ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
informačný spravodaj

XXV. ročník č. 5/2018 vydáva mesto Sládkovičovo

Voľby 2018
Zhodnotenie
2014-2018

volebného

obdobia

Čo sa udialo v tomto období v našom
meste, ako pracovala samospráva, mestský úrad, mestské organizácie? Je mesto
ekonomicky silné, je schopné realizovať náročné projekty a zabezpečiť ďalší
rozvoj mesta ? Na tieto otázky hľadáme
odpovede na konci tohto volebného obdobia.
V rebríčku hospodárenia miest, obcí
a VÚC mesto Sládkovičovo skončilo na
6. mieste z počtu hodnotených 138 samospráv. Uvedený rebríček zostavil Inštitút
pre ekonomické a sociálne reformy- INECO, pričom hodnotenie finančného zdravia sa týkalo obdobia rokov 2014-2017.
Podľa INEKO „finančné zdravie mesta,
obce alebo VÚC vypovedá o tom, do akej
miery je ich hospodárenie udržateľné a
či príslušnému mestu, obci alebo VÚC
hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie je jedno
číslo v intervale od 0 (najhoršie) po 6
(najlepšie), vypočítané na základe údajov
za 4 po sebe idúce roky ako kombinácia
piatich vybraných indikátorov finančnej
stability: celkového dlhu, dlhovej služby, bilancie bežného účtu, záväzkov po
lehote splatnosti a záväzkov aspoň 60
dní po splatnosti“. Mesto Sládkovičovo
nemá komerčné pôžičky, má len úver zo
Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov. Pri zostavovaní
rozpočtu mesto uplatňuje zásadu, že míňa
len toľko, koľko má, pričom na realizovanie náročnejších projektov vytvára rezervný fond. Pri jednotlivých investíciách
skúmame, aký vplyv budú mať realizované investície na príjmy mesta. Na druhej
strane nenakupujeme zbytočné veci, sme
skromní. Riadime sa zásadou „nedá sa
urobiť všetko naraz, ale postupne áno.“
Čo sme urobili a čo nie?
V posledných rokoch sme úspešne
realizovali viacero investičných akcií,
dokončili sme splaškovú kanalizáciu,

opravili sme miestne komunikácie, budovali sme chodníky, opravili sme základné
školy, zabezpečujeme rozšírenie kapacít
materských škôl. V tomto roku sme začali so stavbou „Rozšírenie kapacity MŠ
na Budovateľskej“, na ktorú sme získali
nenávratné finančné prostriedky vo výške
299 770 eur. V júni bola ukončená rekonštrukcia materskej školy na Abrahámskej ceste, na ktorú sme okrem vlastných
zdrojov použili aj získané cudzie zdroje
vo výške 50 000 eur. Mesto bolo úspešné a získalo aj finančné prostriedky na
projekt „Vybavenie odborných učební
pre Spojenú školu Karla Kuffnera“ vo
výške 77 889 eur, máme podaný projekt
na BRKO (Biologicky rozložiteľný komunálny odpad), kde by sme mohli získať
na jeho realizáciu 496 tis. eur.
Napriek tomu, že máme vypracované
rôzne ďalšie projekty, nedokázali sme doteraz začať s výstavbou prístupovej cesty
pre Priemyselný park – juh a ani s výstavbou cyklistického chodníka na Termálne
kúpalisko Vincov les z dôvodu, že sa nám
doteraz nepodarilo dohodnúť sa s vlastníkmi nehnuteľností v priemyselnom
parku a v prípade cyklistického chodníka
zase majetkovo vysporiadať dotknuté nehnuteľnosti.
V tomto mesiaci dokončíme projekt
„Revitalizácia mestského parku“ a začali
sme s realizáciou projektu na obnovenie
mestskej zelene. V rokoch 2016-2017 sme
úspešne spolupracovali so Slovenskou
správou ciest na stavbe „Rekonštrukcia
betónových ciest I a II. triedy“ – Sládkovičovo. Vďaka tejto investícii, ktorá bola
realizovaná z finančných prostriedkov
Európskej únie máme zrekonštruované
štátne cesty Senec – Sládkovičovo a Sládkovičovo - Galanta. Rekonštrukcia sa netýkala len výmeny cestného telesa, ale
bola vybudovaná aj protihluková stena
ako aj kruhové objazdy na križovatkách
Sládkovičovo - Veľké Úľany, Sládkovičovo - Pusté Úľany, Sládkovičovo - Malá
Mača. Mesto Sládkovičovo každý rok vy-

POZVÁNKY
27.10.2018 o 17.00 v Inovatechu

Celoštátne stretnutie citarových
súborov
1.11.2018 v Dome smútku v Sládkovičove

Pamiatka zosnulých

o 16.00 hod k ucteniu 10. výročia úmrtia
o 17.00 hod. k ucteniu 5. výročia úmrtia
5. - 30. 11. 2018 v Inovatechu

Výstava fotografií Petra Dužeka
10.11. 2018 od 7.00 do 22.00 hod

Voľby do orgánov samosprávy
obcí
16.11.2018 o 19.00 hod. v Inovatechu

Len si pospi miláčik
divadelná komédia
Vstupné: 19,- eur

17.11. 2018 o 18.00 hod. v jedálni VŠ
Danubius

IV. Rodičovský ples ZŠ s MŠ
K. Kuffnera
do tanca hrá skupina Gin-Tonic
Vstupné: 20,- eur
predaj vstupeniek v ZŠ a MŠ

22.11. 2018 o 16.00 hod. v Inovatechu

Zrkadlenie duší

23.11. 2018 o 19.00 hod. v Inovatechu

Divadlo Thália Fialka z Montmartru
divadelné predstavenie
Vstupné: 12,- eur

5. 12. 2018 o 17.00 hod. v Inovatechu

Smejko a Tanculienka

Vstupné: 9,- eur
predaj vstupeniek cez Ticketportal
5.12.2018 o 18.00 hod. pred Inovatechom

