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100. výročie sládkovičovského futbalu					
			
					
POZVÁNKY
.
V roku 1914 bol založený Diósegský športový klub (Diószegi Sport Egyesület – DSE) a začala sa
história sládkovičovského futbalu. Za 100 rokov zažili naši futbaloví fanúšikovia veľké úspechy,
no aj veľké sklamania, presne tak, ako všade inde vo svete, kde sa tento šport hrá.
Veľa hráčov, pochádzajúcich z nášho mesta, sa práve v tomto klube naučilo základy futbalu. Tu
športovali, fyzicky sa posilnili, postupne sa naučili ovládať technické a taktické futbalové prvky.
Naučili sa spolupracovať, futbalovo rozmýšľať a prežívať radosť z víťazstva a sklamanie z prehry.
Počas posledných 100 rokov v našom futbalovom klube hrávalo skoro 1 000 hráčov a najďalej
sa v tejto oblasti dostali – trojnásobný kráľ strelcov I. ligy a reprezentant ČSR Ladislav Józsa,
reprezentačný brankár SR Ladislav Molnár, kráľ strelcov I. ligy SR Štefan Kysela, ďalej Emil
Horváth, Tibor Rihošek, Juraj Audi, Karol Kovács, Ladislav Chudý, Ottó Franta, Juraj Lazar,
Július Pokorný, Aladár Šurnovský, ako aj ďalší vynikajúci hráči, ktorí reprezentovali sládkovičovský futbal aj vo vyšších súťažiach.
Za posledných 100 rokov Sládkovičovo najvyššie hralo III. ligu a najnižšiu súťaž, žiaľ, hrá v súčasnosti a to II. triedu okresnej súťaže. V súčasnosti okolo futbalu pracuje málo ľudí, ale veríme,
že sa to v budúcnosti zmení a mladí ľudia sa vrátia k tomuto peknému kolektívnemu športu.
Futbal ľudí spája a niekedy, žiaľ, aj rozdeľuje, ale správny športovec vie oceniť kvalitu súpera
a vie aj zagratulovať víťazovi.
Názvy futbalového klubu v Sládkovičove počas jeho
histórie boli nasledovné:
1914 – 1939 DSE – Diószegi Sport Egyesület
1939 – 1948 DCGYSE – Diószegi Cukorgyári Sport Egyesület
1948 – 1995 Slavoj Sládkovičovo
1995 – až dodnes FK Slavoj Sládkovičovo
O storočnej histórie sládkovičovského futbalu a o súčasnom stave sládkovičovského futbalu
bude písať v nasledujúcich vydaniach našich novín.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

Dobrá správa pre Sládkovičovo
Slovenská správa ciest SR (SSC SR) už pripravuje rekonštrukciu štátnej cesty I/62 medzi Sencom a Sládkovičovom a rekonštrukciu štátnej cesty I/75 medzi Sládkovičovom
a Galantou.
Podľa informácií budú práce zahájené na jeseň 2014. Rekonštrukcia bude pozostávať z kompletnej výmeny betónového krytu, pričom betón bude recyklovaný a časť z neho bude použitá
pri stabilizácii pod novým asfaltovým krytom, ktorý bude trojvrstvový s hrúbkou 200 mm.
Celková hrúbka cestného telesa vrátane cementovej stabilizácie a nového podkladu zo štrkodrvy bude 600 mm. 						
(pokračovanie na str. 2)

Primátor mesta srdečne pozýva
občanov mesta i hostí na
XVII. Sládkovičovské kultúrne dni
Program:
piatok 20. júna 2014
19:00 koncert domácich spevákov
21:00 koncert skupiny Neoton Família
22:30 zábava so skupinou RH Duo
sobota 21. júna 2014
13:00 súťaž vo varení haláslé
15:00 súťaž o najlepší orechový koláč
17:00 otvorenie a vyhodnotenie súťaží
18:00 detský program
21:00 koncert skupiny Desmod
22:30 zábava so skupinou Senzus
Program sa koná na námestí pred
Inovatechom, v prípade nepriaznivého
počasia v kongresovej sále Inovatechu.
100. výročie sládkovičovského
futbalu 28. júna 2014
na ihrisko FK Slavoj Sládkovičovo.
V rámci osláv sa odohrajú dva zápasy:
o 16.00 hod.
Starí páni Sládkovičovo : Ferencváros
Budapest
o 17.30 hod.
Československí internacionáli : Výber
najlepších bývalých hráčov
FK Slavoj Sládkovičovo.
o 19.00 hod.
znovuodhalenie pamätnej tabuľe
Ladislava Józsu,
o 19.30 hod.
slávnostné pohostenie účastníkov
futbalových zápasov,
o 20.00 hod.
stretnutie súčasných a bývalých hráčov
FK Slavoj a fanúšikov klubu.

