ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
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XXIV. ročník č. 1/2016 vydáva mesto Sládkovičovo

			

POZVÁNKY

Klobásový festival 2016

Dňa 27.02.2016 sa bude konať v našom meste IX. ročník Medzinárodného
klobásového festivalu, ktorý organizuje
občianske združenie Klobáskový klub
Sládkovičovo a Mesto Sládkovičovo.
Miestna samospráva okrem toho, že
dáva finančnú podporu pre občianske
združenie, zabezpečí pomocou Technických služieb zázemie celého festivalu.
Občianske združenie Klobáskový
klub Sládkovičovo vzniklo v roku 2010
a jeho predsedom je František Ruman.
Pred 10 rokmi v našom meste skupina
nadšencov za pomoci mesta začínala organizovať fašiangové zabíjačky. Vtedy sa
tieto zabíjačky konali pod holým nebom
na námestí medzi požiarnou zbrojnicou a
MsKs. Cieľom bolo zachovať tradície našich predkov a vytvárať dobrú akciu pre
gurmánov, ktorí majú radi tradičné jedlá
domácich zabíjačiek. Mestské zabíjačky
sa tešili veľkej obľube. Bolo to v období,
keď už fungovala spolupráca s družobným mestom Csorvás z Maďarska a taktiež spolupráca so slovenskou samosprávou v Gerendási.
A práve v Gerendási sa neskorší členovia klobáskvého klubu zúčastnili na
klobásovom festivale. Následne sa títo
nadšenci rozhodli zapojiť do súťaže na
Klobásovom festivale v Békešskej Čabe,
kde sa na veľké prekvapenie umiestnili na
druhom mieste zo 460 družstiev.
V Sládkovičove sú okrem tradičných
miestnych klobás aj pitvarošské klobásy.
Sú lepšie ako tie tradičné a ich výrobu
sme sa naučili od Slovákov, ktorí sa sem
presídlili v roku 1947 z južného Maďarska
z regióna Békešskej Čaby. Základom
všetkých klobás je kvalitná červená
paprika, ktorú členovia Klobáskového
klubu nakupujú z Maďarska.

Už sme si zvykli na to, že na akciách
mesta Klobáskový klub predáva pečené
klobásy a v ich stánku môžeme nakúpiť aj
pitvarošské klobásy.
Na klobásovom festivale sa oceňujú
súťažiaci nielen v kategórii výroby pečených klobás, ktorá je hlavnou, ale aj
v kategórii suchých klobás. Okrem týchto
ocenení sa udeľuje aj rad zlatej, striebornej a bronzovej klobásy a individuálne
ocenenia. Festival ponúka návštevníkom
okrem klobás aj tradičné zabíjačkové špeciality. Návštevníkov čaká aj bohatý kultúrny program, vrámci ktorého sa v tomto
roku predstavia hudobná skupina Dušana Fóku, speváci súboru Hahota, detský
folklórny súbor Zvončeky a hudobná skupina Bukasový masív.
Hlavnou myšlienkou festivalu je zachovanie gastronomických tradícií našich rodičov a starých rodičov. Najväčšiu
úctu im prejavujeme tým, že nezabúdame
na ich zvyky a robíme ich prácu presne
tak ako ju kedysi robili oni. Tohtoročný
klobásový festival sa bude konať týždeň
pred parlamentnými voľbami. Tradične
prídu na tento festival aj politické strany,
čo mi osobne nevadí, len by som ich chcel
poprosiť, aby dali politiku v tento deň bokom. Správajme sa ako priatelia, vychutnajme si dobré klobásy a odreagujme sa
od každodenných starostí, lebo klobásový
festival je veľký sviatok pre nás všetkých.
IX. ročník Medzinárodného klobásového festivalu by sa samozrejme nemohol
organizovať bez sponzorov, nadšencov
a členov Klobáskového klubu o.z. Sládkovičovo, ktorým patrí veľké poďakovanie.
Ing. Anton Szabó
primátor mesta

20.2.2016 o 19.00 hod. v jedálni VŠ

IX. Hasičský bál

Do tanca hrá skupina Gin Tonic
Vstupné: 25,- eur

IX. Medzinárodný klobásový
festival pri Inovatechu
26.2.2016 od 13.00 hod. uvítací
nesúťažný program
27.2.2016 od 10.00 hod. súťažný
program pri Inovatechu. 		
Vystúpi hudobná skupina

Dušana Fóku, Hahota,
Zvončeky a Bukasový masív.
Hostia podujatia: Jaroslav
Židek, Ivan Tuli Vojtek,
Patrik Herman, Marián
Labuda st. a ďalší.

11.3.2016 o 19.00 hod. v Inovatechu
divadelné predstavenie

Nízkotučný život

Hrajú: P. Polnišová, Z. Šebová,
Z. Mauréry, D. Abrahámová,
V.Horján
Vstupné: 14,- eur
13.3.2016 o 15.00 hod. v Inovatechu

Spomienková slávnosť

pri príležitosti Dňa revolúcie a
boja za slobodu (15.3.1848)
17.3.2016 o 14.30 hod. od ZŠ
K.Kuffnera k Dudváhu

Vynášanie Moreny

2.4.2016 o 18.00 hod. v Inovatechu a
3.4.2016 o 18.00 hod. v Inovatechu
divadelné predstavenie súboru
Hahota

Charleyho teta

Vstupné: 5,- eur

16.4.2016 o 8.30 hod. pred Inovatechom

Záhradnícky trh
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10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 9.12.2015
Rokovanie 10.zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril
a viedol primátor mesta Ing. Anton Szabó,
ktorý v jeho úvode privítal prítomných
a konštatoval, že MZ je uznášaniaschopné.

•

Interpelácia poslancov:
• Ing. Boris Brunner poukázal na možnosť získania finančných prostriedkov
z eurofondov
• primátor mesta uviedol, že mesto sleduje možnosti podávania jednotlivých
projektov
Kontrolu plnenia uznesení vykonala
hlavná kontrolórka mesta PhDr. Terézia
Pethőová. Poslanci MZ kontrolu plnenia
uznesení vzali na vedomie.

