ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
informačný spravodaj

XXV. ročník č. 3/2017 vydáva mesto Sládkovičovo

20. výročie Sládkovičovských kultúrnych dní

Človek vo svojom živote potrebuje sviatky, lebo každý z nás občas túži
po dni, keď robí všetko inak ako počas
každodenných, všedných dní. Oblečie
si najkrajšie šaty, pripraví dobré jedlo a
oslavuje v kruhu svojich príbuzných alebo svojich priateľov. Sviatky sú dôležité
aj z hľadiska fungovania spoločnosti, vytvárajú silný zväzok medzi jednotlivcami, spoločné oslavy posilňujú kolektívy,
majú svoju históriu a kultúru. Cirkevné
sviatky držia aj tí, ktorí nie sú veriaci. V predchádzajúcom režime sa nám
mnohým nepáčilo, že na 1. mája musíme
ísť do sprievodu manifestovať, a v súčasnosti, keď už nemusíme, tak nám to
chýba. Aj mestá a obce majú svoje sviatky. Cirkevným sviatkom obcí sú hody,
ktoré sú spojené so sviatkom vysvätenia
miestneho kostola. Každá obec má svoj
deň, aj naše mesto ho má a to sú Sládkovičovské kultúrne dni, ktoré sa obvykle
konajú posledný júnový víkend. Vtedy
do nášho mesta prichádzajú aj naši priatelia z družobných miest Csorvásu v Maďarsku a moravského mesta Ivančice.
Keď oslavujeme svoje okrúhle narodeniny, napríklad päťdesiatku, oslavujeme ich trochu inak. Vtedy si zvyčajne
pripomíname rozhodujúce medzníky
nášho doterajšieho života. Podobne je to
aj so Sládkovičovskými kultúrnymi dňami, pričom tento rok oslavujeme ich 20.
výročie.
Počas týchto 20 rokov vystúpila na
našich kultúrnych dňoch celá plejáda
známych umelcov, množstvo kvalitných

hudobných a tanečných skupín, a to nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech a z Maďarska. S radosťou sme pozerali aj na
vystúpenia z družobných miest ako aj z
nášho mesta. Miesto konania slávnosti
sa postupne zmenilo, doteraz sa konali
na štyroch rôznych miestach. Prvé boli
na námestí medzi mestským kultúrnym
strediskom a požiarnou zbrojnicou, neskôr na sídlisku J. Dalloša, pred budovou
FK Slavoj a posledné roky sa už konajú
pred Technologickým inkubátorom Inovatech. Súčasné miesto má najviac vybudované zázemie a je najvyhovujúcejšie
na organizovanie kultúrnych dní a sprievodných podujatí, ktoré ich neodmysliteľne sprevádzajú.
Na Sládkovičovských kultúrnych
dňoch už tradične vystupujú deti našich
materských a základných škôl, miestne
skupiny a vystupovali tu aj zástupcovia z
družobných miest (napríklad dychovka a
mažoretky z Csorvásu). Sládkovičovské
kultúrne dni majú aj sprievodné akcie
ako varenie haláslé a pečenie orechového
koláča. Boli časy, keď sa počas týchto dní
konala aj súťaž v kosení. Konské záprahy a do krojov oblečení súťažiaci kosci
a diváci si pripomenuli obdobie ručného
kosenia našich rodičov a prarodičov.
V tomto roku sa Sládkovičovské
kultúrne dni budú konať v dňoch 23. a
24. júna, pričom ich program a zoznam
účinkujúcich je už niekoľko dní zverejnený. Viackrát sa stretávame s názorom,
prečo na kultúrnych dňoch vystupujú tí
a nie iní. Naše možnosti sú však finančne oklieštené, program je výsledkom
dlhých rokovaní a následne prijatých
kompromisov. Na záver mi dovoľte, aby
som Vás srdečne pozval na tohtoročné
Sládkovičovské kultúrne dni, aby sme
spolu oslávili 20. výročie týchto pekných
slávností.
Ing. Anton Szabó
primátor mesta

POZVÁNKY
23. - 24. 6. 2017 pred Inovatechom

XX. Sládkovičovské kultúrne dni
Program v piatok:
19.00 - otvorenie, program ZUŠ
20.00 - hud. skupina Slovak Tango
21.30 - hud. skupina Express
23.00 - 02.00 - zábava s TIP-TOP band
so Zuzanou Szpevár

Program v sobotu:
12.30 - súťaž vo varení kotlíkových
špecialít
15.00 - súťaž o najlepší orechový koláč
17.30 - otvorenie, vyhodnotenie súťaží
18.00 - vystúpenie detí MŠ a ZŠ
19.30 - Eva Máziková
20.30 - tanečná skupina Old School
Brothers
22.00 - hud. skupina Bystrík band
23.00 - 02.00 - zábava s RH Duo
7.7.2017 o 18.00 hod. pred Inovatechom

Deň Csemadoku

V programe vystúpia: Citarový súbor z
Csorvásu, ZŠ Sándora Petőfiho,
Zoltán Deák – Horné Saliby,
FS Megyer Táncegyüttes – Veľký Meder,
Réka Horváth – SSOŠ Sládkovičovo,
FS SZŐTTES Kamara
Néptáncegyüttes – Bratislava,
hudobná skupina Pedrofon - Budapešť.
Zábava, hudba a tanec so skupinou
Pedrofon!
Vstupné: zadarmo

17. - 19.8.2017

Rodinný splav Malého Dunaja
KST Junior Sládkovičovo
info: 031/784 1725, 0908 187 597,
palomacura@gmail.com
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22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 17.5.2017
Rokovanie 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove otvoril a viedol primátor mesta Ing. Anton
Szabó, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že mestské
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Hlasovaním poslanci MZ
schválili zmenu programu zasadnutia a bod č. 6 - Dodatok
č. 2/2017 k VZN č. 72/2010
o vyhlásení záväznej časti
Územného plánu mesta Sládkovičovo, Zmeny a doplnky
č.2/2016 z rokovania vypustili.
Interpelácie poslancov:
Mgr. Katonová vystúpila s interpeláciou, kedy bude
zrealizovaná oprava ulice Z.
Kodálya. Primátor uviedol, že
finančné prostriedky na zrealizovanie prác má mesto k dispozícii, v máji mesto vyhlási
súťaž na výber dodávateľa.
Práce by mohli byť začaté v
auguste a potrvajú cca 1 mesiac.
Poslanec Hrdlica interpeloval vo veci poškodenej spojovacej cesty medzi ulicami Fučíkova a Školská (pri Grande).
Primátor mesta odpovedal,
že dá preveriť skutkový stav
a bude zabezpečená náprava.
Poslanci vzali na vedomie :
• Správu o kontrole plnenia
uznesení z 20. a 21. mimoriadneho zasadnutia MZ
• Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému
účtu za rok 2016
• Správy o výsledku kontroly zákonnosti pri hospodárení a použití finančných
prostriedkov vynaložených
z rozpočtu mesta pre súbory:
Diócska, Diószeg, Hahota, Dióhéj a Súbor malých
javiskových foriem pri MO
MS v Sládkovičove.
• Správu o výsledku kontroly poskytovania dotácií
mestom Sládkovičovo pre
súbory Hahota, Dióhéj, Súbor malých javiskových foriem, Diócska a Diószeg.
• odvolanie MUDr. Zdenka
Móresa z funkcie riaditeľa
Polikliniky, n. o. dňom 30.
06. 2017.

Poslanci schválili:
• Záverečný účet mesta Sládkovičovo za rok 2016, celoročné hospodárenie bez
výhrad a použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia
za rok 2016 na tvorbu rezervného fondu
• Dodatok č. 2 /2017 k VZN
č. 79/2012 o miestnych daniach
• Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na II.
polrok 2017
• 2. úpravu rozpočtu mesta
Sládkovičovo
• do funkcie likvidátora Polikliniky Sládkovičovo, n. o.
Ing. Vieru Frantovú
• odpredaj pozemku pre Kristínu D. a Marcela M.
• doplatenie sumy pre Máriu N. podľa uznesenia MZ
v Sládkovičove č. 393/MZ2005 a na základe zmluvy
o finančnom usporiadaní nehnuteľností zo dňa
11.02.2005
• vyplatenie ročnej odmeny za
rok 2016 pre riaditeľa Technických služieb Sládkovičovo Mgr. Viliama Brunnera
• predloženie žiadosti mesta
Sládkovičovo o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na projekt „Zriadenie odborných učební
v Spojenej škole, Školská
1087, Sládkovičovo“
• Zakladateľskú listinu a Dodatok č.1“ o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Technické služby Sládkovičovo, spol. s r.o. , so
sídlom J. Dalloša 1189, 925
21 Sládkovičovo, Slovenská
republika, založenú jediným
zakladateľom Mestom Sládkovičovo.
Poslanci MZ neschválili:
• žiadosť Ivana B. o odpredaj
pozemku vo vlastníctve mesta
• Mestské
zastupiteľstvo
v Sládkovičove prerokovalo
výsledok prešetrenia sťažnosti občianskeho združenia
PONVAGLI vo veci neposkytnutia dotácie Komisiou
pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta a nerozhodlo, či
ide o sťažnosť opodstatnenú.

Diskusia:
• Poslanec Viliam Brunner
uviedol, že bola vykonaná
kontrola zameraná na separáciu tuhého komunálneho odpadu (TKO) v meste
a bolo zistené, že veľa domácností separáciu ignoruje.
Náklady na zvoz a likvidáciu TKO neustále narastajú
a príjem za separáciu rapídne poklesol. Doterajšia suma
poplatku vo výške 18 €/rok/
obyvateľa nepokrýva nevyhnutné náklady na zber a likvidáciu TKO a toho dôvodu
bude potrebné na budúci rok
zvýšiť tento poplatok. Primátor mesta uviedol, že separácia poklesla o cca 30%,
KUKA nádoby sú preplnené
odpadom, ktorý doň nepatrí,
na okraji mesta sa množia
čierne skládky. Uviedol, že
okamžite vydá príkaz mestskej polícii na zintenzívnenie kontrolnej činnosti
v tejto oblasti s tým, že už
budú ukladať aj sankcie za
porušenie VZN.

• Poslanec Koloman Hrdica
sa informoval, kedy budú
mať domácnosti k dispozícii
kompostéry. Primátor uviedol, že je vysúťažených prvých 500 kompostérov. Občania ich budú mať v bezplatnom nájme, informácia
o spôsobe ich distribúcie
a podmienkach dodania pre
jednotlivé domácnosti bude
zverejnená v Živote v Sládkovičove a na WEB stránke
mesta.
Záver:
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania primátor mesta
poďakoval prítomným za ich
účasť na zasadnutí a rokovanie
MZ ukončil.
Mgr. Katarína Štefunková
prednostka MsÚ

150. výročie založenia Cukrovaru
Cukrovar v Diószegu bol
založený 23. októbra 1867 a
zakladajúcimi členmi firmy
Dioszegher Zuckerfabrik von
Kuffner& Gutmann, Wien boli
bratia Jacob Kuffner (Karlov otec) a Hermann Hirsch
Edler von Kuffner, ich bratranec Ignat Edler von Kuffner
a bratia Wilhelm Wolf Isaak
Ritter von Gutmann a David
Gutmann, majitelia bankového domu Gebrüder Gutmann
Wien. Dioszegský podnik bol
založený ako kapitálovo silný cukrovar pracujúci s vtedy
moderným technickým vybavením, s logisticky výhodným
železničným spojením na Budapešť a Viedeň a v rokoch
najväčšieho rozmachu mal až
18 000 zamestnancov.
Pre rozvoj mesta mal veľmi veľký význam. O človeku,
ktorý mal najväčší podiel v
rozvoji cukrovaru, vyšla kniha
pod názvom „Barón Karl Kuffner de Dioszegh a diószegský
cukrovar“ od autorov Hilde-

garda Pokreis, Katalin Vadkerty, Juraj Pekarovič, Varga
Ágota, Ľudovít Hallon, ktorú
vydala Eva Sudová a o fungovaní cukrovaru kniha „Kuffnerovský hospodársky komplex“
od autorov Peter Buday, Monika Chalmovská, Eva Sudová,
Petra Kalová, Naďa Kirinovičová
Alžbeta Rössnerová, Robert Sekula, Lórant Talamon a
Jana Váňová. Cukrovar fungoval od roku 1867 do roku 2000.
Za 134 rokov svojej existencie
vytvoril hodnoty, ktoré sú najväčším dedičstvom tohto mesta. Nostalgicky na túto fabriku spomínajú nielen bývalí
zamestnanci cukrovaru ale aj
mnohí občania nášho mesta.
Z toho dôvodu na jeseň tohto
roku plánujeme spomienkové oslavy pri príležitosti 150.
výročia založenia cukrovaru
pod názvom „Sladké dni“.
Ing. Anton Szabó
primátor mesta
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Zo života Spojenej školy
Materské školy
Blíži sa koniec školského
roka a my sa opäť musíme rozlúčiť s našimi šikovnými predškolákmi, ktorí nás počas celého školského roku 2016/2017
reprezentovali v rôznych aktivitách, vo výtvarných súťažiach, vo futbale, či literárnym
prednesom, ľudovým či moderným tancom......no je toho
veľmi veľa a preto by sme
chceli spomenúť aspoň tie najvýznamnejšie.
Ako každoročne aj tento rok sme posielali výtvarné
práce do ponúknutých súťaží
pre materské školy ako napr.
Agentúra pre vzdelávanie a
vedu v BA, Pramienok, Svet
okolo nás, Žitnoostrovské pastelky, Ochranárik, Zlatý drak,
Príroda okolo nás. Za MŠB
nás reprezentovali: Lenka
Csanakyová, Viktória Hanáková, Laurika Kenyeresová a
Oskarko Kovács. Za MŠF nás
reprezentovali: Larka Nagy,
Emmka Kramárová, Simonka
Krajčírová, Adelka Gašparíková, Andrejko Lóvczi, Dávid
Szabó, Maxim Kadaš, Jakub
Gál, Lukáško Matejdes, Lea
Blahútová, Larka Rumanová,
Sofinka Budinská, Natálka
Benkovská, Simonka Červenková a Mirka Dórová.
Výhercom medzinárodnej
výtvarnej súťaže Zlatý drak
2017 z našej MŠ Fučíkova sa
stal LUKÁŠKO MATEJDES.
Súťaž v maľovaní OCHRANÁRIK mal víťazov z MŠ Fučíkovej a to opäť Lukáško Matejdes a Simonka Krajčírová.
V rámci projektu Filharmonická škôlka sme s predškolákmi z MŠ Budovateľskej
a z MŠ Fučíkovej dvakrát absolvovali návštevu Slovenskej
filharmónie v Bratislave.

