabudli.

Uzávierka budúceho čísla je 31.5.2018. Svoje články, oznamy a inzeráty posielajte e-mailom na zuzana.cervenkova@sladkovicovo.sk
alebo ich odovzdajte na recepcii Inovatechu. Kontakt: 0901 704 410

XI. Medzinárodný klobásový festival

XI. Nemzetközi Kolbászfesztivál

