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POZVÁNKY

Sládkovičovský rímsko-katolícky kostol bol vysvätený k Nanebovzatiu Panny Márie, čo je sviatok, keď Boh vzal do neba Pannu Máriu a tradične ho oslavujeme 15. augusta. V roku 2015 tento
deň vychádza na piatok, preto sládkovičovské hody, ktoré sú tradične v nedeľu, pripadnú na
17. august.
Hodové slávnosti nie sú len cirkevným sviatkom, ale zároveň sú vynikajúcou príležitosťou,
aby sa stretli známi a príbuzní. Ľudia, ktorí dávno odišli z rodnej obce, sa vracajú, aby navštívili
svojich priateľov a príbuzných a aby s nimi oslavovali pri spoločnom obede.
Hody v dávnej minulosti boli najväčším sviatkom v danej obci alebo meste. Kňazi okolitých obcí
alebo farností celebrovali len ranné alebo večerné omše. V mieste hodových slávností sa stretli
duchovní otcovia z okolia, aby sa zúčastnili na spoločnej omši. Bolo zvykom, že slávnostnú kázeň
predniesol kňaz, ktorý bol hosťom danej farnosti a ktorý bol zároveň dobrým rečníkom, aby aj
takto zvýšili neopakovateľnosť tohto sviatku.
Cieľom hodových slávností bolo posilniť vieru a upevniť dušu, aby človek pokračoval v duchovnom živote. V čase internetu, tabletov a facebooku vám prajem, aby ste sládkovičovské hody
oslávili tradične tak, ako ich v minulosti oslavovali naši rodičia.
Krátka história Sládkovičovského rímsko-katolíckeho kostola
Diószeg (dnes Sládkovičovo) bol v roku 1301 majetkom Miklóša Dudwagyho, pravdepodobne
už v týchto časoch vznikli na území mesta kostol a farnosť. Od roku 1453 sa vlastníkom obce
stali Starobudínske mníšky, ktoré dali v roku 1620 postaviť pôvodný kostol nášho mesta. Podľa
cirkevných záznamov bol tento kostol, postavený z pálených tehál, mal dĺžku 7 siah a jednu stopu (13,54 m), šírku 4 siahy (7,56 m) a výšku 3 siahy a 1 stopu (5,98 m). Chór bol drevený. Veža
kostola mala šírku a dĺžku 3 siahy (5,67 m) a bola vysoká 15 m.
Počas panovania cisára Jozefa II. obec patrila náboženskému fondu a pôvodná loď kostola bola
zbúraná a bola postavená nová. Počas prestavby novú loď pristavili ku kostolnej veži zo 17. storočia. Kostolná veža dobre ukazuje pôvodnú východo-západnú orientáciu pôvodnej lode. Nový
kostol, postavený náboženským fondom, mal dĺžku 26 m a šírku 13 m. K pôdorysu je pripojená
polkruhová svätyňa (absida) s polomerom 6,24 m. Počas prestavby pôvodnú 15 m vysokú vežu
zvýšili na 22 metrov. Kostol mal trámový strop, ktorý v roku 1897 gróf Jozef Zichy dal demontovať
a strop bol vyrovnaný do dnešného stavu.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

Voľby do orgánov samosprávy obcí
15. novembra 2014
Na základe rozhodnutia predsedu NR SR
č. 191/2014 boli vyhlásené voľby do obecných
a mestských zastupiteľstiev a voľby starostov
a primátorov obcí na deň 15. novembra 2014
v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.
V zmysle zákona č. 346/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov politické strany, hnutia
a koalície doručia kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi mestskej volebnej komisie
najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t. j. najneskôr 21. septembra 2014 do 24.00 hod. Ku
kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta. Nezávislí kandidáti doručia kandidátnu
listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi mestskej volebnej komisie najneskôr do
21. septembra 2014 do 24.00 hod. Ku kandidátnej
listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísa-

né vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou
kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi
podporujúcimi jeho kandidatúru. Ku kandidátnej listine na funkciu primátora mesta musí byť
pripojená aj fotokópia dokladu osvedčujúceho
splnenie predpokladu na výkon funkcie podľa
osobitného zákona – získanie stredného vzdelania. Vzory tlačív sú uverejnené na stránke:
www.minv.sk, sekcia verejná správa.
Zverejnenie počtu obyvateľov mesta
Mesto Sládkovičovo v zmysle § 16 ods. 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
oznamuje, že mesto Sládkovičovo má 5 602 obyvateľov. Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov
pre voľby do mestského zastupiteľstva a voľby
primátora je pri vyššie uvedenom počte obyvateľov 200 podpisov voličov.
Edita Kyselová

Mesto Sládkovičovo vás pozýva
15. augusta 2014 o 20.00 hod. na
Hodovú zábavu pri TI Inovatech.
Do tanca hrá hudobná skupina Dušana
Fóku.
Mesto Sládkovičovo vás pozýva
28. augusta 2014 o 17.00 hod. na
kladenie vencov pri príležitosti
70. výročia SNP na námestí pred
budovou MsKS.
Mesto Sládkovičovo a MO Matice slovenskej vás pozývajú 28. augusta 2014
o 18.00 hod. na Vatru ústavy pri Inovatechu.
Divadelné predstavenie Ryba v trojke
10. septembra 2014 19.00 hod.
v TI Inovatech, vstupné: 14 €
MO DHZ pozýva na Branný pretek
mladých hasičov 13. septembra 2014
od 9.00 hod. vo Vincovom lese.
MO SZZ pozýva občanov
20.–21. septembra 2014 na
Záhradkársku výstavu do Inovatechu.
MO Csemadoku vás pozáva na
muzikálové predstavenie Rómeo a Júlia
26. septembra 2014 o 19.00 hod. v TI
Inovatech, vstupné: 8,–/10,– €

mesto informuje

32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove 25. júna 2014
Rokovanie MsZ otvoril a viedol primátor
mesta Ing. Anton Szabó. Na úvod privítal prítomných a konštatoval, že MsZ je uznášaniaschopné.
Interpelácia poslancov:
• Ing. Štefan Lauko tlmočil sťažnosť obyvateľov bytového domu na Fučíkovej č. 73
na rušenie nočného pokoja z prevádzky
Caracas. Ďalej informoval, že prevádzka
Panda likvidovala TKO nepovoleným spôsobom – spaľovaním a požiadal o riešenie,
• primátor mesta uviedol, že uvedené skutočnosti dá preveriť a zabezpečí nápravu,
• Mgr. Edita Katonová sa dotazovala na
kontajnery na zber šatstva, ktoré boli rozmiestnené po meste a v súčasnosti sa tam
už nenachádzajú,
• poslanec Viliam Brunner uviedol, že
z dôvodu vyskytnutých problémov boli
kontajnery premiestnené na zberný dvor.
Kontrolu plnenia uznesení vykonala hlavná kontrolórka mesta PhDr. Terézia Pethőová
a konštatovala, že uznesenia sú splnené, respektíve sú v štádiu plnenia.
Poslanci schválili:
• návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky mesta Sládkovičovo na II. polrok 2014,
• návrh II. úpravy rozpočtu mesta
Sládkovičovo na rok 2014, ktorý spočíva
v presune medzi položkami vo výdavkovej
časti, pričom celková výška rozpočtu sa
nemení,
• odpredaj pozemku parc. č. 1/97 záhrada,
vo výmere 27 m2,
• za predsedníčku Komisie sociálnej, bytovej

•
•

•

•

pri MsZ v Sládkovičove Agátu Zelinkovú
a za podpredsedu tejto komisie Ing. Gábora
Krommera,
do funkcie predsedu redakčnej rady mestského spravodajcu Život v Sládkovičove
primátora mesta Ing. Antona Szabóa,
spolufinancovanie projektu na získanie nenávratného finančného príspevku z Environmentálneho fondu pre rok
2014 na činnosť L1 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných
budov vrátane zatepľovania na stavbu
Rekonštrukcia ZŠ na Abrahámskej ulici vo
výške 5 % zo sumy 198 621 € t. j. 9 481 €
v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
delegovanie Ing. Gábora Krommera, ako
zástupcu zriaďovateľa, za člena Rady školy
pri Základnej škole s materskou školou
Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom
maďarským – Petőfi Sándor Alapiskola és
Óvoda, Fučíkova 425, Sládkovičovo,
podpísanie Zmluvy o zriadení vecného
bremena podľa ust. § 151 n, predmetom tejto zmluvy je zriadenie vecného
bremena v prospech vlastníka stavby
Sládkovičovo – kanalizácia a ČOV.

