ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
informačný spravodaj

XXV. ročník č. 4/2017 vydáva mesto Sládkovičovo

Klub seniorov v Sládkovičove má 40 rokov
Uplynulo už štyridsať rokov odvtedy,
ako bol založený klub dôchodcov v našom
meste.
V roku 1977 začali v rámci sociálnych
programov jednotlivé obce zakladať kluby
dôchodcov. Klub dôchodcov v Sládkovičove
bol založený 9. mája 1977 v priestoroch kultúrneho domu. Svoju činnosť a aktivity zahájil v júli toho istého roku a mal 52 členov. Na
prvom zasadnutí zvolili vedenie klubu a jeho
predsedom sa stal Eugen Csanó. Prvé vedenie klubu bolo nasledovné: Mária Pivkóová,
Mária Dovalovská, Karol Szalay, Mária Kovácsová, Ľudovít Horváth a Jozef Augustín.
Pri založení klubu s ním zo strany Miestneho národného výboru v Sládkovičove
spolupracovala Edita Szilágyiová, bývalá
matrikárka a podľa kroniky bola za „usmerňovanie klubu“ zodpovedná Alžbeta Sárkányová. Počet členov klubu neustále rástol, v
roku 1979 mal 98 členov a v roku 1980 až
118 členov.
Starší členovia klubu dnes s nostalgiou
spomínajú na spoločné brigády, na výlety,
na rôzne podujatia, ktoré spevnili tento malý
kolektív. Klub dôchodcov v Sládkovičove za
obdobie svojho pôsobenia splnil svoj cieľ,
ktorý spočíval v tom, aby uspokojoval kultúrne a spoločenské záujmy dôchodcov, a napomáhal k odstráneniu izolácie starších ľudí.
V roku 1981 vedenie klubu prevzala Katarína Husárová, neskôr v roku 1985 Mária
Kopáčiková, ktorá bola jeho predsedníčkou
neuveriteľných 17 rokov. V roku 1985 sa
zmenilo aj vedenie klubu a odvtedy v jeho
predsedníctve začali pracovať okrem Karola
Szalayho a Márie Pivkovej aj Priska Hanzelová, Margita Bondorová, Judita Lachatová,
Zuzanna Pavlová, Terézia Horvátová a Mária
Šuľanová.
V roku 2002 došlo k zmene predsedníčky klubu a jej novou predsedníčkou sa stala
Viola Chudá, neskôr po jej odstúpení Marta
Budayová, ktorá túto funkciu vykonáva aj
v súčasnosti. V tom istom roku sa zmenilo
aj zloženie vedenia klubu, ktoré začalo pracovať v zložení: Priska Vavríková, Zlatica
Križeková, Marta Budayová ,Mária Šuľano-

vá, Katarína Valová, Mária Jalecová, Mária
Takáčová, Margita Szalayová a Elvíra Dumanová.
Súčasné vedenie klubu - Zlatica Križeková, Alžbeta Maneková, Ľudmila Némethová, Irena Bendeová, Mária Bendeová,
Jolana Pelecová, Edita Kubicová a Ľubomíra
Košťanyová je z hľadiska aktivít veľmi podobné, ako to bolo aj v minulosti - je mimoriadne aktívne.
Mnohí z Vás by mohli povedať, načo je
potrebné vymenovávať všetkých predsedov
a členov vedia klubu. Ja viem, že práca klubu a jeho aktivity vždy záviseli od predsedu a od členov jeho vedenia, ktorí pre klub
a jeho členskú základňu pracovali najviac.
Ich neúnavná práca vždy určovala smerovanie klubu a rozvoj činnosti pri kultúrnych i
voľnočasových aktivitách.
Členovia klubu sa i v súčasnosti aktívne
zapájajú do života mesta. Pečú pagáče na
Mestský ples, šišky na Klobásový festival,
fánky na akciu Pochovávanie basy. Veľký
podiel na činnosti klubu tvoria kultúrne a
voľnočasové aktivity. Boli roky, keď v klube
fungoval spevokol, členovia klubu sa pravidelne každoročne zúčastňujú spomienkových akcií pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny, na oslavách SNP, prijatia Ústavy
SR a aktívne sa zapájajú do činnosti kultúrnych zväzov - Matice slovenskej a Csemadoku, a absolvujú výlety v rámci zaujímavého
programu „Poznaj krásy Slovenska“.
Klub dôchodcov udržiava aktívne kontakty s partnerskými klubmi vo Veľkých
Úľanoch, vo Veľkej Mači a intenzívne spolupracujú aj s klubom z družobného maďarského mesta Csorvás.
Členovia klubu sa aktívne zapájajú do života klubu, majú svoje pravidelné posedenia,
klubové dni, radi sa zabávajú a organizujú
spoločné posedenia, pričom si pri dobrej
hudbe aj radi zatancujú.
Počul som názory, že sa v našom klube
dôchodcov veľa klebetí. Pre mňa je to však
dobrá správa, nakoľko to znamená, že členovia klubu medzi sebou aktívne komunikujú.
(pokračovanie na str. 2)

POZVÁNKY
30.8.2017 o 10.00 hod. pri starom KD

Výročie SNP - kladenie vencov
31.8.2017 o 18.00 hod. pred Inovatechom

Rozlúčka s letom - v znamení
stretnutia generácií
(info na str. 8)

1.9.2017 o 18.00 hod. pred Inovatechom

Vatra ústavy

V programe vystúpia: FS Dudváh,
citarový súbor Dióhéj, country skupina
Freeband.

4. - 10.9.2017 v Inovatechu

SIMCHA - 2. Festival židovskej
kultúry v Sládkovičove
(program na str. 8)

12.9.2017 o 14.00 hod. na futbalovm
ihrisku FK Slavoj

Futbalový turnaj
- Memoriál Ladislava Józsu

14.9.2017 o 19.00 hod. v Inovatechu

PAPRIKÁSCSIRKE avagy STEX és
NEW YORK
divadelné predstavenie
Vstupné: 14,- eur

16. - 17.9.2017 o 10.00 hod. v Inovatechu

Výstava ovocia a zeleniny
(info a program na str. 4)

18.9.2017 o 19.00 hod. v Inovatechu

Bohyňa vo vani

divadelné predstavenie
Vstupné: 14,- a 12,- eur (balkón)
12.10.2017 o 15.00 hod. v jedálni VŠ

Stretnutie seniorov
(prihláška na str. 7)
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Klub seniorov v Sládkovičove má 40 rokov
(pokračovanie zo str. 1)
Podľa nemenovaných
štatistických
zdrojov muži viac klebetia ako ženy, ale v
každom prípade táto činnosť udržiava mozog v dobrej kondícií. To, že sa klebetí, je
na rozdiel od facebooku aktívna komunikácia, pričom pri nej významnú rolu zohráva
aj verbálna komunikácia. Nie je jedno, čo
povieme a ako to povieme. Vyslovené slová
majú veľkú silu, nedajú sa stornovať, vziať
späť, dajú sa len zjemniť dodatočným vysvetlením, ktoré obvykle začína vetou „ja
som to tak nemyslel“.
Uplynulých 40 rokov existencie tohto
nášho klubu je dlhá doba. Zostáva nám len
veriť, že klub, ktorý sa počas obdobia svojho pôsobenia z klubu dôchodcov premenoval na klub seniorov a v súčasnosti má 114
členov, bude naďalej existovať, napĺňať
svoje poslanie a stále bude zohrávať v živote starších ľudí dôležitú úlohu. Keď človek ostane sám, je dobré niekam patriť a
vymieňať si názory so svojimi rovesníkmi,
ktorí majú podobné problémy. Všetkým,
ktorí doteraz prispeli k činnosti klubu by
som sa chcel za ich prácu poďakovať a do
budúcnosti im popriať pevné zdravie, veľa
síl a elánu, aby v aktívnej činnosti klubu naďalej pokračovali.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta
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23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove, 14.6.2017
Rokovanie 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril a viedol
primátor mesta Ing. Anton Szabó, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že mestské
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Poslanci schválili:
• Dodatok č. 2/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo č.
72/2010 o vyhlásení záväznej časti Územného plánu mesta Sládkovičovo, Zmeny
a doplnky č.2/2016
• podmienky Obchodnej verejnej súťaže
na prenájom Domu smútku v Sládkovičove a o najvýhodnejší návrh na uzavretie
zmluvy na prevádzkovanie pohrebnej služby a pohrebiska v meste Sládkovičovo od
01.10.2017 na dobu 5 rokov za ekonomicky najvýhodnejších podmienok.
• pridelenie uvoľneného dvojizbového bytu
na Fučíkovej ul. , Sládkovičovo
Rôzne:
• poslanec mestského zastupiteľstva, zástupca primátora mesta Alexander Bende bol
poverený oprávnením prijímať vyhlásenia
o uzavretí manželstva pred matričným úradom.
Diskusia
• Ing. Hejná požiadala, či nie je možné realizovať odvoz TKO z rodinných domov
každý týždeň tak, ako je to aj pri bytových domoch; informovala sa, ako to bude

