ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
informačný spravodaj

XXIV. ročník č. 3/2016 vydáva mesto Sládkovičovo

Rozšírenie materskej školy
Mesto Sládkovičovo dňa 09.06.2016
obdržalo oznámenie Základnej školy
s materskou školou Karola Kuffnera, že
z kapacitných dôvodov nevedia prijať do
materských škôl v školskom roku 2016/
2017 celkom 21 detí. V súčasnosti je
počet detí materskej školy na Fučíkovej
ulici 86 a na Budovateľskej 45. Na
základe evidencie obyvateľstva mesta
Sládkovičovo je počet detí narodených
v jednotlivých rokoch nasledovný:
v roku 2011 - 57,
v roku 2012 - 59,
v roku 2013 - 62,
v roku 2014 - 51,
v roku 2015 – 41.
Z uvedených počtov narodených detí
je zrejmé, že silná demografická vlna sa
týka len ročníkov 2011, 2012 a 2013.
Napriek tejto skutočnosti chce samospráva
riešiť tento problém tak, aby bolo
možné zabezpečiť umiestnenie všetkých
prihlásených detí do predškolských
zariadení v meste. V roku 2015 sme
vypracovali a podali projekt na rozšírenie
Materskej školy Budovateľská. Projekt
obsahoval rozšírenie súčasnej budovy
materskej školy o jeden pavilón s dvoma
triedami, s kapacitou pre 30 detí. Podľa
Vyhlášky 306/2008 Z. z. o materskej škole
počet detí prijatých do triedy materskej
školy s týždennou a nepretržitou výchovou
a vzdelávaním pri vekovej kategórii 3 až 6
rokov nemôže byť vyšší ako 15.
Vzhľadom na dôležitosť zabezpečenia
umiestnenia detí som sa rozhodol
zvolať na 15.06.2016 mimoriadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva a
predložiť návrh poslancom MZ schváliť
rekonštrukciu
priestorov
bývalého
hospodárskeho pavilónu MŠ na Sídlisku
J. Dalloša, teda budovy, kde predtým
bolo umiestnené Hrajkovo. Tieto
priestory sa dajú v pomerne krátkom čase

zrekonštruovať a následne do nich bude
možné umiestniť dve triedy materskej
školy s kapacitou 30 detí, pričom tu bude
vytvorená aj nová jedáleň, hygienické
zariadenia a požadované príslušenstvo
v súlade s platnou legislatívou a predpismi.
V súčasnosti pripravujeme projektovú
dokumentáciu a po odsúhlasení tohto
zámeru by mohli byť práce zahájené od 1.
júla tohto roku.
Budúcnosť materských škôl v
našom meste.
Materská škola na Fučíkovej ulici
potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu, má
nevyhovujúce dispozičné riešenie, ktoré
je dôsledkom postupnej dostavby a
rozšírenia pôvodnej budovy. Materská
škola na Budovateľskej ulici má okrem
pavilónu zázemia aj dva pavilóny, kde sú
umiestnené triedy materskej školy. Všetky
pavilóny spája stredová spojovacia
chodba vedľa ktorej je možné postaviť
ešte ďalšie dva pavilóny a tým zvýšiť
kapacitu tejto materskej školy. V prípade
realizácie rozšírenia MŠ na Budovateľskej
ulici o ďalšie dva pavilóny a vytvorenia
priestorov pre
dve triedy materskej
školy na Sídlisku J. Dalloša, uvažujeme
i na základe demografického vývoja
zavrieť materskú školu na Fučíkovej
ulici z dôvodu, že materské školy na
Budovateľskej ulici a na Sídl. J. Dalloša
budú schopné kapacitne zabezpečiť
umiestnenie detí.
Žiaľ, náš projekt na rozšírenie MŠ
na Budovateľskej ulici v roku 2015
nezískal finančné prostriedky Ministerstva
školstva, ale tento zámer je stále aktuálny.
Verím, že v budúcnosti budeme schopní
zabezpečiť pre deti nášho mesta nové a
moderné priestory, aby boli vytvorené
dobré podmienky na ich výchovu.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

POZVÁNKY
18.6.2016 (v sobotu) o 18.30 hod.
v Inovatechu
záverečná tanečná show F-Dance
Vstupné: 5,- eur
24.6.2016 (v piatok) od 19.00 do 0.30 hod.
pred Inovatechom

XIX. Sládkovičovské kultúrne dni
19.00 hod.
20.00 hod.
20.30 hod.
21.30 hod.
22.45 hod.

- hud. skupina Wotepity
- tanečná škola Viva
- Samuel Tomeček so skupinou
- hud. skupina Dolly Roll
- hud. skupina Bystrík band

25.6.2016 (v sobotu) od 13.00 do 2.00 hod.
pred Inovatechom

XIX. Sládkovičovské kultúrne dni

13.00 hod. - súťaž vo varení
kotlíkových špecialít
15.00 hod. - súťaž o najlepší orechový
koláč, vzorky (5 ks) treba
doniesť od 14.00 do 15.00 hod.
do Inovatechu
17.00 hod. - slávnostné otvorenie,
vyhodnotenie súťaží,
vystúpenie detí sládkovičovských materských a základných
škôl
30
19. hod. - hud. skupina
Rising Sign Moment
20.40 hod. - Laci Strike a Street dance
hip-hop
00
21. hod. - muzikálový herec
Patrik Vyskočil
21.30 hod. - slovenské a maďarské šlágre v
podaní Gizky Oňovej
22.30 hod. - zábava s Hollósy band
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14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 18.5.2016
Rokovanie 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta
Ing. Anton Szabó, ktorý privítal prítomných
a konštatoval, že MZ je uznášaniaschopné.
Kontrolu plnenia uznesení vykonala
hlavná kontrolórka mesta PhDr. Terézia
Pethőová. Poslanci MZ kontrolu plnenia
uznesení vzali na vedomie.
Poslanci vzali na vedomie:
•
•

•

•

•

•
•
•

Správu o výsledku kontroly stavu pohľadávok za nájomné byty a spôsobe
ich vymáhania
Správu o výsledku kontroly dodržiavania prevádzkového poriadku na pohrebisku v územnom obvode mesta Sládkovičovo a kontroly príjmov z nájmu za
hrobové miesta a iných príjmov plynúcich z prevádzky cintorínov
Správu o výsledku kontroly inventarizácie pokladničnej hotovosti vykonanej vo Vodárenskej spoločnosti Sládkovičovo, spol. s r.o.
Správy o výsledku kontroly plnenia
opatrení prijatých na základe výsledkov
kontrol vykonaných v roku 2014 na
Mestskom úrade Sládkovičovo, v Spojenej škole Sládkovičovo a v neziskovej organizácií Futbalový klub Slavoj
Sládkovičovo

