ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
informačný spravodaj

XXVI. ročník č. 1/2019 vydáva mesto Sládkovičovo

Pozvánka na XII. Medzinárodný klobásový festival

POZVÁNKY
22. a 23.2.2019 pred Inovatechom

XII. Medzinárodný klobásový
festival

V sobotnom kultúrnom programe
vystúpia: Hahota, Bystrík band, skupina
Dušana Fóku
7.3.2019 o 18.00 hod. v Inovatechu
Krst knihy - Výnamné osobnosti
šiestich národností žijúcich v
Sládkovičove/Diószegu
8.3.2019 o 17.00 hod. v Inovatehu

Slávnostná akadémia

pri príležitosti 60. výročia vzniku
ZŠ K. Kuffnera
15.3.2019 o 18.00 hod. v Inovatechu

Spomienková slávnosť
Csemadoku

17.3.2019 o 19.00 hod. v Inovatechu

A čo ja, láska? - divadelné
predstavenie
Vstupné: 12,- eur

22.3.2019 o 18.00 hod. v Inovatechu

Koncert Máje Velšicovej a
Miroslava Švába
Vstupné: 9,- eur

24.3.2019 o 16.00 hod.v Inovatechu

Hanička a Murko - detské
predstavenie (známe z TV Joj)

Vstupné: 5,- eur v predpredaji, 6,- eur na
mieste
1.4.2019 o 13.30 hod. v areáli ZŠ K.
Kuffnera

Beh oslobodenia - beh pre
zdravie - 4. ročník
10.4.2019 o 14.30 hod. sprievod od ZŠ
K. Kuffnera k Dudváhu

Vynášanie Moreny
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2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 19.12.2018
Rokovanie 2. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril primátor mesta Ing. Anton Szabó, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že MZ je
uznášaniaschopné.
Interpelácia poslancov:
• Poslanec Ing. Pavol Doval vo svojej
interpelácii uviedol, že Železnice SR
v novom grafikone od 9.12.2018 zrušili
zastavenie ranných zrýchlených vlakov
v Sládkovičove v smere do Bratislavy,
hoci v Bernolákove tieto vlaky naďalej
stoja. Požiadal mesto, aby vyzvalo ŽSR
o zabezpečenie nápravy a obnovenie zastavovania týchto spojov v meste Sládkovičovo.
Poslanci vzali na vedomie:
• Správu o kontrole uznesení mestského
zastupiteľstva, ktorú vykonala hlavná
kontrolórka mesta.
• Správu o výsledku 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 Základnej škole s materskou školou Sándora Petőfiho
s vyučovacím jazykom maďarským,
Fučíkova 425, 925 21 Sládkovičovo
Poslanci schválili:
• Predsedov, podpredsedov a zapisovateľov komisií mestského zastupiteľstva.
• Návrh Dodatku č. 6/2018 k Všeobecne
záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo č. 81/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a školského zariadenia zriadených na území mesta Sládkovičovo.
• Návrh Dodatku č.1/2018 k VZN mesta Sládkovičovo č. 44/2004 o čistení,
údržbe verejných priestranstiev, parkovaní motorových vozidiel a ochrane verejného poriadku na území mesta Sládkovičovo prítomným objasnil primátor
mesta.
• Návrh VZN mesta Sládkovičovo
č.100/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
• Návrh 4. úpravy rozpočtu mesta na
rok 2018 navýšením príjmovej časti
i výdavkovej časti rozpočtu o 44 220
€, pričom bežné výdavky sa zvyšujú o 20 740 € a kapitálové výdavky
o 23 480 €
• Návrh rozpočtu mesta Sládkovičovo
a jeho organizácií na rok 2019
1. Rozpočet Technických služieb
Sládkovičovo na roky 2019-2021
v príjmovej i výdavkovej časti nasle-

dovne:
2019 - 373 190 €
a vzalo na vedomie
na roky:
2020 - 373 190 €
2021 - 373 190 €

ako záväzný
viacročný rozpočet
ako nezáväzný
ako nezáväzný

2. Rozpočet Spojenej školy, Školská
1087, Sládkovičovo na roky 2019-2021
v príjmovej i výdavkovej časti nasledovne:
prenesené kompetencie:
2019 - 560 012 € ako záväzný
a berie na vedomie viacročný rozpočet
na roky:
2020 - 544 510 € ako nezáväzný
2021 - 544 510 € ako nezáväzný
originálne kompetencie
2019 - 1 039 210 € ako záväzný
a berie na vedomie viacročný rozpočet
na roky:
2020 - 1 039 210 € ako nezáväzný
2021 - 1 039 210 € ako nezáväzný
3. Rozpočet Základnej školy s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím a jazykom maďarským na
roky 2019-2021 v príjmovej i výdavkovej časti nasledovne:
prenesené kompetencie:
2019 - 196 370 € ako záväzný
a berie na vedomie viacročný rozpočet
na roky:
2020 - 206 500 € ako nezáväzný
2021 - 217 500 € ako nezáväzný
originálne kompetencie
2019 - 68 000 € ako záväzný
a berie na vedomie viacročný rozpočet
na roky:
2020 - 68 100 € ako nezáväzný
2021 - 68 100 € ako nezáväzný
• Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019
• Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do
rady škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta
• Obstarávanie k Dodatku č. 4/2018
k Územnému plánu mesta Sládkovičovo na doplnenie Obmedzené funkčné
využitie zón XV a, b, c , d a XVI c, d
o funkčné vybavenie „Prechodné bývanie“.
• Dodatok č. 7 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove s účinnosťou
od 1.1.2019.
• Mesačnú odmenu pre Jána Németha za
koordináciu samosprávy mesta na Novom Dvore.
• Dodatok č. 3/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo
č. 72/2010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce – mes-

•

•

•

•

•

ta Sládkovičovo, Zmeny a doplnky č.
3/2018 podľa predloženého návrhu.
Zástupcov mesta do dozornej rady Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s
r.o. so sídlom Fučíkova č. 460/254, 925
21 Sládkovičovo, IČO: 36 232 751.
Zástupcov mesta do dozornej rady
Technické služby Sládkovičovo, spol.
s r.o. so sídlom J. Dalloša, 1189 , 925 21
Sládkovičovo, IČO: 50 852 698.
Zástupcov mesta do dozornej rady Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o. so
sídlom Vincov les 1900, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36 285 226.
Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Termálne kúpalisko Vincov les,
s.r.o. so sídlom Vincov les 1900, 925 21
Sládkovičovo, IČO: 36 285 226 zo dňa
19. 12. 2018.
Úplné znenie stanov spoločnosti Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o. so
sídlom Vincov les 1900, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36 285 226 zo dňa 19.
12. 2018.

Poslanci neschválili:
• Žiadosť o odpredaj pozemku Beate K.
Diskusia:
• Poslankyňa Eva Sudová, poukázala na
nezrovnalosti, ktoré zistila po prekontrolovaní schváleného rozpočtu mesta
vrátane jeho úprav, ktoré sa týkajú rekonštrukcie budovy školy a materskej
školy na Abrahámskej ul., na ktorú
mesto obdržalo finančné prostriedky aj
z maďarskej nadácie vo výške 15 miliónov Ft. Požiadala naskenovať a zverejniť všetky zmluvy a ich dodatky vrátane
výkazu výmer, ktoré sa tejto rekonštrukcie týkajú.
Primátor mesta na diskusný príspevok
p. Sudovej uviedol, že navýšenie finančných prostriedkov na uvedené stavebné práce sú obsiahnuté v úprave rozpočtu mesta a boli predmetom dodatku
k zmluve.
• Poslanec Ing. Pavol Doval sa informoval, či sa plánuje silvestrovský ohňostroj
a program na záver roka.
Zodpovedal primátor, že rád privíta
iniciatívu poslancov, resp., niektorého
športového oddielu na usporiadaní osláv
Nového roka.
• Poslanec Štefan Lauko vyjadril sklamanie nad tým, že na zasadnutí neboli
odsúhlasení aj členovia jednotlivých
odborných komisií a požiadal ostatných
poslancov , aby ich čo najskôr odsúhlasili, aby komisie mohli začať pracovať.
• Ing. Boris Brunner odporučil, aby každý poslanec, resp. politická strana, ktorá
má zastúpenie v mestskom zastupiteľstve navrhol do jednotlivých komisií
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2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 19.12.2018
len jedného člena, aby komisie neboli
príliš veľké. Primátor mesta uviedol, že
dňa 9.1.2019 zvolá konzultáciu poslancov, na ktorej sa prerokujú komisie
a rozpočet mesta na rok 2019.

Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť
na rokovaní mestského zastupiteľstva
a 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

v Sládkovičove ukončil.
Mgr. Katarína Štefunková
prednostka MÚ

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkvičove, 23.1.2019
Rokovanie 3. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril primátor mesta Ing. Anton Szabó, privítal
prítomných a skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Interpelácia poslancov:
• Ing. Štefan Lauko tlmočil požiadavky,
ktoré vzišli zo zasadnutia Rady školy
pri Spojenej škole ohľadom vybudovania parkoviska pred budovou základnej školy, opravy plota za telocvičňou
v areáli školy a zabezpečenia výsadby
zelene v areáli základnej školy.
• JUDr. Alexandra Machanová požiadala
v súvislosti s vybudovaním parkovísk
pred školou vytvoriť bezpečný prechod
pre deti idúce peši do školy.
Primátor mesta zodpovedal, že mesto
bude pokračovať vo výsadbe zelene, na
jeseň bude zrealizovaná náhradná výsadba mestských areálov, medzi ktoré
patrí aj areál školy. Uviedol, že mesto
plánuje vytvoriť cca 15 parkovacích
miest pred spojenou školou.
• Koloman Hrdlica interpeloval, prečo na
webovej stránke mesta doteraz nie sú
zverejnené faktúry za mesiace november a december 2018. Primátor uviedol,
že vznesenú interpeláciu poslanca preverí.
• MVDr. Pavol Bartaloš vo svojej interpelácii navrhol z dôvodu prehľadnosti
a presnosti zaznamenávania hlasovania
poslancov na zasadnutiach mestského
zastupiteľstva zakúpiť a používať na
rokovaniach elektronické hlasovacie zariadenie.
• Eva Sudová interpelovala, že naďalej sú
zverejnené na webe mesta zmluvy bez
príloh, ďalej podala návrh, aby sa uskutočnilo jednodňové školenie poslancov
mestského zastupiteľstva.
Primátor mesta uviedol, že mesto pre
poslancov objednalo odbornú literatúru,
v ktorej sú obsiahnuté základné informácie, a v prípade záujmu poslancov
postačí školenie v rozsahu 3 hodín.
Poslanci vzali na vedomie:
• Správu o kontrole plnenia uznesení z  2.
zasadnutia MZ, ktorú vykonala hlavná
kontrolórka mesta
• Poverenie Ing. Borisa Brunnera zastupovaním primátora mesta