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme pánovi primátorovi mesta Antonovi Szabóovi, poslancom mesta Sládkovičovo, Viliamovi Brunerovi, firme Saving, Alexandrovi Bendemu ako i ďalším ochotným darcom za pomoc pri obnove fasády na kostole a ďalších farských
budovách. Vo svojich modlitbách vyprosujeme pre vás hojnosť Božieho požehnania.
Evanjelický a. v. cirkevný zbor

Požiar pri TK Vincov les

V nedeľu 20. júla 2014 v poobedňajších hodinách
vypukol požiar osobných motorových vozidiel zaparkovaných na pokosenom poli pri Termálnom kúpalisku Vincov les.
Sládkovičovská zásahová jednotka dobrovoľných hasičov v počte sedem mužov zasahovala pri likvidácii
požiaru a bola nápomocná profesionálnym jednotkám
z Galanty, Senca, Šale a Seredi. Naši hasiči sa riadili pokynmi veliteľa zásahu.
Pri požiari zhorelo 56 motorových vozidiel, celková škoda bola viac ako 400 000 €. Zásahu sa zúčastnila i sučka
Laura, ktorá na mieste nepotvrdila prítomnosť extrémných horľavín.
Roman Sabler, veliteľ DHZ Sládkovičovo
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Rôzne:
• poslanci MsZ opätovne prerokovali žiadosť Márie Kloknerovej na uskutočnenie
Dogfestu v dňoch 26.–27. júla 2014 na futbalovom štadióne FK Slavoj Sládkovičovo,
• Ján Németh, obyvateľ časti mesta Nový
Dvor, požiadal mesto o spoluprácu pri
vybavení osadenia dopravnej značky, ktorá
obmedzí rýchlosť v tejto časti mesta,
• poslanec Viliam Brunner na základe
skúseností z tohtoročných kultúrnych
dní odporučil v budúcnosti urobiť zmeny
v programe, rozšíriť možnosti parkovania
pri TI Inovatech a vybudovať toalety v suteréne budovy TI Inovatech,
• poslanec Ing. Alexander Karsay sa kriticky
vyjadril k vystúpeniu skupiny Desmod na
SKD,
• poslanec Ing. Štefan Lauko podporil
myšlienku poslanca Brunnera rozšíriť
parkovisko pred TI Inovatech.
Primátor mesta Ing. Anton Szabó na záver
prítomných pozval na oslavy 100. výročia založenia FK Slavoj, poďakoval za účasť a zasadnutie MsZ ukončil.
Mgr. Katarína Štefunková
prednostka MsÚ Sládkovičovo

mesto informuje

Oslavy 100. výročia
sládkovičovského futbalu
Posledný júnový víkend patril futbalu
a to futbalu naozaj parádnemu, pretože
pozvanie na oslavy 100. výročia sládkovičovského futbalu prijali také futbalové
hviezdy, aké tu snáď ešte nikdy nehrali.

Oslavovať sa začalo už na obed, teda obed
slávnostný, na ktorý pán Michal Pethő pozval
všetkých „skôr narodených futbalistov“, ktorí
hrdo a so cťou nosili domáci sládkovičovský
dres a šírili dobré meno nášho futbalu po
dlhé roky. Na slávnostnom obede nechýbali
ani manželky futbalistov, ktoré svojich mužov vždy podporovali v ich športových aktivitách. Veľa sa spomínalo na krásne chvíle,
ktoré chlapi v kopačkách zažili, na slávne
zápasy, úžasné góly, zájazdy, na roky, keď
futbalom žili celé rodiny.

Poobedňajší program sa na vzorne pripravenom ihrisku FK Slavoj začal o 16.00 hod.
medzinárodným zápasom Starí páni Sládkovičovo – Starí páni Ferencváros Budapest.
Za hostí nastúpili mnohé hviezdy najslávnejšieho maďarského futbalového klubu – József Bánki, Norbert Bubcsó, Péter Deszatnik,
József Dzurják, Pál Fischer, Richárd Holló,
József Keller, Sándor Kincses, József Kollár, Balázs Lászka, Elek Nyilas, Attila Pinte,
Sándor Szenes, Igor Szkukalek, Ferenc Vígh,
László Wukovics a proti nim nastúpili Starí
páni Sládkovičovo v zostave Milan Čambal,
Adrián Dvoržák, Milan Hanzel, Zoltán Hanzel, Róbert Hollósy, Michal Horváth, Roman
Horváth, Ján Jasovský, Ladislav Karika,
František Kiss, Peter Kiss, Ladislav Kováč,
Róbert Kysela, Štefan Kysela st., Štefan Kysela ml., Marian Nagy, Oskar Orichel, Ivan
Pelec, Ján Pelec, Jozef Pilo, Lorant Pokorný,
Štefan Rostás, Anton Szabó, Marian Szilágyi,
Marek Šulan a Jozef Vígh. Sebakriticky priznávame, že majstri z Ferenczvárosu naše
mužstvo technicky prevyšovali a na ich sedem strelených gólov sme my odpovedali iba
jednou úspešnou strelou na ferenczvárosskú
bránu, ale nič to, však aj Brazílci to na majstrovstvách sveta od Nemcov dostali 7:1.
Druhým zápasom bolo stretnutie Československých internacionálov s výberom
najlepších bývalých hráčov FK Slavoj

Sládkovičovo. Za internacionálov nastúpili
najslávnejšie hviezdy československého futbalu – Jozef Adamec, Patrik Berger, Karol Dobiáš st., Karol Dobiáš ml., Ladislav Jurkemik,
Jozef Kožlej, Vladimír Mojžiš, Ladislav Molnár, Antonín Panenka, Zdeněk Prokeš,
František Štambacher, Dušan Tittel
a Miroslav Valent
a na druhej strane
ihriska boli pripravení najlepší bývalí
hráči domáceho Slavoja – Július Alpár,
Juraj Audi, Pavol Bacigál, Michal Benko,
Gabriel Bleho, František Jónáš, Tibor Križan, Róbert Kysela, Štefan Kysela ml., Štefan
Lancz, Miloš Lipovský, Juraj Madro, Ladislav
Molnár, Ľubomír Ondrejkovič, Radovan Piši,
Július Pokorný, Tibor Rihošek, Gabriel Štefunko, Luboš Vyskoč a Peter Zelenský. Internacionáli boli už zväčša starší páni, ale
divákov prekvapovali futbalovými parádičkami a fintami. Prekvapil nás i Laco Molnár,
ktorý v rozpore zo všetkými futbalovými pravidlami chytal časť zápasu za hostí a časť za
domácich, čo by pozorovateľov FIFA asi dosť
udivilo. Výsledok zápasu bol nakoniec
6:5 v prospech internacionálov a nechýbala ani „kópia“ tej
najslávnejšej penalty v dejinách československého futbalu
v podaní Antonína
Panenku.
Po zápase nasledovalo fotografovanie
s hviezdami a pán Karol Dobiáš pohotovo vyhlásil pre chalanov súťaž v žonglovaní v sede

s futbalovou loptou. Dych mu vyrazil Dávid
Takács, sládkovičovský odchovanec a dnes
hráč Slovana Bratislava, ktorý žongloval ako
ozajstný majster a keby sme ho nezastavili,
čaruje s loptou až do večera.
Ďalším slávnostným okamihom podujatia
bolo odhalenie pamätnej tabule nášho najslávnejšieho futbalistu Ladislava Józsu.
Tabuľu spoločne odhalili pani Ida Józsová
a primátor mesta Ing. Anton Szabó. Skutočnosť, že odhalenia tabule sa zúčastnili
mnohí Lackovi spoluhráči, od tých sládkovičovských, s ktorými kedysi začínal, až po
tých reprezentačných, dodala tomuto aktu
vážnosť, hoci na Laca všetci spomíname predovšetkým s úsmevom.
Na záver osláv bolo pre všetkých pripravené chutné občerstvenie a v krásny letný večer
vydržali starší i mladší futbalisti spomínať
a oslavovať až do tmy.
Celé podujatie prebehlo veľmi dobre, hralo sa v duchu fair play, nikto sa nezranil,
dobre sa bavili hráči i diváci a organizátori
môžu byť spokojní, že sa im podarilo osláviť
100. výročie sládkovičovského futbalu naozaj
dôstojne.
Vieme si však predstaviť, že mohlo prísť aj
trikrát viac divákov, lebo šancu vidieť futbalové legendy na domácom trávniku (ktorý mimochodom všetci hráči chválili) v dohľadnom
čase určite nebudeme mať.
Podujatie sponzorovali mesto Sládkovičovo, Michal Pethő, Ing. Anton Szabó
a Alexander Bende.
ES