s nádobami na separovaný zber, prečo ich
občania nedostávajú; kriticky sa vyjadrila k veľkosti kompostérov, ktoré sú malé
a kapacitne nepostačujúce a poukázala na
nevhodné a nekompetentné zastavovanie
vodičov motorových vozidiel v čase rannej
premávky pracovníkmi Technických služieb Sládkovičovo.
• PaedDr. Kramárová sa informovala na termín ukončenia novobudovanej škôlky na
Sídl. J. Dalloša.
• MVDr. Pavol Bartaloš – sa zaujímal o to,
v akom štádiu je plánovaná IBV Budovateľská.
• Pani Bačová v diskusii poukázala na spaľovanie trávy a plastov niektorými občanmi; na problém so psíčkármi, ktorí po
svojich psoch nepozbierajú exkrementy
Na vznesené diskusné príspevky občanov
mesta a riaditeľky spojenej školy zodpovedal
primátor mesta Ing. Anton Szabó a poslanec
MZ Viliam Brunner.
Záver:
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť
na rokovaní mestského zastupiteľstva a 23.
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove ukončil.
Mgr. Katarína Štefunková
prednostka MÚ

Najúspešnejší reprezentanti škôl na prijatí u primátora mesta
6. júna 2017 sa v sobášnej sieni Mestského úradu v Sládkovičove uskutočnilo prijatie najúspešnejších reprezentantov sládkovičovských škôl a školských zariadení
za školský rok 2016/2017. Primátor mesta
Ing. Szabó v slávnostnom príhovore vyslovil poďakovanie všetkým oceneným za ich
vynikajúcu reprezentáciu školy a školského
zariadenia, za ich úspechy v olympiádach,
v recitačných a v speváckych súťažiach, na

folklórnych podujatiach ako i na športových turnajoch. Uviedol, že je hrdý najmä
na to, že šíria dobré meno nielen svojej školy, ale i mesta Sládkovičovo. Svoje poďakovanie tlmočil aj pedagogickým pracovníkom, pretože bez ich odborných znalostí
a pomoci by ocenení reprezentanti škôl nedosiahli také úspešné výsledky.
Následne oceneným odovzdal ďakovné listy a knihy, ktoré im budú pripomínať

účasť na tomto slávnostnom podujatí.
Ocenení boli nasledovní najúspešnejší
reprezentanti škôl a školských zariadení:
Spojená škola, Školská 1087,
Sládkovičovo:
Organizačná zložka - Základná škola
s materskou školou Karola Kuffnera:
Vivienn Kyselová
Natália Vicianová
Nella Józsová
Lukáš Matejdes (MŠ Fučíkova)
Laura Kenyeresová (MŠ Budovateľská)
Organizačná zložka - Základná umelecká škola:
Eliáš Kajan
Základná škola s materskou školou
Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským:
Ádám Márton
Tamás Márton
Veronika Kováč
Sofia Brodanská (MŠ Abrahámska)
Spojená škola , Školská 212,
Sládkovičovo:
Veronika Štefunková
Ing. Mária Gubíniová
vedúca odboru správy MÚ
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Zo života ZŠ s MŠ K. Kuffnera
V týchto dňoch si naši žiaci a učitelia užívajú zaslúžený
oddych. Radi by sme si však
zaspomínali na niektoré aktivity, ktoré sme zrealizovali
v mesiacoch jún a júl.
Koncom júna
vyhlásil
Dom Matice slovenskej a
Oblastný výbor Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v Galante výsledky literárnej súťaže k 72. výročiu
ukončenia 2. svetovej vojny. Ocenení boli aj naši žiaci,
v kategórii A Lukáš Manek a
v kategórii B Peter Ďurík.

Dňa 9.6.2017 navštívili
žiaci 8. a 9. ročníka Osvienčim - koncentračný tábor v
Poľsku, ktorý bol postavený
počas druhej svetovej vojny a
smrť v ňom našlo vyše milión
ľudí. Koncentračný tábor sa
ako trpká spomienka a výstraha zachoval len vďaka preživším odvážlivcom, ktorí hrôzy
tábora zažili na vlastnej koži a
posolstvo chceli zanechať pre
ďalšie generácií.

V rámci didaktických
hier si žiaci 1. stupňa a žiaci 5. ročníka mohli v piatok
16.6. pozrieť ukážku činnosti
profesionálnych hasičov, ktorí
oboznámili žiakov s potrebnými informáciami v prípade požiaru, ukázali im potrebné príslušenstvo i odev. A nechýbala
ani ukážka hasenia. Policajti

im ukázali policajné vozidlá,
jedno zasahujúce pri dopravných nehodách, druhé s radarom. Po prehliadke boli žiaci
svedkom toho ako boli hasiči
i policajti zavolaní k zásahu.
Túto prehliadku vozidiel a
ukážku činnosti si žiaci pozreli
vďaka Ing. Borisovi Brunnerovi, ktorý ju v súčinnosti so
Združením rodičov sprostredkoval.
Pri príležitosti 170. výročia narodenia Karla Kuffnera si naša škola pripravila
23. júna slávnostný program,
v ktorom pre pozvaných hostí
vystúpili deti MŠ Budovateľská, MŠ Fučíkova, žiaci 2.A,
Eliáš Kajan, Vivien Fehérová
a Damián Križan. Po tomto
programe nasledovalo vyhodnotenie a ukážka žiackych
prezentácií na tému „Život a
práca Karla Kuffnera“. Hostia
si prezreli výstavu výtvarných
prác týkajúcich sa Karla Kuffnera. Aj pre žiakov boli pripravené rôzne aktivity. Žiaci 7.
Ročníka sa zúčastnili poučnej
prednášky nielen o slovenskom cukrovarníctve, ale aj
o význame cukru, ktorú si pre
nich pripravil pán Ing. Dušan
Janíček. Žiakom 8. ročníka
zaujímavo priblížil Kuffnerov
život v Sládkovičove Mgr. Roland Lanz.