•

•

Poslanci schválili:
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Sládkovičovo č. 88/2015 o dani z nehnuteľnosti
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Sládkovičovo č. 89/2015 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách na
území mesta Sládkovičovo
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo č. 90/2015 o určení
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základných školách
• Dodatok č. 3/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 81/2013 o určení
výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia zriadených na území
mesta Sládkovičovo
• Dodatok č. 1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 39/2004 o určení
školského obvodu základných škôl,
ktorých zriaďovateľom je mesto Sládkovičovo.
• Dodatok č. 2/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 83/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území
mesta Sládkovičovo
• rozpočet Technických služieb Sládkovičovo na rok 2016 v príjmovej i výdavkovej časti a vzali na vedomie viacročný rozpočet na roky 2017 a 2018
• rozpočet Spojenej školy, Školská 1087,
Sládkovičovo na rok 2016 v príjmovej
i výdavkovej časti, prenesené kompe-

•
•

•

•
•
•
•

•

tencie, originálne kompetencie a vzali
na vedomie viacročný rozpočet na roky
2017 a 2018
rozpočet Základnej školy s materskou
školou Sándora Petőfiho s vyučovacím
jazykom maďarským – Petőfi Sándor
Alapiskola és Óvoda, Fučíkova 425,
Sládkovičovo - Diószeg na rok 2016
v príjmovej i výdavkovej časti, prenesené kompetencie, originálne kompetencie a vzali na vedomie viacročný
rozpočet na roky 2017 a 2018
vzali na vedomie rozpočet Polikliniky
n. o. so sídlom J. Dalloša č.1354, Sládkovičovo v príjmovej i výdavkovej
časti.
programový rozpočet mesta Sládkovičovo na rok 2016 v príjmovej i výdavkovej časti nasledovne:
2016 - 3 894 754 € ako záväzný
a berie na vedomie viacročný rozpočet
na roky:
2017 - 3 270 117 € ako nezáväzný,
2018 - 3 275 117 € ako nezáväzný
V. úpravu rozpočtu v roku 2015
odpísanie pohľadávok na dani z nehnuteľnosti a poplatku za tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad za
roky 2001 – 2006
zmeny uznesenia č.7/MZ-2014: podpísanie Zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretej podľa § l5l zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov so Železnicami Slovenskej republiky, Bratislava.
jednorazovú finančnú výpomoc pre dôchodcov nad 70 rokov vo výške 15 €.
pridelenie dvojizbového bytu na Fučíkovej 405/208 v Sládkovičove.
ponuku Zuzany B. na odpredaj pozemkov, ktoré užíva mesto Sládkovičovo
ako verejnú komunikáciu
zámer odpredať pozemok parc. č. 662
– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 668 m2 vedeného v registri „C“
na LV č. 1705 pre Ľuboša K. a Dášu K,
bytom Sládkovičovo, Školská 214/70,
nakoľko ide o prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí
z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý je
oplotený v jeho areáli a je integrálnou súčasťou areálu rodinného domu
s dvoro m a záhradou .
podmienky nasledovnej obchodnej
verejnej súťaže:
Predaj nehnuteľností – pozemkov parc.

•

•

•
•

č. 3104 vo výmere 150 m2 a parc. č.
3105/1 vo výmere 490 m2, spolu: 640
m2, vedených na LV č. 733 k. ú. Sládkovičovo v celosti vrátane prefabrikovaného plotu.
Bližšie informácie o podmienkach uvedenej verejnej obchodnej súťaže sú zverejnené na úradných tabuliach mesta
ako i na webovej stránke mesta
www.sladkovicovo.sk
odpredaj nehnuteľností - budovy bývalého zdravotného strediska na Košútskej ul. v Sládkovičove so súpisným
číslom 895, vrátane pozemkov na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej
súťaže zo dňa 02.12.2015
ponuku Notárskeho úradu JUDr. Janky
Plachej, Mierové nám. č. 941/2, 924 01
Galanta na odpredaj pozemku v zastavanom území obce podľa registra „E“
v k.ú. Sládkovičovo, vedeného na LV
č. 1345, parc. č. 276/1, 276/3 pod B/4,
15 spolu v 6/80-inách vo výmere 40 m2,
ktorý sa predáva v rámci likvidácie po
matke Kataríne B. a súhlasilo s kúpou
pozemkov podľa ponuky .
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016.
žiadosť Juraja M. o poskytnutie finančných prostriedkov na vydanie publikácie „Pitvaroš na starých fotografiách“

Poslanci vzali na vedomie:
• Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií v zmysle zákona 9/2010
Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990
Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
• Finančnú analýzu cash ﬂow v neziskovej organizácii Poliklinika Sládkovičovo, n.o. J. Dalloša 1354, 925 21 Sládkovičovo za obdobie rokov 2009 – 2014
• informáciu o vzdaní sa členstva Miroslava Čuláka vo finančnej komisii a
uvoľnilo Miroslava Čuláka z členstva
vo finančnej komisii.
• stanovisko hlavného kontrolóra mesta
k Návrhu rozpočtu mesta Sládkovičovo
na rok 2016 a viacročného rozpočtu na
roky 2017 -2018.
Diskusia:
• poslankyňa Mgr. Katonová informovala prítomných o dôvodoch nekonania
sa akcie 50-60 ročných pre nedostatok
prihlásených.
• poslanec Ing. Karsay sa kladne vyjadril
k oprave chodníkov
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Záver:
Primátor mesta Ing. Anton Szabó na
záver pozval prítomných na vianočné
trhy a vianočný koncert do Inovatechu,
poprial príjemné prežitie vianočných
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sviatkov poďakoval za im za účasť na
zasadnutí a rokovanie MZ ukončil.
Mgr. Katarína Štefunková
prednostka MsÚ Sládkovičovo

11. mimoriadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove, 17.12.2015
Rokovanie 11. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril a viedol primátor mesta
Ing. Anton Szabó, privítal prítomných
a konštatoval, že MZ je uznášaniaschopné.
Primátor mesta informoval prítomných o dôležitosti schválenia 6. úpravy
rozpočtu Mesta Sládkovičovo, ktorá je
navrhnutá z dôvodu vyplatenia druhej polovice zádržného v r. 2015 firme STRABAG na projekt Kanalizácia a ČOV -

spätná úprava ciest vo výške 13 088,41 €.
Poslanci schválili:
• jednohlasne 6. úpravu rozpočtu
Záver:
Primátor mesta Ing. Anton Szabó na
záver poďakoval prítomným za účasť
a ukončil 11. mimoriadne zasadnutie MZ.
Mgr. Katarína Štefunková,
prednostka MsÚ Sládkovičovo