str.  3

• ŽS 4/2014

školy

Zo života našej školy
Základná škola K. Kuffnera

MDD
Žiaci I. stupňa oslávili svoj sviatok v areáli školy. Na ihrisku ich čakali animátori so
zaujímavými atrakciami. Žiaci mohli skákať
v nafukovacom hrade, na trampolíne, strieľať
z kuše a z luku a na záver mali diskotéku.
Žiaci II. stupňa navštívili Relax, kde mali
v peknom prostredí pripravené rôzne súťažné
disciplíny. Žetóny, ktoré získali, mohli vymeniť
za rôzne sladkosti. Ďakujeme ZR sa sladkosti
a firme Pierre Baguette za výborné bagety.
Archív Šaľa
Dňa 10. júna 2014 sa žiaci 5. A a 5. B triedy zúčastnili Dňa otvorených dverí v Štátnom
archíve v Šali. Žiaci si pozreli najstaršie listiny
z roku 1111 a 1113 – Zoborské listiny a oboznámili sa s históriou založenia prvého kolégia
na Slovensku. Na záver ich čakali hry a kvíz,
v ktorom boli za správne výsledky ocenení
sladkosťou.
Duchonka
Žiaci 4. A a 4. B triedy boli 9. a 10. júna 2014
na výlete na Duchonke. V peknom prostredí
areálu Duchonka Landu hrali futbal, loptové
hry a rôzne spoločenské hry. Na vychádzkach
spoznávali stromy, rastliny a hríby.
Plavecký výcvik
V dňoch 16.–20. júna 2014 sa žiaci tretích
ročníkov zúčastnili plaveckého výcviku na
Termálnom kúpalisku Vincov les. Niektorí žiaci sa naučili plávať, iní si zdokonali techniku.
Habakuky
Dňa 18. 6. 2014 žiaci 1. A, 1. B a 3. B triedy
navštívili rozprávkovú dedinku Habakuky na
Donovaloch, miesto, kde sa každý cíti rozprávkovo. Dobšinského rozprávkový svet žiakov
veľmi zaujal. Navštívili domčeky s netradičnými menami, stretli rozprávkové postavy,
obdivovali ukážky tradičných i netradičných
remesiel. V rozprávkovom svete platili žiaci iba
rozprávkovou menou – zlatými a striebornými Habakukmi, ktoré si mohli odniesť aj ako
originálny suvenír. Na lúke deti obdivovali

zvieratká, vyskúšali
preliezky a hojdačky a pochutnali si
na výbornom obede.
Unavení, ale s peknými zážitkami, sa
šťastne vrátili domov.

Rozlúčka so školou
Dňa 27. júna 2014 sme slávnostne ukončili
školský rok. Žiaci 9. ročníka prišli slávnostne
vyobliekaní. Rozlúčili sa so svojimi učiteľmi
a spolužiakmi.
PaedDr. Eva Bodová
Základná škola Karola Kuffnera

dosť všetci mali. Pri tvorivej činnosti nuda nehrozila. To, že už vieme strihať, šiť, maľovať,
lepiť, videli naši rodičia, kamaráti a známi na
záverečnej výstave.
Tieto tvorivé dielne pre nás pripravili pani
učiteľka Petra Šimková, Jana Horváthová
a Mária Macurová.
za účastníkov Vanda, Aďka, Adam

The School Dance 2014
Nezabudnuteľným zážitkom pre deti zostane 18. jún 2014, keď sa žiaci z tanečného
krúžku pri ZŠ Sládkovičovo zúčastnili výletu
do Bratislavy, kde sa uskutočnilo vyhlásenie
výsledkov medzinárodnej súťaže The School
Dance 2014.
Rozlúčka 4. B triedy
Už cesta vlakom a autobusom bola veľDňa 26. júna 2014 sa žiaci 4. B. triedy rozlúčili so svojou triednou učiteľkou pani Alicou kým zážitkom, rovnako ako prechádzka pri
Óváryovou, ktorá naše deti s láskou a obe- Dunaji a cesta vyhliadkovým autobusom po
tavosťou sprevádzala od prvého ročníka až Bratislave. Samozrejme, nemohol chýbať obed
po štvrtý. Deti strávili v prítomnosti rodičov v McDonalde, ktorý nám zabezpečili pani učia triednej učiteľky popoludnie plné hier, zába- teľky.
Nasledovala dlho očakávaná chvíľka,
vy a dobrého občerstvenia, pospomínali si na
spoločne prežité školské dni všedné, ale aj ne- vstup do Nového SND. Keď som videla v očvšedné, ako spanie v škole, výlety, školy v prí- kách zvedavosť a očakávanie, vedela som, že
rode, či krúžok malých gazdiniek, ktorému sa je správne, keď pani učiteľky zapájajú deti
pani učiteľka venovala. So slzami v očiach sa do súťaží. Predstavenie moderovala Adela
deti lúčili s najlepšou pani učiteľkou. Želáme Banášová a objavili sa aj iné známe osobnosti
jej veľa zdravia, síl a ďakujeme za všetko, čo ako tanečník Peter Modrovský, choreograf Ján
Ďurovčík (s ktorými máme aj spoločné fotky)
pre naše deti urobila.
Andrea Takácsová a veľa iných.
V mene detičiek by som sa chcela touto cestou poďakovať trénerke Miške, ktorá je vzorom
Tvorivé dielne
Predstavujú sa prázdninujúci školáci pre malých tanečníkov, pani učiteľke Šimkovej
Emmka, Aďka, Vanda, Martinka, Paulínka, a pani učiteľke Kopáčikovej, ktoré sa neúnavKarinka, Viktória, Tamarka, Ninka, Natálka, ne venujú detičkám na tanečných tréningoch.
Emma, Juraj, Adam, Jakub a Sebastián, Ďakujeme aj pani učiteľke Mikušovej, ktorá
ktorí v rámci malého projektu v dňoch 7.– nás svojím úsmevom a dobrou náladou spre11. júla 2014 vymenili tablety, počítače, lopty vádzala na výlete.
mama súťažiacej Martinky D.
a bicykle za papiere a farbičky, lep, nožnice,
krabičky. K tomu drôtik, korálky, ihlu, niť
a veľkú chuť vyrobiť si darček malý, aby ra-

Organizácia školského roku 2014/2015
prázdniny

posledný deň vyučovania pred
začiatkom prázdnin

termín prázdnin

začiatok vyučovania
po prázdninách

jesenné

29. október 2014 (streda)

30.–31. október 2014

3. november 2014 (pondelok)

vianočné

19. december 2014 (piatok)

22. december 2014–7. január 2015

8. január 2015 (štvrtok)

polročné

30. január 2015 (piatok)

2. február 2015 (pondelok)

3. február 2015 (utorok)

jarné Trnavský kraj

27. február 2015 (piatok)

2.–6. marec 2015

9. marec 2015 (pondelok)

veľkonočné

1. apríl 2015 (streda)

2.–7. apríl 2015

8. apríl 2015 (streda)

letné

30. jún 2015 (utorok)

1. júl 2015–31. august 2015

2. september 2015 (streda)
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Čo sme robili v materských školách
v II. polroku 2013/2014

Druhú polovicu školského roku 2013/2014
sme vo februári otvorili karnevalom detí na MŠ
Fučíkova a MŠ Budovateľská (ďalej len MŠF
a MŠB).
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
boli deti MŠF na návšteve Mestského úradu
v Sládkovičove. Aj MŠB spolupracuje s MsÚ
Sládkovičovo pri uvítaní dieťatka, kde recitovala Nelka Józsová. Deti z MŠB navštívil pán
Alex Belovič so svojím interaktívnym pohybovo-náučným programom.
Marec mesiac kníh inšpiroval deti k návšteve mestskej knižnice a v MŠB sme si spravili
výstavu kníh. Deti priniesli z domu svoje obľúbené knihy, ktoré sme si čítali. Deti v MŠF
potešilo šašovské predstavenie Lombardíni.
Deti z MŠB pozvali triedu mravčekov na návštevu do MŠF a spoločne vítali jar divadelným
predstavením. Ďakujeme MsÚ a mestským policajtom za prevoz detí. Za financie získané na
vianočných trhoch sme v MŠF zakúpili šatňovú
skrinku pre detičky v cene 236 €. Dom Matice
slovenskej v Galante a OV Slovenského zväzu záhradkárov v Galante vyhlásili 8. ročník
výtvarnej súťaže na tému Život v prírode, na
ktorú sme poslali práce dvoch detí a Anička
Pócsová z MŠB získala 3. miesto.
V apríli deti z MŠF pod vedením pani učiteľky
Daniely Lošonskej spolu so Zvončekármi vyniesli Morenu, ktorú upálili, utopili v Dudváhu
a vyhnali zimu preč. Lucia Mézešová nás opäť
navštívila v MŠB a ukázala nám správnu stomatologickú hygienu – Kto chce pekné zúbky
mať, musí si ich umývať!
V mesiaci apríl sme si pripomenuli Deň
Zeme. V MŠF sme sa učili, ako sa máme
o našu Zem starať a chrániť, aby sme si mohli
užívať krásnu prírodu a vyčistili sme okolie
MŠB. Apríl je aj mesiacom bezpečnosti. Deti
prežili dopoludnie na bicykloch, kolobežkách
na dopravnom ihrisku v MŠF a venovali sa im
i príslušníci mestskej polície. Besedu o požiarnej bezpečnosti nám pripravila pani Veronika
Jónásová v MŠB. V rámci veľkonočných tvorivých dielní sme tvorili maľované vajíčka, ktoré
ste si mohli pozrieť v sládkovičovskom Tescu.