mesto informuje

Ocenené deti na prijatí
u primátora mesta
Každoročne sa pri príležitosti MDD na MsÚ koná malé, ale pre deti veľmi významné podujatie. Primátor mesta odmeňuje úspešných žiakov našich škôl,
ktorých podľa úspechov dosiahnutých v poslednom školskom roku navrhujú
pedagógovia. Tentoraz to boli Peter Kučerák zo 6. B, Damian Križan z 2. A
a Tamarka Kuttnerová zo 4. A zo ZŠ K. Kuffnera. Ocenená bola i Andrejka
Takácsová, úspešná žiačka ZUŠ, Kristínka Katonová z MŠ Fučíkova a Anička
Pócsová z MŠ Budovateľská. Zo ZŠ S. Petőfiho boli ocenení Kristínka Recsková
a Tomáš Tánczos a z MŠ Abrahámska Ádámko Fehér. Zo Spojenej školy, Školská
212 bol ocenený deviatak Erik Daniš.
Všetky menované deti dosiahli významné úspechy na rôznych kultúrnych
i športových súťažiach a vzorne reprezentovali svoje školy i mesto Sládkovičovo.
Všetky deti si z rúk primátora mesta prevzali diplomy a knihy, chýbala iba
Kristínka Recsková, ktorá bola v škole v prírode. Dúfame, že i naďalej budú všetky ocenené deti úspešne študovať a prajeme im, aby si užili šťastné detstvo a získali v živote ešte veľa úspechov a ocenení. 			
ES

Výsledky volieb do Európskeho
parlamentu v Sládkovičove
V meste Sládkovičovo bola opäť volebná účasť pod slovenským priemerom.
Volieb do Európskeho parlamentu sa zúčastnilo 475 zo 4 536 zapísaných voličov,
čo je iba 10,74 %. Najviac hlasov získala Strana maďarskej komunity – Magyar
Közösség Pártja – 92, strana MOST–HÍD – 91 hlasov a SMER – sociálna demokracia – 70 hlasov. Mnohé novovzniknuté strany nezískali žiadne hlasy. Kompletné
výsledky volieb v jednotlivých volebných okrskoch nájdete v prehľadnej tabuľke
na www.sladkovicovo.sk.
Edita Kyselová, pracovníčka zodpovedná za voľby

Oslavy dňa víťazstva
Uplynulo už 69. rokov od porážky fašizmu, ukončenia II. svetovej vojny a podpísania úplnej kapitulácie Nemecka. Toto výročie si každoročne pripomínajú aj občania
mesta Sládkovičovo pietnym aktom kladenia vencov a zamyslením sa nad nezmyselnými vojnami, ktoré, žiaľ, zúria vo svete i teraz.
Po štátnej hymne privítala prítomných občanov a mládež pani Edita Kyselová,
matrikárka MsÚ. Nasledovali spomienkové básne v slovenskom i maďarskom jazyku a hlavný príhovor predniesol primátor mesta Ing. Anton Szabó. Zdôraznil vysoký počet obetí, nielen vojakov ale i civilného obyvateľstva. Vyzdvihol skutočnosť, že
v strednej Európe je, až na balkánske nepokoje, 69 rokov mier a požiadal mládež,
aby si zachovali spomienku na padlých hrdinov II. svetovej vojny ale aj I. svetovej
vojny, ktorej vypuknutie si pripomenieme v júni tohto roku. Po vystúpení primátora
mesta nasledoval slávnostný akt kladenia vencov, ktoré k pamätným tabuliam položili zástupcovia vedenia mesta, strany Most–Híd, KSS a novej Strany demokratického
Slovenska.
Dôstojnosť oslavy Dňa víťazstva narušovali len autá zaparkované na námestí, medzi ktorými stáli účastníci pietneho aktu. Z toho dôvodu by bolo potrebné vážne sa
zamyslieť nad premiestnením všetkých pamätných tabúľ na nové dôstojné miesto,
napríklad v priestoroch zbúranej predajne Jednoty na námestí. Za úvahu by možno
stálo i organizovanie spomienky v dopoludňajších hodinách, aby sa ho žiaci a študenti škôl zúčastnili v rámci vyučovania, lebo práve oni sú tí, ktorým chceme vštepiť
úctu k vojnovým hrdinom.
			