Obnova barokovej sýpky
v Kuffnerovskom parku v Sládkovičove
V decembri 2015 bol dokončený projekt „Nevyhnutné úpravy na záchranu
kultúrnej pamiatky - baroková sýpka v
Kuffnerovskom parku v Sládkovičove“.
V roku 2012 bola odstránená pálená krytina, konštrukcia krovu bola rozobratá a bola vyhotovená nová drevená
konštrukcia krovu. Krov bol realizovaný
tradičnými remeselnými postupmi, bez
jediného klinca. Do novembra 2015 bola
strecha zakrytá fóliou, bolo vyhotovené
latovanie, ale pálená krytina chýbala.
Mesto Sládkovičovo podalo žiadosť
o získanie nenávratných finančných
prostriedkov (NFP) vrámci programu
1.1. Obnova kultúrneho dedičstva a od
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky získalo finančné prostriedky vo výške
25.000 Eur na dokončenie strechy sýpky. Po ukončení verejného obstarávania,
boli práce zahájené začiatkom novembra
2015.
Tento projekt riešil dobudovanie strechy podľa pokynov Pamiatkového úradu
Trnava.
Vznik sýpky sa vo všeobecnosti kladie do obdobia, kedy panstvo Diószeg
(teraz Sládkovičovo) vlastnila rehoľa klarisiek. Z I. vojenského mapovania (1780)
je zrejmé, že v Sládkovičove (Diószeg)
stál hospodársky dvor budatínskych klarisiek, kde sa okrem dvojpodlažného hostinca a hospodárskych budov nachádzala
aj spomenutá sýpka. V roku 1782 Jozef
II. zrušil rehoľnícke rady a majetok budatínskych klarisiek prepadol Cirkevnému

fondu, ktorý v roku 1805 predal Károlyovi Eszterházymu. Neskoršie sa stala
vlastníkom rodina Zichyova a v roku
1867 panstvo kúpili zakladatelia cukrovaru Kuffnerovci.
Napriek tomu, že sa po roku 1867 tvár
priestranstva výrazne zmenila, sýpka ako
posledný relikt niekdajšieho hospodárstva
pri kúrii, ostala zachovaná. Zanedbaná
údržba, vandalizmus a nevhodné využitie
v druhej polovici storočia sa prejavili na
jej zhoršujúcom sa stave.
Projekt obnovy barokovej sýpky
v Kuffnerovskom parku v Sládkovičove
ešte nie je dokončený, v budúcnosti nás
čaká rekonštrukcia vnútornej drevenej
rámovej konštrukcie sýpky vrátane drevených podláh. Cieľom obnovy sýpky je
navrátenie hmotnej podstaty objektu a zároveň uvedenie objektu do takého stavebno-technického a estetického stavu, aby
stavba poskytovala bezpečný a atraktívny
priestor pre stálu expozíciu dokumentov
súvisiacich s históriou mesta a regiónu,
priestor pre výstavy umelcov a umeleckých remeselníkov ako aj pre realizáciu
rôznych kultúrnych podujatí.
Ing. Anton Szabó
primátor mesta
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Voľby do NR SR
Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR uverejneného v Zbierke
zákonov č. 307/2015 sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnia
dňa:

5. marca 2016 (v sobotu)
od 07.00 hod. do 22.00 hod.

V meste Sládkovičovo bolo utvorených 5 volebných okrskov:
Volebná miestnosť- okrsok číslo 1
v Technologickom inkubátore Inovatech Sládkovičovo, ul. Fučíkova č. 460
pre voličov bývajúcich na uliciach: Fučíkova od č.d. 73 do 145, od 263 do 292,
od č.d. 324 do 371, od 400 do 462, č. d.
1147, 1661, 1726, 1859, ul. Školská, Galantská, Jesenského, Seredská, Richterova, Krátka, Mierová a Z.Kodálya.
Volebná miestnosť - okrsok číslo 2
v Školskej jedálni ZŠ na Školskej ulici
č. 1087 pre voličov bývajúcich na uliciach: Devátova, Mlynská, Košútska a
J.Dalloša.
Volebná miestnosť - okrsok číslo 3
vo Vysokej škole Danubius, ul. Richterova č. 1171 pre voličov bývajúcich
na uliciach: Fučíkova od č.d. 1 do 72,
od 691 do 743 a č. 1101, 1499, 18771879, 1902, SNP, Kpt. Nálepku, Záhradnícka, Železničná, Budovateľská, ul.
Janka Kráľa, F. Kazinczyho, Muškátová,
Lipová, Poľná, Veľkoúľanská.
Volebná miestnosť - okrsok číslo
4 v Základnej škole maďarskej na
Abrahámskej ul. č. 385 pre voličov
bývajúcich na uliciach: Cukrovar, Cukrovarská, Fučíkova od č. 372 do 373,
Abrahámska, Cintorínska, Hviezdoslavova, Pionierska, Sigetská, Dánoš a Zátišie
a občania so zrušeným trvalým pobytom.
Do tohto volebného okrsku sú zaradení i občania, ktorým bol zrušený
trvalý pobyt a miestom ich pobytu je
obec Sládkovičovo.
Volebná miestnosť - okrsok číslo 5
v objekte Hordeum Nový Dvor č. 1052
pre voličov bývajúcich na Novom Dvore.
Každá domácnosť obdržala oznámenie o čase a mieste konania volieb
a zoznam zaregistrovaných kandidátov
jednotlivých politických strán.
Edita Kyselová
zodpovedný pracovník za voľby
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ZŠ Karola Kuffnera
Exkurzia do Bratislavy
Žiaci 5.-9. ročníka sa 4.12.2015 vybrali odhaliť tajomstvo Titanicu. Zažili
tak atmosféru a pocity ľudí, ktorí sa
plavili touto loďou. Žiaci sa prechádzali
medzi autentickými predmetmi z tejto lode. Pomocou slúchadiel počúvali
podrobný výklad. Každý postupoval
vlastným tempom. Súčasťou výstavy
bola aj ľadová kryha, ktorá spôsobila
stroskotanie Titanicu vo vodách Atlantiku. Na záver žiaci neodolali foteniu
sa na legendárnom mostíku Titanicu.
knihy mimo vyučovania. V knižnici je aj
televízor, kde si žiaci budú môcť pozerať,
resp. premietať rôzne výchovno-vzdelávacie programy. O knižnicu sa bude starať
pani učiteľka Zuzana Grellová. Verím, že
investícia do knižnice nebola zbytočná
a pedagógovia so žiakmi budú plne využívať jej priestory.
Vianočné posedenie
Dňa 22. 12. 2015 sa konalo posedenie
s bývalými učiteľmi a zamestnancami
našej školy. Pochutnali sme si na vianočnej
kapustnici. Rozišli sme sa v dobrej nálade
a zaželali sme si radostné vianočné sviatky.
Olympiáda v anglickom jazyku
Na okresnom kole v Galante sa
umiestnil náš žiak Peter Ďurík z 8.A
triedy na 4.mieste z 19-tich zúčastnených
žiakov. Peťovi blahoželáme.
PaedDr. Eva Bodová