Pre žiakov 4.ročníka si pripravili rovesnícke vzdelávanie žiačky 7.B triedy s názvom
Cukor - dôležitá súčasť života.
Už niekoľko rokov je naša
škola zapojená do najväčšieho
vzdelávacieho ekoprogramu
na svete, programu Zelená
škola. Jeho cieľom je motivovať školy k realizácii aktivít,

ktoré majú pozitívny dopad na
životné prostredie školy a jej
okolia. V priebehu apríla až
júna 2017 navštívili nezávislí
hodnotitelia 123 škôl, ktoré sa
uchádzali o vlajku a medzinárodný certifikát programu Zelená škola, alebo diplom Na
ceste k Zelenej škole. Sledovalo sa aktívne zapojenie žiakov, rodičov či blízkej školskej
komunity do programu Zelená škola a zapracovanie environmentálnych tém do „života
školy“. S radosťou vám môžeme oznámiť, že naša škola získala certifikát programu ZELENÁ ŠKOLA. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili o získanie tohto titulu,
hlavne členom kolégia Zelenej
školy na čele s pani učiteľkou
Emíliou Krnáčovou.

ktorým želáme veľa úspechov
v ďalšom štúdiu.
Aj v tomto školskom roku
Školský klub detí zorganizoval od 03. júla do 14. júla pre
našich žiakov dva turnusy
denného tábora plné aktivít,
športu a zábavy. Počas prvého
turnusu s názvom Námorníčky a piráti boli pre deti pripravené rôzne aktivity - výroba
kmeňových vlajok, výcvik
indiánov - dopoludnie s lukostrelcom, bojové maľovanie,
maľovanie kmeňových totemov, indiánsky tanec, hľadanie pokladu, športové aktivity
a piknik. V priebehu druhého
turnusu žiaci navštívili Okresné riaditeľstvo hasičského a
záchranného zboru v Galante, pozorovali prírodu v našom aj Galantskom parku a v

30. júna sme slávnostne ukončili školský rok
2016/2017. Po príhovore pani
riaditeľky boli ocenení najúspešnejší žiaci v oblastiach
vzdelávanie, umenie a šport.
Ocenení boli aj najlepší zberači a najúspešnejšie triedy
v zbere papiera. Za všetky
krásne ceny ďakujeme Združeniu rodičov. V závere tohto
slávnostného dňa sme sa ešte
rozlúčili s našimi deviatakmi,

meste, a skúmali rôzne javy a
trochu si potrápili aj hlavičky
japonským hlavolamom. Pripravené boli pre nich aj rôzne
pokusy, skúšali tajné písmo
a vytvárali umelecké diela
pomocou zafarbených mydlových bublín. Počas dvoch
týždňov zažili deti veľa radosti, zábavy a úsmevu, za
čo ďakujeme pani učiteľkám
a vychovávateľkám.
Vedenie školy
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O činnosti ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s VJM
Napriek tomu, že žiaci základnej školy v tomto čase ešte
oddychujú, pozrime sa, čo sa
udialo v posledný mesiac školského roka...

2. júna sme oslávili MDD
na Relaxe, kde si deti pozreli
zvieratá, povozili sa na koči,
hrali sa, zabávali sa, pochutili
si na dobrom jedle a pití, jedným slovom bol to krásny deň!
6. júna prijal primátor mesta najúspešnejších žiakov našej školy.
7. júna vybraní žiaci 8. a 9.
ročníka navštívili koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau.
Uvedomili si, aké neľudské
zaobchádzanie zažili nevinní väzni. Bolo hrôzostrašné
vidieť šaty, šálky, obuv a iné
osobné veci obetí... Je to zamyslenia hodné, koľko nevinných detí a dospelých trpelo
a zomrelo v tábore. Za návštevu ďakujeme pánovi Rolandovi Lanzovi, predsedovi OZ
ATID. Ďakujeme za podporu.
12. júna boli žiaci 5., 6., 7.
a 8. ročníka v rámci školského
výletu v kine, v Bratislave.

V ten istý deň bola p. riaditeľka Mária Halásová s Veronikou Kováčovou (3. na
olympiáde z nemeckého jazyka) na vyhodnotení olympiád
v Galante.
13. júna sme mali tradičné
fotenie na škole.
15.-17. júna boli naši deviataci na triednom výlete
v Prahe, kde si prezreli krásy
a pamätihodnosti mesta.
19. júna sa rozlúčili so svojimi kamarátmi, pani učiteľkami a hračkami naši škôlkari,
pretože od septembra ich už
čaká ríša písmen a čísiel!

Poobede si na bankete pripomenuli najkrajšie spomienky
a veselo sa zabávali.
29. júna bola celá škola
v pohybe so Zoliho zumbou.
Od tých najmenších až po tých
najstarších každý nadšene tancoval na školskom dvore.
29. júna sme v kongresovej
sále Inovatechu zorganizovali
slávnostné ukončenie školského roka. Pani riaditeľka vyhodnotila školský rok 2016/2017,
naši najúspešnejší žiaci si
prevzali odmenu a diplomy.
V rámci kultúrneho programu
deti zatancovali ľudové tance,

Pozvánka
Výstava ovocia a zeleniny
MO Slovenského zväzu
záhradkárov pozýva občanov
na výstavu ovocia a zeleniny
spojenú s poradenskou službou, ktorá sa uskutoční
16. – 17. 9. 2017
s nasledovným programom :
Sobota 16.09.2017 :
10°° - Otvorenie výstavy
/vstupná hala INOVATECHU/
- možnosť objednania
ovocných stromčekov
na jesennú výsadbu
20°° - Ukončenie prvého dňa
výstavy
Nedeľa 17.09.2017 :

V týždni od 19. do 23. júna
boli žiaci prvého stupňa a vybraní žiaci 5. ročníka v škole
v prírode v Ipeľskom Sokolci.
Deti sa cítili veľmi dobre, aj
počasie bolo priaznivé. Strávili tu krásny týždeň plný zážitkov.
23.-24. júna naši žiaci vystúpili na Sládkovičovských
kultúrnych dňoch. V programe
sa predstavili piesňami, rock
and rollom i zumbou.
27. júna sa 9. trieda dojato
lúčila so žiakmi a pedagógmi.
Žiaci sa poďakovali za pomoc
svojim rodičom a pedagógom.

recitovali, spievali a naši deviataci sa predstavili so štandardnými tancami, ktoré sa naučili na tanečnom krúžku.
30. júna si žiaci prevzali vysvedčenia a škola na dlhé dva
mesiace zatvorila svoje brány.
V týždni od 3. do 7. júla
sme opäť zorganizovali denný
letný tábor, kde si žiaci vyskúšali rôzne šikovnostné a športové hry, tvorili zaujímavými
technikami rôzne predmety.
Týždeň ubehol v dobrej nálade, veľa sa hrali a zabávali.

10°° - Otvorenie druhého dňa
výstavy
18°° - Ukončenie výstavy

Na výstave môžu výsledky
svojej pestovateľskej práce
prezentovať všetci občania
Mgr. Katarína Baloghová
Sládkovičova, Malej Mače
a Nového Dvora. Exponáty
na výstavu môžete odovzdať
v piatok 15.09.2017
od 13°° do 19°° 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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Vincov les nesklamal
8. júl 2017 bol dňom, na
ktorý sme sa my záhradkári
tešili, nakoľko to bol deň priateľského stretnutia záhradkárov s manželmi a manželkami,
ktorý každoročne organizujeme. Členovia výboru pripravili priestory, stoly a všetko, čo
bolo treba zabezpečiť. Stretli
sme sa v hojnom počte, pozvanie prijali aj p. Ing. Anna Ivánková, predsedníčka OV SZZ,
ako aj p. Strnádel, predseda
ZO SZZ Pusté Úľany, s ktorými úzko spolupracujeme pri
organizovaní prednášok, zájazdov a pod.
Ján Németh, predseda MO
SZZ Sládkovičovo o 13.00
hod. privítal všetkých prítomných s prianím pevného
zdravia a úspešného záhrad-

kárskeho roku. Po tomto krátkom príhovore bol podávaný
obed, rezne s ryžou, po obede
sadlovníky a oškvarkové pagáčiky. Prípravu týchto jedál
a dobrôt si zobrala na starosť
p. Némethová s dcérami Kvetkou a Jankou. V družnej debate a nálade sme zotrvali do
18.15 hod. Dúfam, že stretnutie splnilo svoj účel a všetci
zúčastnení odchádzali domov
s pocitom fyzickej ako aj psychickej pohody.
Dovoľte mi touto cestou
vysloviť veľké poďakovanie
p. Alexandrovi Bendemu za
poskytnutie priestorov Poľovníckej chaty, členom výboru
p. Košťanyiovej, p. Bognárovi, ako aj členke MO SZZ p.
Kubicovej a sympatizantke

p. Ľudmile Némethovej a už
vyššie menovaným osobám za
vynaložené úsilie pri príprave
posedenia, všetkým, ktorí priniesli nejaké dobroty a občerstvenie na spoločný stôl a sa-

mozrejme všetkým, ktorí sa
posedenia zúčastnili.
Ján Németh
Predseda MO SZZ
Sládkovičovo