Arpád Dömötör
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Darovanie krvi
Veľakrát sa zamýšľame, čo darovať svojim blízkym,
akým darčekom by sme ich potešili… Čo sa zamyslieť nad
tým, že by sme darovali niečo vzácne, možno aj niekomu
úplne neznámemu, ale čo pre neho bude mať v istej chvíli
neskutočnú hodnotu – zachráni mu „to“ život…
Národná transfúzna služba z pracoviska v Trnave v spolupráci s mestom zorganizovala 26. mája 2014, v priestoroch Inovatechu, odber krvi od darcov.
Potešila nás uvedomelosť a ochota našich spoluobčanov,
ktorí prišli a darovali vzácnu tekutinu – krv. Všetkým patrí veľká vďaka.
Podobná akcia sa plánuje aj do budúcna – na jeseň.
Tešíme sa na všetkých dobrovoľníkov.
Ing. Viera Frantová

Dobrá správa pre
Sládkovičovo (pokračovanie)
Rekonštrukcia štátnej cesty I/62 Senec—Sládkovičovo
rieši aj križovatky na Veľké Úľany, Pusté Úľany a na Malú
Maču novými okružnými križovatkami. Okružná križovatka na Malú Maču bude mať verejné osvetlenia aj prechod pre peších. Most cez Dudváh nevyhovuje súčasnej
dopravnej záťaži a preto bude postavený nový most.
Vedľa štátnej cesty I/62 je plánovaná aj hluková bariéra s minimálnou výškou 3,0 m a celkovou dĺžkou
2 956 m. Vedľa štátnej cesty I/75 (štátna cesta medzi
Sládkovičovom a Galantou) bude hluková bariéra v dĺžke
682 m. Počas rekonštrukcie štátnych ciest bude doprava
pre osobné autá obmedzená a ťažká nákladná doprava
bude z dotknutých úsekov vylúčená. Stavba je rozdelená
na štyri etapy a lehota výstavby je 12 mesiacov. Mesto
Sládkovičovo bolo v týchto rokovaniach veľmi aktívne.
Na vlastné náklady riešilo majetkoprávne vysporiadanie
nehnuteľností na okružnú križovatku na Veľké Úľany.
Stavebný úrad v Sládkovičove bude vydávať aj územné
rozhodnutie predmetnej stavby. Výstavbou tejto križovatky sa konečne vyrieši aj prístup kamiónov do priemyselného parku Západ, kde sa nachádza aj spoločnosť
Bekaert Slovakia, s. r. o.
Počas uplynulých desiatich rokoch sme absolvovali
mnoho rokovaní v snahe vyriešiť dopravnú situáciu okolo
nášho mesta. Verím, že na budúci rok bude plánovaná
rekonštrukcia štátnych ciest dokončená a občania tohto
mesta sa už nebudú budiť na otrasy betónovej cesty, keď
sa budú vracať domov po dlhých cestách po svete.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta
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29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
16. apríla 2014
Rokovanie MsZ otvoril a viedol primátor
mesta Ing. Anton Szabó. Na úvod privítal prítomných a konštatoval, že MsZ je uznášaniashopné.
Interpelácia:
• poslanec Hrdlica sa informoval na dôvod
jednosmernej ulice na Devátovej ul.,
• primátor mesta zodpovedal, že o jednosmernosti ulice rozhodol Dopravný inšpektorát
v Galante,
• poslanec Ing. Lauko požiadal o stanovisko
k otvoreniu herne na Fučíkovej ulici,
• primátor mesta informoval, že nebolo
vydané povolenie na zmenu účelu stavby
mestom.
Kontrolu plnenia uznesení vykonala hlavná kontrolórka mesta JUDr. Andrea Klabuzai
a konštatovala, že uznesenia sú splnené, respektíve sú v štádiu plnenia. Poslanci kontrolu
uznesení vzali na vedomie.
Poslanci schválili:
• volebný poriadok pre voľbu hlavného
kontrolóra mesta Sládkovičovo na obdobie
2014–2020 a volebnú komisiu. Do funkcie
hlavnej kontrolórky mesta Sládkovičovo
zvilili poslanci PhDr. Teréziu Pethőovú,
ktorá získala nadpolovičnú väčšinu hlasov
všetkých poslancov (7 hlasov),
• plat hlavného kontrolóra mesta
Sládkovičovo,
• záverečný účet mesta Sládkovičovo –
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu a hospodárenia mesta Sládkovičovo v roku 2013,
• vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu a konštatovali, že plnenie rozpočtu bolo v súlade so
schváleným rozpočtom mesta na rok 2013,
• záverečný účet a celoročné hospodárenie
bez výhrad,