• Viacročný rozpočet na roky: 2020
vo výške 4 160 497 € ako nezáväzný
v príjmovej časti aj vo výdavkovej časti,
na rok 2021 vo výške 4 262 997 € ako
nezáväzný v príjmovej časti a 4 099 900
€ vo výdavkovej časti.
• Správu o výsledku kontroly dodržiavania VZN č.79/2012 o miestnych daniach
– kontrola dane za užívanie verejného
priestranstva
• Správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky mesta Sládkovičovo za rok
2018
Poslanci schválili:
• Rozčlenenie Komisie kultúry a športu
na dve komisie: Komisiu kultúry a Komisiu športu
• Obsadenie jednotlivých komisií
• Rozpočet mesta Sládkovičovo na rok
2019 vo výške 4 551 168 €
• Dodatok č.1 k Smernici na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností podľa zákona č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach
a petíciách podľa zákona č.85/1990 Zb.
o petičnom práve v znení neskorších
zmien a doplnkov v podmienkach mesta
Sládkovičovo.
• Pridelenie bezbariérového bytu Margite
Š.
• Predloženie žiadosti o NFP na SO OPII
na projekt Wifi pre Teba
Primátor mesta informoval prítomných o návrhu nájomnej zmluvy na prenájom prízemia v škole pri pomníku v Sládkovičove pre Základnú školu s materskou
školou Sándora Petőfiho s vyučovacím
jazykom maďarským predloženú mestu

Rímskokatolíckou cirkvou v decembri
2018.
Diskusia:
• Poslankyňa Eva Sudová požiadala o vykonanie kontroly zverejňovania verejných obstarávaní.
• Poslankyňa Mgr. Edita Katonová poukázala na neporiadok v cintoríne počas
víkendových dní a na uzamknuté vedľajšie vstupy do cintorína.
• Poslankyňa JUDr. Alexandra Machanová sa informovala na termín vyhlásenia
výberového konania na obsadenie funkcie konateľa na TK Vincov les, s.r.o.
• Riaditeľka Spojenej školy PaedDr.
Slávka Kramárová vo svojom diskusnom príspevku reagovala na vznesený problém ohľadom výsadby zelene
v areáli školy a vysvetlila problém ohľadom výsadby zelene v škole.
• Občan Róbert Hrdlica položil otázku
ohľadom čistenia odvodňovacích žľabov v meste a poukázal na ekologickú
záťaž v sýpke.
• Na všetky otázky položené v diskusii
zodpovedal Ing. Anton Szabó, primátor
mesta.
Záver:
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť
na rokovaní mestského zastupiteľstva
a 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove ukončil.
Mgr. Katarína Štefunková
prednstka MÚ

Výberové konanie
Mesto Sládkovičovo
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
konateľa spoločnosti Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o.,
so sídlom Vincov les 1900, 925 21 Sládkovičovo.
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do
25.02.2019 do 14.00 hod.
Bližšie informácie sú uverejnené na www.sladkovicovo.sk.
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4. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 30.1.2019
Rokovanie 4. mimoriadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove
otvoril primátor mesta Ing.
Anton Szabó, privítal prítomných a skonštatoval, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Poslanci schválili:
• Predloženie Žiadosti o NFP
na výmenu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách v Sládkovičove
• Pridelenie bytu po Andrei F.
Vincentovi K a Anne K.
• Pridelenie uvoľneného bez-

bariérového bytu po Vincentovi K. a Anne K. Margite Š.
Záver

Utvorenie volebných okrskov
v Sládkovičove
Na základe rozhodnutia
predsedu Národnej rady SR
uverejneného v Zbierke zákonov č. 8/2019 Z.z. o vyhlásení
voľby prezidenta Slovenskej
republiky v meste Sládkovičovo bolo utvorených 5 volebných okrskov a určených 5
volebných miestností nasledovne:
• Okrsok č. 1 – Technologický inkubátor Inovatech
Sládkovičovo, ul. Fučíkova č. 460 pre voličov s trvalým pobytom v uliciach:
Družstevná, Fučíkova /
celá ulica/, Galantská, Jesenského, Seredská, SNP,
Veľkoúľanská, Z. Kodálya,
Železničná.
Do tohto okrsku boli zaradení i občania, ktorým boli
zrušené trvalé pobyty.
• Okrsok č. 2 - Školská jedáleň pri ZŠ, ul. Školská č.
1087 pre voličov s trvalým
pobytom v uliciach:
Devátova, J. Dalloša, Košútska, Mlynská a Školská
• Okrsok č. 3 – Vysoká škola
Danubius, ul. Richterova
1171 pre voličov s trvalým
pobytom v uliciach:
Budovateľská, F. Kazinczyho, Janka Kráľa, Kapitána

Nálepku, Krátka, Lipová,
Mierová, Muškátová, Poľná,
Richterova, Záhradnícka.
• Okrsok č. 4 - Materská
škola s vyuč. jazykom maďarským, ul. Abrahámska
č. 385 pre voličov s trvalým
pobytom v uliciach:
Abrahámska, Cintorínska,
Cukrovar, Cukrovarská, Dánoš, Hviezdoslavova, Pionierska, Sigetská, Zátišie.
• Okrsok č. 5 – Zasadačka
SEMA HŠ Nový Dvor č.
1862 pre voličov s trvalým
pobytom na Novom Dvore
Upozorňujeme, že niektoré
ulice oproti minulým voľbám
boli priradené do iných volebných okrskov z dôvodu priblíženia voličov k volebným
miestnostiam, a preto vás prosíme, aby ste si pozorne pozreli oznámenie o čase a mieste
konania volieb prezidenta SR,
ktoré boli doručené do každej
domácnosti do 19. februára
2019.
Ak
vaša
domácnosť
z akýchkoľvek príčin neobdržala oznámenie o čase a mieste
konania voľby prezidenta SR,
prosím oznámte to osobne na
MÚ č. dv.10, emailom na mailovú adresu : edita.kyselova@
sladkovicovo.sk alebo telefonicky na č. tel. 0317842490
a uvedené oznámenie vám doručíme.
Edita Kyselová

Mgr. Katarína Štefunková
prednostka MÚ

Primátor mesta Ing. Anton
Szabó poďakoval všetkým
prítomným za ich účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva a 4. mimoriadne zasadnu-

Voľby prezidenta SR
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00
do 22:00 h. Ak v prvom kole
volieb ani jeden z kandidátov
na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú
väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb
konať v sobotu 30. 03. 2019 od
7:00 do 22:00 h.

tie Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove ukončil.

Výzva
Mesto Sládkovičovo
VYZ Ý VA
všetky povinné osoby,
ktoré si nesplnili oznamovaciu povinnosť
vyplývajúcu
zo Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Sládkovičovo č. 83/2013
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení
dodatkov č. 1/2015, 2/2015, 3/2016
a Zákona č. 582/2004 Z.z.,
aby si svoju oznamovaciu povinnosť
vrátane zmien splnili.
Informácie na tel. č. 031/784 27 12
E-mail: adriana.skukalekova@sladkovicovo.sk
Všeobecne záväzné nariadenie je uverejnené na
webovom sídle mesta Sládkovičovo
www.sladkovicovo.sk
Povinnými osobami sú:
• FO s trvalým alebo prechodným pobytom,
• vlastníci nehnuteľností,
• prenajímatelia nehnuteľností,
• podnikatelia FO a PO,
• a ďalšie osoby uvedené vo
VZN, ktoré produkujú odpad na území mesta Sládkovičovo (cudzinci a ďalšie
osoby s prechodným alebo
trvalým pobytom, osoby
oprávnené užívať byt, dom,
nebytový priestor, pozemnú
stavbu alebo jej časť, objekt,
ktorý nie je stavbou, záhra-

du, vinicu, trávnatý porast,
pozemok v zastavanom území mesta...).
Zníženie poplatku je možné si uplatniť písomne podľa §
6 VZN č. 83/2013.
Poučenie: Za nesplnenie oznamovacej povinnosti v ustanovenej lehote uloží
správca dane podľa § 155 ods.
1 písm. d) daňového poriadku pokutu najviac do výšky
vyrubeného poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do
3 000 eur.
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Zo života ZŠ s MŠ K. Kuffnera
Mesiac december je v našej škole každoročne veľmi
pestrý. Začali sme ho Týždňom dobrých skutkov, počas ktorého žiaci 7. ročníka
zorganizovali Burzu hračiek.
Výťažok poputoval na účet
občianskeho združenia Usmiate slniečka v MŠ, čím naši žiaci podporili svojich mladších
spolužiakov. Štvrtáci v rámci
tohto týždňa navštívili a spestrili deň seniorom v centre Antonius, kde spoločne vyrábali
vianočné ozdoby. Ozdoby zostali seniorom na výzdobu vianočného stromčeka. Aj tretiaci
urobili dobrý skutok, keď detičkám do Špecializovaného
zariadenia pre deti s poruchou
autistického spektra Na trati
vyzbierali a venovali hračky
aj rôzne pomôcky.

nizátor. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa zúčastnili a vytvorili
krásne pozdravy.
6. decembra navštívili našu
školu Mikuláš, čerti a anjeli. Týchto úloh sa výborne
zhostili žiaci deviateho ročníka, ktorí svojim spolužiakom
rozdávali sladkú odmenu od
Združenia rodičov. Tento deň
sa konala aj Burza stredných
škôl pre žiakov 8. - 9. ročníka
a ich rodičov. Pozvanie prijali SOŠ technická Galanta,
SOŠ obchodu a služieb Galanta, SOŠ dopravná Trnava,
Stredná zdravotnícka škola
Trnava, Obchodná akadémia
Sereď, SOŠ automobilová Senec, SOŠ chovu koní a služieb
Šaľa, Gymnázium Galanta,
Gymnázium Sereď, SOŠ Sládkovičovo, SOŠ Bernoláko-

Deti z nášho ŠKD sa tiež
zapojili do pekného projektu,
cieľom ktorého bolo napísať
vianočný pozdrav seniorom
žijúcim v domovoch a dopriať týmto starkým pocit, že
na nich niekto myslí. V rámci
vianočných tvorivých dielní
vyrobili naše deti viac ako 40
pohľadníc pre seniorov v Sečovciach a v domove seniorov
v Tepličke nad Váhom, ktorých adresy nám poslal orga-

vo, SPŠ Exnárova Bratislava
a Úrad práce Galanta, ktorý
bude ponúkať poradenstvo
predovšetkým pre rodičov.
Žiaci a rodičia získali užitočné informácie o ďalšom štúdiu
a všetci sme prežili príjemné
dopoludnie na našej škole.
Cesta slovanskou históriou - Šermiarsko-divadelná
kumpánia Via Historica ponúkla našim žiakom štylizovanú, vtipnú a zároveň poučnú
hodinu dejepisu so zameraním
na slovenské dejiny. Žiaci mali
možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných
divadelných scénkach, zážitkovou formou sa dozvedeli
historické fakty a boli interaktívne zapájaní do programu.
Predvianočnú atmosféru
nám svojim talentom spríjemnili žiaci a pedagógovia ZUŠ
pri Spojenej škole, ktorí si pre

našich žiakov pripravili milý
vianočný koncert. Žiaci prvého stupňa si zas nacvičili pekný program pre zamestnancov
Bekaert Slovakia s.r.o. a pre
seniorov v centre Antonius. Aj
tento rok sme sa zúčastnili na
Vianočných trhoch organizovaných mestom Sládkovičovo,
kde sme ponúkali vianočné

raz sa všetci tešíme na ďalšie
stretnutia.
Stalo sa už tradíciou, že
nový rok začíname lyžiarskym
výcvikom našich siedmakov
v Penzióne Gajúz v malebnej dedinke Oščadnica. Tento
rok bola „Perinbabka“ štedrá,
preto lyžiarsky kurz prebiehal podľa plánu a splnil svoj

dekorácie našich detičiek, pani
učiteliek a šikovných rodičov.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým za podporu
školy. Predvianočné obdobie
sme ukončili milým posedením zamestnancov všetkých
zložiek Spojenej školy Sládkovičovo s bývalými zamestnancami, ktoré sa opäť nieslo
v duchu veselých spomienok
a vrúcnych rozhovorov. Už te-

cieľ. Všetci účastníci kurzu sa
zodpovedne učili alebo zdokonaľovali v lyžovaní. Voľný
čas venovali rôznym aktivitám
utužujúcich kolektív, ako aj
prechádzkam po okolí. Týždeň prešiel veľmi rýchlo, ale
všetkým ostalo veľa pekných
spomienok.
Vedenie školy
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ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s VJM
Hlásime sa...
Žiaci a pedagógovia ZŠ
s MŠ S. Petőfiho majú za sebou opäť rušné obdobie.
4. decembra sme spoločne so žiakmi a pedagógmi ZŠ
s MŠ Dávida Mészárosa vo
Veľkej Mači zavítali do Viedne, aby nás opäť očarila pravá vianočná atmosféra tohto
mesta. Boli sme účastníkmi
netradičnej hodiny nemčiny,
dejepisu a hudobnej výchovy,
pretože naša prvá cesta smerovala do viedenskej Opery.

