ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
informačný spravodaj

XXV. ročník č. 4/2018 vydáva mesto Sládkovičovo

Revitalizácia Sládkovičovského parku
Súčasnosť parku
Parková plocha je v súčasnosti v celom
rozsahu zachovaná. Park bol zakladaný v
prírodno-krajinárskom štýle. Kaštieľ je situovaný voči parku excentricky v jeho severozápadnej časti. Hlavný vstup do parku
je zo severnej strany. Na územie parku sa
dá vstúpiť aj južným vstupom, ktorý bol
v minulosti využívaný ako vstupná brána od areálu cukrovaru. Južne od brány
sa nachádzajú dve zákonom chránené
dreviny – Platan východný – Platanus
orientalis L. Vek týchto drevín sa odhaduje na viac ako 150 rokov. Dreviny majú
vedecký a krajinársky význam s vysokou
spoločenskou a sadovníckou hodnotou.
Areál parku je lemovaný oplotením. Hlavná komunikácia sa v prvej tretine parku
vidlicovito rozdvojuje a pretína park na
dve plochy, pričom v západnej strane línia chodníka pokračuje a južne sa chodníky opäť spájajú. Následne sa chodník
napája na bránu vedúcu k areálu cukrovaru. Všetky parkové komunikácie majú
asfaltový povrch. Kostra parku je tvorená
domácimi drevinami v pomere dve tretiny
listnaté a jedna tretina ihličnatých drevín.
Domáca skladba drevín bola doplnená
o cudzokrajné - introdukované druhy, z
ktorých niektoré jedince sa zachovali až
dodnes. Hodnotná a dominantná drevina
ginko dvojlaločné – Ginkgo biloba sa nachádza juhozápadne od kaštieľa v blízkosti pódia. Vek dreviny sa môže stanoviť na
viac ako 150 rokov. Ďalší exemplár rastie
v juhovýchodnej časti parku, severozápadne od jazierka. Ďalšie hodnotné dreviny parku sú sofora japonská – Sophora japonica, dub letný – Quercus robur.
Pôvodný koncept prírodno-krajinárskej
úpravy bol výrazne narušený realizovaním rekonštrukcie parku v roku 1973.
Plán nerešpektoval pôvodnú koncepciu
historickej zelene a navrhovanú úpravu
parku riešil ako mestský park a verejnú plochu zelene. Poňal ho ako verejný
priestor členený do troch zón: severnej

– dotvárajúcej architektúru kaštieľa, západnej – určenej pre kultúrne a spoločenské podujatia a východnej – relaxačnej.
Táto dispozícia parku pretrváva do dnes.
Revitalizácia chráneného územia
– Sládkovičovského parku
V tomto roku bola zahájená príprava
projektovej dokumentácie Revitalizácia
Sládkovičovského parku. V tejto veci
sa dňa 06.06.2018 konalo koordinačné stretnutie dotknutých orgánov štátnej
správy a ochrany prírody, odborne spôsobilej projektantky Ing. Tamary Reháčkovej a pracovníkov MÚ Sládkovičovo.
Predmetom rokovania bolo dohodnutie postupu pri príprave projektovej dokumentácie a následne pri realizácii prác
„Revitalizácia chráneného územia – Sládkovičovský park“.
Chránené územie – „Chránený areál
- Sládkovičovský park“ bolo vyhlásené
Nariadením Okresného národného výboru v Galante pod č. 11. – V/1983 zo
dňa 9.9.1983. Podľa zákona NR SR č.
287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
z 23. augusta 1994 bolo územie prekategorizované na chránený areál. CHA – Park
v Sládkovičove je zapísaný v zozname, v
prílohe č. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR. č. 23/1996 Z. z. pod
číslom 122 ako Park v Sládkovičove. Na
území CHA platí 4. stupeň ochrany podľa
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Sládkovičovský park má rozlohu 12.020
m2.
Mesto Sládkovičovo zadalo vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá
bude v maximálnej miere zachovávať
jednotlivé historické prvky parku, pri rešpektovaní požiadaviek z hľadiska ochrany
prírody a krajiny (ŠOP SR CHKO Dunajské Luhy), ako aj Krajského pamiatkového úradu v Trnave.
(pokračovanie na str. 2)

POZVÁNKY
30.8.2018 o 10.00 hod. pri starom KD

Výročie SNP - kladenie vencov
31.8.2018 o 18.00 hod. pred Inovatechom

Vatra ústavy

V programe vystúpia: deti MŠ J. Dalloša,

ZUŠ Sádkovičovo, spevokol Klubu
seniorov, Magnólia trio, skupina Dušana
Fóku.

8. - 9. 9 . 2018 v Inovatechu

Výstava ovocia a zeleniny
(info a program na str. 5)

11. 9. 2018 o 10.00 hod. na futbalovom
ihrisku FK Slavoj

Futbalový turnaj
- Memoriál Ladislava Józsu

15. 9. 2018 o 10.00 hod. vo Vincovom lese
hrajkovácky Rozprávkový les
- disciplíny, minidisco, škola tanca,
Tony & Tina, tombola
17. 9. 2018 o 17.00 hod. v Inovatechu

Večer so židovskou hudbou

Cimbalová kapela Michala Lazara
21. 9. 2018 o 19.00 hod. v Inovatechu

CSÓKOS ASSZONY

operetné predstavenie
Vstupné: 14,- eur
11. 10. 2018 o 15.00 hod. v jedálni VŠ

Stretnutie seniorov
(prihláška na str. 6)

13.10.2018 o 18.00 hod. v jedálni VŠ

Stretnutie jubilantov

20.10.2018 v rímsko-katolíckom kostole

Stretnutie maďarských
cirkevných zborov

2 MESTO INFORMUJE

ŽS 4/2018

Revitalizácia Sládkovičovského parku
Plánovaný rozsah prác:
• Spracovať dendrologický prieskum a
navrhnúť postup ošetrenia jestvujúcich drevín, ak je to potrebné, spracovať návrh na výsadbu nových drevín.
• Úprava chodníkov (voľba zámkovej
dlažby podľa doporučenia KPU).
• Pódium - javisko (stavebná úprava,
zmenšenie plochy a jeho čiastočná
izolácia výsadbou vhodných drevín od
zvyšku areálu parku).
• Úprava jazierka a oživenie jeho pôvodnej funkcie (údaje o jazierku sú
už na mapových podkladoch z roku
1895).
• Vybudovanie závlahového systému
s napojením na novovybudovaný vodný zdroj.
• Vybudovanie nového verejného osvetlenia a kamerového systému.
• Výsadba kríkov k oploteniu.
• Osadenie lavičiek, úprava okolia drevín a trávnatých plôch.
Na základe obhliadky parku a pripomienok zúčastnených zástupcov jednotlivých orgánov štátnej správy a ochrany prírody boli prijaté nasledovné závery:
V rámci revitalizácie „Chráneného územia – Sládkovičovský park“ je nevyhnutné:

1. Zabezpečiť geodetické zameranie parku, všetkých drevín, pódia, el. stĺpov.
Dreviny očíslovať a označiť štítkom
zhodne s mapovým podkladom. Určiť
polohopis aj výškopis všetkých prvkov.
2. Spracovať dendrologický posudok,
ktorý bude o. i. obsahovať špecifikáciu
chránených druhov rastlín, návrh výsadby vhodných druhov drevín, kríkov
a rastlín pri rešpektovaní a zachovaní pôvodných druhov drevín a rastlín
rastúcich v súčasnosti v parku (platan,
papraď – Slezinník červený – Asplenium trichomanes).
3. Pri návrhu chodníkov rešpektovať
požadovanú vzdialenosť chodníka od
existujúcich drevín.
4. Navrhnúť vhodný povrch chodníkov
a spevnených plôch.
5. Pri navrhovaní rekonštrukcie oplotenia
rešpektovať pôvodnú skladbu múru
oplotenia – škvárobetón (technická
historická pamiatka).
6. Navrhnúť závlahový systém s napojením na nový vodný zdroj.
7. Obnoviť jazierko na východnej časti parku a navrhnúť spevnené plochy
okolo jazierka.
8. Všetky kroky počas prípravy PD realizovať na základe konzultácie so zá-

stupcom ŠOP SR CHKO Dunajské
Luhy.
9. Po vypracovaní PD a po jej odsúhlasení všetkými dotknutými orgánmi a organizáciami, požiadať Okresný úrad
Trnava, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja o udelenie výnimky podľa ust.
§ 29 písm. c) zákona NR SR 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Závery rokovania ma veľmi prekvapili. Krajský pamiatkový úrad a Štátna
ochrana prírody súhlasia s tým, aby sme
budovali nové chodníky, upravovali existujúce javisko a tak po 12-ročnej snahe
upraviť park sa otvára priestor na revitalizáciu parku a na rozumné využitie tejto
kultúrnej a historickej pamiatky mesta.
Prežil som obdobie, keď všetky naše návrhy na úpravu parku boli zamietnuté. V
súčasnosti prebieha vypracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu parku.
Po odsúhlasení projektovej dokumentácie
ešte v tomto roku zahájime revitalizáciu
mestského parku v Sládkovičove.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

Prijatie najúspešnejších reprezentantov škôl a školských zariadení
mesta Sládkovičovo primátorom mesta za školský rok 2017/2018
V sobášnej sieni Mestského úradu
v Sládkovičove sa 6. júna 2018 uskutočnilo prijatie najúspešnejších reprezentantov
sládkovičovských škôl a školských zariadení za školský rok 2017/2018. Primátor
mesta vo svojom príhovore vysoko vyzdvihol skutočnosť, že ocenené deti sú snaživé, dosahujú výborné výsledky v škole a
zároveň úspešne reprezentujú svoju školu
a školské zariadenie v rôznych olympiádach, v umeleckých súťažiach a vystúpeniach, ako i na športových turnajoch.
Pán primátor ďalej uviedol, že ho veľmi
teší, že okrem toho, že všetci ocenení reprezentanti šíria dobré meno svojej školy,
zviditeľňujú aj naše mesto Sládkovičovo. Zároveň poďakoval pedagogickým
zamestnancom jednotlivých škôl a školských zariadení za ich nezištnú a poctivú
prácu s deťmi, pretože bez ich odborných
znalostí a pomoci by ocenení reprezentanti
škôl nedosiahli také výrazné úspechy.
Po slávnostnom príhovore si všetci
ocenení prevzali ďakovné listy a krásne
knihy, ktoré im navždy budú pripomínať
ich účasť na tomto slávnostnom a krásnom
podujatí.
Ocenení boli nasledovní najúspešnejší
reprezentanti škôl a školských zariadení :

Spojená škola,
Školská 1087, Sládkovičovo
Organizačná zložka - Základná škola
s materskou školou Karola Kuffnera:
Vivien Šebőková
Juraj Babarík
Martina Ivanová
Lara Nagy (MŠ Fučíkova)
Michael Hubinský (MŠ Budovateľská)
Nela Remeňová (MŠ J. Dalloša)
Organizačná zložka - Základná umelecká
škola:
Martin Matejdes

Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom
maďarským:
Beáta Somogyiová
Ádám Katona
Armin Lax (MŠ Abrahámska)
Spojená škola,
Školská 212, Sládkovičovo:
Lukáš Páleník
				
Ing. Mária Gubíniová
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ŠKOLY 3