• použitie zostatku finančných operácií
v sume 238 680,33 € na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 ods.1 pís. c/ zákona
č. 583/2001 Z. z.,
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Sládkovičovo č. 85/2014 o určení času
predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území mesta Sládkovičovo,
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Sládkovičovo č. 86/2014 o vymedzení časti
zastavaného územia mesta Sládkovičovo,
ktoré je považované za ohrozené územie pri
úniku chemických nebezpečných látok,
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo č. 87/2014, ktorým sa
upravujú podmienky držania a chovu psov
v meste Sládkovičovo,
• Dodatok č. 1 k VZN č. 84/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom na území mesta
Sládkovičovo,
• návrh 1. úpravy rozpočtu mesta na
rok 2014, ktorou sa upravuje rozpočet
v príjmovej a výdavkovej časti o sumu
223 600,00 €,
• zámer prenajať časť budovy s. č. 97 na
Fučíkovej ul. (bývalá klampiarska dielňa)
o výmere 105 m2 za cenu 300,00 € mesačne
bez energií pre nájomcu L. Imricha na dobu
10 rokov,
• kúpu novovytvoreného pozemku podľa geometrického plánu, vo výmere 1 834 m2, ktorý je vyčlenený z parcely č. 2946/3, ktorá
je vedená na LV č. 1727 ako orná pôda vo
výmere 2 787 m2 a parcely č. 2948/2, ktorá
je vedená na LV č. 1727 ako orná pôda vo
výmere 251 m2 k. ú. Sládkovičovo za cenu
6,60 € /m2 od Anny O. bytom, Veľký Grob
a Tibora O., bytom Veľký Grob,

• spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia
barokovej sýpky v Kuffnerovskom parku
v Sládkovičove vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov (celkové náklady
projektu 293 200,40 €) na projekt t. j. vo
výške 14 660,20 €, ktorý podáva mesto
Sládkovičovo v rámci výzvy: Posilnenie
kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok,
Kód výzvy: ROP-3.1-20123/01,
Poslanci neschválili:
• žiadosť Vysokej školy Danubius, Fučíkova
č. 269 o zníženie nájomného za budovu na
Richterovej ulici.
Rôzne:
• primátor mesta informoval, že na mesto
prichádzajú ponuky na predaj verejného
priestranstva,
• poslanci odporučili stanoviť pravidlá na
odkúpenie verejného priestranstva,
• poslanec Ing. Lauko sa informoval na
budovu bývalého zdravotného strediska
na Košútskej ul., ktorá bola ponúknutá na
odpredaj,
• primátor mesta odpovedal, že bol jeden
záujemca, ktorý ponuku predložil, ale nezaplatil.
JUDr. Klabuzai Andrea sa na záver poďakovala prítomným za doterajšiu spoluprácu.
Primátor informoval, že z dôvodu zvolenia
poslankyne PhDr. Terézie Pethőovej na uvoľnené poslanecké miesto nastúpi Ing. Gábor
Krommer, ktorý získal v komunálnych voľbách najviac hlasov z nezvolených poslancov,
poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MsZ.
Mgr. Katarína Štefunková
prednostka MsÚ Sládkovičovo

30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
15. mája 2014
Rokovanie MsZ otvoril a viedol primátor
mesta Ing. Anton Szabó, privítal prítomných
a konštatoval, že MsZ je usznášaniaschopné.
Poslanci vzali na vedomie:
• vzdanie sa mandátu poslankyne
PhDr. Terézie Pethőovej k 30. aprílu 2014,
z dôvodu jej zvolenia do funkcie hlavnej
kontrolórky mesta Sládkovičovo, s nástupom do funkcie dňa 1. mája 2014,
• nastúpenie Ing. Gábora Krommera ako náhradníka na uprázdnený mandát poslanca
MsZ v Sládkovičove, ktorý zložil zákonom

predpísaný sľub v zmysle § 26 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Poslanci schválili:
• zámer odpredať pozemky – parc. č. 1/97
záhrada vo výmere 27 m2 vedeného v
registri E na LV č. 1705 a parc. č. 1297/2
záhrada vo výmere 77 m2, vedeného v registri C na LV č. 1705 k. ú. Sládkovičovo
pre Marianu Š., bytom Sládkovičovo,
Záhradnícka 1367, nakoľko ide o prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle ust.