Po Opere naša cesta viedla do
Hofburgu a do Stefans domu.
Následne sme prešli na námestie pred radnicou, kde nás
„pohltil“ vianočný ruch. Oviali nás úžasné vône, očarili nás
farebné vianočné ozdoby. Večer síce unavení, ale s novými
priateľmi, plní zážitkov a nových poznatkov sme sa vrátili
domov.
6. decembra zavítal do školy aj škôlky Mikuláš. Vďaka
Združeniu rodičov pri ZŠ SP
dostalo každé dieťa mikulášsky balík.

Náš sprievodca nás oboznámil
s históriou Opery, jej tradíciami, súčasnosťou, zaujímavosťami, zvykmi a zákulisnými
tajomstvami. Informácie sme
dostali po nemecky, čím sme si
prehĺbili svoje vedomosti z nemeckého jazyka. Čomu sme
nerozumeli, nám naša pani riaditeľka, Mgr. Mária Halásová
preložila. Nakukli sme do zákulisia, z hľadiska sme si pozreli prípravu na predstavenie.

12. a 13. decembra pod
vedením pani učiteliek si žiaci usilovne pripravovali svoje
dekorácie na vianočné trhy.
14. decembra na vianočných trhoch sa mnohí zastavili
pri našom stánku, aby si zakúpili ozdoby vyrobené našimi
žiakmi a ich rodičmi. Aj touto
cestou ďakujeme za podporu
rodinám i priateľom školy. Po
trhoch nasledoval program,
v ktorom vystúpili žiaci prvé-

ho stupňa s tancom soba Rudolfa a žiaci druhého stupňa
– Linda Kuki, Laura Szilágyi
a Michael Román zaspievali prítomnému obecenstvu tri
piesne, z ktorých poslednú si
mohlo obecenstvo vypočuť
v troch jazykoch.
17. decembra pozvali naši
škôlkari svojich rodičov do
tanečného domu. Nálada bola
veselá a po vianočných pesničkách a básňach čakalo rodičov
malé pohostenie.
21. decembra bolo v škole
tradičné vianočné posedenie.

Pozreli a vyskúšali sme ich
výzbroj resp. ochranný odev.
Opäť sme bohatší o ďalšie poznatky.
18. januára boli žiaci opäť
účastníkmi netradičnej vyučovacej hodiny, tentokrát bola
hodina venovaná vede, pretože sme si vyskúšali zaujímavé
chemické pokusy.
26. januára sa uskutočnil
Ples rodičov a priateľov školy,
na ktorých čakali vynikajúce
jedlá, dobrá nálada a hudba
a samozrejme množstvo cien v
tombole.

V triedach bola vianočná výzdoba, stoly boli plné dobrôt,
pri ktorých sme sa dobre zabavili i zahrali.
15. januára sa vďaka predstaviteľom Ženijného práporu
v Seredi mohli žiaci 8. a 9. ročníka zúčastniť netradičnej vyučovacej hodiny. Žiaci sa oboznámili so štruktúrou bezpečnostného systému Slovenska,
predstavitelia Síl špeciálneho
určenia sa zas podelili s nimi
o skúsenosti a porozprávali
im o tom, ako prebieha výcvik
pred nasadením v Iraku, Iráne.

28. januára boli žiaci 6., 7.,
8. a 9. ročníka na divadelnom
predstavení v Dunajskej Strede. Hru Cisárove nové šaty si
pozreli v inej, než klasickej
verzii. Deťom sa hra páčila,
pretože boli aktívnymi účastníkmi predstavenia.
V tento deň sa konala i polročná klasifikačná konferencia.
31. januára si žiaci prevzali
odmenu za polročnú tvrdú prácu, teda vysvedčenie.
Mgr. Katalin Balogh
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Ples rodičov ZŠ S. Petőfiho s VJM
Združenie rodičov pri Základnej škole Sándora Petőfiho s materskou školou s vjm
i v tohoročnom fašiangovom
období zorganizoval Ples rodičov, ktorý má už dlhoročnú
tradíciu. 26. januára sa v hojnom počte zišli hostia plesu
v jedálni Vysokej školy Danubius. Teší nás, že aj tento
rok považovalo za dôležité
zúčastniť sa tohto plesu toľko

ľudí, aby sa nielen dobre zabavili, ale i podporili našu školu. Takéto podujatie nie je len
o zábave, ale jeho prvotným
cieľom je podpora školy, veď
každý jeden cent sa použije
na výchovu našich detí. Ples
otvoril program detí, v ktorom
odzneli známe šlágre a prítomní si mohli pozrieť i hip-hopový tanec. Po príhovore Silvie
Michalekovej, predsedníčky

združenia rodičov a Márie Halásovej, riaditeľky školy nasledovala zábava pod taktovkou
hudobnej skupiny Nostalgia
až do skorých ranných hodín.
Samozrejme nechýbala ani
tombola, ktorá bola tento rok
mimoriadne bohatá. V tomto
roku sme zozbierali ešte viac
cien, ako vlani. Touto cestou
ďakujeme každému, kto po-

mohol pri prípravách a počas
plesu! Zvlášť ďakujeme za
množstvo cien do tomboly!
Ďakujeme rodičom, priateľom školy a Hotelu Tevel, že
prispeli k úspechu plesu. Tešíme sa na vás opäť o rok dňa 1.
februára 2020!
Mgr. Silvia Michaleková
predsedníčka ZR

Výročná členská schôdza Csemadoku
Dňa 19. januára 2019 sa
konala výročná členská schôdza MO Csemadoku v Sládkovičove. Prítomných členov
privítal Jozef Major a oboznámil ich s programom schôdze.
O činnosti organizácie informoval Rudolf Krommer, zapisovateľ MO a správu o hospodárení predniesla pokladníčka
Iveta Víghová. Alexander
Vígh informoval prítomných
o práci citarového súboru a Attila Srejner o práci divadelného súboru Hahota a o činnosti
Skupiny mladých /nielen Csemadokárov. V diskusii vystúpil
Anton Szabó, primátor mesta

a Rudol Mézes tajomník Oblastného výboru Csemadoku
v Galante. Predsedom MO zostáva naďalej Alexander Vígh.
Po výročnej schôdzi nasledoval kultúrny program, v ktorom si mohli prítomní členovia
vypočuť básne v podaní Dóry
Mayer a Lary Varga. Viliam
Dumann zahral na akordeóne
známe operetné melódie a na
záver vystúpil i detský citarový súbor Diócska. Po kultúrnom programe nasledovala už
iba priateľská beseda pri občerstvení.
Mária Szabóová

Novoročný operetný a muzikálový
galaprogram
Skupina mladých/nielen
Csemadokárov začala rok
2019 novoročným galaprogramom. Na naše potešenie sa 1.
februára veľká sála Inovatechu
zaplnila do posledného miesta.
Tento rok k nám zavítali umelci divadla Madách Színház –
Andrea Mahó, Attila Csengeri,
Zoltán Miller a Attila Serbán.
V programe, ktorý trval viac
než hodinu a pol, odzneli nielen obľúbené operetné
melódie, ale i piesne zo svetoznámych muzikálov. Úžasné

hlasy vystupujúcich umelcov
natoľko očarili obecenstvo, že
na konci programu nasledoval dlhotrvajúci potlesk v stoji. Touto cestou ďakujeme za
dôveru a za to, že ste stálymi
návštevníkmi našich podujatí.
Tešíme sa na vás opäť na jar,
keď k nám zavíta divadlo, ktoré ešte v Sládkovičove nevystupovalo.
V mene Skupiny mladých/
nielen Csemadokárov
Attila Srejner
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Trojkráľový koncert

V nedeľu 6.1.2018 sa
v Antonius senior centre Sládkovičovo uskutočnil slávnostný, v poradí už šiesty
Trojkráľový koncert. Bolo
nám cťou privítať v našom
zariadení profesionálnych aj
amatérskych umelcov, deti
účinkujúcich umelcov spolu

s dievčatami našej bývalej zamestnankyne nebohej Zuzky
Džubinovej. Klienti, rodinní
príslušníci, návštevy aj zamestnanci si vypočuli pásmo
kolied prednesené deťmi, hru
Eliáša Kajana na klavíri, hru
Martiny Kajanovej na flaute,

spev Karola Nitrana. K sviatočnej atmosfére prispel aj
fagotista Slovenskej filharmónie Peter Kajan a huslista – koncertný majster Opery
SND Milan Vonderka. Vďaka
patrí aj Ekumenickému speváckemu zboru pod vedením
Martiny Kajanovej. Sviatočným slovom sa prihovorili
ThDr. Andrea Lukačovská,
farárka Evanjelického cirkevného zboru v Sládkovičove
a Mgr. Václav Ďurčo, farár
Rímsko- katolíckej farnosti v
Sládkovičove. Aj touto cestou
chceme vyjadriť poďakovanie
všetkým, ktorí nám pripravili
krásny vstup do nového roka.
Naše zariadenie je otvorené pre všetkých a veľmi si
vážime, keď nás poctíte návštevou. Klienti sociálneho
zariadenia sa už teraz tešia
na ďalšie krásne akcie v roku
2019 a my si prajeme aby, si
ich užili v zdraví .
Ing. Milena Poláková
Antonius senior centrum
Sládkovičovo

Koncert The Chamber Choir
Mladí ľudia, krásne hlasy a ochotné srdcia, to všetko
nájdeme v medzinárodnom
a multižánrovom speváckom
zbore The Chamber Choir,
ktorý nám 15. decembra pod
vedením talentovanej dirigentky Moniky Lukáčovej zaspieval známe slovenské a medzinárodné vianočné piesne a koledy v kostole Nanebovzatia P.
Márie v Sládkovičove.
Okrem
profesionálneho
a umeleckého zážitku, ktorý
si prítomní mohli vychutnať,

