ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
informačný spravodaj

XXVI. ročník č. 1/2018 vydáva mesto Sládkovičovo

Tradície
Je tomu viac ako 50 rokov, keď sa jedného studeného februárového rána ľudia
stretli na brehu rieky Čiernej vody. Niektorí na traktore, iní na konskom povoze alebo
len tak peši prišli vyzbrojení so sekerami
a pílami.
Po krátkom rozdelení úloh, začínali
pracovať, rúbali palivové drevo, ich prácu
riadil starší človek menom Károly Kocsis.
Dal si pozor na to, aby v každej kope boli
rovnaké množstvá hrubého a tenkého dreva a taktiež konárov. Neskôr vybral svoju
slávnu palicu. Prútmi označil kopy a nasledovalo ťahanie čísel. S mojím otcom sme
aj my ťahali číslo a netrpezlivo čakali pri
našej kope na Károlya Kocsisa. On vedel,
že z tej kopy nám patrí 1/3. Potom sme si
s ostatnými podielnikmi rozdelili drevo.
Vtedy som ešte nevedel, že čo sa deje.
Neskôr mi to vysvetlili a ako dospelý som
pochopil tento neobvyklý sedliacky systém
rozdeľovania práce a dreva. Súčasťou systému boli členovia diosegského urbariátu,
Károly Kocsis a jeho palica, les a krčma.
Károly Kocsis majetkové časti urbariátu
pravdepodobne viedol na palici staromaďarským rytým písmom. Sedliaci medzi
sebou kupovali a predávali svoje časti a po
uzavretí obchodu boli povinní to zahlásiť
Károlyovi Kocsisovi. On každý rok vypočítal na základe majetkových podielov, kto
je koľko dní povinný odpracovať v lese. Ak
niekto odpracoval menej ako mal, zaplatil
dennú mzdu do spoločnej kasy a ten, ktorý
odpracoval viac ako mal, zas dostal dennú
mzdu. Jednoduché a krásne bez sporov. Samotný systém bol Károly Kocsis so svojou
palicou, on viedol evidenciu, rozhodoval v
sporných veciach. Táto niekoľko storočná
tradícia zanikla v 60-tych rokoch minulého
storočia. Vznikol nový svet s novými ľuďmi, staré tradície zanikli a postupne vznikli
nové zvyky.
Ako dieťa si pamätám na jeden rozhovor, ktorého predmetom bola pitvarošská klobása. Jeden pitvarošan vysvetľoval
miestnym, že prečo je lepšia pitvarošská
klobása ako tá miestna. „Vy do klobásy dá-
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vate odrezky, my pitvarošania zas najlepšie
mäso, ani papriku nemáte dobrú” pokračoval. Nikto neoponoval, lebo vedeli, že má
pravdu, tá pitvarošská klobása bola fakt
veľmi dobrá. Medzitým sa aj pitvarošania
stali súčasťou Sládkovičova a ich klobása
bola stále lepšia tak ako to bolo aj predtým.
Ako sa menili časy a žili sme si stále lepšie,
vznikla nová tradícia nášho mesta „Klobásový festival”, ktorá bola sprevádzaná
dobrou náladou a s ľuďmi, ktorí sa starali o
dobrú náladu. Dlhé roky tu bol medzi nami
na klobásovom festivale aj herec Marián
Labuda, ktorý nám v tomto roku bude veľmi chýbať. Hlavná postava filmu Vesničko
má středisková, žiaľ, náhle odišiel na druhý
svet v januári 2018. Tradícia festivalu pokračuje aj v tomto roku, žiaľ, bez nášho
priateľa. Občas sa so slzami v očiach pozrieme na nebo a pýtame sa „maestro, čo
vravíte na ten tohtoročný”.
Na záver citujem židovského mliekara
Tovjeho z Fidlikanta na streche: „Fidlikant
na streche? Znie to bláznivo, ale my tu v
Anatevke, tejto malej dedinke sme všetci
fidlikanti na streche. Narobíme sa, aby sme
vyčarili jednoduchú melódiu bez toho, aby
sme si rozbili hlavu a vylomili krk. To nie
je ľahké. Mohli by sa ma pýtať, na čo tu
žijete keď toto miesto je také nebezpečné.
Jednoducho preto, lebo Anatevka je našim
domovom. Ako to dokážeme? Aké je naše
tajomstvo? Tak jednoducho vám poviem,
všetko je ukryté v našich tradíciách. My tu
v Anatevke na všetko máme tradíciu. Ako
jeme, ako spíme, ako rozprávame. My napríklad nepovieme, že vám prajeme šťastie,
ale vravíme, že „mazeltov“. Boha voláme
„reb“. Mohli by ste sa ma opýtať, ako sa
začínala táto tradícia? A ja vám poviem, že
veru neviem. Tradícia je tradícia. Každému
určuje svoje miesto a cestu vo svete, aby
každý vedel, čo očakáva od neho Boh“.
Prajem vám, aby si každý zachoval tradície, aby si každý z vás uctil zvyky svojich predkov, lebo len tak vieme, kde máme
svoje miesto vo svete.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

POZVÁNKY
XI. Medzinárodný klobásový
festival pred Inovatechom

23.2.2018 o 14.00 hod. - Gazdovský trh
o 15.00 hod. - Detská súťaž vo
výrobe klobás
24.2.2018 o 10.00 hod. - otvorenie Súťaže
družstiev vo výrobe klobás s kultúrnym
programom, v ktorom vystúpia: skupina
Dušana Fóku, divadelný súbor Hahota
a hostia - Sissi z Veľkých Úľan, Adriana
Franková a Ľubo Virág
16.3.2018 o 18.00 hod. v Inovatechu