§ 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
o majetku obcí z dôvodu, že ide o priľahlý
pozemok k pozemku a stavbe kupujúceho.
Rôzne:
Primátor mesta predložil žiadosť organizátorov na zorganizovanie festivalu psích športov DOGFEST s medzinárodnou účasťou na
futbalovom štadióne FK Slavoj Sládkovičovo
v dňoch 26.–27. júla 2014. Poslanci MsZ
s uskutočnením DOGFESTU súhlasili.
Mgr. Katarína Štefunková
prednostka MsÚ Sládkovičovo

31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove
26. mája 2014
Rokovanie MsZ otvoril a viedol primátor
mesta Ing. Anton Szabó, privítal prítomných,
konštatoval, že MsZ je usznášaniaschopné
a informoval poslancov o potrebe odkúpenia
pozemku, ktorý je mimoriadne dôležitý, nakoľko bez jeho kúpy nebude možná výstavba
kruhového objazdu.
Poslanci schválili:
• odkúpenie novovytvorených pozemkov

o výmere 3063 m2, ktoré boli vyčlenené z par. č. 2946/3, ktorá je vedená na
LV č. 1727 ako orná pôda vo výmere
45 598 m2 a par. č. 2948/2, vedenej na LV
č. 1727 ako orná pôda vo výmere 951 m2
k. ú. Sládkovičovo za cenu 10 €/m2, t. j.
3 063 m2 × 10 € = 30 630,00 € od predávajúcich Anny O. bytom Veľký Grob č. 114
a Tibora O., bytom Veľký Grob 114. Prevod

sa schvaľuje v zmysle ust. § 9 a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov. Poplatok
za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradí žiadateľka.
• zrušenie uznesenia č. 234/MsZ–2014.
Mgr. Katarína Štefunková
prednostka MsÚ Sládkovičovo
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školy

Zo života našej školy
Základná škola K. Kuffnera
Symboly jari
Žiaci 5. A a 5. B triedy navštívili dňa 10.
apríla 2014 Mestské múzeum v Seredi. V areáli múzea si prezreli veľkonočnú výstavu
Symboly jari. Oboznámili sa s maľovaním
a ozdobovaním vajíčok rôznymi technikami.
Tvorivé dielne
Na záhradkárskych trhoch deti mohli pracovať v tvorivých dielňach, ktoré pripravila
naša škola. Mohli si zhotoviť zaujímavú ozdobu na Veľkú noc.
Deň narcisov
Dňa 10. apríla 2014 pripnutím si žltého
narcisu sme podporili myšlienku spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s onkologickým ochorením. Žiačky 9. ročníka predávali
v meste s pani učiteľkou narcisy.
Videoklip
Žiaci z krúžku moderného tanca pripravili
spolu s pani učiteľkou videoklip, ktorý bol zaslaný do súťaže School Dance 2014.
Deň Zeme
Dňa 23. apríla 2014 sme si pripomenuli Deň
Zeme. Žiaci spolu s učiteľmi vyzbierali papier
a rôzne iné predmety v meste. Prváci skrášlili okolie školy. Potom žiaci navštívili Zberný
dvor v Sládkovičove. Odborní pracovníci žiakom primeraným spôsobom vysvetlili a ukázali separovanie a triedenie odpadu. Deti mali
možnosť nahliadnuť aj do auta na vývoz TKO.
Zber papiera
Dňa 24.–25. apríla 2014 sa konal každoročný jarný zber papiera. Poďakovanie patrí

žiakom a rodičom žiakov, ktorí
nepotrebný papier priniesli do
zberu a prispeli k záchrane našich lesov.
Stavanie mája
Žiaci našej školy sa spolu s učiteľmi zúčastnili na tejto peknej
akcii. Deti z folklórneho súboru
Zvončeky prispeli svojim vystúpením do kultúrneho programu.
Červená Čiapočka
Dňa 5. mája 2014 mali žiaci 1.–5.ročníkov
možnosť pozrieť si v telocvični našej školy známu rozprávku – Červená Čiapočka.
Divadelné predstavenie sa žiakom páčilo.
Deň víťazstva nad fašizmom
Dňa 7. mája 2014 sa žiaci a učitelia našej
školy zúčastnili kladenia vencov pri pamätnej
tabuli padlých vojakov.
Žiaci na návšteve v SHMÚ
Dňa 6. mája 2014 navštívili žiaci 7., 8.
a 9. ročníka SHMÚ v Bratislave. Odborní pracovníci im vysvetlili, ako pripravujú predpoveď počasia.
V areáli SHMÚ mali možnosť prezrieť si prístroje, ktoré slúžia na zaznamenávanie sily
a zmenu vetra, teploty ovzdušia a množstva
zrážok. Žiaci získali cenné informácie, ktoré
im prispeli k rozšíreniu vedomostí z prírodovedných predmetov.
Deň matiek
Druhá májová nedeľa sa nesie v znamení
osláv všetkých mamičiek. Žiaci našej školy pripravili pre mamičky
a babičky slávnostnú akadémiu. Dňa
13. mája 2014 v kultúrnom
programe,
ktorý žiaci pripravili
spolu s pani učiteľkami, deti svojim
mamičkám spievali,
tancovali a recitovali
rôzne básne.
Program sa mamičkám veľmi páčil
a sála v TI Inovatech
bola zaplnená.