Deti si pripomenuli ľudové tradície
a zvyky hrami a spevom a vystupovali aj na Stavaní mája.
V časopise Včielka uverejnili
kresbu Martinky Ivanovej z MŠF
a Galantské osvetové stredisko
udelilo diplom Sofinke Budinskej,
účastníčke okresnej súťažnej
prehliadky detského hudobného
folklóru. Na Deň matiek sme pripravili krásne programy a sála TI Inovatechu bola plná
divákov.
Deti z MŠF pod vedením pani učiteľky Zlatky
Jungovej pripravili English Party. V MŠB sa
konala literárna prehliadka. Trieda stonožiek
MŠB sa opäť premenila na volebnú miestnosť
a tak si aj deti vyskúšali ako sa sedí za volebným stolom. V máji sme súťažili a zbierali
sme logá, strihali, lepili a tvorili s mackom
z Delíčkova. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu nám poskytlo dve interaktívne
tabule. Posledný deň v mesiaci prijali deti MŠF
pozvanie pani Meliškovej na fornetky.

MDD sme oslávili veselými aktivitami, hrami a nechýbali ani súťaže, športové hry, zábava a sladké odmeny. Nemilo nás prekvapilo
infekčné ochorenie Coxsackie a museli sme
prerušiť prevádzku MŠ. Zatiaľ, kým sa deti
liečili, rodina Romanová (Tepovanie a čistenie

špár – Čaus) sponzorsky vytepovala a vyčistila hygienické zariadenia v triede lienok MŠF.
Kristínku Katonovú z MŠF a Aničku Pócsovú
z MŠB ocenil pán primátor. Predškoláci navštívili prvákov v ZŠ s MŠ Karola Kuffnera.
Súťaž s Delíčkom sa nám oplatila a vyhrali sme krásne divadelné predstavenia.
Ďakujeme kolektívu školskej jedálne za vyzbierané logá z Delíčka. Deti z MŠF vystúpili na
Sládkovičovských kultúrnych dňoch. Bohužiaľ
deti z MŠB pre chorobnosť nemohli vystúpiť.
Lesná vstupenka je environmentálna aktivita detí MŠF, v rámci ktorej sme si zopakovali
všetko, čo sa naučili o prírode. MŠF navštívili policajti – psovodi, ktorí s policajným autom prišli priamo na
školský dvor a policajný pes deťom ukázal, čo všetko dokáže. Na
konci júna sme sa slávnostne rozlúčili s predškolákmi. Za odmenu
pozvali pani učiteľky z motýlikovej a včielkovej triedy MŠF deti
na zmrzlinu. Ďakujeme všetkým
rodičom MŠF aj MŠB, deťom
a priateľom materskej školy za
spoluprácu počas školského roka
2013/2014.
Od 28. júla 2014 do 15. augusta 2014 je v prevádzke MŠ
Budovateľská a v čase od 18. augusta 2014 do 31. augusta 2014
bude prevádzka MŠF a MŠB prerušená.
Tešíme sa na všetky deti v novom školskom
roku 2014/2015, ktoré nastúpia do MŠF aj
MŠB utorok 2. septembra 2014.
PaedDr. Aneta Mikešová
zástupca pre MŠF a MŠB

15. výročie súboru Diócska
rozhovor s Enikő Brédovou
15 rokov je dlhý čas, hlavne v takom prípade, keď ide o šírenie kultúry, o zasvätení
detí do nového divadelného žánru. Práve
preto je veľmi dôležitým faktom, že bábkarsky súbor Diócska má 15 rokov. Pri tejto príležitosti sme sa porozprávali s Enikő
Brédovou, ktorá je jednou z vedúcich tohto
súboru, a ktorú môžeme spoznať aj z inej
oblasti, než bábkarskej.
► Odkedy sa venuješ bábkarstvu?
V septembri 2014 tomu bude 15 rokov, čo
som sa začala venovať bábkarstvu. Vtedy,
ešte ako prváčka na základnej škole, som
dostala do rúk bábky v súbore Diócska. Pre
škôlkarov sme nacvičili rozprávku O žabom
kráľovi a troch motýľoch ako program pred
zápisom do základnej školy. Pomaličky pokračovala práca školského bábkarskeho súboru,
ktorý vedie moja mama.

► Aké etapy mala tvoja bábkarská kariéra?
Bola som členkou súboru na
sládkovičovskej základnej škole,
potom to bol bábkový súbor pri
galantskom gymnáziu. Roky na
základnej škole prispeli k tomu,
že som si obľúbila hru s bábkami,
bábkarske roky na gymnáziu ma
obohatili zážitkami. Počas štúdia
na gymnáziu som sa začala intenzívne venovať tejto činnosti. Pripravovala som bábky,
pomáhala som mamičke vo vedení súboru,
neskôr aj pri režírovaní, pritom som bola stálou členkou bábkarského súboru Manócska
pri galantskom gymnáziu. Všetky tieto skutočnosti prispeli k tomu, že moje ďalšie vysokoškolské štúdium nabralo smer práve k tejto
oblasti.
► Porozprávaj nám o svojej práci s báb-

karským súborom. Aké výsledky ste
dosiahli doteraz?
Bábkarskému súboru Diócska môžem ďakovať za to, že ma zaviedol do sveta bábok.
A tento zážitok by som chcela odovzdať ďalej. Každý školský rok spracujeme s deťmi
jednu rozprávku, s ktorou sa prihlásime do
súťazí, pritom sú to aj menšie predstavenia,
s ktorými vystupujeme na rôznych festivaloch, či dňoch obcí. (pokračovanie na str. 6.)
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15. výročie založenia súboru Diócska
pokračovanie zo str. 5
Považujem za veľmi dôležité, aby deti prácu
s bábkami poňali ako hru a preto na skúškach hrávame dramatické hry, alebo nácvik
rozprávok začíname hrou. Súbor sa každoročne zúčastní na celoslovenskej prehliadke
Podunajská jar (Duna Menti Tavasz), na rôznych festivaloch a súťažiach v Maďarsku, kde
dosiahol veľmi pekné výsledky.
► Aké výzvy čakajú na súbor v nasledujúcom období?
V školskom roku 2014/2015 pokračujeme
v príprave na rôzne festivaly a súťaže. V tomto roku máme v pláne priniesť na javisko pohybové divadlo a pri príležitosti 15. výročia

založenia bábkarského súboru zorganizovať
i veľkolepý bábkarsky festival.
► Na ktoré z predstavení si najviac hrdá
a prečo?
Keď si spomeniem na ktorúkoľvek rozprávku za tých 15 rokov, napĺňa ma hrdosť.
V každom jednom predstavení bolo niečo, na
čo môžem byť hrdá – na deti, na ich prácu
v jednotlivých predstaveniach, na dosiahnuté
výsledky, spoločné zážitky a zázraky.
► Ako sa pripravujú bábky na jednotlivé
predstavenia?
Na predstavenia sa pripravujeme dlhšiu
dobu. Najprv ide o výber rozprávky, predsta-

va o zinscenovaní, režijné nápady, súbežne
s týmto všetkým prebieha i príprava bábok.
To, aké bábky sa pripravia, závisí od rozprávky, od toho, čo chceme ukázať a čo má byť
zdôraznené. V posledných rokoch pripravujeme bábky už spoločne s deťmi. Majú veľmi
radi toto obdobie.
► Aj v budúcnosti sa chceš venovať tejto
práci?
Áno, bola by som veľmi rada, keby som sa
vedela uplatniť v tejto oblasti umenia a pokračovať v rozdávaní čarovného prachu.
pripravila: F. T.