Spomienková slávnosť
Csemadoku

21.3.2018 o 14.30 hod. sprievod od ZŠ
K. Kuffnera k Dudváhu

Vynášanie Moreny

11.4.2018 o 13.30 hod. v areáli ZŠ K.
Kuffnera

Beh oslobodenia - beh pre
zdravie - 3. ročník

pre rodičov s deťmi predškolského veku
a žiakov základných škôl
14.4.2018 o 8.00 hod. pred Inovatechom

Záhradnícky trh

22.4.2018 o 19.00 hod. v Inovatechu

Pyžamo pre šiestich

divadelné predstavenie francúzskej
komédie
Účinkujú: Gabriela Škrabáková/Andrea
Profantová, Danica Jurčová, Anna Nováková, Richard Stanke/Peter Sklár, Ján
Dobrík, Michal Rovňák
Vstupné: 17,- eur
Predaj vstupeniek cez Ticketportal a na
recepcii Inovatechu
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30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 13. 12. 2017
Rokovanie 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril a viedol primátor mesta Ing. Anton
Szabó, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že mestské zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
Poslanci vzali na vedomie:
• Správu o kontrole plnenia uznesení
Mestského zastupiteľstva, ktorú vykonala hlavná kontrolórka mesta PhDr.
Terézia Pethőová
• výsledok verejno-obchodnej súťaže
o ekonomicky najvýhodnejšiu cenovú ponuku na prenájom domu smútku v Sládkovičove s príslušenstvom,
chladiacim a ostatným zariadením
a na prevádzkovanie pohrebnej služby
a pohrebiska v meste Sládkovičovo
a poverili primátora mesta podpísať
s Euridikou Himpánovou - SONÁTA
mandátnu a nájomnú zmluvu na dobu
určitú od 01.01.2018 do 31.12.2022.
• Správu o výsledku kontroly poskytnutej návratnej a nenávratnej sociálnej
výpomoci
• Správu o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom mesta vo Vodárenskej spoločnosti Sládkovičovo, spol.
s r.o.
• Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2018.

Poslanci schválili:
• nesplatený zostatok návratnej finančnej výpomoci vo výške 16 713,58 eur
poskytnutej Vodárenskej spoločnosti,
spol. s r.o. vysporiadať ako vklad zakladateľa do základného imania Vodárenskej spoločnosti Sládkovičovo,
spol. s r.o. zvýšený o vklad zakladateľa vo výške 6,42 € t. j. spolu vklad
zakladateľa v celkovej výške 16 720 €
a zrušili uznesenie č. 59/MZ-2015
• úplné znenie Zakladateľskej listiny
Vodárenskej spoločnosti Sládkovičovo, spol. s r.o. zo dňa 13. 12. 2017
• pridelenie nájomných bytov na Sídl.
Stred
• uzavretie Nájomnej zmluvy na zámenu pozemkov
• uzavretie Zmluvy o zriadení vecných
bremien v prospech tretej osoby.
• uzavretie Zmluvy na 24 hodinový monitoring vrátane hliadkovej činnosti v
mestskom parku v Sládkovičove na
dobu 1 rok so spoločnosťou Pannon
Guard Security International s.r.o.
• 5. úpravu rozpočtu mesta Sládkovičovo roku 2017
• Dodatok č.5/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo
č. 81/2013 o určení výšky finančných

prostriedkov na mzdy a prevádzku
na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a školského zariadenia zriadených na území mesta
Sládkovičovo
• Návrh rozpočtu mesta a jeho organizácií na roky 2018-2020
Diskusia
Poslanec a konateľ Vodárenskej
spoločnosti Sládkovičovo spol. s r.o. p.
František Ruman podrobne informoval
prítomných o Výročnej správe o hospodárskych výsledkoch a činnosti za
obdobie roku 2016 a Finančnej analýze spoločnosti za rok 2016. Základným
predmetom činnosti spoločnosti je zabezpečovať odvádzanie a čistenie odpadových vôd do verejnej kanalizácie,
prevádzkovanie a údržba kanalizačnej
siete a ČOV ako i prevádzkovanie vodného zdroja na Sídl. J. Dalloša.
Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó
poďakoval všetkým prítomným za ich
účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva a 30. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove ukončil.
Mgr. Katarína Štefunková
prednostka MÚ

Výzva k splneniu ozamovacej povinnosti
Mesto Sládkovičovo
VYZ Ý VA
všetky povinné osoby,
ktoré si nesplnili oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu
zo Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Sládkovičovo č. 83/2013
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
dodatkov č. 1/2015, 2/2015, 3/2016
a Zákona č. 582/2004 Z.z.,
aby si svoju oznamovaciu povinnosť
vrátane zmien splnili.
Informácie na tel. č. 031/784 27 12
E-mail: adriana.skukalekova@sladkovicovo.sk
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Všeobecne záväzné nariadenie je uverejnené na webovom sídle mesta Sládkovičovo www.sladkovicovo.sk
Povinnými osobami sú:
• FO s trvalým alebo prechodným pobytom,
• vlastníci nehnuteľností,
• prenajímatelia nehnuteľností,
• podnikatelia FO a PO,
• a ďalšie osoby uvedené vo VZN, ktoré produkujú odpad na území mesta
Sládkovičovo (cudzinci a ďalšie osoby
s prechodným alebo trvalým pobytom,
osoby oprávnené užívať byt, dom, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo
jej časť, objekt, ktorý nie je stavbou, záhradu, vinicu, trávnatý porast, pozemok
v zastavanom území mesta...).