Poslanci schválili:
•

•

Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Sládkovičovo č. 94/2016 o vymedzení
časti územia mesta Sládkovičovo, ktoré
je považované za ohrozené územie pri
úniku chemických látok v areáli Termálneho kúpaliska Vincov les Sládkovičovo
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo č. 95/2016 o určení
názvov ulíc a verejných priestranstiev

•

•
•

v meste Sládkovičovo a v katastrálnom
území Sládkovičovo
Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Sládkovičovo č. 96/2016 o používaní
pyrotechnických výrobkov na zábavné
účely
použitie prebytku rozpočtu za rok 2015
na tvorbu rezervného fondu
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016
p. Františka Rumana do funkcie konateľa spoločnosti Vodárenská spoločnosť
Sládkovičovo, spol. s r.o., Fučíkova
460/254, 925 21 Sládkovičovo
zriadenie dozornej rady spoločnosti
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo,
spol. s r.o., Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo
zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sládkovičovo na roky 2016-2022
3.úpravu rozpočtu Mesta Sládkovičovo

•
•
•

•
•

•

Diskusia:
•

•
•

•

primátor mesta informoval prítomných
o úprave rozpočtu mesta na rok 2016,
v rámci ktorej sa v tomto roku uskutoční rekonštrukcia tých miestnych komunikácií, ktoré si prioritne vyžadujú
kompletnú opravu - ide o ulice Mlynská
a Janka Kráľa.
poslankyňa Mgr. E. Katonová sa opätovne informovala na predpokladaný
termín rekonštrukcie ul. Z. Kodálya.
primátor mesta uviedol, že v prípade
priaznivého vývoja príjmov rozpočtu
mesta sa oprava tejto ako i betónovej
komunikácie k mestskej poliklinike
zrealizuje v roku 2017.
poslanec Ing. P. Doval navrhol zapracovať do pripravovaného Programu
hospodárskeho rozvoja mesta vybudovanie cyklistického chodníka na Termálne kúpalisko Vincov les

primátor mesta odporučil tento materiál doplniť aj o výstavbu ČOV na Novom Dvore.
poslanec V. Brunner poukázal na akútnu potrebu riešenia zlého technického
stavu materskej školy Fučíkova
poslanec Ing. A. Karsay kritizoval
pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu na
verejnom priestranstve okolo Supermarketu Jednota, kde je sústavný neporiadok, ďalej poukázal na špinavú
autobusovú zastávku na Košútskej
ulici.
primátor mesta prisľúbil zabezpečenie
nápravy vo veci autobusovej zastávky.
Ing. Z. Červenková informovala o
Sládkovičovských kultúrnych dňoch,
ktoré sa uskutočnia v dňoch 24. 6.-25.
6.2016
riaditeľka Spojenej školy PaedDr. S.
Kramárová informovala prítomných
o príprave troch turnusov týždenných
táborov počas letných prázdnin, ako
i o skutočnosti, že obe materské školy budú v auguste zatvorené z dôvodu
opravy školskej jedálne
Záver:

Primátor mesta Ing. Szabó pozval prítomných na Cenu Alfonza Talamona dňa
20. mája 2016, poďakoval prítomným za
ich účasť na rokovaní a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.
Mgr. Katarína Štefunková
prednostka MsÚ

Oprava miestnych komunikácií
Nie je to tak dávno, čo sa na facebooku
rozprúdila búrlivá diskusia o stave miestnych komunikácií na Sídlisku J. Dalloša
v Sládkovičove, na ktorú som reagoval,
že rekonštrukciu miestnych komunikácií
v meste plánujeme realizovať postupne,
na základe dostupnosti finančných prostriedkov v rozpočte mesta. Medzitým sa
uskutočnilo zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom bolo konštatované, že
doterajší vývoj príjmovej časti rozpočtu
mesta Sládkovičovo je priaznivý a že ešte
v tomto roku sme schopní investovať do
rekonštrukcie miestnych komunikácií fi-

nančné prostriedky v objeme až 200 tis. €.
Medzitým sme hľadali aj iné technologické postupy na realizáciu rekonštrukcie týchto ciest. Na základe dostupných
informácií, ako i vzhľadom na frekvenciu
nákladnej dopravy, navrhujeme odfrézovať 5 cm zo súčasného asfaltového krytu,
po aplikácii postreku bude nový asfaltový kryt posilnený mriežkou zo skleneného vlákna a následne bude vybudovaný
nový 5 cm hrubý asfaltový koberec. S
touto technológiou vieme v tomto roku
zrekonštruovať Mlynskú ulicu, dve spojovacie cesty J. Dalloša, ktoré sú kolmé na

Mlynskú ulicu a ulicu J. Kráľa. Predmetné práce budú realizované s polovičnou
uzávierkou týchto ulíc v mesiacoch august a september. Vzhľadom na náročnosť
technológie, od ktorej závisí aj životnosť
asfaltových povrchov, žiadame nevstupovať na rozpracované úseky, pretože nanášaním nečistôt na nedokončené povrchy
môže byť výrazne ovplyvnená kvalita
realizovaných prác. Za pochopenie Vám
ďakujem.
Ing. Anton Szabó,
primátor mesta
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Základná škola Karola Kuffnera
Čaro slova
Dňa 13.04.2016 sa uskutočnila okresná súťaž Čaro slova, kde naša žiačka
Tamarka Kuttnerová získala 2. miesto
v umeleckom prednese prózy.

Deň narcisov
Pod záštitou Ligy proti rakovine boli
naši dobrovoľníci dňa 15. apríla 2016 v
Deň narcisov v uliciach Sládkovičova v
plnom nasadení, aby rozdávaním narcisov priniesli nádej tým, ktorí to najviac
potrebujú. Tejto milej úlohy sa ujali:
Sofia Šuľanová, Viktória Mayera Franta, Martin Dóra, Tamarka Kuttnerová,
Lucia Krajčovičová s doprovodom pani
učiteľky Sylvie Fančovičovej a Zuzany
Červenkovej. Na dobrovoľných príspevkoch vyzbierali krásnu sumu - 602 eur.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli
na dobrú vec.

Škola v prírode
18.04.-22.04. žiaci 4. ročníkov strávili so svojimi pani učiteľkami spoločné
chvíle v Škole v prírode v prekrásnom
prostredí Demänovskej doliny v Penzióne Alžbeta. Denný program bol veľmi
pestrý a zaujímavý. V dopoludňajšej činnosti sa realizoval vzdelávací program a
spoznávanie okolitej prírody. Popoludňajší a večerný program sa niesol bohatstvom hier a zábavy. Žiaci odchádzali
plní zážitkov a dobrej nálady.

