ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
informačný spravodaj

XXVI. ročník č. 3/2019 vydáva mesto Sládkovičovo

7. zasadnutie MZ
Nie je zvykom, aby sme o rokovaní
mestského zastupiteľstva písali na prvej
strane našich novín. Teraz však urobíme
výnimku. Chceme, aby čitatelia mestských novín, občania mesta dostali obraz
o priebehu rokovaní, aby videli ako pracuje mestské zastupiteľstvo a primátor
mesta.
Rokovanie 7. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove sa konalo
dňa 15.4.2019 v Technologickom inkubátore INOVATECH Sládkovičovo. Rokovanie MZ v Sládkovičove otvoril primátor
mesta Ing. Anton Szabó, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že:
• 7. zasadnutie MZ sa koná v súlade s navrhovaným programom, ktorý poslanci
obdržali formou pozvánky
• z celkového počtu 12 poslancov je prítomných 12 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a mestské zastupiteľstvo
je uznášaniaschopné
• za zapisovateľku určil Ing. Máriu Gubíniovú a za overovateľov zápisnice
zo zasadnutia MZ predsedajúci určil poslancov Ing. Gábora Krommera
a MVDr. Pavla Bartaloša
Boli prerokované nasledovné body:
1. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt
2. Žiadosť o poskytnutie podpory formou
dotácie z Environmenálneho fondu –
zateplenie MŠ Budovateľská
3. 1. úprava rozpočtu mesta na rok 2019
4. Rôzne
5. Diskusia
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt
- zriadenie „Komunitného centra pre
marginalizovanú rómsku komunitu
v Sládkovičove“
Poslankyňa Eva Sudová 2 týždne
pred zasadnutím MZ navrhla vypracovanie projektovej dokumentácie a žiadosti
o NFP na zriadenie „Komunitného centra pre marginalizovanú rómsku komuni-

tu v Sládkovičove“. Eva Sudová navrhla
zriadiť komunitné centrum pre marginalizovanú rómsku komunitu v barokovej
sýpke, ktorá sa nachádza v mestskom parku v Sládkovičove.
Na úvod diskusie Ing. Anton Szabó
uviedol, že baroková sýpka je pamiatkovo chránená budova, z toho dôvodu je
návrh nelogický a nerealizovateľný. Tento
zámer bol už skúmaný aj v roku 2017 a
nebol realizovaný z dôvodu, že podľa kritérií výzvy a po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva SR bolo na stavbe
nevyhnutné:
• zvýšiť konštrukčnú výšku 1. a 2. nadzemného podlažia, čo by znamenalo
rozobrať vnútornú drevenú konštrukciu
a vyhotoviť nový drevený rám tak, aby
súčasná vnútorná výška bola navýšená
o 500 mm
• vyhotoviť dodatočnú tepelnú izoláciu
(hrúbky 150 mm) tak, aby boli splnené
kritériá o emisiách
• zvýšiť plochy okien tak, aby boli splnené podmienky denného osvetlenia
Primátor mesta ďalej uviedol, že
vzhľadom na skutočnosť, že baroková
sýpka je pamiatkovo chránený objekt, tieto stavebné úpravy sú nezlučiteľné s postavením pamiatkovo chránenej budovy
(túto skutočnosť svojím rozhodnutím potvrdil aj Krajský pamiatkový úrad Trnava)
primátor neodporučil realizovať tento zámer.
Následne vystúpila poslankyňa Eva
Sudová a začala s tým, že „od primátora
sme si vypočuli ako sa to nedá urobiť a ja
vám ukážem ako sa to dá urobiť“. Potom
pustila prezentáciu, ktorá obsahovala históriu barokovej sýpky, návrhy vysokoškolákov z roku 2014, ktoré boli spracované
na alternatívy využívania sýpky, popísala
priebeh rekonštrukcie dreveného krovu,
ktorú zabezpečilo Mesto Sládkovičovo,
informovala o fungovaní komunitného
centra v Jánovciach.
Eva Sudová ďalej tvrdila, že rekonštrukciu prekonzultovala na pamiatkovom

POZVÁNKY
XXII. Sládkovičovské
kultúrne dni
pred Inovatechom

21.6.2019 (piatok)
18.00 otvorenie
vystúpenie žiakov ZUŠ,
spevokolu Klubu seniorov
18.30 Talentmánia maskotov - program
pre deti
19.00 Marcla Laiferová
20.00 vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli
21.00 hudobná skupina KFT
23.00 zábava so skupinou Nostalgia
Music
22.6.2019 (sobota)
13.00 súťaž vo varení kotlíkových
špecialít
15.00 súťaž o najlepší orechový koláč
17.00 slávnostné otvorenie
vystúpenie detí MŠ a ZŠ
18.00 vyhodnotenie súťaží
vystúpenie žiakov ZŠ a ZUŠ
20.30 Golddies - siwingová skupina
22.00 Mafia Corner
23.30 Zuzana Szpevár a Piknik
29.6.2019 od 8.00 na štrkovisku Vincov
les - Rybárske preteky detí
13.7.2019 o 18.00 pred Inovatechom

Deň Csemadoku

Účinkujú: citarové súbory Diócska a
Csillag, folklórne súbory Bellő a Pozsony,
speváci Sissi, Alexandra Kiss, Zoltán
Deák
Sprievodný program: maľovanie na tvár
16.8.2019 o 19.00 hod. pred Inovatechom
Hodová zábava so skupinou
Nostalgia Music
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7. zasadnutie MZ
úrade. Podľa nej pracovníci pamiatkového
úradu zriadenie komunitného centra v barokovej sýpke podporujú a nevidia technické problémy súvisiace so zmenou účelu stavby. Podľa poslankyne pamiatkový
úrad dal na rekonštrukciu súhlas už v roku
2014 a s rekonštrukciou súhlasili.
Na vystúpenie Evy Sudovej reagoval
primátor mesta tým, že v roku 2014 pamiatkový úrad dal súhlas na „Rekonštrukciu barokovej sýpky“ a nie na zriadenie
„Komunitného centra pre marginalizovanú rómsku komunitu v barokovej sýpke v Sládkovičove“. To sú dve rozdielne
veci, jedna je rekonštrukcia sýpky a druhá
je zmena účelu stavby.
V diskusii vystúpila aj Mgr. Adriana
Slováková, riaditeľka SŠ Sládkovičovo.
Podporila projekt a uviedla, že realizovanie projektu by bolo pre mesto prínosom,
nakoľko pomáha riešiť problémy marginalizovaných skupín obyvateľstva. SŠ
a niektoré rodiny zo Sládkovičova spolupracujú s OZ Tenenet Senec. V meste
máme viac ako 10 problémových rodín.
Cukrovarská ulica je problematická, vyžaduje si systematickú prácu.
Poslanec Ing. Gábor Krommer po vypočutí argumentov a 2 verzií za a proti
prehodnotil svoje stanovisko k projektu.
Uviedol, že MZ si určilo svoje priority
a rekonštrukcia sýpky nie je v súlade so
schváleným rozpočtom. Reálne riešenie
vzhľadom na termín 30.04.2019 je dať
voľnú ruku Eve Sudovej, od mesta nech
dostane podporu a navrhol aj odmenu za
vypracovanie projektu.
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poznamenal, že meniť účel stavby je možné
iba so stavebným povolením v súlade so
zákonom. Projekt má vstupy aj výstupy
a za realizáciu a za prevádzkovanie budovy je zodpovedný štatutár mesta, nie Eva
Sudová.
Následne v diskusii vystúpili Ing.
Pavol Doval ako aj Viliam Brunner. Ing.
Pavol Doval nesúhlasil s návrhom. Podľa
neho na rekonštrukciu sýpky treba hľadať
iné riešenie a pre zriadenie komunitného
centra (KC) zase iné priestory. Viliam
Brunner upozornil na zlý technický stav
budovy a zriadenie KC neodporučil.
Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu – zateplenie MŠ Budovateľská
Primátor mesta informoval o príprave
a vypracovaní projektu v rámci zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich
verejných budov vrátane zatepľovania
„Zateplenie obvodového plášťa, výmena
okien a dverí pre MŠ J. Kráľa v Sládkovičove“. Následne mestské zastupiteľstvo
schválilo predloženie žiadosti o poskyt-

nutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2019, oblasť L:
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania na projekt „Zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a dverí pre MŠ
J. Kráľa v Sládkovičove“.
1. úprava rozpočtu mesta na rok 2019
Primátor mesta predložil návrh zmien
rozpočtu na rok 2019 1. úpravou rozpočtu.
Úprava obsahovala:
• Prijatie úveru na financovanie kapitálových výdavkov mesta vo výške 300 000
eur
• Oprava strechy polikliniky na Sídl. J.
Dalloša vo výške 40 900 eur
• Stavebné úpravy VŠ pre ZŠ SP s VJM
na Richterovej ulici vo výške 44 200 eur
• Výmena okien na VŠ vo výške 19 200
eur
• Vklad do základného imania TK Vincov
les s.r.o. vo výške 340 000 eur
V rozprave vystúpili poslanci Ing. Štefan Lauko, JUDr. Alexandra Machanová,
Koloman Hrdlica, Mgr. Edita Katonová a
Eva Sudová. Potom poslanci schválili 1.
úpravu rozpočtu mesta.
Rôzne a diskusia
V diskusii Eva Sudová opakovane
žiadala zverejnenie zmlúv aj s prílohami,
výkaz, výmer a zoznam majetku mesta. Potom nasledovala výmena názorov
poslankyne a primátora mesta o právach
poslancov. Na záver diskusie primátor vyzval poslankyňu, aby pri výkone funkcie
poslanca dodržala zákon.
Poslankyňa JUDr. A. Machanová žiadala umiestnenie smetných košov a nádob
na exkrementy a riešiť osvetovú činnosť
k zberu TKO. Tento návrh podporila aj
poslankyňa Eva Sudová.
Poslanec Koloman Hrdlica upozornil
na problém poškodenia strechy na Spojenej škole, Školská 1087. Primátor odpovedal a uviedol postup vo veci opravy
majetku mesta. Budovy škôl a školských
zariadení sú v správe SŠ, ktorá zodpovedá
za ich prevádzku a opravu s tým, že zabezpečí opravu strechy.
Poslanec Ing. Boris Brunner informoval o svojpomocnej úprave ihriska
za budovou školy, ktorú realizoval spolu s poslancami MVDr. Bartalošom, p.
Hrdlicom a rodičmi žiakov SŠ, Školská
1087. Poďakoval spoločnosti Savingplus
s.r.o. za poskytnutie mechanizmov a za
pomoc Technickým službám Sládkovičovo a DHZ, ktorí sa podieľajú na údržbe
trávnika.
Primátor mesta informoval o spolupráci so Slovenským hádzanárskym zväzom, nakoľko v našom meste má hádza-

ná tradíciu. V roku 1957 boli dorastenky
majsterkami Československa. Mesto bude
vyvíjať aktivity za účelom získania NFP
na výstavbu športovej haly v areáli vysokej školy na Richterovej ulici.
Pán Feješ sa informoval, či v rámci
projektu - Rozšírenie MŠ bude aj nové
hygienické zariadenie. Primátor odpovedal, že v tomto projekte nie je plánovaná
rekonštrukcia jestvujúcich hygienických
zariadení. Ak je potrebná rekonštrukcia
týchto zariadení, tak to musí iniciovať predovšetkým vedenie školy, ktoré má budovu v správe a zodpovedá za jej prevádzku.
Na záver primátor mesta Ing. Anton
Szabó poďakoval všetkým prítomným za
ich účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva a 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove o 19.00 hod.
ukončil.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

Program pre deti počas
SKD
Počas XXII. Sládkovičovských
kultúrnych dní je pre deti pripravený
nasledovný program:
v piatok 21.6.2019
od 18.00 hod. skákací hrad
o 18.30 hod. detský program Talentmánia maskotov, v ktorom
vystúpi bábika LOL, macko Pooh a
jednorožec.
od 19.00 hod. do 21.00 hod.
maľovanie na tvár a fotenie s
maskotmi
v sobotu 22.6.2019
od 18.00 do 21.00 hod.
maľovanie na tvár a fotenie
s maskotmi: Chaseom z Tlapkovej
patroly a Poppy
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ŠKOLY 3

Zo života ZŠ s MŠ K. Kuffnera
Aj v tomto roku sa naša škola zapojila
do projektu Poisťovne MetLife v spolupráci s neziskovou organizáciou Ja Slovensko. Projekt je zameraný na zvyšovanie finančnej a podnikateľskej gramotnosti u detí. Žiaci 5.B triedy si pod vedením
Ing. Zuzany Žgančíkovej počas 7 týždňov
osvojili základné pojmy z finančnej gramotnosti, ktoré im pomôžu v každodennom živote.
11. apríla vyšli do ulíc Sládkovičova
dobrovoľníci Ligy proti rakovine a rozdávali žlté narcisy všetkým, ktorí chceli
finančným príspevkom podporiť onkologických pacientov. Členovia Žiackeho
parlamentu ZŠ K. Kuffnera sa spolu s pani
Zuzanou Červenkovou a Dominikou Zvolenskou zhostili tejto neľahkej úlohy a
svoj čas a energiu venovali najväčšej verejno-prospešnej zbierke na Slovensku.
Každý, kto si pripol narcis na svoj odev,
vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými,
ktorí bojujú s rakovinou.Veľká vďaka
patrí všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť
na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom
Slovensku.