Poučenie: Za nesplnenie oznamovacej povinnosti v ustanovenej lehote uloží
správca dane podľa § 155 ods. 1 písm.
d) daňového poriadku pokutu najviac do
výšky vyrubeného poplatku, nie menej
ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur.

Zníženie poplatku je možné si uplatniť
písomne podľa § 6 VZN č. 83/2013.

23. 2. 2018 8:16:19
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Zo života ZŠ s MŠ K. Kuffnera
tických prvkov, spevu a tanca. Za skvelé
výkony sa deti hercom poďakovali burácajúcim potleskom.
Žiaci siedmeho až deviateho ročníka absolvovali v dňoch 08. 01. – 12.01.
lyžiarsky výcvik v Oščadnici. Hoci „Perinbaba“ nebola k našim žiakom veľmi
štedrá, predsa výcvik prebiehal podľa plánu a splnil svoj cieľ. Všetci žiaci zvládli
základnú techniku zjazdového lyžovania
na výbornú. Voľný čas venovali rôznym
aktivitám utužujúcim kolektív, ako aj prechádzkam po okolí. Týždeň prešiel veľmi
rýchlo, ale všetci si odniesli množstvo
pekných zážitkov.
Vedenie školy
Predvianočný čas sa niesol v duchu
rôznych vystúpení a aktivít. Žiaci a pedagógovia ZUŠ pri ZŠ s MŠ K. Kuffnera
pripravili pre učiteľov a spolužiakov vianočný koncert, v ktorom predviedli svoj
talent.
Žiaci prvého stupňa sa pod vedením
svojich pani učiteliek predstavili na vianočnom vystúpení pre BEKAERT SLOVAKIA s.r.o. a pre ANTONIUS senior
centrum. Program bol bohatý na vianočné
koledy, básničky, pesničky, tance a milé
scénky.
Aj tento rok sme nechýbali na Vianočných trhoch organizovaných mestom
Sládkovičovo, kde sme ponúkali vianočné dekorácie našich detičiek, pani učiteliek a šikovných rodičov. Touto cestou sa
chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli svojimi výrobkami, ako aj tým, ktorí si
vianočné výrobky zakúpili, čím podporili
našu školu. Predvianočnú atmosféru každoročne spríjemňuje aj posedenie zamestnancov všetkých zložiek Spojenej školy
Sládkovičovo spolu s bývalými zamestnancami - dôchodcami, ktoré bolo aj tento
rok plné smiechu, vrúcnych rozhovorov
a spomienok. Už teraz sa všetci tešíme na
ďalšie stretnutie.

Dňa 12.12. sa v Seredi konalo okresné
kolo v streľbe zo vzduchovky starších a
mladších žiakov. Našu školu úspešne reprezentovali Dominika Horváthová, Alek
Bartaloš, Martin Buday, Martin Pavlovič,
Rastislav Kubík a Michal Salaj. V obidvoch kategóriách získali pekné 2. miesto.

Oznam o zápise
Spojená škola - Základná škola s materskou školou K. Kuffnera oznamuje, že
Zápis do 1. ročníka na školský rok
2018/2019
sa uskutoční v priestoroch školy v
dňoch
12. 4. 2018 od 13.00 do 17.00 hod.
a 13. 4. 2018 od 13.00 do 17.00 hod.
po schválení mestským zastupiteľstvom.
Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa,
občiansky preukaz zákonného zástupcu,
poplatok 15,- eur za predlohové zošity.

Žiaci celého prvého stupňa sa dňa
17.12. zúčastnili prekrásneho divadelného predstavenia Ferdo Mravec v divadle
Andreja Bagara v Nitre. Dobrodružstvo
statočného hrdinu Ferda sa deťom veľmi
páčilo. Predstavenie bolo plné akroba-

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019
bude prebiehať v MŠ Fučíkova 366, v
MŠ J. Dalloša 1354 a v MŠ Budovateľská na ul. J. Kráľa 1315 v pracovných
dňoch
od 30. apríla do 30. mája 2018
v čase od 10.00 do 15.00 hod.,
kedy budú rodičom poskytnuté bližšie
informácie a umožnená prehliadka
priestorov materských škôl.
Je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť
do MŠ a potvrdenie o zdravotnom stave
dieťaťa od všeobecného lekára.
Žiadosť do MŠ si môžu rodičia prevziať
v jednotlivých materských školách alebo stiahnuť
na www.zsmssladkovicovo.edupage.org.
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Zo školskej kroniky ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s VJM
Momentky...
Na Základnej škole Sándora Petőfiho
sa čas nezastavil. Žiaci i pedagógovia sa
aktívne zapojili do školskej činnosti.
1. decembra žiaci aj rodičia školy zavítali do Viedne, kde navštívili známe cisárske sídlo Hofburg. Mohli nahliadnuť
do úradných i obytných priestorov cisára Františka Jozefa a cisárovnej Alžbety.
V Múzeu Sissi si uvedomili, čo boli mýty
a čo skutočnosť. Medzi vystavenými artefaktmi mohli vidieť i osobné predmety
Alžbety, ako aj najznámejšie portréty cisárovnej a Striebornú komnatu. Následne
sa presunuli na vianočné trhy, ktoré boli
pred viedenskou radnicou, kde ochutnali
rôzne lahôdky a pozreli si i krásne vianočné výtvory.