Zo života ZŠ s MŠ K. Kuffnera
Júnové a júlové
aktivity našej školy
Prežívame čas letných prázdnin, kedy
si učitelia a žiaci užívajú zaslúžený oddych. Radi by sme si však pripomenuli
niektoré aktivity, ktoré sme zrealizovali
v mesiacoch jún a júl.
8. júna sa areál našej školy premenil na
veľké športovisko. Konal sa totiž 3. ročník
súťaže ,,Dudvážske športové hry“, ktoré
organizujeme spolu s Mestom Sládkovičovo. Naše pozvanie prijali pedagógovia
a žiaci zo ZŠ s MŠ S. Petőfiho s VJM
Sládkovičovo, ZŠ M. Tareka Abrahám
a ZŠ Čierny Brod. Súťažilo sa v atletických disciplínach a v kolektívnych hrách.
Cieľom týchto hier je nielen podporiť športovú aktivitu detí, ale aj rozvíjať nové kamarátstva a spoluprácu medzi školami.
11.-15.júna sme pre našich štvrtákov
zorganizovali školu v prírode do rekreačného zariadenia Stará Myjava, ktoré sa
nachádza v prekrásnom lesnom prostredí,
8 km od mesta Myjava. Pre žiakov boli
okrem iného pripravené rôzne súťažné hry
a zábavno-spoločenský program. Deti si
odniesli veľa pekných zážitkov, ktoré zostanú v ich spomienkach.
13. júna naši učitelia a žiaci navštívili
družobnú Základnú školu T.G. Masaryka v Ivančiciach. Uvítali ich pán riaditeľ
a starosta mesta. Hlavnou náplňou dňa
boli priateľské športové aktivity. Žiaci si
zmerali sily vo florbale, futbale, vybíjanej
a v atletických disciplínach. Počas prestávky si žiaci družobnej školy pod vedením ich učiteľov pripravili pestrý kultúrny
program, v ktorom predviedli svoj talent
a schopnosti. Prežili sme s našimi českými priateľmi príjemný deň plný smiechu
a rozhovorov a už teraz sa tešíme na budúci
školský rok, kedy sa spolu opäť uvidíme.
Záver školského roka patrí aj školským
výletom a exkurziám. Okrem jednodňových výletov v okolí Sládkovičova a Bratislavy sa naši žiaci zúčastnili aj viacdňových výletov. Piataci navštívili obec Patince, ktorá patrí medzi najnavštevovanejšie
turistické miesta na južnom Slovensku.
Žiaci 6. a 9. ročníka absolvovali koncoročný výlet do Starej Lesnej. Spoločný čas
využili na turistické prechádzky prekrásnou tatranskou prírodou. Navštívili známe
miesta ako Štrbské pleso, Hrebienok, Vodopády Studeného potoka. Zábavu si užili v Tricklandii v Starom Smokovci. Ide
o zábavný park rodinného typu, ktorý je založený na Trick-art - umení optických ilúzií. Žiaci si mohli pozrieť expozície s námetmi slovenských ľudových povestí, rozprávok, obcí a zámkov netradičnou formou
pomocou 3D a 2D ilúzií. Svoju odvahu si

vyskúšali v najkrajšom zrkadlovom bludisku v strednej Európe, ktoré je súčasťou
Tricklandie. Pár dní v Tatrách síce ubehlo
veľmi rýchlo, ale na spoločné chvíle budú
ešte dlho spomínať.
29. júna sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018. Po príhovore pani riaditeľky a pána primátora boli ocenení najúspešnejší žiaci v oblastiach vzdelávania
a športu, ako aj najlepší zberači papiera.
Ceny pre víťazov poskytlo Združenie rodičov, za čo im patrí veľká vďaka. V závere
tohto slávnostného dňa sme sa ešte rozlúčili s našimi deviatakmi, ktorým želáme veľa
úspechov v ďalšom štúdiu.
Aj tento rok Školský klub detí v spolupráci s CVČ zorganizoval pre našich žiakov denný tábor. Pani učiteľky a vychovávateľky pripravili veľa zábavných a športových aktivít, čím našim žiakom spestrili
prvé tri týždne letných prázdnin.
Vedenie školy

Letný tábor
„mDANCE 2018“
Letný tábor organizovaný Základnou
školou K. Kuffnera sa niesol nielen v duchu tanca, hudby a dobrej nálady, ale aj
v duchu turistiky a objavovania krás Kysuckého kraja. Ešte pred príchodom do
penziónu RAMI v Oščadnici sme navští-

vili TARZANIU v Trenčíne, kde si deti
mohli overiť svoje lezecké schopnosti.
Samotná TARZANIA sa nachádza v krásnom lesnom prostredí a okrem lezenia ponúka naozaj nádherné a tiché prostredie,
vhodné na relax a oddych. Po príchode do
penziónu RAMI sme sa ubytovali a večer strávili hrami. Každý deň sme chodili
aj na výlety. Naša prvá turistická výprava viedla kľukatou cestou na vŕšok nad
Oščadnicou, kde sa vypína krásna kaplnka. Na samom vrchu sme sa pokochali výhľadom a vybrali sa na cestu späť. Museli
sme si poriadne oddýchnuť, pretože ďalší
deň nás čakal náročný výstup na vrchol
Veľkej Rače. Po 3-hodinovom výstupe až
do výšky 1236 m. n. m. sme sa dostali na
najvyšší bod Kysuckých Beskýd a celého
regiónu. Bol to neopísateľný pocit. Cestu
sme si spríjemňovali menšími zastávkami,
pri ktorých sme sa občerstvovali chutnými
čučoriedkami. Do penziónu sme dorazili
unavení a vyčerpaní, ale ani to nám nebránilo v tom, aby sme si s našou Miškou ešte
zatancovali. Po tejto náročnej túre sme si
v stredu oddýchli a deň strávili v areáli
penziónu rôznymi športovými súťažami
a tancom. Vo štvrtok sme navštívili Slovenský orloj v Starej Bystrici a vystúpili
na rozhľadňu Bobovec, z ktorej sme mali
prekrásny panoramatický výhľad na okolitú krajinu. Ani sme sa nenazdali a bol tu
piatok....čas nášho návratu domov. Bol to
týždeň plný radosti a dobrej nálady. Veríme, že naše deťúrence sa domov vrátili
plné nových zážitkov a dobrodružstiev a
že sa v tábore cítili naozaj dobre.
Ďakujeme všetkým deťom za
nádherný týždeň a ich rodičom za prejavenú dôveru. Veríme, že o rok sa opäť
stretneme. Prajeme ešte príjemný zvyšok
prázdnin.
Kolektív tábora mDANCE
(Mgr. Petra Šimková, Mgr. Gabriela Dórová,
Bc. Michaela Sisková)
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Rekonštrukcia MŠ s vyučovacím jazykom maďarským
na Abrahámskej ulici v Sládkovičove
Cieľom plánovanej rekonštrukcie materskej školy bolo zvýšiť kapacitu materskej školy zástavbou podkrovia a realizovať s tým súvisiace zmeny dispozičného
riešenia. Ďalšie aktivity rekonštrukcie
materskej školy boli zamerané na výmenu strechy a zriadenie podkrovia, výmenu
podláh, na zateplenie obvodového plášťa, na výmenu okien a dverí a na rekonštrukciu ústredného kúrenia. Zateplením
obvodového plášťa sme chceli dosiahnuť
zníženie energetickej náročnosti budovy
materskej školy a zlepšenie podmienok
výchovno-vzdelávacieho procesu.
Technický stav budovy bol nevyhovujúci, čo sťažovalo vyučovací proces ,
neumožňovalo ekonomickú prevádzku
budovy a z týchto dôvodov bola rekonštrukcia budovy MŠ nevyhnutná. Budova základnej školy bola postavená v roku
1930, prístavba k škole, v ktorej je umiestnená materská škola, bola postavená v
roku 1950 a slúžila ako byt pre učiteľa. V
roku 1990 bola vykonaná prestavba bytu
na materskú školu s kapacitou pre 15 detí,
ale túto kapacitu vedenie materskej školy
pravidelne prekročila.
Materská škola má obdĺžnikový pôdorys s pôdorysnými rozmermi 11,05 x 12,05
m a je čiastočne podpivničená. Nový krov
materskej školy po výmene strechy je drevený hambálkový, pričom podkrovie má
svetlú výšku 3,00 m. Vymenené podlahy
a podlahy podkrovia sú plávajúce podlahy s tepelnou prijímateľnosťou podľa
platných STN. Realizáciou zateplenia sa
zvýšil celkový tepelný komfort a znížila
sa energetická náročnosť budovy, čo má
priamy vplyv na zníženie prevádzkových
nákladov materskej školy.
Projekt Rekonštrukcia MŠ s vyučovacím jazykom maďarským na Abrahámskej
ulici v Sládkovičove bol financovaný z finančných zdrojov Mesta Sládkovičovo
a Maďarskej vlády, pričom výška podpory
Maďarskej vlády bola vo výške 50.000
Eur. Práce boli zahájené vo februári 2018
a boli ukončené koncom mája 2018. Touto
cesto by som chcel poďakovať Maďarskej
vláde za veľkú podporu ako aj pracovníkom Nadácie „Bethlen Gábor Alapítvány
Zrt.“, ktorí zabezpečili implementáciu
tohto projektu a ktorí nám počas realizácie
projektu nezištne pomáhali.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta
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Pozvánka

Stretnutie na chate

Výstava ovocia a zeleniny
MO Slovenského zväzu záhradkárov
pozýva občanov na výstavu ovocia
a zeleniny spojenú s poradenskou
službou, ktorá sa uskutoční
8. - 9. 9. 2018
s nasledovným programom :
Sobota 8. 9. 2018:

Stalo sa už tradíciou, že sa členovia MO SZZ Sládkovičovo s partnermi
a partnerkami každoročne stretávajú na
priateľskom posedení. Nebolo tomu inak
ani tento rok. Členovia výboru naplánovali stretnutie na 30. júna 2018 v Poľovníckej chate vo Vincovom lese. Stretnutia
sa zúčastnilo 46 členov. Privítali sme Ing.
Annu Ivánkovú, predsedníčku OV SZZ
a Ing. Antona Szabóa v dvojjedinej osobe ako primátora mesta Sládkovičovo a
zároveň aj člena našej organizácie. Hneď
v úvode ďakujem v mene výboru a všetkých členov MO SZZ pánovi Alexandrovi
Bendemu za ústretovosť a nezištné poskytnutie priestorov a inventáru poľovníckej chaty, kde sme sa cítili veľmi dobre.
Po krátkom privítaní všetkých prítomných
o 14°° hod. predseda organizácie Ján
Németh informoval prítomných o stave
členskej základne a s potešením skonštatoval, že súčasný stav členov je 56, čo je
nárast od roku 2005 o 25 členov. Potom
s prianím pevného zdravia a úspešného

záhradkárskeho roku sme sa pustili do
konzumácie pripravených dobrôt a popri
tom sme debatovali a vymieňali si skúsenosti získané vo vlastných záhradkách
cca do 19°° hod. Prípravu posedenia a
pohostenia, ktorá bola perfektná, zabezpečili členovia výboru a sympatizanti,
za čo im patrí veľké poďakovanie. Čo sa
týka jedla, tento rok sme vsadili na vyprážanú rybu s chlebíkom, ďalej sme podávali rôzne pagáče, sadlovníky, bublaninu,
červený melón. Pevne verím, že každý si
pochutil ako na jedle, tak aj na kvalitnom
víne, ktoré nám sponzorsky poskytli naši
členovia: Ing. Ladislav Takács a Ondrej
Vicián, ktorým srdečne ďakujeme. Samozrejme, poďakovanie patrí všetkým,
ktorí priniesli nejaké dobroty na spoločný
stôl, všetkým, ktorí sa zúčastnili a pevne verím, že sa cítili dobre a že aspoň na
chvíľu zabudli na každodenné starosti.
					
		
Ján Németh
predseda MO SZZ Sládkovičovo

10.00 - otvorenie výstavy
/vstupná hala INOVATECHU/
- možnosť objednania
ovocných stromčekov
na jesennú výsadbu
20.00 - ukončenie prvého dňa
výstavy
Nedeľa 9.9.2018:
10.00 - otvorenie druhého dňa
výstavy
18.00 - ukončenie výstavy
Pondelok 10.9.2018:
8.30 - 13.00 - výstava otvorená
pre základné a materské školy

Dar pre ZŠ s MŠ S. Petőfiho s VJM
Veľká vďaka patrí pedagógovi, dialektológovi, historikovi zaoberajúcemu sa
regionálnou históriou a etnografovi Mgr.
Józsefovi Gágyorovi, ktorý daroval svoje
diela Základnej škole Sándora Petőfiho
s VJM a materskej škole. József Gágyor
učil na Základnej škole v Sládkovičove v
rokoch 1969-1972, kde bol i zástupcom
riaditeľa. Obdobie jeho pôsobenia na škole považovali za zlatú éru tohto zariadenia, pretože organizoval množstvo súťaží
a výstav. Darovanie sprostredkoval a podporoval Mgr. Roland Lanz, predseda OZ
ATID. Autor daroval svoje miestopisné
diela, diela, týkajúce sa nárečí, etnografické diela ale i básnickú zbierku. Pre maďarské školy na Matúšovej zemi je veľkou
pomocou, keď niekto takýmto spôsobom
podporuje ich zariadenie. Knihy boli ulo-

žené v školskej knižnici a prístup k nim
budú mať žiaci i pedagógovia školy.
Knižnica je bohatšia o 44 kníh.
József Gágyor, ešte raz veľká vďaka!
Mgr. Roland Lanz
predseda OZ ATID

Na výstave môžu výsledky svojej pestovateľskej práce prezentovať všetci
občania Sládkovičova, Malej Mače
a Nového Dvora. Exponáty na výstavu
môžete odovzdať v piatok 7. 9. 2018
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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Oslava MDD

V sobotu 2. júna sa na
námestí pred Inovatechom
zišli všetky deti, ktoré chceli
osláviť svoj sviatok a využiť
všetky atrakcie, ktoré pre ne
mesto Sládkovičovo pripravilo. O zábavu sa postarali
zábavný klaun Tony zo strateného cirkusu, Elza, Anna a
Olaf z ľadového kráľovstva,
Popoluška, Snehulienka, Harry Poter, Spiderwomanka a
Indiánka. Deti sa vybláznili na
mnohých atrakciách, využili
skákací hrad, trampolínu, nerf

Family day s bohatým programom

strelnicu, strieľanie s angry
birds, jazdenie na kárach, prehliadku hasičského auta, dali
si spraviť tetovačky, zasúťažili si, zaspievali a zatancovali.
Veľký úspech mala opäť jazda
vláčikom po Sládkovičove.
O zmrzlinu pre všetky deti sa
postarala firma Bekaert. Ďakujeme všetkým zúčastneným,
že prispeli k príjemnému dopoludniu venovanému našim
najmilším ratolestiam.
Ing. Zuzana Červenková