Stretnutie s Mikulášom

8.12.2018 o 18.00 hod v Inovatechu

Vianočný koncert a´cappelly
VOISING
Vstupné: 10,- eur
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Voľby 2018
pracuje 10-15 projektov na získanie nenávratného finančného príspevku, veľa času
však venuje nielen vypracovaniu nových
zámerov a projektov, ale spolupracuje pri
administratívne náročných monitoringoch a následných kontrolách projektov,
ktoré už boli zrealizované.
Pri realizácii náročných úloh vo volebnom období 2014-2018 mestskej
samospráve značne pomohli svojimi
rozhodnutiami poslanci mestského zastupiteľstva. Musím konštatovať, že
spolupráca poslancov a primátora mesta
bola korektná, neraz zo strany poslancov
odznela opodstatnená kritika, po ktorej
boli prijaté opatrenia a korekcie, ktoré
prispeli k doriešeniu vzniknutých problémov.
Pri mestskom zastupiteľstve počas
volebného obdobia pracovalo 5 odborných komisií a to Komisia finančná, Komisia výstavby, dopravy a životného, Komisia školstva, športu a kultúry, Komisia
sociálna a bytová a Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta.
Každá komisia bola 7-členná, okrem
komisie pre ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií funkcionárov, ktorá

mala podľa platnej legislatívy troch členov. Na čele každej komisie bol predseda
a podpredseda z radov poslancov mestského zastupiteľstva, ostatní členovia
boli občania mesta, ktorých delegovali
politické strany ako aj nezávislí odborníci, ktorí prejavili záujem spolupracovať.
Na začiatku volebného obdobia komisie
boli veľmi aktívne, potom ich aktivita
postupne klesla, presne tak, ako to bolo
aj v predchádzajúcich volebných obdobiach.
Voľby 2018 a čo by sa malo urobiť
v budúcom volebnom období
Volebné obdobie 2014–2018 sa končí dňa 10. novembra 2018, kedy sa konajú voľby do orgánov samosprávy obcí.
Mestská volebná komisia pre komunálne
voľby zaregistrovala štyroch kandidátov na primátora mesta a 26 kandidátov
na poslancov mestského zastupiteľstva.
Novozvolený primátor by mal byť schopný okrem riadenia mesta aj vypracovať
a realizovať nové investičné zámery a
novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva by mu mali byť nápomocní,
aktívne sa zapájať do práce mestského

Dobudovanie Termálneho kúpaliska Vincov les
Termálne kúpalisko Vincov les
navštívilo v roku 2017 viac ako 120.000
návštevníkov. Je to veľký potenciál, ale
každý z nás vidí nedostatky termálneho
kúpaliska. Plocha okolo bazénov tzv.
platón je popraskaný a jeho výmena je
nevyhnutná. Treba riešiť technológiu
detského bazéna, ktorá je pri súčasnej
prevádzke (napĺňanie 24 hodín, vypúšťanie a vyčistenie bazéna 18 hodín, prevádzka 48 hodín) funkčná počas jedného
týždňa približne 3 dni. Niektoré bufety
sú zastaralé a už nevyhovujú súčasným
podmienkam. Začali sme spracovanie

zámeru, predmetom ktorého bude výmena platónu a nová technológia detského
bazéna, ktorá zabezpečí jeho nepretržitú
prevádzku. Ďalej navrhujeme vybudovanie nového parkoviska mimo areálu kúpaliska a na súčasnom parkovisku vybudovanie nových bazénov, nových bufetov
s terasou a zbúranie starých bufetov. Realizáciou týchto návrhov by sme získali
ďalšie využiteľné plochy v areáli Termálneho kúpaliska Vincov les.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

zastupiteľstva a svojimi rozhodnutiami
napomáhať ďalšiemu rozvoju mesta.
V súčasnosti pripravujeme a v budúcnosti plánujeme realizovať aj také
investičné akcie, ktoré by mali navýšiť príjmy mesta, napríklad dobudovať
a rozšíriť Termálne kúpalisko Vincov
les. Na druhej strane chceme budovať
cyklistické chodníky, investovať do sociálnych bytov, do kultúry, do rozvoja
zdravotnej starostlivosti a do projektov
s ktorými by sme zvýšili bezpečnosť
mesta napríklad rozšírením kamerového systému. V súčasnosti sú už pripravené projekty „Rekonštrukcia MsKS“,
„Odvodnenie verejných priestranstiev“,
„Rekonštrukcia budovy FK Slavoj“, na
vybudovanie obchvatu okolo bývalého
cukrovaru so spojením Košútskej cesty a
Galantskej cesty a ďalšie. Začali sme vypracovávať architektonickú štúdiu, ktorá
sa zaoberá súčasným stavom verejných
plôch, úlohou tohto projektu bude vybudovať také architektonické prvky mesta,
ktorými by sa Sládkovičovo mohlo stáť
skutočným mestom.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

Peňažný príspevok
pre dôchodcov
Mesto Sládkovičovo má aj v tomto
roku prichystané peňažné príspevky pre
všetkých, ktorí v roku 2018 dovŕšia 70 rokov svojho života a starších.
Peňažné príspevky sa budú vyplácať
od 19. do 23. novembra 2018 v pokladni
mestského úradu občanom s trvalým pobytom v Sládkovičove do 31. 12. 2017.
Je potrebné preukázať sa občianskym
preukazom. Kto si zo zdravotných dôvodov nemôže prevziať peniaze, môže tak
urobiť ním poverená osoba. Aj v tom prípade je potrebný občiansky preukaz dôchodcu.

Oprava sochy Sv. Jána Nepomuckého
Svätý Ján Nepomucký je mučeníkom
katolíckej cirkvi, je patrónom vôd, ktorý
bol uctievaný. V 17. storočí mal v Diosegu dve sochy, uctievali ho aj ako ochrancu
pred povodňami. Z existencie dvoch jeho
sôch sa dá predpokladať, že jedna z nich
stála v už dávno zaniknutej obci nachádzajúcej sa taktiež pri rieke Dudváh. Z
dostupných zdrojov je zrejmé, že jedna
socha Jána Nepomuckého stála na bratislavskej ceste neďaleko od župného mosta
a tá druhá socha sa nachádzala na hlavnej

ulici neďaleko od rieky Dudváh a pravdepodobne ide o sochu, ktorá bola teraz
opravená. Z dvoch sôch sa pôvodne jedna
nachádzala v rímskokatolickom kostole. V dokumente s názvom „Diosegský
cirkevný život” som našiel nasledovný
popis: „Kostol je vysvätený na počesť
Nanebovzatia Panny Márie. V kostole sú
tri oltáre, za hlavným oltárom je maľba
Nanebovzatia Panny Márie, a na oltári sa
nachádzajú tri sochy - Sv. Ladislava, Sv.
Imricha a socha Svätej trojice. Za druhým

oltárom, ktorý sa nachádza na pravej strane od hlavného oltára je obraz Sv. Jozefa
s malým Ježiškom, na jednej strane od obrazu je socha Sv. Karola a na strane druhej
zas socha Sv. Jána Nepomuckého.
Opravená socha stojí na pravej strane
hlavnej ulice pred kruhovým objazdom,
ktorý sa nachádza na Galantskej ceste.
Opravu sochy realizoval vykonával akademický sochár Július Mag.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta
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36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 8. 8. 2018
Rokovanie 36. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril primátor mesta Ing. Anton Szabó, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Interpelácia poslancov
• Ing. Doval interpeloval ohľadom kritickej dopravnej situácie pri železničnej
stanici. Dal na zváženie, či nespoplatniť parkovanie v tejto lokalite. Primátor
mesta zodpovedal, že už niekoľkoročná
písomná i osobná komunikácia medzi
mestom a železnicou je ťažká a bez výsledkov. V prípade, že by sa vyberali
poplatky za parkovanie, vodiči by parkovali na blízkych uliciach, čo nie je
dobré.
• Ing Karsay uviedol, že nesúhlasí so spoplatnením parkoviska.