pod názvom Cigáni z Veľkej Idy. Krásne
predstavenie sme odmenili veľkým potleskom.
13. decembra prebehlo na škole školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda.
13. a 14. decembra sa triedy premenili
na tvorivé dielne, malí aj veľkí usilovne
pracovali, chystali vianočné ozdoby a rôzne drobnosti, ktoré potom predávali na
mestských vianočných trhoch, ktoré boli
15. decembra. Ďakujeme rodičom, priateľom školy a každému, kto kúpou podporil
našu školu!
15. decembra účinkovali naši žiaci vo
vianočnom programe počas vianočných
trhov. Linda Kukiová, Laura Szilágyiová
a Michael Román prítomným zaspievali a
žiaci 1.- 4. ročníka sa predstavili hrou Zázračná noc.

27. decembra sa konala výročná členská schôdza Csemadoku, na ktorej naši
žiaci – Lara Varga, Dóra Mayer, Michael Román, Laura Szilágyi, Linda Kuki
– predstavili zhudobnené básne básnika
Sándora Petőfiho.
31. januára žiaci obdržali polročné vysvedčenia.
Mgr. Katalin Balogh

Oznam o zápise
Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s VJM oznamuje, že
Zápis do 1. ročníka na školský rok
2018/2019
sa uskutoční v priestoroch ZŠ na Abrahámskej ulici v dňoch
6. decembra k nám zavítal Mikuláš,
ktorý obdaril nielen našich malých škôlkarov, ale i ostatných žiakov, ktorí ho pozdravili básňami a piesňami.
8. decembra si deti v podaní divadla
Gál-színház pozreli divadelné predstavenie podľa literárneho diela Jánosa Aranya

22. decembra bolo na škole tradičné
vianočné posedenie, na ktorom sme sa zábavou lúčili so starým rokom.
22. januára v Deň maďarskej kultúry
si škôlkari i žiaci prvého stupňa vypočuli zhudobnené básne v podaní Zsuzsa
Szunyogh.

12. 4. 2018 od 13.00 do 17.00 hod.
a 13. 4. 2018 od 13.00 do 17.00 hod.
po schválení mestským zastupiteľstvom.
Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a
občiansky preukaz zákonného zástupcu.
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019
bude prebiehať v MŠ na Abrahámskej
ulici v pracovných dňoch
od 23. apríla do 21. mája 2018
v čase od 8.00 do 15.00 hod.,
Je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť
do MŠ a potvrdenie o zdravotnom stave
dieťaťa od všeobecného lekára.
Žiadosť do MŠ si môžu rodičia prevziať
v MŠ.
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XI. Medzinárodný klobásový festival

Nekrológ

Pozvánka
na oslavu dobrého jedla a gastronomických tradícií.
OZ – Klobáskový klub a mesto Sládkovičovo
srdečne pozývajú občanov nášho mesta a širokého okolia
na XI.

ročník Medzinárodného klobásového festivalu,
ktorý sa uskutoční v dňoch

23. 02. – 24. 02. 2018 /pri Inovatechu/ s nasledovným programom.
V piatok 23.02.2018 o 14.00 hod. začíname Gazdovským trhom,
ktorý ponúkne zabíjačkové špeciality a jedlá.
Následne o 15.00 hod. otvoríme 2. ročník Detskej súťaže

vo výrobe klobás

s účasťou detí základných škôl zo Sládkovičova a okolia,
ale tiež družstiev z Maďarska a Českej republiky.

XI. ročník Medzinárodného festivalu otvoríme
24. 02. 2018 o 10.00 hod.
Prihlásených je 25 družstiev /zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Srbska/,
môžete sa tešiť na zaujímavé gastronomické zápolenie a ukážku výroby klobás.
Aj tento rok očakávame našich milých hostí z priateľských miest
ako sú Csorvás, Gerendás, Nemesnádudvar /HU/a Ivančice /CZ/.
Cieľom nášho festivalu je aj naďalej byť miestom pre priateľstvo a porozumenie
ľudí rôznych národností.
Naše pozvanie prijali aj mediálne, herecké a gastronomické osobnosti,
ktorými sú Jaroslav Židek, Marek Orth, Patrik Hermann, Ján Mečiar,
Ivan Tuli Vojtek, Marian Labuda mladší.
O hudobnú produkciu sa bude starať naša festivalová hudobná skupina
Dušana Fóku, divadelný súbor Hahota a hostia: Sissi z Veľkých Úľan,
Adriana Franková a Ľubo Virág.

Marián Labuda
* 28. Október 1944
† 05. Január 2018
Začiatkom roka zasiahla celé Slovensko nečakaná smutná správa, že
odišiel Malý–Veľký muž
Marián Labuda,

Tešíme sa na všu priazeň a všetkých vás srdečne pozývame.

vynikajúci herec, čestný predseda
poroty Klobásového festivalu.
Zanechal nám pekné spomienky
i zážitky. Bol neoddeliteľnou súčasťou
nášho festivalu. Cítime smútok a zároveň vďačnosť, že nám bolo cťou poznať takého skvelého človeka, akým
maestro Marián Labuda bol.
Večná spomienka na neho zostane
v našich srdciach.