8. júna 2018 sa v areáli ZŠ
K. Kuffnera stretli deti, rodičia a pedagógovia, aby spolu
strávili „FAMILY DAY“. Pedagógovia prvého stupňa pod
vedením pani učiteľky Šimkovej pripravili v spolupráci s rodičmi už po tretíkrát toto milé
podujatie pre svojich žiakov
a ich rodičov. Program začal
už v dopoludňajších hodinách

pripravený divinový guláš,
ktorý pripravil tím šikovných
rodičov pod vedením Borisa
Brunnera, opekanie špekačiek,
občerstvenie vo forme bufetových stolov, ktoré pripravili
rodičia a tekuté občerstvenie
zo stánku curkárne Tryo. Záver
patril diskotéke pod oblohou,
po skončení ktorej sa deti tešili
na noc strávenú v telocvični.

ukážkami činnosti členov Hasičského a záchranného zboru
Galanta a Policajného zboru
Galanta. V podvečer pokračoval zábavnými súťažami, po
absolvovaní ktorých deti získali odznak a postúpili do záverečného zlosovania o víkendový pobyt v Hoteli Therma
v Dunajskej strede. Veľkou zábavou bola súťaž v hula-hop,
kedy sa oteckovia prejavili
ako najšikovnejšie družstvo,
čo nikto nečakal. Program
pokračoval ukážkou kynológov a vyvrcholil veľkým prekvapením - penovou párty.
Po vyčerpávajúcich aktivitách
bol pre všetkých prítomných

Veľká vďaka patrí sponzorom
podujatia:
Ing. Borisovi Brunnerovi,
rodine Pócsovej, Viktorovi
Frantovi, curkárni Tryo, Antonius senior centru, Zdurženiu
rodičov pri ZŠ s MŠ K.Kuffnera, obci Váhovce zastúpenej
A. Kubicom, OR HaZZ Galanta, OR PZ Galanta, Tomášovi
Sárkányovi, firme Autoplachty
Vajda, rodičom a organizátorom podujatia na čele s pani
učiteľkou Šimkovou, ktorí pre
deti a ich rodičov opäť pripravili deň plný zábavy a dobrej
nálady, na ktorý budú ešte dlho
spomínať.
Spokojní rodičia

Prihláška na stretnutie seniorov
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sociálna a bytová komisia pri MZ usporiada tradičné stretnutie seniorov
vo štvrtok, 11. októbra 2018 o 15.00 hod. v jedálni vysokej školy na Richterovej ulici.
Prihlásiť sa môžu občania Sládkovičova, ktorí v roku 2018 dovŕšia vek 70 rokov a starší. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať na
recepcii Inovatechu alebo na MÚ v Sládkovičove do 5. októbra 2018.

PRIHLÁŠKA
meno.........................................................................................., narodený (á)......................................
bytom........................................................................................., podpis...............................................
Týmto sa prihlasujem na stretnutie so seniormi nášho mesta, ktoré sa uskutoční 11. októbra 2018.
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Prejazd prezidentského vlaku
cez Sládkovičovo

Rodinná nedeľa

Združenie rodičov pri Základnej škole Sándora Petőfiho
s materskou školou zorganizovalo na Relaxe 1. júla 2018
pre žiakov našej školy a pre
ich rodičov rodinné stretnutie, ktoré sa nieslo v znamení
rozlúčky so školským rokom
a privítania prázdnin. Napriek
veternému počasiu sme tu strávili príjemný deň športovaním,
varením gulášu, opekaním
slaniny, vankúšovým bojom,
hľadaním pokladov, hladka-

V nedeľu 29. júla 2018
sme boli svedkami prejazdu
historického
prezidentského vlaku cez Sládkovičovo.
Prezident SR Andrej Kiska a
prezident ČR Miloš Zeman sa
pri príležitosti 100. výročia
založenia Československej republiky a uctenia si pamiatky
prvého československého prezidenta viezli z moravského
Hodonína do slovenských Topoľčianok s krátkou zastávkou

bený v roku 1930 pre Tomáša
Garrigua Masaryka a odovzdali im spomienkové predmety. Ženská folklórna skupina pri MO MS v Sládkovičove
im spríjemnila čas svojím spevom a tancom. Obaja prezidenti pozdravili občanov Sládkovičova z okien historického
vozňa. Vidieť v Sládkovičove
oboch prezidentov vezúcich sa
unikátnym vlakom, poháňaným parným rušňom bol urči-

v Sládkovičove. Primátor nášho mesta Anton Szabó spolu
s prednostkou MÚ Katarínou
Štefunkovou privítali oboch
prezidentov priamo v historickom vozni, ktorý bol vyro-

te zážitok a pocta pre všetkých
prítomných, ktorí využili túto
jedinečnú príležitosť a prišli
ich pozdraviť.

ním zvierat, bicyklovaním sa
na vodnom bicykli, člnkovaním... Domov sme sa vrátili
vo večerných hodinách a dohodli sme sa, že sa pokúsime
založiť tradíciu tejto rodinnej
nedele, pretože sme sa cítili
veľmi dobre. Tešíme sa, že sa
k nám toľkí pridali už pri tejto prvej príležitosti! Ďakujem
sponzorom za ich podporu!
Mgr. Silvia Michaleková
predsedníčka ZR

Inzercia

Ing. Zuzana Červenková
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Zo života klientov
DSS Košúty pre dospelých

Deň Csemadoku
7. júla 2018 sa uskutočnil
ďalší ročník podujatia Deň
Csemadoku, ktorého organizátorom je miestna organizácia. Aj tento rok sa program
niesol v znamení pestrosti,
veď okrem ľudovej kultúry
tu dostali priestor i moderná
hudba a spoločenský tanec.

Folklórny súbor Aranykert z
Gabčíkova. Po programe nasledovala zábave, na ktorej do
tanca hrala hudobná skupina
Zseb. Žiaľ, ani tento žánrovo pestrý program neprilákal
toľko divákov, ako si to organizátori priali, napriek tomu,
že to bola vynikajúca príle-

Miestny citarový súbor
Dióhéj a citarový súbor Csillag z Csorvásu prezentovali ľudovú hudbu, dnešné a
trocha staršie šlágre zaspievali Alexandra Kiss z Jelky
a Zoltán Deák z Horných
Salíb. Veľký úspech zožalo
vystúpenie tanečného telesa
Savoy Táncklub z Dunajskej
Stredy, ktoré predviedlo také
tance ako sú tango, kizomba
či lindy hop. Deň uzavrelo
predstavenie dvoch významných folklórnych skupín, ako
je Folklórna Tvorivá Dielňa
Dunaág z Dunajskej Stredy a

žitosť na strávenie večera pri
kvalitnom programe a dobrej
spoločnosti.
Organizátori
ďakujú
za podporu nasledovným:
Mestský úrad Sládkovičovo, Alexander Bende, Viliam Kurinec, Anton Szabó,
Víghsound, Michal Pethő,
Kult Minor – Fond na podporu kultúry národnostných
menšín, Trnavský samosprávny kraj.

Deň matiek
v DSS Košúty
Dňa 7.5. 2018 zavítalo so
svojím hudobným darčekom
do DSS Košúty hudobné zoskupenie Magnólia Trio z
Veľkých Úľan. Nebolo to po
prvýkrát, kedy sme trojicu
sympatických, mladých hudobných nadšencov privítali
v našom zariadení. Tentokrát
bol ich program koncipovaný
v duchu sviatku Dňa matiek,
ktorý oslavujeme práve v mesiaci máj.
Podujatie sa konalo v záhrade zariadenia, nakoľko
bolo príjemné, slnečné počasie. Magnólia Trio vytvorilo
úžasnú atmosféru a spolu so
spevákmi si zanôtilo celé hľadisko. Zo svojho repertoáru
nám speváci ponúkli hlavne
piesne, ktoré boli venované
našim mamičkám, tiež operetné piesne, ale zazneli i piesne moderné.

Srdečne ďakujeme Magnólii Trio za spoločné príjemne
prežité popoludnie a tešíme
sa na nich aj nabudúce - pri
najbližšej možnej príležitosti.

Deň v Gabčíkove
Dňa 25.5.2018 sa šesť prijímateľov sociálnych služieb
Domova sociálnych služieb
pre dospelých v Košútoch
spolu s inštruktormi sociálnej
rehabilitácie zúčastnilo výletu na Vodné dielo - priehradu
v Gabčíkove, ktorá sa nachádza pri hraniciach s Maďarskom. Je to mohutné železobetónové dielo, s masívnymi
plavebnými komorami. Ich
otváranie, zatváranie a celý
proces vypúšťania a napúšťania plavebných komôr a
následný prejazd lodí sme si
mali možnosť pozrieť zblízka
na vlastné oči. Pre väčšinu z
nás to bolo po prvýkrát, čo
sme niečo podobné videli. Aj
napriek daždivému počasiu
nám dobrá nálada nechýbala, s čím súviselo aj naše odhodlanie vystúpiť na riadiacu
vežu a odtiaľ si vychutnať
pohľad na celé okolie. Cestou
domov sme sa zastavili na
malom občerstvení v miestnej reštaurácii a prišli k rozhodnutiu, že do Gabčíkova sa
určite ešte radi vrátime.		
PhDr. Lívia Katona, PhD.
riaditeľka DSS Košúty

Mária Szabóová

Vyhodnotenie súťaží XXI. Sládkovičovských kultúrnych dní
Do súťaže vo varení kotlíkových špecialít sa zapojilo 9
družstiev, pričom porota konštatovala, že kvalita všetkých
pripravených kotlíkových špecialít bola mimoriadne vysoká.
Po obodovaní jednotlivých
vzoriek členmi poroty bolo
zostavené poradie, na akom sa
umiestnili jednotlivé súťažné
tímy:
1. miesto - Mačadskí fajnšmekri
2. miesto - pani Stopiaková s
vnučkami
3. miesto - Ivančice

4. miesto - Klobáskový klub
Sládkovičovo
5. miesto - Csorvás
6. miesto - Gerendás
7. miesto - Hahota
8. miesto - Klub seniorov
9. miesto - Klub seniorov
Do súťaže v pečení orechových koláčov a zákuskov sa zapojilo 28 súťažiacich, ktorých
porota ohodnotila nasledovne:
1. miesto - Mária Javorová
2. miesto - Helena Némethová
3. miesto - Lara Vargová,

4. miesto - Mária Gáspárová
5. miesto - Klub seniorov
Sládkovičovo
6. miesto - Klub seniorov
Sládkovičovo
7. miesto - Mária Balážová
8. miesto - Nyerges Erszébet
- Gerendás
9. miesto - Hugyik Mihályné
- Csorvás
10. miesto - Vereskané Salla
Valéria -Csorvás
11. miesto - Michaela Kotmanová

Oceneným srdečne blahoželáme!
Ceny do súťaží venovali: Mesto Sládkovičovo, Ing.
Anton Szabó, Alexander Bende, Viliam Brunner, Ing. Boris Brunner, František Ruman,
Agáta Zelinková, PaedDr. Attila Takács Technické služby
Sládkovičovo,
Klobáskový
klub Sládkovičovo, VIREMA
TRADE spol. s.r.o., A+Z Rišňovský-Halász, s.r.o. a Mesto
Ivančice
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Detské rybárske preteky 2018 - Vincov les
Deti do 14 rokov:
1.miesto - Róbert ZSUFAI,
250 bodov
2.miesto - Adam ELIÁŠ, 235
bodov
3.miesto - Michael ROMÁN,
220 bodov
Dievčatá:
1. miesto - Nela HRDLICOVÁ, 450 bodov
2. miesto - Lea PINKEOVÁ,
345 bodov
3. miesto - Nina MASZAYOVÁ, 220 bodov
Dňa 30.6. 2018 zorganizovala Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
v Sládkovičove tradičné detské
rybárske preteky na štrkovisku
Vincov les. Celkovo sa prezentovalo 38 detí vo veku od
3 do 14 rokov, ktoré čakal 2,5
hodinový pretek. Každé jedno
dieťa dostalo už pri prezentácii
nejaký menší rybársky darček.
Spôsob lovu bol určený na lov
na plávanú alebo položenú.
Pre deti ako aj pre rodičov
zabezpečil výbor Miestnej
organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Sládkovičove občerstvenie v podobe
varených párkov a malinovky.
Včas o 11.00 h boli preteky

ukončené. Po odvážení úlovkov boli vyhlásení víťazi, pričom každé jedno dieťa získalo
nejakú cenu.
Víťazi jednotlivých kategórií:
Deti do 6 rokov:
1. miesto - Tomáš LELOVICS,
15 bodov
2.- 4.miesto: Juraj CABAN,
Gregor KOVÁČ, Tomáš BILICZKY
Deti do 10 rokov:
1. miesto- Ádam KROMMER,
400 bodov
2. miesto - Damian CHUDÝ,
300 bodov
3. miesto - Adam KONUŠIAK, 160 bodov

Absolútnou víťazkou sa
stala, a teda najviac bodov
spomedzi všetkých zúčastnených detí dosiahla
Nela HRDLICOVÁ, ktorej
patrí ešte raz veľká gratulácia.