Zo života klientov DSS Košúty

Na želanie klientov sme
dňa 25. januára 2017 zorganizovali slávnostný novoročný obed v reštaurácii Petrov
Grunt v Košútoch.
Dňa 28.2.2017 sa konalo
posedenie pri príležitosti Fašiangov a oslavy jubilantov.
Touto udalosťou sme si pripomenuli význam a tradíciu
fašiangového času, ako aj nasledujúce obdobie pôstu. Naši
obyvatelia nám ju spríjemnili
svojimi speváckymi a tanečnými vystúpeniami.
Naše zariadenie už tradične navštívila pani Silvia, kaderníčka z Trnavy, ktorá bez
nároku na finančnú odmenu
dvakrát do roka skrášľuje
klientky. Tentoraz nás navštívila 20.3.2017. Tak ako minulé roky, aj teraz mala nezvyčajný ohlas u našich dám.

Výsledkom návštevy bolo 12
spokojných a upravených spoluobyvateliek.
Dňa 11.05.2017 klienti
nášho zariadenia navštívili
výstavu židovského umenia
a architektúry, ktorá sa uskutočnila v krásnom prostredí
zrenovovaného renesančného
kaštieľa v Galante. Po prezretí
výstavy sme spoločne navštívili cukráreň.
Dňa 18.05.2017 sa uskutočnil výlet na Smolenický
zámok spojený s opekačkou
na chate.
Okrem spomenutých aktivít prijímatelia sociálnych služieb reprezentovali zariadenie
na rôznych akciách ako napr.:
Štrkovecká barónka, Humorfest Veľký Meder, Majáles
Lehnice, Let´s dance Senica,
Guláš party Sereď, Súťaž vo

varení guláša Patria Galanta,
Deň detí Jahodná, Country
hody Zavar.
Dňa 02.06.2017 vybraní
klienti samozberom nazbierali
v obci Majcichov 65 kg jahôd.
Túto tradičnú už 4. akciu finančne sponzorovalo OZ Zenit Košúty.
V dňoch 19.6. - 20.6.2017
DSS Košúty organizoval kurz
Bazálnej stimulácie, nielen
pre svojich odborných zamestnancov, ale aj pre ostatných
záujemcov (DSS Horný Bar,
DSS Medveďov, DSS Galanta, DSS Jahodná, DSS Šintava
a DSS Pastuchov). Kurzu sa
zúčastnili nielen sestry, sanitárky a opatrovateľky, ale aj
inštruktori sociálnej rehabilitácie, dovedna ich bolo 22.
Oni denno-denne prichádzajú
do kontaktu s klientmi zaria-

dení, pričom si nacvičili nové
pravidlá a techniky bazálnej
stimulácie.
Preškolení zamestnanci
sa naučili lepšie vnímať potreby klienta a poskytnúť im
profesionálnu a humánnu starostlivosť. Koncept bazálnej
stimulácie by mali uplatňovať
všetky zariadenia sociálnych
služieb, v záujme ktorých je
zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Absolventi seminára ocenili profesionálny prístup lektorky Institutu Bazálni
stimulace z Frýdku-Místku
pani Vilmy Chmelárovej a
najmä možnosť vyskúšať si na
vlastnom tele nadobudnuté teoretické poznatky.
PhDr. Lívia Katona, PhD.
riaditeľka DSS Košúty
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Deň detí v Novom dvore sa vydaril
Pri príležitosti MDD sa
dňa 3.júla 2017 uskutočnilo
na ihrisku v Novom Dvore
športovo-zábavné
popoludnie na tému Shrekove dobrodružstvá. Stretli sa tu rodiny, známi, bývalí obyvatelia
i rodičia s deťmi, ktorí sa už
v minulosti zúčastňovali týchto športových popoludní ako
športovci. Skrátka je to udalosť, ktorá okrem toho, že robí
radosť deťom, tak zabezpečuje
aj stretnutie rodín, priateľov a
známych. O zábavu a súťažné
disciplíny pre deti sa postarali
traja animátori a maskot Shreka. Okrem toho sa mohli deti
vyjašiť na dvoch skákacích
hradoch, povoziť na koníkoch
ako aj na motorových štvorkolkách, zastrieľať si z luku,
zamaškrtiť si na cukrovej vate,
zatancovať a zaspievať si spoločne so Shrekom a animátor-

mi na detskej párty. Športovo
zábavného popoludnia sa zúčastnilo 58 detí, ktoré boli za
svoje výkony odmenené rôznymi cenami. O pohodu prítomných sa postarala hudba
rôzneho žánru, ako aj ponuka
bufetu. Večer sa pri táboráku
opekalo a o 21.30 hod. sme zapálili dvesto-ranový ohňostroj,
z ktorého boli všetci nadšení.
Celý deň prebehol bez problémov za vynikajúceho počasia
a záver akcie bol o 23.30 hod.
Dovoľte mi poďakovať
MÚ Sládkovičovo za finančnú
podporu podujatia, sponzorom: p. Ing. Antonovi Szabóovi, Ing. Zoltánovi Szemethovi
– fy. Klíma partner s.r.o., Zoltánovi Szemethovi – fy. Clíma
partner a všetkým, ktorí nám
nezištne pomohli zvládnuť
prípravu a priebeh akcie - za
pomoc v bufete Maťke s pria-

teľom Peťkom, Marekovi Cepkovi, Zuzane Ostrožanskej,
Daniele Lošonskej, kuchárovi
Jankovi Hudákovi so Simou
Válkyovou, p. Némethovi za
ozvučenie a za pomoc pri prípravách ako aj za fotodokumentáciu, p. Némethovej za
pomoc pri prípravách mäsa
a rýb, môjmu manželovi Zolkovi za pomoc pri organizácii

a prípravách a za super jazdu
na štvorkolke, Petimu Szemethovi za pomoc pri prípravách a za freestyle na štvorkolke, Adamkovi za krásne
video a samozrejme všetkým
vám, ktorí ste prišli a bavili sa,
veď bez vás a vašich detí by to
predsa nemalo význam.
Kvetka Szemethová Némethová
Organizátor podujatia

Vláčikom po Sládkovičove
Deti, ktoré neodradilo nepriaznivé počasie, si 4. júna
prišli zasúťažiť pred Inovatech.
Využili atrakcie, ktoré pre ne
pripravilo mesto Sládkovičovo
vrámci Medzinárodného dňa
detí. Zaskákali si na trampolíne, v skákacom hrade, zastrieľali si s angry birds, zajazdili
si na PlasticCars a prešli prekážkovou dráhou. Novinkou
bola jazda vláčikom po Slád-

kovičove, ktorú využili nielen
deti, ale aj ich rodičia. Vzhľadom na upršané počasie sme sa
rozhodli nespoplatňovať jazdu
vláčikom, takže sa všetci vozili
zadarmo. Cukrová vata, záverečná diskotéka a sladké odmeny boli príjemnou bodkou tohto popoludnia. O občerstvenie
sa postarala cukrárneň Tryo a
stánok s trdelníkom.
Zuzana Červenková

Rozprávkový les na novom mieste
Chytanie rybičiek, nosenie
loptičky do úľa, zabíjanie klincov, triafanie šípom do ježibaby, skákanie vo vreci, prechod
pavučinou a ďalšie veselé
disciplíny si 11. júna 2017 vyskúšali deti, ktoré zavítali do
Rozprávkového lesa. Miestom
podujatia sa stal netradične
Vincov les, čo sa ukázalo ako
správna voľba.
Množstvo dobrovoľníkov
a Detské centrum Hrajkovo organizátor podujatia sa postarali o to, aby si deti vyskúšali
netradičné disciplíny a mali
nové zážitky. Žiadne dieťa
neostalo hladné ani smädné,
o čo sa postarali stánky s dob-

rotami. Za každú disciplínu
deti získali pečiatku a sladkú odmenu. Po absolvovaní
cesty rozprávkovým lesom sa
už deti tešili na minidiskotéku
so Zuzkou Szpevár. Vyvrcholením podujatia bol koncert
kamarátov z Trinity, ktorí si s
detičkami nielen zaspievali,
ale aj zatancovali. Po záverečnej spoločnej fotke s Kopkom
a Svetluškou čakalo na deti
ešte jedno prekvapenie - prišla
Elza z Ľadového kráľovstva,
ktorá deťom zaspievala. A verte, či neverte, keď zazneli tóny
známej piesne - Let it go, začalo snežiť! Síce z topoľov, ale
predsa ☺.