Organizátori Klobásového festivalu.

Maestro Ďakujeme!			

Náš festival je oslavou jedla a dobrej nálady a tiež miestom na stretnutie občanov
a hostí nášho mestečka Sládkovičovo.

OZ Klobáskový klub Sládkovičovo
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Stretnutie s Mikulášom, čertom a anjelom
Sládkovičove nemá čo robiť,
lebo tu žijú len samé dobré
deti. Potom sa ujali slova Mikuláš s anjelom a prihovorili
sa všetkým deťom, ktoré prišli
na toto stretnutie. Deti nielen
recitovali a spievali, ale i tan-

Rolničky, rolničky, kto vám
dal ten hlas... znelo 2. decembra 2017 pred Inovatechom z
úst prvých odvážlivcov, ktorí
sa rozhodli zaspievať Mikulášovi. Prvá decembrová sobota
bola tým dňom, kedy do Slád-

covali, za čo boli odmenené
balíčkom sladkostí. Nikto neostal v ten deň ukrátený, každý
sa dostal na rad a spokojný odchádzal s balíčkom sladkostí
domov.
Zuzana Červenková

kovičova zavítali Mikuláš, čert
a anjel, aby potešili všetky deti
a rozdali im balíčky so sladkosťami. V úvode podujatia
primátor mesta Ing. Anton
Szabó privítal prítomných,
kedy oznámil čertovi, že ten v

Smejko a Tanculienka
2. decembra 2017 do Sládkovičova zavítali Smejko a
Tanculienka spolu s motýlikom Huncúlikom a mackom
Duškom, aby si spolu so všetkými deťmi v Inovatechu zaspievali a zatancovali.
Deti sa vo vypredanej sále
dobre zabavili a na záver sa
vytešené so Smejkom a Tanculienkou aj odfotili.
Zuzana Červenková

Vianočný koncert umelcov Novej scény Bratislava
Všetci, čo prišli 14. decembra 2017 do Inovatechu
na koncert umelcov Novej
scény Bratislava, si vychutnali ozajstnú vianočnú atmosféru, ktorú im navodili Mirka
Partlová, Patrik Vyskočil, Ján
Cibula a Vladislav Plevčík
svojím spevom, hrou na klavíri i gitare. Diváci boli nadšení, že mohli byť súčasťou
tohto nádherného vianočného
koncertu a domov odchádzali
s hodnotným umeleckým zážitkom.
Zuzana Červenková
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Vianočné trhy

Vôňa pečenej klobásy,
gaštanov, cigánskej pečienky,
lokší, punču a vareného vína
sa šírila v piatok 15. decem-

nať atmosféru vianočných trhov a podporiť sládkovičovské školy. Tie si pre návštevníkov pripravili nielen krásne
vlastnoručne vyrobené vianočné ozdoby, ale aj milý
program. Deti si v spolupráci
so svojimi pedagógmi pripravili piesne, vinšovačky i

tešil novovzniknutý spevokol
Klubu seniorov a Ekumenický chrámový zbor. Večerný
program nám uzavrela tanečná skupina Základnej umeleckej školy F -Dance svojím
tanečným vystúpením. Ďakujeme všetkým účinkujúcim za milý program, ktorým

tance s vianočnou tematikou,
čím potešili rodičov, starých
rodičov, priateľov i známych.
Okrem žiakov škôl v programe vystúpila aj Ženská folklórna skupina a Zvončekári
s pásmom kolied a vinšovačiek, svojím spevom nás po-

potešili všetkých prítomných
a veľká vďaka patri aj tým,
ktorí prišli a podporili sládkovičovské školy kúpou ich
výrobkov.

bra 2017 pred Inovatechom,
kde sa uskutočnili tradičné
vianočné trhy. Stretli sa tu
všetci, ktorí si chceli vychut-

Zuzana Červenková

Vianočný program materských škôl
16. december bol dňom,
kedy nám detičky materských
škôl navodili svojím vianočným programom nádhernú
sviatočnú atmosféru.
Toto
milé a dojímavé vystúpenie

nás tak potešilo a spríjemnilo
nám predvianočné chvíle, že
zrazu bol všetok ten predvianočný zhon úplne nepodstatný
a my sme si uvedomili, že vidieť našich najmilších ako sa

veľmi snažia a chcú nás potešiť je tá správna vianočná atmosféra. Ďakujeme pani učiteľkám, že vymysleli a trpezlivo nacvičovali s deťmi tento
nádherný program. Vďaka im
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Novoročný operetný galavečer
Skupina
mladých/nielen Csemadokárov ani počas
sviatkov neoddychovala. 5.
januára pozvala svojich priaznivcov na Novoročný operetný galavečer. Na javisku sa
predstavili speváci, muzikanti
a tanečníci budapeštianskeho
divadla Magyar Zenés Színház. Zaujímavosťou programu

bolo, že neodzneli iba dobre
známe operetné šlágre, ale
i menej známe, možno i zabudnuté melódie, ale i vážnejšie klavírne diela. Predstavenie
spestrili krásne róby speváčok,
ktoré si ku každej piesni zvolili iné šaty. Tanečníci dodali celému programu ľahkosť
a šmrnc. Galavečer bol plný

zábavy vďaka humornému
sprievodnému slovu herca
Józsefa Bozsóa. Spevák József
Virág bol príjemným zabávačom obecenstva, neraz sa vybral priamo do hľadiska a do
predstavenia zapojil i divákov.
Kráľovnou večera bola primadona Maďarskej Národnej
Opery Zsuzsanna Csonka, ktorá svojím očarujúcim hlasom

a prekrásnymi šatami okúzlila
obecenstvo.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do organizácie i
vám, že ste stálymi návštevníkmi našich programov. Prajeme vám taký krásny a veselý
nový rok, aký bol náš operetný
galavečer.
DFCs - SMCS