Pozitívnym konštatovaním
je, že počet detí oproti vlaňajšiemu roku stúpol o 12 a dúfame, že v nasledujúcich rokoch
záujem detí ešte porastie.
Všetky informácie, aktuality ako aj výsledky si môžu
záujemcovia pozrieť na internetovej stránke www.srzsladkovicovo.sk.
Na záver patrí veľké poďakovanie sponzorom a spolupracovníkom Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho
zväzu v Sládkovičove.
A napokon sa patrí zaželať
PETROV ZDAR a o rok dovidenia....
Za výbor MO SRZ Sládkovičovo Mgr. Peter Chrenko –
hospodár MO SRZ.

FK Slavoj Sládkovičovo - rozpis majstrovských zápasov v sezóne 2018/2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. kolo		
04.08.2018 (SO)		
FK Slavoj Sládkovičovo
: FK Šintava				
17:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. kolo 		
-						
-		
			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. kolo		
18.08.2018 (SO)		
FK Slavoj Sládkovičovo
: OFC Košúty				
16:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. kolo		
26.08.2018 (NE)		
TJ Poľnohospodár Šalgočka : FK Slavoj Sládkovičovo		
16:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. kolo		
01.09.2018 (SO)		
FK Slavoj Sládkovičovo
: TJ Čierny Brod			
15:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. kolo 		
09.09.2018 (NE)		
OFK Matúškovo		
: FK Slavoj Sládkovičovo 		
15:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. kolo		
15.09.2018 (SO)		
FK Slavoj Sládkovičovo
: TJ Čierna Voda			
15:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. kolo		
23.09.2018 (NE)		
ŠK Dolná Streda		
: FK Slavoj Sládkovičovo		
15:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. kolo		
29.09.2018 (SO)		
FK Slavoj Sládkovičovo
: FC Jelka				
15:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. kolo
06.10.2018 (SO)		
OFK Mostová		
: FK Slavoj Sládkovičovo		
14:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. kolo
13.10.2018 (SO)		
FK Slavoj Sládkovičovo
: ŠK Veľké Úľany			
14:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. kolo
21.10.2018 (NE)		
FC Tomášikovo		
: FK Slavoj Sládkovičovo		
14:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. kolo
27.10.2018 (SO)		
FK Slavoj Sládkovičovo
: FK Veľká Mača			
14:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. kolo
03.11.2018 (SO)		
FK Slavoj Sládkovičovo
: TJ Vozokany				
13:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. kolo
11.11.2018 (NE)		
OFK Pusté Úľany
: FK Slavoj Sládkovičovo		
13:30
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Pre pamätníkov spomienka
- pre mladých inšpirácia - 2. časť
Uverejňujeme
pokračovanie zápiskov Štefana Józsu
z futbalového turnaja z rokov
1958/1959 Iskry Verem Sládkovičovo.

ako na predchádzajúcom zápase. To sa ukázalo i v počte
gólov.

5. Falu(dedina) – IVS 1:1 (0:1)
Gól: Kocsis (z jedenástky)
Str. 1 – 8			
Bol to nespravodlivý zápas,
1. V. Mača – IVS 5:3 (4:1)
pretože dedina pozbierala od
Góly: Kocsis 2, Józsa II. 1
všadiaľ najlepších hráčov. Ale
O osude stretnutia rozhodol ani tak nemali na nás, pretože
vietor. Ihrisko bolo veľmi tvrdé naša obrana dobre fungovala.
a hráči IVS na to nie sú zvyknutí. Brány boli príliš veľké a 6. IVS – Falu 4:3 (1:3)
naši brankári boli bezmocní.
Góly: Csanaky 2, Józsa II. 1,
Somogyi 1
2. IVS – V. Mača 1:0 (1:0)
Hrali sme po daždi. Ihrisko
Gól: Kocsis
bolo klzké. Mužstvo začalo
Stretnutie sa odohralo na na- zle, ale v druhom polčase došom ihrisku v daždi. Máčada- behlo súpera a zvíťazilo o gól.
nom sa nepáčilo ihrisko. Gól
strelil Kocsis z voľného kopu. 7. IVS – Kaszárnya(kasárne)
Jedenástku Józsu II. chytil 6:0 (3:0)
brankár.
Góly: Kuruc 2, Kocsis 2, Csanaky 2
3. Kecske u. (Devátová ul.) – Zápas malo v rukách mužstvo
IVS. Postavili sa do šestnástky
IVS 0:4 (0:2)
Góly: Józsa I. (z jedenástky), a preto sme si s nimi nevedeli
Csanaky (z jedenástky), Nagy poradiť.
1, Somogyi 1
Pomalý zápas. Ukázala sa sla- 8. Kaszárnya – IVS 2:2 (1:2)
bá hra hráčov z Kecske ulice. Góly: Kocsis 1, Nagy 1
Mohli sme zvíťaziť i vyšším Zápas viedol chlapec z kasárskóre, ale naši útočníci iba dri- ní. Čo im povedal to aj robili.
blovali pred bránou .
Z našej strany neuznal nič.
Kasárňania chceli silou mocou
4. IVS – Kecske u. 7:0 (4:0)
zvíťaziť.
Góly: Kocsis 2, Mikes 2, Józsa
I. 2, Józsa II. 1
PhDr. Terézia Pethőová
Naši útočníci boli aktívnejší,
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Spoločenská kronika k 9. 8. 2018
V súvislosti s európskym nariadením o ochrane osobných
údajov (GDPR), platným od 25.5.2018, budeme v spoločenskej
kronike uvádzať len zosnulých.
Navždy nás opustili
Karol Ďuríček /52/ 18.6.2018,
Anna Rekenyová /82/ 28.6.2018,
Eleonora Olachová /98/ 4.7.2018,
Ladislav Dumann /74/ 21.7.2018,
Margita Szalayová /78/ 26.7.2018,
Klára Jánošková /92/ 28.7.2018,
Jaroslav Balážik /45/ 28.7.20188,

Ladislav Horák /68/ 9.8.2018
Bývalí občania:
Eduard Kubovič /85/ 26.4.2018,
Alžbeta Gyöngyová /82/ 1.6.2018,
Pavol Alpár /68/ - 18.6.2018,
Tibor Kmeť /46/ - 31.7.2018,
Mária Horváthová /59/ 5.7.2018,
Alžbeta Budilová /66/ 16.7.2018

Uzávierka budúceho čísla je 30.9.2018. 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. 4/2018: 28.8.2018
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
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Spomíname
Dňa 23. júna 2018 uplynulo 5 rokov
od úmrtia našej mamy, babky a prababky
Heleny Barciovej, rodenej Katonovej.
S láskou spomínajú dcéry Helena a Eva s
rodinami.

Dňa 7. augusta 2018 uplynul 1 rok, čo nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedo a
brat Anton Mišovič.
S láskou spomína manželka, syn Peter s
rodinou, syn Mirko a sestra s rodinou.

Dňa 15. júla 2018 sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia našej drahej
Heleny Ondrejkovičovej.
S úctou a láskou spomínajú dcéry s rodinami.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal.
Len spomienky v srdciach zostávajú.

1. júla sme si pripomenuli 28. výročie smrti
otca Štefana Kozáka
a 8. septembra si pripomenieme 15. výročie
smrti našej mamičky Margity Kozákovej,
rodenej Szabovej.
Hoci smútok v srdci máme, vždy s láskou a
úctou spomíname.
Dcéry Zuzka, Marika a Juditka s rodinou.
Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
S láskou a úctou spomíname na manžela, otca
a brata Ladislava Dumanna, ktorý nás dňa 21.
júla 2018 navždy opustil vo veku 74 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym,
ktorí ho prišli odprevadiť na poslednej ceste,
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
S tichou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme,
pri plameňoch sviečok sa za teba modlíme.
Osud ti nedoprial s nami byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 28. júla 2013 uplynulo 5 rokov, čo od
nás navždy odišla Margita Bondorová - matka,
svokra, stará mama, prababka.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú
spomienku. Dcéra Marta s rodinou
V júli uplynulo už 10 rokov, čo nás navždy
opustila naša mama
Mária Miszlíková, rodená Vargová.
Hoci čas plynie, stále ju v spomienkach
nosíme s láskou v srdci.
Rovnako spomíname na otca
Františka Miszlíka, ktorý nás opustil už pred
45 rokmi. Kto ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku.
S láskou a úctou dcéra Eva a syn Anton s
rodinami.

Dňa 9. augusta sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia Emila Dovalovszkého.
Za tichú spomienku ďakuje rodina.
Čas plynie, ale spomienka a žiaľ zostávajú.
21. augusta 2018 sme si pripomenuli
1. výročie, čo nás navždy opustila naša drahá
mama, babka a prababka
Alžbeta Nagyová, rodená Macsaliová.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku pri
tejto príležitosti.
Spomínajú deti: Nuša, Dežo a Kati s rodinami
Slza smútku tíško stečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí.
No pekná spomienka ako večný plameň
v našich srdciach zahorí.
Dňa 22. augusta 2018 uplynuli tri roky, čo nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec a brat
Róbert Botló.
S láskou spomína smútiaca rodina.
Dňa 28.augusta 2018 si pripomíname
1. 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.
Spomienky, tie vždy ostanú a večné sú,
aj keď občas slzu na tvári nám prinesú.
V tomto roku si pripomíname 20. výročie
úmrtia našej drahej Oľgy Augustínovej,
14. výročie, čo nás opustil Viliam Augustín

a 12. výročie úmrtia tety Angely Canakyovej.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí
nezabudli.
Spomínajú syn, nevesta, vnuci a pravnuci.

XXI. Sládkovičovské kultúrne dni
V dňoch 22. a 23. júna 2018 sa konal 21.
ročník Sládkovičovských kultúrnych dní, na
ktorom sme opäť privítali hostí z našich družobných miest: maďarského Csorvásu a českých Ivančíc, tiež hostí z maďarského Gerendásu. Z Trnavského samosprávneho kraja nás
prišiel pozdraviť jeho podpredseda József Berényi. Piatkový program začal koncertom mladej kapely The Rising Sign, pokračoval country piesňami v podaní skupiny Freeband a vyvrcholil koncertom najúspešnejšej maďarskej
skupiny 80. rokov 3+2, s ktorou si všetci zaspomínali na dobre známe maďarské pesničky.
Záver programu patril zábave so skupinou Alf.
Aj keď počasie trochu skomplikovalo priebeh
podujatia, vytrvalci sa bavili až do neskorých
nočných hodín. Vďaka finančnej podpore internetového portálu Netky.sk si počas podujatia deti mohli zasúťažiť na pripravených stanovištiach a stretnúť sa s obľúbenými maskotmi.
Nečakaný záujem vyvolalo divadielko Máše a
medveďa počas prestávky medzi vystúpeniami hudobných skupín, čo zaskočilo aj samotnú
Mášu, lebo pred takým veľkým publikom ešte
neúčinkovala.
Sobota patrila už tradične súťaži vo varení
kotlíkových špecialít, do ktorej sa zapojilo 9
družstiev a súťaži o najlepší orechový koláč,
kde sa o priazeň poroty uchádzalo 28 gazdiniek so svojimi dobrotami. Druhý deň Sládkovičovských kultúrnych dní otvoril primátor
nášho mesta Anton Szabó a privítal primátora
mesta Csorvás Lajosa Baráta a zástupcu primátora Ivančíc Romana Sládka, ktorí sa prihovorili všetkým prítomným a ocenili možnosť
zúčastniť sa Sládkovičovských kultúrnych
dní. Kultúrny program začal vystúpením detí
materských škôl a žiakov základných škôl,
ktorí opäť nesklamali a pripravili pre prítomných krásny program. Po vyhodnotení súťaží
a odovzdaní cien víťazom pokračoval program
vystúpením žiakov a pedagógov Základnej
umeleckej školy a spevokolu Klubu seniorov
v Sládkovičove. Počas podujatia boli pre deti
opäť pripravené stanovištia so súťažami, maľovanie na tvár a stretnutie s maskotmi vďaka finančnej podpore firmy Rovami. Večerný
program odštartoval dobre známy Otto Weiter
spolu so svojou manželkou Andreou Fischer,
ktorí svojím spevom potešili tých skôr narodených, mladší si zase vychutnali koncert
Lukáša Adamca, ktorý to na pódiu poriadne
roztočil. Nočná zábava už bola v réžii dobre
známej skupiny Hollosy band, ktorá nesklamala a zabávala prítomných do neskorých večerných hodín. Program sme si vychutnali aj
vďaka hlavnému sponzorovi programu - firme
Bekaert. Ďakujeme všetkým sponzorom za venované ceny i finančnú podporu. Veľká vďaka
patrí aj žiakom sládkovičovských škôl a materských škôl a ich pedagógom, tiež Spevokolu
Klubu seniorov v Sládkovičove, ktorí svojím
programom prispeli k úspešnému 21. ročníku
Sládkovičovských kultúrnych dní.
Ing. Zuzana Červenková