Záver podujatia patril bohatej tombole s množstvom
cien nielen pre deti, ale aj pre
ich rodičov. Všetky tie rozžiarené očká a usmiate tváričky
Foto: www.suzanphoto.sk

hovorili za všetko - Rozprávkový les sa na novom mieste
vydaril.
Zuzana Červenková
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„Family day“ opäť po roku
Pri príležitosti Dňa otcov
zorganizovali pani učiteľky
ZŠ K. Kuffnera - Petra Šimková, Silvia Maneková a Renáta
Kopáčiková pre svoje triedy
rodinné podujatie - Family
day. V piatok 16. júna 2017
sa v areáli školy zišli deti so
svojimi rodičmi, aby si spolu
zasúťažili, strávili spoločný
večer, noc a sobotné dopoludnie. Tento 2. ročník sa niesol
v znamení dobrej nálady pri
zdolávaní veselých disciplín,
výborného jedla, domácich
koláčov a dobrodružstva z
noci strávenej v škole.
Po skončení športových
aktivít sa už všetci tešili na
vynikajúci srnčí guláš z čer-

stvo uloveného srnca od Borisa Brunnera a na opekanie špekačiek, čo dotvorilo príjemnú
atmosféru tohto večera. O
vynikajúcu chuť gulášu sa postarali Boris Brunner a Andrej
Strýček, ktorí ho celé popoludnie v čase i nečase pripravovali. Tiež sa postarali o vojenský
stan, ktorý poslúžil ako prístrešok na bufetové stoly. Všetku
stravu a minerálky zabezpečila
rodina Brunnerovcov, plastové
poháre, taniere, príbory rodina
Pócsovcov, ovocie a zeleninu
rodina Frantovcov, za čo im
patrí veľká vďaka. O domáce
koláče, pagáče a ďalšie dobroty sa postarali všetci rodičia.
Ďakujeme rodičom za pomoc

pri stavaní stanu, pomoc počas
celej akcie na stanovištiach,
počas nocovania, aj pri príprave raňajok. Spoločnými silami
sme sa pričinili o vydarený
2. ročík Dňa otcov -“ Family

day“ a s ním spojené nové zážitky nielen pre deti, ale aj ich
rodičov.
Zuzana Červenková

Deň Csemadoku
7.
júla
zorganizovala
Miestna organizácia Csemadoku na námestí pred Inovatechom tradičný Deň Csemadoku. V programe, ktorý sa
začal slávnostným príhovorom

pirmátora mesta Antona Szabóa, vystúpila citarová skupina z Csorvásu, speváci Réka
Horváthová a Zoltán Deák,
ako i Komorný folklórny súbor Szőttes z Bratislavy so

svojím programom Na cestách, a Tančený súbor Megyer
z Veľkého Medera. Na záver
programu vystúpila hudobná
skupina Pedrofon z Budapešti. Žiaľ, záver programu a

zábavu prekazila búrka, avšak tí, čo tam zostali si mohli
užiť vynikajúcu atmosféru
koncertu i následnú zábavu.
Mária Szabóová

Prihláška na stretnutie seniorov
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sociálna a bytová komisia pri MZ usporiada tradičné stretnutie seniorov
vo štvrtok, 12. októbra 2017 o 15.00 hod. v jedálni vysokej školy na Richterovej ulici.
Prihlásiť sa môžu občania Sládkovičova, ktorí v roku 2017 dovŕšia vek 70 rokov a starší. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať
na recepcii Inovatechu alebo na MÚ v Sládkovičove do 6. októbra 2017.

PRIHLÁŠKA
meno.........................................................................................., narodený (á)......................................
bytom........................................................................................., podpis...............................................
Týmto sa prihlasujem na stretnutie so seniormi nášho mesta, ktoré sa uskutoční 12. októbra 2017.
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XX. Sládkovičovské kultúrne dni - vyhodnotenie súťaží
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 - družstvo
z Csorvášu
2. miesto - Mached z Malej
Mače

3. miesto - družstvo z Ivančíc
4. miesto - Klobáskový klub
Sládkovičovo
5. miesto - družstvo z Gerendášu
6. miesto - Hahota
Mimoriadna cena bola udelená družstvám: Klub seniorov
Sládkovičovo a tímu A je to!
Do súťaže v pečení orechových koláčov a zákuskov
sa zapojilo 20 súťažiacich,
ktorých porota ohodnotila nasledovne:

1. miesto - Klub seniorov
Sládkovičovo
2. miesto - Martina Slahučková
zo Sládkovičova
3. miesto - Nyerges Erzsébet
z Gerendášu,
4. miesto - Anna Krišková
zo Sládkovičova
5. miesto - Ladislav Gáspár
zo Sládkovičova
6. miesto - Mária Balážová
zo Sládkovičova
Mimoriadne ceny boli udelené Márii Katonovej a Martine Nagyovej zo Sládkovičova.

Oceneným srdečne blahoželáme!
Ceny do súťaží venovali:
Mesto Sládkovičovo, Ing. Anton Szabó, Alexander Bende,
Virema trade sro, Agáta Zelinková, PaedDr. Attila Takács,
Technické služby mesta Sládkovičovo, Koloman Hrdlica a
rodina Slahúčkovcov a Pokorných.
Mária Gubíniová
a Edita Kyselová

SIMCHA 2017 - 2. Festival židovskej kultúry v Sládkovičove
Po minuloročnom úspechu SIMCHA 2016 - Festivalu
židovskej kultúry, vás ATID
- občianske združenie opäť srdečne pozýva na jeden veľmi
zaujímavý týždeň o židovskej
kultúre, histórii, umení, humore, hudbe a kóšer občerstvení.

SIMCHA 2017 - 2. Fesival židovskej kultúry v
Sládkovičove sa bude konať
v dňoch 4. - 10.9.2017 v budove Inovatechu. Aj tento rok
potvrdili svoju účasť významné osobnosti z oblasti vedy,
kultúry a hudby, ktoré garantujú vysokú úroveň festivalu.
Program SIMCHA 2017:
4.9. (pondelok) o 18:00 hod.
- slávnostné otvorenie festivalu SIMCHA 2017 - Roland
LANZ, predseda ATID - občianske združenie, hlavný organizátor festivalu. (v slovenskom a maďarskom jazyku)
- Vernisáž výstavy Obraz nepriateľa - prednáška prof.
Eduarda
NIŽŇANSKÉHO,
najvýznamnejšieho historika
na Slovensku na danú tému. (v
slovenskom jazyku + tlmočenie do maďarského jazyka)
- Reformovaný rabín Misha