Deň Zeme
Dňa 22.04. 2016 sme pri príležitosti
Dňa Zeme pripravili pre všetkých žiakov
našej školy množstvo aktivít: maľovanie na asfalt, triedenie odpadu, výrobky
z plastových fliaš a papierových obalov
na vajíčka, vedomostný ekokvíz, vytváranie otlačkov rúk. Súčasťou bola aj súťaž
v tvorbe prezentácií Počítačový majster na
tému Zem. 1. miesto získala Vivien Kyselová, 2. miesto Patrícia Kukiová a 3.
miesto Michal Salaj .

Prírodovedné súťaže
Žiaci úspešne reprezentovali našu
školu aj v prírodovedných súťažiach.
V okresnej matematickej súťaži Pytagoriáda získal Peter Kuchár 1. miesto,
Jaroslav Jasovský 3. miesto a úspešnými
riešiteľmi boli Damián Križan, Judita
Mušinská a Martina Döményová.
V okresnom kole biologickej olympiády získala Natália Vicianová tretie
miesto.

Bezpečne na bicykli
Dňa 17.05.2016 sa naši piataci Sofia
Šuľanová, Matej Horák a Jozef Harsányi zúčastnili v Galante okresnej súťaže
Bezpečne na bicykli, kde sa umiestnili na
prvom mieste. To im zabezpečilo postup
na krajské kolo vo Vrbovom, kde spolu
s Vanesou Petrovičovou obsadili pekné
štvrté miesto.

Zdravý životný štýl a športovanie
bez dopingu
V pondelok 30.05.2016 sa uskutočnila v Spojenej škole prednáška s besedou o
športe bez použitia dopingu, konkrétne o naturálnej kulturistike a o zdravom životnom
štýle. Pozvanie prijali členovia ŠK ARÉNA RELAX TEAM-u z Dunajskej Stredy:
Roland Méhes, Anastázia Libaiová, Gabriel
Balkó a Dušan Diószegi. Toto zaujímavé
stretnutie ukončili naturálni kulturisti exhibičným vystúpením.

Hľadáme nových olympionikov
Pod týmto názvom sa dňa 24.05.2016
uskutočnila krajská súťaž v atletike na AŠ
Slávia Trnava. Naši žiaci Michal Salaj, Filip Hodúr, Timotej Manek a Mário Šípoš
sa v štafete 4 x 60 metrov umiestnili na
druhom mieste.

DENNÝ TÁBOR počas letných
prázdnin
Školský klub detí pri ZŠ s MŠ K. Kuffnera pripravil pre deti Denný tábor - z každého rožku trošku v termínoch:
01. - 08. júla,
11. - 15. júla a
22. - 26. augusta 2016
denne v čase od 7.30 hod. do 16.30 hod. v
areáli základnej školy.
Pre deti sú pripravené tvorivé aktivity,
športové hry a súťaže, malá turistika a iné.
V cene 25,- eur na týždeň je zahrnutá desiata, obed, olovrant, pitný režim,
vstupné a tvorivý materiál.
Bližšie informácie na t.č. 031/7842069.
Vedenie ZŠ K. Kuffnera
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ZŠ a MŠ Sándora Petőfiho s VJM
ZŠ a MŠ S. Petőfiho s VJM sa opät hlási
s krátkym zhrnutím svojej činnosti.
30. marca sme sa zúčastnili osláv Dňa
učiteľov, ktoré zorganizovala samospráva
mesta Sládkovičovo. Po kultúrnom programe učiteľov pozdravil primátor mesta Anton
Szabó, ktorý im odovzdal kvetinu.
1. apríla zorganizovala Deň učiteľov i
naša škola. Na stretnutie sme pozvali našich
bývalých kolegov – dôchodcov a strávili
sme spolu jedno krásne popoludnie.
4. apríla bol jarný zber papiera, do
ktorého sa zapojili skoro všetci žiaci školy.
Zber bol opäť veľmi úspešný.
6. apríla bolo celoslovenské testovanie
deviatakov z matematiky, z maďarského
a slovenského jazyka.
13. apríla sa dve žiačky našej školy –
Lara Vargová (4. tr.) a Edvian Farkašová
(9. tr.) zúčastnili krajského kola súťaže
„Poznaj slovenskú reč“, odkiaľ postúpili do
celoslovenskej súťaže.
22. apríla doobeda mali naši žiaci
cvičenie, na ktorom si teoreticky i v praxi
vyskúšali svoje znalosti. Plnili rôzne úlohy,
ako napríklad beh, hod na cieľ, používanie
kompasu, stavanie stanu. Následne sa pri
príležitosti Dňa Zeme zapojili do čistenia
ulíc mesta. Cieľom tejto akcie je, aby
sme vychovali také deti, ktorým nie je
ľahostajné životné prostredie, aby mali
rady a chránili prírodu a boli i vzorom
pre ostatných. Naši žiaci poctivo čistili
ulice, žiaľ, opäť sa našli takí, ktorí svojimi
pripomienkami znehodnotili ich prácu
a pozitívny vzťah k tejto činnosti.

i v Kitsee, aby si pozreli, ako sa vyrába čokoláda. V ten istý deň naši škôlkari vystúpili v kultúrnom programe pri príležitosti
stavania mája.
5. mája bol program ku Dňu Matiek.
Všetci naši žiaci – malí i veľkí sa zapojili
do programu básňami, piesňami, tancom
i hudobným vystúpením. Na záver sa
poďakovali spoločnou piesňou mamičkám
a babičkám sa starostlivosť.

kde si vypočuli detské pesničky s gitarovým doprovodom.
14. mája sa malí škôlkári predstavili
návštevníkom Farmárskych trhov. V ten istý
deň sa bábkarsky súbor Diócska zúčastnil
v Podunajských Biskupiciach regionálneho kola súťažnej prehliadky Duna Menti
Tavasz – Podunajská jar s hrou Becsületes
Tolvaj Marci. Bábkarský súbor postúpil do
celoslovenskej súťaže, ktorá bude v júni

6. mája pozdravili žiaci prvého stupňa
v jedálni vysokej školy mamičky a babičky
nášho mesta.
7. mája sa bábkarský súbor Diócska zúčastnil podujatia v maďarskom Nyergesújfalu, kde získal zlaté pásmo s ruskou ľudo-