Vianočný darček
Žiaci ZŠ s MŠ K. Kuffnera dostali na
Vianoce darček - školskú knižnicu. Škola zakúpila knižničný softvér na elektronickú evidenciu a požičiavanie kníh a
koberček na sedenie s podsedákmi. Knihy
sú uložené v policiach, ktoré sme dostali
darom od MŠ Clementisove Sady z Galanty, za čo im veľmi pekne ďakujeme.
Do políc pribudnú onedlho aj nové knihy.
Tie spolu s ostatnými budú žiaci spoločne
s pedagógmi využívať počas vyučovacieho procesu, najmä na rozvoj čitateľskej
gramotnosti. Objednali sme aj bábky
na dramatizáciu, najmä pre žiakov prvého stupňa a deti v školskom klube. Tiež
budú stanovené výpožičné hodiny, v rámci ktorých si budú môcť žiaci požičiavať

Zároveň by sme vás chceli poprosiť,
milí spoluobčania, ak máte doma
nepotrebné knihy, ktoré by ste nám mohli
poskytnúť na doplnenie našej knižnice,
budeme vám veľmi vďační.
PaedDr. Slávka Kramárová,
riaditeľka školy

Rodičovský ples
ZŠ s MŠ K. Kuffnera
V piatok 5. februára sa stretli učitelia,
rodičia a priatelia školy na Rodičovskom
plese ZŠ s MŠ K. Kuffnera s túžbou
zabaviť sa, zatancovať si a stretnúť sa
s priateľmi.
Po úvodnom slove Eriky Križanovej,
príhovore Petry Bartalošovej, predsedníčky Združenia rodičov a slávnostnom
otvorení riaditeľkou školy Slávkou

Kramárovou nasledovalo prvé tanečné
kolo. Po ňom sa predviedli talentovaní
žiaci tanečného krúžku ZUŠ pod vedením Ferda Kovácsa. Pokračovaním plesu
bola skvelá večera, po ktorej nasledoval
opäť tanec. Tanečným večerom nás
sprevádzal DJ Juraj Turcar, ktorý nás
zabával nielen hudbou tohto storočia,
ale aj spomienkami na hudobný štýl
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našich rodičov. Vyvrcholením večera bola
bohatá tombola, v ktorej boli ceny nielen
od sponzorov, ale aj rodičov, našej školy a
Združenia rodičov pôsobiaceho pri našej
škole. Všetkým srdečne ďakujeme.
Za úspešné zorganizovanie plesu
patrí veľké poďakovanie Ing. Petre
Bartalošovej, predesdníčke a celému
kolektívu Združenia rodičov, vedeniu
našej školy a každému, kto sa na organizovaní tohto podujatia podieľal.
Ďakujeme všetkým prítomným hosťom za vytvorenie príjemnej atmosféry.
To nám dáva podnet na uskutočnenie
ďalšieho ročníka školského plesu.
Tešíme sa na ďalšie spoločné chvíle
strávené s vami.
Celý výťažok z tohto plesu pôjde
na podporu detí ZŠ s MŠ K. Kuffnera
Sládkovičovo.
Mgr. Petra Šimková

ŠKOLY

14. decembra bolo v našej škôlke adventné posedenie. Naši najmenší sa predstavili svojim rodičom tancami, básničkami a pohostili ich i tradičnou vianočnou
kapustnicou.
16. decembra sa škola premenila na
obrovskú dielňu, pretože sme sa všetkými silami pripravovali na vianočné trhy,
ktoré boli v našom meste 18. decembra.
Naši žiaci predávali už vopred pripravené
ozdoby, darčeky. I touto cestou ďakujeme
všetkým, ktorí u nás nakúpili a tým podporili našu školu. Po vianočných trhoch
nasledoval koncert, na ktorom naši žiaci
vystúpili s vianočnou piesňou.
22. decembra sa uskutočnila už tradičná súťaž vo vianočnej výzdobe tried.
Žiaci si usilovne zdobili triedy, pripravo-
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vali sviatočné stoly plné chutných maškŕt
a veselo sa zabávali.
11. januára sme oddýchnutí začali
nový rok.
20. januára mali žiaci prvého stupňa
netradičnú hodinu výtvarnej výchovy.
Pomocou odborníka, umelca, si vytvárali
krásne obrazy.
23. januára sme sa zúčastnili výročnej
schôdze MO Csemadoku, kde vystúpili i
naše žiačky.
27. januára sa uskutočnila v našej škole polročná klasifikačná konferencia, po
ktorej si deti prevzali svoje vysvedčenia.
5. februára bol na prvom stupni našej
školy a v škôlke maškarný ples. Po prehliadke masiek zohrali hlavnú úlohu tanec
a zábava.
Mgr. Katarína Baloghová