štúdia v odbore dirigovanie
zboru na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
Zbor tvoria mladí ľudia rôznych študijných a pracovných
zameraní, ktorých spája láska
k zborovému umeniu. Členovia zboru sa menia, no počet
spevákov zostáva približne
rovnaký – okolo 15 ľudí.
The Chamber Choir spolupracuje tiež s profesionálnymi
hudobníkmi a spevákmi z konzervatórií a VŠMU, s ktorými
koncertuje po celom Sloven-

mali aj možnosť si pozrieť
projektový dokument o OZ
Nepočujúce dieťa a tak sa pripojiť k dobrej veci, pretože
cieľom tohto vianočného koncertu bolo darovať výťažok
z koncertu občianskemu združeniu Nepočujúce dieťa na ich
„Sprievodcu pre rodičov“ nepočujúcich detí. Ďakujeme.
Spevácky zbor The Chamber Choir vznikol koncom
februára roku 2015 z iniciatívy Moniky Lukáčovej,
absolventky
bakalárskeho

sku so svojím žánrovo rozmanitým repertoárom (sakrálna
hudba, vianočné piesne a koledy, filmová a muzikálová
hudba, ľudové piesne v úprave
pre zbor, gospel a spirituály...).
Od svojho vzniku má za sebou
desiatky úspešných koncertov,
niektoré aj s medzinárodnou
účasťou, a pomaly sa dostáva
do povedomia ľudí.
Františka Babaríkova
a Monika Lukáčová
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Koncert skupiny Voising
Výnimočný koncert a´cappelly Voising si vychutnali
všetci, čo prišli 8. decembra
do Inovatechu. Členovia tejto

multižánrovej vokálnej skupiny predviedli svoj talent v
plnej paráde. 8 rozmanitých
hlasov vytváralo pri každej

piesni dokonalý súzvuk tónov.
Svetové hity v podaní tejto výnimočnej skupiny zanechali
u divákov hodnotný kultúrny

zážitok. Ďakujeme.
Zuzana Červenková

Memoriál Emila Dovalovszkého

Posledná sobota v roku
patrila v Sládkovičove tradičnému stolnotenisovému turnaju - Memoriálu Emila Dovalovszkého, ktorý každoročne organizuje Bohuš Németh,
predseda
stolnotenisového
oddielu Slavoj Sládkovičovo. Turnaja sa zúčastnilo 50
súťažiacich - registrovaných
aj neregistrovaných hráčov,
aby si navzájom zmerali sily
a strávili spolu čas v príjemnej
športovej i veselej atmosfére.
V úvode turnaja Bohuš Németh privítal primátora mesta Antona Szabóa, poslancov
MZ Kolomana Hrdlicu a Pavla
Bartaloša, stáleho hosťa Attilu
Takácsa i súťažiacich a odovzdal slovo primátorovi nášho
mesta, ktorý v slávnostnom
príhovore vyjadril spokojnosť
s hojnou účasťou súťažiacich
a zaželal im veľa zdaru pri

stolnotenisovom turnaji. Napínavý celodenný turnaj, kde
si okrem profesionálov zmerali sily aj deti, ženy a muži v
zmiešaných skupinách, skončil s nasledovným výsledkom:
V dvojhre registrovaných hráčov:
1. Branislav Gašparík
2. Karol Barinka
3. Dominik Gál
V dvojhre neregistrovaných
hráčov:
1. Gabriel Nagy
2. Lucia Šajgalíková
3. Viliam Ruman
V štvorhre:
1. Juraj Gál - Jaroslav Turcár
2. Branislav Vavro - Marián
Dudáš
3. Dominik Gál - Roman
Sabler

Veľké poďakovanie patrí
sponzorom turnaja: Antonovi
Szabóovi, Attilovi Takácsovi, Bohuslavovi Némethovi,
Františkovi Rumanovi, Petrovi Valovi, Viliamovi Rumanovi, Romanovi Matejdesovi,

Martinovi Kovalíkovi, firme
Tripsy a Petrovi Horváthovi.
Zuzana Červenková
a Bohuš Németh,
predseda stolnotenisového
oddielu
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Mestská štatistika za rok 2018
Počet narodených detí:
Dievčat: 29
Chlapcov: 29
Spolu: 58

Počet sobášov v meste:
Občianskou formou: 12
Cirkevnou formou: 10
Spolu: 22

Počet úmrtí:
Mužov: 34
Žien: 37
Spolu: 71

V porovnaní s predošlým rokom sa
počet narodených detí zvýšil o 5 detí.
Najviac detí sa narodilo v mesiaci: marec
a september.
Medzi najobľúbenejšie mená v roku
2018, ktoré rodičia dávali svojim deťom
patrili z dievčenských mien – Sofia, Nina
a z chlapčenských mien to bol - Peter
a Matej.

V sledovanom roku bolo v meste
uskutočnených o 9 sobášov menej ako
v predchádzajúcom období. Okrem sobášov, ktoré sa konali v našom meste,
bolo uskutočnených ešte 7 sobášov našich občanov mimo nášho mesta, aj počet týchto sobášov sa znížil na polovicu.
V roku 2018 bolo rozvedených 12
manželstiev našich občanov, čo je o 2 rozvody viac ako v predchádzajúcom roku.

Počet úmrtí našich občanov bol o 8
viac ako v predchádzajúcom roku. V roku
2018 zomrelo viac žien. Najviac našich
občanov zomrelo v mesiaci marec. Celkový počet obyvateľov k 31.12.2018 je
5417, čo je o 57 menej v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Úbytok obyvateľstva
pretrváva už niekoľko rokov.
					
Edita Kyselová, matrikárka

Počet obyvateľov v roku 2018:			
Mužov		
Žien
Spolu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------prihlásených k pobytu				
35		
39		
74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------narodených					
29		
29		
58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------odhlásených					
-57		
-61
-118
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zosnulých					
-34		
-37
-71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stav v porovnaní s rokom 2017			
-27		
-30		
-57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkom k 31.12.2018				
2594		
2823		
5417

Vianočné trhy
Vôňa pečenej klobásy, cigánskej, vianočného punču
a mnohé ďalšie dobroty prilákali v piatok 14. decembra
pred Inovatech všetkých, ktorí si chceli vychutnať predvianočnú atmosféru na vianočných trhoch. Nechýbali
ani stánky Základnej školy
K. Kuffnera, Základnej školy
S. Petőfiho s VJM a Spojenej
špeciálnej a praktickej školy,
v ktorých si mohli návštev-

níci zakúpiť nimi vyrobené
vianočné dekorácie, a tým
podporiť jednotlivé školy.
Žiaci sládkovičovských
škôl si pod vedením svojich
pedagógov pripravili bohatý
vianočný program, ktorým
spríjemnili prítomným chvíle
strávené na vianočných trhoch. V sprievodnom programe návštevníkom zatancovali aj deti z DC Hrajkovo pod
vedením Niki Farkašovej.

V podaní spevokolu Klubu
seniorov a neskôr Ekumenického speváckeho zboru
zazneli nádherné vianočné
piesne, ktoré navodili prítomným vianočnú atmosféru. Účinkujúcim patrí veľká
vďaka za spríjemnenie tohto
predvianočného večera.
Zuzana Červenková
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Spoločenská kronika k 31.1.2019
Navždy nás opustili
Janka Mészárosová /38/ 13.12.2018,
Mária Patzeltová //63/ 16.12.2018,
Michal Hanik //61/ 19.12.2018,
Alžbeta Magyaricsová /89/ 1.1.2019,
Hana Čanová /71/
- 5.1.2019,
Oto Dumann /85/
- 6.1.2019,
Ing. Kamil Kapucza /53/ 18.01.2019,

Viktória Tengeriová /94/ 25.01.2019,
Anna Gaveldová /92/ 26.1.2019,
Zuzana Stolárová /65/ 27.1.2019
Bývalí občania:
Aladár Lancz /67/ 23.01.2019,
Jozef Piši /43/
- 26.01.2019,
Emil Szabó /73/
- 25.01.2019

Spomíname
Odišla si bez rozlúčky, čo nikto nečakal.
Už len kytičku ti na hrob môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať a s láskou spomínať.
Dňa 13. decembra 2018 zaspala večným
spánkom naša
Janka Mészarosová vo veku 38 rokov.
V našich srdciach budeš stále žiť.
Tvoji rodičia, súrodenci a babka.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym,
ktorí ju prišli odprevadiť na poslednej ceste,
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Človek odchádza, ale všetko krásne,
čo nám dal, ostáva v nás.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, známym, ktorí dňa 4. januára 2019
odprevadili na poslednej ceste našu drahú
mamičku, babku
Alžbetu Magyaricsovú, rod. Buchlíkovú.
Ďakujeme za kvetinové dary, vence a slová
útechy, ktorými ste sa snažili mierniť našu
bolesť.
Smútiaca rodina

Zostali spomienky a odkaz jediný,
tak veľmi chýbaš v kruhu rodiny.
So zármutkom v srdci spomíname na
nášho milovaného
Vojtecha Méhesa, ktorý nás opustil pred
5. rokmi dňa 20. marca 2014.
Manželka s rodinou

S hlbokým zármutkom v srdci spomíname
na milovanú
Prisku Rostásovú, ktorá nás navždy
opustila 21. marca 2009. Prosíme, kto ste
ju poznali, venujte jej tichú spomienku pri
desiatom výročí jej úmrtia.
Sestra s rodinou

Uzávierka budúceho čísla je 31.3.2019. 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 1339-9330, EV 3995/10, vydáva mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329,
925 21 Sládkovičovo, IČO: 00306177, dátum vydania č. 1/2019: 20.2.2019
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
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Közösségi krónika 2019. 1. 31-ig
Elhunytak
Janka Mészárosová /38/ 2018.12.13.,
Mária Patzeltová /63/ 2018.12.16.,
Michal Hanik /61/ 2018.12.19.,
Magyarics Erzsébet /89/ 2019.1.1.,
Hana Čanová /71/2019.1.5.,
Dumann Ottó /85/ 2019.1.6.,
Ing. Kapucza Kamil /53/ 2019.01.18.,

Tengeri Viktória /94/ 2019.01.25.,
Anna Gaveldová /92/ 2019.01.26.,
Zuzana Stolárová /65/ 2019.01.27.
Volt lakosaink:
Aladár Lancz /67/ 2019.01.23.,
Jozef Piši /43/ 2019.01.26.,
Szabó Emil /73/ 2019.01.25.