• Poslanec Hrdlica na margo parkovania
pri železnici uviedol, že zelene v meste
je čoraz menej, nemali by sa zelené plochy meniť na parkoviská. Po svojom vystúpení rokovanie opustil a vzhľadom
na skutočnosť, že mestské zastupiteľstvo po jeho odchode už nebolo uznášaniaschopné, primátor mesta rokovanie
mestského zastupiteľstva ukončil.
Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť
na rokovaní mestského zastupiteľstva
a 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove ukončil.
Mgr. Katarína Štefunková,
prednostka MÚ

Výzva na splnenie
daňovej povinnosti
Mesto Sládkovičovo

vyzýva
všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ
neuhradili miestne dane - daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady za rok 2018 a predchádzajúce
roky, aby si túto povinnosť splnili

do 1. novembra 2018.
Po tomto termíne bude mesto vymáhať tieto nedoplatky prostredníctvom exekúcie.

37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 13. 8. 2018
Rokovanie 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril
a viedol primátor mesta Ing. Anton Szabó,
ktorý privítal prítomných a skonštatoval,
že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poslanci program rokovania jednohlasne schválili.
Poslanci vzali na vedomie:
• Správu o kontrole uznesení mestského
zastupiteľstva, ktorú vykonala hlavná
kontrolórka mesta.
• Správu z vykonanej kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v Spojenej škole,
Školská 1087, Sládkovičovo.
• Žiadosť Spojenej školy, Školská 1087,
Sládkovičovo o prehodnotenie kapacít
materských škôl a otvorenie štvrtej triedy v materskej škole na Fučíkovej ul.
• Žiadosť Základnej školy s materskou
školou Sándora Petőfiho s vyučovacím
jazykom maďarským - Petőfi Sándor
Alapiskola és Óvoda, Fučíkova 425,
Sládkovičovo o pridelenie finančných
prostriedkov v sume 1946,50 € na nákup detského nábytku do materskej školy na Abrahámskej ulici.
• Priebežnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Poliklinika
Sládkovičovo, n. o. v likvidácii za obdobie 07. - 12. 2017.
Poslanci schválili:
• Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove bude mať na celé volebné obdobie
2018-2022 celkom 12 poslancov, ktorí
sa budú voliť v jednom volebnom obvo-

de utvorenom pre celé mesto.
• 2. úpravu rozpočtu mesta Sládkovičovo
navýšením rozpočtu o 951 452 € a preklasifikovanie bežných výdavkov Základnej umeleckej školy na kapitálové
výdavky vo výške 10 900 € pre potreby
nákupu hudobných nástrojov.
• Odkúpenie nehnuteľností na vybudovanie cyklotrasy na Termálne kúpalisko
Vincov les, úsek II. - pozemky na ľavej
strane vedľa štátnej cesty Sládkovičovo
- Galanta, úsek medzi posledným rodinným domom a medzi odbočkou miestnej komunikácie na Termálne kúpalisko
Vincov les.
• Pridelenie uvoľneného jednoizbového nájomného bytu na Fučíkovej ul. v
Sládkovičove po Otovi K. p. Denise N.
• Žiadosť Márie B., bytom Sládkovičovo
o odkúpenie pozemku vo výmere 46 m2.
Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer
odpredať pozemok ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
• Zámenu pozemkov podľa osobitného
zreteľa. Predmetom zámeny je pozemok vo vlastníctve mesta Sládkovičovo
a COOP Jednoty SD Galanta.
Diskusia
• Občan Šramo sa informoval, či trasa
cyklistických pretekov „Okolo Slovenska“, ktoré sa budú konať 16. septembra 2018 pôjde cez Sládkovičovo
vonkajším alebo vnútorným okruhom.
Primátor mesta uviedol, že mesto nikto
z organizátorov pretekov doteraz nekontaktoval.
• Poslankyňa Mgr. Edita Katonová tlmočila svoje poďakovanie príslušníkom
Mestskej polície Sládkovičovo, ktorí

boli nápomocní pri zabezpečení verejného poriadku v mestskom cintoríne.
• Na vznesený diskusný príspevok reagoval primátor, ktorý uviedol, že po
zavedení monitoringu mestského parku sa v ňom prestali zgrupovať rôzne
indivíduá a v budúcnosti plánuje, aby
bol takýto systém kontroly zavedený aj
v mestskom cintoríne.
• Občan Hrdlica sa informoval, či sa zo
zasadnutia mestského zastupiteľstva
zhotovuje zvukový záznam. Primátor
zodpovedal, že zvukový záznam zo zasadnutí sa vyhotovuje.
Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu rokovania primátor mesta Ing. Anton
Szabó poďakoval všetkým prítomným za
ich účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva, pozval prítomných na hodovú
zábavu dňa 17.08.2018 a 37. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
ukončil.
Mgr. Katarína Štefunková,
prednostska MÚ

Zberný dvor
Oznamujeme občanom,
že od 15. októbra 2018 platia pre
zberný dvor
otváracie hodiny zimnej sezóny:
Po - Pi:
So:		

7.00 - 15.30 hod.
7.00 - 12.00 hod.
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Zo života Spojenej školy - ZŠ s MŠ K. Kuffnera
gického jazierka v priestoroch školy. Jazierko bude spoločným výtvorom žiakov,
rodičov a učiteľov.
V duchu dobrej vzájomnej spolupráce
školy, pedagógov a rodičov sa niesol aj začiatok školského roka, kedy sa v priestoroch ekoučebne neformálne stretli a priateľsky strávili piatkový podvečer žiaci a
rodičia s učiteľmi z rôznych ročníkov.
Vedenie školy