27. apríla sme mali 3. štvrťročnú
konferenciu, kde sme vyhodnotili
prospech našich žiakov.
29. apríla sa žiaci pod vedením pani
riaditeľky zúčastnili výletu do Viedne, kde
si pozreli dom Hundertwasser Haus, potom sa zabávali v zábavnom parku, navštívili prírodovedecké múzeum a zastavili sa

vou rozprávkou Vajas Pánkó.
9. mája sme sa zúčastnili kladenia
vencov pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny. Na spomienkovej slávnosti
zarecitovala i Dóra Mayerová, žiačka 4.
triedy.
10. mája sa škôlkári a žiaci prvého
stupňa zúčastnili výchovného koncertu,

v Dunajskej Strede.
20. mája sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili rozprávkovej súťaže vo Veľkých Úľanoch. Z 13 súťažných družstiev za umiestnili na 4. a 6. mieste. Deti sa cítili výborne,
už nadšene plánujú, že sa zúčastnia tejto
súťaže i na budúci rok.
20. mája sme sa zúčastnili odovzdávania Ceny Alfonza Talamona a uctili sme si
pamiatku tohto významného spisovateľa,
ktorý v mladom veku tragicky zahynul.
26. mája sa žiaci školy, škôlkári i
rodičia vybrali na výlet do Rakúska.
Navštívili sme zábavný park v Neusiedl
am See. Účastníci sa veselo zabávali
a vyskúšali všetky kolotoče v zábavnom
parku. Počasie bolo výborné, zažili sme
krásny deň plný zážitkov.
Popri výchovno-vzdelávacej práci sa
venujeme i budovaniu medziľudských
vzťahov. Naša pani riaditeľka každoročne
organizuje zájazdy po Európe pre učiteľov a záujemcov z okolitých škôl. Nebolo
tomu inak ani tento rok a v máji si účastníci zájazdu mohli pozrieť zámky Ľudovíta II. v Bavorsku, i Swarovski Kristallwelten vo Wattense v Rakúsku. Cieľom
týchto zájazdov je upevnenie spolupráce
medzi školami, ako i dobrých vzťahov
medzi pedagógmi, a v neposlednom rade
je to zachovanie tradícií nemeckého jazyka.
Mgr. Katarína Baloghová
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Klavírna súťažná prehliadka
Dňa 15.apríla 2016 sa uskutočnil 2.ročník Klavírnej súťažnej
prehliadky v Sládkovičove. Hlavný organizátor súťaže je Spojená
škola – Základná umelecká škola Sládkovičovo. Súťaž sa uskutočnila vo veľkej sále TI Inovatech v Sládkovičove. Žiaci súťažili
v šiestich kategóriách .
Zavítali k nám žiaci zo Senca, Štúrova, Nitry, Serede, Šale,
Dunajskej Stredy, Galanty, Voderad a Jablonového. Celkovo sa
zúčastnilo 31 súťažiacich a ich výkony hodnotila trojčlenná porota:
Mgr. art. Robert Kohútek ArtD. Bratislava, Mgr. art. Miroslava Ko-

šíková PhD. Šaľa a Mgr. art. Denisa Ternóczka Sládkovičovo. Slávnostný príhovor mal primátor mesta Ing. Anton Szabó aj riaditeľka
Spojenej školy – Základnej umeleckej školy PaedDr. Slávka Kramárová. Spojenú školu – ZUŠ Sládkovičovo úspešne reprezentovalo
deväť žiakov. Najúspešnejší boli Eliáš Kajan - absolútny víťaz 1.
kategórie, Noemi Kuštárová - absolútny víťaz 3. kategórie, Samuel
Bednár - absolútny víťaz 4. kategórie, Erik Szakál - absolútny víťaz
6. kategórie.
Mgr. art. Štefan Ternóczky

Tóny akordeónov zneli Sládkovičovom
Spojená škola – Základná umelecká
škola v Sládkovičove spoločne so Združením akordeonistov Slovenska tento rok
usporiadala prvý ročník celoslovenskej
akordeónovej súťaže umeleckých škôl.
Myšlienka usporiadať súťaž vyplynula
z každoročných stretnutí učiteľov akordeónovej hry, ktoré iniciuje Vysoká škola
múzických umení v Bratislave. Pedagógovia zo všetkých stupňov umeleckého vzdelávania tak získali príležitosť porovnať
kvalitu svojej práce, ako aj získať prehľad
o nových trendoch vo vzdelávaní.

Akordeonisti sa rozhodli stretnúť
v Sládkovičove vďaka nadštandardným
podmienkam, ktoré vytvorilo mesto Sládkovičovo a Spojená škola – Základná umelecká škola v Sládkovičove. Pánovi primátorovi Ing. Antonovi Szabóovi ako aj pani
riaditeľke PaedDr. Slávke Kramárovej patrí veľká vďaka za ochotu a spoluprácu pri
organizovaní takéhoto veľkého podujatia.

V piatok 29. apríla sa v Sládkovičove stretlo 70 súťažiacich akordeonistov
spoločne so svojimi pedagógmi, rodičmi
a inými návštevníkmi. Celkovo tak na podujatie do Sládkovičova prišlo viac ako
120 účastníkov zo všetkých kútov Slovenska. Najvzdialenejší súťažiaci merali
cestu až z Vranova nad Topľou. Poniektorí
pricestovali už večer pred súťažou, aby
boli na druhý deň dostatočne oddýchnutí. Potešil nás i fakt, že mnohí sa vyjadrili
pochvalne i o samotnom Sládkovičove.
Veľmi milo ich prekvapilo, aké je to pekné mesto.
Súťažná prehliadka najlepších slovenských akordeonistov bola svojím formátom jedinečná, nakoľko doposiaľ neexistovala súťaž, na ktorej by sa stretli deti
zo základných umeleckých škôl s konzervatoristami a študentmi vysokých škôl.
Unikátny punc súťaži dodal aj predseda
poroty, ktorý pricestoval až z Budapešti.
Organizátori tak pre účastníkov zabezpečili nestranný pohľad odborníka profesora
Lászlóa Ernyei z Lisztovej Akadémie.
Prvý ročník akordeónovej súťažnej
prehliadky v Sládkovičove dopadol po
všetkých stránkach veľmi úspešne. Ostáva nám už len veriť, že vysoko nastavenú
latku v budúcnosti nebudeme podliezať,
ale skôr ju zdvíhať vyššie.
Mgr. art. Michal Matejčík
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Stavanie mája
Koncom apríla sa stretávame pred Inovatechom na tradičnom podujatí, kedy staviame
máj na znak úcty a hojnosti, či ako symbol obnovujúcej sa prírody. 29. apríla sme po príhovore primátora mesta Ing. Antona Szabóa za doprovodu folklórneho súboru Zvončeky
a s pomocou sládkovičovských hasičov máj úspešne postavili. Podvečer nám spríjemnilo
vystúpenie už spomínaného FS Zvončeky, tanec detičiek z MŠ pri ZŠ Sándora Petőfiho a
hudobná skupina Dušana Fóku.
Zuzana Červenková