Úspechy žiakov ZUŠ
na celoslovenských súťažiach
Akordeonistky našej ZUŠ Andrea Takácsová (1. ročník) a Vivien
Fehérová (3. ročník) sa zúčastnili niekoľkých súťaží, na ktorých získali popredné ocenenia. Na celoslovenskej akordeónovej súťaži v rytme
rôznych hudobných žánrov v Kysuckom Novom Meste získala Andrea
Takácsová zlaté pásmo v I. kategórii a Vivien Fehérová bronzové pásmo
v III. kategórii. Na súťaži v Novej Bani Andrea získala 1. miesto v I. kategórii a Vivien 2. miesto v III. kategórii. Na celoslovenskej súťaži Nitrianska
lutna v Nitre získala Andrea 2. miesto v I. kategórii a Vivien 2. miesto v II.
kategórii. Na medzinárodnej akordeónovej súťaži v Rajeckých Tepliciach
sa Andrea umiestnila v zlatom pásme v nultej kategórii a Vivien získala
v konkurencii 34 súťažiacich strieborné pásmo v I. kategórii.
Na celoslovenskej keyboardovej súťaži v Považskej Bystrici sa náš talentovaný žiak Samuel Bednár umiestnil v zlatom pásme.
Dňa 12. mája 2014 sa konal žiacky koncert v Inovatechu, 4. júna 2014
absolventský koncert žiakov ZUŠ, dňa 16. júna 2014 sa konal posledný
žiacky koncert v tomto školskom roku. Všetky informácie s fotogalériou
sú prístupné na facebooku Spojená škola, Základná umelecká škola.
Andrea Takácsová
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Deň otvorených dverí
Dňa 14. mája 2014 sme opäť privítali rodičov
na našej škole. Rodičia na vyučovacích hodinách sledovali aktivitu svojich detí, ako sa žiaci
zapájajú do vyučovacieho procesu, ale zároveň
sledovali aj náročnú prácu učiteľa. Rodičia mali
možnosť porozprávať sa s vedením školy, učiteľmi a so sociálnym pedagógom.
Výlet
Dňa 14. mája 2014 sa konal výlet žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia.
Navštívili Letisko M. R. Štefánika, ktoré je najväčším medzinárodným letiskom na Slovensku.
Žiakom bola poskytnutá informácia z histórie
letiska. Zaujímavosťou bol vstup na palubu
vládneho špeciálu, pozreli si vnútro lietadla.
Na letisku si prezreli hasičské autá a zásahové
vozidlá. Z letiska sa presunuli do prístavu a vyhliadkovou loďou sa plavili po Dunaji.
Enviroexkurzia
V dňoch 21.–23. mája 2014 sa výber žiakov
(5.–9. roč.) zúčastnil enviroexkurzie v Škole
ochrany prírody Varín. Žiaci, ako mladí ochranári prírody, získali nové poznatky a zážitky
o Národnom parku Malá Fatra.
V škole nám je dobre
Dňa 23. mája 2014 žiaci I. stupňa cvičili pred
budovou školy aerobic.
Výlet
Žiaci 9. ročníka boli v dňoch 28.–
30. mája 2014 na svojom poslednom spoločnom
školskom výlete v Modre.
Divadlo
Výber žiakov II. stupňa navštívil dňa 30.
mája 2014 Divadlo Andrea Bagara v Nitre.
Pozreli si divadelné predstavenie Ferdo Mravec.
PaedDr. Eva Bodová

školy

Privítame, pohostíme
a básničkou potešíme...
Dňa 21. mája 2014 sme privítali deti, ktoré si pripravili básničky, prózy a scénky.
Ako každý rok nás svojou návštevou a podporou potešili vzácni hostia. Stretnutie
pri literatúre dáva základ pre rast, rozvoj a sebarealizáciu deti predškolského veku.
Básne a rozprávky predstavujú kľúč k tajomstvám. Ich prostredníctvom sa deťom
otvára fascinujúci svet plný fantázie, farieb a dosiaľ nepoznaných zážitkov.
Ďakujeme učiteľkám z materských škôl za prípravu detí na prednes.
Na literárnej prehliadke sa zúčastnili z MŠ Budovateľská — Simonka Vozárová,
Martinko Matejdes, Tamarka Kolláriková a Nelka Józsová, z MŠ Fučíkova —
Lauruška Civáňová, Alexko Nagy, Simonka Držíková a Kristínka Katonová,
z MŠ Malá Mača — Monika Slaninková a Janko Susko.
Ida Józsová, učiteľka MŠ Budovateľská