Ples rodičov ZŠ a MŠ Sándora Petőﬁho s VJM
ZŠ a MŠ Sándora
Petőﬁho s VJM
Žiaci a pedagógovia ZŠ a MŠ Sándora
Petőfiho majú za sebou dva mesiace plné
aktivít. Obzrime sa teda späť…
3. decembra sa naši folklórni tanečníci
zúčastnili na predstavení Kukučie vajíčko (Kakukktojás) Tanečného divadla Ifjú
Szivek v Bratislave. Predstavenie bolo na
vysokej úrovni a získalo si priazeň i našich tanečníkov.
4. decembra dostali naši žiaci a škôlkari darček od Mikuláša, pretože boli
počas roka dobrí a usilovne pracovali.
Balíčky obdržali deti vďaka príspevku od
rodičovského združenia školy.
V decembri sa žiaci základnej školy
zapojili do matematickej súťaže Pytagoriáda.
11. decembra sme sa zúčastnili na
vianočnom programe Csemadoku, kde
vystúpili i žiaci našej školy. Krásnym
programom potešili prítomných divákov.

6. februára sa konal už tradičný Ples
rodičov. Rodičia, priatelia školy a pedagógovia sa do rána zabávali, tancovali.
Dobrú náladu už iba umocnilo žrebovanie
tomboly s množstvom hodnotných cien.
Touto cestou ďakujeme podnikateľom,
súkromným osobám, rodičom a priateľom
školy, že podporili náš ples a tým aj našu
školu. Ďakujeme.
Mgr. Katarína Baloghová
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Novoročný koncert v Antonius senior centre

Problém
s bezdomovcami
Problém s bezdomovcami sa stal
realitou už aj v Sládkovičove
Ľudia bez domova znečisťujú verejné priestranstvá, konzumujú alkohol
na verejnosti, či obťažujú okoloidúcich.
Byť bezdomovcom a žobrať nie je zo
súčasnej platnej legislatívy postihnuteľné. No porušovanie všeobecne záväzného nariadenia konzumáciou alkoholu
na verejnosti alebo znečisťovaním verejného priestranstva je postihnuteľné prostredníctvom mestskej polície.

Je krásne, že žijú na svete ľudia, ktorí
nezabúdajú na tých, ktorým zdravotný
stav neumožňuje ísť za umením a preto
im umenie radi donesú....
Dňa 6. januára 2016, na Sviatok
Troch kráľov, sa v Antonius senior centre Sládkovičovo uskutočnil tradičný
novoročný koncert. Účinkujúcimi boli
Peter Kajan - fagotista orchestra Slovenskej filharmónie v Bratislave, Ladislav
Miklovič - fagotista orchestra Slovenskej
filharmónie v Bratislave, Matúš Miklovič - hra na klavíri a spevácky zbor pri
Rímsko-katolíckom kostole v Sládkovičove pod vedením Martiny Kajanovej,
dirigovala Katarína Kajanová. Nezabudnuteľný umelecký prednes mal Ladislav
Pacovský. V duchu sviatkov sa nieslo aj
vystúpenie detí.
Klientom zariadenia, ich rodinným
príslušníkom a ďalším hosťom prišli
zaspievať, zahrať a prihovoriť sa pekným
slovom vzácni umelci, milí ľudia a deti už
tretí rok. Účinkujúci svojim prednesom
potešili všetkých obyvateľov zariadenia.

Odmenou pre nich boli slzy dojatia,
úprimný úsmev a potlesk vráskavých
rúk...
Ďakujeme.
Milena Poláková,
riaditeľka Antonius senior centra

Ako postupovať, keď ste svedkami
takejto situácie?
Ak ste svedkami alebo priamo v dianí
takejto situácie, privolajte mestskú políciu
na tel. číslo 0903 221 087 prípadne štátnu
políciu na tel. číslo 158. Urobiť tak môžete aj anonymne. Upozorňujeme však na
to, že polícia nedokáže riešiť poriadok v
meste bez privolania samotnými obyvateľmi. Ľudia si musia uvedomiť, že bez
zavolania nedokáže polícia riešiť také
veci, ako je napríklad opakované obťažovanie bezdomovcami pred Supermarketom COOP a TESCO. Chápeme, že ľudia
si povedia „bezdomovec aj tak nezaplatí pokutu, lebo nemá z čoho“, to je síce
pravda, ale polícia im môže odobrať alkohol a to je pre nich značná strata, s ktorou
sa vyrovnávajú len ťažko. Verejnosť si
musí uvedomiť, že polícia nemôže vziať
bezdomovcov a vysadiť ich mimo územia
mesta alebo ich niekam zatvoriť. Práve s
takýmito požiadavkami sú policajti najčastejšie zo strany verejnosti konfrontovaní. Je dobré, ak obyvatelia privolajú
políciu na miesto aj opakovane. Intenzitou výjazdov hliadok na jednu lokalitu
bezdomovci stratia záujem o zhromažďovanie sa na svojom obľúbenom mieste.
Mestská polícia

Inzercia
Hľadá sa
pekingský
palácový
psík.
Stratil sa
v decemri
2015.

TEL: 0905 701 341

ODMENA!
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Zo života DSS pre dospelých
Košúty
VIII. ročník hudobného festivalu „Košútsky hudobný kľúč“
Dňa 12.10.2015 sa v Dome kultúry v Košútoch konal VIII.
ročník hudobného festivalu „Košútsky hudobný kľúč“, pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša, PhD.
Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia TTSK, klienti nášho
zariadenia, klienti z dvanástich zariadení v rámci TTSK a klienti
zariadenia z Českej republiky. Prvýkrát sa podujatia aktívne zúčastnili aj klienti z Pátrie Galanta. Klienti sa predstavili v troch
kategóriách a to: tanec, spev a voľná disciplína.
Vypočuli sme si moderné piesne, ľudové piesne aj vlastnú
tvorbu. V tanečnej disciplíne sme videli country vystúpenia, ľudové tance, ale aj moderné tance. Dobre sme sa zabavili na vystúpení klientov z Veľkého Medera, ktorí nám predviedli v rámci
voľnej disciplíny tanec pod názvom „Úžasná upratovačka“.
Po vystúpení bol každý účinkujúci odmenený bohatými vecnými darmi, za ktoré ďakujeme našim štedrým sponzorom. Podujatie bolo ukončené voľnou tanečnou zábavou, na ktorú sa klienti
veľmi tešili.
Farby jesene
Dňa 28.10.2015 sme v našom zariadení privítali žiakov Základnej umeleckej školy zo Sládkovičova. Dostali možnosť oboznámiť sa so životom klientov nášho zariadenia, taktiež prezentovať svoje umenie.