Rozhovor s Petrou Frantovou, Ph.D.,
o jej živote a pedagogickej práci v New Yorku

Posledná správa zo Slovenska o Petre
Frantovej je z roku 2001, keď sa ako doktorandka Katedry matematiky Univerzity
Konštantína filozofa v Nitre zúčastnila vo
Viedni konkurzu agentúry City College NY,
ktorá v strednej Európe hľadala pre mesto
New York pedagógov stredných škôl. V konkurze uspela a v auguste 2001 odletela
do NY.
► Aká bola tvoja motivácia k takej závažnej životnej zmene?
Ako doktorandka som nebola spokojná so
situáciou na škole a ponuka agentúry bola naozaj lákavá – zabezpečili nám prácu, špeciálne
víza a možnosť získania kvalifikačných certifikátov potrebných pre prácu učiteľov v USA.
► Aký bol New York a tvoja práca?
New York je obrovský, horúci, farebný, žije
sa tam 24 hodín denne,... Prišla som v naozaj
hektickom období, lebo hneď v septembri sme
zažili útok na Svetové obchodné centrum. Môj
prvý job bola práca učiteľa matematiky na
strednej škole, ktorá je však dosť odlišná od
slovenskej reality. Stredné školy sú obrovské,
majú aj tisíce študentov a chodia tam všetky
deti, teda nedelia sa na gymnázia, stredné
školy, učilištia. Študenti sú rôznych národností, pochádzajú z celého sveta, majú veľmi
rozdielne vzdelanie a kultúrne a sociálne pomery.
► Aká bola tá tvoja škola a kariéra?
Najprv som učila matematiku a potom som
pracovala ako programový vedúci pre kreditný
systém, databázy, rozvrhy. Podobná funkcia
na našich školách asi neexistuje, ale bola to
veľmi zaujímavá práca, v rámci ktorej som sa
veľa naučila o školskom systéme mesta NY,
ktorý je špecifický. Nakoľko stereotypy mi veľmi nevyhovujú, môj ďalší job je práca zástupcu
riaditeľa školy pre prírodné vedy a študentov,
ktorí nemajú angličtinu ako materinský jazyk.
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Venujem sa aj ďalším aktivitám, ako sú vysokoškolské kurzy pre budúcich pedagógov a kurzy
pre deti, ktoré sa pripravujú na štúdium na vysokej škole. Medzitým som sa aj ja vzdelávala
a v roku 2008 som získala titul Ph.D.
► Aký je zásadný rozdiel medzi slovenskou a americkou školou?
Rozdiel je predovšetkým v pestrosti žiakov.
Harry S. Truman High School, kde pracujem,
má 2 200 študentov, ktorí pochádzajú z 52
krajín, hovoria 27 jazykmi, čo si vyžaduje
veľmi náročnú pedagogickú prácu. Rozdiel je
i v pestrosti pedagógov, ktorí tiež pochádzajú
z celého sveta a odlišné je aj hodnotenie ich
pedagogickej práce. Školy sú neporovnateľne lepšie technicky vybavené, majú špičkové
športoviská, obrovskú ponuku mimoškolských aktivít, ktorým sa deti aktívne venujú
a trávia v areáli školy celé dni. Školy majú
svoje kliniky, tímy sociálnych pracovníkov,
študijných poradcov, psychológov, fyzioterapeutov,... Zaujímavý je reverzný systém motivačných odmien pre študentov, ktorí môžu
získať veľmi atraktívne lístky na športové či
kultúrne podujatia, výlety. Všetky deti majú
v škole zadarmo raňajky, deti zo sociálne slabších pomerov aj obedy, ktoré sú pre všetkých
za symbolickú cenu. Do školy sa nesmú nosiť
telefóny a aj prístup na internet je obmedzený
a všetky škodlivé stránky sú zablokované.
► A čo tvoj súkromný rodinný život?
Žijem s partnerom, ktorý je pôvodom
Jamajčan, je riaditeľom strednej školy. Máme
7 ročného syna Darrona, ktorý chodí do tretej
triedy základnej školy, do skupiny pre mimoriadne talentované deti a venuje sa mnohým
mimoškolským športovým aktivitám ako napríklad plávanie, basketbal, Tae Kwon Do, hrá
na klavíri a pekne spieva. Bývame v štvorizbovom byte v uzavretej komunite, kde máme
park, športoviská, bazén...
► Ako sa v NY žije mamičkám?
To je dosť iné ako na Slovensku. Platená
materská dovolenka je iba 6–12 týždňov a hoci
zamestnávateľ vám garantuje návrat do práce
4 roky, väčšina mamičiek sa vracia do práce
veľmi skoro. Ja som bola doma na materskej
sedem mesiacov a potom bol Darron v jasličkách a materskej škole. Tieto služby sú
štandardne na dobrej úrovni, deti v pohode
vyrastajú v kolektíve a mamičky stíhajú starostlivosť o domácnosť a deti i pri práci.

► Čomu sa ako rodina venujete okrem
školy, ktorá je pre vás troch na prvom
mieste?
Cez týždeň sa všetko točí okolo školy, ale víkendy venujeme rodine a vyberáme si z neuveriteľne pestrej ponuky športových, kultúrnych
aj edukačných aktivít, ktoré ponúka mesto
NY, chodíme do YMCA,... Dovolenky trávime
cestovaním po USA, navštívili sme mnohé
zaujímavé destinácie – Floridu, Niagarské vodopády, Veľké jazerá, mnohé veľké americké
mestá a samozrejme sa vždy vraciame aj na
Slovensko.
► Máš v NY aj slovenských priateľov?
Mám výbornú kamarátku Elenu z Martina
a v rámci veľmi aktívneho Spolku slovenských
profesionálov v NY sa zúčastňujeme mnohých
zaujímavých kultúrnych podujatí.
► Aká je tvoja pracovná perspektíva?
Moja bývalá riaditeľka je poradkyňou starostu mesta NY a asi takáto práca by ma v budúcnosti zaujímala. Rada by som sa podieľala
na zlepšení školského systému v meste, pre
ktorý je prvoradé zmapovanie veľmi diverzifikovanej situácie a následné hľadanie riešení
problémov. Napríklad dnes je problémom nárast detských samovrážd, ktoré sú spôsobené
vplyvom sociálnych sietí.
► Neľutuješ svoj odchod zo Slovenska?
Z profesijného hľadiska rozhodne nie, veľmi
mi vyhovuje nepredstaviteľná pestrosť NY –
veľkého kotla, v ktorom sa varia problémy celého sveta. Teším sa na ďalšie pracovné výzvy
a verím, že svojou prácou prispievam k zlepšeniu vzdelávacieho systému. Zadosťučinením
mi je skutočnosť, že niektorí moji stredoškolskí študenti sa dali na pedagogickú dráhu
a dnes ich pripravujem na toto krásne povolanie, ktoré pre mňa už od detstva bolo nielen
vysnívaným povolaním ale aj životným poslaním. Musím však podotknúť, že niekedy mi
chýba rodina, a preto sa snažíme každý rok
navštíviť príbuzných na Slovensku v čase letných prázdnin a niekedy aj častejšie, ak nám
to časovo vyhovuje.
Ďakujeme za rozhovor a s poľutovaním konštatujeme, že je pre nás škodou, že niektoré
pedagogické i organizačné Petrine skúsenosti
nevyužívame i u nás. S takýmito odborníkmi,
ktorí nepoznajú slovo nedá sa, by sme sa mali
poradiť, ako zlepšiť naše školstvo.
ES

kultúra

Smútočná tryzna v židovskom cintoríne
po prvýkrát v Sládkovičove

V nedeľu 15. júna 2014 sa na starom ortodoxnom židovskom cintoríne v Sládkovičove konala po prvýkrát v histórii mesta
smútočná tryzna za obete šoa. Stalo sa tak
pri príležitosti 70. výročia odvlečenia židovských občanov z Diószegu (Sládkovičovo) do koncentračných táborov.
Smútočnú spomienku na cintoríne moderovala pani Eva Sudová a ako prvý sa k prítomným prihovoril primátor mesta pán Anton
Szabó a jeho prejav vyvolal medzi zúčastnenými obdiv. Okrem iného vyjadril v mene mesta
ospravedlnenie za hriechy vtedajších občanov,
ktorí spolupracovali s vládnou mocou a poslali
svojich spoluobčanov do táborov smrti. Verejne sa ospravedlnil pozostalým a všetkým členom židovskej náboženskej obce.
Nasledoval príhovor pána Rolanda Lanza,
ktorý oboznámil prítomných s dejinami židovských rodín v Diószegu v slovenskom jazyku
a pani Hildegarda Pokreis prítomných zaujala novými poznatkami o židovských rodinách
v maďarskom jazyku.
Prítomným sa prihovorila aj konzulka štátu Izrael na Slovensku pani Avital Gershon
a jej prejav bol plný empatie a tolerancie.
Po príhovoroch sme prečítali mená všetkých

občanov, ktorí sa stali obeťami holokaustu
a nasledovalo tradičné zapálenie sviečok na
menore. Prvý zapálil sviečku pán rabín Baruch Myers z Bratislavy, druhú zapálila pani
konzulka Avital Gershon a tretiu sviečku
zapálil pán Ladislav Schragge, ktorého starý otec je pochovaný na miestnom židovskom
cintoríne. Štvrtú sviečku zapálil pán Jaroslav
Franek za Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku, piatu sviečku zapálil primátor pán Anton Szabó, šiestu sviečku
zapálila 87 ročná pani Rozália Deutschová
z Galanty, ktorá prežila hrôzy holokaustu
a siedmu sviečku, za všetky obete šoa, zapálil
pán Roland Lanz. Po zapálení sviečok sa pán
Vojtech Schragge spolu s ostatnými pomodlili
Kadiš za obete šoa a pán rabín Baruch Myers
sa pomodlil El male rachamim.
Na záver pietnej spomienky si prítomní uctili obete holokaustu položením kamienkov na
pamätník obetí holokaustu a pani Eva Sudová
pozvala všetkých do Inovatechu na prednášku
o významných židovských rodinách v Diószegu. V rámci tejto prezentácie sa prítomní
hostia dozvedeli zaujímavé informácie o významných židovských osobnostiach, ktoré sú
späté s históriou mesta – barón Karl Kuffner
de Diószegh, Dávid Wollner, Tamara de Lempicka, Oskar Pfeffer, Raoul Bott a ich rodinných príslušníkoch.
Po prednáške bolo pre hostí pripravené malé
košer občerstvenie, ktoré všetkých v teplý
letný deň osviežilo a bolo i príležitosťou pre
neformálne rozhovory a spomienky na už neexistujúcu židovskú náboženskú obec nášho
mesta.
Chcem poďakovať mestu Sládkovičovo na
čele s primátorom Antonom Szabóom, Židovskej náboženskej obci Galanta na čele s jej