Deň Zeme sa každoročne koná 22.
apríla. Je to ekologicky motivovaný sviatok upozorňujúci ľudí na dopady ničenia
životného prostredia a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. Stalo sa tradíciou našej školy, že tento sviatok slávime
rôznymi aktivitami zameranými na prehĺbenie vzťahu našich žiakov k šetrnému
prístupu k prírode. Tento rok vyrábali smetiaky do areálu školy, monitorovali stav
Dudváhu, zbierali odpadky v parku, vyrábali recyklovaný papier a spolu s rodičmi
a pedagógmi dokončovali jazierko v areáli školy. Medzinárodný deň Zeme sme
oslávili naozaj dôstojne a aj tento rok sme
nemalou mierou prispeli k zlepšeniu nášho životného prostredia.
Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek.
Je to oslava materstva, obetavosti a lásky
matiek k svojim deťom. 15.mája naši žiaci
pripravili svojim mamičkám, starým ma-

mám, tetám, ale aj ostatným prítomným
krásny kultúrny program, v ktorom predviedli svoje herecké, tanečné, ale aj spevácke nadanie. Prejavili tak úctu k svojim
mamám a poďakovali im za lásku a starostlivosť.
24. mája sme v rámci projektu Do
práce na bicykli zorganizovali cyklojazdu
zo Sládkovičova do Nového Dvora. Cyklojazdy, ktorá bola záverečnou bodkou
dvojtýždňa Do školy na bicykli, sa zúčastnilo približne 100 cyklistov, aby vyjadrili podporu nemotorovej, predovšetkým
cyklistickej doprave v meste, zdravému
životnému štýlu a ochrane životného prostredia. Cyklojazda začala pred školou ZŠ
K.Kuffnera, pokračovala cez mesto, až k
ihrisku na Novom Dvore. Tam si deti spoločne opekali, zahrali futbal, zrelaxovali
sa a potom sa spoločne vrátili na bicykloch späť do Sládkovičova pred školu. Na
bezpečnosť a hladký priebeh cyklojazdy
dohliadali členovia Obvodného oddelenia PZ Sládkovičovo a Mestská polícia .
Vďaka hojnej účasti detí a rodičov, dobrej
organizácii a skvelému počasiu bola táto
cyklojazda dôkazom toho, že deti nezanevreli na pohyb v tejto dobe mobilov, že

majú záujem zúčastňovať sa zmysluplných akcií a chcú niečo robiť pre svoje
zdravie a životné prostredie. A to, že to
bol pre nich nezabudnuteľný zážitok, je
príjemným bonusom k tomu.

Krajské kolo súťaže Na bicykli bezpečne sa koná každoročne na Dopravnom
ihrisku Vrbové. Naša škola ani tento rok
nechýbala a dôstojne reprezentovala okres
Galanta. Celkovo naše družstvo skončilo
na výbornom 3. mieste.
Vedenie školy
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Zo života ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s VJM
Udalosti uplynulých mesiacov:
Testovanie:
• Žiaci 4. ročníka sa zapojili
do testovania TIMSS z matematiky a prírodovedy.
• Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili
celoslovenského testovania
z matematiky, z maďarského
a slovenského jazyka.
Súťaže:
• Zsuzsanna Fekula sa zúčastnila krajskej súťaže „Poznaj
slovenskú reč“ a postúpila
do celoštátneho kola.
• Ádám Katona bol úspešným
riešiteľom na matematickej
olympiáde a umiestnil sa na
12. mieste.
• Do výtvarnej súťaže sa zapojili Bianka Almási, Ádám
Márton, Alexandra Grunza, Linda Šoltó a Krisztina
Szabó, témou súťaže boli
„Škodlivé návyky“.

Netradičné hodiny:
• Pre 8.-9. ročník – príprava
obyvateľstva na obranu štátu (Ako sa stať príslušníkom
OSSR).
• Pre 9. ročník – téma „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“.
• Finančné vzdelávanie v Trnave vďaka Nadácii OTP
Ready.
• V rámci aktivity „Človek
a ochrana prírody“ sme boli
na exkurzii na čističke odpadových vôd v Sládkovičove.
Iné aktivity:
• Zapojili sme sa do súťaže
„Noc s Andersenom“, ktorú zorganizovala mestská
knižnica. Deti si prečítali
rozprávky, hľadali poklady
a dobre sa zabavili.

• Žiaci prvého stupňa a škôlkari si pozreli interaktívnu
bábkovú hru „Bűvös virág“
(Čarovný kvet).
• Citarový súbor Diócska zahral a Michael Román zaspieval v kultúrnom progra-

me pri stavaní mája.
• Kultúrnym programom sme
pozdravili naše mamičky a babky na školských
a mestských oslavách Dňa
matiek.
• Na sviatok oslobodenia sme
vzdali hold padlým hrdinom.
• Zorganizovali sme jarný
zber papiera.
• Boli sme na výlete vo Viedni, kde sme v Dome mora
(Haus des Meeres)videli
množstvo morských živočíchov.
Čistenie mesta
Naša škola sa aj tento
rok, už po mnohýkrát, zapojila v rámci Dňa Zeme do
čistenia mesta, aby upriamila
pozornosť na ochranu život-

ného prostredia. Pre nás nie
je prostredie,v ktorom žijeme ľahostajné, veď človek
chtiac-nechtiac zasahuje do
tisícročnej rovnováhy prírody.
Ako môžeme ochraňovať,
brániť naše prostredie?
• Neodhadzujme odpadky!
• Trieďme odpady!
• Kompostujme!
• Používajme
prostriedky,
šetrné k prírode!
• Miesto polotovarov jedzme
čerstvé, domáce potraviny!
Prvotným cieľom čistenia mesta je, aby sa z času
na čas dostala do stredobodu
pozornosti ochrana životného prostredia. Dennodenne
sa stretávame s tým, že naše
životné prostredie je v ohrození. Chodiac a zberajúc smeti
po uliciach Sládkovičova sme
sa zamysleli nad tým, akí sú
ľudia nezodpovední – ČESŤ
VÝNIMKÁM! Zozbierali sme
mnoho vriec odpadkov - sklo,
plechovky, špaky, plastové
fľaše... Zarazilo nás, že ľudia
radšej hodia odpad na zem,
než do smetných nádob, ktoré
sú iba na pár krokov. Cieľom
tejto akcie bolo, aby sme opätovne upriamili pozornosť ľudí
na dôležitosť ochrany životného prostredia, pretože Zem nie
je našim majetkom, ale máme
ju len vypožičanú. Deti sme
pobádali k tomu, aby chránili
a vážili si životné prostredie,
Zem, na ktorej žijú.
Mgr. Katalin Balogh

Bližšie k maďarskej histórii!
24. apríla sme vďaka pánovi Rolandovi Lanczovi, ktorý
exkurziu zorganizoval a finančne podporil, strávili krásny deň v maďarskom meste
Székesfehérvár.
V bývalom kráľovskom
sídle a hlavnom meste Uhorska história nepominula bez
stopy.
Pretože ide o malé mesto,
krásne centrum, jeho historické pamätné miesta sme si prezreli za krátky čas. Boli sme v
Parku zrúcanín, kde sú zvyšky
historických stavieb, najmä
kráľovskej baziliky. Je to národné pamätné miesto a jeho
najväčšia časť je v exteriéri.
Kráčajúc medzi zrúcaninami
sme pozorne počúvali úžasnú
prednášku sprievodcu. Počas
prechádzky v Parku sôch sme
si pozreli sochu „Kati néni“.
Podľa tradície stačí pohladkať
jej nos a už nás šťastie nikdy
neopustí. Samozrejme, ani jeden zo žiakov si to nenechal
ujsť.

Poslednou zastávkou bol
hrad Bory, čo nie je historický
hrad. Zámoček postavil za 41
rokov architekt a sochár Jenő
Bory pre svoju rodinu. Je to
najväčší pamätník lásky, totiž
postavil ho z lásky ku svojej
manželke, ktorá je všade prítomná. Deti s úžasom hľadeli
na obrovskú železobetónovú
stavbu. Prešli sme nádvorie,
kde sme na chodbách videli
sochy významných postáv maďarskej histórie – hrdinov, historických spevákov a kráľov.
Po točitom schodisku sme sa
dostali do jednej z veží, odkiaľ
sme mali krásny výhľad na
okolie. Večer sme sa spokojní, s množstvom kultúrnych
a historických zážitkov vrátili
domov.
Mgr. Mária Halás
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Okresná súťaž v prednese poézie
a prózy špeciálnych škôl
9. apríla sa konala v Spojenej špeciálnej a praktickej
škole Okresná súťaž v prednese poézie a prózy žiakov
špeciálnych škôl okresu Galanta, ktorej sa zúčastnilo 38
recitátorov. Súťaž prebiehala
v slovenskom aj v maďarskom
jazyku pod dohľadom odbornej poroty, ktorá mala náročnú
úlohu - ohodnotiť recitátorov a

rozhodnúť o víťazoch. 8. ročník tejto súťaže, organizovaný
Spojenou špeciálnou a praktickou školou, sa niesol v duchu
príjemnej atmosféry a vzájomného povzbudzovania. Víťazi
si odniesli zo súťaže diplom a
ceny, ostatní nádej, že nabudúce sa to podarí práve im.
Zuzana Červenková

Literárna prehliadka materských škôl
22. mája sa v Materskej
škole - Budovateľská konala
Literárna prehliadka materských škôl v prednese poézie
a prózy, ktorej sa zúčastnili
deti MŠ Budovateľská, MŠ
Fučíkova, MŠ J. Dalloša, MŠ
pri ZŠ Sándora Petőfiho s
VJM a MŠ Malá Mača. Svoj
talent prítomným predviedli
Sofia Ella Dudášová (MŠJD),
Alžbetka Schifferová (MŠF),
Grétka Danková (MŠMM),
Ida Gulyás (MŠ s VJM), Dávid Prokein (MŠB), Rebecca
Kovács (MŠJD), Paulínka Dovaľová (MŠF), Tomáš Lancz
(MŠMM), Hanka Švihranová (MŠB), Lucka Maneko-

Základná umelecká škola
Klavírna súťažná prehliadka

vá (MŠF), Lia Vyhnalíková
(MŠF), Dominik Kuki (MŠF),
ktorí krásne reprezentovali
svoju škôlku. Okrem dobrého
pocitu, že úspešne zvládli túto
literárnu prehliadku, si deti
odniesli diplom a sladkú odmenu, ktorú venovalo mesto
Sládkovičovo, ZŠ s MŠ Karola
Kuffnera a Spojená špeciálna a
praktická škola, za čo im patrí
veľká vďaka. O občerstvenie
pre prítomných sa postarali pedagógovia MŠ Budovateľská
- organizátori tohto milého
podujatia.
Zuzana Červenková

Klavír patrí medzi deťmi
k najobľúbenejším hudobným
nástrojom. Aj na našej škole
odbor hra na klavíri navštevuje najviac žiakov. Z toho
dôvodu pred piatimi rokmi
vznikla myšlienka uskutočniť
regionálnu súťažnú prehliadku
v hre na klavíri, aby sa talentovaní žiaci našej školy mohli
prezentovať a ukázať svoju
zručnosť. Táto myšlienka sa
stretla s pozitívnym ohlasom
v základných umeleckých školách na okolí, a tak sme v roku
2015 zorganizovali prvý ročník súťaže. Prihlásených bolo
24 súťažiacich. Záujem a sa-