Deti sa primeranou formou
oboznámili s vážnou hudbou a
s prostredím koncertnej sály.
Mali možnosť nazrieť do zákulisia čarokrásnej historickej budovy Reduty, vypočuť
si tóny a zvuky okolo nás aj
detskou hrou bez hudobných
nástrojov.
Na dopravnom ihrisku
TERKAR v Galante si predškoláci z MŠ Fučíkova a MŠ
Budovateľská overili skúsenosti a vedomosti pravidiel
cestnej premávky nielen prostredníctvom teórie, ale aj v
praktickej časti, na dopravných prostriedkoch - bicykloch
a kolobežkách. Utvrdzovali si
svoje nadobudnuté vedomosti
a riešili reálne dopravné situácie, na kruhovom objazde, pri
semaforoch a na železničnom
priecestí.
Na Detskej tour Petra Sagana v Nitre sa Danielka Kramárová umiestnila na 4. mieste
z 31 účastníkov vo svojej kategórii. Srdečne jej gratulujeme.
Veľkú pochvalu a obdiv
si zaslúžia aj naši moderátori,
ktorí nás sprevádzali na kultúrnom podujatí ku Dňu matiek,
a to: Matúško Nagy a Sofinka Budinská z MŠF. Z MŠB
Laurika Kenyeresová a Jurko
Bališ.
Počas celého školského
roku mali predškoláci z MŠF
aj MŠB možnosť naučiť sa základy anglického jazyka hravou formou, pod vedením pani
učiteľky. Mgr. A. Lovásovej
a Mgr. T. Antalovej. Predškoláci sa naučili základy s prácou
na PC, oboznámili s využitím
didaktickej techniky konkrétne tabletov, ktoré môžeme
využiť aj pri edukácií s deťmi
a ešte množstvo zaujímavých
edukačných hier pod vedením
Mgr. S. Manekovej na počítačovom krúžku.
Tento školský rok bol pestrý
a plný aktivít, divadielok a hravých činností, ktoré sme venovali deťom. Viac sa dozviete
aj na našej stránke https://zsmssladkovicovo.edupage.org/.

Na záver si už len priať
zdravie, krásne leto bez nehody, plno krásnych letných
zážitkov, pekné spomienky na
materskú školu a v septembri
vykročiť tou správnou nohou
do “veľkej školy“. Šikovným

deťom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších
súťažiach. Predškolákom prajeme veľa, veľa síl pri zvládaní
povinností prváka!
PaedDr. Aneta Mikešová

ZŠ K. Kuffnera
22. apríl je dátumom, ktorý si ľudia na celom svete už
takmer štyri desaťročia pripomínajú ako Deň Zeme. Pri tejto príležitosti pripravili učitelia pre žiakov našej školy rôzne zaujímavé environmentálne
aktivity.

všetkých aktivít tohto dňa bolo
priblížiť žiakom myšlienku,
že ochrana prírody a životného prostredia je nevyhnutnou
podmienkou pre zachovanie
našej planéty a naučiť žiakov
žiť v súlade a v harmónii s touto nádhernou planétou.

Žiaci putovali po rôznych
stanovištiach, na ktorých spoznávali prírodu zmyslami,
ocitli sa vo svete rastlín, skúmali svet pod mikroskopom,
vytvárali strom pomocou odtlačkov rúk, vytvárali triedneho maskota Dňa Zeme zo
štuplíkov, naučili sa ako sa
správať v prírode počas búrky,
spoznávali ohrozené druhy živočíchov a servítkovou technikou ozdobovali kamene. Žiaci z druhého stupňa, ktorí
navštevujú geografický krúžok
a krúžok Einstein Junior si pripravili spolu s pani učiteľkou
Kramárovou a pánom učiteľom Bolechom pre žiakov 1.
stupňa scénku, kde sa zahrali
na zvieratká v lese, ktoré naučili deti ako sa starať o čistotu
nášho prostredia a ako neznečisťovať les odpadkami. Svoje
vedomosti z environmentálnej výchovy si vyskúšali vo
vedomostnom kvíze. Cieľom

Na hodinách telesnej výchovy sa učitelia snažia motivovať žiakov k pohybu prostredníctvom rôznych atraktívnych a zážitkových aktivít.
Tentokrát si pre žiakov pripravili zumbu, ktorú žiakom
predcvičoval pán Zoltán Farkaš a svoju zručnosť si žiaci
6. ročníka mohli vyskúšať na
kolieskových korčuliach a bicykloch.
Aj v tomto školskom roku
sme pre žiakov 3. ročníka zorganizovali plavecký výcvik.
Plávanie je jednou z najvhodnejších pohybových aktivít,
ktorá má pre dieťa význam
nielen v procese rastu a vývinu, ale taktiež pri stimulácii
telesného, psychického a sociálneho rozvoja. V priebehu
kurzu sa deti naučili adaptovať
na prostredie bazéna, orientovať sa nad a pod hladinou
vody, splývavé polohy na
chrbte a na bruchu, výdychy
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do vody, potápanie a lovenie,
skoky zo sedu a stoja, manipuláciu s plaveckými pomôckami a niektoré základné
plavecké pohyby vo vodnom
prostredí. Pokročilí plavci
sa venovali zdokonaľovaniu
plaveckej techniky pod vedením profesionálnych trénerov.
Naši šikovní plavci dostali na
záver výcviku „mokré vysvedčenie“.
5.mája navštívili zamestnanci SŠ družobné mesto
Ivančice. Prezreli si areál ZŠ
T.G. Masaryka, zúčastnili sa
otvorených hodín a pozreli
si kultúrny program žiakov.
Súčasťou bolo príjemné posedenie zamestnancov oboch
škôl spojené s výmenou pracovných skúseností. Veríme,
že spolupráca medzi školami
bude aj naďalej pokračovať
a všetkých nás čaká ešte veľa
spoločných stretnutí.
Druhá májová nedeľa
každoročne patrí našim milovaným mamám. Je to príležitosť, kedy im môžeme povedať, ako ich máme radi, čo
pre nás znamenajú a vyjadriť
im našu vďačnosť za všetko čo pre nás urobili. Svoje
veľké ďakujem uvité z piesní, básní a tancov vyslovili
pre svoje mamy, staré mamy
aj žiaci našej školy 14. mája
2017 v Inovatechu.
V našej Kuffnerovskej
školskej knižnici sa 31. mája
2017 po druhýkrát pod vedením pani učiteľky Grellovej
šírili hlasy čitateľov, ktorí sa
zapojili do projektu Čítajme
si 2017. Čitateľský detský maratón prebiehal šesť hodín.
Tento rok čítali z dobrodružnej knihy Ladislava Hrubého
Amulet, dvojzubec a Hviezdy
univerza. Maratónu sa zúčastnili čitatelia 1. a 2. stupňa v
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počte 78. Cieľom bolo zapojiť čo najväčší počet detí do
čítania súčasne vo viacerých
mestách Slovenska, ako aj
motivovať deti k čítaniu kníh,
rozvíjaniu ich fantázie a k pravidelným návštevám knižnice.
Spojená škola v spolupráci
s firmou Saving osadila vedľa
telocvične fitpark pozostávajúci zo 7 fitness strojov. Zároveň upozorňujeme, že vstup
do fitparku je povolený len v
sprievode osoby staršej ako
18 rokov a riadi sa Prevádzkovým poriadkom Fitparku.
1. jún je deň všetkých detí,
malých, či veľkých. Všetky
deti sa tešia na tento magický
deň plný hier, zábav a prekvapení. A aj tento rok sme pre
naše deti pripravili veselé,
zábavno – súťažné dopoludnie. Žiaci 1.stupňa strávili
pekné chvíle v ekoparku Relax, pre žiakov 2.stupňa bol
zostavený pestrý program plný
rôznych súťaží a aktivít v areáli školy. Za odmenu dostali
nielen sladkosti, ale aj rôzne
pekné a užitočné veci. Veľká
vďaka patrí učiteľom, rodičom a priateľom školy, ktorí
prispeli k tomu, aby mohli naši
žiaci prežiť príjemný deň plný
dobrej nálady a smiechu.
2. júna sa konal 2.ročník
Dudvážskych športových hier.
Žiaci ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo, ZŠ Čierny Brod, ZŠ
Veľké Úľany a ZŠ G. Dusíka
Galanta si zmerali sily v atletických disciplínach, malom
futbale, vybíjanej a florbale.
Víťazi boli ocenení medailami, pohármi a diplomami. Touto cestou ďakujeme Trnavskému samosprávnemu kraju
za finančnú podporu a Mestu
Sládkovičovu za občerstvenie
pre zúčastnených.

Naše úspechy v okresných a krajských súťažiach
17. mája 2017 sa konali
okresné Majstrovstvá v Sudoku v Seredi, kde naša žiačka 3.
ročníka Nellka Józsová obsadila pekné 2. miesto.

29.mája 2017 sa žiačky 8.
ročníka zúčastnili okresnej súťaže Družstiev Mladých zdravotníkov v Galante, ktorú každoročne organizuje Slovenský
červený kríž. V tejto obľúbenej súťaži si žiaci zmerali nielen svoje teoretické poznatky
o Červenom kríži a o darcovstve krvi, ale si aj prakticky vyskúšali poskytovanie prvej pomoci pri rôznych zraneniach.
Vanda Horváthová, Viktória

Kunová, Vivienn Kyselová,
Darina Olléová, Diana Pavlovičová a Vivien Šebőková
získali v silnej konkurencii 3.
miesto.

Veľký úspech dosiahol
náš žiak Richard Rigo, ktorý
v okresnom kole Školských
majstrovstiev v atletike vo
vrhu guľou získal krásne 1.
miesto. Úspešný bol aj na Majstrovstvách kraja, kde obsadil
3.miesto. Žiačka Natália Káčová sa v disciplíne - hod kriketovou loptičkou umiestnila
v rámci okresu na 3.mieste.
Všetkým víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších
úspechov.
Vedenie školy ZŠ K. Kuffnera

Literárna prehliadka
detí materských škôl

24. mája sa konala Literárna prehliadka detí materských
škôl, na ktorej sme si vypočuli
poéziu i prózu v podaní šikovných detičiek z MŠ Budovateľská, MŠ Fučíkova, MŠ pri
ZŠ Sándora Petőfiho s VJM i
z MŠ Malá Mača. Svoj talent
nám predviedli: Matúško Machan, Leila Zamrawe, Ádám
Krommer, Dominika Mraková,

Jurko Bališ, Larka Nagy, Matúško Cuprák, Laura Kenyeresová, Sofia Budinská, Viki
Hanáková, Nelka Remeňová,
Mirka Dórová a Oskar Kovács.
Záver prehliadky patril deťom z MŠ Budovateľská, ktoré nás potešili divadielkom o
Pampúšikovi.
Zuzana Červenková
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Zo školskej kroniky ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s VJM
Základná škola Sándora
Petőfiho s materskou školou sa
opäť hlási s krátkym zhrnutím
udalostí z nedávnej minulosti.
• 4. apríla sme sa zúčastnili
Behu oslobodenia, na ktorom
si ocenenie odniesli Adrián
Slíž a Alexandra Grunzová.

• 5. apríla sa konalo celoplošné testovanie deviatakov
z maďarského jazyka, z matematiky a zo slovenského
jazyka.
• 6.-7. apríla bol zápis prvákov.
• 24. -25 apríla sme zorganizovali tradičný jarný zber
papiera, ktorý hodnotíme
veľmi pozitívne. Zo získaných peňazí dostanú žiaci
v budúcom školskom roku
učebné pomôcky a tí najusilovnejší si môže oddýchnuť
na kúpalisku vo Vincovom
lese.
• 26. apríla a 2. mája sa v rám-

ci projektu BRUSCHER
zúčastnili deviataci na
prednáške, ktorej ústrednou
témou bola starostlivosť
o chrup a správne čistenie
zubov.
• 30. apríla sme boli na stavaní mája, kde sa milým

programom predstavili obecenstvu naši malí škôlkari.
• 5. mája sme v jedálni vysokej školy pozdravili všetky
mamičky, Mishel Román
potešil prítomných spevom
a žiaci 2. ročníka básničkami a pesničkami.

• 9. mája sme sa zúčastnili
kladenia vencov usporiadaného pri príležitosti Dňa
víťazstva. Lara Varga si pamiatku padlých uctila básňou.
• 10. mája boli žiaci 7., 8. a
9. ročníka v Seredi v Múzeu holokaustu. Vypočuli
si hodnotnú prednášku pod
názvom „Deti v období
holokaustu“ a v sprievode
lektora si pozreli i výstavu.
Ďakujeme pánovi Rolandovi Lanzovi, ktorý finančne
podporil túto netradičnú hodinu dejepisu.