Cena Alfonza Talamona
József Gazdag, spisovateľ a publicista
si prevzal Cenu Alfonza Talamona, ktorú v
tomto roku odovzdala Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku (SMSS)
v Sládkovičove už po jedenástykrát. Pred
odovzdávaním ceny predstavitelia SMSS,
mestskej samosprávy a prítomní účastníci
položili kvety k soche tragicky zosnulého
mladého spisovateľa.
Zoltán Hizsnyai, nositeľ ceny Attilu
Józsefa pred položením vencov vo svojom
prejave povedal: „Zišli sme sa tu pri príležitosti tvojich päťdesiatych narodenín, ale
ešte stále nie sme schopní osláviť tvoje životné jubileá. My, ktorí sme si boli tak blízki, my môžeme iba spomínať... Je načase,
aby sme sa prebudili z otupenosti, preniesli
sa cez tmavú katarziu, ktorú nám spôsobila
obrovská dráma osudu. Napokon, sú to narodeniny, nespomínajme na stratu, ale slávme
prínos! Hodnoty, ktoré si za ten krátky čas
vytvoril. Pre nás.“
Gyulu Hodossyho, predsedu SMSS teší,
že každý rok je koho oceniť. „Cena sa udeľuje už desaťročie, a stále je čo oceňovať.
Vedenie SMSS si môže vybrať z viacerých
diel. To znamená, že maďarská literatúra na
Slovensku je silná.“
Pred odovzdaním ceny herec Géza Benkő prečítal úryvok z prózy Zoltána Szalayho, oceneného v roku 2015. Následne
odzneli úryvky z knihy Józsefa Gazdaga,
vydanej pod názvom Egy futballfüggő naplójából (Z denníka futbalového závisláka).
Prítomné obecenstvo si mohlo vypočuť i hru

na saxofóne v podaní Andora Bujáka a hru
na klavíri v podaní Zoltána Bohusa.
O spisovateľovi Józsefovi Gazdagovi literárny historik Szilárd Sánta povedal: „Vidíme jednoznačné spojenie medzi oceneným
a spisovateľom Alfonzom Talamonom.“
Podľa Szilárda Sántu paralela, nachádzajúca sa v životopise oceneného a spisovateľa, po ktorom je pomenovaná cena, už
dávno predurčuje stretnutie týchto dvoch
spisovateľov. József Gazdag povedal:

„I preto je táto cena pre mňa taká výnimočne
milá, pretože Alfonza Talamona som považoval vždy za spriaznenú dušu. Pred viac
ako desiatimi rokmi som vydal knihu pod
názvom Kilátás az ezüstfenyőkre (Výhľad
na strieborné smreky). V tejto knihe je novela, ktorá má názov: Az árnyak kifürkészése (Vysnorenie tieňov). Túto novelu som
napísal o Alfonzovi Talamonovi. (...) Hovorí
o tom, že Alfonz Talamon neumrel.“
Zdroj: www.szmit.sk
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Zlatá baňa

Medzinárodný deň detí

Večer 2. mája sme si spríjemnili komédiou z prostredia
súkromnej kliniky plastickej chirurgie. Vtipnou formou sme nazreli
do života lekárov a ich rodín a riešili s nimi, čo sú ochotní za peniaze podstúpiť. Vďaka skvelým hereckým výkonom v podaní Andrey
Profantovej, Andrey Karnasovej, Mareka Majeského a Mariána Labudu ml. sme sa dozvedeli všetko o „Zlatej bani“. Na záver si herci
pripravili pre divákov prekvapenie a vylosovali jedného šťastlivca,
ktorého potešili milým darčekom.
Zuzana Červenková

Goodbye Charlie
Piatok, 13. mája 2016, bol možno pre mnohých magický deň,
ale pre skupinu mladých (nielen Csemadokárov) to bol ďalší deň
s úspešne zorganizovaným predstavením. Zavítal k nám divadelný
súbor Gergely Theáter z Budapešti s veselohrou Goodbye Charlie.
Je to americká hra, ktorá sa už hrala na mnohých miestach vo svete
a vo filmovom spracovaní hry sa v hlavnej úlohe predstavil herec
Tony Curtis. Na našich divadelných doskách sa úlohy zhostili Máté
Szabó a Anita Fábiánová, ktorú mnohí poznajú zo seriálu maďarskej televízie. Tentokrát to nebola hudobná hra, ako sme na to boli
doteraz zvyknutí, ale komédia. Vynikajúce herecké výkony prispeli
k tomu, aby sa i tento večer obecenstvo dobre zabávalo. Teší nás, že
sa veľká sála opäť zaplnila do posledného miesta, čo svedčí o tom,
že o maďarské predstavenia je záujem. Sľubujeme, že i v blízkej budúcnosti zabezpečíme ďalšie vynikajúce predstavenia pre naše nadšené sládkovičovské publikum. Prezradím iba toľko, že v septembri to bude opereta so živým orchestrom, avšak názov predstavenia
nech zostáva ešte chvíľku tajomstvom. Ani počas leta nebudeme oddychovať, pretože sa aktívne pripravujeme na rozlúčku s letom, ktorá bude 31. augusta v retro štýle. Sledujte našu facebookovú stránku,
kde sa čoskoro o všetkom dozviete!
Na záver ďakujeme všetkým tým, ktorí nás podporujú a pomáhajú nám, snažíme sa za to odvďačiť našimi aktivitami.
Attila Srejner

Pri príležitosti tohto milého sviatku sme v poslednú aprílovú
nedeľu zorganizovali pre všetky deti zábavné popoludnie s animátormi. Agentúra Step up si pred Inovatechom pripravila pre
deti množstvo atrakcií a súťaží. Nechýbal skákací hrad, trampolína, prekážková dráha, strieľanie angry birds, lukostreľba,
trojfázová diskotéka s dobre známou dvojicou Ninou a Máriom
a limbo. Deti si užívali aj jazdu na motorkách, ktorú absolvovali
so Štefanom Gubínim a Mirom Meliškom, začo im patrí veľká
vďaka. Ďakujeme aj Jozefovi Bičanovi z policajného zboru za
prehliadku policajného vozidla. Deti sa tešili sladkej odmene za
účasť na každej atrakcii, či súťaži. Tiež si pochutili na nanukoch
od firmy Virema trade. Deti si tento sviatok poriadne užili, odchádzali síce unavené, ale s dobrým pocitom a novými zážitkami.
Zuzana Červenková
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Futbalový turnaj o pohár primátora mesta