XXI. Diószegi Kulturális Napok
2018. június 22-23-án zajlott a Diószegi Kulturális Napok 21. évfolyama, amelyre ismét ellátogattak testvértelepüléseink - a magyarországi Csorvás, a cseh Ivančice, valamint a magyarországi Gerendás képviselői. A Nagyszombati
Kerületi Önkormányzat nevében Berényi József köszöntötte a megjelent nézőket. A pénteki
műsor a The Rising Sign zenekar koncertjével
kezdődött. Majd a Freeband zenekar country
koncertjével folytatódott, és a 80-as évek sikeres
magyar csapatának, a 3+2 koncertjével zárult,
mely során jól ismert magyar dalok hangzottak
el. A műsor vége a szórakozásé, táncé volt, melyhez a zenét az Alf együttes biztosította. Habár
az időjárás kicsit beleszólt a rendezvény menetébe, de a kitartó nézők egészen a késő éjjeli
órákig szórakoztak. A Netky.sk internetes portál
támogatásának köszönhetően, a gyerekek a rendezvény folyamán versenyeken vehettek részt,
vagy találkozhattak kedvenc kabala figuráikkal.
Nem várt sikere volt a Mása és a medve című
előadásnak, melyre a zenekarok fellépése közti
szünetekben került sor. Magát Mását is meglepte ez a nagy érdeklődés, mivel ilyen nagy nézősereg előtt még ő sem lépett fel.
A szombat már hagyományosan a bográcsban főtt ételek versenyéé, amibe 9 csapat jelentkezett, és a legjobb diós kalács címért zajló
versenyé volt, melyben 28 gazdasszony próbálta finomságaival elkápráztatni a zsűri tagjait.
A diószegi kulturális napok második napját
Szabó Antal polgármester nyitotta meg Barát
Lajos, Csorvás polgármestere, és Roman Sládek, Ivančice polgármester-helyettese jelenlétében. A vendégek üdvözölték a jelenlévőket,
és elmondták, milyen öröm számukra, hogy
részt vehetnek a diószegi kulturális napokon.
A kultúrműsor az óvodások és alapiskolások
fellépésével kezdődött, és most sem csalódtunk
bennük, hiszen szép műsorral kedveskedtek
a nézőknek. A versenyek kiértékelését és a díjátadást követően a kultúrműsor a művészeti alapiskola tanulóinak és pedagógusainak, valamint
a Diószegi Szenior Klub énekkarának fellépésével folytatódott.
A rendezvény alatt a gyerekekre ismét különböző versenyállomások vártak, illetve arcfestés
és a kabalafigurákkal való találkozás, melyet
ezúttal a Rovami cég támogatott. Az esti műsort
a jól ismert zenész, Otto Weiter és felesége,
Andrea Fischer indította, akik inkább a régebben születetteket örvendeztették meg dalaikkal,
a fiatalabbak viszont Lukáš Adamec műsorának
örülhettek, aki fergeteges bulit csapott a színpadon. Az éjjeli szórakozás a jól ismert Hollósy
band vezényletével zajlott. A csapat most sem
okozott csalódást, és a jelenlévők a késő esti
órákig szórakoztak. A műsor sikeréhez a rendezvény fő támogatója – a Bekaert cég járult
hozzá. Köszönjük támogatóinknak a tárgyi ajándékokat és a pénzbeli támogatást. Nagy köszönet jár a diószegi iskolásoknak és óvodásoknak,
tanítóiknak, valamint a Diószegi Szenior Klub
énekkarának, akik műsorukkal hozzájárultak
a 21. Dószegi Kulturális Napok sikeréhez.
Zuzana Červenková
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Megemlékezések

Az idő múlik, és nem adja vissza azt, amit
egyszer elvett. Szívünkben csak az emlékek
maradnak.

2018. július 15-én, halálának tizedik
évfordulóján szerettünkre,
Helena Ondrejkovičovára emlékeztünk.
Tisztelettel és szeretettel emlékeznek lányai
családjukkal.

2018. augusztus 7-én volt egy éve, hogy itt hagyott
minket a szeretett férj, édesapa, nagyapa és testvér,
Anton Mišovič.
Szeretettel emlékezik felesége, fia, Peter családjával, fia, Mirko és testvére családjával

2018. június 23-án, halálának ötödik
évfordulóján, a drága édesanyára, nagymamára
és dédmamára, Barciné szül. Katona Ilonára
emlékezünk.
Szeretettel emlékeznek lányai Helena és Eva
családjukkal

Fájó szível emlékeztünk meg július 1-én
Štefan Kozákról, halálának 28. évfordulóján,
és szeptember 8-án édesanyánkra,
Kozákné szül. Szabó Margitra emlékezünk,
aki tizenöt évvel ezelőtt távozott el örökre
közülünk.
Lányaik Zsuzsi, Marika és Juditka
családjukkal.
Akik ismerték őket, szenteljenek emléküknek
egy néma pillanatot.
Habár már elmentél, és nem vagy köztünk
már, szívünkben ma is élsz.
Szeretettel és tisztelettel emlékezünk a drága
férjre, édesapára és testvérre,
Ladislav Dumanra, aki 2018. július 21én, 74 éves korában hagyott itt minket örökre.
Köszönjük a rokonoknak és ismerősöknek,
hogy elkísérték őt utolsó útján, köszönjük
a részvétnyilvánításokat és a virágadományokat.
A gyászoló család
Csendes emlékezéssel járunk sírodhoz,
a gyertyák lángjánál imádkozunk érted.
A sors nem adta meg, hogy velünk légy, de
szívünkben örökké élsz.
2018. július 28-án volt öt éve, hogy örökre itt
hagyott minket szerettünk,
Bondor Margit – a drága édesanya, anyós,
nagymama és dédmama. Aki ismerte, kérjük,
szenteljen emlékének egy néma pillanatot. Lánya
Márta családjával
Júliusban volt tíz éve, hogy örökre itt hagyott
minket édesanyánk,
Mária Miszlíková szül. Vargová.
Habár az idő múlik, az emlékek által
szívünkben ma is szeretettel hordozzuk őt.
Ugyanúgy emlékezünk édesapánkra,
František Miszlíkre, aki negyvenöt évvel
ezelőtt hunyt el. Akik ismerték őket, kérjük,
szenteljenek emléküknek egy néma pillanatot.
Szeretettel és tisztelettel emlékezik lányuk Éva és
fiuk Anton családjukkal

Augusztus 5-én, halálának ötödik évfordulóján
szerettünkre, Emil Dovalovszkíra emlékezünk.
Családja köszöni a csendes emlékezést.
Az idő múllik, de az emlék és a bánat
megmarad
2018. augusztus 21-én volt egy éve, hogy
örökre itt hagyott minket a szeretett édesanya,
nagymama és dédnagymama,
Nagyné szül. Macsali Erzsébet. Akik
ismerték, kérjük, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot. Szeretettel emlékeznek
gyermekei: Nusi, Deskó és Kati családjukkal.
Tudjuk, hogy nem jön, mégis jó várni. Hazudni
kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
2018. augusztus 22-én volt három éve, hogy
örökre itt hagyott bennünket a szeretett férj,
édesapa és testvér Botló Róbert. Szeretettel
emlékezik a gyászoló család.
2018. augusztus 28-án drága feleségem,
édesanyánk, nagymamánk és dédnagymamánk,
Helena (Drahuška) Čambálová halálának
első évfordulójára emlékezünk.
Szeretettel és tisztelettel emlékeznek: férje,
lányai családjukkal, és unokája családjával
Megpihenni tértek,
árván hagyva minket,
s mi hullatjuk értük könnyeinket.
Ebben az évben, halálának 20. évfordulóján,
szerettünkre, Augustín Olgára,
halálának 14. évfordulóján Augustín
Vilmosra,
és halálának 12. évfordulóján
Csanaky Angélára emlékezünk.
Köszönjük a csendes megemlékezést
mindazoknak, akik nem felejtették őket el.
Szeretettel emlékeznek fia, menye, unokái és
dédunokái
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Az idősebbek számára emlék
– a fiatalok számára inspiráció 2. rész
Folytatjuk Józsa István
bejegyzéseinek közlését az
Iskra Verem Sládkovičovo
1958/1959-es tornájáról
1 – 8 oldal
1. V. Mača – IVS 5:3 (4:1)
Gólok: Kocsis 2, Józsa II. 1
A szél döntötte el a mérkőzés
sorsát. A pálya igen kemény
volt és a IVS játékosai ezt nem
szokták meg. A kapuk túl nagyok voltak és a kapusaink tehetetlenek voltak.
2. IVS – V. Mača 1:0 (1:0)
Gól: Kocsis
A mérkőzés saját pályánkon
folyt le esőben. A mácsédiaknak a pálya nem tetszett. A gólt
Kocsis szabadrúgásból lőtte.
Józsa II. tizenegyesét a kapus
kivédte.
3. Kecske u. – IVS 0:4 (0:2)
Gólok: Józsa I. (11-ből) Csanaky (11-ből), Nagy 1 Somogyi 1
Lassú iramú mérkőzés. Megmutatkozott a kecskeutcaiak
gyenge játéka. Több nullra is
győzhettünk volna, de csatáraink csak cseleztek a kapu előtt.
4. IVS – Kecske u. 7:0 (4:0)
Gólok: Kocsis 2 Mikes 2 Józsa
I. 2 Józsa II. 1
Csatáraink többet kezdeményeztek, mint az előbbi mér-

kőzésen. Ez megmutatkozott a
gólok számában.
5. Falu – IVS 1:1 (0:1)
Gól: Kocsis (11-ből)
Ez igazságtalan mérkőzés volt,
mert a falu összeszedte a legjobb játékosokat minden felől.
De mégsem bírtak velünk,
mert védelmünk jól zárt.
6. IVS – Falu 4:3 (1:3)
Gólok: Csanaky 2 Józsa II. 1
Somogyi 1
Eső után játszottunk. A talaj csúszós volt. Csapatunk
rosszul kezdett, de a második
félidőben behozta hátrányát és
egy góllal győzött.
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Közösségi krónika
2018. augusztus 9-én
A 2018. május 25-től érvényben lévő személyi adatok védelméről szóló európai rendelet értelmében a közösségi krónikában
csak az elhunytak nevét közöljük le.
Elhunytak
Karol Ďuríček /52/ 2018.6.18,
Anna Rekenyová /82/ 2018.6.28.,
Eleonora Olachová /98/ 2018.7.4.,
Ladislav Duman /74/ 2018.7.21.,
Szalay Margit /78/ 2018.7.26.,
Klára Jánošková /92/ 2018.7.28.,
Jaroslav Balážik /45/ 2018.7.28.

Ladislav Horák /68/
2018.8.9.
Volt lakosaink:
Eduard Kubovič /85/ 2018.4.26.,
Alžbeta Gyöngyová /82/ 2018.6.1,
Alpár Pál /68/ - 2018.6.18.,
Tibor Kmeť /46/ - 2018.7.31.,
Mária Horváthová /59/ 2018.7.5.,
Alžbeta Budilová /66/ 2018.7.16.

7. IVS – Kaszárnya 6:0 (3:0)
Gólok: Kuruc 2, Kocsis 2,
Csanaky 2
A mérkőzést az IVS csapata
tartotta kezében. Ők beálltak
a tizenhatos tájékára és ezért
nem tudtunk velük boldogulni.
8. Kaszárnya – IVS 2:2 (1:2)
Gólok: Kocsis 1 Nagy 1
A mérkőzést egy kaszárnyai
fiú vezette. Amit az mondott nekik, ők úgy cselekedtek. A mi részünkről nem adott
meg semmit. A kaszárnyaiak
erőszakkal győzni akartak.
PhDr. Pethő Terézia

A következő lapzárta 2018.9.30-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 4/2018 sz. kiadásának dátuma: 2018. 8. 28.
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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Gyerek horgászverseny 2018 – Vince-erdő
160 pont,
14 éves korig:
1. hely Róbert ZSUFAI – 250
pont,
2. hely Adam ELIÁŠ – 235
pont,
3. hely ROMÁN Michael –
220 pont,
Lányok:
1. hely Nela HRDLICOVÁ –
450 pont,
2. hely Lea PINKEOVÁ –
345 pont,
3. hely Nina MASZAYOVÁ
– 220 pont.
2018. június 30-án a
Szlovák Horgász Szövetség
Diószegi Helyi Szervezete a
Vince-erdőn rendezte meg a
hagyományos gyerek horgász
versenyt. Összesen 38, 3-14
éves gyerek jelentkezett, akikre
2,5 órás verseny várt. Mindenki már a versenybejegyzéskor apró horgász ajándékot
kapott. A horgászat megadott
módja az úszós és fenekezős
mód volt.
A gyerekek és a szülők
részére a Szlovák Horgász
Szövetség Diószegi Helyi
Szervezete frissítőt is biztosított virsli és üdítő – málna formájában.
A verseny 11 órakor ért

véget. A zsákmány mérését
követően került sor a győztesek kihirdetésére, de minden
egyes gyerek kapott még valamilyen apró ajándékot.
A mérés után a következő eredmények születtek:
6 éves korig:
1. hely Tomáš LELOVICS –
15 pont
2. - 4. hely Juraj CABAN,
Gregor KOVÁČ, BILICZKY
Tamás.
10 éves korig:
1. hely KROMMER Ádám –
400 pont,
2. hely CHUDÝ Damian –
300 pont,
3. hely Adam KONUŠIAK –

A verseny abszolút győztese, vagyis a résztvevő gyerekek közül a legtöbb pontot szerzett versenyző Nela
HRDLICOVÁ, akinek még
egyszer gratulálunk.