KAPUSTIN z Bratislavy a
neologický rabín z Budapešti
Gábor FINÁLI budú diskutovať o teologických smeroch
v judaizme. (v slovenskom a
maďarskom jazyku)
5.9. (utorok) o 18:00 hod.
- Kuffnerovské umelecké
zbierky v Diószegu a USA je
názov prednášky Zuzany LUDÍKOVEJ - k 170. výročiu
narodenia K. Kuffnera a 150.
výročiu založenia cukrovaru.
(v slovenskom jazyku + tlmočenie do maďarského jazyka)
6.9. (streda) o 17:00 hod.
- Peter SALNER bude prednášať o skvelom židovskom humore a živote v židovskej komunite. (v slovenskom jazyku)
7.9. (štvrtok) o 10:00 hod.
- pre žiakov základnej, strednej školy a všetkých záujemcov bude prednášať Attila SIMON na tému obdobie 1938
- 1945, porovnanie situácie v
Maďarsku a na Slovensku. (v
maďarskom jazyku)
o 18:00 hod.
- Po stopách maliara Leopolda
Horowitza 1838 - 1917, je názov veľmi zaujímavej a aktuálnej prednášky Jany ŠVANTNEROVEJ - k 100. výročiu
úmrtia maliara Leopolda Horowitza. (v slovenskom jazyku
+ tlmočenie do maďarského
jazyka)
8.9. (piatok) o 18:00 hod.
- Obraz židovskej ženy v literatúre je názov skvelej témy
Magdalény HRBÁCSEK. (v
maďarskom jazyku + tlmočenie do slovenského jazyka)
9.9. (sobota) o 18:00 hod.

- sa predstaví obľúbená
klezmerová
skupina
Sabbathsong Klezmer Band z
Maďarska.
10.9. (nedeľa) o 18:00 hod.
- vystúpi známa klezmerová
skupina Kaschauer Klezmer
Band zo Slovenska.
Počas trvania celého festivalu SIMCHA 2017 bude pre
všetkých návštevníkov pripra-

vené kóšer občerstvenie priamo z Izraela zadarmo.
Podrobný program SIMCHA 2017 - FŽK bude ešte k
dispozícii na FB stránke SIMCHA a ATID.
Všetkých záujemcov o židovskú kultúru a tradície srdečne očakávam.
Roland LANZ
predseda OZ ATID

Rozlúčka s letom
Skupina mladých/nielen Csemadokárov (DFCS)
vás srdečne pozýva
dňa 31. augusta 2017 o 18.00 hod. pred budovu Inovatechu
na ROZLÚČKU

S LETOM,

ktorá bude v znamení stretnutia generácií.
Môžete sa tešiť na vystúpenie Lászlóa Aradszkého,
hudobných skupín Groovehouse,
Children of Distance a Madarak.
Všetci ste vítaní!
Vstupné: 5,- eur
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Detské rybárske preteky
2. miesto Xaver BRUNNER –
3050 g ulovených rýb,
3. miesto Viktória ŠOLTÓOVÁ – 2975 g ulovených rýb,
Deti do 14 rokov:
1. miesto Linda ŠOLTÓOVÁ
– 2975 g ulovených rýb,
2. miesto Michal LOŠONSKY
– 2250 g ulovených rýb,
3. miesto Krištof SZŐCS –
1900 g ulovených rýb,

Dňa 24.6. 2017 zorganizovala Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
v Sládkovičove tradičné detské
rybárske preteky na štrkovisku
Vincov les. Celkovo sa prezentovalo 26 detí vo veku od
3 do 14 rokov, ktoré čakal 2,5
hodinový pretek. Každé jedno
dieťa dostalo už pri prezentácii menší rybársky darček.
Spôsob lovu bol určený na lov
na plávanú. Bodovanie bolo 1
gram = 1 bod. Výbor Miestnej organizácie Slovenského
rybárskeho zväzu v Sládkovičove zabezpečil pre deti aj pre
rodičov občerstvenie v podobe
varených párkov a malinovky.

O 11.00 h boli preteky
ukončené. Po odvážení úlovkov boli vyhlásení víťazi, pričom každé dieťa získalo cenu.
Víťazi jednotlivých kategórií:
Deti do 6 rokov:
1. miesto Viktória TOMOVÁ
- 1900 g ulovených rýb – zároveň najmladší pretekár,
2. miesto Natálka BUČEKOVÁ – 1775 g ulovených rýb,
3. miesto Dominik ŠIDO –
1600 g ulovených rýb,
Deti do 10 rokov:
1. miesto Adam KONUŠIAK
– 4225 g ulovených rýb,

Dievčatá:
1.-2. miesto Linda ŠOLTÓOVÁ – 2975 g ulovených rýb,
Viktória ŠOLTÓOVÁ – 2975
g ulovených rýb
3. miesto Nina MASZAYOVÁ – 2700 g ulovených rýb
Absolútnym víťazom a teda
najviac bodov spomedzi všetkých zúčastnených detí dosiahol Adam KONUŠIAK,
ktorému patrí ešte raz veľká
gratulácia.
Pozitívnym konštatovaním
je, že počet detí oproti vlaňajšiemu roku stúpol a dúfame, že
v nasledujúcich rokoch záujem
detí ešte porastie.
Všetky informácie, aktuality ako aj výsledky si môžu
záujemcovia pozrieť na internetovej stránke www.srzsladkovicovo.sk.

Na záver patrí veľké poďakovanie sponzorom a spolupracovníkom Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho
zväzu v Sládkovičove:
p. Alexander BENDE, p.
Gabriel WEISS, VAĎO – veľkoobchod s rybárskymi potrebami – Nové Zámky, p. Peter
BARTALOS – rybárske potreby Fishmaster Galanta, p. Jozef VÍGH – rybárske potreby
u JOCIHO Galanta, Rybárske
potreby Nahoď zo Serede, Danox Voderady, Orbis Trnava,
rybárske potreby JET FISH,
p. Karolovi Ostrožanskému
zo Sládkovičova, členom MO
SRZ za sponzorstvo, Poľovníckemu združeniu v Sládkovičove, Technickým službám
v Sládkovičove a všetkým,
ktorí sa pričinili o organizáciu
a hladký priebeh jednotlivých
pretekov.
Samozrejme
najväčšia
vďaka patrí rodičom, ktorí
vedú deti k pobytu v prírode,
a tým aj k rybolovu.
Na záver sa patrí zaželať
PETROV Zdar a o rok Dovidenia....
Za výbor MO SRZ Sládkovičovo
Mgr. Peter Chrenko
hospodár MO SRZ

FK Slavoj Sládkovičovo - rozpis majstrovských zápasov v sezóne 2017/2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. kolo		
12.08.2017 (SO)		
FK Slavoj Sládkovičovo : TJ Poľnohospodár Šalgočka		
17:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. kolo 		
19.08.2017 (SO)		
FK Slavoj Sládkovičovo : FK Veľká Mača 			
17:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. kolo		
27.08.2017 (NE)		
OFK Matúškovo		
: FK Slavoj Sládkovičovo			
10:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. kolo		
03.09.2017 (NE)		
FK Slavoj Sládkovičovo : OFC Košúty				
10:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. kolo		
10.09.2017 (NE)		
ŠK Dolná Streda 		
: FK Slavoj Sládkovičovo			
10:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. kolo 		
16.09.2017 (SO)		
FK Slavoj Sládkovičovo : TJ Čierna Voda				
15:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. kolo		
24.09.2017 (NE)		
FC Tomášikovo 		
: FK Slavoj Sládkovičovo			
15:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. kolo		
30.09.2017 (SO)		
FK Slavoj Sládkovičovo : TJ Vozokany				
14:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. kolo		
08.10.2017 (NE)		
TJ Čierny Brod		
: FK Slavoj Sládkovičovo			
10:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. kolo
14.10.2017 (SO)		
FK Slavoj Sládkovičovo : OFK Pusté Úľany			
14:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. kolo
22.10.2017 (NE)		
FK Šintava		
: FK Slavoj Sládkovičovo			
10:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. kolo
28.10.2017 (SO)		
FK Slavoj Sládkovičovo : OŠK Vinohrady nad Váhom		
14:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. kolo
05.11.2017 (NE)		
TJ Družstevník Malá Mača: FK Slavoj Sládkovičovo			
13:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. kolo
11.11.2017 (SO)		
FK Slavoj Sládkovičovo : OFK Mostová				
13:30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. kolo
18.11.2017 (SO)		
OFK Abrahám Hoste
: FK Slavoj Sládkovičovo			
13:30
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Spoločenská kronika k 4. 8. 2017
Zosobášili sa
Kamil Kubica /Sládkovičovo/
a Tímea Kubovičová /Matúškovo/,
Ing. Oto Magnus /Sládkovičovo/
a Marcela Žáková /Sládkovičovo/,
Bc. Tomáš Konečný /Vechec/
a Ing. Erika Babóšová /Sládkovičovo/,
Jakub Kašša /Sládkovičovo/
a Miroslava Rusnáková /Sládkovičovo/,
Petr Bordáč /Gbely/
a Miriam Andeleková /Galanta/,
Attila Varga /Veľká Mača/
a Daniela Majová /Veľká Mača/,
Ján Rášo /Sládkovičovo/
a Božena Urbánková /Kšinná/,
Albert Božing /Senec/
a Martina Oravcová /Sládkovičovo/,