Trojkráľový koncert
Dňa 7.1.2018 sa v Antonius senior centre Sládkovičovo uskutočnil už piaty tradičný
Trojkráľový koncert. Bolo nám
cťou privítať v našom zariadení profesionálnych aj amatérskych umelcov, ktorí nám
priniesli hudbu, spev a krásne
slová. Klienti, rodinní príslušníci, návštevy aj zamestnanci si vypočuli pásmo kolied
prednesené deťmi, hru Eliáša
Kajana na klavíri, hru Martiny
Kajanovej na flaute, hru Márie
Miklovičovej na čembale, spev
Karola Nitrana a spev Ekumenického speváckeho zboru pod
vedením Martiny Kajanovej.

Sviatočnú atmosféru umocnili
duchovné slová Andrey Lukačovskej, farárky Evanjelického
cirkevného zboru v Sládkovičove a Václava Ďurča, farára
Rímsko - katolíckej farnosti
v Sládkovičove. Ekumenický
spevácky zbor, zložený zo spevokolov pri Rímsko-katolíckej
farnosti v Sládkovičove a pri
Evanjelickom cirkevnom zbore
v Sládkovičove nám silne emotívnym spevom, mimochodom
štvorhlasným, predviedol aká
silná, krásna a prospešná je spolupráca zborov, ľudí, národov...
. Klienti sociálneho zariadenia
si veľmi vážia, že existujú ľudia

s dobrým srdcom, ktorí na nich
myslia, navštevujú ich a obohacujú ich život v zariadení.
Aj touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie všetkým,
ktorí nám pripravili krásny
vstup do nového roka, ale aj
tým, ktorí nás v roku 2017 navštevovali, potešili pekným
slovom, piesňou, tancom, darčekom, sponzorským darom
a tiež tým, ktorí nezištne podporujú ľudí odkázaných bývať
v sociálnom zariadení...
Ing. Milena Poláková
Antonius senior centrum
Sládkovičovo

Výročná členská schôdza Csemadoku
Dňa 27. januára 2018 sa konala výročná členská schôdza
MO Csemadoku v Sládkovičove. Po privítaní prítomných členov a hostí bol krátky kultúrny
program žiakov ZŠ S. Petőfiho.
Po programe zapisovateľ MO
Rudolf Krommer predniesol
správu o bohatej činnosti za rok
2017, ako i plán práce na rok
2018. Správu o hospodárení
predniesla pokladníčka miestnej organizácie Iveta Víghová.
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Po diskusii, do ktorej sa zapojil
i člen oblastného výboru Csemadoku v Galante Péter Botló
i Anton Szabó, nasledovalo
vystúpenie Viliama Dumanna a citarovej skupiny Dióhéj.
Predsedom miestnej organizácie zostáva naďalej Alexander
Vígh a výbor zostáva pracovať
v tom istom zložení ako doteraz.
Mária Szabó
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Klobáskový klub v Békéšskej Čabe
bol aj odborný dozor Borisa
Brunnera a Ferdinanda Mega.
Môžem povedať, že chlapci nás reprezentovali veľmi
disciplinovane a zodpovedne.
Svojím vystupovaním vzbudili pozornosť návštevníkov,
ale hlavne porotcov, ktorí im
udelili vynikajúce 3. miesto.

Účasť družstva detí Klobáskového klubu Sládkovičovo na 22.ročníku Klobásového festivalu v Békéšskej
Čabe, ktorý sa konal 19. - 22.
októbra 2017, sa zapísala do
histórie festivalu, keďže sme

Rád by som sa aj touto
cestou poďakoval celému
tímu za vzornú reprezentáciu
mesta Sládkovičovo i Slovenskej republiky.
František Ruman,
predseda OZ KK

boli prvým zahraničným detským tímom, ktorý sa na festivale zúčastnil. Do súťaže bolo
prihlásených 211 družstiev.
Naše družstvo reprezentovali
Oliver a Xaver Brunnerovci,
Janko Rigo a súčasťou tímu

Vianočný stolnotenisový turnaj Memoriál Emila Dovalovszkého
Na záver by som sa chcel
poďakovať všetkým sponzorom tohto turnaja, ktorými
boli: Ing. Anton Szabó, PaedDr. Atilla Takács, Bohuslav
Németh, František Ruman,
Peter Valo, Roman Matejdes,
Viliam Ruman, firma TRIPSY.
Naši hráči sa zúčastnili cez
vianočné sviatky a na Nový
rok viacerých turnajov. Najlepšie sa umiestnil Karol Barinka, ktorý skončil na 1. mieste na turnaji vo Voderadoch.
Stolnotenisový oddiel Slavoj Sládkovičovo usporiadal
dňa 16.12.2017 v telocvični
ZŠ Karola Kuffnera vianočný
stolnotenisový turnaj Memoriál Emila Dovalovszkého,
ktorého sa zúčastnili registrovaní aj neregistrovaní hráči
zo Sládkovičova. Po otvorení
turnaja primátorom mesta Ing.
Antonom Szabóom a predsedom stolnotenisového oddielu
Bohuslavom Némethom za
účasti poslanca MZ PaedrDr.
Attilu Takácsa hráči s plným
nasadením rozohrali niekoľkohodinový turnaj, ktorý skončil
s nasledovnými výsledkami:
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V dvojhre registrovaných
hráčov:

Bohuslav Németh,
predseda stolnotenisového
oddielu

1. Karol Barinka
2. Branislav Vavro
3. Richard Horváth
V dvojhre neregistrovaných
hráčov:
1. Marián Dudáš
2. Dávid Košík
3. Vladimír Kuttner
V štvorhre:
1. Dudáš - Vavro
2. Hudák - Barinka
3. Košík - Gál J. st.
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Mestská štatistika za rok 2017
Počet narodených detí:
Dievčat: 24
Chlapcov: 29
Spolu: 53
V porovnaní s predošlým rokom sa
počet narodených detí znížil o 4 deti. Už
druhý rok sa narodilo viac chlapcov ako
dievčat. Najviac detí sa narodilo v mesiacoch január a február.
Medzi najobľúbenejšie mená v roku
2017, ktoré rodičia dávali svojim deťom
patrili z dievčenských mien – Diana,
Sára, Nela a z chlapčenských mien to
boli - Adam, Dominik, Markus, Peter.

Počet sobášov v meste:
Občianskou formou: 21
Cirkevnou formou: 10
Spolu: 31
V sledovanom roku bolo v meste uskutočnených o 6 sobášov viac ako
v predchádzajúcom období. Okrem sobášov, ktoré sa konali v našom meste bolo
uskutočnených ešte 14 sobášov našich
občanov mimo nášho mesta. V roku 2017
bolo rozvedených 10 manželstiev našich
občanov, čo je o 7 rozvodov viac ako
v predchádzajúcom roku.

Počet úmrtí:
Mužov: 34
Žien: 29
Spolu: 63		
Počet úmrtí našich občanov bol o 4
viac ako v predchádzajúcom roku. Kým
v roku 2016 zomrelo viac žien, v roku
2017 viac mužov. Najviac našich občanov
zomrelo v mesiaci august.
Celkový počet obyvateľov k 31. 12.
2017 je 5474, čo je o 14 menej v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Úbytok obyvateľstva pretrváva už niekoľko rokov.
Edita Kyselová, matrikárka

Počet obyvateľov v roku 2017:			
Mužov		
Žien
Spolu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------prihlásených k pobytu				
54		
53		
107
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------narodených					
24		
29		
53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------odhlásených					
-46		
-65
-111
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zosnulých					
-34		
-29
-63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stav v porovnaní s rokom 2016			
-2		
-12		
-14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkom k 31.12.2017				
2621		
2853		
5474

Spoločenská kronika k 12. 2. 2018
Zosobášili sa:
Martin Kuki /Sládkovičovo/
a Michaela Horváthová /Sládkovičovo/
Narodili sa:
David Borsányi,
Petra Boronkayová,
Matej Struhár,
Dušan Šerík,
Emma Zoé Görföl,
Peter Boldiš,
Tobias Viczian
Navždy nás opustili:
Oskár Jung /91/ - 14.12.2017,
Anna Frantová /87/ - 19.12.2017,
Valéria Šidová /67/ - 20.12.2017,
Mikuláš Takács /76/ - 20.12.2017,
Štefan Vincze /36/ - 20.12.2017,
MUDr. Laurenc Púček /94/ - 1.1.2018,
Oľga Púčeková /91/ - 11.1.2018,
Karol Szilágyi /85/ - 3.1.2018,
Mária Feješová /87/ - 12.1.2018,
PaedDr. Štefan Rekeň /75/ - 20.1.2018,
Ondrej Šebo /79/ - 21.1.2018,
Ivan Orichel /62/ - 27.1.2018
Bývalí občania:
Mária Adamčíková, rod. Štifnerová /61/ - 11.1.2018,
Gizela Kariková, rod. Szabová /82/ - 13.1.2018,
Mária Megová, rod. Sárkányová /66/ - 20.1.2018,
František Magyarics /75/ - 7.2.2018
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Spomíname
S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že nás
dňa 18. decembra 2017, vo veku nedožitých 95 rokov,
navždy opustila Lívia Szamák, rod. Samarjay.
Smútiaca rodina
„V mojom srdci zostala už len veľká prázdnota,
miesto teba je tu so mnou len smútok a samota.“
Ďakujeme všetkým, ktorí odprevadili v
predvianočný deň na poslednej ceste nášho
milovaného manžela, otca a dedka
Mikuláša Takácsa, ktorý nás dňa 20. decembra
2017 vo veku 76 rokov navždy opustil.
Jeho pamiatku vo svojom srdci navždy zachová
manželka Eva, synovia a dcéra s rodinami.
„Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých,
ktorí ho milovali“
Ďakujeme rodine, priateľom, susedom a
známym, ktorí na poslednej ceste odprevadili nášho
milovaného svokra, dedka a pradedka
Karola Szilágyiho, ktorý nás 3. januára 2018
navždy opustil.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým, ktorí odprevadili na cintoríne
v Sládkovičove na poslednej ceste našu milovanú
mamičku, babičku a prababičku
Gizelu Karikovú, ktorá nás 13. januára 2018 vo
veku 82 rokov navždy opustila.
Ďakujeme za kytice kvetov, za vence a slová
útechy, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Jej pamiatku vo svojich srdciach navždy zachovajú
dcéry Mari a Nusi s rodinami.
„Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal,
ostáva v nás.“
V týchto dňoch sme si pripomenuli 5. smutné
výročie úmrtia našej drahej mamičky, svokry, babky
a prababky Jolany Pethőovej, ktorá nás navždy
opustila 15. februára 2013. Tí, ktorí ste ju poznali a
mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Dcéry s rodinami
„Rozlúčiť sa, neznamená zabudnúť...“
S láskou a úctou spomíname na milovanú
mamičku, babičku a prababičku
Gizelu Víghovú, rodenú Kovácosvú, ktorá nás
navždy opustila 21. februára 2007.
To, že rana sa zahojí, je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostala a tiché spomínanie.
S láskou spomínajú syn Karol, dcéry Ružena a
Edita s rodinami.