Štyri žiačky školy v doprovode odborného učiteľa mali
možnosť stretnúť sa s našimi klientmi, prežiť poobedie plné
zážitkov, namaľovať obrazy. Vytvorené diela školáčok zdobia
izby klientov nášho zariadenia, potešia klientov, zamestnancov
aj návštevníkov zariadenia.
Za užitočnú spoluprácu zo srdca ďakujeme p. riaditeľovi
Základnej umeleckej školy pri Spojenej škole v Sládkovičove.
Mikulášska oslava
Dňa 4.12.2015 sme organizovali pre našich klientom tradičnú Mikulášsku oslavu, kde medzi nich zavítal Mikuláš, ktorý
im rozdal balíčky, plné sladkostí a ovocia.
Mikuláša doprevádzali aj čerti, ktorí „neposlušným“
klientom pohrozili, dobrých odmenili a aj pobavili.
Klienti aj zamestnanci zariadenia sa dobre zabavili.
V závere by som v mene všetkých zamestnancov zariadenia
popriala obyvateľom mesta aj zamestnancom Mestského úradu
Sládkovičovo šťastný nový rok 2016.
PhDr. Lívia Katona, PhD.
riaditeľka DSS Košúty

Darček pre Dánoš
Krásny vianočný darček dostali obyvatelia mesta, bývajúci
na ulici Dánoš. Po dlhých rokoch sme dostali nielen novú cestu
s kruhovým objazdom, ale i chodník, ktorý spája túto mestskú
časť s centrom mesta. Novou cestou sa vyriešil problém križovatky, ale i problém prechodu chodcov cez hlavnú cestu – dožili sme sa toho, že autá zastavia pred prechodom a dajú prednosť chodcom, že sa dá prejsť cez taký prechod, ktorý vedie na
druhú stranu k chodníku a nie do poľa, ale i toho, že môžeme
pokojne a bez strachu, že nás zrazí auto, prejsť pešo do centra
mesta po krásnom novom chodníku. Ďakujeme poslancovi Ing.
Karsayovi, ktorý opätovne upriamil pozornosť na dezolátny
stav chodníka, Ing. Antonovi Szabóovi, primátorovi mesta za
promptné riešenie problému a samozrejme mestskému zastupiteľstvu, ktoré odsúhlasilo finančné prostriedky na vybudovanie
chodníka. Ďakujeme.
Mária Szabóová
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Vianočný koncert
Každoročne si v predvianočnom čase vychutnávame atmosféru Vianoc, či už na vianočných trhoch alebo vianočných
podujatiach. A nebolo to inak ani 18. decembra, kedy sme mali
možnosť urobiť dobrú vec a podporiť naše školy, ktoré si dali
námahu a vyrobili množstvo nádherných vianočných ozdôb.
Večer sme sa už všetci stretli na tradičnom vianočnom
koncerte, ktorý nám navodil sviatočnú atmosféru a pohodu pri
stromčeku. Po sviatočnom príhovore primátora mesta nám detičky z materských škôl hneď na úvod vyčarili úsmev na tvári
svojím tancom a básničkami. Potom sme si vychutnávali vianočnú atmosféru pri piesňach v podaní rôznych interpretov. Zaspievali nám žiačky ZŠ S. Petőfiho, členovia divadelného súboru Hahota, žiačky ZUŠ s klavírnym doprovodom pani učiteľky
Márie Pellerovej, Veronika Jurinová – účastníčka minuloročnej
Superstar, mladý herec Mário Novák a samozrejme nesmela
chýbať ani naša stálica Denisa Zahorecová, ktorá zožala velikánsky potlesk.
Celým večerom nás sprevádzali Gabika Chládeková a Attila
Srejner. Po skončení koncertu boli všetci prítomní v mene primátora mesta pozvaní na vianočný punč a cukrovinky.
Dúfame, že ste sa cítili dobre a že sa nám podarilo dostať do
vašich duší pohodu a radosť.
Ďakujeme Zuzke Dudášovej za profesionálnu fotodokumentáciu koncertu. A veľká vďaka patrí aj všetkým, ktorí sa spolupodieľali na príprave a realizácii vianočného koncertu.
Zuzana Červenková
Foto – Zuzana Dudášová

Hru na rôznych hudobných nástrojoch nám predviedli žiaci
ZUŠ: Adrián Hindický, Vivien Fehérová spolu so svojim učiteľom Michalom Matejčíkom, Erik Szakál, Šimon Drlička a Filip
Botlo. Pásmom „Od Ondreja do Vianoc“ sme sa vrátili k našim
tradíciám v podaní FS Zvončeky pod vedením Martinky Slahúčkovej. Na javisku sme na záver privítali pedagógov ZUŠ Š.
Ternóczkeho, M. Matejčíka, M. Junga a K. Sucháňa, ktorí nám
zahrali vianočné piesne na klavíri, akordeóne, bicích a gitare.
Koncert sme ukončili tradičnou spoločnou piesňou Tichá noc s
hudobným doprovodom učiteľov ZUŠ.
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Vianočná kapustnica
Komu neprekážalo sychravé a mrazivé počasie, ten si prišiel 20. decembra 2015 pozrieť pred Inovatech živý Betlehem s
pekným predvianočným kultúrnym programom. Podujatie pripravili Zvončekárky v spolupráci s MOMS a ÚŽS v Sládkovičove, za podpory sponzorov pána Zoltána Takácsa, spol. KRYT
Team, ELMONOP, p. Alojza Horvátha, Štefana Klementa, A.
Kováča AT, a i.
Okrem Zvončekov a Zvončekárok účinkovali v programe aj
deti zo Základnej školy K. Kuffnera. V sychravom počasí nádherne zneli vianočné piesne, ktoré spoločne nacvičili evanjelický a katolícky spevácky zbor, čím aj takto prezentovali výbornú
ekumenickú spoluprácu v našom meste.
Aj zvieratká v Betleheme akoby sa chceli pripojiť ku koledovaniu a všetkých upozorniť: „Aj my sme tu, všimnite si nás“.
Uzimení účinkujúci aj diváci sa mohli občerstviť v stánkoch teplými nápojmi, chutnou vianočnou kapustnicou, medovníkmi a
iným vianočným pečivom, ktoré pripravili matičiarky i mamičky
Zvončekárov. Strávili sme príjemné popoludnie a hoci nám bola
nesmierna zima, v srdci nás hrial príjemný pocit z prežitého milého kultúrneho programu. Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať sponzorom, organizátorom, zvukárom Krommerovcom,
p. Frantovej z Inovatechu za obetovaný voľný predvianočný čas
a ústretovosť a všetkým, ktorí nám pomohli vytvoriť výnimočnú
predvianočnú atmosféru.
Zuzana Zelinková