že súťaž prebiehala v technologickom inkubátore Inovatech, ale aj v zrekonštruovanej
budove na Abrahámskej ulici.
V tejto budove bude od budúceho školského roka prebiehať
vyučovanie základnej umeleckej školy. Cieľom našej ZUŠ
je podchytiť čo najširší okruh
záujemcov o umelecké vzdelávanie, teda vychovávať milovníkov ako aj aktívnych tvorcov
umenia. Súčasťou výučby je
aj prezentácia na koncertoch,
preto sme v budove zriadili koncertnú sálu. Účastníci
súťaže jej akustiku, príjemné
prostredie aj celkový vzhľad

motná účasť súťažiacich boli
dôkazom toho, že je potrebné
stretávať sa, vymieňať si nové
poznatky a skúsenosti. Krásne prostredie, veľmi vhodné
súťažné priestory v technologickom inkubátore Inovatech,
ktorý nám v maximálnej miere
vychádzal v ústrety a v neposlednom rade dobrá organizácia
súťaže zaručili v nasledujúcich
ročníkoch vzrastajúci počet
súťažiacich mladých klaviristov aj pozorovateľov. 17. mája
2019 sme zorganizovali už
piaty ročník súťaže, ktorej sa
zúčastnilo 82 súťažiacich a 46
pozorovateľov takmer z celého Slovenska. Tento ročník
súťaže bol výnimočný aj tým,

hodnotili veľmi pozitívne,
a tak nám ostáva veriť, že na
našich koncertoch bude sála
plne obsadená rodičmi našich
žiakov.
Umiestnenie žiakov ZUŠ
Sládkovičovo na KSPS 2019:
Sofia Budinská 2.kat. ( bronzové pásmo), Martin Matejdes 2.kat. (zlaté pásmo), Eliáš
Kajan 3.kat. ( zlaté pásmo),
Dominika Roštáková 3.kat.
(bronzové pásmo), Tamara
Vašková 4.kat. (strieborné
pásmo), Samuel Bednár 5.kat.
(zlaté pásmo).
Mária Kovačevičová
Základná umelecká škola
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Záhradkári na výlete
Výbor MO SZZ Sládkovičovo zorganizoval 2. mája
2019 pre svojich členov a rodinných príslušníkov výlet do
Banskej Bystrice na výstavu „Jarná záhrada˝, ktorá sa
uskutočnila v areáli Pamätníka
SNP. Na výstavu sme dorazili
práve v čase otvárania výstavy
a boli sme milo prekvapení
aj z ceny vstupenky – 1,20€
/ ktorá zároveň platila aj do
múzea SNP / a samozrejme
aj z vystavovaného a predávaného tovaru pre záhradkárov
ako aj pre včelárov. Boli tam
rôzne druhy kvetov, sadeníc,
ovocných stromov, drobného
ovocia, náradie pre záhradkárov, pevne verím, že si každý prišiel na svoje. Mnohí

z účastníkov sme boli pozrieť
okrem Múzea SNP aj centrum
B. Bystrice - námestie, ktoré
spolu s Pamätníkom padlým
vojakom Červenej armády
a krásnou fontánou zaujalo
každého. Pridanou hodnotou
k tomuto výletu bolo aj dobré
počasie, ktoré nám vydržalo až
do odchodu z výstavy, do 15°°
hod., kedy sme vyrazili na
cestu domov. Ďakujem všetkým účastníkom zájazdu za
dochvíľnosť, disciplinovanosť
a verím, že sa v budúcnosti
opäť stretneme na zájazde za
záhradkárskymi novinkami.
Németh Ján
Predseda MO SZZ

Pred sedemdesiatimi štyrmi rokmi
skončila Druhá svetová
vojna, ktorá so sebou odniesla 65 miliónov ľudí, vojakov,
civilistov i detí. Bolo to dňa 8.
mája 1945, keď vojská Sovietskeho zväzu, Spojených štátov
amerických, Francúzska dobyli Berlín, čím prinútili Nemecko ku kapitulácii. Tento deň na
celom svete je oslavovaný ako
Deň víťazstva nad fašizmom.
Občania nášho mesta, žiaci z oboch škôl pod vedením
pedagógov, obyvatelia Senior
centra Antonius sa zúčastnili slávnostného aktu kladenia
vencov, ktorý zorganizovalo
vedenie mesta Sládkovičovo

dňa 9. mája 2019 na námestí
pred kultúrnym domom, kde
sú pamätné tabule pripomínajúce obete 2. svetovej vojny.
Po odznení štátnej hymny sa ujala slova poslankyňa
mestského zastupiteľstva pani
Mgr. Edita Katonová, ktorá
privítala účastníkov slávnosti a
požiadala pána primátora Ing.
Antona Szabóa o príhovor.
Pán primátor vo svojom prejave zdôraznil význam osláv
dňa víťazstva nad fašizmom
vzhľadom na skutočnosť, že
vo svete rastie znova podhubie
fašistickej ideológie. Potom
vystúpil so svojím prejavom

predseda Oblastného výboru
Zväzu protifašistických bojovníkov pán Ing. Jozef Jánský.
Zdôraznil hrdinskosť vojakov
i civilných obyvateľov v boji
proti Hitlerovým fašistom.
Pred príhovormi pána primátora a predsedu oblastného
výboru odzneli básne oslavujúce hrdinstvo účastníkov vo
vojnách, ktoré v slovenčine
predniesla Katarína Bötösová a
v maďarskej reči Lara Vargová.
Po odznení oficiálneho
slovného programu, po zaznaní Pochodu padlých revolucionárov, položili vence k
pietnym tabuliam zástupcovia

mesta pod vedením pána primátora, zástupcovia základnej
organizácie KSS Sládkovičovo, ako i Miestneho klubu Národnej koalície. Veniec za OV
ZPFB položil pán predseda.
Opäť je možné konštatovať,
že oslavy Dňa víťazstva si pripomínajú zástupcovia mesta,
politických strán KSS a NK.
Ostatné strany a organizácie
nepokladajú za dôležité tento
deň si pripomenúť slávnostným aktom. Veľká vďaka všetkým, ktorí na podujatie prišli.
Arpád Dömötör
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Noc s Andersenom
Aj tohto roku sa naša mestská knižnica zapojila do medzinárodného projektu Noc s
Andersenom, ktorý má vzbudiť u detí väčší záujem o čítanie kníh. Dňa 5. apríla navštívili našu knižnicu žiaci ZŠ
Sándora Petőfiho pod vedením
Melindy Srejnerovej, aby sa
zapojili do tohto projetku. V
úvode sa oboznámili s informáciami o Hansovi Christianovi Andersenovi a prečítali
si niekoľko jeho známych
rozprávok. Potom sa venovali kreatívnej činnosti, zdobili

Vynášanie Moreny

veľkonočné vajíčka a po občerstvení sa vrhli na hľadanie
indícií, na čo sa deti najviac
tešili. S napätím a zvedavosťou prehľadali podľa pokynov
Katky Talamonovej všetky
zákutia budovy Inovatechu a
riešili zadané úlohy. Deťom sa
podarilo vyriešiť všetky úlohy
v stanovenom časovom limite,
za čo získali certifikát účastníka. S dobrým pocitom, že sa
venovali zmysluplnej činnosti
spokojne odchádzali domov.
Zuzana Červenková

Folklórna skupina Zvončekárky, Únia žien Slovenska a
ZŠ K. Kuffnera zorganizovali
10. apríla vynášanie Moreny,
aby zachovali tradíciu, ktorou sa vyháňa zima a víta jar.
K sprievodu, ktorý začal pri
ZŠ K. Kuffnera a pokračoval
mestom k mestskému úradu sa
postupne pripojili deti z materských škôl, seniori z Antonius
senior centra a ďalší účastníci,

aby Morenu spoločne vyniesli,
zapálili a utopili v Dudváhu.
Aj keď fúkal nepríjemný vietor, zvončekárky si so žiakmi
Spojenej školy pripravili krátky kultúrny program, ktorým
potešili všetkých prítomných.
Na záver ozdobili „letečko“
- zelený strom a ukončili tak
toto milé tradičné podujatie.
Zuzana Červenková

La Gioia a Simple Lounge Quartet
Tri nádherné hlasy v podaní charizmatických, vtipných a
sympatických pánov zneli 26.
apríla v Inovatechu pre všetkých milovníkov pop opery.
La Gioia spolu so sláčikovým
kvartetom Simple Lounge
Quartet spríjemnila prítomným večer skladbami svetovej hudobnej scény, známymi
slovenskými i českými hitmi

originálnym spôsobom. La
Gioia v preklade z talianskeho jazyka znamená radosť. A
práve s radosťou, hispánskym
temperamentom a talianskou
vášňou prišla do Sládkovičova La Gioia, aby zanechala u
divákov nevšedný a jedinečný
umelecký zážitok. Ďakujeme.
Zuzana Červenková

Liturgické spevy na deň sv. Marka
Dňa 26. apríla 2019 sa
v rímskokatolíckom kostole
uskutočnil koncert pod názvom Liturgické spevy na
deň sv. Marka. Na koncerte sa
predstavil Zbor Katedry cirkevnej hudby Hudobnej akadémie Ferenca Liszta v Budapešti, dirigentmi boli György
Merczel a Zoltán Mizsei. Prítomní si mohli vypočuť netradičné, zároveň úžasné podanie
liturgických piesní.
Zaujímavosťou je, že o organe v našom rímskokatolíckom kostole - postavenom v

roku 1866 Martinom Šaškom
- sa píše aj v knihe o historických organoch, ktorého autorom boli dvaja členovia zboru,
vysokoškolský profesori Pál
Enyedi a Bertalan Hock a ktorú prítomní autori po koncerte
darovali miestnemu speváckemu zboru. Koncert sa uskutočnil vďaka maďarskému speváckemu zboru rímskokatolíckeho farského spoločenstva
a finančnej podpory Antona
Szabóa.
Mária Szabóová
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MS v tlaku na lavičke a mŕtvom ťahu
V kategórii dorastenci T1 –
82,5 kg RAW súťažil
Samuel Sido, ktorý sa
umiestnil na 1.mieste s výkonom 77,5 kg.
V kategórii do 90 kg open
v drese súťažil
Matej Chovanec, ktorý sa
umiestnil na 2. mieste s výkonom 215 kg, čím utvoril osobný rekord.
Obidvom súťažiacim gratulujeme k dosiahnutiu krásnych výsledkov.
EK

Slovenská asociácia silového trojboja usporiadala
v Mestskej športovej hale v
Liptovskom Hrádku počas
štvrtého marcového víkendu
Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke a mŕtvom ťahu.
Boli to otvorené majstrovstvá,
ktorých sa zúčastnili okrem
slovenských pretekárov aj súťažiaci z Česka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Ruska. Počas dvoch dní tu spolu súťažilo
200 pretekárov. Medzi nimi sa
objavili aj súťažiaci zo Sládkovičova.

Beh oslobodenia - beh pre zdravie

Máme za sebou 4. ročník
Behu oslobodenia - behu pre
zdravie, ktorý zorganizovalo 9.
apríla Centrum voľného času
pri ZŠ K. Kuffnera v spolupráci s mestom Sládkovičovo pre
všetky deti sládkovičovských
materských i základných škôl.
Podujatie otvorila riaditeľka
ZŠ K. Kuffnera Slávka Kramárová spolu s predsedom

športovej komisie pri MZ Kolomanom Hrdlicom, ktorí privítali prítomných, ocenili ich
účasť a zaželali im veľa zdaru
pri bežeckých výkonoch. Edita
Madarásová z CVČ oboznámila súťažiacich s organizačnými pokynmi a potom im už
nič nebránilo v tom, aby sa
postavili na štartovaciu čiaru
a predviedli svoju rýchlosť,
odhodlanie a vytrvalosť. Súťažilo sa v 10 kategóriách, počnúc predškolákmi a končiac
deviatakmi, ktoré sa priebežne
vyhodnocovali. Víťazi si odniesli medaily a diplomy, ďalší
zúčastnení dobrý pocit, že niečo spravili pre svoje zdravie.
O občerstvenie sa postaralo
mesto Sládkovičovo. S organizáciou celého podujatia pomáhali telocvikári a členovia
žiackeho parlamentu, za čo im
patrí veľká vďaka.
Zuzana Červenková

Dudvážske športové hry

24. mája sa konal 4. ročník Dudvážskych športových
hier, ktoré zorganizovala ZŠ
K. Kuffnera v spolupráci s
mestom Sládkovičovo.
Po úvodnom otvorení hier
riaditeľkou školy Slávkou
Kramárovou a predsedom
športovej komisie pri MZ v
Sládkovičove
Kolomanom
Hrdlicom si 100 účastníkov
zmeralo sily v behu na 60 m,
vo vrhu guľou, v behu na 300
m, v skoku do diaľky, v hode
kriketkou a granátom.
Do atletických disciplín za
zapojili žiaci ZŠ K. Kuffnera,
ZŠ Sándora Petőfiho s VJM,
ZŠ Čierny Brod, ZŠ Abrahám a ZŠ s VJM Veľká Mača.
Po vyhodnotení atletických
disciplín a občerstvení, ktoré
zabezpečilo mesto Sládkovičovo, si žiaci zmerali sily
v skupinových športoch: vo

florbale, malom futbale a vybíjanej. Je potešujúce, že účasť
žiakov v týchto disciplínach
z roka na rok rastie a vidno u
nich zanietenosť a radosť zo
športu.
Zuzana Červenková

ŽS 3/2019

ŠPORT 9

Futbalový turnaj o pohár primátora mesta
Nadšenci futbalu strávili
8. máj na ihrisku FK Slavoj
Sládkovičovo, kde sa odohral
tradičný Futbalový turnaj o
pohár primátora mesta Sládkovičovo.
Zabojovali oň 4 mužstvá:
z Bekaertu, Fekollini, Nového

Dvora a Las Palmas.
Po odohraných 6 zápasoch
skončil turnaj víťazne pre
mužstvo Las Palmas, čím si
obhájilo titul víťaza z minulého roku. Na druhom mieste sa umiestnilo mužstvo z
Fekollini, na treťom z Nového

Dvora a na 4. mieste skončilo mužstvo z Bekaertu. Prvé
tri miesta boli odmenené pohárom a šampanským. Víťaz
získal putovný pohár primátora mesta.
Vyhodnotili sme a ocenili
aj najlepšieho strelca, ktorým

sa stal Jakub Kača z mužstva
Las Palmas. Súťažiacim a divákom ďakujeme za účasť.
Víťazom gratulujeme!
Zuzana Červenková