Pozitív tény, hogy a gyerekek száma a tavalyi létszámhoz
viszonyítva 12-vel nőtt, és
reméljük, hogy a következő
években tovább nő az érdeklődésük a verseny iránt.
Minden információ, aktualitás és eredmény megtekinthető a www.srzsladkovicovo.sk internetes oldalon.
Végezetül egy nagy köszönet jár a támogatóinknak és a
SzHSz Diószegi HSz munkatársainak.
Végezetül csak jó fogást
kívánhatunk, és viszontlátásra
egy év múlva!
A SzHSz Diószegi HSz
vezetőségének nevében
Mgr. Peter Chrenko

FK Slavoj Sládkovičovo - a 2018/2019-es bajnoki idény mérkőzései
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. forduló
2018.8.4. (szombat)		
Sládkovičovo : Šintava					
17:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. forduló
-				
-						
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. forduló
2018.8.18. (szombat)		
Sládkovičovo : Košúty					
16:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. forduló
2018.8.26. (vasárnap)		
Šalgočka : Sládkovičovo					
16:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. forduló
2018.9.1. (szombat)		
Sládkovičovo : Čierny Brod				
15:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. forduló
2018.9.9. (vasárnap)		
Matúškovo : Sládkovičovo					
15:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. forduló
2018.9.15. (szombat)		
Sládkovičovo : Čierna Voda				
15:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. forduló
2018.9.23. (vasárnap)		
Dolná Streda : Sládkovičovo				
15:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. forduló
2018.9.29. (szombat)		
Sládkovičovo : Jelka					
15:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. forduló
2018.10.6. (szombat)		
Mostová : Sládkovičovo					
14:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. froduló
2018.10.13. (szombat)		
Sládkovičovo : Veľké Úľany				
14:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. forduló
2018.10.21. (vasárnap)		
Tomášikovo : Sládkovičovo				
14:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. forduló
2018.10.27. (szombat)		
Sládkovičovo : Veľká Mača				
14:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. forduló
2018.11.3. (szombat)		
Sládkovičovo : Vozokany					
13:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. forduló
2018.11.11. (vasárnap)		
Pusté Úľany : Sládkovičovo				
13:30
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Csemadok-nap

a nyári este kitűnő lehetőség
lett volna arra, hogy kiváló
műsor és társaság mellett jól
szórakozzanak.
A szervezők köszönik a
támogatást a következőknek: Diószegi Városi Hivatal, Bende Sándor, Viliam Kurinec, Szabó Antal,
Víghsound, Pethő Mihály,
Kult Minor - Kisebbségi
Kulturális Alap, Nagyszombati Kerületi Önkormányzat.

A helyi Dióhéj citerazenekar és a csorvási Csillag
citerazenekar a népzenét
képviselték, a könnyűzenét
képviselő jókai Kiss Alexandre és a felsőszeli Deák
Zoltán mai és régebbi slágereket adtak elő. Nagy sikert
aratott a dunaszerdahelyi
Savoy Táncklub előadása,
hiszen olyan táncokat hoztak a színpadra, mint a tangó, kizomba vagy a lindy
hop. A napot a két kiváló
együttes, a dunaszerdahelyi
Dunaág Néptáncműhely és

a bősi Aranykert néptánccsoport előadása zárta. Ezt
követően került sor az utcabálra, ahol a zenét a Zseb
zenekar szolgáltatta. Sajnos
e színes műsor sem vonzotta
ide a nézőközönséget olyan
nagy számban, mint a szervezők szerették volna, pedig

2018. július 7-én került
sor a diószegi Csemadok helyi szervezete által megrendezett
Csemadok-napra.
A műsort ezidén is a sokszínűség jellemezte, hiszen
nemcsak a népi kultúra
kapott helyett, de a könnyed
popzene, és a társastánc is.

DÉ 2018/4

A kosúti SzSzH klienseinek életéből
Anyák napja
2018. május 7-én a kosúti Szociális Szolgáltatások
Házába látogatott el műsorával a nagyfödémesi Magnólia
Trió. Nem ez volt az első eset,
hogy intézményünkben fogadhattuk a három, rokonszenves,
zenerajongó fiatal énekest. Ez
alkalommal a műsor az Anyák
napja jegyében zajlott, hiszen
épp májusban ünnepeljük ezt
az ünnepet.
A rendezvény az intézmény kertjében zajlott, mivel kellemes, napos idő volt.
A Magnólia Trió csodálatos
légkört teremtett, és az énekesekkel dalolt az egész nézőtér.
Repertoárjukban elsősorban az
anyákról szóló dalok szerepeltek, de operettdalok, és modern énekek is elhangzottak.
Nagyon köszönjük a Magnólia triónak a közösen eltöltött kellemes délutánt, és
örömmel várjuk a következő
találkozást.

Egy nap Bősön

2018. május 25-én a kosúti Szociális Szolgáltatások
Házának hat lakója és szociális rehabilitációs instruktoraik
a Magyarországgal határos
bősi vízerőműhöz látogatott el.
Ez egy hatalmas vasbeton építmény, masszív hajókamrákkal. Azok nyitását, zárását,
a hajókamrák vizének leeresztését és feltöltését, majd
a hajók áthajózását egészen
közelről tekinthettük meg.
Legtöbbünk számára ez volt
az első alkalom, hogy valami
ilyesmit láthattunk. Az esős
időjárás ellenére nem hiányzott
a jókedv, és ezzel függött össze
az az elhatározásunk is, hogy
felmenjünk a vezérlőtoronyba,
és onnan élvezzük a kilátást
a környékre. Hazafelé megálltunk egy kis frissítőre a helyi
vendéglőben, és úgy döntöttünk, hogy Bősre egész biztosan szívesen visszatérünk még.
PhDr. Katona Lívia, PhD.
a kosúti SzSzH igazgatónője

Szabó Mária

A Diószegi Kulturális Napok versenyeinek kiértékelése
A bográcsban főtt ételek
versenyébe 9 csapat kapcsolódott be. A zsűri megállapította,
hogy minden bográcsban főtt
étel minősége rendkívül magas volt. Az egyes minták zsűri
általi pontértékelése alapján a
csapatok a következő helyezést érték el:
1. hely – Mačadskí fajnšmekri/Mácsédi ínyencek
2. hely – Stopiakné és unokái
3. hely – Ivančice
4. hely – Diószegi Kolbászklub

5. hely – Csorvás
6. hely – Gerendás
7. hely – Hahota
8. hely – Diószegi Szenior
Klub
9. hely – Diószegi Szenior
Klub
A legjobb diós kalács és sütemény címért folyó versenybe 28 versenyző jelentkezett.
A zsűri a következő sorrendet
hozta:
1. hely – Mária Javorová
2. hely – Helena Némethová

3. hely – Varga Lara
4. hely – Mária Gáspárová
5. hely – Diószegi Szenior
Klub
6. hely – Diószegi Szenior
Klub
7. hely – Baláž Mária
8. hely – Nyerges Erzsébet Gerendás
9. hely – Hugyik Mihályné Csorvás
10. hely – Vereskáné Salla
Valéria - Csorvás
11. hely – Michaela Kotmanová

A díjazottaknak szívből gratulálunk!
A verseny díjait a következők adományozták: Diószeg
városa, Szabó Antal, Bende
Sándor, Viliam Brunner, Ing.
Boris Brunner, František Ruman, Agáta Zelinková, Takács
Attila, Diószegi Technikai
Szolgáltató Vállalat, VIREMA
TRADE, Diószegi Kolbászklub PT, A+Z Rišňovský-Halász, Ivančice városa

DÉ 2018/4

Családi vasárnap

A Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda mellett működő
Szülői Tanács, 2018. július
1-jén, vakációköszöntő családi vasárnapot szervezett
a Relaxon iskolánk tanulóinak és szüleiknek. A szeles
idő ellenére egy nagyon kellemes napot töltöttünk együtt
sportolással, gulyásfőzéssel,
szalonnasütéssel,
párnacsatával, kincskereséssel, állatsimogatással, vizibiciklizés-

sel, csónakázással... . Az esti
órákban tértünk csak haza és
megbeszéltük, hogy megpróbálunk hagyományt teremteni
ebből a családi napból, hiszen
nagyon jól éreztük magunkat. Örülünk, hogy ilyen nagy
számban eljöttek már az első
alkalommal! Köszönjük támogatóinknak a segítséget!

OLVASÓINK ÍRTÁK
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Az elnöki vonat Diószegen
2018. július 29-én tanúi
lehettünk a történelmi elnöki
vonatszerelvény
Diószegen
történő áthaladásának. Andrej
Kiska, a Szlovák Köztársaság elnöke, és Miloš Zeman,
a Cseh Köztársaság elnöke
a Csehszlovák Köztársaság
megalakulásának 100. évfordulója alkalmából, és az első
csehszlovák köztársasági elnök emléke előtt tisztelegve
a morva Hodonínból a szlovák Kistapolcsányba utaztak,

történelmi vasúti kocsiban
köszöntötte, ahol mindkettőjüknek emléktárgyakat adtak át. A MS Diószegi HSz
mellett működő női folklórcsoport dallal és tánccal tette
kellemesebbé az elnökök számára az itt töltött időt. Mindkét elnök Diószeg lakóit a történelmi vasúti kocsi ablakából
köszöntötte. A kocsi a gőzmozdonnyal vontatott elnöki
szerelvény része volt. Diószegen látni a történelmi vonat-

Mgr. Michalek Szilvia
A SzT elnöke

és egy rövid időre megálltak
Diószegen is. Szabó Antal,
városunk polgármestere, valamint Katarína Štefunková,
a városi hivatal elöljárója
a két köztársasági elnököt
az 1930-ban, Tomáš Garrigue Masaryk részére készített

szerelvénnyel utazó elnököket
élmény volt és megtiszteltetés
az összes jelenlévő számára, akik kihasználták ezt az
egyszeri alkalmat, és eljöttek,
hogy köszöntsék az elnököket.
Zuzana Červenková

Izercia
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Gyermeknap

Június 2-án az Inovatech
előtti téren találkoztak azok
a gyerekek, akik ünnepelni
szerettek volna, és ki szerették
volna próbálni az összes attrakciót, amit Diószeg városa
számukra készített. A szórakozásról az elveszett cirkusz
bohóca, Tony, a jég birodalmából Elza, Anna és Olaf, továbbá Hamupipőke, Hófehérke, Harry Potter, a Póklány
és az indiánlány gondoskodott. A gyerekek kitombolhatták magukat a sok-sok attrakcióban, az ugrálóvárban,

a trambulinon, a nerf lövöldözős játékon, lőhettek az angry birdsszel, kocsikázhattak,
megnézhették a tűzoltóautót,
tetoválást
csináltathattak,
versenyeztek, énekeltek és
táncoltak. Ismét nagy sikere
volt a vonatozásnak Diószeg
utcáin. A résztvevő gyerekek
részére a Bekaert cég biztosította a fagylaltot. Köszönjük
minden résztvevőnek, hogy
hozzájárultak a legkedvesebb
csemetéink részére szervezett
kellemes délelőtthöz.
Ing. Zuzana Červenková
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FAMILY DAY gazdag programmal

dezvény támogatóinak: Boris
Brunnernak, a Pócs családnak, Viktor Frantának, a Tryo
cukrászdának, az Antonius
Szenior Központnak, a Kuffner. K. AI mellett működő
szülői tanácsnak, az A. Kubica
képviselte Vága községnek, a
Tűzoltó és Mentő Testület Galántai Járási Igazgatóságának,
a galántai rendőrségnek, Tomáš
Sárkánynak, az Autoplachty
Vajda cégnek, a szülőknek és
a rendezvény szervezőinek,
élükön Šimková tanítónővel,
akik a gyerekek és szülők részére ismét egy szórakozással,
jókedvvel teli napot szerveztek,
amire még sokáig emlékezni
fognak.
Az elégedett szülők

és szüleik részére. A program
a délutáni órákban kezdődött
a galántai tűzoltó és mentőegységek, valamint a galántai rendőrség bemutatójával. Késő
délután a szórakoztató versenyek zajlottak, ahol a gyerekek
jelvényt kaptak, és továbbjutottak a végső sorsolásig,
melynek tétje egy hétvége volt
a dunaszerdahelyi Hotel Thermában. Nagy móka volt a hula-hop verseny, melyet, nagy
meglepetésre, az apukák ügyes
csapata nyert meg. A rendezvény a kinológusok bemutatójával folytatódott, majd egy
nagy meglepetés várt mindenkire – a hab party. A kimerítő
események után a jelenlévőket

vadból készült gulyás várta,
amit a Boris Brunner vezette
ügyes szülők csapata főzött,
majd spekácski sütés, a szülők
által előkészített büféasztalok, és a folyékony frissítő,
amit a Tryo cukrászda biztosított. A befejezés a szabadég
alatt megtartott diszkóé volt,
ami után a gyerekekre a tornateremben eltöltött éjszaka
várt. Nagy köszönet jár a ren-

2018. június 8-án a Kuffner
Károly AI területén találkoztak
a gyerekek, a szülők és pedagógusok, hogy egy közös napot
töltsenek el együtt. Az esemény a FAMILY DAY elnevezést kapta. Az alsó tagozat tanítói Šimková tanítónő
vezetésével és a szülőkkel
együttműködve már harmadik
alkalommal szervezték meg
ezt a rendezvényt a gyerekek

Szeniortalálkozó
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A városi önkormányzat mellett működő szociális és lakásügyi bizottság
2018. október 11-én, csütörtökön, 15.00 órai kezdettel tartja meg a hagyományos szeniortalálkozót
a Richter utcai főiskola étkezdéjében.
A találkozón városunk azon lakosai vehetnek részt, akik a 2018-as évben töltik be 70. életévüket vagy idősebbek. Érdeklődés
esetén a jelentkezési lapot 2018. október 5-ig kell leadni az Inovatech recepcióján vagy a városi hivatalban.