Pozvánka na IV.
Rodičovský ples

Ako v mnohých iných školách na Slovensku, tak aj v našej škole, sme 3.9.2018
slávnostne otvorili nový školský rok
2018/2019. Brány našej školy v tento deň
prekročilo viac ako 320 detí. S najväčšími
očakávaniami asi prichádzali malí prváčikovia, v mene ktorých predniesli milú básničku Emmka Kramárová a Larka Nagy.
Pani riaditeľka PaedDr. Slávka Kramárová
a pán primátor Ing. Anton Szabó vo svojich
príhovoroch privítali žiakov, učiteľov i rodičov a popriali im veľa zdravia, síl a elánu
do ďalšieho školského roka. Pani riaditeľka predstavila vynovený pedagogický zbor
a inkluzívny tím, pripravený odovzdávať
žiakom našej školy s láskou a trpezlivosťou svoje vedomosti. Najvýznamnejšou
novinkou v každodennom školskom živote je zavedenie elektronickej triednej knihy a žiackej knižky, pomocou ktorej budú
môcť rodičia oveľa efektívnejšie sledovať
študijné výsledky svojich detí. Okrem toho
v nej nájdu aj domáce úlohy, preberané
učivo, informácie o písomných prácach,
skúšaní či projektoch. Elektronická žiacka
knižka je umiestnená na webovej stránke
školy- zsmssladkovicovo.edupage.sk. Pri-

hlasovacie kódy sú k dispozícii u triednych
učiteľov.
Naši ôsmaci sa 19. septembra zúčastnili na Dni otvorených dverí Strednej odbornej školy agrotechnickej J. A. Gagarina
v Bernolákove. Najprv si vypočuli príhovor ministra obrany SR Petra Gajdoša, a
potom si pozreli ukážky ozbrojených síl
ministerstva vnútra a ministerstva obrany,
hasičského zboru, väzenskej a justičnej
stráže, kynológie a výcviku psov, jazdectva a sebaobrany. Najviac ich však zaujali
jazdy zručnosti, kde si za pomoci skúsených inštruktorov mohli zajazdiť na osobnom aute, či na traktore.

Úspešný III. Rodičovský ples nás utvrdil v tom, že má zmysel organizovať ho aj
naďalej, lebo vďaka finančnému výťažku
z plesu sa deti môžu tešiť na nové drevené
preliezky, ktoré pribudnú na trávnatej ploche v areáli školy. Určitá finančná čiastka putovala aj do materských škôl, ktoré
si dokúpili časti kostýmov na vystúpenia
a divadielko, tiež tlačiareň. To, že sa na
plese rodičia dobre zabavili a upevnili si
vzťahy s pedagógmi i navzájom, bolo príjemným bonusom k tomu.
Združenie rodičov vás preto srdečne
pozýva aj na IV. Rodičovský ples ZŠ s
MŠ K. Kuffnera, ktorý bude 17. novembra
2018 o 18.00 hod. v jedálni VŠ Danubius
na Richterovej ulici. O zábavu sa postará skupina Gin-Tonic, o bohatú tombolu
osvedčený organizačný tím. Vstupné 20,eur zahŕňa prípitok, dve večere, kávu, zákusky, pagáče a ovocie. Predaj vstupeniek
bude v ZŠ K. Kuffnera, MŠ Fučíkova, MŠ
Budovateľská a v MŠ J. Dalloša, bližšie
informácie vám podajú triedne učiteľky.
Združenie rodičov

21. septembra sa konala na našej škole
verejná zbierka Biela pastelka 2018, ktorú
každoročne organizuje Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska. Aj takýmto
spôsobom chceme viesť našich žiakov
k tolerancii a k ochote pomáhať druhým.
Základná škola hrdo nesie titul „Zelená škola“, a preto sa aj tento rok zapája
do aktivít súvisiacich s týmto programom.
V septembri zasadalo kolégium Zelenej
školy, ktoré si ako nosný projekt pre tento
školský rok stanovilo vybudovanie ekolo-
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ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s VJM
Zazvonilo...
Žiaci a pedagógovia ZŠ Sándora
Petőfiho začali 3. septembra školský rok
2018/2019 oddýchnutí a plní energie. Nový
školský rok slávnostne otvorila riaditeľka školy, Mgr. Mária Halásová a primátor
mesta Sládkovičovo Ing. Anton Szabó, ktorí
privítali žiakov – zvlášť malých prváčikov,
pedagógov a zamestnancov a popriali deťom, rodičom a pedagógom veľa zdravia
a vytrvalosti.
Prvý deň si žiaci prevzali balíček školských pomôcok, ktorý sme zafinancovali
z prostriedkov získaných zo zberu papiera.
9. septembra sme si pripomenuli deň
holokaustu, pripomínajúc si tie hrôzostrašné
veci, ktoré boli spáchané na ľuďoch.
10. septembra si žiaci a pedagógovia
v Inovatechu pozreli výstavu ovocia a zeleniny.
17. a 18. septembra sa uskutočnil tradičný jesenný zber papiera.
17. októbra sa uskutočnilo celoškolské
rodičovské stretnutie, na ktorom riaditeľka
školy vyhodnotila predchádzajúci školský
rok a predstavila plány a program na nový
školský rok.
26. septembra pri príležitosti Dňa európskych jazykov sme zdôraznili dôležitosť
poznania cudzích jazykov.
V ten istý deň sme na našej škole v rámci programu Határtalanul – Bez hraníc privítali siedmakov (45) a pedagógov (4) zo
základnej školy z maďarskej obce Jászfényszaru.

Žiaci predstavili obce, odkiaľ pochádzajú i zariadenie, v ktorom sa vzdelávajú.
Následne sa uskutočnil kvíz a program pokračoval občerstvením a priateľskou debatou. Potom sme sa museli rozlúčiť, pretože
naši hostia pokračovali vo svojej ceste po
južnom Slovensku.
27. septembra sa vo večerných hodinách
žiaci a učitelia zúčastnili besedy so spisovateľom Józsefom Gágyorom, bývalým
učiteľom našej školy. Na stretnutí boli prezentované nielen diela Józsefa Gágyora, ale
dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí tak
o jeho živote, ako i o jeho tvorbe. Večer sa
niesol v príjemnej atmosfére a na záver spisovateľ podpisoval zakúpené knihy.
Mgr. Katalin Balogh

Beseda so spisovateľom Józsefom Gágyorom

Obrovský úspech mala v Sládkovičove
beseda so spisovateľom Józsefom Gágyorom. Spisovateľ sa do Sládkovičova vrátil
po veľmi dlhom čase. V rokoch 1969 až
1972 pôsobil na základnej škole maďarskej
ako zástupca riaditeľa, avšak odvtedy sa
zúčastnil iba na triednych alebo školských
stretnutiach.
József Gágyor prítomným predstavil
svoje najnovšie dielo, vydané pod názvom
„A tenger gyöngyei” („Perly mora”). Kniha
obsahuje i niekoľko básní, ktoré sa viažu k