Výročná členská schôdza Csemadoku
23. januára sa konala v rokovacej miestnosti Inovatechu
výročná členská schôdza MO Csemadoku a Skupiny mladých
Csemadokárov (SMCs). Na schôdzi sme vyhodnotili činnosť
nielen miestnej organizácie ale i SMCs. SMCs mala vlani dve
veľmi úspešné akcie. Na jar to bol večer s Róbertom Gergelyom, ktorý nás potešil pesničkami Pála Szécsiho a v lete to
bola veľkolepá akcia Rozlúčka s letom. Počas schôdze sa už
pripravovala naša ďalšia akcia a to divadelné predstavenie budapeštianskeho divadla Körúti Színház, ktoré sa nám predstavilo hudobnou veselohrou „Én és a kisöcsém“ (Ja a môj brat).
Môžeme iba skonštatovať, že to bola naša najúspešnejšia akcia, pretože sa predali všetky lístky, aj na balkón, a museli sme
zabezpečiť i náhradné sedenie. Hlavnú úlohu si zahral Róbert
Koltay, ikona maďarského herectva, ktorý bol zároveň i reži- rátok közt. Je pre nás veľkým potešením, že sme mohli privítať
sérom hry, v hlavnej úlohe sme mohli vidieť Csekku Gyebnár, na sládkovičovskom javisku hercov takýchto kvalít. Môžem vám
ktorú televízny diváci dobre poznajú ako Gizi s telenovely Ba- prezradiť, že sme sa už slovne dohodli na ďalšom predstavení,
ktoré chystáme na september.
Cieľom SMCs je, aby zapojil do kultúrneho života našich mladých, aby sa zachovala naša kultúra, naše hodnoty. Je dôležité,
aby sme pokračovali v činnosti našich predkov, aby aj o 10, 20
rokov bolo pre koho organizovať maďarské kultúrne podujatia v
našom meste, a aby sme mohli povedať, keď naša generácia zostarne, že tí naši mladí pre nás usporiadali opäť krásne podujatia.
Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým za odvedenú
prácu, za pomoc a podporu našich aktivít. Boli by sme radi, keby
sa do našej práce zapojili i ďalší mladí nášho mesta. Prihláste sa,
budeme radi!
Attila Srejner
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Novoročný stolnotenisový turnaj
Memoriál Emila Dovalovszkého
Stolnotenisový oddiel Slavoj Sládkovičovo usporiadal dňa
2.1.2016 novoročný stolnotenisový turnaj Memoriál Emila Dovalovszkého v Sládkovičove. Turnaja sa zúčastnilo vyše 50 registrovaných a neregistrovaných hráčov zo Sládkovičova. Som
rád, že o stolný tenis je v Sládkovičove veľký záujem, čo potvrdili svojim počtom hráči, ale aj diváci. Hosťami tohto turnaja
boli: primátor mesta Anton Szabó a poslanec MZ Attila Takács.

Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým sponzorom
tohto turnaja, ktorými boli: Anton Szabó, Attila Takács, Bohuslav
Németh, František Ruman, Peter Valo, Roman Matejdes. Naši
hráči nás výborne reprezentovali aj na turnajoch vo Voderadoch
a vo Veľkých Úľanoch.
Dňa 9.1.2016 na stolnotenisovom turnaji vo Voderadoch obsadili v dvojhre 2. miesto Dominik Gál a 3. miesto Karol Barinka.

Výsledky turnaja:
Dvojhra registrovaných hráčov:
1. Karol Barinka
2. Branislav Gašparík
3. Lukáš Krupanský
Dvojhra neregistrovaných hráčov:
1. Jaroslav Jasovský
2. Marek Vígh
3. Marián Nagy
Štvorhra:
1. Dominik Gál – Roman Sabler
2. František Wiltschka – Marián Nagy
3. Boris Kováčik – Jozef Majo
Dňa 10.1.2016 sa vo Veľkých Úľanoch uskutočnili majstrovstvá kraja v stolnom tenise mužov, kde sa víťazom turnaja a majstrom kraja stal Lukáš Krupanský a vo štvorhre obsadila 2. miesto
dvojica Lukáš Krupanský a Dominik Gál.
Bohuslav Németh,
predseda stolnotenisového oddielu

Kronika mesta k 3.2.2016
Narodili sa:

Navždy nás opustili:

Tibor Borsányi
Ladislav Dorák
Fatma Farkašová
Iveta Gálová
Samuel Hesso
Marcel Horváth
Krištof Kajan
Viktória Lakatosová
Dávid Godor

Terézia Zárecká /60/ - 12.12.2015
Milan Hajnala /60/ - 22.12.2015
Evžen Valkó /49/ - 26.12.2015
Irena Szudorová /73/ - 2.1.2016
Magdaléna Čúzyová /73/ - 10.1.2016
Paulína Chynoradská /94/ - 16.1.2016
Mária Cehláriková /93/ - 17.1.2016
Bývalí občania:
Ing. plk. Otto Dóka /78/ - 4.1.2016
Alžbeta Flaškárová /82/ - 8.1.2016
Tibor Vígh /65/ - 18.1.2016

Uzávierka budúceho čísla je 31.3.2016. Svoje články, oznamy a inzeráty pošlite e-mailom na zuzana.cervenkova@
sladkovicovo.sk alebo ich odovzdajte na recepcii Inovatechu. Kontakt: 0901 704 410
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Spomíname
Dňa 20. februára 2016 uplynie päť rokov, čo nás
navždy opustila milovaná mama a babka
Helena Barboríková, rodená Sudinová. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou v srdci spomínajú dcéry s rodinami a
vnuci, ktorým veľmi chýba.