PaedDr. Štefan Rekeň
Posledné zbohom od syna Rastislava a sestry
Zuzany s rodinou a vnukov Rastíka a Deniska.
Dňa 2. marca 2018 si pripomenieme 10. výročie
úmrtia nášho otecka, manžela, dedka a pradedka
Ondreja Šuľana.
S láskou manželka Editka, dcéry Adrika
a Gabika, vnučky Saška a Ninka s rodinami,
pavnukovia Alexko a Adamko.
„Ty nikdy nezostarneš!“
So zármutkom v srdci si pripomíname
30. výročie úmrtia nášho milovaného
Alfonza Talamona st., ktorý nás navždy opustil
vo veku 55 rokov.
Milujúca manželka a syn
„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v
srdciach našich stále žije spomienkami“.
László Krommer
V tomto mesiaci by mal 70 rokov, ale už piaty
rok musíme žiť bez jeho lásky.
S láskou spomíname na nášho milovaného.
Manželka Lujza, synovia Zsolt a Gábor, nevesty
Elvira a Kati, vnúčatá: Ádám, Dorka, Laura.
Hoci smútok v srdci máme, vždy s úctou
spomíname na Máriu Kubačkovú, rod. Karikovú.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku
pri príležitosti 20. výročia jej úmrtia.
Syn Ladislav s rodinou
„Čas plynie, ale spomienka a žiaľ zostávajú.“
14. marca 2018 si pripomíname 4. výročie, čo
nás navždy opustila naša drahá mamička, babička a
prababička Oľga Zuzáková, rodená Ďurinová
a zároveň si pripomíname 37. výročie úmrtia
drahého otca, dedka a pradedka Edmunda Zuzáka.
„Odišli ste tam, odkiaľ niet návratu.“
S láskou spomínajú syn s nevestou, vnuci a
pravnučka.
Dňa 14. apríla 2018 si pripomenieme 11. výročie
úmrtia našej drahej Márie Bielikovej.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí
nezabudli. S láskou spomínajú nevesta, vnúčatá a
pravnúčatá.

Uzávierka budúceho čísla je 31.3.2018. 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. 1/2018: 21.2.2018
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

noviny 01_2018.indd 11

23. 2. 2018 8:16:28

13. Mestský ples
Valčík, polku, čardáš i tango si v piatok 19. januára zatancovali hostia 13.
Mestského plesu v Sládkovičove, ktorý
sa konal tradične v hoteli Tevel. Po slávnostnom otvorení plesu primátorom mesta
Ing. Antonom Szabóom sa o spríjemnenie
večera postarali juniorské páry Tanečnej
školy Viva z Nových Zámkov a akordeónové trio Základnej umeleckej školy v
Sládkovičove, o dobrú zábavu počas celého večera sa starala hudobná skupina RH
Duo, o dobré jedlo hotel Tevel. Večerom
nás slovom sprevádzal Ervin Červenka.
Nechýbali hodnotné ceny v tombole, ktorým sa šťastlivci veľmi potešili. Tí, ktorí
nemali toľko šťastia, sa napriek tomu nenechali odradiť a zabávali sa a tancovali
až do rána. Výborná nálada a príjemná
atmosféra prispeli k vydarenému 13. ročníku Mestského plesu v Sládkovičove.
Ďakujeme sponzorom za hodnotné ceny a
organizačnému tímu za úspešnú realizáciu
plesu.
Zuzana Červenková
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13. Városi bál
A keringő, polka, csárdás és tangó
dallamára táncoltak a Tevel szállodában megtartott 13. Városi bál vendégei.
A bált Szabó Antal polgármester nyitotta meg, majd ezt követően a Viva érsekújvári tánciskola junior párosai, illetve
a Diószegi Művészeti Alapiskola harmonika triója lépett fel. A jó hangulatról az RH Duo zenekar, a finom vacsoráról a Tevel hotel gondoskodott. Az est
házigazdája Ervín Červenka volt. Nem
hiányoztak az értékes tomboladíjak
sem, melyeknek a szerencsés nyertesek nagyon örültek. Azoknak, akiknek
nem volt szerencséjük, ez nem szegte
kedvét, és tovább szórakoztak egészen
reggelig. A kiváló hangulat és légkör
biztosították a 13. Diószegi Városi bál
sikerét. Köszönjük a támogatóknak az
értékes tomboladíjakat, és a szervezőbizottságnak a bál sikeres megvalósítását.
Zuzana Červenková
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