Dušan Štefík /Myslenice/
a Andrea Bardounová /Sládkovičovo/,
Adrián Daniš /Sládkovičovo/
a Marcela Lazárová /Piešťany/,
Daniel Rigo /Sládkovičovo/
a Kristína Sadloňová /Hurbanova Ves/,
Štefan Pavlovič /Sládkovičovo/
a Paula Horváthová /Sládkovičovo/
Narodili sa
Jakub Milan Čambál
Oskar Kuruc
Ádám Glofák
Ryan Botlík
Nela Liesel Kuricová
Dominik Tengeri
Zara Maceková
Tomáš Susányi

Navždy nás opustili
Štefan Horváth /73/ - 15.6.2017
Ján Šenkárik /86/ - 17.6.2017
Tibor Szalay /61/ - 27.6.2017
Iveta Čileková /47/ - 29.6.2017
Mária Gáliková /87/ - 4.7.2017
Justína Tumanová /90/ - 5.7.2017
Ján Botló /80/ - 6.7.2017
Helena Kubinská /88/ - 21.7.2017
András Görföl /39/ -31.7.2017
Bývalí občania:
Štefan Lindák /70/ - 15.6.2017
Karol Kakvicz /71/ - 18.6.2017
Pavol Franko /67/ - 23.6.2017
Ľubomíra Lindáková /72/ - 15.7.2017
Ladislav Flaškár /89/ - 10.7.2017
Alžbeta Döményová /71/ - 17.7.2017

„Prečo byť darcom krvi“
Krv má jedinečnú funkciu a zloženie, preto je pre život nenahraditeľná. Počet pravidelných darcov krvi ubúda a mladí ľudia často
nevedia o darcovstve krvi. Pacientov, ktorí krv potrebujú na liečbu
a uzdravenie je stále viacej v dôsledku nehôd, úrazov, pôrodov, náhleho zhoršenia chronického ochorenia, ochorenia krvi a krvotvorby,
onkologických ochorení a iných.
Pravidelné darovanie krvi má pozitívny vplyv na zdravie darcu. Je
to akoby malá preventívna prehliadka, kedy lekár pred odberom zhodnotí jeho zdravotný stav. Darovaním krvi trénujeme: srdcovo-cievny
systém (darcovia krvi lepšie tolerujú prípadné straty krvi napríklad
pri úraze, operáciách), podporujeme krvotvorbu, pretože organizmus
uvoľní zásobné bunky, imunitný systém (stimuluje doplnenie nových
buniek pre organizmus, nastáva akoby celkové omladenie a nabudenie
organizmu).
Darcovia krvi konajú dobro ochotou darovať krv. Je to nezištná
pomoc človeka človeku na záchranu jeho života a tiež pomoc k jeho
uzdraveniu. Vďaka darcom krvi sa chorí môžu vrátiť ku svojim rodinám a blízkym. Toto všetko je prejavom ľudskosti, humanity a altruizmu. Darovať krv môžete v odberových centrách Národnej
Transfúznej služby a Hematologicko-transfúznych oddeleniach
nemocníc s dokladmi: občiansky preukaz, preukaz zdravotnej poisťovne, preukaz darcu krvi.
Je vhodne zjesť ľahké raňajky bez tuku, vajec a mlieka, mliečnych
výrobkov, ďalej byť odpočinutý, ráno vypiť
500 ml sladkých tekutín.
OZ Hematit , www.ozhematit.sk
Uzávierka budúceho čísla je 30.09.2017. Svoje články, oznamy a inzeráty posielajte e-mailom na zuzana.cervenkova@sladkovicovo.sk
alebo ich odovzdajte na recepcii Inovatechu. Kontakt: 0901 704 410
Informačný spravodaj občanov, dvojmesačník, ISSN 1339-9330, EV 3995/10, vydáva mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329,
925 21 Sládkovičovo, IČO: 00306177, dátum vydania č. 4/2017: 21.8.2017
Redakčná rada: predseda - Ing. Anton Szabó, primátor mesta, členovia – Ing. Zuzana Červenková, Mária Szabóová, Mgr. Gabriela
Dórová, Mgr. Katarína Baloghová, Arpád Dömötör, Mgr. Zuzana Kovácsová.
Adresa: Život v Sládkovičove, Mestský úrad, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo, tel. 031/784 27 12, e-mail: zuzana.cervenkova@
sladkovicovo.sk zapísané: OÚ Galanta 7/1992
Redakcia si vyhradzuje právo redakčne skracovať a upravovať dodané príspevky. Názory v príspevkoch nemusia odrážať
mienku redakcie.				
												Tlač: danish.sk
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Spomíname
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym,
ktorí na poslednej ceste odprevadili nášho
milovaného Ota Frantu, ktorý nás navždy
opustil 6. mája 2017 vo veku nedožitých 65
rokov.
Smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym,
ktorí odprevadili na poslednej ceste nášho
drahého manžela, otca, deda a pradeda
Štefana Horvátha dňa 17.6.2017. Zároveň
ďakujeme za prejav účasti a kvetinové dary.
Manželka Magda, dcéra Dagmar a syn Roman
s rodinami
So zármutkom v srdci ďakujeme rodine,
priateľom, známym a všetkým, ktorí dňa 30. júna
2017 odprevadili v sládkovičovskom cintoríne na
poslednej ceste nášho milovaného
Tibora Szalaya, ktorý nás navždy opustil vo
veku 62 rokov.
Smútiaca rodina
Na oblohe sa rozsvietila veľká hviezda, to si
ty manžel, otec náš a pozeráš na nás z neba. Tam
v raji nebeskom, pokoj večný maj, buď naším
anjelom na zemi nás chráň. Hoci si odišiel, nie si
medzi nami, navždy si zostal v srdciach tých, čo
ťa vrúcne milovali.
S neutíchajúcou bolesťou v srdci sme si dňa
23. júla 2017 pripomenuli 10. výročie od chvíle,
kedy nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec, svokor, starý a prastarý otec
Štefan Krajčovič.
S úctou a láskou spomína manželka, syn a
dcéra s rodinami.
Dňa 29. júla 2017 uplynul rok, čo nás navždy
opustila milovaná manželka, mamina, babka,
sestra a švagriná Alžbeta Stoklasová.
Kto ste ju poznali venujte jej tichú
spomienku.
Smútiaca rodina, manžel Karol, syn Karol a
dcéra Klaudia s rodinami
Zavrel si oči, chcelo sa ti spať,
ani si netušil, čo to má znamenať.
Srdce ubolené prestalo biť,
nebolo lieku, aby si mohol žiť.
Dňa 5. augusta 2017 uplynulo 25 rokov, čo
nás náhle opustil vo veku 40 rokov náš brat
Ľudovít Uhlík. S úctou na neho spomíname.
Sestry a bratia s rodinami.
“Len ten, kto stratil toho koho mal rád,
pochopí, čo je to bolesť a žiaľ”.
So smútkom v srdci si pripomíname 5.
výročie úmrtia nášho drahého manžela, otecka,
dedka Vojtecha Kukiho.
Smútiaca rodina

Dňa 8. augusta 2017 uplynulo 20 rokov, čo
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Jozef Molnosi. Ďakujeme všetkým, ktorí na neho
nezabudli a spomínajú s nami.
Manželka a dcéry s rodinami.
Dňa 17. augusta 2017 si pripomíname 5.
výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, dedka
a pradedka Vidora Kariku.
S úctou a láskou spomínajú manželka a dcéry s
rodinou.
Dňa 18. augusta 2017 sme si pripomenuli 10.
výročie úmrtia manžela, otca a dedka
Antona Kissa.
S láskou spomína manželka a syn s rodinou.