JELENTKEZÉSI LAP
Név ................................................................................................, szül. dátum ......................................
Lakhely ........................................................................................., aláírás................................................
Ezennel jelentkezem a 2018. október 11-én megrendezendő szeniortalálkozóra.
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Kertészek találkozója
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Meghívó
Gyümölcs - és zöldségkiállítás
A Szlovákiai Kiskertészek Szövetségének Diószegi Helyi Szervezete
(SzKKSz) tanácsadó szolgáltatásokkal egybekötött
gyümölcs- és zöldségkiállításra hívja
a lakosságot,
amelyre 2018. 9. 8-án és 9-én
kerül sor
a következő programmal:

Hagyománnyá vált, hogy a Szlovák
Kiskertészek Szövetsége Diószegi Helyi
Szervezetének tagjai párjukkal minden évben baráti találkozóra gyűlnek össze. Nem
volt ez másképp idén sem. A vezetőség
tagjai a találkozót 2018. június 30-ra szervezték meg a Vince-erdei vadászházban.
A találkozón 46 tag vett részt. Körünkben
köszönthettük Anna Ivánkovát, a járási
szervezet elnökét, és Szabó Antalt, aki
nemcsak mint polgármester vett részt a találkozón, hanem szervezetünk aktív tagjaként is. Rögtön a bevezetőben szeretnék
köszönetet mondani úgy a vezetőség, mint
a tagság nevében Bende Sándor úrnak,
aki készségesen és önzetlenül bocsátotta
rendelkezésünkre a vadászházat, ahol nagyon jól éreztük magunkat. A jelenlevők
rövid köszöntését követően 14.00 órakor
a szervezet elnöke, Ján Németh tájékoztatta a jelenlévőket a tagság létszámáról,
és örömmel állapította meg, hogy a jelenlegi létszám 56, ami 2005-től számítva 25
fős növekedést jelent. Ez után jó egészséget és sikeres kertészeti évet kívánva

hozzáfogtunk az előkészített finomságok
elfogyasztásához, majd a saját kertünkben
nyert tapasztalatokról beszélgettünk úgy
19 óráig.
A találkozó szervezését és a vendéglátást, ami tökéletes volt, a vezetőség tagjai
és szimpatizánsaik biztosították, amiért
nagy köszönet illeti őket. Ami az ételt illeti, idén rántott halat fogyasztottunk kenyérrel, de különböző pogácsákkal, hájas
süteménnyel, gyümölcsös sütivel, friss
dinnyével kínáltuk meg vendégeinket. Remélem, hogy mindenkinek ízlett az étel, és
a jó bor is, mellyel tagjaink - Takács László és Ondrej Vicián támogatták rendezvényünket, amit szívből köszönünk.
Természetesen mindenkinek köszönjük, aki valami finomat hozott közös
asztalunkra, és mindenkinek, aki eljött.
Remélem, hogy jól érezték magukat, és
legalább egy pillanatra elfeledkeztek mindennapi gondjaikról.
Ján Németh
a helyi szervezet elnöke

Ajándékot kapott
a Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda
Nagyon nagy köszönet jár a nyugalmazott pedagógusnak, nyelvjáráskutatónak, helytörténésznek és néprajzgyűjtőnek, Mgr. Gágyor József úrnak, amiért a
Diószegi Petőfi Sándor Alapiskolának és
Óvodának ajándékozta műveit. Gágyor
József a diószegi alapiskolában 1969 –
1972 között igazgatóhelyettesi posztot
töltött be. Az alapiskola aranykorának tartották ezt az időszakot, hiszen nagyon sok
versenyt, kiállítást szervezett. Az ajándékozást Mgr. Lanz Roland, a Diószegi
ATID Polgári Társulás elnöke közvetítette
ki és támogatta. A szerző helytörténeti,
nyelvjárásgyűjtéssel kapcsolatos néprajzi
munkáit, illetve verseit adta át. A mátyusföldi magyar iskoláknak nagyon nagy
segítség, ha valaki ily módon is támogatja
intézményüket. A könyveket az iskolai
könyvtárban helyezték el, és a diákok, va-

lamint a tanítók vehetik igénybe őket. A
könyvtár 44 könyvvel lett gazdagabb.
Gágyor József, még egyszer hálás
köszönet!
Mgr. Lanz Roland
ATID - Polgári Társulás elnöke

Szombat, 2018. szeptember 8.:
10.00 - a kiállítás megnyitója
(Inovatech előcsarnoka)
- őszi kiültetésre gyümölcsfák
rendelhetők
20.00 - az első nap befejezése.
Vasárnap, 2018. szeptember 9.
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 328 111-es 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!
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A Diószegi Petőfi Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
és Óvoda épületének felújítása
Az óvoda felújításának célja az óvoda
befogadóképességének növelése volt, és
az ezzel kapcsolatos szerkezeti és alaprajzi változások kivitelezése. A felújítás
tárgyát az óvoda tetőcseréje, a beépített
tetőtérrel annak bővítése, a padlók cseréje, a homlokzat utólagos hőszigetelésének
elkészítése, nyílászáró szerkezetek cseréje, a központi fűtés, a villamos hálózat
és berendezések cseréje képezte. Az utólagos hőszigetelésekkel szerettük volna
csökkenteni az épület üzemeltetési költségeit, és növelni az épületben tartózkodok
hőérzetét, ezzel is elősegítve az óvodában
zajló nevelő – oktató munkát.
Az óvoda állaga nem felelt meg
a követelményeknek, és gátolta a folyamatos nevelő munkát, nagymértékben
emelte az épület üzemeltetésének költségeit. Az óvoda felújítása napjainkra
elengedhetetlenné vált. Az alapiskola
épülete 1930-ban épült. Az alapiskolához
1950-ben építettek tanítói lakást, amelyet
1990-ben építették át óvodának. Az óvoda
befogadó képessége 15 gyermek volt, de
ezt a létszámot folyamatosan túllépte az
óvoda vezetése.
Az óvoda alaprajza téglalap alakú,
alaprajzi mérete 11,05 x 12,05 m, részlegesen alá van pincézve. Az épület új fából készült tetőszerkezete lehetővé tette
a tetőtér beépítését. A tetőtér belmagassága 3,00 m. A padlócsere, a tetőtér új
úszópadlói, amelyek hőtárolása megfelel
a szlovák előírásoknak, valamint az épület
utólagos hőszigetelése, emelték az épület
komfortját, és megfelelő környezetet biztosítanak a nevelési munkákhoz, ezen
kívül csökkentették az épület üzemeltetési
költségeit.
A Diószegi Petőfi Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda épületének felújítását Diószeg városa és a Magyar
Kormány támogatta. A Magyar Kormány
támogatása 50 000 euró volt, a költségek
további részét a város költségvetéséből
fedeztük. A munkákat 2018 februárjában
kezdtük el, és 2018 májusában fejeztük
be. Ezúttal szeretnék köszönetet mondani
a Magyar Kormánynak a hathatós támogatásért, és külön köszönettel tartozunk
a Bethlen Gábor Alapítvány Zrt. munkatársainak, akik munkájukkal segítették az
óvoda felújítás megvalósítását.
Szabó Antal, polgármester
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A Kuffner Károly Alapiskola életéből
Júniusi és júliusi
tevékenységünkről
Még a nyári szünidő napjait élvezzük,
amikor a tanítók és a tanulók megérdemelt
pihenőjüket töltik. Szeretnénk azonban
visszatérni néhány olyan rendezvényünkhez, melyekre június és július folyamán
került sor.
Június 8-án az iskola területe nagy
sportpályává változott. Ekkor zajlottak
ugyanis a Diószeg városával közösen rendezett 3. Dudvág-menti sportjátékokra.
Meghívásunkat elfogadták a Petőfi Sándor
MTNy AI és Óvoda, az ábrahámi M. Tarek AI, és a vízkeleti AI tanítói és tanulói.
Atlétikai versenyszámokban és csapatjátékokban zajlottak a versenyek. A játékok
célja nemcsak a gyerekek sporttevékenységének támogatása, de új barátságok
létrejötte, és az iskolák közti kapcsolatok
elmélyítése volt.
Június 11-15-én a negyedikesek természetiskolában voltak a Stará Myjava
üdülőközpontban, amely gyönyörű erdei
környezetben, 8 kilométernyire fekszik
Miava városától. A tanulókat különböző
versenyjáték, és szórakoztató műsorok
várták. A gyerekek sok szép élményt vihettek haza, melyek megmaradnak emlékezetükben.
Június 13-án iskolánk tanítói és tanulói testvértelepülésünk, Ivančice T.G.
Masarykról elnevezett alapiskolájába látogattak el. Az iskola igazgatója és a város polgármestere fogadta őket. A nap
a sporttevékenységekről szólt. A tanulók
florbalban, labdarúgásban, kiütősdiben
és atlétikai versenyekben mérték össze
erejüket. A szünetben a testvériskola tanulói tanítóik vezetése alatt színes kultúrműsort adtak elő, melyben megmutatták
tehetségüket és ügyességüket. Cseh barátainkkal egy kellemes, nevetéssel, beszélgetésekkel teli napot éltünk át, és már
most örömmel várjuk a következő tanévet,
amikor újra láthatjuk egymást.
A tanév vége az osztály- és tanulmányi
kirándulásoké volt. Az egynapos kirándulásokon kívül, melyek Diószeg környékén
és Pozsonyban voltak, tanulóink több napos kirándulásokon is részt vettek. Az ötödikesek Paton jártak, amely a leglátogatottabb turistahely Dél-Szlovákiában. A 6. és
9. évfolyam tanulói év végi kiránduláson,
Felsőerdőfalván (Stará Lesná) jártak. Az
együtt eltöltött időben a gyönyörű tátrai
természetben sétáltak. Ellátogattak az ismert helyekre, mint a Csorba-tó, Tarajka
(Hrebienok), Tarpataki-vízesések (Vodopády Studeného potoka). Jól szórakoztak
az ótátrafüredi Tricklandiában. Ez egy
családbarát szórakoztató park, amely a

Trick-art elvén, vagyis az optikai illúziók
művészetén alapul.
A tanulók a nem hagyományos 3D
és 2D illúziók segítségével tekinthették
meg a szlovák mondákból, népmesékből,
községekről és várakról készült kiállítást.
Bátorságukat próbára tehették Közép-Európa legszebb tükör útvesztőjében, amely
a Tricklandiához tartozik. A Tátrában eltöltött pár nap ugyan gyorsan elszállt, de
az együtt töltött pillanatokra még sokáig
emlékezni fognak.
Június 29-én ünnepélyesen lezártuk
a 2017/2018-as tanévet. Az igazgatónő
és a polgármester úr beszédét követően
jutalmat kaptak a tanulásban és sportban
kiemelkedő eredményt elért tanulók, valamint a legjobb papírgyűjtők. A díjakat
a szülői tanács ajánlotta fel, nagy köszönet jár érte! Az ünnepi évzáró végén még
elbúcsúztunk kilencedikeseinktőĺ, akiknek sok sikert kívánunk további tanulmányaikhoz.
Az iskolai klub a szabadidőközponttal
közösen idén is tanulóink részére napközis tábort szervezett. A tanítónők és
nevelőnők sok szórakoztató és sportjátékot szerveztek a napközisek részére, melyekkel színesebbé tették a szünidő első
három hetét.
Az iskola vezetése