• 13. mája bola bábkarská
skupina Diócska v tanečnom
dome v Košútoch. Naši malí
bábkari si užili tento deň.
• 18. mája sme pri príležitosti najkrajšieho sviatku, Dňa
matiek pripravili krásny
program pre naše mamičky,

babky v Inovatechu. V podaní od tých najmenších až po
najstarších odzneli pesničky,
básne, ale v programe boli i
tance, scénky, bábková hra,
hra na klavír a gitaru.
• 19. mája bola bábkarská
skupina Diócska na okresnej
prehliadke bábkových súborov Duna Menti Tavasz. Ich
predstavenia ohodnotila porota pozitívne a tak sa dostali
na celoštátnu prehliadku do
Dunajskej Stredy.
• 19. mája sme si uctili pamiatku rodáka nášho mesta
Alfonza Talamona na odovzdávaní Ceny Alfonza Talamona.
• 23. mája boli na škôlkari
a žiaci so svojimi rodičmi

v Rakúsku, v Neusiedl am
See vo Familyparku, kde sa
celý deň zabávali a vyskúšali si všetky atrakcie zábavného parku.
• 25. mája boli žiaci 5. a 7.
ročníka v Senior centre Antonius, kde básňami a spevom potešili prítomné mamičky. Vďačné publikum
ich odmenilo potleskom
a malou drobnosťou.
• 31. mája naši najmenší bábkari opäť vynikajúco reprezentovali našu školu, ale už
na celoštátnej prehliadke
Duna Menti Tavasz, kde získali bronzové pásmo.
Mgr. Katalin Balogh

Dobrovoľne za čistotu nášho mesta
Milí ekologicky zmýšľajúci Sládkovičovčania!
Na náladu človeka a jeho
každodenný život má veľký
vplyv čistota prostredia, v ktorom žije.

ná ochrana prírodných hodnôt.
To, aby sme neodhadzovali odpadky, podľa možnosti odpad
separovali, resp. aby sme fajčili na mieste na to určenom,
patrí k základným pravidlám

Naša škola dňa 25. apríla
2017, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, si Deň Zeme
uctila už po siedmykrát čistením ulíc v našom meste.
K tejto dôležitej a ušľachtilej činnosti nám podali pomocnú ruku technické služby mesta a firma Bekaert. Za pomoc
im touto cestou ďakujeme.
Týmto dobrým skutkom
sme chceli chrániť svoje záujmy i záujmy ostatných, chceli
sme prispieť k zlepšeniu pohodlia, dobrého pocitu i nálady.
Cieľom akcie bolo zvýšenie ekologického vedomia,
formovanie názorov a spoloč-

spoločenského života.
Priznám sa úprimne, vždy
vzbudia vo mne pohoršenie tí,
ktorí si na jednej strane udržiavajú svoj dom a jeho okolie
v poriadku, ale na druhej strane, čo sa deje za bránami ich
domov, ich nezaujíma. Keby
nás nasledovali, boli by sme
im vďační.
Je veľa možností, aby ste
deň i život iných spravili krajším, nepotrebujete k tomu ani
majetok, ani väčšiu fantáziu.
Čím ste prispeli k tomu,
aby sa ľudia, žijúci vo vašom
prostredí cítili lepšie?
Mgr. Mária Halásová, riaditeľka

6 PRÍSPEVKY

ŽS 3/2017

Exkurzia na zbernom dvore
Technické služby Sládkovičovo pripravili pre deti
materských i základných škôl
30. mája 2017 náučnú exkurziu na zbernom dvore, kde im
názorne ukázali čo je odpad,
prečo a ako ho triediť. Deti sa
oboznámili s jednotlivými fázami spracovania odpadu – od
jeho zvozu, cez dotrieďovanie

na linke, manipuláciu a spôsob prípravy pre expedíciu na
ďalšie spracovanie. Vyskúšali
si povolanie smetiara, traktoristu, bagristu.... pozreli sa na
svet z kabíny týchto vozidiel.
Milé batôžteky a džús na záver
exkurzie boli príjemným prekvapením celej akcie.
Zuzana Červenková

Kompostéry pre občanov
Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom mesta,
že kompostéry na bioodpad si
môžu vyzdvihnúť (bezodplatne)
na Technických službách Sládkovičovo, Sídlisko J. Dalloša
1189, Sládkovičovo počas pracovnej doby: Pondelok - piatok v
čase od 7.00 hod. do 15.30 hod.

Flóra & Schloss Hof

Tí občania, ktorí si neuplatnia nárok na kompostér, podpíšu
čestné prehlásenie, že už kompostér vlastnia, prípadne zabezpečia odvoz vyprodukovaného
biologicky rozložiteľného odpadu na Zberný dvor vo vlastnej
réžii.

6. mája 2017 sa členovia
MO SZZ Sládkovičovo spolu
s ďalšími ZO SZZ v rámci okresu zúčastnili zájazdu na Flóru
Bratislava. Dorazili sme o 8.45
hod. a do 13.00hod. sme navštívili všetky stánky výstaviska.
Treba povedať, že bolo na čo
pozerať - krásne druhy kvetín,
stromkov, priesad paprík, rajčín, skrátka pre záhradkárov
a milovníkov prírody pastva pre
oči. Samozrejme bola tu možnosť nakúpiť z vystavovaného
sortimentu, čo mnohí aj využili.
O občerstvenie bolo výborne
postarané, v ponuke boli rôzne
dobroty a verím, že si každý
prišiel na svoje.
O 13.00 hod. sme vyrazili za druhým cieľom zájazdu,
ktorým bol zámok Schloss

Hof v Rakúsku. Zhodou okolností v tomto roku uplynulo
300 rokov od narodenia Márie
Terézie, ktorá získala v roku
1755 darom tento zámok. Po
rekonštrukcii plnil okrem iného
aj úlohu prázdninového sídla
Habsburgovcov. Návštevu tohto zámku iste nikto neoľutoval,
boli to krásne priestory, nádvorie, no najviac nás očarila zámocká záhrada s rôznofarebnými kvetmi, ktoré vytvárali nádhernú mozaiku. Prehliadku sme
ukončili a domov sme vyrazili
o 17.00 hod. a príjemne unavení s pocitom krásne stráveného
dňa sme o cca 18.45 hod. šťastlivo dorazili domov.
Ján Németh
Predseda MO SZZ

Oslavovali sme Deň víťazstva
V utorok 9. mája o 10.00
hod. sa pred starým kultúrnym domom v Sládkovičove
zišli obyvatelia mesta a žiaci
základných škôl k ucteniu si
pamiatky ukončenia druhej
svetovej vojny. Na podujatí sa
zúčastnili aj primátor mesta
Sládkovičovo pán Ing. Anton

Szabó a predseda oblastného
výboru Zväzu protifašistických
bojovníkov pán Ing. Jozef Jánsky.
I keď slávnostný akt nezačal ako tradične hraním hymny
Slovenskej republiky, pri otvorení boli prednesené oslavné
básne, prednesené žiačkami

Základnej školy s vyučovacím
jazykom slovenským a maďarským.
Poslanec mestského zastupiteľstva pán PhDr. Attila
Takács privítal účastníkov a
vyzval pána primátora mesta k
slávnostnému príhovoru. Príhovor primátora mesta bol veľmi fundovaný a poučný hlavne
pre žiakov našich škôl. Upozornil, že pri takýchto aktoch
si vieme predstaviť utrpenie a
hrdinské činy bojovníkov viacerých národov za oslobodenie
Európy od fašizmu vo vojnových časoch 1941 až 1945. Vyzval prítomných, aby tento Deň
víťazstva nad fašizmom mali
neustále na pamäti.
O počte obetí na frontoch
a v koncentračných táboroch
hovoril Ing. Jozef Jánsky. Zdô-

raznil, že od ukončenia druhej
svetovej vojny je v Európe už
72 rokov mier. V závere svojho vystúpenia zaželal v mene
svojom i v zastúpení ObV ZPB
všetkým obyvateľom mesta
spokojný život v mieri.
Po odznení príhovorov, za
doprovodu Pochodu padlým
hrdinom položili zástupcovia
mesta Sládkovičova, Ms organizácie KSS, Ms klubu Národnej koalície, Spojenej školy
Karola Kuffnera, spomienkový
veniec k mramorovým tabuliam.
Po tomto akte sa poslanec
MZ pán Attila Takács poďakoval za účasť, osobne pánom
primátorovi mesta Ing. Antonovi Szabóovi a Ing. Jozefovi
Jánskemu.
Arpád Dömötör
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Spomienková slávnosť pri príležitosti 70. výročia
presídlenia Slovákov z Dolnej zeme do Sládkovičova
V sobotu 20. mája 2017 sa
stretlo 260 presídlencov, hostí,
sympatizantov a priateľov vo
VŠ Danubius v Sládkovičove.
Uplynulo 70 rokov od
chvíle, keď Slováci z Maďarska opustili svoje rodné domy
a vydali sa na ďalekú cestu.
Bola to cesta plná očakávania,
túžob a nádejí. Áno, bolo to
svetielko nádeje, ktoré im svietilo na cestu. Vracajúc sa do
vlasti svojich predkov verili,
že ich deti konečne budú môcť
hovoriť materinským jazykom
bez toho, aby ich za to niekto
napomenul. Verili, že ich deti

tu zasadnú do školských lavíc a slovo slovenčina budú
môcť skloňovať vo všetkých
pádoch. Po príchode do našej obce však zistili, že nie je
všetko také jednoduché. Mnohým trvalo veľa rokov, kým
si na novom mieste zvykli.
Celé podujatie bolo o bývalých obyvateľoch obce Pitvaroš, aj o presídlencoch z iných
miest Dolnej Zeme. Im bola
venovaná táto slávnosť, ich
potomkom, aby sa v nej našli.
Stretli sa tu súčasní aj bývalí
obyvatelia Sládkovičova, prišli
hostia z nášho okresu, blízkeho
okolia, ale aj z Trnavy, Trenčína, Nových Zámkov, Modry,
Bratislavy, Zvolena, dokonca
aj zo Švajčiarska. Privítali sme
oficiálnych hostí z Domu MS
v Galante, Spolku presídlených Slovákov z Dolnej zeme,
zástupcov mesta, cirkví, spoločenských organizácií. Šiestim
najstarším Pitvarošanom, ktorí
sa dnes dožili viac ako 90 rokov sme odovzdali pamätné
listy s kvetinami. Tešíme sa,
že sa nám podarilo zorganizovať pekné podujatie, z ktorého si ľudia odniesli príjemné

pocity. Touto cestou chceme
poďakovať všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave, účinkujúcim v kultúrnom programe, dychovej hudbe Kesanka
z Bánova. V neposlednom
rade patrí poďakovanie mestu Sládkovičovo za finančnú
podporu cestou projektu, VŠ
Danubius, hlavným sponzorom: Mlyn Pohronský Ruskov,
Mraziarne Sládkovičovo, Ing.
Roman Belcák, rodina Vavríkova, Ing.Štefan Lauko, Ing.
Igor Blaho, všetkým ktorí
napiekli či priniesli iné občerstvenie a tak prispeli k dôstojnému priebehu celého podujatia. O videozáznam sa postaral

Ing. B. Krnáč, DVD si bude
možné objednať prostredníctvom členov výboru MO MS.
Sedemdesiat rokov je veľmi dlhý čas, snáď všetci na
všetko zlé zabudli. A ak v ľuďoch ostalo čo len trochu trpkosti, očistite svoje duše, lebo
k sviatočne prestretému stolu
sa inak sadať nepatrí. Nech
vo vašich srdciach zavládne
pokoj a láska, prijmite plnými
dúškami to najkrajšie, čo spolužitie všetkých nás, pôvodných obyvateľov i „prisťahovalcov“ z rôznych kútov sveta,
v našom meste vie ponúknuť.
Za výbor MO MS:
Zuzana Zelinková

O podujatiach Csemadoku
23. mája 2017 sa konalo
v kongresovej sále Inovatechu predstavenie Tanečného
divadla Ifjú Szivek. Súbor sa
publiku predstavil zaujímavým programom pod názvom
Sedemdesiatsedem
verbunkov. Pre organizátorov – MO
Csemadoku a Kultúrny spolok Berkenye – bolo veľkým
potešením, že sa kongresová
sála zaplnila, čo znamená, že
folklór má stále svoje miesto
v našom živote. Je pre nás,
Sládkovičovčanov,
veľkým

potešením, že sme v programe
mohli vidieť i našich bývalých tanečníkov z folklórneho
súboru Új Hajtás – Gergelya
a Ákosa Botlóovcov, ktorí sú
profesionálnymi tanečníkmi
tohto vynikajúceho telesa. Bol
to krásny program, v ktorom
sme si vychutnali verbunky
z dávnej minulosti a mali sme
možnosť spoznať i históriu
tohto tanca.
Ďalším podujatím miestnej
organizácie bola spomienková
slávnosť pri príležitosti 105.

výročia narodenia hudobného
skladateľa, dirigenta a pedagóga Zoltána Pongrácza, rodáka z nášho mesta. Slávnosť
sa začala pri pamätnej tabuli,
umiestnenej na budove školy pri pomníku, ktorú kedysi
Zoltán Pongrácz navštevoval.
Po úvodných slovách Antona Szabóa a položení vencov
odznela pieseň v podaní speváckeho zboru Stilla Pectus
zo Štúrova. Po slávnosti nasledoval koncert v kongreso-

vej sále Inovatechu. V úvode
odznel slávnostný príhovor
Antona Szabóa a prítomní si
mohli pozrieť i krátky úryvok
z portrétu hudobného skladateľa, ktorý nahrala maďarská
televízia pri príležitosti 90.
narodenín Zoltána Pongrácza.
Program pokračoval vystúpením už spomínaného ženského
speváckeho zboru Stilla Pectus
a speváckeho zboru Univerzity
Jána Selyeho z Komárna.
Mária Szabóová
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Kto zhasol svetlo?
Vtipné situácie, provokačné scénky, bozky i svojský humor v podaní obľúbených slovenských hercov dali zabrať
brániciam všetkých divákov,
ktorí si 3. mája prišli do Inovatechu vychutnať komédiu Kto
zhasol svetlo? Táto brilantná
komédia držala divákov až do
konca v napätí ako dopadne
situácia, keď si manžel privedie domov milenku v rovnakom v čase ako jeho manžel-

ka milenca. Našťastie slúžka
Anna duchaprítomne zachránila situáciu, čím pomohla k
odvráteniu katastrofy a všetko
dobre dopadlo. Skvelé herecké
prevedenie komédie v podaní
Marty Sládečkovej, Zuzany
Tlučkovej, Kristíny Svarinskej, Jána Koleníka a Braňa
Deáka v nás zanechalo nezabudnuteľný kultúrny zážitok.
Zuzana Červenková

Čardášová princezná po 59 rokoch opäť v Sládkovičove

8. mája 2017 si mohli diváci pozrieť najznámejšiu operetu Imre Kálmána Čardášová princezná v podaní budapeštianskeho divadla Pesti
Művész Színház. Už dávno
pred predstavením sa medzi
ľuďmi roznieslo, že Skupina
mladých/nielen Csemadokárov sa chystá toto predstavenie priniesť do Sládkovičova.
Napriek tomu, že nám chceli
pomôcť, touto prehnanou
horlivosťou nám žiaľ spôsobili niekoľko nepríjemností.
Nasledoval rad výčitiek aj
napriek tomu, že sme predstavenie ešte ani neohlásili a
v divadle prebiehali ešte len
skúšky. Aj v tomto prípade sa
potvrdilo, že v našom malom
mestečku vie každý všetko
skôr a lepšie, než sa to v skutočnosti stane.
Vráťme sa však k predstaveniu... Napriek počiatočným
ťažkostiam v živote Skupiny
mladých/nielen Csemadokárov bol tento program najúspešnejším, pretože v jeden
deň sa dvakrát zaplnila sála

do posledného miesta. Musíme sa priznať, že nielen my
sme mali trému, ale i samotní
herci. Aj pre nich to bolo v
podstate nové predstavenie,
pretože premiéra bola vo
Váci 3 dni pred predstavením
v Sládkovičove. Publikum
mohlo vidieť úžasné predstavenie s desaťčlennou kapelou a tanečníkmi. V hlavných úlohách sme mohli
vidieť hercov ako Andrása
Faragó, ktorý je členom budapeštianskeho divadla Operettszínház, Gézu Egyházi
z divadala Madách, hereckú
legendu zaslúžilého umelca,
dvojnásobného nositeľa ceny
Jászai Gábora Harsányiho,
operetnú primadonu, zaslúžilú umelkyňu Zsuzsu Kalocsai, nositeľku ceny Jászai,
Istvána Gyurity (známeho
zo seriálov Argo, Kisváros,
Szeress most!, Barátok közt),
Rolanda Czető (dabingového
herca), Bernadettu Tunyogi
(speváčku, herečku, nositeľku ceny eMeRTon).