Sládkovičovu. Porozprával prítomným krátku históriu vzniku názvu a vysvetlil i význam jednotlivých básní.
Veľký úspech zožala pani učiteľka Csilla Hlavatý, ktorá predniesla báseň pod názvom „Daloló testvérek” („Spievajúci súrodenci”). Túto báseň prvýkrát zarecitovala
žiačka Anna Nagyová 30. januára 1971, pri
príležitosti 20. výročia opätovného otvorenia maďarských základných škôl.
Po odznení básne predstavil spisovateľ
svoje ďalšie diela a odpovedal na položené
otázky.
Po stretnutí József Gágyor povedal:
„Je pre mňa veľkým potešením, že po
toľkých rokoch som stretol toľko známych
tvárí. Ďakujem pánovi Rolandovi Lanzovi,
že ma našiel a že zorganizoval v Sládkovičove túto besedu, na ktorej som mohol
predstaviť svoju básnickú zbierku „A tenger
gyöngyei”. Je pre mňa obzvlášť potešujúce,
že bola na tejto besede taká hojná účasť.
Veľmi ma teší, že som stretol tých, ktorí boli
žiakmi školy počas môjho pôsobenia, me-

dzi nimi bol aj Anton Szabó, primátor mesta
Sládkovičovo, ako i Mária Scsibrányiová
Halásová, riaditeľka ZŠ a MŠ s VJM Sándora Petőfiho, ďakujem im, že prišli.”
Po priateľskom rozhovore čakalo prítomných občerstvenie.
Obrovské ďakujem patrí učiteľom základnej a materskej školy, ktorí sa stretnutia
zúčastnili v hojnom počte. Vďaka patrí i
žiakom školy, ktorí s obrovským záujmom
sledovali prednášku, i bývalým učiteľom
školy, ktorí svojou prítomnosťou pozdvihli
úroveň stretnutia.
V neposlednom rade patrí vďaka všetkým prítomným, ktorí sa zúčastnili tejto besedy a zakúpili si autorove knihy.
Ďakujem spoluorganizátorom, Antonovi
Szabóovi, primátorovi mesta, ako i Alexandrovi Víghovi, predsedovi MO Csemadoku
v Sládkovičove.
Roland Lanz
predseda OZ ATID
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Spomienka na 29. august 1944
Slávnostným aktom kladenia vencov
si občania mesta Sládkovičova a obyvatelia Seniorského centra Antonius uctili
74. výročie SNP, ktoré na deň 30. august
2018 o 10.00 hod. zorganizovalo vedenie
mesta pod vedením primátora mesta pána
Ing. Antona Szabóa.
Po odznení Štátnej hymny predniesla
pani Anna Pokorná báseň Františka Bábelu „Partizánska jeseň“ v slovenskom
jazyku a pani Mgr. Balogh Katalin báseň
„Glória“ od maďarského básnika Reményik Sándora. Moderátor slávnostného
aktu poslanec Mestského zastupiteľstva
pán PhDr. Attila Takács sa poďakoval recitátorkám a vyzval pána Ing. Jozefa Janského predsedu oblastného výboru Zväzu
protifašistických bojovníkov k prednesu
hlavného prejavu. Vo svojom vystúpení
pán Janský vzdal hold vojakom a občanom Slovenska, ktorí sa zapojili do
boja proti fašistickým Nemeckým hordám okupujúcim naše územie. Upriamil
pozornosť na odchod vojakov z kasární
v Trnave, Martine, Banskej Bystrici do
priamych bojov. Po porážke povstania
prešli vojenské i polovojenské jednotky
k partizánskemu boju, ktorý bol ukončený kapituláciou Nemecka v roku 1945.
Vyzval prítomných k zachovaniu odkazu
SNP pre ďalšie generácie.
Po vystúpení pána Ing. Janského sa
slova ujal primátor mesta pán Ing. Anton Szabó. Poďakoval sa všetkým účast-

níkom tejto spomienky, osobitne privítal
prítomnosť učiteľov mesta, ktorí pripravovali nový školský rok. Pripomenul im,
že mladej generácii je potrebné prízvukovať hrdinské činy našich obyvateľov
nielen v boji, ale aj v každodennej práci
v dobe mieru.
Po odznení príhovorov, za znenia hudby pochodu Padlých revolucionárov k
pamätným tabuliam umiestneným na stene starého kultúrneho domu zástupcovia
mesta pod vedením pána primátora polo-

žili pietny veniec. Po nich nasledovali aj
politické strany MO KSS, MsO Národnej
koalície, MO Most Híd. Za oblastný výbor ZVPB položil veniec pán predseda
Ing. Janský.
Po slávnostnom akte kladenia vencov
sa poslanec Mestského zastupiteľstva pán
PhDr. Attila Takács poďakoval za účasť
a pozval prítomných na slávnostnú Vatru
ústavy dňa 31. augusta 2018 pred Inovatech.
Arpád Dömötör

Sokoliari v Antoniuse
Potešenie a radosť dávajú životu
úplne iný rozmer. Optimizmus pomáha
a dodáva energiu. Je to podmienka šťastného života, ale i podmienka úspešnej
liečby v prípade ochorenia. Tieto slo-

vá majú denne na pamäti zamestnanci
Antonius senior centra v Sládkovičove.
Svojim klientom denne pripravujú aktivity pre ich potešenie. Jednou z takýchto
akcií bolo aj predstavenie sokoliarskej

skupiny Szmek a Hudecová Animals
z Kráľovho Brodu. Cieľom akcie bolo
oboznámiť verejnosť s najstarším spôsobom lovu, ktorý vznikol v roku 2000
pred n. l. Oboznámiť sa aj s kultúrou a
sokoliarskou históriou, ale aj s ochranou
dravých vtákov. Sokoliarstvo je spôsob
lovu pomocou vycvičených dravcov,
predovšetkým sokolov, jastrabov a orlov.
Ide o tradičnú oblasť poľovníctva, ktorá
používa svoje vlastné metódy, úlovky a
filozofiu. Človek, ktorý túto činnosť vykonáva, sa nazýva sokoliar.
Dobrý pocit klientov z vydarenej
akcie bol umocnený aj prítomnosťou
našich hostí, konkrétne členov Senior
klubu Sládkovičovo a členov Klubu dôchodcov Veľká Mača. Ďakujeme im za
návštevu a za darčeky.
Krásny slnečný deň, predvádzanie
dravých vtákov, priatelia, návštevy, bohaté občerstvenie… aj takáto krásna a
vzrušujúca vie byť staroba ☺.
Ďakujeme.
Ing. Milena Poláková
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Občania prezentovali svoje výpestky
MO Slovenského zväzu záhradkárov
zorganizovala v dňoch 8.- 9.9.2018 výstavu ovocia a zeleniny, kde svoje pestovateľské úspechy mohli prezentovať občania Sládkovičova, Nového Dvora a Malej
Mače. S potešením môžeme konštatovať,
že výstavy sa zúčastnilo 32 vystavovateľov zo 120 exponátmi. Okrem toho poskytli svoje výpestky firma AgroMačaj
Kráľová pri Senci a Zelseed Horná Potôň,
ktoré spestrili sortiment vystavovanej
zeleniny, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Vystavované ovocie a zelenina, ako
aj naaranžovanie výstavy zaujalo našich
návštevníkov, bolo ich 237 a 254 žiakov,
čomu sme veľmi radi. Svoje uznanie dali
najavo hlasovaním o najkrajšie ovocie
a zeleninu, a najkrajšiu dekoráciu.