„mDANCE 2018”
– Nyári tábor
A Kuffner Károly Alapiskola által
szervezett nyári tábor nemcsak a tánc,
a zene és a jókedv jegyében zajlott, de
a turisztika és a kiszucai vidék szépségeinek felfedezésében is. Még mielőtt az
ócsadi (Oščadnica) RAMI panzióba érkeztünk volna, meglátogattuk a trencséni
Tarzaniát, ahol a gyerekek mászó képességüket mérhették fel. Maga Tarzania

szép, erdei környezetben helyezkedik el,
és a mászáson kívül egy pihenésre, feltöltődésre alkalmas gyönyörű és csendes
környezet. A RAMI panzióba való megérkezésünk után elfoglaltuk szállásunkat,
és az estét játékkal töltöttük el. Minden
nap kirándulni jártunk. Első túránk egy
kanyargós úton vezetett az Ócsad feletti hegyre, ahol egy gyönyörű kápolna
magaslik. A csúcsról a gyönyörű kilátásban gyönyörködtünk, majd visszaindultunk. Alaposan meg kellett pihennünk,
hiszen másnap egy nehéz túra várt ránk a
Nagy-Racsára. A háromórás túra során
1236 m t. m. jutottunk, ami a Kiszucai
Beszkidek és az egész régió legmagasabb
pontja. Leírhatatlan érzés volt. Az utat
kisebb pihenőkkel tettük kellemesebbé,
frissítőül a finom áfonya szolgált. A panzióba fáradtan és kimerülten érkeztünk
meg, de ez sem akadályozott meg abban,
hogy Miškával még táncoljunk egyet.
A nehéz túra után szerdán megpihentünk,
és a napot a panzió területén töltöttük el
különböző sportversenyekkel és tánccal.
Csütörtökön megnéztük az Óbesztercén
található szlovák Orlojt, majd a boboveci
kilátót, ahonnan gyönyörű panoramatikus
kilátás nyílt az egész környező vidékre.
Észre sem vettük, és elérkezett péntek...
hazatérésünk napja. Az elmúlt hét örömmel és jókedvvel teli volt. Reméljük, hogy
a gyerkőcök sok új élménnyel és kalanddal telve érkeztek haza, és hogy a táborban igazán jól érezték magukat.
Köszönjük a gyerekeknek ezt a gyönyörű hetet, szüleiknek pedig az irántunk
tanúsított bizalmat. Reméljük, hogy jövőre
ismét találkozunk. A még fenn maradó
szünidő napjaira minden jót kívánunk.
Az mDANCE csapata
(Mgr. Petra Šimková, Mgr. Gabriela
Dórová, Bc. Michaela Sisková)
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A diószegi park felújítása (revitalizációja)
Tervezett munkák:
• A dendrológiai felmérés elkészítése, a
meglévő fás szárú növények kezelésének
tervezete, illetve új fás szárú növények telepítésére vonatkozó javaslat kidolgozása.
• A járdák felújítása (a térkőburkolat kiválasztása a műemlékvédő hivatal ajánlása
szerint).
• A szabadtéri színpad felújítása (átépítés,
területcsökkentés és részleges elszigetelés
megfelelő bokrok telepítésével, a színpad
leválasztása a park többi részétől).
• A kis tó felújítása és eredeti rendeltetésének visszaállítása (a kis tó adatai már az
1895-ös térképeken is megtalálhatóak).
• Öntözőrendszer kiépítése újonnan épített
vízforrással.
• Új közvilágítási és kamerarendszer kiépítése.
• Kerítés mellé új bokrok ültetése.
• Padok elhelyezése, fás és füves területek
rendezése.
A helyszíni szemle után és az egyeztető
értekezlet résztvevőinek megjegyzéseit figyelembe véve a következő záróhatározatot
fogadták el:
A „Diószegi Park - védett természeti
terület” revitalizációjához feltétlenül szükséges:

1. A park geodetikus bemérése. A bemérés tartalmazza a fákat, a színpadot, a
közvilágítás oszlopait. Meg kell számozni a fákat, és be kell jelölni azokat
a térképen. Be kell mérni a park elemeinek elrendezését, és meg kell mérni
azok magasságát.
2. A dendrológiai jelentésnek tartalmaznia
kell a védett növényfajok listáját, azok
állapotát, ültetési rendjét, védelmét és
kezelését, tiszteletben tartva és megőrizve a park őshonos fáit és növényeit
(platán, aranyos fodorka - Asplenium
trichomanes).
3. A járdák nyomvonalának tervezésekor
betartani a meglévő fákhoz szükséges
minimális távolságot.
4. A járdák és kültéri felületek kialakításánál megfelelő burkoló kiválasztása
5. A kerítés rekonstrukciója során tiszteletben kell tartani a kerítés falának eredeti összetételét - salakbeton (műszaki
jellegű történelmi emlék).
6. Öntözőrendszer kialakítása új vízforrás
felhasználásával.
7. A park keleti részében található kis tó
felújítása és a tó melletti pihenő terület
kialakítása.
8. A tervdokumentáció elkészítése során
minden tervezett beavatkozást a SzK
Környezetvédelmi Felügyeletének -

Dunai Rétek Tájvédelmi Körzet (ŠOP
Dunajské Luhy SR) képviselőjével kell
egyeztetni.
9. A kidolgozott tervdokumentáció minden érintett hatóság és szervezet által
való jóváhagyását követően a Nagyszombat Körzeti Hivatal környezetvédelemi és természetvédelem részlegén
kérvényezni a Tt. 543/2002 számú, a
természet és környezetvédelméről szóló törvénye 29. §-a c pontjából kifolyó
kivételt.
Az egyeztető értekezlet záró határozatai
nagyon megleptek. A Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal és a SzK
Környezetvédelmi Felügyeletének képviselői beleegyeztek abba, hogy új járdákat
építsünk, hogy felújítsuk az évekig nem
átalakítható színpadot, így 12 év hiába való
próbálkozás után végre megnyílik a lehetőség a park felújítására, a város kulturális
és történelmi emlékeinek ésszerű használatára. A park revitalizációjára vonatkozó
tervdokumentáció jelenleg kidolgozás alatt
áll. A tervek jóváhagyása után még ebben
az évben megkezdjük a diószegi park újjáépítését.
Szabó Antal, pogármester

Diószeg iskoláinak és oktatási intézményeinek legsikeresebb
képviselői a polgármesternél
A Diószegi Városi Hivatal házasságkötő
termében 2018. június 6-án került sor
a diószegi iskolák és oktatási intézmények azon tanulóinak fogadására, akik a
2017/2018-as tanévben a legsikeresebben
képviselték iskolájukat. A polgármester beszédében kiemelte, hogy a díjazott gyermekek igyekvők, kiváló eredményeket érnek el
az iskolában, és egyúttal sikeresen képviselik iskolájukat, és oktatási intézményüket
a különböző olimpiászokon, művészeti versenyeken és fellépéseken, valamint a sporteseményeken. A polgármester úr továbbá
elmondta, hogy nagy öröm számára, hogy
azon kívül, hogy minden díjazott iskolája jó
hírnevét terjeszti, Diószeg városát is méltón
képviseli. Egyúttal köszönetet mondott az
egyes iskolák és oktatási intézmények pedagógusainak önzetlen és becsületes munkájáért, hiszen az ő szakmai tudásuk és segítségük nélkül a díjazott tanulók nem értek
volna el ilyen kimagasló eredményeket.
Az ünnepi beszédet követően a díjazottak átvették a köszönő lapokat és a gyönyörű könyveket, melyek örökre emlékeztetni fogják őket erre az ünnepi, szép rendezvényre.
Az iskolák és oktatási intézmények díjazottjai:

Összevont Iskola, Iskola u. 1087, Diószeg
Szervezeti egység - Kuffner Károly
Alapiskola és Óvoda:
Vivien Šebőková
Juraj Babarík
Martina Ivanová
Lara Nagy (Fučík u. Óvoda)
Michael Hubinský (Építő u. Óvoda)
Nela Remeňová (Dalloš lktp. Óvoda)
Szervezeti egység – Művészeti Alapiskola:
Martin Matejdes

Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda, Fučík
u. 425, Diószeg:
Somogyi Beáta
Katona Ádám
Lax Ármin (Ábrahám úti Óvoda)
Összevont Iskola, Iskola u. 212, Diószeg
Lukáš Páleník
Ing. Mária Gubíniová

DIÓSZEGI ÉLET
tájékoztató lap

XXV. évfolyam 2018/4. szám, kiadja Diószeg városa

A diószegi park felújítása (revitalizációja)
A park állaga napjainkban
A park területe napjainkig teljes egészében fennmaradt. A park tájképi park
(angolkert) stílusban épült. Az excentrikusan elhelyezett kastély a park északnyugati
részén található. A park főbejárata északról
a diószegi főutcáról van. A park egy déli bejárattal is megközelíthető, amely a múltban a
cukorgyár irányába segítette a közlekedést.
A déli kaputól nem messze két, jogilag védett fa, a keleti platán - Platanus orientalis –
található, ezeknek a kora a becslések szerint
több mint 150 év. A parkban található fák
tudományos és tájképi jelentősége jelentős,
társadalmi és tájalkotó értékei rendkívüliek.
A park területét kerítés övezi. A park fő
közlekedési útvonala a park első harmadában szétágazik, majd a park területét három részre osztva folytatódik tovább, a két
nyomvonal a cukorgyárhoz vezető déli
kaputól nem messze újra találkozik. Minden, a parkban található útnak (járdának)
aszfalt felülete van. A park gerincét alkotó
őshonos lombhullató fák aránya a tűlevelű
fákkal szemben kétharmad az egyharmadhoz. A nálunk honos fákat idegen fajokkal
egészítették ki, amelyek közül néhány a
napjainkig fennmaradt. Rendkívül értékes
és a park domináns fája a páfrányfenyő Ginkgo biloba, amely a színpad közelében,
a kastélytól délnyugatra található, életkora
több mint 150 évre tehető. Egy másik példány a park délkeleti részén nő, a kis tótól
északnyugatra. A parkban értékes japánakácot (pagodafa) - Sophora japonica, és kocsányos tölgyet - Quercus robur, is találhatunk.
Az eredeti tájképi park koncepcióját nagyban megzavarta a park 1973-ban megvalósított „rekonstrukciója“. A felújításra készített tervdokumentáció nem tartotta tiszteletben az eredeti elképzelést, a tájképi park
koncepcióját. A javasolt módosítások a parkot nyilvános zöldterületé nyilvánították,
és három zónára osztották: az északi terület
a kastélyt és annak környékét foglalta magába, a nyugati rész kulturális és társadalmi
események helyszíne lett, a park keleti ré-

sze pedig a pihenést volt hivatott szolgálni.
A park előbb leírt funkcionális felosztása
a mai napig fennmaradt.
A diószegi park - védett terület revitalizációja
Elkezdődött a diószegi park felújításához szükséges tervdokumentáció elkészítése. Ebben az ügyben, 2018. június 6-án egy
egyeztető értekezletet tartottunk, amelyen
részt vettek az illetékes államigazgatási
és természetvédelmi hatóságok, Tamara
Reháčková tervező, és a Diószegi Városi
hivatal alkalmazottai. A tárgyalás tárgya
„A védett terület revitalizációja – diószegi park” tervdokumentáció elkészítése, és
az azt követő felújítási munkálatok során
szükséges eljárások áttekintése volt.
A Galántai Járási Nemzeti Bizottság
11-V/1983 számú rendelete alapján 1983.
szeptember 9-én lett a „Diószegi Park – természetvédelmi terület” védett természeti
területté nyilvánítva. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 1994. augusztus
23-án kelt, a természet és a táj védelméről
szóló 287/1994 számú törvénye helyi jelentőségű védett természeti területté (HJVTT) minősíti át. A HJVTT – diószegi park
a SzK Környezetvédelmi Minisztériumának, a természetről és a tájvédelemről szóló
23/1996 számú rendeletének 1. számú mellékletében a 122-es szám alatt mint Diószegi park van bejegyezve. A védett természeti
területet a Tt. 543/2002 sz., a természet és
környezetvédelméről szóló törvénye a 4.
védettségi szintbe sorolta. A diószegi park
területe 12.020 m2.
A Diószegi Városi Hivatal megrendelte
a park felújítására szóló tervdokumentáció
elkészítését azzal a feltétellel, hogy az teljes mértékben megőrzi a park történelmi
elemeit, tiszteletben tartja a táj és természetvédelmi hatóság (ŠOP SR CHKO Dunajské Luhy), és a Nagyszombati Kerületi
Műemlékvédelmi Hivatal szempontjait és
javaslatait.
(folytatás a 2. oldalon)

MEGHÍVÓK
2018. 8. 30., 10.00 órakor koszorúzás
a régi kultúrház előtt

a SzNF alkalmából

2018. 8. 31., 18.00 órától az Inovatech előtt

Alkotmánynapi tábortűz

Fellépnek: a Dalloš lkpt. óvoda
óvodásai, a művészeti alapiskola, a
Szenior Klub énekkara, a Magnólia
trió, Dušan Fóka és zenekara
2018. 9. 8. - 9., az Inovatechben

Gyümölcs- és zöldségkiállítás
(bővebben az 5. old.)

2018. 9. 11., 10.00 órától az FK Slavoj
labdarúgópályáján

Józsa László Emléktorna
2018.9.15., 10.00 órakor a Vinceerdőben hrajkovói Meseerdő
- versenyek, minidiszkó, tánciskola,
Tony & Tina, tombola
2018.9.17. o 17.00 órakor az Inovatechben

Zsidó zenei est

Michal Lazar cimbalom együttese
2018. 9. 21., 19.00 órakor az
Inovatechben

CSÓKOS ASSZONY
operett előadás
Belépti díj: 14,- euró

2018. 10. 11, 15.00 órától a főiskola
étkezdéjében

Szeniortalálkozó

(jelentkezési lap a 6. old.)
2018.10.13. o 18.00 órától a főiskola
étkezdéjében

Jubilánsok találkozója

2018.10.20. a római katolikus
templomban magyar egyházi

énekkarok találkozója