22. decembra 2015 nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a kamarát
Milan Hajnala. Ďakujeme všetkým, ktorí ho prišli
odprevadiť na jeho poslednej ceste.
S láskou na teba spomíname a navždy ostávaš
v našich srdciach.

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal,
ostáva v nás.
Dňa 20. marca 2016 uplynú 2 roky, keď nás navždy opustil náš milovaný Vojtech Méhes.
S láskou spomínajú manželka, synovia a dcéra s
rodinami.

Dňa 22. januára 2016 sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia manžela, otca, dedka, príbuzného
a priateľa Michala Nagya, ktorý nás navždy opustil
vo veku nedožitých 79 rokov. Ďakujeme všetkým,
ktorí na neho nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou spomínajú manželka Mária a deti Štefan a Michal s rodinami.

Dňa 25.3. 2016 si pripomenieme 30. výročie
úmrtia Terézie Lakatošovej.
S láskou a úctou spomínajú synovia, vnúčatá
a pravnúčatá.

Mestská štatistika za rok 2015

Narodenie
V roku 2015 sa v Sládkovičove narodilo 41 detí, z toho
22 dievčat a 19 chlapcov. V porovnaní s predošlým rokom
sa počet narodených detí znížil o 7 detí. Tak ako vlani sú
v prevahe dievčatá. Najviac detí sa narodilo v mesiacoch:
júl a november, naopak najmenej detí sa narodilo v mesiaOdišla od nás ako tichý sen, nemala čas pove- ci február. Medzi najobľúbenejšie mená v roku 2015, ktoré
rodičia dávali svojim deťom patrili z dievčenských mien –
dať:Zbohom, už neprídem.
Odišla, čas rýchlo letí a jej obraz zostal v tvárach Nina a z chlapčenských mien to bol - Adam.
jej detí.
Sobáše
Dňa 8.4.2016 uplynie 10 rokov, čo nás opustila
V roku 2015 bolo uzavretých 27 sobášov, z toho 17 obnaša mama Helena Uhlíková. So smútkom v srdci čianskou formou a 10 cirkevnou. V sledovanom roku bolo
spomínajú dcéry a synovia s rodinami.
v meste uskutočnených o 8 sobášov viac ako v predchádzajúcom roku. Okrem sobášov, ktoré sa konali v našom meste
So zármutkom v srdci spomíname na nášho
bolo ešte uzavretých 5 sobášov našich občanov mimo nášho
milovaného Michala Violu, ktorý nás pred piatimi mesta.
rokmi, vo veku 69 rokov navždy opustil.
V roku 2015 bolo rozvedených 5 manželstiev našich obSmútiaca rodina
čanov, čo je o 3 rozvody menej ako v predchádzajúcom roku.
S láskou spomíname na našu milovanú mamičku,
babičku a prababičku Jolanu Pethőovú, pri príležitosti 3. výročia jej úmrtia.
Jej pamiatku nosíme v našich srdciach.
Smútiaca rodina

Úmrtia
Čas plynie, ale spomienka a žiaľ zostávajú.
V roku 2015 zomrelo 54 ľudí, z toho 28 mužov a 26 žien.
14. marca 2016 uplynú 2 roky, čo nás navždy Počet úmrtí našich občanov je identický s vlaňajším rokom. Najopustila naša drahá mamička, babička a prababička viac našich občanov zomrelo v mesiacoch marec a február a
Oľga Zuzáková.
naopak najmenej úmrtí bolo v mesiacoch: jún a august.
Náš žiaľ je o to väčší, lebo si pripomíname 35.
výročie, čo nám navždy odišiel náš drahý otec, ded- Stav obyv. mesta k 31.12.2015 Spolu:
ko a pradedko Edmund Zuzák.
prihlásených k pobytu
89
S láskou v srdci spomínajú syn, nevesta, vnuci
narodených
41
a pravnučka.
Mama, to slovo je cennejšie ako hocijaké
iné na svete.
Keď ťa už niet, rúti sa nám svet.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v spomienkach
sme pri tebe každý deň.
Dňa 21. februára 2016 si pripomíname 9. výročie
úmrtia našej mamičky Gizely Víghovej, rodenej
Kovácsovej. S láskou spomínajú dcéra Edita, Ružena a syn Karol s rodinami.

odhlásených
zosnulých
V roku 2015 - úbytok :

Muži

Ženy

39

50

19

22

- 111

- 46

- 65

- 54
-35

- 28
-16

- 26
-19

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2015 je 5516, z toho
2882 žien a 2634 mužov. Úbytok obyvateľstva mesta je takmer
dvojnásobný oproti predošlému roku.
Edita Kyselová,matrikárka

11. Mestský ples
V piatok 22. januára sme s dobrou
náladou a úsmevom na tvári otvorili
plesovú sezónu aj v Sládkovičove. Po
slávnostnom príhovore primátora mesta
Ing. Antona Szabóa nám navodili tanečnú
atmosféru dva páry Tanečnej školy Viva
z Nových Zámkov. Profesionálnym predvedením štandardných tancov zároveň
otvorili prvé tanečné kolo. Neskôr nám
rozprúdili krv v žilách skvelými latinsko-americkými tancami, kde nechýbala
samba, cha-cha, rumba, jive a paso-doble.
Počas celého večera nás výborne zabávala skupina Nostalgia Music. Aj tohto
roku pripravil hotel Tevel pre všetkých
gurmánov kulinárske pochúťky a kvalitné nápoje. Vyvrcholením večera bola
tombola s množstvom zaujímavých a
hodnotných cien od sponzorov, ktorým
patrí veľká vďaka. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa spolupodieľali na organizácii
tohtoročného vydareného Mestského
plesu.
Zuzana Červenková