Dúfame, že každý kto
prišiel na popoludňajšie alebo večerné predstavenie, je
bohatší o nezabudnuteľný
umelecký zážitok, či už vďaka známym melódiám alebo
samotnému
predstaveniu,
ktoré bolo na vysokej úrovni.
Keďže pred niekoľkými
desaťročiami, v 50-tych a 60tych rokoch minulého storočia nacvičil aj v našom meste
divadelný súbor operetu Čardášová princezná, rozhodli
sme sa, že zozbierame staré

Ale pred tým na nás čaká
ešte Rozlúčka s letom, ktorá
bude i tento rok 31. augusta.
Dolaďovanie detailov a dohovory s hudobnými skupinami
pomaličky končia a dúfame,
že aj v tomto roku to bude najväčšia zábava pre mladých,
ale i pre tých skôr narodených,
pretože ako sme už avizovali, táto rozlúčka s letom bude
v znamení stretnutia generácií.
Snažili sme sa nájsť účinkujúcich pre všetky vekové kategórie - od 10 až po 100 ročných.

fotografie z tohto predstavenia a spravíme z nich malú
výstavu. Dokonca na jednej zožltnutej fotografii sme
našli i dátum 8. máj 1958!
Možno to bol osud, keď sme
z možných ponúknutých termínov vybrali práve 8. máj!
Touto cestou sa vám chceme poďakovať za doterajšiu
dôveru a podporu! Tešíme sa
na vás aj na jesenných podujatiach!

Na záver mi dovoľte, aby
som poďakoval každému za
vykonanú prácu! Je pre nás
veľkým potešením, že nás obklopujú takí mladí ľudia, ktorí
sú ochotní obetovať svoj voľný čas a radi pomôžu aj bez
toho, aby ich o to niekto žiadal. Je to skvelá partia!
Stretneme sa 31. augusta!
V mene Skupiny mladých
/nielen Csemadokárov
Attila Srejner
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FK Slavoj Sládkovičovo
víťazom MO Galanta 2016/2017
Foto: www.suzanphoto.sk

Futbalový turnaj o pohár primátora
V nedeľu 30. apríla 2017 sa
na futbalovom ihrisku FK Slavoj v Sládkovičove konal tradičný Futbalový turnaj o pohár
primátora mesta. Do tohtoročného sa zapojili 4 mužstvá (Bekaert, Koam, Starí páni a Nový
Dvor), ktoré si zmerali sily v 6
zápasoch. Až napínavý posled-

Bicross odštartoval oslavy MDD
v Sládkovičove
Poslednú májovú sobotu poriadal Auto Moto Klub Sládkovičovo, MsO Matice Slovenskej
Sládkovičovo za pomoci mládežníckej organizácie Fenix za
veľmi krásneho slnečného počasia bicrossové preteky pre deti a
mládež všetkých škôl Sládkovičova.
Miestom pretekov bol areál
Spojenej školy Karola Kuffnera,
kde trať navrhli a realizovali majstri Slovenska Boris Dömötör v
motocyklových súťažiach a jeho
syn Patrik v krátkych behoch v
dorasteneckej kategórii.

Žiačky 5 - 6 ročné:
1. miesto Nikolka Maceková,
2. miesto Simonka Červenková,
3. miesto Danka Kramárová
Mladší žiaci 7 - 9 roční:
1. miesto Samko Olajec,
2. miesto Matej Gál,
3. miesto Sebastian Rigo
Mladšie žiačky 7 - 9 ročné:
1. miesto Simona Dežiková,
2. miesto Tamara Hrdlicová
Starší žiaci 10 - 12 roční:
1. miesto Lukáš Vyhnalík,
2. miesto Dionýz Daniel Szabo,
3. miesto Martin Buday

Pretekov sa zúčastnili deti a
žiaci v štyroch kategóriách od
škôlkarov až po starších žiakov
a žiačky. Žiaľ v dorasteneckej
kategórii 13 až 15 ročných sa nik
nezaregistroval.

Pretekov sa zúčastnilo celkom 27 pretekárov s doprovodom svojich rodičov a fanúšikov.
Umiestení pretekári obdržali zlaté, strieborné a bronzové medaile
ako i občerstvenie, ktoré zabezpečilo MsO MS. Každý účastník
obdržal zadarmo porciu zmrzliny
v bufete pani Meliškovej.
Organizátori ďakujú vedeniu Spojenej školy Karola Kuffnera za možnosť zorganizovať
bicrossové preteky v areáli školy.
Arpád Dömötör

ný zápas rozhodol o víťazovi
futbalového turnaja, ktorým sa
stali - Starí páni. O 2. a 3. mieste
rozhodli penaltové kopy. Na 2.
mieste skončil Bekaert, na 3.
mieste Nový Dvor a na 4. Koam.
Najlepším strelcom sa stal Marián Nagy. Srdečne gratulujeme!
Zuzana Červenková

Víťazi jednotlivých kategórií:
Žiaci 5 - 6 roční:
1. miesto David Szabo,
2. miesto Samko Tagaj,
3. miesto Danko Tagaj

Otvorenie neba
Letisko v Sládkovičove sa
1. mája stalo dejiskom akrobatického lietania a množstva
atrakcií pre deti. Návštevníci si
počas Otvorenia neba vychutnali efektné akrobatické kúsky
Petra Besenyeiho, legendy
akrobatického lietania ako i
Dušana Šamka, vicemajstra
sveta v akrobatickom lietaní,
ktorý predviedol náročnú akrobaciu tesne nad ich hlavami.
Nechýbala prehliadka akrobatických lietadiel i vojenskej
techniky. Niektorí návštevníci
využili možnosť vyhliadko-

vého letu nad Sládkovičovom. Pre deti bola pripravená
jazda na štvorkolkách, streľba
na terč, lukostreľba, jazda na
koni, skákací hrad, maľovanie na tvár, množstvo zvierat
a ďalšie aktivity. V programe vystúpila tanečná skupina
mDance a Ady Forro band. OZ
Templars Slovakia, TRANSLET, PS Aviation s podporou
mesta Sládkovičovo a mnohých sponzorov sa postaralo o
krásny prvomájový zážitok pre
tisíce návštevníkov.
Zuzana Červenková
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Dóra Fehér

Zosobášili sa:
Martin Tkáč /Hlohovec/
a Mgr. Denisa Rumanová /Sládkovičovo/,
Marek Molčík /Sládkovičovo/
a Lenka Borošová /Pata/,
Ing. Miloš Doktorík /Kráľová pri Senci/
a Silvia Borosová /Sládkovičovo/,
Marek Smolko /Šindliar/
a Mgr. Kristína Tóthová /Sládkovičovo/,
Rudolf Lancz /Sládkovičovo/
a Katarína Deáková /Vlčany/,
Vojtech Rigo /Jelka/
a Tatiana Tavaliová /Sládkovičovo/,
Peter Glofák /Kajal/
a Milota Hegyiová /Sládkovičovo/,
Viliam Scsibrányi /Sládkovičovo/
a Veronika Kačová /Pusté Úľany/,
Ján Kovářik /Sládkovičovo/
a Katarína Kožiaková /Sládkovičovo/,
Miroslav Szalay /Sládkovičovo/
a Eva Sarmanyová /Bratislava/
Narodili sa:
Dániel Čandal,
Juraj Zelman,
Peter Abrahám,
Dominik Horváth
Martin Horváth
Sofia Bujková
Sebastian Kuchta
Navždy nás opustili
Karol Jonáš /53/ - 26.2.2017,
Viola Chudá /80/ - 13.4.2017,
Zoltán Hanzel /64/ - 19.4.2017,
Zoltán Ruman /66/ - 22.4.2017,
Priska Sokolová /86/ - 22.4.2017,
Alžbeta Hudáková /84/ - 26.4.2017,
Júlia Matejdesová /64/ -15.2017,
Mgr. Oto Franta /64/ - 6.5.2017,
Genovéva Nagyová /86/ - 11.6.2017,
Štefan Mikuš /98/ - 12.6.2017
Bývalí občania:
Jaroslav Zárecký /58/ - 13.5.2017

V našom malom mestečku viacerí
obyvatelia ani nepočuli o veľmi príjemnej
a skromnej učiteľke židovského pôvodu
Dóre Fehér. Učila na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v rokoch
1954 - 1964. Plných desať rokov sa venovala prváčikom a doteraz si na ňu veľmi
pozitívne spomínajú jej bývalí žiaci ako

aj kolegovia. Všetci, ktorí s ňou prišli do
kontaktu sa vyjadrovali iba veľmi pozitívne, že bola na veľmi vysokej odbornej a
morálnej úrovni vo všetkých činnostiach,
ktoré robila.
Narodila sa 2.11.1905 v Dunajskej
Strede v rodine židovského obchodníka.
Do školy chodila v Dunajskej Strede,
hneď po skončení školy začala pracovať v
advokátskej kancelárií. Počas 2. svetovej
vojny odišla do Izraela a po skončení sa
vrátila domov a začala pracovať v centrále
CSEMADOKU v Bratislave ako zástupkyňa tajomníka a neskôr ako školský referent.
Do Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Sládkovičove nastúpila 1. januára 1954.
Dóra Fehér (hebrejské meno Deborah Weisz) zomrela v Dunajskej Strede
21.10.1992, kde je aj pochovaná.
Roland LANZ
predseda OZ ATID

Cena Alfonza Talamona
19. mája na spomienkovej slávnosti,
usporiadanej na počesť Alfonza Talamona si cenu Tibora Simkóa prevzal Károly Fellinger za knihu „Ilka vára”. Krásna
rozprávková kniha, ktorá nesie podtitul
Rozprávky a povesti z Matúšovej zeme
a Horného Žitného ostrova zozbierané a
spracované Károlyom Fellingerom vydalo
Občianske združenie Vámbéry. Knižku,
určenú pre najmenších čitateľov, obsahujúcu štyridsať rozprávok, štyridsať povestí a desať anekdot, ilustrovala čarovnými
a okúzľujúcimi kresbami Eszter Schall.
Laudáciu na počesť oceneného predniesol
Zoltán Bobory, člen Maďarského zväzu
spisovateľov, rozprávku z ocenenej knhy
prečítal herec Erik Ollé.

Spoločnosť maďarských spisovateľov
na Slovensku založilo Cenu Tibora Simkóa v roku 2013, oceňuje ním najlepšie
literárne dielo pre deti.
(zdroj: www.szmit.sk)
Od roku 2006 to bolo prvýkrát, že
nebola udelená Cena Alfonza Talamona.
Podľa predsedu Spoločnosti maďarských
spisovateľov na Slovensku Gyulu Hodossyho, cenu by chceli udeliť ešte v tomto roku, ale v neskoršom termíne. K tomu
však je potrebné zmeniť stanovy, aby ocenenie mohlo byť udelené i knihe, vydanej
nielen v prechádzajúcom roku.
-szm
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Spomíname
S úctou a láskou spomíname na našu drahú
mamičku, babku a prababku
Máriu Janečkovú, rodenú Szabovú,
ktorá nás navždy opustila 3. apríla 2017 vo
veku 76 rokov.
Jej pamiatku si v srdci navždy zachováme.
Dcéry Betka a Marika a rodinou, sestry Etu
a Lýdia s rodinou.
Dňa 19. apríla 2017 nás navždy opustil vo
veku nedožitých 65 rokov Zoltán Hanzel.
Smútiaca manželka a celá rodina.

„Človek odchádza, ale všetko krásne,
čo nám dal, ostáva v nás.“
Dňa 02. júla 2017 si pripomíname
5. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca
a dedka Antona Sárköziho.
S úctou a láskou spomínajú manželka a
dcéra s rodinou.
S úctou a láskou spomíname na milovaného
manžela, otca, dedka a pradedka
Viktora Slivu, ktorý nás 11. júla 2002
navždy opustil. Jeho pamiatku si v srdci
navždy zachováme. Smútiaca rodina

Plačeš kvôli tomu, na koho nikdy nezabudneš,
zavrieš oči a vidíš jeho tvár,
v tichu počuješ jeho hlas.
Týmito slovami spomíname na milovaného
manžela, otca a deda Františka Kosztolányiho,
ktorý nás pred piatimi rokmi, dňa 4. júna 2012,
navždy opustil.
So zármutkom v srdci spomína manželka,
traja synovia a vnúča
8. júna sme si pripomenuli 5. výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otecka, dedka a
pradedka Petra Hraška.
S láskou spomínajú manželka, syn, dcéra s
rodinou, vnúčatá a pravnúčatá.