predsedom pánom Vojtechom Fahnom za nezištnú pomoc pri organizovaní prvej Askary
v našom meste. Vďaka patrí aj dobrovoľníkom a ďalším pomocníkom, bez práce ktorých
by sa táto smútočná tryzna neuskutočnila.
Chcem sa poďakovať aj všetkým občanom
mesta, ktorí si uctili pamiatku našich odvlečených židovských obyvateľov a pevne dúfam, že sa stretneme aj pri ďalších podobných
podujatiach.
Informácie o tomto podujatí priniesli aj
viaceré slovenské aj české židovské printové
i elektronické médiá, za čo vďačíme kontaktom pána Vojtecha Schraggeho.
Roland Lanz

Výstava fotografií
Daniela Baša
Mesto Sládkovičovo dlhodobo úspešne spolupracuje
s fotografmi a výtvarníkmi z celého galantského regiónu. Výsledkom sú zrealizované mnohé kolektívne
a autorské výstavy, ktoré ste v posledných rokoch
mohli zhliadnuť v TI Inovatech. Z úspešnej spolupráce
s Galantským osvetovým strediskom vzišla aj autorská výstava fotografií Daniela Baša pod názvom Čaro
prírody.
Daniel Bašo žije a tvorí v Galante, aktívne sa fotografovaniu venuje už štvrťstoročie. Svoj prvý fotoaparát si zakúpil v roku 1988 a už vtedy objavil doposiaľ netušený svet farebných
diapozitívov, hoci dnes už tvorí modernou digitálnou fototechnikou.
Kladný vzťah k prírode a osobitne k horám v spojení so záľubou vo
fotografovaní predurčili Daniela Baša ku krajinárskej fotografii.

Daniel Bašo, vášnivý turista a fotograf,
je dlhoročným členom Fotoklubu pri MsKS
v Galante. Od roku 2000 sa pravidelne zúčastňuje klubových výstav, ktoré sa realizujú v galerijných priestoroch Renesančného kaštieľa
v Galante. Svoje fotografie prezentoval aj na
výstavách v zahraničí v Maďarsku, Rakúsku,
Srbsku. Získal ocenenia na celoslovenskej súťaži Amfo a diafoto, či na medzinárodnej súťaži Digitfoto.
Všetci návštevníci, ktorí si nájdu čas a prídu si výstavu pozrieť, určite strávia v prítomnosti krásnej a jedinečnej kolekcie fotografií príjemné
chvíle. Výstava je verejnosti sprístupnená do konca augusta 2014.
ES
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Vyhodnotenie
súťaží na SKD
Vyhodnotenie medzinárodnej súťaže vo varení haláslé
Do súťaže sa prihlásilo 9 družstiev z troch krajín a porota, ktorej predsedom bol poslanec MsZ Viliam Brunner, vyhodnotila poradie: 1. Družstvo BECSODI z Maďarska, 2. Slovenská samospráva
Csorvás, 3. Nyukdíjas klub Diószeg zo Sládkovičova
Vyhodnotenie súťaže v pečení orechových koláčov a zákuskov,
Do súťaže bolo odovzdaných celkom 21 vzoriek orechových koláčov,
zákuskov a tort. Porota pod vedením predsedu poroty Ing. Štefana
Lauka zodpovedne vyhodnotila poradie najlepších vzoriek:
1. Erika Križanová zo Sládkovičova, 2. Anna Krišková zo
Sládkovičova, 3. Szél Kálmánné z Csorvásu, MR, 4. Adriana
Jánošíková zo Sládkovičova, 5. Jitka Živná z Ivančíc, ČR,
6. Helena Némethová zo Sládkovičova, 7. Mária Szabová zo
Sládkovičova.

Športový deň na fare
„Či neviete, že tí, čo bežia na závodišti, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu
dostáva? Tak bežte, aby ste dosiahli! A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný.“
V nedeľu 8. júna 2014 popoludní sme prežili na farskom dvore príjemné chvíle. Deti, mládež, rodičia – zišlo sa nás okolo 70.
Začali sme v chráme Božom modlitbou, piesňou z mládežníckeho spevníka a biblickým zamyslením. Pani farárka Andrea Lukačovská sa nám
prihovorila a poukázala na to, že na bežeckej trati bežia mnohí športovci,
no iba jeden získa cenu víťaza. My, ako veriaci športovci, sme nesúťažili
kvôli víťazstvu, ale zišli sme sa preto, aby sme prežili spoločné chvíle v cirkevnom zbore. Pripomenuli sme si, že najväčšie víťazstvo je viera v Boha
a večný život.
Na dvore nás už čakali rôzne súťaže a atrakcie – trampolína, skákací
hrad, ľudský futbal, maľovanie na tvár, tajomný tunel, chodúle, chytanie
rybiek a rôzne iné zaujímavosti. Deti boli odmenené tortou, diplomami
a medailami. Toto bol 6. ročník zborového dňa a určite sa tešíme na tie
ďalšie. Cítili sme pohodu a Božie požehnanie.
účastníci stretnutia

Náš prvý tábor
Dňa 29. júna 2014 sa začala naša cesta do tábora Štvorlístok deťom. Cesta bola veľmi príjemná. Najskôr sme sa všetci zoznámili a spoznali nových kamarátov.
Tábor bol umiestnený v okolí školského internátu vo Zvolene. Každý
deň sme mali rôzne výlety a prekvapenia. Výlety, ktoré sme z tábora
podnikli boli napríklad návšteva kasárni SNP, plavba na záchranných
člnoch. Taktiež nechýbali ani slávne osoby ako napríklad Ján Lašák,
Zuzana Smatanová, Martin Harich, Majster N, ale aj policajti, hasiči,
vojaci. Strava bola vynikajúca. Posledný deň sme dostali plno darčekov.
Bolo tam veľmi dobre a máme veľa skvelých spomienok. Jedenásť dní
veľmi rýchlo ubehlo a posledný deň nám bolo všetkým ľúto, že už tábor
končí. Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí pre nás tento tábor
vybavili.
Benjamin a Damian

MDD na Novom Dvore
Tohoročný už 25. ročník MDD sme oslávili
7. júna 2014. Počasie nám hralo do karát. Slnko nás hrialo nielen pri prípravach, ale aj počas celého dňa. Už pred samotnými hrami znela
z ihriska, kde sa to všetko odohrávalo, hudba
a rozvoniaval guláš. V okamihu, ako mamičky s deťmi absolvovali svoj symbolický beh, sa
mohlo začať súťaženie tých najmenším. Svoje
zdatnosti nám predviedli aj starší žiaci. Snaženie všetkých detí bolo po zásluhe odmenené hodnotnými cenami. Počas hier mali všetci
možnosť skrášliť si tváričky maľovaním na tvár
a skákať na trampolíne.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým
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sponzorom – MsÚ Sládkovičovo, TTS Sládkovičovo, Marián Halmeš, Zoltán Szeméth, Peter
Imrich, Tibor Szabó, Anton Szabó, Ladislav
Jašek, Dušan Kanis, Tibor Mészáros, vďaka
ktorým sme mohli zrealizovať toto športové popoludnie.
Samozrejme sme nezabudli ani na oteckov,
ujov, mladých mužov, ktorí odohrali náš tradičný zápas Ženatí:Slobodní s výsledkom veľmi
tesným a to 6:5. Diváci sa mohli občerstviť a pri
táboráku zabaviť. Tento vydarený deň sme zavŕšili ohňostrojom ako peknou bodkou za celodennou zábavou.
Kristián Molnár

dopisovatelia

Rozprávkový les
2014
Pri príležitosti Medzinárodného dňa
detí sa Ekopark Čierna voda už po piatykrát zmenil na Rozprávkový les. Tento rok
bola hlavnou témou Rozprávkového lesa
rozprávka Peter Pan.
Deti tak mohli stretnúť samotného Petra
Pana, vílu Cililing a jej priateľky víly, Wendy a jej bračekov, kapitána Háka a pirátov
a nechýbali ani indiáni a morské panny. Na
stanovištiach zbierali deti po splnení úlohy do mešca vzácne kamienky. Pomáhali
indiánom ozdobovať totem, hľadali cililing
v bludisku, hádzali oštepom, strieľali z praku, zachraňovali Petra Pana pred výbuchom
bomby, pomáhali kapitánovi Hákovi ujsť pred
krokodílom, s jeho pirátskou bandou váľali
sudy. Deti museli zvládnuť mnoho ďalších
úloh a dokonca si mohli aj zalietať. Na poslednom stanovišti s pomocou krásnych víl
ozdobili čarovnú loď zázračným práškom,
aby sa na nej Wendy s bratmi mohli vrátiť domov. Na tejto rozprávkovej púti sa mohli na
pirátskej hostine občerstviť výbornými domácimi koláčikmi a chlebom s cibuľkou, nakú-