Megemlékezések
Lám ennyi az élet, gondoltad-e?
Egy pillanat és mindennek vége.
Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe.
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom.
Szerető szívekben örök gyász és fájdalom.
2018. december 13-án, 38 éves korában az
öröklétre szunnyadt szerettünk
Janka Mészárosová. Szívünkben örökké
élni fogsz. Szüleid, testvéreid és nagymamád.
Köszönjük minden rokonnak és ismerősnek,
akik elkísérték őt utolsó útján, köszönjük
részvétüket és virágadományaikat.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt.
Elmentél, de gondolatban örökké velünk
maradsz.
Köszönjük minden kedves rokonnak,
barátnak, szomszédnak, ismerősnek, aki
2019. 1. 4-én elkísérte utolsó útjára drága
édesanyánkat, nagymamánkat
Magyarics szül. Buchlík Erzsébetet.
Köszönet a sok virágért, koszorúért,
valamint a mély együttérzés szavaiért, mellyel
enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.
A gyászoló család.
Tudjuk, hogy senkit sem hozhat vissza
a gyertyafény,
De az emlékezet, a szív megőrzi azt, akiért
a gyertya ég.
Fájó szívvel emlékezünk
a 2014. március 20-án elhunyt szerettünkre,
Méhes Bélára, halálának 5. évfordulóján.
Felesége és családja

Mély fájdalommal szívünkben emlékezünk
drága szerettünkre, Rostás Piroskára,
aki 2009. március 21-én hagyott itt
minket örökre. Aki ismerte, kérjük, szenteljen
emlékének egy néma pillanatot halálának
tizedik évfordulóján.
Testvére családjával

A következő lapzárta 2019.3.31-én lesz. Írásaikat és hirdetéseiket a zuzana.cervenkova@sladkovicovo.sk e-mail címre
várjuk, vagy az Inovaechben adhatók le. Elérhetőség: 0901 704 410
Tájékoztató lap, megjelenik kéthavonta, ISSN 1339-9349, EV 3995/10, kiadja Diószeg Városa, Fučík u. 329, 925 21
Diószeg, a kiadó azonositószáma (IČO) 00306177, a 1/2019 sz. kiadásának dátuma: 2019. 2. 20.
Szerkesztőbizottság: elnök - Ing. Szabó Antal, polgármester, tagok – Ing. Zuzana Červenková, Szabó Mária, Mgr. Gabriela
Dórová, Mgr. Balogh Katalin, Arpád Dömötör, Mgr. Zuzana Kovácsová.
Cím: Život v Sládkovičove - Diószegi Élet, Mestský úrad - Városi Hivatal, Fučík 329, 925 21 Sládkovičovo, tel. 031/784 27
12, e-mail: zuzana.cervenkova@sladkovicovo.sk, bejegyezve: OÚ Galanta 7/1992
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat - a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül szerkesztett formában közölje. A levelezők írásai nem kell, hogy tükrözzék a szerkesztőség véleményét.
Nyomda: danish.sk
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A 2018-as év városi statisztikája
Újszülöttek száma:
lány: 29
fiú: 29
összesen: 58
Az előző évhez viszonyítva az újszülöttek száma 5-tel több. A legtöbb
gyermek márciusban és szeptemberben
született.
2018-ban a szülők által adott legkedveltebb lánynevek a Sofia és a Nina, a fiúnevek közül a Peter és a Matej voltak.

A városban kötött házasságok száma:
polgári esküvő: 12
egyházi esküvő: 10
összesen: 22
Az adott évben a városban 9 házasságkötéssel volt kevesebb, mint az előző
időszakban.
A városunkban megtartott esküvőkön
kívül 7 alkalommal kötöttek házasságot városunk lakosai más településen,
ezen házasságkötések száma is a felével
csökkent. 2018-ban 12 házasság bomlott
föl, ami 2-vel több, mint az előző évben.

Elhalálozások száma:
férfiak: 34
nők: 37
összesen: 71
Az elhalálozások száma 8-cal volt
több, mint az előző évben. 2018-ban több
nő hunyt el. A legtöbb lakosunk márciusban hunyt el.
A város lakóinak száma 2018.12. 31én 5 417 volt, ami 57-tel kevesebb az előző
évhez viszonyítva. A lakosság számának
csökkenése már évek óta tartó folyamat.
Kysela Edit, anyakönyvvezető

A lakosság száma 2018-ban 			
férfiak 		
nők
összesen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bejelentkezés állandó lakóhelyre 			
35		
39		
74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------újszülöttek száma
			
29		
29		
58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kijelentkezések száma 				
-57		
-61
-118
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------elhunytak száma 				
-34		
-37
-71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A 2018-as évhez viszonyítva:			
-27		
-30		
-57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A lakosság száma 2018. 12. 31-én			
2594		
2823		
5417

Álláspályázat
Diószeg Városa
pályázatot hirdet
a Vince-erdei Termálfürdő Kft.,
székhely Vince-erdő 1900,
925 21 Sládkovičovo – Diószeg, ügyvezetői munkakörének
betöltésére.
A jelentkezési kérelem és a
pályázat részeként benyújtandó
iratok beadási határideje
2019. 02. 25-e, 14.00 óra.
Bővebb információk a www.sladkovicovo.sk honlapon.

Karácsonyi vásár
A sült kolbász, cigánypecsenye, karácsonyi puncs és egyéb finomságok illata
december 14-én, pénteken, az Inovatech
elé csábította mindazokat, akik élvezni
szerették volna a karácsonyi vásári hangulatot. Nem hiányoztak a Kuffner Károly
AI, a Petőfi S. MTNy AI és az Összevont
Speciális és Gyakorló Iskola sátrai sem,
ahol a látogatók megvásárolhatták az
iskolák által készített karácsonyi dekorációkat, és ezáltal támogatták az egyes
iskolákat. A diószegi iskolák tanulói tanítóik vezetése alatt gazdag kultúrműsort

készítettek, mellyel kellemesebbé tették
a vásárban töltött perceket. A műsorban
felléptek még a Hrajkovo GyK gyermekei
is Niki Farkašová vezetésével. A Szenior
Klub énekkara és később az ökumenikus
énekkar előadásában gyönyörű karácsonyi
dalok hangzottak el, melyek igazi karácsonyi hangulatot varázsoltak a térre. A fellépőknek egy nagy köszönet jár azért, hogy
kellemesebbé tették ezt az adventi estét.
Zuzana Červenková
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A Voising együttes koncertje
Páratlan zenei élményben
volt része mindazoknak, akik
2018. december 8-án eljöttek
a Voising énekegyüttes hangversenyére az Inovatechbe.

Az énekegyüttes tagjai a zenei
műfajok széles skáláját vonultatták fel ezen az estén is.
A nyolc tehetséges, különböző
hangszínnel rendelkező énekes

minden egyes dalban a hangok
tökéletes összhangját alkotta
meg. E kivételes együttes előadásában felhangzó világslágerek különleges kulturális él-

ményt nyújtottak a nézőknek.
Köszönjük.
Zuzana Červenková

Emil Dovalovszkí Emléktorna

Az év utolsó szombatja
Diószegen már hagyományosan az asztaliteniszé – az Emil
Dovalovszkí
Emléktornáé,
melyet minden évben Bohuš
Németh, a Slavoj Sládkovičovo Asztalitenisz Szakosztályának elnöke szervez. A tornán 50 versenyző vett részt
– bejegyzett és nem bejegyzett játékos, hogy összemérje
erejét, illetve egy kellemes
sportolással eltöltött, vidám
hangulatú találkozón vegyen
részt. A bevezetőben Bohuš
Németh köszöntötte városunk
polgármesterét, Szabó Antalt,
a városi képviselő-testület képviselőit, Koloman Hrdlicát és
Pavol Bartalošt, Takács Attilát, aki állandó vendége a rendezvénynek, és a versenyzőket
is, majd átadta a szót a város
polgármesterének, aki ünnepi beszédében elégedettségét

fejezte ki a versenyzők nagy
létszámával kapcsolatban, és
mindenkinek sikeres versenyzést kívánt. Az egész napos
torna, melyen a profi játékosokon kívül a gyerekek, nők
és férfiak vegyes csoportokban
mérték össze erejüket a következő eredménnyel zárult:
Páros - bejegyzett játékosok:
1. Branislav Gašparík
2. Karol Barinka
3. Dominik Gál
Páros – nem bejegyzett játékosok:
1. Gabriel Nagy
2. Lucia Šajgalíková
3. Viliam Ruman
Négyes:
1. Juraj Gál - Jaroslav Turcár
2. Branislav Vavro - Marián
Dudáš

3. Dominik Gál - Roman
Sabler
Nagy köszönet jár a torna
támogatóinak: Szabó Antalnak, Takács Attilának, Bohuslav Némethnek, František

Rumannak, Peter Valonak,
Viliam Rumannak, Roman
Matejdesnek, Martin Kovalíknak, a Tripsy cégnek és Peter
Horváthnak.
Zuzana Červenková
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Vízkereszti hangverseny

2018. január 6-án, vasárnap
a diószegi Antonius Szenior
Központban ünnepi, immáron
a hatodik, Vízkereszti hangversenyre került sor. Nagy
megtiszteltetés volt számunkra intézményünkben fogadni
a hivatásos és amatőr művészeket, azok gyermekeit, valamint elhunyt alkalmazottunk,

Zuzka Džubinová kislányait.
Klienseink, azok családtagjai,
vendégeink és alkalmazottaink a gyerekek előadásában
karácsonyi dalokat hallgathattak meg, továbbá Eliáš Kajan
zongora-, Martina Kajanová
fuvolajátékát, Karol Nitran

énekét. Az ünnepi hangulathoz
hozzájárult a Szlovák Filharmónia fagottművésze, Peter
Kajan, valamint Milan Vonderka hegedűművész – a Szlovák Nemzeti Színház Operájának
hangversenymestere.
Nagy köszönet jár a Martina
Kajanová vezette Ökumenikus Énekkarnak is. Az ünnepi
gondolatok Andrea Lukačovská, a diószegi evangélikus
egyházközösség lelkipásztorának, valamint Václav Ďurčo, a diószegi római katolikus
egyházközösség plébánosának
tolmácsolásában hangzottak
el. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek,
aki szebbé tette az új év kezdetét számunkra.
Intézményünk
mindenki előtt nyitva áll, és nagy
megtiszteltetés számunkra, ha
ellátogatnak hozzánk. Szociális intézményünk kliensei már
most örömmel várják a 2019es év rendezvényeit, és mi csak
azt kívánjuk, hogy egészségben élvezhessék azokat.
Ing. Milena Poláková
Antonius Szenior Központ
Diószeg

The Chamber Choir
Fiatal emberek, gyönyörű
hangok és önzetlen szívek,
mindezt megtaláljuk a nemzetközi és multi-műfajú énekegyüttesben, a The Chamber
Choirban, amely december 15én, Monika Lukáčová karmester vezényletével ismert szlovák és nemzetközi karácsonyi
dalokat adott elő a diószegi
Nagyboldogasszony római katolikus templomban.
A jelenlévők a művészi
élményen kívül, amelyben
részük volt, megtekinthették

Az együttest különböző
tanulmányi szakon tanuló, illetve munkát végző fiatal emberek alkotják, akiket a karének szeretete köt össze. Az
együttes tagjai cserélődnek,
de az énekesek száma körülbelül egyforma – 15 ember
körül mozog. A The Chamber
Choir hivatásos zenészekkel
és a konzervatórium, illetve
a művészeti főiskola énekeseivel is együttműködik, akikkel
együtt Szlovákia szerte műfajilag színes hangversenyeket

a Siket Gyermek PT-ról szóló
ismertetést, ezáltal egy jó ügy
mellé állhattak, mivel a karácsonyi hangverseny célja az
volt, hogy a befolyt bevétellel
a Siket Gyermek PT a siket és
nagyothalló gyermekek szüleinek „Útmutatóját“ támogassák. Köszönjük.
A The Chamber Choir énekegyüttes 2015 februárjában
alakult Monika Lukáčová,
a Pozsonyi Művészeti Főiskola karmester szakának végzőse
kezdeményezésére.