Všetkým pestovateľom, ktorí priniesli
svoje výpestky ďakujeme, oceneným gratulujeme a všetkým prajeme do ďalšieho
roka pevné zdravie a veľa pestovateľských úspechov.
Ďakujem MsÚ Sládkovičovo za finančný príspevok na ceny pre vystavo-

vateľov, Ing. Borisovi Brunnerovi za
sponzorský príspevok pre MO SZZ ako
aj vedeniu firmy Simon Seeds s.r.o. – Záhradkárske potreby Sládkovičovo za cenu,
ktorú udelila komisia tvorená z členov výboru MO SZZ. Ďakujem všetkým členom
výboru, členkám p. Feješovej a p. Kubicovej, vedeniu a zamestnancom Inovatechu za poskytnutie priestorov a aktívnu
pomoc pri inštalácii, ako aj pri demontáži
výstavy, TS Sládkovičovo za poskytnutie
a prevoz stolov a v neposlednom rade aj
vám návštevníkom, lebo bez vás by výstava nemala zmysel. Všetkým patrí veľká
vďaka.
					
Ján Németh
Predseda MO SZZ Sládkovičovo

Ocenení za ovocie a zeleninu boli:
I. cena - Ladislav Tóth z Dánoša za citrónovník
II. cena - František Tomášik zo Zátišia za
hrušku Wiliamsovu
III. cena - Ondrej Vicián z Malej Mače za
kapustu jesennú
Ocenení za dekoráciu boli:
I. cena - Spojená škola, Školská 212 za
„Tri prasiatka“
II. cena - Martin a Mirka Feješovci za
„Odpočívajúceho záhradkára“
III. cena - MŠ Jána Dalloša za „Veveričku“
Cenu komisie získal Július Kapuca za
vietnamský kareláb.

Opäť v „Rozprávkovom lese“
V sobotu 15. septembra sa Vincov les
vďaka Detskému centru Hrajkovo opäť
po roku premenil na „Rozprávkový les“,
v ktorom čakalo na deti veľa prekvapení.
Okrem toho, že sa stretli s Popoluškou,
Snehulienkou, Minie, Batmanom, Spi-

dermanom, Shrekom, Fionou, Mášou a
Medveďom a ďalšími rozprávkovými postavičkami, prešli desiatimi stanovišťami,
kde si vyskúšali svoju zručnosť, obratnosť,
pamäť a kreativitu, za čo boli aj odmenené. Po absolvovaní všetkých disciplín deti

„utekali, skákali, plávali a lietali“ so zábavným Tonym a Tinou, tancovali a spievali s
Nikitou a Zuzkou Szpevár a s napätím očakávali, že sa na nich usmeje šťastie v tombole s množstvom hodnotných cien. Tím
šikovných dobrovoľníkov sa deťom postaral o deň plný zážitkov a lepšie strávenú
sobotu si rodičia so svojimi ratolesťami ani
nemohli predstaviť.
Zuzana Červenková

Pozvánka na stretnutie
s Mikulášom
Mesto Sládkovičovo pozýva všetky
deti na stretnutie s Mikulášom, ktoré bude
dňa 5. decembra 2018 (v stredu) o 18.00
hod. pred Inovatechom hneď po skončení predstavenia Smejka a Tanculienky.
Všetky dobré deti sa môžu tešiť na pekný
program a sladkú odmenu.
Zuzana Červenková
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Pre pamätníkov spomienka - pre mladých inšpirácia
3. časť
13. IVS – DÁNOŠ 2:1 (1.1)
Góly: Kocsis, Somogyi
Bol to zápas na veľmi nízkej úrovni. Obidvaja súperi útočili. IVS by mohlo vyhrať
zaslúžene aj o 3 góly. Kocsis strelil bombový gól z voľného kopu.

Uverejňujeme pokračovanie zápiskov
Štefana Józsu z futbalového turnaja z rokov 1958/1959 Iskry Verem Sládkovičovo.
Str. 9 – 16
9. Slavoj Sládkovičovo – IVS 1:11 (1:5)
Góly: Józsa II. 5, Józsa I. 2, Zelman 1, Mikes 1, Jónáš 1, .
Zápas malo v rukách od začiatku až po
koniec IVS. Jediný gól sme dostali z luftu
Csanakyho. V dobrej forme bol Józsa II.
11. NOVÝ DVOR – IVS 1:2 (0:2)
Góly: Józsa II., Kocsis
Zápas sa odohral na pokosenej roli. Bolo
to strašné. A novodvorčania boli takisto
strašní. Boli namyslení, boli doma, tak do
nás rýpalii. My sme sa ale nezľakli a podržali sme výsledok.

10. MALÁ MAČA – IVS 2:4 (1:2)
Góly: Kocsis 2, Józsa 1, Nagy 1
Na tomto zápase sme hrali v najslabšom
zložení. Ale ako i výsledok ukazuje, vedeli sme vyhrať. V mužstve Malej Mače
hrali veľkí chlapi, oproti ktorým v našom
mužstve hrali malé deti.

12. IVS – V. MAČA 2:1 (1:0)
Góly: Kocsis, Józsa I. z jedenástky
Počas celého zápasu útočilo IVS, ale útočníci nedali gól. Jediný gól sme dostali tak,
že jeden z útočníkov utiekol a popri brankárovi strelil do brány. Treba spomenúť
voľný kop Kocsisa (20 m), ktorý veľkou
silou trafil loptu, ktorá skončila v pravom
hornom rohu.

14. DEDINA (FALU) – IVS 3:2 (1:2)
Góly: Somogyi, Kocsis
Na tomto zápase hralo IVS v najslabšej
zostave, chýbalo 5-6 hráčov, ale zato hráči
dobre bojovali a v prvom polčase sa dostali i do vedenia. Ale v druhom polčase
nastal úpadok.
15. IVS – DEDINA (FALU) 5:1 (1:0)
Góly: Mikes 2, Józsa II. 2, Józsa I. 1
Mužstvo nastúpilo v plnej zostave. V prvom polčase sme hrali proti vetru a súper
sa tesne bránil. V druhom polčase súper
začal útočiť. IVS pridalo a strelilo 4 góly.
16. V. MAČA – IVS 0:4 (0:2)
Strelci gólov: Kocsis 2, Józsa II., Mikes
Naše mužstvo, dá sa povedať, že zo všetkých odohraných zápasov hralo v najlepšej forme. Keby naši útočníci boli v lepšej
forme, mohli sme zvíťaziť aj o viac gólov.
Vynikajúco bránil Madró. Veľakrát to závislo od neho či dostaneme gól alebo nie.
Terézia Pethőová