Výsledky stolnotenisového oddielu Slavoj Sládkovičovo v sezóne 2018/2019
Áčko hralo 2. ligu a skončilo na výbornom 2. mieste.
Sezónu odohralo v zložení:
Lukáš Krupanský, Karol Barinka, Miloš Varga, Miroslav
Komorný, Zoltán Riedl, Bohuslav Németh, Branislav
Vavro.
Béčko hralo 3. ligu a skončilo na výbornom 3. mieste.
Sezónu odohralo v zložení:
Miroslav Komorný, Branislav
Vavro, Bohuslav Németh, Richard Horváth, Peter Barta,
František Wiltschka.
Céčko hralo 5. ligu a
skončilo v strede tabuľky na
7. mieste. Sezónu odohralo
v zložení: Branislav Vavro,

František Wiltschka, Martin
Kovalík, Peter Nagy, Miroslav
Kakvic, Jaroslav Jasovský, Peter Horváth, Marián Nagy, Ján
Jasovský.
V rámci družby sme dňa
3. - 5. 5. 2019 navštívili našich
priateľov v Ivančiciach, kde
sme odohrali dve priateľské
stretnutia s výsledkami:
Ivančice „A“ - Sládkovičovo „A“ 8:10
Ivančice „B“ - Sládkovičovo „B“ 5:13
Bohuslav Németh, predseda
stolnotenisového oddielu.
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Prezentácia publikácie
Diószeg képesmúltja – obrazová história Diószegu / Sládkovičova

Veľmi úspešný rok 2018
sme obrazne povedané zakončili prezentáciou zatiaľ poslednej publikácie, ktorú OZ
Ponvagli vydalo s finančnou
podporou Fondu na podporu
kultúry národnostných menšín.
K myšlienke vydať knihu,
ktorá by mapovala históriu
mesta v obrazoch, nás priviedla
vlastná skúsenosť, že obraz má
často väčšiu a zrozumiteľnejšiu
výpovednú hodnotu ako slovo.
Mnohé vedecky veľmi cenné
publikácie sú zrozumiteľné
iba pre odborníkov, ale našou
cieľovou skupinou bola široká
verejnosť. Publikácia mapuje
obdobie od druhej polovice
19. storočia, teda od založenia
kuffnerovského cukrovaru, až
po časy reálneho socializmu.
OZ Ponvagli za roky svojej práce digitalizovalo tisíce
fotografií a dokumentov a táto
zbierka bola základom publikácie. Niekedy bolo veľmi
ťažké vybrať z množstva materiálov tie najlepšie, inokedy bolo ešte ťažšie materiály
získať. Obrazové dokumenty
sme rozdelili do tematických
celkov, v ktorých sú fotografie
a dokumenty viac-menej chronologicky zoradené.
Našou ambíciou je, aby
táto publikácia bola v každej

sládkovičovskej rodine, lebo
všetci si v nej nájdu svoju minulosť, svojich predkov, svoje
spomienky. Pre ostatných čitateľov je kniha dokumentom
bohatej histórie malej dedinky,
ktorá sa vďaka barónovi Karlovi Kuffnerovi de Diószegh
stala centrom stredoeurópskeho cukrovarníctva.
Hoci vo všeobecnosti zastávame názor, že do kníh sa
nemá písať, v tejto knihe si
každý môže označiť svojich
predkov, známych a dopísať
ďalšie informácie. Neurobíte to pre seba, ale pre svojich
potomkov, ktorí si budú knihu
prezerať po rokoch. Budeme
vám vďační, ak sa o tieto informácie podelíte aj s nami napríklad prostredníctvom e-mailu ponvagli@gmail.com.
Vydanie knihy bolo impulzom pre ďalších občanov,
ktorí si uvedomili, že aj oni
majú doma cenné dokumenty
našej histórie a postupne získavame ďalšie nesmierne zaujímavé fotografie a vážne uvažujeme o vydaní pokračovania
tejto publikácie, lebo materiálu
máme naozaj veľa.
Ďakujeme
všetkým
účastníkom prezentácie, lebo
vďaka nim to bolo naozaj
krásne
podujatie,
ktoré
vytvorilo priestor na spoločné
spomínanie. V knihe si snáď
každý našiel seba alebo
niekoho blízkeho a hneď
sme získali veľa nových
informácií. Sme vďační za
každé meno, ktoré sa podarí
doplniť, za opravy nepresných
informácií, za lepšie datovanie
fotografií,...a rozhodne to
neberieme ako kritiku našej
práce. Uviedli sme všetko, čo
si kto spomenul a ďakujeme
mnohým dobrovoľným po-

Cenník inzercie Život v Sládkovičove
Smútočné oznámenia...................3,-€/1 oznámenie
Inzeráty a reklama........................210,-€/1 strana A4
Dodané vytlačené inzeráty
a reklamy na vloženie do novín...100,- €/formát A4
Riadková inzercia.........................0,30 €/slovo

mocníkom, ktorí sa podieľali
na príprave tejto knihy. Je nám
jasné, že postupne sa môžu
mnohé veci doplniť.
Kniha je spoločným dielom nielen uvedených autorov,
ale aj všetkých, ktorí nám poskytli fotografie a informácie,
bez ich pomoci by sme nič ne-

dokázali.
Záujemcovia ju môžu získať na recepcii TI Inovatech.
OZ Ponvagli

Spoločenská kronika k 4. 6. 2019
Navždy nás opustili
Eduard Tavali /75/
- 8.4.2019,
Irena Kurtanská /84/
- 12.4.2019,
Augustín Bánoczký /72/
- 16.4.2019,
František Kormany /59/
- 18.4.2019,
Rudolf Haďár /71/
- 28.4.2019,
Oľga Bartusová /81/
- 2.5.2019,
Ladislav Fóka /66/
- 3.5.2019,

Anna Schreiberová /71/
- 12.5.2019,
Agneša Grunzová /66/
- 16.5.2019,
Jaroslav Orichel /45/
- 20.5.2019
Bývalí občania:
Alžbeta Herczogová /93/
- 9.5.2019,
Roman Liptai /35/
- 24.5.2019
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Spomíname
Dňa 22. decembra 2018 zomrel
Karol Trenkner vo veku 67 rokov.
Spomína mama a sestra.
2. marca 2019 uplynul rok od úmrtia našej
milovanej mamičky, babky a prababky
Evy Ďurinovej, rod. Thulinszkej.
V našich srdciach budeš navždy žiť!
Syn s manželkou, vnúčatá s rodinami a
pravnúčatá
S hlbokým zármutkom v srdci sme si dňa 9.
marca 2019 spomenuli na milovaného manžela,
drahého otca, dedka, pradedka Daniela Nagya.
Pri príležitosti 5. výročia jeho úmrtia s láskou
spomínajú manželka a synovia s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Dňa 12. marca 2019 uplynul 1 rok, čo nás
navždy opustil brat Alexander Nagy.
S láskou spomína sestra s celou rodinou a
mamička.
So zármutkom v srdci sme si dňa 28. marca
2019 pripomenuli 10. výročie úmrtia
Heleny Šípošovej.
S úctou a láskou v srdci spomína celá rodina.

Čas ubieha a nevráti čo vzal. Len láska úcta a
spomienky v srdciach zostávajú navždy...
10. apríla 2019 uplynulo 10 rokov, čo nás
opustila milovaná mamička
Helena Mačaliová, rodená Nagyová.
S láskou v srdci spomíná dcéra Judita.
Oto Franta
„Len pár viet vysloviť, len pár viet napísať.
Myšlienky usporiadať, spomienky oživiť, sadnúť
si a spomínať.“
Od 6.mája 2017 už len s bolesťou v srdci
spomíname... mama, manželka, dcéry s rodinami
a brat s rodinou.
Dňa 14.mája 2019 uplynulo 15 rokov od
úmrtia nášho drahého Alexandra Bendeho.
S láskou spomína manželka, syn a dcéra s
rodinami.
„Dni utekajú, roky pribúdajú,
ale spomienky na teba
v našich srdciach stále zostávajú.“
So zármutkom v srdci spomíname na nášho
milovaného Štefana Csanakyho, pri príležitosti
10. výročia jeho úmrtia.
Ďakujeme všetkým, ktorí naňho nezabudli.
Rodina

Úsmev mala na perách, dobrotu v srdci, lásku
v duši.
Dňa 18. mája 2019 uplynulo 10 rokov, od kedy
nás navždy opustila naša drahá mamička, svokra,
babička, prababička
Margita Hajnová, rodená Kiššová.
S láskou spomínajú dcéry a syn s rodinami.
Kto stratil lásku matkinu,
ten na ňu v bôli spomína.
Veď bola to láska najdrahšia
mamička jediná.
Dňa 24. mája 2009 nás navždy opustila
mamička, babička, prababička
Viktória Bartalosová, rod. Rostásová.
Na 10. výročie jej smrti na ňu s láskou a
veľkým žiaľom v srdci spomíname.
Dcéry s rodinami.
Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, v našich
srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 1. júna 2019 uplynulo 10 rokov, čo nás
navždy opustil milovaný manžel, otec, starý otec
Zoltán Hanzel.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra a
synovia s rodinami.
Dopracovali usilovné ruky,
utíchlo navždy predobré srdce.
Očami sa už nepozrieš,
teraz pokojným spánkom odpočívaš.
Utíchlo srdce, zostal len žiaľ,
ten kto ťa miloval, spomína ďalej.
Dňa 15. júna 2019 sme si pripomenuli 2.
výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, deda,
pradeda Štefana Horvátha.
S hlbokým žiaľom spomína manželka, dcéra,
syn, vnúčatá a pravnúčatá.
Chorobou unavený tíško si zaspal,
zanechal všetkých, ktorých si mal rád.
V tichosti ku hrobu chodíme,
pri plamienku sviečok na teba spomíname.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
v našich srdciach budeš navždy žiť.
S láskou a bolesťou v srdci si pripomíname 2.
výročie úmrtia nášho milovaného
Tibora Szalaya, ktorý nás dňa 27. júna 2017
navždy opustil.
S láskou spomínajú: mama, manželka Edita,
dcéry s rodinami, vnúčatá Viktória, Márk a Leo
21. júla 2019 si pripomenieme 1. výročie
úmrtia nášho drahého Ladislava Dumanna.
S láskou spomína smútiaca rodina.

S láskou v srdci si pripomíname 5. výročie
úmrtia manžela, otca a dedka Jozefa Blaška.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku. Smútiaca rodina

Stavanie mája
Tradične 30. apríla sa v mnohých
mestách a obciach na Slovensku stavia
máj. Nebolo tomu inak ani u nás v Sládkovičove, keď sa v utorok na námestí
pred Inovatechom stretli všetci, čo chceli byť svedkami stavania mája. Pri tejto
príležitosti si deti zo sládkovičovských
materských i základných škôl pod vedením svojich pedagógov pripravili krásny
program. Napriek veľmi nepriaznivému
počasiu to deti bravúrne zvládli, za čo si
vyslúžili veľký obdiv a potlesk. Základná
umelecká škola dotvorila atmosféru stavania mája profesionálnym prevedením folklórneho a rytmického tanca, spevu, hry
na akordeóne a na gitarách. Záver kultúrneho programu patril spevokolu Klubu seniorov v Sládkovičove. Po ňom už všetci
prítomní s napätím sledovali ako sa podarí
členom Dobrovoľného hasičského zboru
zvládnuť stavanie mája. Ako vždy, zvládli
to bez problémov, za čo zožali potlesk a
uznanie. O zábavu počas zvyšku večera sa
postarala hudobná skupina Alf. Ďakujeme účinkujúcim za krásny program, Erike
Križanovej za moderovanie podujatia a
DHZ Sládkovičovo za pomoc pri stavaní
mája.
Zuzana Červenková