adnak (szakrális zene, karácsonyi énekek, film és musical
zene, énekkarra átírt népdalok,
gospel és spirituálé...) Megalakulása óta az együttes számos
sikeres hangversenyt tudhat
maga mögött, némely nemzetközi részvételű volt, és lassan
bekerül az emberek tudatába
is.
Františka Babaríkova
a Monika Lukáčová
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Szülői bál
A Diószegi Petőfi Sándor
Alapiskola és Óvoda mellett
működő Szülői Szövetség az
idei farsangban is megrendezte az évtizedes hagyományokra visszatekintő Szülői
bált. Január 26-án szép számban összegyűltek a vendégek
a Danubius Főiskola éttermében. Örömünkre szolgál,
hogy az idén is ennyi ember
tartotta fontosnak nemcsak
azt, hogy mulasson egy jót,
hanem, hogy kicsit támogassa

is az iskolánkat. Egy ilyen esemény nemcsak a szórakozásról szól, elsődleges célja az
iskola megsegítése, hiszen
minden egyes befolyt centet a gyermekeink oktatására szánunk. A bált az iskola
diákjainak műsora nyitotta
meg, melyben ismert slágereket hallhattak, és egy hiphop táncot láthattak a résztvevők. A Szülői Szövetség
elnöknőjének, Michalek Szilviának és az iskola igazgatónőjének, Halás Máriának
a köszöntője után a Nostalgia zenekar húzta a talpalávalót egészen a kora reggeli
órákig. Természetesen nem
hiányozhatott a tombola sem,
ami az idén igazán gazdagra sikeredett. Ebben az évben
még a tavalyinál is több tomboladíjat sikerült összegyűjtenünk. Ezúton szeretnénk
megköszönni mindenkinek,
aki bármilyen módon segí-

tetett a bál előkészületeiben
és lebonyolításában! Külön
köszönjük a rengeteg tomboladíj felajánlást!
Köszönöm a szülőknek,
iskolabarátoknak és a Tevel
hotelnek, hogy hozzájárultak
a bál sikeréhez! Szeretettel
várjuk Önöket vissza 2020.
február 1-jén!
Mgr. Michalek Szilvia
A SzSz elnöke

Csemadok évzáró taggyűlés
2019. január 19-én tartotta
meg évzáró taggyűlését a Csemadok Diószegi Helyi Szervezete. A megjelent tagokat
Major József köszöntötte és
ismertette az ülés napirendi
pontjait. A szervezet tevékenységéről Krommer Rudolf,
jegyzőkönyvvezető, a pénzügyi helyzetről Vígh Iveta,
pénztáros adott tájékoztatást. A citerazenekarról Vígh
Sándor, a Hahota színjátszó
csoport és a DFCs munkájáról Srejner Attila tájékoztatta
a megjelenteket. A taggyűlésen felszólalt Szabó Antal pol-

gármester, és Mézes Rudolf,
a Csemadok Galántai TV titkára. A helyi szervezet elnöke
továbbra is Vígh Sándor maradt. A gyűlést követően rövid
kultúrműsort láthattak a jelenlévők, melyben Mayer Dóra és
Varga Lara szavalata hangzott
el, továbbá Dumann Vilmos
harmonikán ismert operettdalokat adott elő, végül pedig a
Diócska gyermek citerazenekar lépett fel. A kultúrműsor
után frissítő mellett a kötetlen
beszélgetéseké volt a főszerep.
Szabó Mária

Újévi operett és musical gála
A DFCS a 2019-es esztendőt is egy újévi gálával
indította. Február 1-jén, nagy
örömünkre, megtelt az Inovatech nagyterme. Idén a Madách
Színház művészei látogattak el
hozzánk: Mahó Andrea, Csengeri Attila, Miller Zoltán és
Serbán Attila. A közel másfél
órás műsorban nemcsak közkedvelt operett dallamok csendültek fel, hanem világhírű
musicalek betétdalai is. A gyönyörű hangok magukkal ragad-

ták a közönséget, hiszen a gála
végén az egész nézőtér állva
tapsolt. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a bizalmat, hogy
állandó látogatói előadásainknak. Szeretettel várunk mindenkit tavasszal, amikor eddig
városunkban még nem szerepelt színház mutatkozik be a
diószegi közönségnek.
A DFCS nevében
Srejner Attila
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A Petőfi Sándor MTNy Alapiskola és Óvoda életéből
Jelentkezünk....
Ismét mozgalmas időszakot tudhatnak maguk mögött
a PSAI és Óvoda diákjai és pedagógusai.
- december 4-én ismét
Bécsbe látogattunk a nagymácsédi Mészáros Dávid
Alapiskola és Óvoda diákjaival és pedagógusaival, hogy
újra elkápráztasson minket
a karácsonyi hangulat. Egy
rendhagyó német-, történelem- és zeneóra résztvevői

nyerhettünk a kulisszák mögé,
a nézőtéren megnéztük az
előkészületeket az előadásra.
Utunk ezután a Hofburgba,
majd a Stefansdomba vezett.
Ezután a Városháza előtti térre sétáltunk, ahol „elnyelt“
minket a karácsonyi forgatag.
Finom illatok lengtek körbe
mindannyiunkat, színes karácsonyi díszek kápráztattak
el bennünket. Estére elfáradva
ugyan, de élményekben és új
ismeretekben gazdagodva, és
új barátokat szerezve érkeztogatták standunkat, megvásárolva a gyermekek és szüleik
által készített díszeket. Ezúton
is köszönjük a családok és iskolabarátok támogatását. A vásár utáni koncerten az alsófok
tanulói „Rudolf, a rénszarvas
táncát“ mutatták be, míg felső
fokos tanulóink – Kuki Linda,
Szilágyi Laura és Román Michael dalolt a közönségnek. A
Szürkepatás, Szép Karácsony,
Csengőszó című dalokat adták
elő, ráadásul az utolsó dalt három nyelven hallhatta a nagyérdemű.

voltunk, mivel utunk először a
bécsi Operaházba vezetett. Az
idegenvezetőnk sok mindent
mesélt az Operaház történelméről, tradícióiról, jelenéről,
érdekességekről, szokásokról
és kulisszatitkokról, természetesen mindezt német nyelven, így elmélyíthettük már
meglévő német nyelvtudásunkat is. Természetesen, amit
nem teljesen értettünk, azt
Halás Mária igazgatónő tolmácsolta nekünk. Betekintést

gattak el iskolánkba, akiknek
köszönhetően a 8. és 9. osztályos tanulók rendhagyó tanítási órákon vettek részt. Tanulóink megismerhették Szlovákia biztonsági rendszerének
felépítését, illetve a Speciális
Erők képviselői mesélték el tapasztalataikat, hogyan képezik
ki őket a különféle bevetésekre
Irakba, Iránba. Megtekinthettük és felpróbálhattuk fegyvervezetüket, illetve védőöltözetüket. Ismét egy új tapasztalattal lettünk gazdagabbak.
- január 18-án az AI diákjai
ismét egy rendhagyó tanítási óra résztvevői voltak, most
a tudományoknak szenteltük
a tanítási órát, mivel nem mindennapi kémiai kísérleteket
próbálhattunk ki.
- január 26-án megrendezésre került a szülők és pedagógusok bálja, ami gazdag
tombolával, finom ételekkel,
jó hangulattal és zenével várta
a résztvevőket.
- január 28-án az AI 6., 7.,
8. és 9. osztályos tanulói színházi előadáson vettek részt,

tünk haza.
- december 6-án a Mikulás
járt az óvodában és az iskolában is. A PSAI mellett működő
Szülői Tanács jóvoltából
minden gyermek ajándékcsomagban részesült.
- december 12-én és 13án gyerkőceink a tanítónők
felügyelete alatt szorgosan
készítették portékáikat a karácsonyi vásárra.
- december 14-én a karácsonyi vásáron sokan meglá- december 17-én az óvodások invitálták meg szüleiket
a táncházba. Vidám volt a hangulat, és a karácsonyt idéző
dalocskák, versek után frissítő
várta a szülőket.
- december 21-én iskolánkban hagyományos karácsonyi
„sulibuli“ volt. Az osztályok
ünnepi díszben pompáztak,
finomságok lepték el az asztalokat, amelyek mellett jókat
beszélgettünk és játszottunk.
- január 15-én a Szeredi
Műszaki Zászlóalj (Ženijný
prápor Sereď) képviselői láto-

Dunaszerdahelyen. A császár
új ruhája című előadást tekintették meg, nem klasszikus
változatban. Gyermekeink tetszését elnyerte a darab, hisz
ők is aktív résztvevői voltak
annak.
Ugyanezen
a
napon
megtartottuk a féléves osztályzó konferenciát is.
- január 31-én tanulóink
átvehették féléves kemény
munkájuk fizetségét, a bizonyítványt.
Mgr. Balogh Katalin
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A Kuffner Károly AI életéből
Iskolánkban a december
minden évben rendezvényekben bővelkedik. A hónapot
a „Jócselekedetek hetével”
kezdtük, melynek során a 7.
évfolyam tanulói játékbörzét szerveztek. A bevétel az
óvodák „Nevető Napocskák”
Polgári Társulásának számlájára került, így támogatták
tanulóink fiatalabb társaikat.
A negyedikesek ezen a héten
az Antonius központba látogattak el, ahol színesebbé tették az ott élő idősek napját,
és velük együtt karácsonyi
díszeket készítettek. A díszek
az idősek karácsonyfájára
kerültek. A harmadikosok is
jót cselekedtek, hiszen az autizmus spektrumzavarral élő
gyermekek speciális intézményének játékokat és egyéb se-

számára. A címeket a szervezők juttatták el hozzánk.
Köszönjük mindenkinek, aki
bekapcsolódott a projektbe, és
szép üdvözlő lapokat készített.
December 6-án iskolánkba
látogatott a Mikulás, az ördög
és az angyal. A mikulási feladatokat a kilencedikesek látták el, akik iskolatársaiknak
a szülői szövetség által adományozott édességet osztották szét. Ezen a napon zajlott
iskolánkban a középiskolák
börzéje is a 8. - 9. évfolyam tanulói részére. Meghívásunkat
a következő iskolák fogadták
el: Műszaki Szakközépiskola Galánta, Kereskedelmi
és Vállalkozói Középiskola
Galánta, Közlekedési Szakközépiskola
Nagyszombat,
Egészségügyi Szakközépis-

gédeszközöket ajándékoztak.
Az iskolai klubba járó gyerekek is bekapcsolódtak egy
szép projektbe, melynek célja
az volt, hogy az idősek otthonában élők számára karácsonyi üdvözletet küldjenek, hogy
ők is érezzék, valaki gondol
rájuk. A karácsonyi foglalkozások keretén belül a gyerekek
több mint 40 képeslapot készítettek a gálszécsi (Sečovce) és
vágtapolcai (Teplička nad Váhom) idősek otthonában élők

kola Nagyszombat, Kereskedelmi Akadémia Szered,
Autóipari
Szakközépiskola
Szenc, Magán Szakközépiskola Diószeg, Magán Szakközépiskola Cseklész, Ipari Szakközépiskola Exnárova
Pozsony, Gimnázium Galánta,
Gimnázium Szered, és a Galántai Munkaügyi Hivatal,
amely elsősorban a szülőknek
nyújt majd tanácsadást. A tanulók és a szülők a továbbtanulással kapcsolatos hasznos
információkhoz jutottak, és
mindannyian egy kellemes délelőttöt töltöttek el nálunk.
A szláv történelem útján –
a Via Historica, vívó-színjátszó kompánia stilizált, humoros, egyúttal oktató történelem
órát kínált tanulóink számára,
amely a szlovák történelemre
irányult. A tanulók humoros
jelenetek által ismerkedtek
meg a korhű kosztümökkel,
a történelmi fegyverekkel és

vívó viadalokkal, és játékos
formában szereztek ismereteket a történelmi eseményekről, illetve interaktív módon bekapcsolódtak magába
a műsorba.
A karácsonyvárás időszakát az Összevont Iskola mellett
működő Művészeti Alapiskola
tehetséges tanulói és pedagógusai egy kedves karácsonyi
hangverseny által tették még
hangulatosabbá. Az alsó tagozatosok egy szép műsort tanultak be, amit a Bekaert Slovakia
Kft. alkalmazottainak, és az
Antonius szenior központban
élő időseknek mutattak be.
Ebben az évben is részt
vettünk a Diószeg városa által
rendezett karácsonyi vásáron,
ahol a gyerekek, tanítónők és
az ügyes szülők által készített
karácsonyi díszeket kínáltuk az érdeklődők számára.
Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik vásárlásukkal
támogatták iskolánkat. A karácsony előtti időszakot egy
kedves összejövetellel zártuk, amelyen intézményünk,
a Diószegi Összevont Iskola
minden egyes jelenlegi és volt
alkalmazottja részt vett, és
amely ismét a vidám emlékek
és a bensőséges beszélgetések
jegyében zajlott. Már most