Stredoeurópsky pohár silných mužov v Sládkovičove
25. augusta 2018 sa vďaka Marekovi
Tóthovi strongmanovi - rodákovi zo Sládkovičova konal pred Inovatechom Stredoeurópsky pohár silných mužov, ktorého
sa zúčastnilo 8 profesionálnych silákov
zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Súťažiaci si zmerali sily
v šiestich disciplínach: v dvíhaní 140 kg
alebo 170 kg železnej klady, v prenášaní
400 kilového jarma na chrbte - superyok,

v ťahaní kamióna, v obracaní 400 kg pneumatiky, vo viking press a v mŕtvom ťahu
s osobným automobilom. Po namáhavom
zdolávaní jednotlivých disciplín a ich vyhodnotení si prvenstvo odniesol František
Piros z Galanty, ktorý získal 4 prvé a 2
druhé miesta v jednotlivých disciplínach,
druhé miesto získal Rafael Kobylarz z
Poľska, ktorému sa podarilo zvíťaziť v
ťahaní kamióna a na treťom mieste skon-

čil Roni Kecskési z Maďarska, ktorému
k umiestneniu dopomohli disciplíny viking press a mŕtve ťahy. Vidieť naživo
zdolávanie týchto prekážok v podaní silných mužov strednej Európy bol určite pre
každého diváka zážitok.
Zuzana Červenková

ŽS 5/2018

ŠPORT 9

Družobný stolnotenisový turnaj
Stolnotenisový oddiel Slavoj Sládkovičovo v rámci družby s mestom
Ivančice odohral 31. augusta 2018 o
18:00 hod v telocvični v Sládkovičove
dva priateľské stolnotenisové zápasy,
ktoré skončili s týmito výsledkami:
Sládkovičovo „A“ - Ivančice „A“ 16:2
Sládkovičovo „B“ - Ivančice „B“ 16:2
Na zápasoch sa zúčastnil aj primátor
Sládkovičova p. Anton Szabó, ktorý mal
príhovor k súťažiacim. O drobné darčeky pre hostí sa postarali pán primátor
Anton Szabo a firma TRIPSY. Opäť sme
si s našimi priateľmi výborne zašportovali, aj keď sme vyhrali obidva zápasy
vysoko, dôležité je to, že každý rok sa
stretávame a výborne si zašportujeme.
Na druhý deň večer sme sa stretli v
reštaurácii Renegade, kde sme vyhodnotili zápasy, potom nasledovala výborná večera a občerstvenie, o ktoré sa
postaral p. Roman Matejdes. Potom nasledovala voľná zábava. Našim hosťom

z Ivančíc sa tu veľmi páčilo a dúfam že
naše priateľstvo budeme udržiavať čo
najdlhšie. Už sa tešíme na budúci rok,
keď my pocestujeme do Ivančíc na pria-

teľské zápasy.
Bohuslav Németh,
predseda stolnotenisového oddielu.

Memoriál Ladislava Józsu
čovo, 2. miesto si odnieslo družstvo OFK
Abrahám Hoste a na 3. mieste skončilo
družstvo OFK Pusté Úľany. Každé družstvo si z turnaja odnieslo loptu, pohár a
pamätné tričká pre všetkých hráčov.
Zuzana Červenková

Dňa 11. septembra 2018 sa na ihrisku
FK Slavoj Sládkovičovo konal tradičný
futbalový turnaj prípraviek - Memoriál
Ladislava Józsu, ktorý organizuje mesto
Sládkovičovo s finančnou podporou
TTSK na počesť futbalového reprezentanta ČSSR Ladislava Józsu. Úvod podujatia patril primátorovi nášho mesta, ktorý turnaj otvoril, privítal hostí, súťažné
družstvá i divákov. Hneď po slávnostných
príhovoroch Antona Szabóa, primátora
Sládkovičova, Silvestra Jónása, člena futbalového mužstva „Starí páni“ a Józsefa
Berényiho, podpredsedu TTSK nasledoval pietny akt kladenia vencov k pamätnej tabuli Ladislava Józsu. Futbalového
turnaja sa zúčastnili 3 družstvá prípraviek,
žiaľ štvrté sa nedostavilo. S plným nasadením, obrovskou chuťou a odhodlaním
vyhrať si svoje sily zmerali FK Slavoj
Sládkovičovo, OFK Abrahám Hoste a
OFK Pusté Úľany. S veľkou diváckou

podporou žiakov sládkovičovských škôl
sa 3 napínavé zápasy skončili prvenstvom
domáceho družstva FK Slavoj Sládkovi-
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Ladislav Józsa ocenený in memoriam
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič dňa 4. októbra 2018 oceňoval v Divadle Jána Palárika
v Trnave významné osobnosti
Trnavského
samosprávneho
kraja. Medzi ocenenými bol aj
na návrh primátora nášho mesta Antona Szabóa futbalový
reprezentant ČSSR Ladislav
Józsa, ktorý s futbalom začínal
v Sládkovičove. Ocenenie in
memoriam bola prevziať jeho

manželka Ida Józsová za účasti
prednostky nášho mestského
úradu Kataríny Štefunkovej.
Jozef Viskupič uviedol, že si
želá, aby príklad ocenených
bol spúšťačom pozitívnych
zmien vo všetkých oblastiach
života našej spoločnosti a aby
táto udalosť bola bodom zlomu
pre šírenie pozitívnej energie,
skvelých výkonov a poctivej
práce v celej župe.
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Spoločenská kronika k 10. 10. 2018
Navždy nás opustili

Helena Grunzová /63/ 15.08.2018,
Štefan Megó /62/ - 26.8.2018,
Elvíra Dumanová /82/ 1.9.2018,
Ján Nikoléni /68/ - 4.9.2018,
Mária Jančová /62/ 7.9.2018,
Tibor Takács /85/ - 8.9.2018,
Mgr. Ladislav Szkladányi /67/
Katarína Štefunková - 10.9.2018,
Ján Németh /72/ - 11.9.2018,
Alojz Lakatos /60/ 14.9.2018,
Daniel Pivko /73/ - 27.9.2018,
Ľudmila Lindáková /72/ 30.9.2018,

Juliana Lakatošová /71/ 30.9.2018,
Eva Haďárová /65/ 2.10.2018,
Róbert Bende /47/ 3.10.2018,
Ferdinand Patzelt /64/ 7.10.2018
Bývalí občania:
Rudolf Kurina /43/ 17.8.2018,
Margita Križanová /77/ 17.8.2018,
Zuzana Čanakyová rod.
Jasovská /70/ - 9.9.2018
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alebo ich odovzdajte na recepcii Inovatechu. Kontakt: 0901 704 410
Informačný spravodaj občanov, dvojmesačník, ISSN 1339-9330, EV 3995/10, vydáva mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329,
925 21 Sládkovičovo, IČO: 00306177, dátum vydania č. 5/2018: 25.10.2018
Redakčná rada: predseda - Ing. Anton Szabó, primátor mesta, členovia – Ing. Zuzana Červenková, Mária Szabóová, Mgr. Gabriela
Dórová, Mgr. Katarína Baloghová, Arpád Dömötör, Mgr. Zuzana Kovácsová.
Adresa: Život v Sládkovičove, Mestský úrad, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo, tel. 031/784 27 12, e-mail: zuzana.cervenkova@
sladkovicovo.sk zapísané: OÚ Galanta 7/1992
Redakcia si vyhradzuje právo redakčne skracovať a upravovať dodané príspevky. Názory v príspevkoch nemusia odrážať
mienku redakcie. 									
Tlač: danish.sk

ŽS 5/2018

PRÍSPEVKY 11

Spomíname
Dňa 22.júna 2018 sme si pripomenuli
25.výročie, čo nás navždy opustila naša mama a
starká Zuzana Krnáčová, rodená Kišová.