Májusfaállítás
Hagyomány, hogy Szlovákia számos
városában és községében április 30-án
májusfát állítanak. Nem volt ez másképp
Diószegen sem, hiszen kedden az Inovatech előtti téren összejöttek azok, akik
tanúi szerettek volna lenni a májusfa felállításának. Ebből az alkalomból a diószegi
óvodások és alapiskolások pedagógusaik
vezetése alatt egy gyönyörű műsort állítottak össze. A szélsőséges időjárás ellenére
a gyerekek bravúrosan adták elő műsorukat, amiért nagy tapsot kaptak. A művészeti alapiskola tanulói a májusfaállítást
kísérő műsort néptánccal és ritmikus tánccal, énekkel, harmonika- és gitárjátékkal
színesítették. A kultúrműsor záróakkordja
a Diószegi Szenior Klub énekkaráé volt.
Ezt követően minden jelenlévő izgatottan figyelte, hogyan sikerül a diószegi önkéntes tűzoltóknak megbirkózniuk
a májusfa felállításával. Mint mindig,
most is gond nélkül sikerült, amiért elismerést és tapsot érdemeltek. Az est további részében a szórakozást az Alf zenekar
biztosította. Köszönjük a fellépőknek az
igényes műsort, Erika Križanovávank
a rendezvény konferálását, a diószegi önkénes tűzoltóknak pedig a májusfa felállításához nyújtott segítséget.
Zuzana Červenková
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Megemlékezések
2018. december 22-én 67 éves korában
elhunyt Karol Trenkner.
Emlékezik édesanyja és testvére
2019. március 2-án volt 1 éve, hogy örökre itt
hagyott minket a szeretett édesanya, nagymama
és dédnagymama Ďurina szül. Thulinszky Éva.
Szívünkben mindig élni fogsz!
Fiad feleségével, unokáid családjukkal és
dédunokáid.
Bánatos szívvel emlékeztünk meg 2019.
március 9-én a szeretett férjről, a szerető
édesapáról, nagyapáról és dédnagyapáról,
Daniel Nagyról.
Halálának 5. évfordulóján szeretettel
emlékezik rá felesége és fiai családjukkal.
Azok, akik ismerték és szerették, szenteljenek
emlékének velünk együtt egy néma pillanatot.
2019. március 12-én volt 1 éve, hogy örökre
itt hagyott minket testvérem,
Nagy Sándor.
Szeretettel emlékezik testvére családjával és
édesanyja.
Szomorú szívvel emlékeztünk meg halálának
10. évfordulóján szerettünkről,
Šípoš Ilonáról.
Tisztelettel és szeretettel emlékezik rá az
egész család
Évek múlnak el, bennem mégis létezel, emléked
nem törli semmi el...
2019 április 10-én volt 10 éve, hogy szeretett
édesanyám Mačali Ilona itt hagyott bennünket.
Fájó szívvel emlékezik lánya Judit.
Oto Franta
„Csak pár mondatot kimondani, csak pár
mondatot leírni.
Rendezni a gondolatokat, felidézni az
emlékeket, leülni és emlékezni.”
2017. május 7-től már csak fájó szívvel
emlékezhetünk...
Édesanyja, felesége, lányai családjukkal és
testvére családjával
Egy könnycsepp a szemünkben érted él,
Egy mécses a sírodon érted ég.
Fájó szívvel emlékeztünk meg 2019. május
14-én szerettünkről, Bende Sándorról, halálának
15. évfordulóján.
Szeretettel emlékezik felesége, fia és lánya
családjukkal
Egy szál virág, egy gyertyaszál,
Egy fénykép, melyről mosolyogsz ránk.
Sok-sok emlék, ami itt maradt nekünk,
Amíg élünk, Te is itt élsz velünk.
Szomorú szívvel emlékezünk meg
Csanaky Istvánról halálának 10.
évfordulóján. Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik emlékét őrzik. A család

Mosoly volt az ajkán, jóság a szívében, szeretet
a lelkében.
2019. május 18-án volt 10 éve, hogy örökre
itt hagyott minket a szerető édesanya, anyós,
nagymama és dédnagymama,
Margita Hajnová szül. Kiššová.
Szeretettel emlékeznek rá lányai és fia
családjukkal.
Elmentél tőlünk egy végtelen útra, melyről csak
visszanézni lehet. Visszatérni soha, hazafelé
nem építettek utat. De ha mégis lenne irány,
mely otthonod felé mutat, ugye hazajönnél?!
Visszahozna a szeretet, és letörölnéd az érted fájó
könnyeket.
2019. május 24-én, halálod 10. évfordulóján
megtört szívünk szeretetével emlékeztünk rád
drága édesanyánk Bartalos szül. Rostás Viktória.
Lányaid családjukkal.
Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de
szívünkben élsz és örökké ott maradsz.
2019. június 1-jén volt 10 éve, hogy örökre itt
hagyott minket a szeretett férj, édesapa, nagyapa
Hanzel Zoltán.
Szeretettel és tisztelettel emlékezik rá felesége,
lánya és fiai családjukkal
Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál itt, az emlékeket.
2019. június 15-én volt 2 éve, hogy a drága
férj, édesapa, nagyapa és dédnagyapa,
Štefan Horváth elhunyt.
Mély fájdalommal emlékezik felesége, lánya,
fia, unokái és dédunokái
Örök álom zárta le drága szemed,
megpihenni tért dolgos két kezed.
Nagyon fáj szívünknek, hogy örökre itt hagytál,
hiába várunk vissza, többé nem jössz már.
Megtört szívvel emlékezünk halálának 2.
évfordulóján Szalay Tiborra, aki 2017. június
27-én hagyott itt minket örökre. Szeretettel
emlékeznek: édesanyja, felesége Edit, lányai
családjukkal, unokái: Viktória, Márk és Leo.
2019. július 21-én szerettünkre,
Dumann Lászlóra emlékezünk halálának 1.
évfordulóján.
Szeretettel emlékezik a gyászoló család

Szeretettel emlékezünk meg halálának 5.
évfordulóján a szeretett férjről, édesapáról és
nagyapáról, Jozef Blaškoról.
Akik ismerték, kérjük, szenteljenek emlékének
egy néma pillanatot. A gyászoló család
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Diószeg képes múltja – könyvbemutató

A nagyon sikeres 2018-as
évet utolsó kiadványunk bemutatásával zártuk, melyet
a Ponvagli PT a Kisebbségi
Kulturális Alap pénzbeli támogatásának köszönhetően adott
ki.
Ahhoz a gondolathoz, hogy
egy olyan könyvet adjunk ki,
amely képekben térképezi fel
városunk történelmét, saját tapasztalatunk vezetett el, mivel
a fényképnek sokszor nagyobb
a kifejezőértéke, mint a szónak. Sok értékes tudományos
kiadvány csak a szakemberek
számára érthető, de a mi célközönségünk a széles nyilvánosság. A kiadvány a 19.
század felétől, vagyis a kuffneri cukorgyár megalapításától
kezdődően, egészen a szocializmusig terjedő időszakot öleli fel.
A Ponvagli PT munkája során többezer fényképet
és okiratot digitalizált, és ez
a gyűjtemény alkotta a kiadvány gerincét. Néha nagyon
nehéz volt a sok anyagból kiválogatni a legjobbat, máskor
még nehezebb volt egy anyagot megszerezni. A fényképes
dokumentációt tematikája szerint osztályoztuk, és az adott
témakörön belül megpróbáltuk
időrendi sorrendben elhelyezni.
Célunk, hogy a kiadvány
minden diószegi családban
megtalálhatóvá váljon, hiszen

mindenki meglelheti benne
saját és elődei múltját, emlékeit. A többi olvasó számára
a könyv egy kis falu gazdag
történetének dokumentuma,
mely báró Karl Kuffner de
Diószeghnek
köszönhetőn
a Közép-európai cukorgyártás
központjává vált.
Ugyan általános nézet,
hogy a könyvekbe nem jegyzetelünk, ez a könyv kivételt
jelent. Benne megjelölhetjük
őseinket, ismerőseinket, további információkat jegyezhetünk fel. Nem önmagunk,
hanem utódaink miatt, akik
majd sok év után lapozzák át
ezt a könyvet. Nagyon hálásak
leszünk, ha ezeket az információkat megosztják velünk is
a ponvagli@gmail.com e-mail
címen keresztül.
A könyv kiadása ösztönzőleg hatott lakosainkra, akik
tudatosították, hogy nekik is
vannak otthon értékes, történelmünket érintő okirataik,
és fokozatosan újabb és újabb
érdekes fényképekhez jutunk,
és élénken fontolgatjuk a kiadvány folytatásának kiadását,
mert anyagunk igazán sok van.
Köszönjük a könyvbemutatón résztvevőknek, hiszen
nekik köszönhetően vált nívóssá, egy nagy közös emlékezés
színterévé ez a rendezvény.
A könyvben talán mindenki
rátalált a képek közt önmagára
vagy rokonára, ismerősére, és
rengeteg új információhoz is
hozzájuthatunk általa. Minden
névért, amit sikerül a könyvben kipótolni, a pontatlan információk kijavításáért, vagy
időrendi behatárolásáért hálásak vagyunk – építő kritikaként
fogadjuk. Feltüntettünk mindent, amire valaki is visszaemlékezett, és köszönjünk önkéntes segítőinknek, akik
részt vettek ennek a könyvnek az elkészítésében. Világos
számunkra, hogy fokozatosan

Hirdetési díjak – Diószegi élet
Köszönetnyilvánítás, gyászhír..............3,-€/hirdetés
Apróhirdetések és reklámok.................210,-€/1 A4-es oldal
Készen leadott apróhirdetések
és reklámok hozzáadása az újsághoz...100,- €/A4-es formátum
Szöveges hirdetés.................................0,30 €/szó

sok dolog kiegészülhet majd
az idők során.
A kötet közös alkotása
nemcsak a nevezett szerzőknek, hanem mindazoknak,
akik fényképekkel és információkkal járultak hozzá az elkészítéséhez. Segítségük nélkül
a könyv nem készült volna el.

Az érdeklődők a kötethez
az Inovatech TI recepcióján
juthatnak hozzá.
Ponvagli PT

Közösségi krónika 2019. június 4-ig
Elhunytak
Tavali Ede /75/ 2019. 4. 8.,
Irena Kurtanská /84/ 2019. 4. 12.,
Augustín Bánoczký /72/ 2019. 4. 16.,
František Kormany /59/ 2019. 4. 18.,
Rudolf Haďár /71/ 2019. 4. 28,
Oľga Bartusová /81/ 2019. 5. 2.,
Fóka László /66/ 2019. 5. 3.,

Anna Schreiberová /71/ 2019. 5. 12.,
Agneša Grunzová /66/ 2019. 5. 16.,
Jaroslav Orichel /45/ 2019. 5. 20.
Volt lakosaink
Herczog Erzsébet /93/ 2019. 5. 9.,
Roman Liptai /35/ 2019. 5. 24.
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Labdarúgótorna a polgármester serlegéért
A labdarúgás kedvelői
május 8-át az FK Slavoj Sládkovičovo pályáján töltötték el,
ahol Diószeg Város polgármesterének serlegéért szálltak harcba a csapatok. Négy
csapat: Bekaert, Fekollini,

Nový Dvor és a Las Palmas
lépett pályára. A 6 lejátszott
mérkőzés után a tornagyőzelmet a Las Palmas csapata szerezte meg, megvédve tavalyi
elsőségét. A második helyen
a Fekollini csapata végzett,

a harmadik Nový Dvor csapata lett, a sort a Bekaert csapata
zárta. Az első három helyezettet kupával és pezsgővel jutalmazták a szervezők. A győztes
a polgármester vándorserlegét
is átvehette. Kiértékeltük és

díjaztuk a legeredményesbb
góllövőt is, aki a Las Palmas
játékosa, Jakub Kača lett.
A versenyzőknek és nézőknek köszönjük a részvételt.
A győzteseknek gratulálunk!
Zuzana Červenková

A Slavoj Sládkovičovo asztalitenisz-szakosztályának eredményei
a 2018/2019-es idényben
Az „A” csapat a 2. ligában
a kiváló 2. helyen végzett. Az
idényt a következő játékosokkal játszotta le: Krupanský
Lukáš, Barinka Karol, Varga
Miloš, Komorný Miroslav,
Riedl Zoltán, Németh Bohuslav, Vavro Branislav.
A „B” csapat a 3. ligában a kiváló 3. helyet szerezte meg. Ebben az idényben
a következő játékosok játszottak: Komorný Miroslav, Vavro
Branislav, Németh Bohuslav,
Horváth Richard, Barta Peter,
Wiltschka František.
A „C” csapat az 5. ligában
játszott, és a táblázat közepén,
a 7. helyen zárta a bajnok-

ságot. A csapat a következő
összetételben játszott: Vavro
Branislav, Wiltschka František, Kovalík Martin, Nagy Peter, Kakvic Miroslav, Jasovský
Jaroslav, Horváth Peter, Nagy
Marián, Jasovský Ján.
2019. május 3–5-én meglátogattuk Ivančice-i barátainkat,
akikkel két barátságos mérkőzést játszottunk le a következő eredménnyel:
Ivančice „A” – Sládkovičovo „A” 8:10
Ivančice „B” – Sládkovičovo „B” 5:13
Bohuslav Németh,
az asztalitenisz-szakosztály
elnöke

A következő lapzárta 2019.7.31-én lesz. Írásaikat és hirdetéseiket a zuzana.cervenkova@sladkovicovo.sk e-mail címre
várjuk, vagy az Inovaechben adhatók le. Elérhetőség: 0901 704 410
Tájékoztató lap, megjelenik kéthavonta, ISSN 1339-9349, EV 3995/10, kiadja Diószeg Városa, Fučík u. 329, 925 21
Diószeg, a kiadó azonositószáma (IČO) 00306177, a 3/2019 sz. kiadásának dátuma: 2019. 6. 20.
Szerkesztőbizottság: elnök - Ing. Szabó Antal, polgármester, tagok – Ing. Zuzana Červenková, Szabó Mária, Mgr. Gabriela
Dórová, Mgr. Balogh Katalin, Arpád Dömötör, Mgr. Zuzana Kovácsová.
Cím: Život v Sládkovičove - Diószegi Élet, Mestský úrad - Városi Hivatal, Fučík 329, 925 21 Sládkovičovo, tel. 031/784 27
12, e-mail: zuzana.cervenkova@sladkovicovo.sk, bejegyezve: OÚ Galanta 7/1992
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat - a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül szerkesztett formában közölje. A levelezők írásai nem kell, hogy tükrözzék a szerkesztőség véleményét.
Nyomda: danish.sk
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Szlovák erőemelő-bajnokság
A Szlovák
Erőemelő
Szövetség március negyedik hétvégéjen rendezte meg
a liptóújvári városi sportcsarnokban a szlovák erőemelő-bajnokságot
erőemelésben és fekvenyomásban.
Mivel nyílt bajnokság volt,
a szlovák versenyzőkön kívül
cseh, lengyel, magyar, ukrán
és orosz versenyzők is részt
vettek ezen a megmérettetésen. A két nap folyamán összesen 200 versenyző mérte össze
erejét. Köztük diószegiek is

voltak.
A TI – 82,5 kg RAW kategóriában Samuel Sido versenyzett, aki 77,5 kg teljesítménnyel az I. helyen végzett.
A 90 kg open kategóriában
pedig Matej Chovanec, aki
215 kg teljesítménnyel, egyéni
csúccsal a 2. helyen végzett.
Mindkét
versenyzőnek
gratulálunk az elért szép eredményekhez.
EK