Dňa 7. mája sa uskutočnil Futbalový turnaj o pohár primátora mesta, na ktorom sa
zúčastnili 4 mužstvá: Bekaert, Barca, Oreo
a Dream Team. Hralo sa 6 zápasov 2 x 20
minút. Za víťazstvo sa udeľovali 3 body, za
remízu 1 bod. Výsledné poradie bolo určené
na základe získaného počtu bodov, väčšieho
rozdielu gólov a najviac nastrieľaných gó-

SIMCHA - 1. festival
židovskej kultúry

lov. Ocenené boli prvé 3. miesta a „Najlepší strelec turnaja“. Víťaznému mužstvu bol
navyše odovzdaný putovný pohár primátora
mesta. Na 1. mieste skončilo mužstvo Barca, na 2. mieste Oreo, na 3. mieste Dream
Team a najlepším strelcom sa stal Tomáš
Sabatovič. Gratulujeme!
Zuzana Červenková

Bicross - skoro bez pretekárov

OZ ATID vás srdečne pozýva na
SIMCHA – 1. festival židovskej kultúry v Sládkovičove, ktorý sa uskutoční
v dňoch 5. 9. – 11. 9. 2016 v Inovatechu.
Môžete sa tešiť na vernisáž výstavy
„Synagógy stredovýchodnej Európy 1782
– 1944“, zaujímavé prednášky so židovskou tematikou, vystúpenie Pressburger
Klezmer Band – najúspešnejšej klezmerovej skupiny na Slovensku a vystúpenie
Budapest Klezmer Band – najúspešnejšej
klezmerovej skupiny v Maďarsku. Bližšie
informácie budú uverejnené v augustovom čísle spravodaja Život v Sládkovičove.
Roland Lanz, predseda OZ ATID
Pri príležitosti osláv MDD zorganizoval AUTO MOTO KLUB Sládkovičovo a Miestny odbor Matice slovenskej v
Sládkovičove s podporou detskej organizácie FÉNIX v areáli Základnej školy K.
Kuffnera bicrossové preteky pre žiačky a
žiakov všetkých škôl v Sládkovičove v 4
kategóriách. Žiaľ, týchto pretekov sa zúčastnilo len 12 pretekárov.
Víťazi:
Kategória žiačky a žiaci:
1. Nikola Maceková, 2. Amália Pilová
Kategória mladší žiaci:
1. Ladislav Fülöp, 2. Sebastian Rigo,
3. Pavol Šípoš

Kategória mladšie žiačky:
1. Simonka Držíková, 2. Dominika Horváthová
Kategória starší žiaci:
1. Martin Buday, 2. Dávid Jaroš
Kategória staršie žiačky:
1. Karin Rumanová, 2. Sofia Šuľanová,
Kategória dorast žiaci:
1. Marián Hnátik
Vynára sa otázka, či sa deti ešte vedia
bicyklovať a športovať? Či zážitok z internetovej hry je väčší, ako výhra v športovej
súťaži?
Organizátori ďakujú rodičom, ktorí
prišli podporiť svoje deti pri súťažení.
Arpád Dömötör
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Beh oslobodenia - beh pre zdravie
Centrum voľného času pri Spojenej škole s podporou mesta Sládkovičovo zorganizovalo dňa 4. apríla 2016 v mestskom parku „Beh
oslobodenia - beh pre zdravie“ pri príležitosti oslobodenia Sládkovičova 31.3.1945. Do tohto športového podujatia sa zapojilo 70 účastníkov, ktorí súťažili v 11 kategóriách. 1. ročník Behu oslobodenia
otvoril primátor mesta Anton Szabó a privítal účastníkov. Pani riaditeľka Slávka Kramárová spolu s pani učiteľkou Editou Madarászovou oboznámili prítomných s programom podujatia a jednotlivými
kategóriami. Víťazi týchto kategórií boli vyhlásení a odmenení hneď
po odbehnutí stanovenej trasy. Všetci, ktorí sa zúčastnili tohto behu,
môžu byť na seba právom hrdí, že urobili niečo pre svoje zdravie a
uprednostnili šport pred vysedávaním pri počítači či s mobilom v
ruke. Víťazom gratulujeme a u ostatných oceňujeme snahu a chuť
športovať. Ďakujeme všetkým prítomným za to, že prišli a podporili
toto športové podujatie. Tešíme sa na 2. ročník.
Vyhodnotenie jednotlivých kategórií nájdete na facebookovej
stránke Život v Sládkovičove.
Zuzana Červenková

Rybárske preteky
Nadpis článku by pokojne mohol znieť „rybársky maratón
2016“, keďže v priebehu jedného týždňa usporiadala Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu dvoje rybárske preteky a to
na rašelinisku vo Veľkom Grobe a na štrkovisku Vincov les.
Prvým podujatím boli rybárske preteky konané dňa 1. mája
2016 na rašelinisku Veľký Grob. Keďže v tomto revíri sa preteky
uskutočnili po siedmich rokoch, sami sme boli zvedaví ako to dopadne. Predpredaj štartovných lístkov bol zabezpečený od decembra
2015. Celkovo sa rybárskych pretekov vo Veľkom Grobe zúčastnilo
64 platiacich pretekárov. S potešením sme zistili, že záujem o tieto
preteky stúpa, čo nás veľmi teší.
Aj tento rok sa výbor našej Miestnej organizácie rozhodol venovať víťazom na prvých troch bodovaných miestach finančné odmeny
vo výške 200, 150 a 100 eur, pekné poháre a diplomy.
Po úvodnom losovaní lovných miest o 6.00 h boli preteky odštartované o 7.00 hod. výstrelom zo štartovacej pištole. Potom sa
rozbehol ozajstný rybársky kolotoč a nastala pravá súťažná atmosféra, na ktorú dohliadalo profesionálnym okom 20 rozhodcov. Každý
z pretekárov sa snažil namiešať pre ryby to najlepšie krmivo a tak
ich prilákať na lovné miesto, čo sa aj podarilo, keďže spolu bolo
ulovených cca 50 ks kapra rybničného.
Výbor MO SRZ Sládkovičovo počas pretekov zabezpečil predaj občerstvenia, kde sa mohli pretekári, diváci a hostia do sýtosti
najesť a napiť.