örömmel várjuk a következő
találkozót.
Hagyománnyá vált, hogy
az új évet hetedikeseink sítanfolyamával kezdjük a festői
szépségű kis falu, Ócsad
(Oščadnica) Gajúz panziójában. Ebben az évben Holle
anyó nagyon bőkezű volt, így
a sítanfolyam a tervek szerint

zajlott és teljesítette célját.
A tanfolyam minden résztvevője felelőségteljesen állt
hozzá a sízés elsajátításához,
illetve mélyítette el sítudományát. Szabadidejükben a gyerekek különböző csapatépítő
tevékenységet folytattak, vagy
a környéken sétáltak. A hét nagyon gyorsan elszállt, de a sok
szép emlék megmaradt.
Az iskola vezetése
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VÁROSI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató a Diószegi Városi Önkormányzat 2019. január 30-án
megtartott 4. rendkívüli üléséről
A városi önkormányzat 4.
rendkívüli ülését Szabó Antal
polgármester nyitotta meg,
majd köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a
VÖ határozatképes.
A képviselők jóváhagyták:
• „Az elöregedett tüzelőbe-

rendezések cseréje Diószeg
középületeiben” megnevezésű projekt megvalósításához szükséges nem visszatérítendő támogatásra irányuló
kérvény benyújtását.
• Lakás kiutalását Andrea F.
után Vincent K. és Anna K.nak.

A Szlovák Köztársaság elnökének
választása
A
Szlovák
Köztársaság elnökének választása
2019.03.16., szombaton, 7:00
órától 22:00 óráig tart. Ha a
választás első fordulójában
a köztársaságielnök-jelöltek
egyike sem szerzi meg a választók érvényes szavazatainak több mint a felét, a
választás második fordulója
2019.03.30., szombaton, 7:00
órától 22:00 óráig tart.
A szavazókörök kialakítása
Diószegen
A Szlovák Köztársaság
Nemzeti Tanácsa elnökének
a Törvénytárban megjelent
8/2019 számú határozatával
kihirdetésére került a Szlovák
Köztársaság elnökválasztása.
A határozattal összhangban
Diószegen 5 szavazókör és 5
választási helyiség lett kialakítva a következőképpen:
• 1. sz. szavazókör – Inovatech, Technológiai Inkubátorház, Diószeg, Fučík utca
460 – a következő utcákon
állandó lakhellyel rendelkező választók számára:
Szövetkezet u., Fučík u. (teljes hosszában), Galántai út,
Jesenský u., Szeredi út, az
SzNF u., Nagyfödémesi út.,
Kodály Z. u., Vasút u.
Ebbe a szavazókörbe tartoznak azok a lakosok is,
akiknek megszűnt az állandó
lakhelye.
• 2. sz. szavazókör – Iskola
utcai alapiskola étkezdéje,
Iskola u. 1087 – a következő
utcákon állandó lakhelylyel rendelkező választók
számára:
Devát u., Dalloš lakótelep,
Kosúti út, Malom u., Iskola
u.
• 3. sz. szavazókör – a Danubius Főiskola épülete, Richter u. 1171 – a következő

utcákon állandó lakhelylyel rendelkező választók
számára:
Építő u., Kazinczy F. u., Janko Kráľ u., Nálepka kapitány u., Rövid u., Hársfa u.,
Béke u., Muskátli u., Határ
u., Richter u., Kertész u.
• 4. sz. szavazókör – az Ábrahám úti magyar óvoda
épülete, Ábrahámi út 385
– a következő utcákon állandó lakhellyel rendelkező
választók számára:
Ábrahámi út, Temető u., Cukorgyár, Cukorgyári u., Dános, Hviezdoslav u., Úttörő
u., Sziget u. és Csendeshely.
• 5. sz. szavazókör – a SEMA
HŠ Nový Dvor ülésterme,
Újhely, 1862
az Újhelyen állandó lakhelylyel rendelkező választók
számára.
Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy néhány utca (a
múltévi választásokhoz viszonyítva) más szavazókörbe
lett besorolva annál az oknál
fogva, hogy a lakosok számára elérhetőbbek legyenek
az egyes szavazóhelyiségek.
Ezért kérjük Önöket, hogy figyelmesen olvassák át a SzK
elnökének választása időpontjáról és helyéről szóló Értesítést, melyet minden háztartásba 2019. február 19-ig kézbesítettek ki. Ha az Ön háztartása
bármilyen oknál fogva nem
kapta meg a SzK elnökének
választása időpontjáról és helyéről szóló Értesítést, kérjük,
jelezze azt személyesen a VH
10 sz. irodájában, e-mailben az
edita.kyselova@sladkovicovo.
sk e-mail címen, vagy telefonon a 031/7842490 telefonszámon, és a fenn említett Értesítést kézbesítjük Önnek.

• A Vincent K. és Anna K.
után megüresedett akadálymentes lakás kiutalását Margita Š.-nek.
Befejezés:
Szabó Antal polgármester
az ülés végén megköszönte
a jelenlévőknek a részvételt,

majd berekesztette a Diószegi
Városi Képviselő-testület 4.
rendkívüli ülését.
Mgr. Katarína Štefunková,
a Diószegi VH hivatalvezetője

Bejelentési kötelezettség
Diószeg Városa

felszólítja azokat személyeket,
akik nem tettek eleget
a Diószeg Város 83/2013 sz,
a helyi illetékekről és a háztartási hulladék és a kisméretű
építkezési hulladék helyi illetékeiről szóló Általános Érvényű
Rendeletéből, illetve annak 1/2015, 2/2015 a 3/2016 sz. Kiegészítéseiből,
valamint a Tt. 582/2004 sz. törvényéből kifolyó bejelentési
kötelezettségüknek,
hogy tegyenek eleget ennek a kötelezettségüknek, illetve
jelentsék be a változásokat is.
Információk: Tel.: 031/784 27 12
E-mail: adriana.skukalekova@sladkovicovo.sk

Az általános érvényű rendelet megtalálható a város
honlapján: www.sladkovicovo.sk

Az
illeték
összegének csökkentését írásban
kell kérvényzeni a 83/2013
sz. ÁÉR 6 § értelmében.

Bejelentési kötelezettséggel
tartoznak:
• az állandó és ideiglenes lakhellyel rendelkező természetes személyek,
• az ingatlanok tulajdonosai,
• az ingatlanok bérlői,
• a vállalkozók – természetes
és jogi személyek,
• az ÁÉR-ben feltüntetett
egyéb személyek, akik hulladékot termelnek (külföldiek és további személyek
ideiglenes és állandó lakhelylyel, azok a személyek, akik
jogosultak a lakás, ház, nem
lakó helyiségek, egyéb építmények, illetve azok részének, nem építmény jellegű
objektumok, kert, szőlős,
füves terület, a város belterületén lévő telkek használói).

Figyelmeztetés:
A határidőn belüli bejelentési kötelezettség elmulasztásáért az adókezelő az adózási
rend 155 §, 1 bekezdés, d)
betűje alapján büntetést róhat
ki a meghatározott illeték
összegéig, ami nem lehet kevesebb, mint 5 euró, és nem
több mint 3 000 euró.
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Tájékoztató a Diószegi Városi Önkormányzat 2018. december 19-én
megtartott 2. üléséről
• Pavol Doval képviselő afelől érdeklődött, lesz-e szilveszteri tűzijáték, illetve műsor az év végén.
• A polgármester válaszában elmondta,
hogy örömmel fogadja a képviselők, ill.
valamelyik sportegyesület kezdeményezését az újévi ünnepségek megszervezésére.
• Štefan Lauko képviselő kifejezte csalódottságát azzal kapcsolatban, hogy
az ülésen nem voltak jóváhagyva az
egyes szakbizottságok tagjai is, és kérte

a többi képviselőt, hogy minél hamarább hagyják jóvá azokat, hogy a bizottságok megkezdhessék munkájukat.
• Boris Brunner javasolta, hogy minden
képviselő, ill. politikai párt, amelynek
képviselője van a városi önkormányzatban egy tagot javasoljon az egyes bizottságokba, hogy ezek ne legyenek túl
nagy létszámúak.
• A polgármester elmondta, hogy 2019.
január 9-re összehívja egy megbeszélésre a képviselőket, ahol megtárgyalják

a bizottságokat és a város 2019-es költségvetését.
Befejezés
Szabó Antal polgármester megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, majd berekesztette a Diószegi Városi
Képviselő-testület 2. ülését.
Mgr. Katarína Štefunková,
a Diószegi VH hivatalvezetője

Tájékoztató a Diószegi Városi Önkormányzat 2019. január 23-án
megtartott 3. üléséről
A Diószegi Városi Képviselő-testület
3. ülését Szabó Antal polgármester nyitotta meg, aki köszöntötte a megjelenteket,
és megállapította, hogy a VÖ határozatképes.
Képviselői interpellációk:
• Štefan Lauko tolmácsolta azokat az
igényeket, melyek az Összevont Iskola mellett működő Iskolatanács
ülésén merültek fel. Ezek az iskola
előtti területen építendő parkolóhelyekre, a tornaterem mögötti kerítés javítására, és az iskola területén
a növényzet kiültetésére irányultak.
• Dr. Alexandra Machanová az iskola előtti parkolóhelyek építésével
kapcsolatban azt kérte, legyen kialakítva egy biztonságos átjáró a gyalog közlekedő gyerekek számára.
• A polgármester elmondta, hogy a város
folytatja a növények kiültetését, ősszel
sor kerül a városi területeken a növények kiültetésére, és ezek közé a területek közé tartozik az iskola területe is.
Elmondta, hogy a város 15 parkolóhely
építését tervezi az összevont iskola előtt.
• Koloman Hrdlica az ügyben interpellált, miért nincsenek a város honlapján közzétéve a 2018. novemberi és decemberi számlák. A polgármester elmondta, hogy a képviselő interpellációját felülvizsgálja.
• Dr. Pavol Bartaloš interpellációjában
javasolta egy elektronikus szavazatszámláló berendezés megvásárlását
és használatát, így biztosítva a képviselők szavazásának áttekinthetőségét
és a szavazatszámlálás pontosságát.
• Eva Sudová amiatt szólalt fel, hogy
a város honlapján a szerződések a mellékletek nélkül vannak közzétéve, továbbá javaslatot tett arra, hogy a városi önkormányzat képviselői vegyenek
részt egy egynapos szakmai iskolázáson.
A polgármester elmondta, hogy a város
a képviselők részére szakirodalmat rendelt, melyben benne lesznek a szükséges

alapinformációk, és a képviselők érdeklődése esetén elég egy 3 órás iskolázás.
A képviselők tudomásul vették:
• A VÖ 2. ülésén elfogadott határozatok
ellenőrzéséről szóló jelentést, melyet a
város főellenőre végzett el.
• Boris Brunner mérnök alpolgármesteri
megbízatását.
• A többéves költségvetési tervezetet:
2020 – 4 160 497 euró összegben, mint
nem kötelező érvényű a bevételi és kiadási oldalon, 2021 – 4 262 997 euró
összegben, mint nem kötelező érvényű
a bevételi oldalon és 4 099 900 euró
összegben a kiadási oldalon.
• A 79/2012 sz., a helyi adókról – a közterületek használatáért kirótt adó – szóló
ÁÉR betartására irányuló ellenőrzésről
szóló jelentést.
• Diószeg Város főellenőrének a 2018-as
évi ellenőri tevékenységéről szóló jelentését.
A képviselők jóváhagyták:
• A kulturális és sport bizottság két külön
bizottságra való felosztását: külön a
kulturális bizottság és külön a sportbizottság.
• Az egyes bizottságok összetételét.
• Diószeg Város 2019-es évi költségvetését 4 551 168 euró összegben.
• A 9/2010. számú, a közérdekű bejelentésekről és panaszokról szóló törvény, illetve a Tt. 85/1990 sz., a petíciós
jogról szóló törvénye és annak későbbi
változásai és módosításainak betartására vonatkozó útmutatás 1. sz. Kiegészítését Diószeg Város esetében.
• Akadálymentes lakás kiutalását Margita
Š.-nek.
• Nem visszatérítendő pénzbeli támogatásra benyújtott kérelmet a „Wifi Neked“
projektre.
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a Római Katolikus Egyház által