Dňa 15. júna 2017 si pripomíname
5. výročie úmrtia manžela, otca a dedka
Štefana Ondrušeka.
S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

„Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám
dal, ostáva v nás“
21.júna 2017 uplynie 1 rok, čo nás opustil
milujúci manžel, otec a dedko Anton Katona.
S veľkým zármutkom v srdci, ale s veľkou
láskou spomína manželka, syn a dcéra
s rodinami.
Uzávierka budúceho čísla je 31.07.2017. 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. 3/2017: 19.6.2017
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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@
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Stavanie mája
30. apríl patril tradičnému podujatiu v
našom meste - Stavaniu mája, ktoré otvoril primátor mesta Anton Szabó. Mladým
zaželal s príchodom mája veľa lásky a tým
starším radosť zo slnečného počasia na
prácu v záhradke :) V programe účinkovali deti z MŠ Budovateľská, MŠ Fučíkova a z MŠ pri ZŠ S. Petőfiho s VJM, ktoré
nás potešili svojím milým vystúpením.
Vyvrcholením programu bolo samotné
stavanie mája so sprievodným spevom a
tancom DFS Zvončeky. O večernú zába-

INZERCIA

vu sa postarala hudobná skupina Dušana
Fóku. Ďakujeme pani učiteľkám za krásny program, ktorý s detičkami pripravili
a nacvičili, členom DFS Zvončeky za
sprievodné tance a piesne, Dobrovoľnému hasičskému zboru za pomoc pri stavaní mája, Erike Križanovej, ktorá nás
programom sprevádzala a všetkým, ktorí
sa organizačne spolupodieľali na tomto
podujatí.
Zuzana Červenková

Májusfaállítás
Április 30-án városunkban egy hagyományos rendezvény zajlott – a májusfaállítás, melyet Szabó Antal polgármester
nyitott meg. A fiataloknak az érkező
májussal sok szerelmet, míg az időseknek a kerti munkákhoz sok napsütötte
napot kívánt. A műsorban az Építő és Fučík utcai, valamint a Petőfi S. Alapiskola
és Óvoda kis óvodásai léptek fel, akik
kedves előadásukkal örvendeztették meg
a nézőket. A rendezvény fénypontját maga
a májusfa állítása jelentette, amit a Zvon-

čeky GyFCs énekkel és tánccal kísért. Az
esti szórakozásról Dušan Fóka és zenekara gondoskodott. Köszönjük az óvónőknek a szép műsort, amit a gyerekekkel
betanítottak, a Zvončeky GyFCs-nak
a táncot és dalokat, az önkéntes tűzoltóknak a májusfa állításához nyújtott segítséget, Erika Križanovának a műsorvezetést,
és mindenkinek, aki segítő kezet nyújtott
a rendezvény megszervezéséhez.
Zuzana Červenková
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Megemlékezések

Tisztelettel és szeretettel emlékezünk
a szeretett férjre, édesapára, nagyapára és
dédapára Sliva Viktorra, aki 2002. július 11én örökre itt hagyott bennünket.
Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.
A gyászoló család

2017. április 19-én, életének 65 évében
örökre itt hagyott minket szerettünk,
Hanzel Zoltán.
Gyászoló felesége és az egész család

„Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg,
a nap nevet. Elbúcsúzom, de itt marad belőlem
néhány pillanat.”
2017. július 2-án, halálának 5. évfordulóján
a szeretett férjre, édesapára és nagyapára,
Sárközi Antalra emlékezünk.
Tisztelettel és szeretettel emlékezik felesége és lánya családjával

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
drága édesanyánkra, nagymamánkra és dédnagymamánkra, Janečkáné, szül. Szabó Irmára,
aki életének 76. évében - 2017. április 3-án hunyt
el. Drága emlékét egész életünkben szeretettel
őrizzük.
Lányai, Erzsébet és Mária családjukkal,
nővére Etu, húga Lidi, és az egész rokonság

Siratod, akit szeretsz, akit ezután soha nem
feledsz...
Becsukod a szemed, és látod az arcát,
Ha csend van, hallod a hangját.
Ezekkel a szavakkal emlékezünk
Kosztolányi Ferencre, a drága jó férjre, édesapára és nagyapára, aki öt évvel ezelőtt, 2012. június
4-én hagyott itt bennünket örökre.
Fájó szívvel emlékezik felesége, három fia és
unokája
Június 8-án, halálának 5. évfordulóján,
a szeretett férjre, édesapára, nagyapára és
dédapára, Peter Hraškora emlékeztünk.
Szeretettel gondol rá felesége, fia, lánya
családjával, unokái és dédunokái

2017. június 15-én, halálának 5. évfordulóján
a szeretett férjre, édesapára és nagyapára
Štefan Ondrušekre emlékeztünk.
Szeretettel emlékeznek felesége és gyermekei
családjukkal

„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet
kell, s akit szeretünk, azt nem felejtjük el.“
2017. június 21-én volt 1 éve, hogy örökre itt
hagyott minket a szeretett férj, édesapa és nagyapa, Katona Antal.
Fájó szívvel, de nagyon sok szeretettel emlékezik felesége, fia és lánya családjukkal.
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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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Közösségi krónika
2017. június 6-ig
Házasságot kötöttek
Martin Tkáč /Galgóc/
és Mgr. Denisa Rumanová /Diószeg/,
Marek Molčík /Diószeg/
és Lenka Borošová /Pata/,
Ing. Miloš Doktorík /Szenckirályfa/
és Silvia Borosová /Diószeg/,
Marek Smolko /Šindliar/
és Mgr. Kristína Tóthová /Diószeg/,
Lancz Rudolf /Diószeg/
és Deák Katalin /Vágfarkasd/,
Vojtech Rigo /Jóka/
és Tatiana Tavaliová /Diószeg/,
Peter Glofák /Kajal/
és Hegyi Milota /Diószeg/,
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Fehér Dóra

Városunkban sokan nem is hallottak a kedves és szerény zsidó származású tanítónőről, Fehér Dóráról. A magyar
alapiskolában tanított az 1954–1964-es
időszakban. Tíz éven keresztül az elsősökkel foglalkozott, és máig nagyon
szép emlékekkel gondolnak rá volt tanít-

Viliam Scsibrányi /Diószeg/
és Veronika Kačová /Pusztafödémes/,
Ján Kovářik /Diószeg/
és Katarína Kožiaková /Diószeg/
Miroslav Szalay /Diószeg/
és Eva Sarmanyová /Pozsony/
Újszülötteink
Čandal Dániel,
Juraj Zelman,
Peter Abrahám,
Dominik Horváth
Martin Horváth
Sofia Bujková
Sebastian Kuchta

ványai és kollégái is. Mindenki, aki kapcsolatba került vele, csakis pozitívan szólt
róla, kiemelve magas szintű szakmai tudását és erkölcsi magatartását.
1905. november 2-án született Dunaszerdahelyen, zsidó kereskedő családban. Iskoláit Dunaszerdahelyen végezte, majd tanulmányai befejezése után
egy ügyvédi irodában dolgozott. A 2.
világháború idején Izraelbe ment, a háborút követően azonban visszatért, és Pozsonyban, a Csemadok központjában dolgozott, mint titkárhelyettes, később iskolai
referens. A diószegi magyar alapiskolában
1954. január 1-jén kezdte meg munkáját.
Fehér Dóra (héber neve Deborah
Weisz) 1992. október 21-én hunyt el Dunaszerdahelyen, itt is temették el.
Lanz Roland
az Atid PT elnöke

Talamon Alfonz-díj
Május 19-én, Diószegen, a Talamon
Alfonz emlékesten Fellinger Károly vehette át a Simkó-díjat, Ilka vára című
könyvéért. A gyönyörűszép mesekönyv
Mátyusföldi és felső-csallóközi mesék,
mondák, anekdoták Fellinger Károly gyűjtéséből és feldolgozásában alcímmel látott
napvilágot a Vámbéry Polgári Társulás
kiadásában. A negyven mesét, negyven
mondát és tíz anekdotát tartalmazó kötetet Schall Eszter varázslatos, elbűvölő rajzaival illusztrálva vehetik kézbe a legfiatalabb olvasók. A díjazottat Bobory Zoltán, a Magyar Írószövetség tagja méltatta,
a díjazott könyv Tojástánc című meséjét
pedig Ollé Erik színművész olvasta fel.
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága

2013-ban alapította a Simkó Tibor-díjat,
melyet a legjobb gyermekirodalmi műnek ítéli oda a Társaság Választmánya.
(forrás: www.szmit.sk)
2006 óta először történt meg, hogy
a fiatalon elhunyt Talamon Alfonz tiszteletére elnevezett díj nem került átadásra. Hodossy Gyula, a SzMÍT elnöke
szerint a díjat még idén, egy későbbi
időpontban át szeretnék adni, ehhez
azonban módosítani kell az alapszabályzatot, hogy ne csak előző évben
kiadott könyveket lehessen díjazni.
-szm

Elhunytak
Jonáš Károly /53/ - 2017.2.26.
Chudý Ibolya /80/ - 2017.4.13.
Hanzel Zoltán /64/ - 2017.4.19.
Ruman Zoltán /66/ - 2017.4.22.
Sokol Piroska /86/ - 2017.4.22.
Alžbeta Hudáková /84/ - 2017.4.26.
Júlia Matejdesová /64/ - 2017.5.1.
Mgr. Franta Ottó /64/ - 2017.5.6.
Nagy Genovéva /86/ - 2017.6.11
Štefan Mikuš /98/ - 2017.6.12.
Volt lakosunk:
Jaroslav Zárecký /58/ - 2017.5.13.
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Az FK Slavoj Sládkovičovo

a Galántai JB 2016/2017-es idényének bajnoka
Foto: www.suzanphoto.sk
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A bicross versennyel kezdődtek
a gyermeknapi ünnepségek Diószegen
Május utolsó szombatján az
Auto Moto Klub Sládkovičovo,
a Matica slovenská Diószegi
Helyi Szervezete, a Fénix ifjúsági szervezet segítségével gyönyörű napsütéses időben rendezte meg a diószegi iskolákat
látogató gyerekek és fiatalok
részére a bicross versenyt.
A versenynek a Kuffner Károly Összevont Iskola adott otthont, amelynek területén a versenypályákat Boris Dömötör,
a motorkerékpár-versenyek szlovák bajnoka, valamint fia Patrik,

5 - 6 éves lányok:
1. hely Nikolka Maceková,
2. hely Simonka Červenková,
3. hely Danka Kramárová
7 - 9 éves fiúk:
1. hely Samko Olajec,
2. hely Matej Gál,
3. hely Sebastian Rigo
7 - 9 éves lányok:
1. hely Simona Dežiková,
2. hely Tamara Hrdlicová
10 - 12 fiúk:
1. hely Lukáš Vyhnalík,
2. hely Dionýz Daniel Szabo,
3. hely Martin Buday

Labdarúgótorna
a polgármester serlegéért
Vasárnap, 2017. április 30án az FK Slavoj Sládkovičovo
futballpályáján zajlott a polgármester serlegéért vívott labdarúgótorna. Az idei tornába
négy csapat nevezett be (Bekaert, Koam, Öregfiúk és Újhely), amelyek 6 mérkőzésen
mérték össze erejüket. Csak
az utolsó izgalmas mérkőzés

döntött a tornagyőztesről, aki
az Öregfiúk csapata lett. A 2.
és 3. helyről tizenegyes rúgások döntöttek. A 2. helyen
a Bekaert, a 3. helyen az Újhely, a 4. helyen pedig a Koam
csapata végzett. A torna legjobb góllövője Marián Nagy.
Szívből gratulálunk!
Zuzana Červenková

ifjúsági rövidtávfutó, jelölték ki.
A verseny négy kategóriájában az óvodásoktól az idősebb
tanulókig terjedő korosztály
vett részt. Sajnos az ifjúsági
kategóriába – 13–15 évesek
korosztálya – senki sem jelentkezett.
Az egyes kategóriák
győztesei:
5 - 6 éves fiúk:
1. hely David Szabo,
2. hely Samko Tagaj,
3. hely Danko Tagaj

A versenyben összesen 27-en
vettek részt szüleik és szurkolóik
kíséretében. A helyezettek arany-,
ezüst- és bronzérmet, valamint
frissítőt kaptak, amit a Matica slovenská HSz biztosított. Minden
résztvevő ingyen fagyit kapott
Melišková asszony büféjében.
A szervezők köszönik a Kuffner Károly Összevont Iskola
vezetésének, hogy helyet adott
a bicross verseny megrendezéséhez az iskola területén.
Arpád Dömötör

Égbolt-nyitás
A diószegi repülőtér május
1-jén az akrobatikus repülés, valamint a gyerekek szórakoztatását biztosító attrakciók színhelye
volt. A látogatók az Égbolt-nyitás során Besenyei Péter, az
akrobatikus repülés legendájának látványos akrobatikus bemutatóját, valamint Dušan Šamko, a légi akrobatika világbajnokság második helyezettjének
nehéz elemekből álló repülését
csodálhatták meg. Nem hiányzott az akrobatikus repülőgépek
és katonai technika bemutatása.
A látogatók Diószeg felett sétarepülésen is részt vehettek.

A gyerekek négykerekű motorokon motorozhattak, célbalőhettek, íjászkodhattak, lovagolhattak, kipróbálhatták az ugrálóvárat, részt vehettek az arcfestésen,
megnézhették a kisállatokat, és
még sok egyéb szórakozás várt
rájuk. A műsorban az mDance tánccsoport és az Ady Forro band lépett fel. A Templars
Slovakia PT, a TRANS-LET, a
PS Aviation, Diószeg város és
a szponzorok támogatásával egy
csodálatos május elsejei élményt
szerzett a látogatók ezreinek.
Zuzana Červenková
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Ki oltotta el a lámpát?
Vicces helyzetek, provokáló jelenetek, csókok és sajátos
humor a közkedvelt szlovák
színészek előadásában – mindez
együtt alaposan megdolgoztatta
azoknak a nézőknek a rekeszizmát, akik május 3-án eljöttek az
Inovatechbe, hogy megtekintsék
a Ki oltotta el a lámpát? című
komédiát. Ez a kiváló komédia
az utolsó pillanatig feszültségben tartotta a nézőket, miként
is végződik az a helyzet, ami-

kor a férj ugyanabban az időben viszi haza szeretőjét, mint
a felesége. Szerencsére Anna,
a szolgálólány megmenti a helyzetet, és így hozzájárul a katasztrófa elkerüléséhez, és minden
jól végződik. A Marta Sládečková, Zuzana Tlučková, Kristína
Svarinská, Ján Koleník és Braňo
Deák által nyújtott kiváló színészi előadás mindannyiunkban
felejthetetlen kulturális élményt
hagyott.