Milovali sme ťa, ty si miloval nás,
tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.
Spi sladko, drahý náš, snívaj svoj večný sen,
v spomienkach sme pri tebe každučký deň.
Dňa 22. augusta 2017 uplynuli dva roky, kedy
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a brat
Róbert Botló.
S láskou spomína smútiaca rodina.
Stále je ťažko a smutno nám všetkým,
nič už nie je také ako bolo predtým.
Všade okolo chýba aj po 10 rokoch tvoj hlas.
Mal si rád život, my teba a ty nás.
Skromný a láskavý si bol vo svojom živote
a veľký vo svojej láske a dobrote.
Tak ako voda svojim tokom plynie,
krásna spomienka na teba nikdy nepominie.
Dňa 30. augusta 2017 uplynie 10 rokov, kedy
nás opustil manžel, otec a dedo
František Ruman. S láskou spomína
manželka, dcéra Zdenka, synovia František a
Branislav s rodinami.
So smútkom v srdci spomíname na nášho
milovaného manžela, otca a deda
Rudolfa Kurinu, ktorý nás navždy opustil dňa
15. septembra 2016. Jeho pamiatku si zachováme
v našich srdciach.
Smútiaca rodina, manželka, deti a vnúčatá s
rodinami
S hlbokým zármutkom v srdci spomíname na
10. výročie úmrtia
Pauly Hupkovej, rod. Šimonovej, ktorá nás
navždy opustila 17.9.2007.
S láskou spomína syn s rodinou
Dňa 21.9.2017 uplynie 10 dlhých rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý ocko a dedko
Otto Vavrík. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Spomínajú dcéra Gabi, syn Oto, vnuk Matej,
vnučka Tamara s manželom Dominikom.

XX. Sládkovičovské kultúrne dni
Posledný júnový víkend už tradične patrí najväčšiemu kultúrnemu
podujatiu vrámci mesta - Sládkovičovským kultúrnym dňom. Tohto
roku to bol už 20. ročník, na ktorom
sa zišli nielen domáci obyvatelia,
ale i hostia z družobných a priateľských miest - z maďarského Csorvášu a Gerendášu, českých Ivančíc a
rumunského Bihar Diószegu. Tí sa
spolu s domácimi družstvami zapojili do súťaže vo varení kotlíkových
špecialít a do súťaže o najlepší orechový koláč, tradičných sprievodných akcií tohto podujatia. V piatok
sa o kultúrny program postarali žiaci
a pedagógovia Základnej umeleckej
školy v Sládkovičove, ktorí všetkým
prítomným predviedli svoj talent. S
hudobnou skupinou Slovak Tango si
staršie ročníky zaspomínali na známe piesne 30.-50. rokov a o výbornú
zábavu a dobrú náladu sa postarali:
maďarské trio na čele so Solymosom
Tónim a skupina TIP-TOP band, ktorí roztancovali aj tých, čo nemali vôbec v pláne tancovať.
Sobotňajšie popoludnie patrilo
spomínaným súťažiam a večer kultúrnemu programu, ktorý otvorili
deti sládkovičovských materských
a základných škôl svojím milým
programom, hneď po slávnostných
príhovoroch primátora nášho mesta
Antona Szabóa a primátora mesta
Csorvas - Lajosa Barátha. Hviezdou
večera bola dobre známa Eva Máziková, ktorá všetkých prítomných
presvedčila o tom, že zo svojej povestnej energie nič nestratila a patrične sa o ňu s davom podelila. Tanečná
skupina Old School Brothers, víťaz
projektu Slovensko má talent, predviedla nielen svoje tanečné umenie,
ale zapojila do svojho programu aj
deti, ktoré si mohli vytancovať zaujímavé ceny. Koncert skupiny Bystrík
band odovzdal prítomným obrovskú
dávku energie a dobrej nálady, na
ktorú budú všetci ešte dlho spomínať. Dobre známe RH duo, ktoré už
niekoľkokrát koncertovalo v Sládkovičove, opäť roztancovalo publikum
a dobrou náladou uzavrelo vydarený
20. ročník Sládkovičovských kultúrnych dní.
Kultúrnym programom nás počas oboch dní sprevádzali: Silvia
Michaleková a Ervin Červenka. Ďakujeme všetkým sponzorom, celému
organizačnému tímu a všetkým, ktorí
prispeli k vydarenému podujatiu.
O rok sa tešíme na ďalší ročník.
Zuzana Červenková

XX. Diószegi Kulturális Napok
Június utolsó hétvégéje már
hagyományosan a város legnagyobb
kulturális rendezvényét – a Diószegi Kulturális Napok időpontját jelenti. Ebben az évben ez már a 20.
évfolyam volt, melyen nemcsak
a helyi lakosok, de a testvér- illetve
baráti településekből érkező vendégek is részt vettek. Ők a magyarországi Csorvásról és Gerendásról,
a cseh Ivančicéből, és a romániai
Bihardiószegről érkeztek. A hazaiakkal együtt ők is bekapcsolódtak
a bográcsban főtt ételek versenyébe, valamint a legjobb diós kalács
címért folyó versenybe, valamint
a kísérőrendezvényekbe. Pénteken
a kultúrműsorban a művészeti alapiskola tanulói és pedagógusai léptek
fel, akik a jelenlévőket tehetségükkel
kápráztatták el. A Slovak Tango zenekarral a 30–50-es évek ismert slágereit élvezhettük, a jó hangulatról
és kiváló szórakozásról a magyarországi Solymos Tóni vezette trió
gondoskodott. Őket a TIP-TOP band
követte, akinek köszönhetően még
az is táncra perdült, aki egyáltalán
nem is akart táncolni.
A szombat délután a már említett
versenyeké, az este pedig a kultúrműsoré volt, melyet Szabó Antal polgármester, és Baráth Lajos, Csorvás
város polgármesterének beszédét
követően a diószegi óvodások és
alapiskolások kedves kultúrműsora
nyitotta meg. Az est sztárja a jól ismert Eva Máziková volt, aki minden
jelenlévőt meggyőzött arról, hogy jól
ismert energiájából mit sem veszített,
és ennek megfelelően meg is osztotta azt a nézőkkel. Az Old School
Brothers tánccsoport, mely a Szlovákiának van tehetsége projekt győztese, nemcsak táncművészetét mutatta
be, de műsorába bevonta a gyerekeket is, akik érdekes ajándékokért táncoltak. A Bystrík band zenekar olyan
energiabombát és jó hangulatot adott
át a jelenlévőknek, melyre mindenki
sokáig emlékezni fog. A jól ismert
RH duo, aki már többször koncertezett Diószegen, ismét megtáncoltatta
és énekeltette a nézőket, és jó hangulattal zárta a sikeres 20. Diószegi
Kulturális Napokat. A kulturális napok műsorvezetői Michalek Szilvia
és Ervín Červenka voltak.
Köszönjük a támogatóknak, az
egész szervezői csapatnak, és mindenkinek, aki hozzájárult e rendezvény sikeréhez. Örömmel várjuk
a következő évfolyamot.
Zuzana Červenková