O zážitkoch súboru Diócska
v maďarskom Nyergesújfalu
Aj v tomto roku pokračovali v nacvičovaní predstavení. Členovia bábkarského súboru Diócska tento rok nacvičili dve rozprávky. Tí menší
rozprávku O ježkovi Blažejovi (Sün Balázs) od Istvána Csukása, kým
tí väčší uviedli na javisko rozprávku od Gyulu Illyésa O poctivom zlodejovi Marcim (Becsületes tolvaj Marci). Obidve rozprávky sa hrajú na
stolovom bábkovom divadle s alternatívnymi paličkovými bábkami.
Medzníkom v ich vystúpení bol festival detských bábkarských súborov v maďarskom mestečku Nyergesújfalu, o ktorom napísali účinkujúce v rozprávke O poctivom zlodejovi Veronika Kováčová a Krisztína
Recsková:
V Nyergesújfalu sme neboli prvkýkrát. Ako vždy, aj teraz sme sa
s nadšením a trocha i s trémou pripravovali na súťaž. Nachystali sme
dve rozprávky. Predstavenie o Marcim je rozprávka z kufra, pretože práve starý kufor tvorí i scénu, ktorá sa počas rozprávky nespočetnekrát
mení práve podľa toho, kde sa dej odohráva.
Podľa programu sme síce vystupovali poslední, ale ako sa hovorí,
poslední budú prví. Po obede sme na udeľovaní cien získali s obidvoma
rozprávkami zlaté pásmo a rozprávku O poctivom zlodejovi Marcim po-

rota navrhla na účasť na Medzinárodnom bábkovom festivale v Egeri.
Máme radosť z úspechov, pretože vidíme, že naše úsilie nebolo márne.
Veronika Kováčová
Na festival sme sa vybrali skoro ráno spred budovy základnej školy.
Po príchode sme si užívali festival, pretože sme podľa programu boli poslednými účinkujúcimi. Po doobednajších predstaveniach sme si počkali na odovzdávanie cien, na ktorom sme získali zlatú medialu. Naša
cesta domov bola taká istá, ako cesta tam, čiže veľmi veselá. Vrátili sme
sa s množstvom zážitkov.
Krisztína Recsková

Zo života školy...
ZŠ S. Petőfiho s MŠ s VaVJM
• 7. apríla pri príležitosti Dňa Zeme sme už
po piatykrát zorganizovali čistenie mesta.
Našim cieľom je, aby sme deti neučili iba
v priestoroch školy, ale aby sme ich upozornili na to, že čistota nášho mesta a jej
udržanie závisí iba od nás a je dôležitou
súčasťou nášho života. Po zaslúženej práci
dostali žiaci od učiteliek sladkú odmenu vo
forme zmrzliny, ktorú naše učiteľky financovali z vlastných zdrojov.
• 7.-8. apríla sa uskutočnil tradičný jarný
zber papiera. Bolo pre nás potešením, že sa
deti tak aktívne zapojili do zberu.
• 11. apríla boli deti 1.–5. ročníka na dopravnom ihrisku v Šali, kde si zopakovali
pravidlá cestnej premávky. Je veľmi dôležité,
aby deti ovládali nielen teóriu, ale i prax,
čiže jazdu na ceste a aby predišli rôznym
nehodám.
• 14. apríla pri príležitosi Dňa maďarskej
poézie sme po prvýkrát usporiadali Dni
Petőfiho, básnika, ktorého meno nesie naša
škola. V dnešnej modernej dobe deti čoraz
menej zaujíma poézia a literatúra, radšej sa
zabávajú vo virtuálnom svete. Pomocou netradičného vyučovacieho dňa sme sa snažili
upozorniť ich na to, akú dôležitú úlohu má
poézia v živote človeka, že básne sa nemusia
iba čítať, ale môžu sa i spievať, či ilustrovať.
Naši žiaci sa do rôznych súťaži zapojili podľa
svojich schopností. Pre prvý stupeň sme pri-