59 év után a Csárdáskirálynő újra Diószegen

2017. május 8-án láthatta
a közönség Kálmán Imre legtöbbet játszott nagyoperettjét,
a Csárdáskirálynőt a Pesti
Művész Színház előadásában.
Már az előadás meghirdetése
előtt tűzként terjedt a hír, hogy
ezt a darabot készül a DFCS
Diószegre
hozni.
Sajnos
ezzel a túlbuzgósággal, habár
tudjuk, hogy segíteni akartak,
de a szervezőknek néhány
kellemetlen percet szereztek.
Számonkérések hosszú sora
következett, és még semmi
pontos informácóval nem tudtunk szolgálni, hiszen az előadást mi még meg se hirdettük,
és a színházban is még csak
a próbafolyamat zajlott. Itt is
beigazolódott, hogy a mi kis
városunkban mindenki mindent hamarabb és jobban tud,
mint az valójában megtörténik.
Visszatérve
az
előadáshoz... A kezdeti nehézségek
ellenére a DFCS életében is
végül ez a műsor lett a legnagyobb siker, hiszen teltházas
előadás volt egy napon kétszer! Be kell vallanunk, hogy

nemcsak mi izgultunk, hanem
a színészek is. Mivel számukra is ez egy nagyon friss
munka, hiszen csak 3 nappal
a diószegi előadás előtt volt
a darab bemutatója Vácott.
A nagyérdemű közönség egy
csodálatos előadást láthatott
10 tagú élőzenekari kísérettel
és tánckarral. A főbb szerepeket olyan neves művészek játszották, mint: Faragó András,
aki a Budapesti Operettszínház
tagja, Egyházi Géza a Madách
Színházból, valamint Harsányi
Gábor (kétszeres Jászai-díjas
érdemes művész), Kalocsai
Zsuzsa (Jászai -díjas érdemes
művész, operettprimadonna),
Gyurity István (Argo, Kisváros, Szeress most!, Barátok
közt sorozatok szereplője),
Czető Roland (szinkroszínész), Tunyogi Bernadett
(eMeRTon - díjas énekesnő,
színésznő).
Bízunk benne, hogy aki eljött akár a délutáni, akár az esti
előadásra, nagy élménnyel lett
gazdagabb, hiszen a jól ismert
dallamokon kívül egy nagyon

mindenkinek az eddigi munkájáért! Nagy örömmel tölt el,
hogy olyan fiatalokkal vagyunk körülvéve, akik kérés nélkül, szabadidejüket feláldozva, bármikor jönnek és segítenek! Egy nagyon jó csapat jött
össze!
Találkozunk augusztus 31-

keze irányított, amikor a több
lehetséges dátum közül mi is
éppen a május 8-át választottuk!
Itt szeretnénk megköszönni Önöknek az eddigi bizalmat és támogatást! Szeretettel
várunk minden kedves érdeklődőt az őszi évadban is!
De előtte még vár ránk
a Nyárbúcsúztató, ami idén is
a már megszokott napon, au-

gusztus 31-én kerül megrendezésre. A fellépő zenekarokkal
való egyeztetések lassan lezárulnak, és reméljük, az idén is
az év (egyik) legnagyobb bulija vár a fiatalokra és a korábban
születettekre is! Hiszen, ahogy
már korábban megígértük, az
idei Nyárbúcsúztató a generációk találkozója jegyében fog
zajlani. 10-től 100 éves korig
minden korosztály számára
igyekeztünk előadót találni.
Végezetül engedjék meg,
hogy köszönetet mondjak

színvonalas produkciót láthatott.
Mivel néhány évtizeddel
ezelőtt, az 1950-es és 60-as
években a diószegi színjátszócsoport is bemutatta
a Csárdáskirálynő című operettet, úgy döntöttünk, hogy
összegyűjtünk néhány régi
fényképet, és megpróbálunk
egy kis kiállítással kedveskedni Önöknek. Az egyik megsárgult képen egy megfakult dátumot is találtunk, mégpedig
1958. május 8-át! Talán a sors

én!

A DFCS nevében
Srejner Attila
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Emlékünnepség a szlovákok Alföldről
való áttelepülésének 70. évfordulója alkalmából
2017. május 20-án, szombaton 260 áttelepült, vendég,
szimpatizáns és barát gyűlt
össze a diószegi Danubius
Főiskola épületében.
70 év telt el azóta, hogy
a szlovákok elhagyták magyarországi otthonukat, és elindultak a hosszú útra. Az út telve
volt várakozással, vágyakkal
és reménnyel. Igen, a remény fénye volt az, ami az
úton világított. Visszatérve
őseik hazájába, hitték, hogy
gyermekeik végre anyanyelvükön beszélhetnek anélkül,
hogy valaki figyelmeztetné
őket. Hitték, hogy gyermekeik

beülnek az iskolapadba, és
azt a szót, hogy szlovák, minden formájában ragozhatják.
Ide érkezvén azonban megállapították, hogy nem olyan
egyszerű minden. Sokaknak
hosszú évekbe tellett, mire
megszokták új otthonukat.
Az egész rendezvény a volt
pitvarosiakról, valamint az
Alföld más községeiből ideérkezőkről szólt. Nekik készült
ez az ünnepség, utódaiknak,
hogy egymásra találjanak.
Találkoztak itt a jelenlegi
és volt diószegiek, érkeztek
vendégek a járásból, a közeli községekből, de Nagyszombatból,
Érsekújvárból,
Modorból, Pozsonyból, Zólyomból, sőt Svájcból is.
Körünkben
üdvözölhettük
a galántai Matica slovenská
Ház, az Alföldről Áttelepült
Szlovákok
Egyesületének,
a város, az egyházak, társadalmi szervezetek képviselőit.
A hat legidősebb pitvarosinak,
akik elmúltak már 90 évesek,
emléklapot és virágot adtunk
át. Örülünk, hogy sikerült
ilyen szép rendezvényt szerveznünk, melyről kellemes

érzéssel távoztak az emberek.
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítettek az előkészületekben,
a kultúrműsor szereplőinek,
a Kesanka fúvószenekarnak.
Köszönjük Diószeg városának
a projekt által nyújtott anyagi
támogatást, a Danubius Főiskolának, fő támogatóinknak:
Mlyn Pohronský Ruskov,
Mraziarne Sládkovičovo, Ing.
Roman Belcák, Vavrík család,
Ing. Štefan Lauko, Ing. Igor
Blaho, és mindazoknak, akik
süteménnyel vagy egyéb frissítővel járultak hozzá az ünnepség méltó megrendezéséhez.
Az eseményről videofelvételt

Ing. B. Krnáč készített, a DVD
megrendelhető az MS HSz vezetőségi tagjainál.
Hetven év nagyon hosszú
idő, talán mindenki minden
rosszat elfelejtett. És ha az
emberekben maradt is egy kis
keserűség, tisztítsák meg lelküket, mert az ünnepi asztalhoz másként nem illik odaülni.
Legyen szívükben békesség
és szeretet, fogadják örömmel
mindazt a szépet, amit a városunkban élő őslakosok, és
a világ különböző szegleteiből
„idetelepültek“
együttélése
nyújthat.
A MS HSz nevében:
Zuzana Zelinková

A Csemadok rendezvényeiről
2017. május 23-án az Ifjú
Szivek Táncszínház előadására került sor az Inovatech
nagytermében. A Csemadok
HSz-nek és a Berkenye Kulturális Egyesületnek köszönhetően a Határontúli Magyar
Nemzeti Tánc című produkció
bemutatóját láthatta a közönség. A szervezők számára nagy
öröm volt látni, hogy a nagyterem megtelt, hiszen ez azt jelenti, hogy van helye a folklórnak is életünkben. Nagy öröm
a diószegiek számára, hogy

a műsorban a diószegi Új Hajtás volt táncosait is láthattuk –
Botló Gergelyt és Botló Ákost,
akik ma hivatásos táncosként
erősítik e jeles táncszínház
sorait. A csodálatos előadás
a régi korok verbunkjait ismertette meg velünk, illetve képet
kaptunk az egykori verbunkos
hagyományokról.
A helyi szervezet következő rendezvénye a Pongrácz
Zoltán 105. születésnapja alkalmából megrendezett ünnepi
megemlékezés volt. A zene-

szerzőre, karmesterre és pedagógusra az emlékezők az
emlékműnél lévő iskola falán
elhelyezett táblánál gyűltek
össze, ahol Szabó Antal méltató szavait követően elhelyezték az emlékezés koszorúit,
majd a párkányi Stilla Pectus
énekkar előadásában egy kórusművet hallgathattak meg.
Ezt követően a zeneszerző tiszteletére ünnepi hangverseny
volt az Inovatech nagytermé-

ben. A hangverseny kezdetén
Szabó Antal ünnepi beszéde
hangzott el, majd a jelenlévők
megtekinthették a Pongrácz
Zoltán 90. születésnapja alkalmából a magyar televízióban
sugárzott portréfilm egy kis
részletét. Ezután a már említett párkányi Stilla Pectus női
kar, és a komáromi Selye János
Egyetem női karának hangversenye következett.
Szabó Mária
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Látogatás a gyűjtőudvarban
A diószegi technikai szolgáltató az óvodások és az alapiskolások részére május 30-án
tanulmányi kirándulást szervezett a gyűjtőudvarba, ahol megmutatták nekik, mi a hulladék,
miért és hogyan kell azt osztályozni. A gyerekek megismerkedtek a hulladék-feldolgozás
egyes szakaszaival – a gyűjtéstől kezdődően, az osztályozáson
keresztül, a hulladék kezeléséig,
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Flóra & Schloss Hof

illetve annak a további feldolgozásra való előkészítéséig.
A gyerekek kipróbálhatták,
milyen a kukások, traktorosok,
és kotrógépkezelők munkája,
beülhettek az autó kabinjába is.
A tanulmányi kirándulás végén
kapott kis csomagok és dzsúsz
már csak a rendezvény kicsúcsosodását jelentették.
Zuzana Červenková

Komposztálók
A diószegi technikai szolgáltató értesíti a lakosokat,
hogy a biohulladék tárolására
szolgáló komposztálók átvehetők (ingyen) a technikai
szolgáltató - Dalloš lakótelep,
1189 szám alatti székhelyén,
munkanapokon 7.00 órától
15.30 óráig.

Azok a lakosok, akik nem
igényelnek
komposztálót,
becsületbeli nyilatkozat írnak
alá arról, hogy már van komposztálójuk, illetve a háztartásban képződő biológiailag
lebomló hulladékot maguk
szállítják el a hulladékgyűjtő
udvarra.

2017. május 6-án a diószegi kiskertészek a járás többi
helyi szervezetével közösen
ellátogattak a pozsonyi Flóra kiállításra. A háromnegyed
kilenctől délután egy óráig
tartó időintrevallumban a kiállítás összes standját megtekintettük. El kell, hogy mondjam,
volt mit nézni – a szebbnél
szebb virágokat, fákat, a paprika- és paradicsompalántákat, egy szóval a kertészek és
a természet szerelmesei számára mindez szemet gyönyörködtető volt. Természetesen
a kiállított kínálatból vásárolni is lehetett, amit sokan ki
is használtak. Frissítő is volt
bőven, különböző finomságokat lehetett megkóstolni, így
mindenki talált kedvére valót.
Egy órakor aztán elindul-

tunk másik úticélunk felé, ami
az ausztriai Schloss Hof volt.
Véletlen egybeesés, hogy 300
évvel ezelőtt született Mária
Terézia, aki ezt a várkastélyt
1755-ben ajándékba kapta.
Felújítását követően a Habsburgok nyári rezidenciájaként
szolgált. A vár megtekintését
senki sem bánta meg, a gyönyörű helyiségek, a várudvar,
de leginkább a vár kertje varázsolt el színes virágaival,
amelyek csodálatos mozaikot
alkottak. A látogatást öt órakor
fejeztük be, majd elindultunk
hazafelé, és kicsit fáradtan, de
egy kellemesen eltöltött nap
érzésével háromnegyed hétkor
szerencsésen megérkeztünk
haza.
Németh Ján
a Kiskertészek Hsz elnöke

Ünnepség a győzelem napján
Május 9-én, 10 órakor
a diószegi régi kultúrház előtti
téren jöttek össze a város lakói
és az alapiskolák tanulói, hogy
a második világháború befejezésére emlékezzenek. A megemlékezésen részt vett Szabó Antal
polgármester, és Jozef Jánsky, az
Antifasiszta Harcosok Szövetsé-

ge Területi Választmányának
elnöke.
A megemlékezés nem a
hagyományok szerint, a Szlovák Köztársaság himnuszával
kezdődött, a bevezetőben azonban az ünnepi szavalatok, amelyeket a szlovák és magyar tanítási nyelvű alapiskolák tanulói

adtak elő, emelték az esemény
nagyságát..
Takács Attila önkormányzati
képviselő köszöntötte a megjelenteket, és felkérte városunk
polgármesterét, hogy mondja el
ünnepi beszédét. A polgármester
beszéde nagyon megalapozott és
tanulságos volt, főleg iskoláink
tanulói számára. Rámutatott
arra, hogy az ilyen megemlékezések által tudjuk elképzelni
az egyes nemzetek harcosainak
szenvedéseit és hősi tetteit, melyeket Európa fasizmus alóli
felszabadításáért tettek az 1941–
1945-ös háborús időszakban.
Felszólította a jelenlévőket arra,
hogy sose feledkezzenek el
a győzelem napjáról.
A fronton és a koncentrációs
táborokban elhunytak számáról

Jozef Jánsky beszélt. Hangsúlyozta, hogy a második világháború befejezése óta Európa 72
éve békében él. Beszéde végén
a város minden lakójának elégedett, békében élt életet kívánt.
Az
ünnepi
beszédeket
követően az elesett hősök indulójának kíséretében a város
polgármestere, a SzKP VSz,
a Nemzeti Koalíció városi klubja, valamint a Kuffner Károly
Összevont Iskola képviselői
elhelyezték a megemlékezés
koszorúit.
Ezt követően Takács Attila
képviselő megköszönte mindenkinek a részvételt, külön
köszönetet mondott Szabó Antal
polgármesternek és Jozef Jánskynak.
Arpád Dömötör
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Iskolakrónika...

ezt a rendhagyó történelem
órát.
• Május 13-án Diócska bábcsoportunk a Kosúton rendezett táncházban vendégszerepelt. Kis bábosaink nagyon
élvezték az ott eltöltött napot.
• Május
18-án
iskolánk
apraja-nagyja a legkedvesebb

tők jutalomként a Vinceerdei
fürdőn lazíthatnak.
• Április 26-án és május
2-án a 9. osztály tanulói,
a BRUSHER projekt keretén
belül, egy előadás résztvevői
voltak, ahol a fogápolás és
a helyes fogtisztítás volt
a központi téma.

• Május 9-én a Felszabadulás
napja alkalmából rendezett
koszorúzás résztvevői voltunk, Varga Lara verssel tisztelgett a hősi halottak emléke
előtt.
• Május 10-én az alapiskola 7.,
8. és 9. osztályos tanulói Szeredben jártak a Holokauszt
Múzeumban. Tartalmas előadást hallottak „Gyermekek
a holokauszt idején“ címmel,
és idegenvezetés kíséretében
megtekintették a kiállítást.
Köszönet illeti Lanz Roland
urat, aki anyagilag támogatta

• Április 5-én a 9. osztály az
Országos Tesztelés résztvevője volt, magyar nyelvből,
matematikából és szlovák
nyelvből.
• Április 6-án és 7-én megtörtént a beíratkozás az AI első
osztályába
• Április 24-én és 25-én
megtartottuk a hagyományos
tavaszi papírgyűjtést, amit
pozitívan értékeltünk. A befolyt pénzösszegből a gyűjtők
tanszercsomagban részesülnek a következő tanévben,
illetve a legtöbb papírt gyűj-

• Április 30-án májusfa állításon voltunk, óvodásaink
egy kedves műsorral léptek a
nagyközönség elé.
• Május 5-én a Főiskola éttermében köszöntöttük az édesanyákat, Román Mishel dallal,
a 2. osztály tanulói pedig verses-dalos összeállítással kedveskedtek a jelenlevőknek.