Pozvánka na výstavu
ovocia a zeleniny

piť na pirátskom trhu a ako každý rok, ani
tentoraz nechýbala bohatá tombola.
Detské centrum Hrajkovo ďakuje všetkým,
ktorí prispeli k tomu, aby sme pre našich
drobčekov pripravili „rozprávkové chvíle“. Pre
nás, maminy z Hrajkova, boli najväčšou odmenou za naše úsilie vysmiate tváričky viac
ako 200 detí a spokojnosť ich rodičov. Veríme, že Rozprávkový les bude pre maminky
s deťmi lákadlom na návštevu Detského centra Hrajkovo, kde nájdu príjemné a inšpirujúce prostredie pre svoje deťúrence a pre seba
možnosť spestriť si materskú alebo rodičovskú dovolenku.
Po dvojtýždňovej prestávke sa môžeme
v Hrajkove stretnúť od 29. júla 2014 vždy
v utorok od 10.00 –12.00 hod. a od 15.30 –
17.30 hod. a vo štvrtok od 15.30 –17.30 hod.
Srdečne vás všetkých pozývame. Tak do hrajkovania.
Ing. Jarmila Ivanová

MO Slovenského zväzu záhradkárov
pozýva občanov na výstavu ovocia
a zeleniny, ktorá sa uskutoční
20. –21. septembra 2014
sobota:
10.00 hod. otvorenie výstavy (vstupná hala
TI Inovatech)
14.00 hod. odovzdanie cien za umiestnenie
vo výtvarnej súťaži Život v prírode
20.00 hod. ukončenie prvého dňa výstavy
nedeľa:
10.00 hod. otvorenie druhého dňa výstavy
18.00 hod. ukončenie výstavy
V priebehu výstavy je možné objednať si
podľa katalógu ovocné stromčeky na jesennú výsadbu.
Na výstave môžu výsledky svojej pestovateľskej práce prezentovať všetci občania
Sládkovičova, Malej Mače a Nového Dvora.
Vzorky na výstavu môžete odovzdať
v piatok 19. septembra 2014 od 13.00
do 19.00 hod.
Bližšie informácie vám podá predseda MO
SZZ Ján Németh na tel. č. 0904 328 111.
Tri najkrajšie vzorky budú ocenené a prvý
návštevník výstavy bude odmenený malým
darčekom. Tešíme sa na vašu účasť.

Pozvánka na stretnutie jubilantov
Mestský úrad v spolupráci s komisiou kultúry a Zborom pre občianske záležitosti v Sládkovičove organizuje slávnostné stretnutie
50 a 60-ročných jubilantov v sobotu 11. októbra 2014 so začiatkom
o 18.00 hod. v jedálni vysokej školy na Richterovej ul., na ktoré vás
srdečne pozývame. Mesto Sládkovičovo zasiela pozvánky jubilantom
s trvalým pobytom v Sládkovičove. V prípade, že ste v kontakte s jubilantmi, ktorí sa narodili alebo žili v Sládkovičove, oznámte im prosím termín konania slávnostného stretnutia s tým, že aj oni si môžu
podať záväznú prihlášku, ktorá je zverejnená i na webovej stránke
mesta www.sladkovicovo.sk. Po slávnostnom prijatí jubilantov sa
uskutoční zábava s hudbou, tancom a večerou, so vstupným 10,– €
na osobu.
V prípade záujmu prosíme uhradiť vstupné najneskôr do 1. októbra
2014 na Mestskom úrade v Sládkovičove, č. dv. 10 u p. Kyselovej.

Záväzná prihláška
na slávnostné stretnutie 50 a 60-ročných jubilantov 11. októbra 2014
meno .......................................................................... sa týmto záväzne
prihlasujem 		
• na slávnostné stretnutie 50 a 60-ročných jubilantov*
• na spoločenské posedenie pri hudbe s večerou*
(* nehodiace sa škrtnite).		
Súčasne záväzne prihlasujem svojho partnera/partnerku:
........................................................
V Sládkovičove, dňa ...................................
						

podpis

Prihláška na stretnutie so seniormi
Sociálna a bytová komisia pri MsZ usporiada stretnutie so seniormi v piatok 10. októbra 2014 o 16.00 hod. v škole na Richterovej ul. Prihlásiť sa môžu
občania, ktorí v roku 2014 dovŕšia vek 70 rokov a starší. Vyplnenú prihlášku odovzdajte v mestskej knižnici alebo na MsÚ do 3. októbra 2014.

PRIHLÁŠK A

meno ………………………………………………………, narodený (á) ..……………………………..,
bytom .…………………………………………………………………………………………………………,

sa týmto prihlasujem na stretnutie so seniormi nášho mesta, ktoré sa uskutoční 10. októbra 2014.
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Hasiči súťažili o Pohár primátora
mesta Sládkovičovo
V sobotu 3. júna 2014 sa na školskom ihrisku ZŠ K. Kuffnera konal 17. ročník súťaže o Pohár primátora mesta v hasičskom útoku
a I. kolo Západoslovenskej hasičskej ligy, ktorého sa zúčastnilo
36 súťažných družstiev zo západného Slovenska.
V kategórii muži víťazný pohár získali hasiči z Voderad,
na druhom mieste sa umiestnili muži z Pavlíc a tretie bolo
domáce družstvo zo Sládkovičova. V kategórii žien sa víťazom stali skúsené hasičky zo Suchej nad Parnou, na
druhom mieste bolo družstvo z Veľkej Paky a tretie boli
ženy zo Šenkvíc.
Súťažilo sa na dvoch dráhach, čo zrýchlilo a zatraktívnilo celú súťaž a všetko prebiehalo podľa programu, čo
svedčí o tom, že súťaž bola zo strany domácich organizátorov výborne pripravená. Nedá mi, aby som nespomenul, že
záujem divákov o toto veľmi atraktívne súťažné podujatie
zo strany občanov mesta bol bohužiaľ minimálny a preto chcem poďakovať tým verným divákom, ktorí prišli
povzbudiť naše súťažné družstvá. Prečo súťaž, na ktorú
v iných obciach a mestách prídu tisícky divákov, u nás nikoho nezaujíma, je nám záhadou. Požiarny útok je divácky atraktívna disciplína,
kde i laik ľahko rozpozná, kto ako ovláda techniku, kto chybuje, kto je
rýchlejší a výkony špičkových družstiev sú priam virtuóznou ukážkou
rýchlosti a súhry členov družstva.
Toto krásne športové podujatie sme zorganizovali vďaka podpore mesta Sládkovičova, firiem KOAM, Rovami, Pyrotex, Ing. Viliama
Kurinca a Ľuboša Švihrana, ktorým srdečne ďakujeme.
Tohoročná súťažná sezóna je iba v polovici a naše sládkovičovské
družstvá majú za sebou už niekoľko pekných úspechov: Pohár starostu obce Veľké Úľany – 1. miesto, Pohár primátora mesta Vráble –
1. miesto, súťaž v Zelenči – 3. miesto, súťaž v Čerňanoch – 1. miesto,
súťaž v Pate – 2. miesto a súťaž v Dvorníkoch – 1. miesto.
Roman Sabler, veliteľ DHZ Sládkovičovo