O 13.00 hod. boli preteky výstrelom ukončené. Po sčítaní
výsledkov nasledovalo vyhodnotenie, pričom ocenení boli prví
traja rybári s najťažšou ulovenou rybou. Tu je potrebné poznamenať, že rozdiely v hmotnosti ulovených rýb medzi ocenenými
boli minimálne. Umiestnenie pretekárov od 1. po 3. miesto bolo
nasledovné:
1. Marek LOŠONSKÝ zo Sládkovičova - kapor 4,35 kg,
2. Roman KMEŤO z Blatného - kapor 3,98 kg,
3. Jozef LELOVSKÝ z Galanty - kapor 3.70 kg.
Druhým podujatím, ktoré MO SRZ v Sládkovičove organizovala, boli „tradičné rybárske preteky“ konané dňa 7. mája 2016
na štrkovisku Vincov les, pričom uvedených pretekov sa zúčastnilo 40 rybárov a ulovených bolo vyše 200 ks kapra rybničného.
Tieto rybárske preteky takisto začali o 7.00 hod. a ukončené boli
o 13.00 hod., pričom poradie víťazov od 1. miesta po 3. miesto
bolo nasledovné:
1. Norbert BODNÁR z Rece - kapor 4,31 kg
2. Štefan ROŠTÁŠ zo Sládkovičova - kapor 4,19 kg
3. Vladimír LIŠKA z Bernolákova - kapor 3,72 kg
Tohtoročný májový rybársky maratón máme za sebou a tešíme sa na budúci rok, kde radi privítame na rybárskych pretekoch
širokú verejnosť. V tomto roku prajeme všetkým rybárom aj nerybárom veľa zdravia a úspechov v osobnom aj pracovnom živote.
Všetky informácie, aktuality ako aj výsledky si môžu záujemcovia pozrieť na internetovej stránke www.srzsladkovicovo.sk.
Na záver patrí veľké poďakovanie sponzorom a spolupracovníkom MO SRZ v Sládkovičove:
Alexandrovi BENDEMU, Gabrielovi WEISSOVI, Stanislavovi KRÁĽOVIČOVI, Petrovi BARTALOSOVI – rybárske potreby
Galanta, Jozefovi VÍGHOVI – rybárske potreby u JOCIHO Galanta, Dušan RYBA – rybárske potreby Trnava, VAĎO – veľkoobchod
s rybárskymi potrebami – Nové Zámky, mestu Sládkovičovo a Technickým službám v Sládkovičove, obci Veľký Grob, Poľovníckemu
združeniu v Sládkovičove, p. Tiborovi BABOŠOVI z Malej Mače
a všetkým, ktorí sa pričinili o organizáciu a hladký priebeh jednotlivých pretekov.
Mgr. Peter Chrenko
za výbor MO SRZ Sládkovičovo
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Malí futbalisti v novom šate vďaka spoločnosti ZSE

Spoločenská kronika
k 4. 6. 2016
Zosobášili sa:
Adam Šefčík /Chorvátsky Grob/
a Natália Kubicová /Sládkovičovo/,
Attila Miklós /Sládkovičovo/
a Eva Bodová /Sládkovičovo/,
Jozef Hrdlica /Sládkovičovo/
a Katarína Sónaková /Bratislava/,
Juraj Zelman /Sládkovičovo/
a Jana Pipišová /Galanta/,
Zoltán Pavlovič /Sládkovičovo/
a Edita Némethová /Sládkovičovo/,
Richard Bubis /Veľké Úľany/
a Alžbeta Šimeková /Sládkovičovo/,
Peter Rafaj /Bratislava/
a Csilla Krommerová /Sládkovičovo/,
Tibor Jónás /Sládkovičovo/
a Alena Konečná /Lada/,
Jozef Slepčík /Sládkovičovo/
a Margita Slepčíková /Ploské/,
Jaroslav Krajča /Sereď/
a Petra Pápaiová /Sládkovičovo/,
Ján Stergerits /Sládkovičovo/
a Mária Slobodová /Reca/
Radim Stano /Sládkovičovo/
a Katarína Kučerová /Sládkovičovo/

Vy, naši skalní fanúšikovia, ste si určite
všimli, že naši malí prípravkári FK Slavoj
Sládkovičovo hrajú v nových dresoch. Je
to vďaka sponzorskému príspevku od spoločnosti ZSE, ktorý pre nás sprostredkovala
naša rodáčka Ing. Dáša Čambalová. Sama
síce futbal nehrá, ale naším prípravkárom
veľmi fandí. Týmto sa chceme poďakovať
nášmu sponzorovi ZSE za pekné dresy a
sľubujeme, že v nich budeme len vyhrávať.
Viliam Brunner
prezident FK Slavoj Sládkovičovo

Narodili sa:
Sindy Szilágyiová,
Martin Bosák,
Leo Nagy,
Oliver Strelník,
Liana Bobálová,
Dominika Feješová.

Blahoželanie k 90. jubileu
Srdečne blahoželáme našej milovanej
Helenke Mrakovovej,
ktorá sa dňa 15. júna 2016 dožíva nádherného životného jubilea 90. rokov.
Touto cestou jej celá rodina praje veľa
pevného zdravia, šťastia a radosti zo života.

Navždy nás opustili:
Alžbeta Zelmanová /88/ - 19.4.2016,
Katarína Horváthová /93/ - 24.4.2016,
Jana Šurnovská /50/ - 26.4.2016,
Imrich Gersicz /80/ - 26.4.2016,
Alžbeta Čileková /78/ - 29.4.2016,
Peter Civáň /34/ - 28.4.2016,
Júlia Lengyelfalusyová /79/ - 15.5.2016,
Terézia Vinceová /98/ - 21.5.2016,
Mária Kissová /93/ - 23.5.2016,
Mária Lošonská /82/ - 27.5.2016,
Etela Nedecká /79/ - 12.5.2016
Bývalí občania:
Ján Pelecz /71/ - 24.5.2016

Uzávierka budúceho čísla je 31.7.2016. Svoje články, oznamy a inzeráty posielajte e-mailom na zuzana.cervenkova@sladkovicovo.sk
alebo ich odovzdajte na recepcii Inovatechu. Kontakt: 0901 704 410
Informačný spravodaj občanov, dvojmesačník, ISSN 1339-9349, EV 3995/10, vydáva mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329,
925 21 Sládkovičovo, IČO: 00306177, dátum vydania č. 3/2016: 16.6.2016
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Bodová, Mgr. Katarína Baloghová, Arpád Dömötör, Mgr. Zuzana Kovácsová.
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Spomíname
„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a
všetkých nás. Odišiel si navždy, hoc túžil si žiť, ale
osud to tak zariadil, že musel si nás tak nečakane a
navždy opustiť.
Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, v našich
srdciach zostaneš stále s nami.“
Dňa 26.4.2016 sme si pripomenuli 15. výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý otecko a dedko
Viliam Sasko.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.
„Odišla si bez rozlúčky, čo nikto nečakal.
Už len kytičku ti na hrob môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať a s láskou spomínať.“
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym za
účasť na poslednej rozlúčke s našou mamou a starou
mamou Alžbetou Čilekovou, ktorá nás navždy
opustila dňa 29. 4. 2016 vo veku 78 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Dcéry a syn s rodinami.
So smútkom v srdci spomíname na našich
drahých rodičov: Vincenta Kukiho, pri 20. výročí
jeho úmrtia, ktoré bolo 14. mája a
Helenu Kukiovú rod. Rigovú, pri 4. výročí jej úmrtia, ktoré bude 2. októbra.
Dcéry Trúdi a Szerény, synovia Vinci a Róbi s
rodinami, vnučka Ilonka s manželom a pravnučka
Erika.
Odpočívajte v pokoji.