A Petőfi Sándor AI és Óvoda újra jelentkezik egy rövid
összefoglalóval, hogy tudósítson az elmúlt időszak tevékenységeiről....
• Április 4-én a Felszabadulás-napi futás résztvevői
voltunk, ahol tanulóink Slíž
Adrián és Grunza Alexandra
állhattak a dobogóra.

ünnep alkalmából köszöntötte dalokkal, versekkel, táncokkal, jelenetekkel, bábjátékkal, zongora- és gitárjátékkal az édesanyákat,
nagymamákat az Inovatech
épületében.
• Május 19-én Diócska bábcsoportunk a Duna Menti
Tavasz járási fordulóján vett
részt, a Kisgömböc c. bábjátékkal lépett a nagyérdemű
elé. A zsűri pozitívan értékelte bábosainkat, akik tovább
jutottak a dunaszerdahelyi
döntőbe.
• Május 19-én a Talamon
Alfonz Díjátadón megemlékeztünk városunk szülöttéről.
• Május 23-án óvodásaink és

iskolásaink szüleikkel együtt
Ausztriába, Neusiedl am Seebe látogattak a Familyparkba,
ahol reggeltől késő délutánig
szórakozhattak, kipróbálva
a vidámpark összes körhintáját és attrakcióját.
• Május 25-én az Antonius központban az 5. és 7. osztály tanulói köszöntötték az édesanyákat versekkel és dalokkal.
A hálás közönség tapssal és
egy kis figyelmességgel jutalmazta a fellépőket.
• Május 31-én legfiatalabb bábosaink újra remekeltek, de
már a Duna Menti Tavasz
országos fordulóján, ahol
bronzsávos minősítést kaptak.
Mgr. Balogh Katalin

Önkéntesen a tiszta városunkért!
Kedves városukat szerető
diószegiek, kedves környezetbarátok!
Az ember hangulatát és mindennapjait nagyban befolyásolja
a környezete, annak a tisztasága.
Iskolánk, az előző évekhez ha-

sonlóan, a Föld napja tiszteletére 2017. április 25-én, immár
hetedszer, hulladékgyűjtési akciót szervezett a városunkon
belül.
E fontos és nemes cél érdekében segítő kezet nyújtott nekünk városunk technikai szolgáltatója és a Bekaert
üzem. Támogatásukat ezúton is
köszönjük.
Ezzel a „jó cselekedettel”
saját és mások érdekeit, kényelmét, jólétét vagy csak jó a közérzetét akartuk szolgálni.
A rendezvény célja a környezettudatosság növelése, a
szemléletformálás és a természeti értékeink közös védelme.

Az, hogy soha ne szemeteljünk, próbáljuk meg a lehetőségeinkhez mérten szelektíven
gyűjteni a hulladékot, illetve
kizárólag az arra kijelölt helyen
dohányozzunk, hozzátartozik
az alapfokú kulturáltsághoz.

Bevallom őszintén, hogy
soha nem értettem azokat, akik
a házuk táját gyönyörű rendben
tartják, de az, ami a kapujukon
kívül van, már nem érdekli őket.
Az
ilyen
lakosoknak
megköszönnénk, ha követnék a
példánkat.
Rengeteg módja van annak,
hogy mások napját és életét
megszépítsd, nem kell hozzá
sem vagyon, sem különösebb
képzelőerő.
Önök mit tesznek azért,
hogy a környezetükben élők jobban érezzék magukat?
Mgr. Halás Mária,
igazgatónő
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vízbe ugrást álló és ülő helyzetből, az úszó segédeszközök
használatát, és vízi környezetben történő mozgás alapelemeit. A gyakorlottabb úszók
technikájuk tökéletesítésével
foglalkoztak hivatásos edzők
vezetése alatt. Ügyes úszóink
a kiképzés végén „vizes bizonyítványt“ kaptak.
Május 5-én az Összevont
Iskola alkalmazottai Ivančicébe látogattak. Megtekintették
a T. G. Masaryk AI-t, részt vettek a nyitott órákon, és megnézték a tanulók által előadott
műsort is. A találkozó részét
képezte a két intézmény alkalmazottainak közös találkozója,
ami a tapasztalatcsere jegyében zajlott. Reméljük, hogy az
iskolák közötti együttműködés
tovább folytatódik, és még sok
közös találkozó vár ránk.
Május második vasárnapja minden évben a szeretett
anyukáké. Ez egy alkalom,
amikor elmondhatjuk, mennyire szeretjük őket, mit jelentenek számunkra, és kifejezhetjük hálánkat mindazért,
amit értünk tettek. A dalokból,
versekből és táncokból font
köszönömöt 2017. május 14én mondtuk el az édesanyáknak, nagymamáknak az Inovatechben.
Kuffneri könyvtárunkban
2017. május 31-én második
alkalommal hallhattuk azoknak az olvasóknak a hangját,
akik Grellová tanítónő vezetése alatt bekapcsolódtak az
Olvassunk 2017 projektbe. Az
olvasói maraton hat órán át tartott. Ebben az évben Ladislav
Hrubý könyvét olvasták fel.
A maratonon az alsó és felső
tagozat 78 tanulója vett részt.
A cél az volt, hogy minél több
gyerek kapcsolódjon be Szlovákia szerte az olvasásba, il-

letve hogy motiváljuk a gyerekeket az olvasásra, képzeletük
fejlesztésére és a könyvtárak
rendszeres látogatására.
Az Összevont Iskola a Saving céggel közösen a tornaterem mellett egy fitparkot épített ki, ami 7 fitness gépből áll.
Egyúttal felhívjuk a figyelmet
arra, hogy a fitparkba csak 18
évvel idősebb személy kíséretében lehet belépni, és a fitpark
működési rendje érvényes az
itt sportolókra.
Június 1-je a kis és nagy
gyerekek napja. Minden gyerek örömmel várja ezt a mágikus, játékkal, szórakozással és
meglepetéssel teli napot. Ebben
az évben is a gyerekek részére
vidám,szórakoztató és versenyekkel teli délelőttöt szerveztünk. Az alsó tagozatosok
a Relax ökoparkban töltöttek el
egy kellemes délelőttöt, a felső
tagozatosokat versenyekkel és
különböző aktivitásokkal teli
színes program várta. Jutalmul
nemcsak édességet kaptak, de
sok szép és hasznos dolgot is.
Nagy köszönet illeti a tanítókat,
szülőket és iskolabarátokat,
akik hozzájárultak ahhoz, hogy
a tanulóknak egy kellemes, jó
hangulatban és vidáman eltöltött napban legyen részük.
Június 2-án került sor a 2.
Dudvág-menti sportjátékokra.
A Diószegi Kuffner Károly AI,
a vízkeleti, a nagyfödémesi,
valamint a galántai G. Dusík
alapiskola atlétikai versenyszámokban,
labdarúgásban,
kiütősdiben és floorballban
mérte össze erejét. A győztesek
érmeket, kupákat és okleveleket kaptak. Ezúton köszönjük
a Nagyszombati Kerületi Önkormányzatnak az anyagi támogatást, Diószeg városának
pedig a résztvevőknek biztosított frissítőt.

A járási és kerületi versenyeken elért sikereinkről
2017. május 17-én rendezték meg a szudoku verseny
járási fordulóját, ahol a 3. osztályos Nellka Józsová a szép 2.
helyen végzett.

2017. május 29-én a 8.
évfolyam tanulói a járási egészségügyi versenyen vettek részt,
melyet minden évben a Szlovák Vöröskereszt szervez.
Ezen a közkedvelt versenyen
nemcsak a Vöröskeresztről
és a véradásról szóló ismereteikről adtak számot, de a
gyakorlatban is kipróbálták
a különböző sebesülések ese-

DÉ 2017/3
tén adott elsősegélynyújtást.
Vanda Horváthová, Viktória
Kunová, Vivienn Kyselová,
Darina Olléová, Diana Pavlovičová és Vivien Šebőková
az erős mezőnyben a 3. helyen
végzett.

Nagy sikert ért el tanulónk,
Richard Rigo, aki az Iskolai
Atlétikai Bajnokság járási versenyén súlylökésben a szép
első helyen végzett. Sikeresen
szerepelt a kerületi versenyen
is, ahol a 3. lett. Natália Káčová
krikettlabda-dobásban
a járási versenyen a 3. lett.
A győzteseknek gratulálunk, és további sok sikert kívánunk.
a Kuffner K. AI vezetése

Óvodások irodalmi seregszemléje

Május 24-én zajlott az óvodások irodalmi seregszemléje,
melyen az Építő, a Fučík utcai,
illetve a Petőfi Sándor MTNy
AI és Óvoda óvodásainak,
valamint a kismácsédi óvodások előadásában szavalatok
és prózai művek hangzottak
el. Tehetségüket a következők
mutatták be: Matúško Machan,
Leila Zamrawe, Krommer

Ádám, Dominika Mraková,
Jurko Bališ, Larka Nagy, Matúško Cuprák, Laura Kenyeresová, Sofinka Budinská, Viki
Hanáková, Nelka Remeňová,
Mirka Dórová és Oskar Kovács. A seregszemle végén az
Építő utcai óvodások előadása
örvendeztette meg a jelenlévőket.
Zuzana Červenková
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Az Összevont Iskola életéből
Óvodák
Közeledik a tanév vége,
és mi ismét elbúcsúzunk
azoktól az óvodásoktól, akik
a 2016/2017-es tanévben intézményeinket
képviselték
a különböző versenyeken,
labdarúgásban vagy vers- és
prózamondásban, népi vagy
modern tánccal... Nagyon sok
verseny volt, de legalább a legjelentősebbeket említsük meg.
Mint minden évben, az idén is
elküldtük a rajzokat az óvodák
részére kiírt különböző versenyekre (Agentúra pre vzdelávanie a vedu, Pramienok, Svet
okolo nás, Žitnoostrovské pastelky, Ochranárik, Zlatý drak,
Príroda okolo nás). Az Építő
utcai óvodát a következők képviselték: Lenka Csanakyová,
Viktória Hanáková, Laurika
Kenyeresová és Oskarko Kovács. A Fučík utcai óvodából
a következők voltak: Larka
Nagy, Emmka Kramárová,
Simonka Krajčírová, Adelka Gašparíková, Andrejko
Lóvczi, Dávid Szabó, Maxim
Kadaš, Jakub Gál, Lukáško
Matejdes, Lea Blahútová, Larka Rumanová, Sofinka Budinská, Natálka Benkovská, Simonka Červenková és Mirka
Dórová.
Az Aranysárkány 2017
nemzetközi rajzverseny győztese a Fučík utcai óvodát látogató Lukáško Matejdes. Az
Ochranárik versenye győztesei szintén a Fučík utca óvoda
óvodásai, Lukáško Matejdes és
Simonka Krajčírová.
A Filharmonikus óvoda
projekt keretén belül az Építő
és Fučík utcai óvoda iskolaelőkészítős csoportja két alkalommal a pozsonyi Szlovák
Filharmóniában járt. A gyerekek a koruknak megfelelő formában ismerkedtek a komolyzenével és a koncertteremmel.

Lehetőségük nyílt arra, hogy
betekintsenek a csodálatos
Vigadó történelmi épületének
színfalai mögé, meghallgassák a körülöttünk hallható
hangokat hangszerek nélkül,
a gyermekjátékok által.
A galántai TERKAR közlekedési pályáján az Építő és
a Fučík utcai óvoda iskolaelőkészítősei a közlekedési
szabályokból szerzett ismereteiket ismételték át nemcsak
elméletben, de gyakorlatban
is – kerékpáron vagy rolleren.
A már elsajátított ismereteket felhasználva oldották meg
a valósághű közlekedési helyzeteket a körforgalomban,
a közlekedési lámpáknál és
a vasúti átjárón.
A Nyitrán megrendezett
Peter Sagan gyermek kerékpárversenyen a korosztályában
Danielka Kramárová a 31 versenyző közül a 4. helyen végzett. Szívből gratulálunk.
Nagy dicséret és csodálat
illeti műsorvezetőinket, akik
az Anyák napja alkalmából
megtartott műsorban szerepeltek. Ők a következők: a Fučík
utcai óvodából Matúško Nagy
és Sofinka Budinská, az Építő
utcai óvodából pedig Laurika
Kenyeresová és Jurko Bališ.
Az egész tanév folyamán
a két óvoda iskolaelőkészítőseinek lehetősége nyílt arra,
hogy játékos formában elsajátítsa az angol nyelv alapjait,
ehhez segítséget Andrea Lovászová és Tatiana Antalová
tanítónőktől kaptak. Az iskolaelőkészítősök
elsajátították a számítógép- használat
alapjait, megismerkedtek a
táblagép használatával, amit
kihasználhatnak az egyéb érdekes oktatási foglalkozásoknál,
mindezt a Silvia Maneková vezette számítógépes szakkörön.
Ez a tanév színes volt, tele
foglalkozásokkal, színházzal
és játékos tevékenységgel, melyet a gyerekek részére készítettünk. Többet a https://zsmssladkovicovo.edupage.org/
honlapon tudhatnak meg. Végezetül már csak jó egészséget,

szép, balesetmentes nyarat,
sok nyári élményt, szép óvodai
emlékeket kívánunk. Szeptemberben pedig egy jó kezdőlépést a „nagy“ iskolában. Az
ügyes gyerekeknek gratulálunk, és sok sikert kívánunk

a további versenyekhez. Az
iskolaelőkészítősöknek soksok erőt kívánunk az elsősökre
háruló feladatok teljesítéséhez!
PaedDr. Aneta Mikešová

Kuffner K. AI

a gyerekeket összhangban élni
ezzel a csodálatos bolygóval.
A testnevelés órán a tanítók a tanulókat a különböző
tevékenységek által mozgásra ösztönzik. Ez alkalommal
a gyerek zumbázhattak, amit
Zoltán Farkaš mutatott be nekik, a 6. osztályosok pedig görkorcsolyám és kerékpáron mutathatták be ügyességüket.
Ebben az évben is a 3.
évfolyam részére úszótanfolyamot szerveztünk. Az
úszás az egyik legalkalmasabb
formája a mozgásnak, jelentősége nemcsak a növésben és
fejlődésben van, de a testi,
lelki és szociális fejlesztésben
is. A tanfolyam során a gyerekek megtanulták a medencéhez való alkalmazkodást, a víz
alatti és feletti tájékozódást,
a háton és hason való lebegő
mozgást, a vízbe való kilégzést, alámerülést és vadászatot,