Detské

Detské rybárske preteky 2014

Vincov les
Dňa 29. júna 2014 zorganizovala Miestna organizácia Slovenského
rybárskeho zväzu v Sládkovičove tradičné detské rybárske preteky na štrkovisku Vincov les. Celkovo sa odprezentovalo 14 detí vo
veku od 4 do 14 rokov, ktoré čakal dvojhodinový pretek.
Každé dieťa dostalo už pri prezentácii
nejaký malý rybársky
darček. Spôsob lovu
bol určený na lov na
plávanú. Bodovanie
bolo 1 gram – 1 bod.
Pre deti ako aj pre
rodičov
zabezpečil výbor MO SRZ
v Sládkovičove občerstvenie párky, klobásky a malinovky.
O 11.00 hod. boli preteky ukončené a po zvážení úlovkov boli vyhlásení víťazi a odovzdané
ceny od 10. až po 1. miesto.
Umiestnenie:
1. Martin Pinke – Sládkovičovo, 2 780 bodov
2. Dominik Kršák – Žiar n/H, 2 080 bodov
3. Krištof Szócs – Galanta, 1 880 bodov
V porovnaní s vlaňajším rokom sa počet detí znížil, ale výbor našej
miestnej organizácie vyvinie do budúcna snahu, aby počet súťažiacich
detí rástol. Aj z tohto dôvodu si dovolíme čitateľov Života v Sládkovičove
upozorniť na stránku www.srzsladkovicovo.sk, kde nájdete všetky aktuality a informácie o činnosti MO SRZ v Sládkovičove.
Veľké poďakovanie patrí naším tradičným sponzorom, bez ktorých by
sa takéto podujatie organizovalo oveľa ťažšie. Výbor MO SRZ Sládkovičovo
touto cestou ďakuje firme VAĎO Nové Zámky – veľkoobchod a maloobchod s rybárskymi potrebami a firme Bekaert Sládkovičovo. Zvlášť patrí
poďakovanie pánovi Alexandrovi Bendemu, ktorý je naším dlhoročným
sponzorom a navyše spolu s poľovníkmi z poľovníckeho združenia nám
vyšiel v ústrety a poskytol nám poľovnícku chatu vo Vincovom lese počas konania pretekov. Samozrejme najväčšia vďaka patrí rodičom, ktorí
vedú deti k pobytu v prírode a tým aj k rybolovu. Na záver sa patrí zaželať Petrov zdar a o rok dovidenia... za výbor MO SRZ Sládkovičovo
Mgr. Peter Chrenko, hospodár MO SRZ

Interliga
2014
Po
nesmelom
rozbehu sa úspešne skončilo 1. kolo
interligy, v ktorej
hrá šesť mužstiev –
AC Gitano, Dream
Team, Levy, Nový
Dvor, Real a Unicef.
Po jarnej časti súťaže je na čele tabuľky
Dream Team, ktorý získal 13 bodov, so skóre 43:21, na druhom mieste je AC
Gitano so ziskom 10 bodov a skóre 54:25 a na tretej priečke so ziskom 8 bodov
a skóre 37:23 je mužstvo Real.
Najúspešnejším strelcom bol v jarnej časti súťaže B. Ružič (Unicef), ktorý strelil
12 gólov a za ním traja úspešní strelci s 9 gólmi – R. Kysela, L. Šípoš a J. Šípoš. Jarné
kolo prebehlo bez komplikácií a v duchu fair play. Teší nás, že si chlapi našli zmysluplné využitie voľného času, športujú a utužujú kamarátske vzťahy a možno nájdu
i mladších spoluhráčov, ktorých na ihrisku stále postrádame.
V jesennej časti plánujú interligisti odohrať ešte dve kolá, aby si športovania naozaj užili. Držíme palce všetkým, ktorí nelenia, obujú si kopačky a prídu na ihrisko
športovať. 							
ES
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spoločenská kronika

Kronika mesta 						
Zosobášili sa
Ivan Kondákor (Sládkovičovo)
a Erika Kukiová (Sládkovičovo)
Matúš Paulen (Bratislava)
a Martina Jonášová (Sládkovičovo)
Drahomír Vajdák (Bratislava)
a Silvia Hatvaniová (Sládkovičovo)
Kristián Slovák (Sládkovičovo)
a Marta Haňová (Kráľová pri Senci)
Samuel Doval (Sládkovičovo)
a Ing. Martina Štrbková (Šaľa)
Marek Kakvic (Sládkovičovo)
a Marcela Lipovská (Sládkovičovo)
Ing. Tomáš Sidó (Sládkovičovo)
a Mgr. Zdenka Murányiová (Veľké Leváre)
Zoltán Kolek (Kajal)
a Jana Eliášová (Sládkovičovo)
Mário Czanik (Galanta)
a Annamária Tavaliová (Sládkovičovo)
Zoltán Görföl (Sládkovičovo)
a Martina Kuťková (Sládkovičovo)
Ľuboš Feješ (Sládkovičovo)
a Lujza Halušková (Liptovský Mikuláš)
Veľa šťastia na spoločnej ceste životom.

Narodili sa
Izabela Farkašová, nar. 15. júna 2014
Tomáš Dobšovič, nar. 7. júla 2014
Barbora Stenová, nar. 12. júla 2014
Marcel Kuki, nar. 14. júla 2014
Miroslava Feješová, nar. 28. júla 2014
Alexandra Žifčáková, nar. 30. júla 2014
Jakub Morvai, nar. 1. augusta 2014
Ruth Rátzová, nar. 5. augusta 2014
Leonard Lörinc nar. 7. augusta 2014
Zdravie a šťastie na štarte do života.
Navždy nás opustili
Ján Pelec, (78) 21. júna 2014
Jozef Blaško, (68) 28. júna 2014
Viliam Somogyi, (81) 3. júla 2014
Alojz Zelník, (68) 5. júla 2014
Ján Ďurík, (82) 27. júla 2014
Bývalí občania mesta:
Otto Nagy, (77) 14. júla 2014
Nech odpočívajú v pokoji…

V týchto dňoch sa krásneho životného jubilea 90. rokov dožila naša občianka pani

Zuzana Paulová.

Srdečne milej jubilantke blahoželáme
a prajeme jej ešte veľa krásnych rokov
v kruhu rodiny a hlavne tých najmilších
vnúčikov a pravnúčikov, ktorí prišli oslávenkyni gratulovať.

Spomíname						
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a priateľom za
účasť na poslednej rozlúčke s manželom, otcom a dedkom
Alojzom Zelníkom,
ktorý nás navždy opustil 5. júla 2014 vo veku 68 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
smútiaca rodina
Dňa 28. júna 2014 nás vo veku 68 rokov navždy opustil
manžel, otec a dedko
Jozef Blaško.
S hlbokým zármutkom v srdciach ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym za účasť na poslednej
rozlúčke, za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste
sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
smútiaca rodina
Uplynul rok od chvíle, čo nás navždy opustil milovaný
manžel, otec a dedko
Emil Dovalovszkí.
Každý deň cítime, ako chýba nám, ale aj priateľom,
kamarátom, športovcom,… Chýba nám jeho humor,
životný postoj, entuziazmus a optimizmus, ktorým
inšpiroval celé svoje okolie. Kto ste ho poznali, spomínajte
s nami na „Caca“, ktorý sa vedel tešiť zo života.
smútiaca rodina
Nezabudli sme, len sa učíme žiť s tým,
že už nie si medzi nami...
Alžbeta Rekeňová, † 28. augusta 2013
Je to rok, čo si nás navždy opustila. Kto ťa poznal, nech si
spomenie s nami.
manžel, syn, nevesta s vnukmi a celá rodina

Čas plynie, ale koho sme mali radi,
na toho do konca života budeme so slzami spomínať.
S bolesťou v srdci spomíname na
Tibora Fehéra,
ktorý nás navždy opustil pred piatimi rokmi dňa
13. augusta 2009.
S láskou spomína smútiaca rodina.
Čas plynie, rana bolí, ani čas ju nezahojí.
Mala si všetkých rada, chcela si ešte žiť, ale prišla chvíľa
a musela si nás opustiť. Už ťa neprebudí slnko ani krásny
deň, ty spíš svoj večný sen. S tebou odišiel aj kúsok z nás.
Smútok a ticho dolieha na náš dom, veľmi nám chýbaš
mami v ňom...
Uplynulo už päť rokov, čo nás navždy opustila drahá
a milovaná mamička Helena Mačaliová rodená Nagyová.
S láskou spomína dcéra s rodinou.
Ospravedlňujeme sa dotknutej rodine za zámenu fotografie v minulom
čísle a uvádzame smútočný oznam znovu:
S láskou a žiaľom v srdci si spomíname na drahého
manžela, otca, dedka, brata a švagra
Andreja Varjúho,
ktorý nás 20. júna 1984 nečakane opustil. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku v deň 30. výročia
jeho úmrtia.
S hlbokým smútkom spomína celá rodina.

Uzávierka budúceho čísla je 26. septembra 2014 ● Svoje články, oznamy a inzeráty pošlite e-mail: evasudova@gmail.com alebo
ich odovzdajte v knižnici v Inovatechu. ● kontakt: 0905 863 495
Informačný spravodajca občanov, dvojmesačník, EV 3995/10, vydáva mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 00306177, dátum vydania č. 3/2014: 15. jún 2014 Redakčná rada: predseda – Ing. Anton Szabó, primátor mesta, Eva Sudová, Mária Szabóová, PaedDr. Eva Bodová, Mgr.
Melinda Srejnerová, Arpád Dömötör, Mgr. Zuzana Kovácsová, tajomníčka – Mária Pišiová. Adresa: Život v Sládkovičove, Mestský úrad, 925 21 Sládkovičovo, tel:
031/784 28 35, e-mail: evasudova@gmail.com, zapísané: OÚ Galanta 7/1992. Redakcia si vyhradzuje právo redakčne skracovať a upravovať príspevky
dopisovateľov. Názory dopisovateľov v príspevkoch nemusia odrážať mienku redakcie.
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