„Maličký anjelik na nebeskej lúčke drží nežné
kvietky v drobulinkej rúčke.
Tak dlhé roky pred okienkom sadá a kvietok za
kvietkom až k zemi padá.
Kde lásku pochovali, tam šťastia niet, len
smútok z očí hľadí, mráz spálil kvet.
Tam počuť z hlbín duše boľavý ston, bez lásky
srdce plače, bolesť je v ňom.“
S bolesťou v srdci spomíname na najnešťastnejší
deň v živote, na 26. 5. 2001, keď nám tragicky
zahynul vo veku 8 rokov vinou inej osoby náš
milovaný syn a vnúčik Tomáško Török. Aj keď nie
si medzi nami, v srdciach žiješ stále s nami.
S láskou ocino, babka a dedko.
Dňa 5. júna 2016 pri príležitosti 1. výročia smrti
milovaného manžela Štefana Blahu s láskou a úctou
spomína manželka.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
„Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc
všetkých a všetko, čo si mal rád.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.“
So smútkom v srdci si pripomíname 20. výročie
úmrtia nášho drahého otca, manžela, starého otca a
prastarého otca Antona Filipa, ktorý nás navždy
opustil 19. 6. 1996.
S láskou spomína smútiaca rodina.

„Deň za dňom slnko svitá, bolesť zo straty
neutícha, prešiel rok prvý smutný, no srdce za tebou
stále smúti.“
Dňa 21. 6. 2016 uplynie rok, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, ocko, dedko a pradedko
František Križan.
S láskou v srdci spomínajú manželka a dcéry
s rodinami.
„Ak vyschnú rieky, riečištia zostanú, ak zvädnú
kvety, korene zostanú, ak odletí vták, hniezdo zostane.
Ak zomrie milovaný človek, trvalé spomienky v
srdciach blízkych zostanú...“
S láskou v srdci si spomíname na otecka, dedka a
pradedka Karola Vígha, ktorý nás navždy opustil dňa
23. júna 1991 vo veku 69 rokov.
Dcéra Edita s rodinou, dcéra Ružena a syn Karol
s rodinou.
Dňa 6. 7. 2016 uplynie 25 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec
Ján Chovanyecz.
S láskou spomína manželka Etela, synovia Ján a
Jaroslav s rodinami a celá rodina.
S hlbokým zármutkom a láskou spomíname na 1.
výročie úmrtia manžela, otca, dedka a pradedka Jána
Pethőho, ktorý nás 3. 8. 2015 navždy opustil.
Smútiaca rodina

Prvé európske farmárske trhy v Sládkovičove
Občianske združenie Shalom Galanta,
ktoré sa zaoberá najrôznejšími dobrovoľníckymi aktivitami, organizovalo v sobotu 14.
mája 2016 v Sládkovičove Prvé európske
farmárske trhy. Toto vydarené podujatie
pripravili vďaka dotácii Agentúry pre rozvoj
vidieka a podpore Národnej siete rozvoja
vidieka, Európskeho poľnohospodárskeho
fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí a Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky na roky
2014‒2020.
Zámerom organizátorov bolo nadviazať
na bohatú tradíciu trhov, ktoré sa v Sládkovičove/Diószegu organizovali už od 17. storočia a zároveň poskytnúť regionálnym farmárom a malým potravinárskym producentom
priestor na prezentáciu a predaj ich výrobkov. Na námestí sa pred TI Inovatech zišlo
takmer 60 predajcov, ktorí ponúkali široký
sortiment farmárskych produktov a potravín
‒ priesady, kvety, čerstvú zeleninu a ovocie,
syry, mäso a mäsové výrobky, rôzne pečivo,
med, víno, marmelády, paštéty, výrobky vidieckych remeselníkov, domáce maškrty...
Návštevníci ocenili aj bohatú ponuku národných špecialít slovenskej a maďarskej
kuchyne, ale pochutili si i na židovskom
šoleteči, vynikajúcich moravských koláčoch.
Výborne navarili a napiekli aj členovia sládkovičovského Klobáskového klubu, ktorí
návštevníkom trhu ponúkali nielen tradičné
pečené klobásky, ale aj dolnozemskú sármu
a guláš.
Po celý deň trhy sprevádzal bohatý kultúrny program. Doobeda vystupovali deti
sládkovičovských škôl, ktorým v mene organizátorov veľmi ďakujeme. Hoci to bola pre
pani učiteľky aj rodičov dobrovoľná práca
navyše, nikto neodmietol našu prosbu o príspevok do programu. Vystúpili deti zo súboru Zvončeky, Základnej školy K. Kuffnera,
obidvoch slovenských materských škôl i maďarskej materskej školy a tanečníci zo špeciálnej školy. Poobede na pódiu koncertoval Dychový orchester Galanta pod vedením Jána
Lelkesa, martinská hudobná skupina Satelit
a večer populárna Zsebzenekar z Komárna.
Súčasťou podujatia bol i odborný seminár pre
farmárov a súťaž o najlepšiu ťahanú štrúdľu.
Hoci počasie akcii veľmi neprialo a doobeda sa návštevníci občas museli pred dažďom schovať pod stan, nakoniec všetko dopadlo výborne. Farmári a predajcovia dobre
predali, návštevníci si nakúpili, pojedli, popili, zabavili sa, stretli sa s priateľmi, pozreli si
kultúrny program a určite sa na trhoch dobre
cítili.
Vydarené podujatie je dôkazom, že s podporou európskych dotácií je možné organizovať naozaj veľmi atraktívne akcie pre širokú
verejnosť a tak podporiť rozvoj slovenského
vidieka.
Nášmu malému kolektívu sa to rozhodne
podarilo.
OZ Shalom Galanta