4.novembra 2018 uplynie 30 rokov, kedy si
pripomenieme, že od nás navždy odišiel náš otec
a starký Jozef Krnáč.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Zuzka,
Anka a syn Jozef s rodinami, aj vnúčatá s
rodinami.
12.júla 2018 uplynulo 8 rokov, čo nás
nečakane a navždy opustil náš brat a strýko
Michal Krnáč. Nikdy nezabudneme na spoločne
prežité chvíle.

Ďakujeme rodine, susedom, príbuzným,
priateľom, známym, ktorí na poslednej ceste
odprevadili nášho milovaného manžela, otca,
svokra, deda a švagra Ladislava Horáka, ktorý
nás 9. augusta 2018 navždy opustil.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy
sústrasti. Smútiaca rodina

Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť,
navždy prestalo pre teba slnko hriať,
ale tí, čo ťa mali radi,
nikdy neprestanú na teba spomínať.
Dňa 22. septembra uplynulo 15 rokov, čo nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
Karol Pastorik.
S láskou spomínajú manželka, deti a vnúčatá.
Hoci smútok v srdci máme,
vždy s láskou a úctou spomíname.
Dňa 6. októbra uplynulo 30 rokov, čo od nás
navždy odišla naša drahá svokra, babka a prababka
Anna Szilágyiová, rodená Glembová.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína nevesta, vnúčatá a
pravnúčatá.
29. októbra 2018 uplynulo 15 rokov, čo nás
navždy opustila naša drahá dcéra, manželka,
matka a sestra Ľudmila Tóthová, rodená
Némethová.
S láskou v srdci na ňu spomína celá rodina. Kto
ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

S láskou a úctou spomíname na
Ladislava Szkladányiho, ktorý nás dňa 10.
septembra 2018 navždy opustil vo veku 67 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym,
ktorí ho prišli odprevadiť na poslednej ceste, za
prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca manželka Alenka, syn Ivko a
smútiaca rodina.

Dňa 15. novembra 2018 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustila Anna Weiszová, matka,
svokra, stará mama a prababka.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú
spomienku.
Synovia Gabriel a Imrich s rodinami.

Spomienky, tie vždy ostanú a večné sú,
aj keď občas slzu na tvári nám prinesú.

S tichou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme,
pri plameňoch sviečok sa za teba modlíme.
Osud ti nedoprial s nami byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.

Dňa 11. septembra sme si pripomenuli 20.
výročie, čo nás navždy opustil náš drahý otecko,
dedko a pradedko Štefan Csanaky.
S láskou spomína smútiaca rodina.
Hoci si odišiel, niet ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
S láskou a úctou spomíname na manžela,
otca, dedka a brata Jána Németha, ktorý nás dňa
11. septembra 2018 navždy opustil vo veku 72
rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym,
ktorí ho prišli odprevadiť na poslednej ceste, za
prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Jeho pamiatku vo svojom srdci navždy
zachová manželka a synovia s rodinami.
S láskou v srdci si pripomíname 5. výročie
úmrtia našej mamy, babky a prababky
Magdalény Samekovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
Smútiaca rodina

Dňa 17.novembra 2018 uplynie 20 rokov, čo
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec,
svokor a dedko Alexander Varga.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí
na neho nezabudli.
S láskou spomína manželka, dcéra, zať, vnuci
a ostatná rodina.
Čas plynie a nevráti, čo osud vzal,
zostali len spomienky a v srdci žiaľ.
6. decembra uplynie 20 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný otec Vendelín Megó.
Ťažko sa nám s tebou lúčilo,
ťažko je nám bez teba žiť,
láska však smrťou nekončí,
v srdciach nám navždy zostaneš žiť.
26. augusta 2018 nás navždy opustil náš
milovaný syn a brat Štefan Megó.
S láskou spomínajú mama a súrodenci Nandy,
Tibi a Betka s rodinou.

Vatra ústavy
Pri príležitosti Dňa ústavy
sa v piatok 31.augusta 2018
konalo pred Inovatechom kultúrne podujatie, počas ktorého
primátor mesta Anton Szabó
tradične zapaľuje vatru. Hneď
po slávnostnom príhovore a
odznení štátnej hymny prítomných svojím tancom potešili
deti MŠ J. Dalloša, na gitare
zahral Šimon Drlička, žiak
Základnej umeleckej školy v
Sládkovičove a známe ľudové
piesne zaspievali členovia spevokolu Klubu seniorov v Sládkovičove. Potom sme na pódiu
privítali hostí, najprv Petru Sa-

bovú, speváčku a herečku so
Serede, potom hudobné zoskupenie Magnóĺia Trió z Veľkých
Úľan. Na samotné zapálenie
vatry si primátor mesta zavolal
malých pomocníkov, ktorí sa
zodpovedne zhostili svojej úlohy a vatru spolu s ním úspešne
zapálili. Čas pri vatre nám svojím spevom spríjemnili členovia spevokolu Klubu seniorov.
Zvyšok večera sa niesol v duchu príjemných country piesní
v podaní hudobnej skupiny Freeband.
Zuzana Červenková

Alkotmánynapi tábortűz
Az Alkotmány Napja alkalmából 2018. augusztus
31-én az Inovatech előtt zajlott az a hagyományos rendezvény, melynek során a város polgármester meggyújtja
a tábortüzet. Szabó Antal ünnepi beszédét és a himnuszt
követően a jelenlévőket kedves
táncukkal a Dalloš lakótelepi
óvoda óvodásai örvendeztették meg, majd gitáron Šimon
Drlička, a művészeti alapiskola tanulója játszott, a Diószegi Szenior klub énekkarának
tagjai pedig ismert népdalokat
adtak elő. Őket a színpadon

a vendégek váltották, először
Petra Sabová, szeredi énekesés színésznő, majd a nagyfödémesi Magnólia Trió.
A tábortűz meggyújtásához
a polgármester kis segítőket
kért fel, akik felelősségteljesen
álltak hozzá feladatuk teljesítéséhez, és vele együtt sikeresen
meggyújtották a tüzet. A tábortűz melletti időt a szenior
klub énekkarának tagjai tették
kellemesebbé. Az est további
részében country dalok hangzottak el a Freeband zenekar
előadásában.
Zuzana Červenková