2018 decemberében előterjesztett új bérleti szerződés tervezetéről, melyben az
emlékműnél lévő épület földszinti helyiségeinek bérletéről van szó. A helyiségekben a Petőfi Sándor MTNy AI és Óvoda
működik.
Vita:
• Eva
Sudová
képviselőasszony
a közbeszerzések közzétételének ellenőrzését kérte.
• Katona Edit képviselőasszony a temetőben a hétvégi napokon látható rendetlenségre, illetve a temető mellékbejáratainak lezárt kapuira mutatott rá.
• Dr. Alexandra Machanová képviselőasszony a Vince-erdei Termálfürdő
Kft. ügyvezetői posztjára kiírt álláspályázat időpontja felől érdeklődött.
• Dr. Slávka Kramárová, az Összevont
Iskola igazgatónője hozzászólásában
az iskola területén ültetendő növényzettel kapcsolatos felszólalásra reagált, és
magyarázatot adott a növényzet ültetésével kapcsolatos problémára.
• Róbert Hrdlica az elvezető csatornák
tisztításával kapcsolatban tett fel kérdést, és rámutatott a magtárt érintő ökológiai teherre.
• A feltett kérdésekre Szabó Antal polgármester válaszolt.
Befejezés
Szabó Antal polgármester megköszönte a jelenlévőknek az ülésén való részvételt, majd berekesztette a Diószegi Városi Képviselő-testület 3. ülését.
Mgr. Katarína Štefunková,
a Diószegi VH hivatalvezetője
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VÁROSI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató a Diószegi Városi Önkormányzat 2018. december 19-én
megtartott 2. üléséről
A városi önkormányzat 2. ülését Szabó Antal polgármester nyitotta meg, aki
köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a VÖ határozatképes.
Képviselői interpellációk:
• Pavol Doval képviselő interpellációjában elmondta, hogy a Szlovák Vasút
az új menetrendben, mely 2018.12.9től érvényes, törölte a reggeli gyorsított
vonatok megállóját Diószegen Pozsony
irányába, annak ellenére, hogy a vonat
Cseklészen továbbra is megáll. Felkérte
a várost, hogy szólítsa fel a Szlovák Vasutat, hogy változtassa meg döntését, és
ezeknek a vonatoknak legyen újra megállójuk Diószegen.
A képviselők tudomásul vették:
• A VÖ határozatainak ellenőrzéséről
szóló jelentést, melyet a város főellenőre végzett el.
• A Petőfi Sándor Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskolában és Óvodában (Fučík utca
425, 925 21 Diószeg) végzett ellenőrzésről szóló jelentést, mely a Tt. 211/2000
sz., az információkhoz való szabad
hozzáférésről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről
(törvény az információszabadságról)
szóló törvény betartására irányult,
A képviselő-testület jóváhagyta:
• A városi önkormányzat bizottságainak
elnökeit, alelnökeit és jegyzőit.
• A 81/2013-as Általános Érvényű Rendelet 6/2018 sz. Kiegészítésére vonatkozó javaslatot, amely a Diószeg város
hatáskörében kialakított művészeti alapiskola, óvodák és az oktatási-nevelési
intézmények működési költségeinek és
a bérekre szánt összegének meghatározásáról szól.
• A 44/2004 számú Általános Érvényű
Rendelet 1/2018 sz. kiegészítéséről
szóló javaslatot, mely a közterületek
tisztántartásáról és karbantartásáról, a
gépjárművek parkolásáról és a közrend
megóvásáról szól Diószeg város területén, a jelenlévőknek a város polgármestere adott tájékoztatást.
• Diószeg város 100/2018 sz. Általános
Érvényű Rendeletének felterjesztését,
mely a város költségvetéséből nyújtott
támogatásokról szól.
• A város 2018-as költségvetésének 4.
módosítását a költségvetés bevételi és
kiadási oldalának növelésével 44 220
euró összegben, ebből a folyó kiadások
20 740 euróval és a beruházások 23 480
euróval emelkednek.
• Diószeg város és szervezeteinek 2019es költségvetését

1. A Technikai Szolgáltató Vállalat
költségvetését a 2019-2021-es évekre
a bevételi és kiadási oldalon a következőképpen:
2019 – 373 190 euró kötelező érvényű,
és tudomásul vették a többéves költségvetési tervezetet:
2020 – 373 190 euró nem kötelező érvényű,
2021 – 373 190 euró nem kötelező érvényű,
2. A Diószegi Összevont Iskola, Iskola utca 1087, Diószeg, költségvetését
a 2019-2021-es évekre a bevételi és kiadási oldalon a következőképpen:
átruházott hatáskörök:
2019– 560 012 euró kötelező érvényű,
és tudomásul vették a többéves költségvetési tervezetet:
2020– 544 510 euró nem kötelező érvényű,
2021– 544 510 euró nem kötelező érvényű,
eredeti hatáskörök:
2019 – 1 039 210 euró kötelező érvényű,
és tudomásul vették a többéves költségvetési tervezetet:
2020 – 1 039 210 euró nem kötelező
érvényű,
2021 – 1 039 210 euró nem kötelező
érvényű,
3. A Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda, Fučík utca 425, Diószeg költségvetését a 2019-2021-es évekre a bevételi
és kiadási oldalon a következőképpen:
átruházott hatáskörök:
2019 – 196 370 euró kötelező érvényű,
és tudomásul vették a többéves költségvetési tervezetet:
2020 – 206 500 euró nem kötelező érvényű,
2021 – 217 500 euró nem kötelező érvényű,
eredeti hatáskörök:
2019 – 68 000 euró kötelező érvényű,
és tudomásul vették a többéves költségvetési tervezetet:
2020 – 68 100 euró nem kötelező érvényű,
2021 – 68 100 euró nem kötelező érvényű.
• Diószeg város főellenőrének a 2019-es
év I. félévére szóló ellenőrzési munkatervezetét,
• a város képviselőinek nevezését a városi fenntartású iskolák iskolai tanácsába,
• Diószeg Város Területrendezési tervezete 4/2018 sz. Kiegészítésének beszerzését - a XV a, b, c, d és XVI c, d zónák
korlátozott funkcionális kihasználásá-

•

•
•

•

•

•

•

•

nak bővítése - „Átmeneti lakhatás“ –
funkcionális berendezések,
a Diószegi Városi Képviselő-testület
képviselőinek jutalmazásáról szóló Alapelvek 7. sz. Kiegészítését 2019. 1. 1-jei
hatállyal,
Ján Németh havi jutalmát a városi önkormányzat koordinálásáért Újhely városrészben,
a 72/2010 sz. Általános Érvényű Rendelet 3/2018-as sz. Kiegészítését, amelylyel kihirdetésre kerül Diószeg Város
Területrendezési Tervének kötelező
érvényű része – 3/2018 sz. Módosítások
és kiegészítések az előterjesztett javaslat alapján,
a város képviselőit a Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r. o. –
Vízügyi Társaság Kft. Diószeg – székhely Fučík utca 460/254, 925 21 Sládkovičovo – Diószeg, IČO: 36 232 751,
felügyelő tanácsába,
a város képviselőit a Technické služby
Sládkovičovo, spol. s r.o. – Technikai
Szolgáltató Vállalat Kft. – székhely J.
Dalloša, 1189, 925 21 Sládkovičovo,
IČO: 50 852 698, felügyelő tanácsába,
a város képviselőit a Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o. – Vince-erdei Termálfürdő Kft. – székhely Vince-erdő
1900, 925 21 Sládkovičovo, IČO:
36 285 226, felügyelő tanácsába,
a Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o. –
Vince-erdei Termálfürdő Kft. – székhely Vince-erdő 1900, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36 285 226, alapító okiratának
teljes szövegét.
a Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o. –
Vince-erdei Termálfürdő Kft. – székhely Vince-erdő 1900, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36 285 226, alapszabályának
teljes szövegét.

A képviselők nem hagyták jóvá:
• Beata K. telekvásárlási kérelmét.
Vita:
• Eva Sudová képviselőasszony a város
költségvetésének ellenőrzésekor észlelt különbségekre mutatott rá, melyek
az Ábrahám úti iskola és óvoda felújítását érintik, melyekre a város 15 millió forint pénzbeli támogatást kapott
a magyar alapítványtól. Kérelmezte
a szerződések és azok kiegészítéseinek
beszkennelését és közzétételét, beleértve a felújítás költségkalkulációját is.
• A város polgármestere Sudová képviselőasszony hozzászólására elmondta,
hogy az építkezéshez szükséges pénzösszeg növelése benne volt a város
költségvetésének módosításában és
a szerződés-kiegészítés tárgyát képezték.

DIÓSZEGI ÉLET
tájékoztató lap

XXVI. évfolyam 2019/1. szám, kiadja Diószeg városa

Meghívó a XII. Nemzetközi Kolbászfesztiválra

MEGHÍVÓK
2019.2.22.-23. az Inovatech előtt

XII. Nemzetközi
Kolbászfesztivál

A szombati műsorban fellépnek: Hahota,
Bystrík band, és Dušan Fóka és zenekara
2019.3.7., 18.00 órakor az Inovatechben
Könyvbemutató – A Diószegen élő
nemzetiségek kiemelkedő személyiségei
2019.3.8., 17.00 órától az Inovatechben
Ünnepi műsor a Kuffner Károly
Alapiskola megalakulásának 60.
évfordulója alkalmából
2019.3.15., 18.00 órától az Inovatechben

A Csemadok ünnepi
megemlékezése

2019.3.17., 19.00 órától az Inovatechben

„És én, szerelmem?“ – színházi
előadás
Belépti díj: 12,- euró

2019.3.22., 18.00 órától az Inovatechben

Mája Velšicová és Miroslav
Šváb koncertje
Belépti díj: 9,- euró

2019.3.24., 16.00 órától az Inovatechben

Hanička és Murko –
gyermekelőadás

Belépti díj: 5,- euró elővételben,
a helyszínen 6,- euró
2019.4.1., 13.30 órától a Kuffner K. AI
területén

Felszabadulási futóverseny
– futás az egészségért – 4.
évfolyam

2019.4.10., 14.30 órától a Kuffner K. AItól a Dudvágig

Téltemetési menet