Felszabadulási futóverseny –
futás az egészségért

A Felszabadulási futóverseny – futás az egészségért immáron 4. évfolyamát tudhatjuk
magunk mögött. A versenyt
a Kuffner Károly Alapiskola mellett működő Szabadidőközpont és Diószeg Város
szervezte meg április 9-én a
diószegi óvodákat és alapiskolákat látogató gyerekek számára. A rendezvényt a Kuffner
Károly AI igazgatónője, Slávka Kramárová nyitotta meg
a VÖ mellett működő sport-

bizottság elnökével, Koloman Hrdlicával közösen, akik
köszöntötték a jelenlévőket,
nagyra értékelték részvételüket, és sok sikert kívántak az
egyes futószámokhoz. Edita
Madarászová a szabadidőközpontból tájékoztatta a versenyzőket a versenyszabályokról,
ezt követően már semmi sem
akadályozta a versenyzőket
abban, hogy a rajtvonalra álljanak, és megmutassák gyorsaságukat, elszántságukat és
kitartásukat. 10 kategóriában
zajlottak a versenyek, kezdve
az óvodásokkal egészen a
kilencedikesekig. A győztesek érmeket és okleveleket
vihettek haza, a többiek pedig
azzal a jó érzéssel hagyták el
a versenyt, hogy tettek valamit
az egészségükért. A frissítőről
Diószeg városa gondoskodott.
A szervezésben a testnevelők,
valamint a diákparlament
tagjai segítettek, amiért nagy
köszönet illeti meg őket.
Zuzana Červenková

Dudvág-menti sportjátékok

Május 24-én 4. alkalommal került sor a Dudvág-menti
sportjátékokra, melyek szervezői a Kuffner Károly Alapiskola és Diószeg városa voltak.
Slávka Kramárová – igazgatónő –, és Koloman Hrdlica, a
Diószegi VÖ mellett működő
sportbizottság elnökének megnyitóját követően a 100 résztvevő 60 méteres síkfutásban,
súlylökésben, 300 méteres
síkfutásban,
távolugrásban,
krikettlabda- és gránátdobásban mérte össze erejét. Az atlétikai versenyekben a Kuffner
K. AI, a Petőfi S. MTNy AI,
a Vízkeleti AI, az Ábrahámi
AI és a Nagymácsédi MTNY
AI tanulói kapcsolódtak be.
Az egyes atlétikai versenyszámok kiértékelését és a frissítőt követően, melyet Diószeg
városa biztosított, a tanulók
csapatsporban is összemérték erejüket: floorballban,
kispályás labdarúgásban és

kiütősdiben. Nagy öröm, hogy
a tanulók száma ezen a versenyen évről évre magasabb, és
látszik rajtuk, hogy örömmel
sportolnak.
Zuzana Červenková
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Andersen éjszakája
Ebben az évben is bekapcsolódott városi könyvtárunk
az Andersen éjszakája elnevezésű nemzetközi projektbe,
amelynek célja a gyerekek
olvasás iránti érdeklődésének
felkeltése. Április 5-én a Petőfi
Sándor MTNy Alapiskola tanulói látogattak el könyvtárunkba tanítójuk, Srejner Melinda
vezetésével, hogy bekapcsolódjanak az említett projektbe. A bevezetőben a gyerekek
Hans Christian Andersennel
ismerkedtek meg, és néhány
ismert meséjét olvasták el. Ezt
követően kreatív foglalkozáson vettek részt, húsvéti tojá-

sokat festettek, majd a frissítő
után kincseket kerestek. A Katka Talamonová által megadott
útmutatás alapján izgatottan
és kíváncsian keresték azokat
az Inovatech helyiségeiben, és
oldották meg az adott feladatokat. A gyerekeknek sikerült
sikeresen megoldaniuk a feladatokat a megadott időkereten
belül, amiért valamennyien résztvevői tanúsít- ványt kaptak.
Azzal a tudattal és jó érzéssel
indultak haza, hogy értelmes
tevékenységgel töltötték el az
időt.
Zuzana Červenková

7

Téltemetés

A Zvončekárky folklórcsoport, a Szlovákiai Nők
Uniója és a Kuffner Károly
Alapiskola április 10-én szervezte meg a Moréna bábu
vízbedobását, hogy ezzel is
megtartsák a hagyományt,
elűzzék a telet, és köszöntsék
a tavaszt. A menethez, amely
a Kuffner Károly Alapiskolától
indult, és a városon keresztül
egészen a városházáig vonult,
csatlakoztak az óvodások, az
Antonius Szenior Központban

lakó idősek, és további érdeklődők, hogy a Morénát közösen kikísérjék, meggyújtsák,
és a Dudvágba dobják. Annak
ellenére, hogy kellemetlen szél
fújt – a Zvončekárky csoport
tagjai és az összevont iskola tanulói rövid kultúrműsort
adtak elő, mellyel megörvendeztették a jelenlévőket. Végül feldíszítettek egy zöldellő
fát, és ezzel zárult ez a kedves,
hagyományos rendezvény.
Zuzana Červenková

La Gioia és a Simple Lounge Quartet
Három gyönyörű hang,
három karizmatikus, humoros
és szimpatikus férfi varázsolta
el az Inovatechben a pop-opera szerelmeseit. A La Gioia a
Simple Lounge Quartet vonósnégyessel közösen, eredeti feldolgozásban adták elő a világ
zenei színpadának dalait, az
ismert szlovák és cseh slágereket. A La Gioia olasz megne-

vezés, ami fordításban örömet
jelent. És éppen az örömöt,
a spanyol temperamentumot
és az olasz szenvedélyt hozta
el Diószegre a La Gioia, hogy
a nézőkben különleges, egyedi művészi élményt hagyjon
hátra. Köszönjük.
Zuzana Červenková

Koncert a római katolikus templomban
2019. április 26-án a
diószegi római katolikus templomban adott koncertet a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene
Tanszékének kórusa Merczel
György és Mizsei Zoltán vezényletével. A koncerten részletek hangzottak el a Szent
Márk-nap liturgikus énekeiből.
A jelenlévők egy csodálatos
hangverseny részesei lehettek,
hiszen a liturgikus énekek a
megszokottól eltérően, mégis
az ősi előadásmódban hangzottak fel. Érdekességnek számít,
hogy a templomunkban lévő
orgona, melyet 1866-ban Šaško

Márton épített, szerepel abban
a történelmi orgonákról szóló
könyvben, melynek szerzői
Enyedi Pál és Hock Bertalan
főiskolai oktatók, akik maguk
is az énekkar tagjaiként látogattak el hozzánk. A koncertet
követően a szerzők e könyvvel
ajándékozták meg a helyi egyházi énekkart. A hangverseny a
római katolikus egyházközösség mellett működő magyar
egyházi énekkarnak, valamint
Szabó Antal anyagi támogatásának köszönhetően valósult
meg.
Szabó Mária
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Kertészeink kirándultak
A Szlovákiai Kiskertészek
Szövetségének Diószegi Helyi Szervezete 2019. május
2-án tagjai és azok hozzátartozói számára kirándulást
szervezett Besztercebányára
a „Tavaszi kert” elnevezésű kiállításra, melyet a SzNF
emlékművének területén rendeztek meg. A kiállításra épp
a nyitás idején érkeztünk meg,
és kellemes meglepetésben
voltunk részünk: a kiállított és
a kertészek, méhészek számára árusított áruk sokasága valamennyiünknek meglepetést
okozott.
Különböző virágok, palánták, gyümölcsfák, apró
gyümölcs, kertészeti szerszám
volt kapható, és remélem,

mindenki megtalálta a neki leginkább tetszőt. A résztvevők
közül sokan a SzNF múzeumán kívül megtekintették
Besztercebánya központját is,
ami a Vörös Hadsereg elesett
katonáinak emlékművével és
a gyönyörű szökőkúttal mindenkinek tetszett. A kirándulás
sikeréhez hozzájárult a jó idő
is, ami egészen az indulásig,
15 óráig kitartott. Köszönöm
a kirándulás résztvevőinek
a pontosságot, a fegyelmezettséget, és remélem, hogy
a jövőben ismét közösen indulunk el a kertészeti újdonságok
felfedezésére.
Németh Ján
a HSz elnöke

Hetvennégy évvel ezelőtt
ért véget a II. világháború,
amelynek 65 millió ember esett
áldozatul, katonák, civilek és
gyerekek. 1945. május 8-án
a Szovjetunió, az Amerikai
Egyesült Államok és Franciaország hadseregei elfoglalták
Berlint, így kényszerítve megadásra Németországot. Ezt
a napot az egész világon a fasizmus felett aratott győzelem
napjaként tartják számon.
Városunk lakói, mindkét
iskola tanulói és pedagógusai,
az Antonius Szenior Központ
lakói közösen vettek részt
azon az ünnepi koszorúzáson,
melyet Diószeg Város szervezett meg 2019. május 9-én

a kultúrház előtti téren, a II. világháborúban elesettek emléktáblájánál.
A himnuszt követően
a városi önkormányzat képviselője, Katona Edit szólt az
egybegyűltekhez, köszöntötte
azokat, majd felkérte Szabó
Antal polgármester urat, tartsa
meg ünnepi beszédét. A polgármester úr beszédében kihangsúlyozta, milyen fontos
a fasizmus felett aratott győzelem napjának megünneplése, tekintettel arra a tényre,
hogy a világban újra elterjedőben van a fasiszta ideológia.
A polgármester beszéde után
Jozef Jánský, az Antifasiszta

Harcosok Szövetsége Területi Választmányának elnöke
mondott beszédet. Kiemelte a
katonák és a civil lakosság Hitler fasisztáival szemben vívott
hősies harcát. A polgármester
és a területi választmány elnökének beszédét megelőzőn
a háborúban hősiesen harcolókról szóló versek hangzottak
el, szlovák nyelven Katarína
Bötösová, magyar nyelven
Varga Lara tolmácsolásában.
Az ünnepi beszédeket,
és az elesett hősök indulóját követően koszorút helyezett el az emléktábláknál
a városi hivatal munkatársai
kíséretében Diószeg Város

polgármestere, az SzKP HSz
és a Nemzeti Koalíció HK
képviselői, illetve az AFH
TV nevében annak elnöke.
Ismét
megállapíthatjuk,
hogy a fasizmus felett aratott győzelem napjáról csak
a város képviselői, a SzKP és
a Nemzeti Koalíció képviselői
emlékeztek meg. A többi párt
és szervezet nem tartja fontosnak, hogy erről a napról megemlékezzen. Köszönet mindenkinek, aki eljött, tiszteletét
rótta le az elesett hősök előtt.
Arpád Dömötör
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A speciális iskolák járási
vers- és prózamondó versenye
Április 9-én az Összevont
Speciális és Gyakorló Iskolában került sor a Galántai járás
speciális alapiskoláinak járási
vers- és prózamondó versenyére, melyen 38 előadó vett
részt. A verseny szlovák és
magyar nyelven zajlott a szakmai zsűri felügyelete mellett,
akinek bizony nehéz feladat
jutott, hiszen minősítenie kellett az előadókat, és döntenie

Művészeti alapiskola –
Zongoraverseny Diószegen

kellett a győztesekről. A verseny 8. évfolyama, melyet a
Diószegi Összevont Speciális
és Gyakorló Iskola szervezett,
kellemes légkörben, kölcsönös
biztatás mellett zajlott. A győztesek a verseny végén okleveleket és díjakat vihettek haza,
a többiek pedig a reményt,
hogy legközelebb ők lesznek
a sikeresebbek.
Zuzana Červenková

Irodalmi seregszemle
Május 22-én az Építő utcai óvodában zajlott az óvodások vers- és
prózamondó
seregszemléje, melyen az Építő, a Fučík utcai, a Dalloš lakótelepi,
a Petőfi Sándor MTNy AI mellett működő, és a kismácsédi
óvoda óvodásai vettek részt.
Tehetségüket a következő
gyerekek csillogtatták meg:
Sofia Ella Dudášová (Dalloš
lktp. Ó), Alžbetka Schifferová
(Fučík u. Ó), Grétka Danková
(kismácsédi Ó), Gulyás Ida
(magyar Ó), Dávid Prokein
(Építő u. Ó), Rebecca Kovács
(Dalloš lktp.Ó), Paulínka Dovaľová (Fučík u. Ó), Tomáš
Lancz (kismácsédi Ó), Hanka
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Švihranová (Építő u. Ó), Lucka Maneková (Fučík u.Ó), Lia
Vyhnalíková (Fučík u.Ó), Dominik Kuki (Fučík u.Ó), akik
ügyesen és szépen képviselték
óvodájukat. A jó érzésen túl,
hogy sikeresen megbirkóztak
ezzel a versennyel, a gyerekek
oklevelet és édességet kaptak jutalmul, melyet Diószeg
városa, a Kuffner Károly AI
és Óvoda, valamint a speciális és gyakorló iskola ajánlott
fel, amit szívből köszönünk.
A frissítőről e kedves rendezvény szervezői, az Építő
utcai óvoda pedagógusai gondoskodtak.
Zuzana Červenková