A tanulók az egyes állomásokat érintve ismerték meg
a természetet, a növények világába csöppentek, mikroszkóp alatt vizsgálták a világot,
fát képeztek kézlenyomatból,
vagy elkészítették dugókból
az osztály kabaláját, megtanulták, hogyan kell a természetben viselkedni zivatar
idején, megismerték a veszélyeztetett állatokat, és szalvéta
technikával köveket díszítettek. A felső tagozat tanulói,
akik a földrajz szakkört és az
Einstein Junior szakkört látogatják, tanítójukkal, Mariana
Kramárovával és Marek Bolechhel együtt az alsó tagozatos
tanulók részére egy jelentet
gyakoroltak be, ahol állatokat
játszva tanították meg a gyerekeket, hogyan gondoskodjanak
környezetük tisztaságáról, és
hogy ne szennyezzék az erdőt
szeméttel. A környezetvédelmi

nevelésen elsajátított ismereteiket egy versenyen mérték
fel. A nap minden tevékenysége arra irányult, hogy közelebb hozza a gyerekekhez azt
a gondolatot, hogy a természet
és a környezet védelme feltétele a bolygónk megóvásának,
valamint, hogy megtanítsa

Április 22. az a nap, amelyen már csaknem negyven éve
mindenütt a világon a Föld Napját ünnepeljük. Ebből az alkalomból iskolánk pedagógusai
a tanulók számára különböző,
a környezetvédelemmel kapcsolatos foglalkozásokat szerveztek.
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Tájékoztató a Diószegi Városi Önkormányzat
2017. május 17-én megtartott 22. üléséről
A Diószegi Városi Önkormányzat 22. ülését Szabó Antal polgármester nyitotta meg
és vezette le. A város polgármestere köszöntötte a megjelenteket, és megállapította,
hogy a VÖ határozatképes.
A VÖ képviselői szavazással
döntöttek az ülés napirendjének módosításáról, és a 6. pontot – a 72/2010 sz., a Diószeg
Város területrendezési tervezetéről szóló ÁÉR 2/2017-es
sz. Kiegészítése, a 2/2016 sz.
Változások és kiegészítések –
a tárgyalásból kihagyták.
Képviselői interpellációk:
Katona képviselőasszony
afelől érdeklődött, mikor kerül
sor a Kodály utca útburkolatának felújítására. A polgármester elmondta, hogy a város rendelkezik a felújításhoz
szükséges pénzzel, májusban
kiírták a kivitelező kiválasztására a versenyt. A munkákat
augusztusban lehetne elkezdeni és kb.1 hónapig tartanának.
Hrdlica képviselő a Fučík
és Iskola utcát (a Grand panziónál) összekötő út ügyében
interpellált. A polgármester
válaszában elmondta, hogy
átellenőrizteti a valós állapotot
és biztosítva lesz a javítás.
A képviselők tudomásul vették:
• a 20. és 21. rendkívüli önkormányzati ülés határozatainak
teljesítéséről szóló jelentést,
• a város főellenőrének állásfoglalását a 2016-os évi zárszámadásról,
• a város költségvetéséből
nyújtott anyagi eszközökkel
való törvényes gazdálkodásról szóló jelentést:
Diócska, Diószeg, Hahota, Dióhéj és a MS HSz
mellett működő irodalmi
színpad,
• a Diószeg város által a Hahota, Dióhéj, MS HSz mellett
működő irodalmi színpad,
a Diócska és a Diószeg
csoportoknak nyújtott támogatások ellenőrzéséről szóló
jelentést,
• Zdenko Móres visszahívását
a Poliklinika non profit szervezet éléről 2017. június 30-i
dátummal.

A képviselők jóváhagyták:
• Diószeg város 2016-os évi
zárszámadását, az egész éves
gazdálkodást fenntartások
nélkül, és a 2016-os költségvetési gazdálkodásból maradt fölösleg felhasználását
a tartalékalap képzésére,
• a 79/2012 sz., a helyi adókról
szóló ÁÉR 2/2017-es sz.
Kiegészítését,
• A
város
főellenőrének
a 2017-es év II. félévére szóló munkatervét,
• Diószeg város költségvetésének 2. sz. módosítását,
• a Poliklinika non profit
szervezet
csődgondokává Viera Frantovát,
• telek
eladását
Kristína
D. és Marcel M. részére,
• a VÖ 393/MZ-2005 sz.
határozata és az ingatlan
anyagi rendezéséről szóló
szerződés alapján az összeg
utánfizetését Mária N.-nek,
• a Diószegi Technikai Szolgáltató igazgatójának, ifj,
Viliam Brunnernek a 2016os évre szóló éves jutalmát,
• Diószeg város nem visszatérítendő anyagi támogatásra benyújtott kérelmét
a „Szaktantermek létrehozása az Összevont Iskolában, Diószeg, Iskola utca
1087” elnevezésű projektre,
• A Diószegi Technikai Szolgáltató Kft., kereskedelmi
társaság - Diószeg, Dalloš J.
1189, 925 21 Diószeg“ (Technické služby Sládkovičovo,
spol. s.r.o., J. Dalloša 1189,
925 21 Sládkovičovo) Alapítólevelét és az 1. sz. Kiegészítését. A társaság egyedüli
alapítója Diószeg városa.
A képviselők nem hagyták
jóvá:
• Ivan B. kérelmét a város
tulajdonában
lévő
telek
megvásárlására
• a városi képviselőtestület
megtárgyalta a PONVAGLI
PT-nak a meg nem kapott
támogatással
kapcsolatos
panasza
felülvizsgálatának eredményét, melyet
a közérdek-védelmi bizottság terjesztett elő, és nem
döntött arról, hogy a panasz
megalapozott
volt-e.

Vita:
• Brunner Vilmos képviselő
elmondta, hogy a háztartási
hulladékra irányuló ellenőrzést végeztek a városban,
és megállapították, hogy
sok háztartásban nem osztályozzák a hulladékot. A hulladék begyűjtésének és likvidálásának költségei emelkednek, az osztályozásból
származó bevétel pedig
alaposan csökkent. Az eddigi személyenkénti 18 euró
hulladékelszállítási költség
nem fedi a feltétlenül szükséges költségeket a hulladék
begyűjtésére és likvidálására, és ezért a jövő évben
emelni kell az illetéket.
• A város polgármestere elmondta, hogy az osztályozás kb. 30 %-kal csökkent,
a kukák tele vannak olyan
hulladékkal, ami nem oda
való, és a város szélén szaporodnak az illegális lerakatok. Elmondta még, hogy
azonnal utasítja a városi

rendőrséget, hogy növelje az
ellenőrzések számát, és sor
kerül az ÁÉR megszegéséért kiszabott büntetésekre is.
• Hrdlica Kálmán képviselő
afelől érdeklődött, mikor
kapnak a háztartások komposztálókat. A polgármester
elmondta, hogy 500 komposztálót biztosítottak be.
A lakosok ezeket térítésmentesen kapják majd bérbe,
átvételükről és annak feltételéről bővebb információkat
a Diószegi életben, illetve
a város honlapján kapnak.
Befejezés
A
napirendi
pontok
megtárgyalását követően a
polgármester megköszönte a
jelenlévőknek az ülésen való
részvételt, és berekesztette a
képviselőtestület ülését.
Mgr. Katarína Štefunková,
a Diószegi VH hivatalvezetője

150 éve alapították
a diószegi cukorgyárat
1867. október 23-án alapították a diószegi cukorgyárat.
A „Dioszegher Zuckerfabrik
von Kuffner& Gutmann,
Wien” alapítója két testvér Jacob Kuffner (Károly apja)
és Hermann Hirsch Edler von
Kuffner, azok unokatestvére
- Ignat Edler von Kuffner,
illetve a Gutmann testvérek
- Wilhelm Wolf Isaak Ritter
von Gutmann és David Gutmann, a Gebrüder Gutmann
Wien bankház tulajdonosai
voltak.
A diószegi cukorgyár rendkívül tőkeerős vállalat volt az
akkor ismert legmodernebb
technológiai felszereléssel. A
Budapest - Bécs vasútvonal
biztosította számára a megfelelő logisztikai hátteret. Volt
időszak, amikor 18 000 alkalmazottja volt, és rendkívül
nagy hatással volt városunk
fejlődésére. Az emberről,
aki a legnagyobb mértékben
járult hozzá ahhoz, hogy a
cukorgyár az legyen, amivé
lett, könyv készült, Eva Su-

dová szerkesztésével. A „Karl
Kuffner de Dioszegh báró és
a diószegi cukorgyár” címet
viselő könyv szerzői Pokreis
Hildegarda, Vadkerty Katalin,
Juraj Pekarovič, Varga Ágota,
Ľudovít Hallon. A cukorgyár
működéséről megjelent könyv
címe „Kuffneri Gazdasági
Komplexum”, szerzői Buday
Péter, Monika Chalmovská,
Eva Sudová, Petra Kalová,
Naďa Kirinovičová, Alžbeta
Rössnerová, Robert Sekula,
Talamon Lórant és Jana Váňová.
A diószegi cukorgyár
1867-től 2000-ig működött.
134 év alatt olyan értékeket teremtett, melyekre méltón volt
büszke a település minden lakosa. A mi kötelességünk,
hogy tisztelettel adózzunk a
múltnak, ezért ősszel, a cukorgyár megalakulásának 150.
évfordulóján,
emlékünnepséget tartunk, „Édes napok”
címmel.
Szabó Antal, polgármester
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20 éves a DKN

Az embernek szüksége van az ünnepekre. Szüksége van jeles napokra,
amikor a szokásoktól eltérően cselekszik. Ünnepi ruhát ölt, finom ételeket készít és barátai, hozzátartozói
körében ünnepel. Az ünnep összetartó
erő, és fontos a közösségek működése
szempontjából. A közös ünneplés erősíti az emberi kapcsolatokat, az ünnepségnek kultúrája és hagyománya van.
A vallási ünnepeket azok is megülik,
akik már rég nem vallásosak. Az elmúlt rezsim május 1-jén az utcákra
kényszerített bennünket – felvonultunk, ami akkor nem tetszett, ma
már szinte hiányzik. A faluknak és
városoknak is megvannak a maguk
ünnepei. Az egyik múlóban lévő ünnepünk a helyi templom búcsúja.
Hagyományai vannak a falunapoknak,
és nincs ez másképp Diószegen sem.
A mi ünnepünk a Diószegi Kulturális
Napok, amit hagyományosan június
utolsó hétvégéjén tartunk. Ekkor fogadjuk a testvértelepüléseink Csorvás
(Magyarország) és Ivančice (Morvaország) képviselőit is.
Amikor születésünk kerek évfordulóját ünnepeljük (például az ötvenest), akkor kicsit másképp ünneplünk, mint egyébként. Akkor életünk
sorsfordító pillanataira emlékezünk, és
nincs ez másképpen most sem, amikor
a Diószegi Kulturális Napok kezdetének 20. évfordulóját ünnepeljük. Az

elmúlt 20 évben a kulturális napokon
sok ismert szlovák, cseh és magyar
előadóművész lépett fel Diószegen.
Az ismert művészek mellett örömmel
néztük testvértelepüléseink és a helyi
kulturális csoportok fellépőit is. Az
ünnepség helyszíne az elmúlt időszak
alatt többször is változott. Eddig négy
helyszínen - a tűzoltószertár és a régi
kultúrház közötti téren, a Dalloš lakótelepen, az FK Slavoj épülete előtti
téren, és mostanában az Inovatech
inkubátorház előtti téren zajlottak az
előadások. A mostani helyszín a legalkalmasabb a kulturális napok szervezésére.
A kulturális napokon hagyományosan fellépnek a helyi óvodák és iskolák tanulói, a helyi kulturális csoportok tagjai, és néha szemtanúi voltunk
a testvértelepülések fellépésének is
(Csorvás Város Fúvószenekara és Majorette csoportja). A kulturális napok
kísérőrendezvényei a halászléfőző
verseny és a Legjobb diós kalács címért folyó verseny. Volt időszak, amikor a diószegi napok időpontjában
aratóversenyt is szerveztünk. Lovasfogaton érkező, népviseletbe öltözött
aratók mutatták meg nekünk szüleink
és nagyszüleink szokásait.
Ebben az évben a Diószegi Kulturális Napok időpontja 2017. június
23–24.
A program és a fellépők névsora
már ismert. Sokszor találkozunk azzal
a nézettel, hogy miért az vagy amaz
az előadó lép fel a diószegi napokon.
Sajnos a forrásaink korlátozottak, és a
fellépők személye hosszú tárgyalások
és kompromisszumok eredménye.
Végezetül engedjék meg nekem,
hogy nagy szeretettel meghívjam önöket a 20. Diószegi Kulturális Napokra,
hogy baráti körben, közösen ünnepeljünk ezen a szép kerek évfordulón.
Szabó Antal, polgármester

MEGHÍVÓK
2017. 6. 23. - 24. az Inovatech előtt

XX. Diószegi Kulturális Napok

Péntek:
19.00 - megnyitó, MAI műsora
20.00 - Slovak Tango
21.30 - Express
23.00 - 02.00 - TIP-TOP band
és Zuzana Szpevár
Szombat:
12.30 - bográcsos ételek főzőversenye
15.00 - legjobb diós kalács verseny
17.30 - megnyitó, versenyek kiértékelése
18.00 - az óvodák és AI műsora
19.30 - Eva Máziková
20.30 - Old School Brothers
22.00 - Bystrík band
23.00 - 02.00 - RH Duo
2017. 7.7., 18.00 órától az Inovatech előtt

Csemadok-nap

Fellépnek:
a csorvási Gulyás Mihály Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola citerazenekara
Petőfi Sándor Alapiskola – Diószeg
Deák Zoltán (énekes) – Felsőszeli
Megyer Táncegyüttes – Nagymegyer
Horváth Réka (énekes) – Magán
Szakközépiskola – Diószeg
SZŐTTES Kamara Néptáncegyüttes –
Pozsony
Pedrofon zenekar – Budapest (koncert)
Buli, zene és tánc a Pedrofon zenekarral!
A rendezvényre a belépés díjtalan!
2017. 8. 17.-19.

Családi vízitúra a Kis-Dunán
KST Junior Sládkovičovo
info: 031/784 1725, 0908 187 597,
palomacura@gmail.com