A zongora a legközkedveltebb hangszerek közé tartozik
a gyerekek körében. Iskolánkon is a zongoraórákat látogatja a legtöbb tanuló. Ebből
az okból kifolyólag öt évvel
ezelőtt felvetődött az a gondolat, hogy rendezzünk egy regionális
zongoraversenyt,
hogy iskolánk tehetséges
tanulói bemutathassák rátermettségüket. Ez a gondolat
pozitív
visszhangra lelt a környékbeli művészeti
alapiskoláknál, így 2015-ben
megszerveztük a verseny első
évfolyamát. A versenyre 24-

a verseny párhuzamosan az
Inovatech technológiai inkubátorházban, és az Ábrahám
úti felújított épületben zajlott.
Ebben az épületben zajlik
majd a jövő tanévtől kezdve a
művészeti alapiskolai oktatás.
Művészeti alapiskolánk célja
megszólítani a művészet iránt
érdeklődők legszélesebb körét,
vagyis felnevelni a művészet
szerelmeseinek, illetve az aktív alkotók új generációját. A
tanítás részét képezi a koncertfellépés, ezért az épületben
kialakítottunk egy koncerttermet is. A verseny résztvevői

en jelentkeztek. Az érdeklődés
és a versenyzők részvétele azt
bizonyította, hogy szükség
van az ilyen találkozókra, az
ismeretek és tapasztalatok kölcsönös cseréjére. Az Inovatech
nyújtotta gyönyörű környezet,
a megfelelő versenykörülmények, a kiváló szervezés, mind
hozzájárultak ahhoz, hogy a
következő
évfolyamokban
egyre több fiatal zongorista és
megfigyelő vegyen részt a versenyen. 2019. május 17-én már
5. alkalommal rendeztük meg a
versenyt, amelyre 82 versenyző és 46 megfigyelő érkezett
csaknem egész Szlovákia
területéről. Ez az évfolyam
abban is különleges volt, hogy

nagyon pozitívan értékelték a
terem akusztikáját, a kellemes
környezetet és az összbenyomást. Reméljük, koncertjeinken a terem tele lesz érdeklődőkkel.
A Diószegi Művészeti Alapiskola tanulóinak helyezése a
KSPS 2019 versenyen:
Sofia Budinská 2. kat.
(bronzsávos), Martin Matejdes
2. kat. (aranysávos), Eliáš Kajan 3. kat. (aranysávos), Dominika Roštáková 3. kat. (bronzsávos), Tamara Vašková 4. kat.
(ezüstsávos), Samuel Bednár
5. kat. (aranysávos).
Mária Kovačevičová
művészeti alapiskola
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Iskolánk életéből ... – Petőfi S. MTNy AI és Óvoda
Az elmúlt hónapok eseményei:
Tesztelések:
• 4. osztályos tanulóink TIMSS tesztelése, matematikából és természetismeretből;
• 9. osztályos tanulóink az
Országos tesztelésen vettek
részt, matematikából, magyar nyelvből és szlovák
nyelvből.
Versenyek:
• Fekula Zsuzsanna kerületi
szinten mérettette meg magát a Szlovák nyelvi vetélkedőn – Poznaj slovenskú
reč –, és továbbjutott az országos fordulóra;
• Katona Ádám a Matematikai
Olimpiászon sikeres megoldóként szerepelt, és a 12.
helyen végzett;
• a rajzversenybe melynek témája „Káros szenvedélyek”,
Almási Bianka, Márton
Ádám, Grunza Alexandra,
Šoltó Linda és Szabó Krisztína neveztek be, .

Rendhagyó órák:
• a 8. és 9. évfolyam számára
„A lakosság felkészítése az
állam védelmére” (Ako sa
stať príslušníkom OSSR)
• a 9. évfolyam számára „Természetes
családtervezés”
és a „Boldogabb családokért” (Výchova k manželstvu a rodičovstvu) program;
• Pénzügyi képzés Nagyszombatban, az OTP Ready Alapítvány jóvoltából;
• Az ember és természet védelme keretén belül megtekintettük a diószegi szennyvíztisztító üzemet.
Egyéb aktivitásaink:
• bekapcsolódtunk a váro-

si könyvtár által szervezett
„Andersen éjszakája” című
projektbe, ahol a gyerekek
mesét olvastak, kincset kerestek, és emellett jól is szórakoztak;
• az alsó tagozatosok és az
óvodások interaktív bábelőadást néztek meg „Bűvös
virág” címmel;
• Diócska
citeracsoportunk

•

•
•
•

fellépett a Májusfa állításánál, illetve Román Michael dalolt a közönségnek;
édesanyáinkat és nagymamáinkat köszöntöttük az
iskola és a város által szervezett anyák napi műsoron;
a Felszabadulás ünnepén az
elesett hősökre emlékeztünk;
megszerveztük a tavaszi papírgyűjtést;
kirándultunk Bécsbe, a „Tengerek házába (Haus des Meeres)”, ahol rengeteg tengeri
élőlényt csodáltunk meg.

Várostisztítás
Iskolánk idén is, immár
sokadik alkalommal, bekap-

csolódott a város tisztításába,
a Föld-napja alkalmából, melylyel ismét fölhívtuk a figyelmet környezetünk megóvására. Számunkra nem közömbös
a környezetünk, ahol élünk,
hiszen az ember akarva-akaratlanul beavatkozik a természet évezredes egyensúlyába.
Hogyan óvhatjuk, védhetjük a környezetünket mi?
• Ne szemeteljünk!
• Szelektáljuk a hulladékot!
• Komposztáljunk!
• Használjunk környezetbarát
szereket!
• A félkész ételek helyett
együnk frisset, hazait!
A várostisztítás elsődleges
célja, hogy a környezetvédelem időről-időre az érdeklődés középpontjába kerüljön.
Naponta szembesülünk azzal,
hogy környezetünk veszélyben van.
Diószeg utcáit járva és
a szemetet gyűjtve gondolkodóba estünk, hogy mennyire
felelőtlenek az emberek –
TISZTELET A KIVÉTELNEK! Több zsákra való szemetet szedtünk össze: a teljesség igénye nélkül üveget, pléhdobozt,
cigarettacsikkeket,
PET-palackokat...
Megdöbbenve vettük tudomásul, hogy az emberek inkább a földre dobják a szemetet, ahelyett, hogy a két
lépéssel arrébb elhelyezett
kukába dobnák azt. Célunk
ezzel a kezdeményezéssel az
volt, hogy ismételten fölhívjuk
az emberek figyelmét a környezetvédelem fontosságára,
hiszen a Föld nem a tulajdo-

nunk, csak ideiglenesen kölcsön kaptuk. Gyerekeinket
arra ösztönözzük ezzel, hogy
védjék és tiszteljék a környezetüket, a Földet, ahol élnek.
Mgr. Balogh Katalin
Közelebb a magyar történelemhez!
Április 24-én csodálatos
napot tölthettünk el Székesfehérvárott Lanz Roland úrnak
köszönhetően, aki megszervezte és anyagilag is támogatta
a tanulmányi utat.
Magyarország
egykori
királyi székhelyén és fővárosában a történelem nem múlt
el nyomtalanul.
Mivel kisvárosról van szó,
a gyönyörű belvárost, annak
történelmi emlékhelyeit könynyen bejártuk. Voltunk a Koronázó Bazilika Romkertjében, mely nemzeti emlékhely
és a legnagyobb része szabadtéri. A romok közt haladva figyelemmel kísértük az idegenvezető lenyűgöző előadását.
A Szoborpark felé tartó
sétánk során megnéztük „Kati
néni” szobrát is. A hagyomány szerint elég megsimogatni fényesre kopott orrát,
hogy ne hagyjon el bennünket
a jószerencse. Persze, ezt egy
diák sem hagyta ki.
Utolsó célpontunk a Bory-vár volt, ami nem egy
klassztikus értelemben vett
történelmi vár. A várat Bory
Jenő építész és szobrász építette 41 éven keresztül családja
számára. Nincs még olyan
kolosszális emlékműve a szerelemnek mint ez a vár, ahol
a feleség mindenütt jelen van.
A gyerekek ámulattal nézték
az óriási betonépületet. Körbejártuk a várudvart, melynek folyosóin a magyar történelem neves alakjai – hősök,
királyok, dalnokok– szobrai
sorakoztak. A csigalépcsőn
felmentünk az ún. „Zászlós
toronyba”, ahonnét gyönyörű
látvány tárult elénk a nagy magasságból.
Estére elégedetten, számos
kulturális, történelmi élménynyel telve tértünk haza.
				
Mgr. Halás Mária
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A Kuffner Károly Alapiskola életéből
Ebben az évben is bekapcsolódott iskolánk a MetLife Biztosító és a Ja Slovensko nonprofit szervezet közös projektjébe.
A projekt célja a gyerekek pénzügyi és vállalkozói készségeinek fejlesztése. Az 5.B
osztály tanulói Zuzana Žgančíková vezetésével 7 hét alatt sajátították el a pénzügyi alapismereteket, amelyek segítségükre lesznek a mindennapi életben.
Április 11-én a Rákellenes Liga önkéntesei Diószeg utcáin sárga nárciszokat
osztottak szét azok között, akik pénzadománnyal támogatták a rákbetegeket.
A Kuffner Károly AI mellett működő Diákparlament tagjai Zuzana Červenkovával
és Dominika Zvolenskával felvállalták
ezt a nehéz, ugyanakkor nemes feladatot;
szabadidejüket feláldozva és energiájukat
nem kímélve segítették Szlovákia legnagyobb adománygyűjtő kezdeményezését.
Mindenki, aki kitűzte a nárciszt ruhájára,
támogatását és együttérzését fejezte ki
a rákbetegekkel szemben. Nagy köszönet jár mindazoknak, akik úgy döntöttek,
hozzájárulnak a rákbetegeknek és azok
családjának támogatásához.
Minden évben, április 22-én a Föld

Napját ünnepeljük. A nap elsődleges célja,
hogy figyelmeztesse az embereket arra,
milyen következményei lesznek környezetünk rombolásának, és vitát indítson
a lehetséges megoldásokról. Iskolánkon
hagyománnyá vált, hogy ezt a napot különböző, a természetet óvó tevékenységgel töltik el tanulóink. Ebben az évben
szemétkosarakat készítettünk iskolánk udvarára, feltérképeztük a Dudvág állapotát,
hulladékot gyűjtöttünk a parkban, újrahasznosított papírt gyártottunk, továbbá
a szülőkkel és pedagógusokkal közösen
befejeztük az iskola tavacskáját. A Föld
Nemzetközi Napját méltóságteljesen ünnepeltük meg, és ebben az évben is hozzájárultunk környezetünk jobbá tételéhez.
Minden év májusának második vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. Ez az
ünnep az anyaság, az odaadás és a szeretet ünnepe. Május 15-én iskolánk tanulói
igényes kultúrműsorral köszöntötték az

édesanyákat, nagymamákat, nagynéniket
és az összes megjelent nézőt. A műsorban
színészi, táncművészi és énekesi tehetségüket mutatták be. Így nyilvánították ki
tiszteletüket anyukájuknak, és köszönték
meg a feltétel nélküli szeretetet és törődést.
Május 24-én a „Kerékpárral munkába” projekt keretén belül egy kerékpáros
utat szerveztünk Diószegről Újhelyre. Ez
az út jelentette a végét a kéthetes „Kerékpárral iskolába” elnevezésű kezdeményezésnek. A rendezvénybe 100 kerékpáros
kapcsolódott be, hogy támogassa a nem
motoros jármű általi, elsősorban kerékpáros közlekedést a városban, az egészséges
életstí- lust és a környezetvédelmet. A
kerékpáros út a Kuffner K. AI-tól indult
a városon keresztül, egészen az újhelyi sportpályáig. Ott a gyerekek közösen
sütögettek, fociztak, pihentek, majd együtt
visszakerekeztek Diószegre az iskola elé.
A biztonságra és az út problémamentes lefolyására a diószegi állami és városi rendőrség ügyelt. A gyerekek és szülők nagy
létszámának, a kiváló szervezésnek és a jó
időnek köszönhetően a kerékpározás bizonyítéka annak, hogy a gyerekek a digitális világban sem mondtak le a moz-

gásról, és hogy szívesen vesznek részt az
ilyen rendezvényeken: tenni szeretnének
valamit egészségükért és környezetükért
is. Az, hogy ez még felejthetetlen élményt
is adott, már csak kellemes ráadás volt.

A „Kerékpáron biztonságosan” elnevezésű verseny kerületi fordulójára minden évben a Vrbové-i közlekedési parkban
kerül sor. Iskolánk idén sem hiányozhatott és méltóképpen képviselte a Galántai
Járást. Összesítésben a kiváló 3. helyen
végeztünk.
Az iskola vezetése
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A Diószegi Városi Önkormányzat 7. ülése
hivatal munkatársai a közösségi központ
kialakítását a barokk magtárban támogatják, és nem látnak technikai akadályokat
az épület rendeltetésének megváltoztatásában. A képviselőasszony szerint a műemlékvédelmi hivatal a felújítást még 2014ben jóváhagyta.
Eva Sudová felszólalására a polgármester azzal reagált, hogy 2014-ben
a műemlékvédelmi hivatal a barokk
magtár felújítására adott engedélyt, és
nem a „Közösségi központ a marginalizált
roma közösség számára Diószegen” elnevezésű projektre. Ez két különböző dolog,
az egyik a magtár felújítása, a másik az
épület rendeltetésének megváltoztatása.
A vitában felszólalt Adriana Slováková, a Diószegi Összevont Iskola igazgatója,
aki támogatta a projektet, és elmondta, hogy annak megvalósítása hasznos
lenne a város számára, mivel hozzájárulna
a marginális csoportok gondjainak megoldásához. Az összevont iskola és néhány
diószegi család együttműködik a szenci
Tenenet PT-sal. A városban több, mint 10
problémás család van. A Cukorgyári utca
problémás, szisztematikus munkát igényel.
Krommer Gábor képviselő az érvek,
és a 2 pró és kontra verzió meghallgatása után átértékelte a projekthez kapcsolódó álláspontját. Elmondta, hogy a városi
önkormányzat meghatározta prioritásait,
és a magtár felújítása nincs összhangban
a jóváhagyott költségvetéssel. Tekintettel
a 2019. április 30-i határidőre a reális megoldást az jelenti, hogy kapjon Eva Sudová
szabad kezet, a várostól támogatást, és javasolta a jutalom megítélését is a projekt
kidolgozásáért.
Szabó Antal polgármester megjegyezte, hogy az épület rendeltetésének megváltoztatásához építkezési engedély szükséges. A projektnek van forrása és kimenete,
és a megvalósításért és az épület működtetéséért a hivatalos képviselő felel, nem
Eva Sudová.
Ezt követően a vitában Pavol Doval
és Viliam Brunner kért szót. Pavol Doval nem értett egyet a javaslattal. Szerinte
a magtár felújítására más megoldást kell
találni, a közösségi központnak (KK) meg
más helyiségeket. Viliam Brunner rámutatott az épület rossz technikai állapotára, és
nem javasolta KK létrehozását.
Támogatás igénylése a Környezetvédelmi Alapból az Építő utcai Óvoda hőszigetelésére
A polgármester tájékoztatott „Diószegi J. Kráľ Óvoda külső falainak hőszigetelése és a nyílászárók cseréje” c. projekt
előkészítéséről és kidolgozásáról, melynek célja a létező középületek energetikai

hatékonyság javulást célzó fejlesztése.
A városi önkormányzat az ismertetés után
jóváhagyta a Környezetvédelmi Alaphoz
benyújtott támogatási kérelmet a 2019es évre, L.terület: Energetikai hatékonyság javulást célzó fejlesztések, beleértve
a hőszigetelést a „Diószegi J. Kráľ Óvoda külső falainak hőszigetelése és a nyílászárók cseréje” megnevezésű projektre.
A 2019-es költségvetés 1. módosítása
A város polgármestere előterjesztette
a 2019-es évi költségvetés 1. számú módosítását. A módosítás tartalmazta:
• a hitel felvételét a város beruházási kiadásaira 300 000 euró összegben;
• a Dalloš lakótelepi rendelőintézet tetőjének javítását 40 900 euró összegben;
• a Petőfi S. MTNy AI számára a Richter
utcai főiskola épületének átalakítását
célzó építési munkálatokra 44 200 euró
összegben;
• a nyílászárók cseréje a főiskola épületén
19 200 euró összegben;
• a Vince-erdei TF Kft. törzstőkéjének
növelése 340 000 euró összegben.
Az értekezés során az adott témában
szót kért Štefan Lauko, dr. Alexandra Machanová, Koloman Hrdlica, Edita Katonová és Eva Sudová. Ezt követően a képviselők jóváhagyták a város költségvetésének 1. módosítását.
Egyéb és vita
A vitában Eva Sudová ismételten kérte
a szerződések megjelentetését a mellékletekkel együtt, valamint a város ingatlanjainak jegyzékét. Ezt a képviselőasszony
és a polgármester közti, a képviselők jogait érintő véleménycsere követte. A vita
végén a polgármester felszólította a képviselőasszonyt, hogy képviselői munkája
során tartsa be a törvényt.
Dr. A. Machanová szemétkosarak, illetve kutyapiszok-gyűjtő edények kihelyezését kérte, illetve a háztartási hulladékgyűjtéssel kapcsolatos felvilágosító tevékenységet szorgalmazta. Ezt a javaslatot
Eva Sudová is támogatta.
Koloman Hrdlica képviselő az Összevont Iskola sérült tetőjének problémájára
mutatott rá. A polgármester válaszolt, és
tájékoztatott arról az eljárásról, ami a város tulajdonában lévő épületek javítására
irányul. Az iskolák és oktatási intézmények épületeit az összevont iskola kezeli,
amely felelős azok működtetéséért és javításáért. A tető meg lesz javítva.
Boris Brunner képviselő a dr. Bartalošsal, Hrdlica úrral és az Összevont Iskolát – Iskola utca 1087 – látogató gyerekek és azok szüleivel végzett önkéntes
munkáról tájékoztatott, mely az iskola
épülete mögötti sportpálya felújítására irá-

nyult. Megköszönte a Savingplus Kft.-nek
a munkagépek kölcsönzését, a technikai
szolgáltatónak és az önkéntes tűzoltóknak
pedig a gyep karbantartásához nyújtott
segítséget.
A város polgármestere tájékoztatott
a Szlovák Kézilabda Szövetséggel folytatott együttműködésről, mivel városunkban
hagyománya van a kézilabdának. 1957ben a női ifi csapat csehszlovák bajnok
volt. A város mindent megtesz azért, hogy
nem vissza térítendő támogatást nyerjen
egy sportcsarnok felépítésére a Richter utcai főiskola területén.
Feješ úr aziránt érdeklődött, hogy az
óvoda bővítésére vonatkozó projekt során
lesznek-e új szaniter helyiségek. A polgármester válaszában elmondta, hogy ebben
a projektben nincs benne a meglévő szaniter helyiségek felújítása, ha szükség van
rá, ezt elsősorban az iskola vezetésének
kell kezdeményeznie, amelynek kezelésébe az épület tartozik, valamint felelős
annak működtetéséért.
Szabó Antal polgármester az ülés végén megköszönte minden jelenlévőnek
a Diószegi Városi Önkormányzat ülésén
való részvételét, és berekesztette a képviselő-testület 7. ülését.
Szabó Antal, polgármester

Gyerekprogramok
a DKN alatt
A XXII. Diószegi Kulturális Napok
alatt a gyerekeket a következő
programok várják:
péntek, 2019. június 21.
18.00 - ugrálóvár
18.30 - gyerekporgram
Talentmánia - kabalák versenye,
melyben fellép LOL baba, Micimackó
és az egyszarvú.
19.00-től 21.00 óráig
arcfestés és fényképezkedés a
kabalákkal
szombat, 2019. június 22.
19.00-től 21.00 óráig
arcfestés és fényképezkedés a
következő kabalákkal: Chase a Mancs
őrjáratból és Poppy

DIÓSZEGI ÉLET
tájékoztató lap

XXVI. évfolyam 2019/3. szám, kiadja Diószeg városa

A Diószegi Városi Önkormányzat 7. ülése
Nem megszokott, hogy a képviselőtestület üléseiről tájékoztató lapunk első
oldalán adjunk tájékoztatást. Ebben az
esetben azonban kivételt teszünk, ugyanis
azt szeretnénk, hogy olvasóink képet kapjanak arról, miként dolgozik a városi képviselő-testület és a város polgármestere.
A Diószegi Városi Önkormányzat 7. ülése
2019. április 15-én zajlott a diószegi Inovatech TI-ban. Az ülést Szabó Antal polgármester nyitotta meg, aki köszöntötte
a megjelenteket, és megállapította, hogy:
• A VÖ 7. ülése a jóváhagyott programpontok alapján zajlik. A programpontokról a a képviselők a meghívóban kaptak
tájékoztatást.
• A 12 képviselőből 12 képviselő van jelen, ami többséget jelent, így a képviselő testület határozatképes.
• Jegyzőkönyv-vezetőnek Mária Gubíniovát jelölte ki az ülés vezetője, és
a VÖ üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőivé Krommer Gábort és dr. Pavol
Bartalošt jelölte meg.
A következő pontok megtárgyalására
került sor:
1. vissza nem térítendő támogatásra irányuló kérelem;
2. támogatás igénylése a Környezetvédelmi Alapból – az Építő utcai Óvoda hőszigetelésére;
3. a 2019-es költsegvetés 1. módosítása;
4. egyéb;
5. vita.
Vissza nem térítendő támogatás „Közösségi központ a marginalizált
roma közösség számára Diószegen”
Eva Sudová képviselőasszony 2 héttel a VÖ ölése előtt javasolta egy tervdokumentáció, és a vissza nem térítendő
támogatásra benyújtandó kérvény kidolgozását a „Közösségi központ a marginalizált roma közösség számára Diószegen” projektre. Eva Sudová javasolta,
hogy a marginalizált roma közösségi
központot a diószegi kastélyparkban ta-

lálható barokk magtárban hozzák létre.
A vita kezdetén Szabó Antal elmondta,
hogy a barokk magtár műemlék-épület,
és ebből adódóan a javaslat logikátlan
és megvalósíthatatlan. Ezt a szándékot
már 2017-ben is megtárgyalták, és nem
valósult meg annál az oknál fogva, hogy
a felhívás kritériumai, valamint a közegészségügyi-hivatallal való konzultációt követően az épületen feltétlenül:
• meg kellett volna emelni az 1. és a 2. talajszint feletti épületszint konstrukciós
magasságát. Ez azt jelentené, hogy szét
kellene szedni a belső faszerkezetet, és
új fakeretet építeni úgy, hogy a jelenlegi
belmagasság 500 mm magasabb legyen;
• utólagos hőszigetelést (150 mm vastagságút) készíteni úgy, hogy az megfeleljen a levegőterhelés kritériumainak;
• növelni a nyílászárók felületét úgy,
hogy azok megfeleljenek a nappali
megvilágítás feltételeinek.
A polgármester továbbá elmondta,
hogy tekintettel arra a tényre, hogy a barokk magtár műemlékvédelem alatt álló
épület, ezek az építészeti változtatások
nem összeegyeztethetőek a műemlékvédelem alatt álló épület jogállásával (ezt a
tényt a Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal határozatával is igazolta),
ebből kifolyólag a polgármester nem javasolta ezen szándék megvalósítását.
Ezt követően felszólalt Eva Sudová,
aki azzal kezdte, hogy „polgármestertől
meghallgathattuk, hogy nem lehet ezt
megcsinálni, és én megmutatom Önöknek, hogy lehet ezt megcsinálni”. Elindította a prezentációt, amely a barokk
magtár történetével foglalkozott, majd bemutatta a főiskolások 2014-ben, a magtár
kihasználására kidolgozott terveit, a fa
tetőszerkezet felújításának menetét, melyet a Diószegi Városi Hivatal biztosított,
illetve a jánosházai közösségi központ
működését.
Eva Sudová továbbá azt állította, hogy
a felújításról konzultált a műemlékvédelmi hivatallal, szerinte a műemlékvédelmi

MEGHÍVÓK
XXII. Diószegi Kulturális Napok
az Inovatech előtt

2019. 6. 21. (péntek)
18.00 megnyitó
művészeti alapiskola tanulóinak
és a szenior klub énekkarának
fellépése
18.30 Talentmánia - kabalák versenye
19.00 Marcela Laiferová
20.00 A „Kerékpáron munkába“
verseny kiértékelése
21.00 KFT zenekar
23.00 utcabál a Nostalgia Music 		
zenekarral
2019. 6. 22. (szombat)
13.00 bográcsos ételek főzőversenye
15.00 verseny a „Legjobb diós kalács“
címért
17.00 ünnepélyes megnyitó
a helyi óvodák és iskolák műsora
18.00 a versenyek kiértékelése,
az alapiskolák és a művészeti
alapiskola tanulóinak fellépése
20.30 Golddies Szwingatlanügynökség
Zenekar
22.00 Mafia Corner együttes
23.00 Zuzana Szpevár és a Piknik
zenekar
2019. 6. 29. 8.00 órakor

Gyermek horgászverseny
a Vince-erdei kövecsesen

2019. 7. 13. 18.00 órakor az
Inovatech előtt Csemadok-nap.
Fellép: a Diócska és a Csillag
citerazenekar, a Bellő és a Pozsony
néptáncegyüttes, Sissi, Kiss Alexandra,
Deák Zoltán. Kísérőprogram: arcfestés
2019. 8. 16 19.00 órakor az Inovatech
előtt búcsúi utcabál a Nostalgia
Music zenekarral