pravili výtvarnú a recitačnú súťaž, ako
i súťaž v písaní básní, pre druhý stupeň
sme vyhlásili súťaž
v spracovaní životného diela Sándora
Petőfiho, ako i súťaž
v písaní slohu. Žiaci
sa do jednotlivých
súťaží aktívne zapojili vynikajúcimi prácami,
čo potešilo pedagógov. Z prác sme usporiadali
výstavu, na ktorej si jednotlivé práce mohli pozrieť, alebo prečítať i ostaní žiaci školy. Počas
celého dňa sme sa zaoberali tvorbou a životom
Petőfiho. Na konci dňa bolo v kultúrnom dome
slávnostné vyhodnotenie dňa. Víťazi si odniesli
diplom a hodnotný darček. Deň Petőfiho sme
ukončili koncertom Attilu Zsapku.
Dúfame, že táto iniciatíva sa v budúcnosti
rozrastie na viacdňové podujatie.
• 7. mája pri príležitosti Dňa matiek sa
uskutočnil kultúrny program. Naši škôlkári
a žiaci sa pestrým programom, v ktorom
nechýbali scény, bábky, tance a piesne,
poďakovali svojim mamičkám.
• 16. mája sme sa zúčastnili na rozprávkovom
festivale vo Veľkých Úľanoch.
• 17. mája boli naši bábkári na festivale
v Nyergesújfalu, odkiaľ sa vrátili s I. miestom.

• 20. mája bola na našej škole medzinárodná
anketa o správnej životospráve.
• 22. mája sme po štvrtýkrát zorganizovali
výlet do Rakúska, do Zábavného parku
v blízkosti Neziderského jazera (Neusiedl
am See), ktorý má pre každého pripravený
celodenný program. O výlet bol veľký záujem, takže sme tento rok cestovali dvoma
autobusmi. Najviac si deň užili naši malí
škôlkári, ktorí si so svojimi rodičmi mohli
vybrať z viac než 80 atrakcií parku.
• 29. mája pri príležitosti Medzinárodného
dňa detí si mohli deti pozrieť vďaka
miestnej organizácii Csemadoku hodnotné
predstavenie divadla Kuttyomfitty Társulat.
Po predstavení sme pre deti pripravili rôzne
súťaže. Za šikovnosť boli odmenení žetónmi,
ktoré si potom mohli zameniť na hodnotné
ceny alebo sladkosti.
Mgr. Melinda Srejnerová
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Program
s Vujity Tvrtkom

Stavanie mája 2014
Tradičné stavanie mája organizuje mesto
Sládkovičovo už viac ako 20 rokov. Na úvod
programu tradične divákov privítal primátor
mesta Sládkovičovo Ing. Anton Szabó.
Prvý vstup patril deťom z materskej školy
pri Základnej škole Sándora Petőfiho, ktoré
si pripravili tanečný program v pochodovom
rytme. Po nich vystúpili deti z materskej
školy Fučíkova a Budovateľská, ktoré mali
typicky jarné programy. Deti z Materskej
školy na Fučíkovej ulici sa predstavili choreografiou Húsky a detičky Materskej školy na
Budovateľskej divákom predviedli, ako vítajú
jar. Po škôlkároch v programe vystupovali
žiaci Základnej školy Karla Kuffnera, ktorí
si pripravili modernú tanečnú choreografiu.

Vystúpili i malí speváčikovia z našej umeleckej školy a posledné detské vystúpenie patrilo členom z folklórneho súboru Zvončeky,
ktorí divákom zaspievali a zatancovali veselé jarné pásmo, v ktorom nechýbala ani Morena. Deti
na harmonike sprevádzal pán
Viliam Duman.
Nasledovalo napínavé stavanie
mája, ktoré bolo v réžii sládkovičovských hasičov a potom už
patrilo javisko ľudovej hudbe
Kozovanka, pod vedením pána
Dušana Kozovského a talentovanej speváčke Dominike Gálovej,
ktorá si do tohto programu pripravila populárne maďarské
piesne.
Utcabál však bol iba taký neslaný-nemastný, hoci program
bol naozaj pekný. Diváci sa nám
po detskom programe rýchlo
rozutekali domov. Sčasti ich vyhnalo ochladenie a trochu asi
vadilo aj to, že v bufete už nebolo nič pod zub, keďže diváci už
o siedmej večer pojedli všetky cigánske, ktoré si bufetári prichystali. Nabudúce sa musíme všetci
lepšie pripraviť. Organizátori zabezpečia viac bufetov a diváci sa
teplejšie oblečú, aby si mohli posedieť a zatancovať i večer.
ES

Dňa 9. mája 2014. usporiadala skupina mladých Sládkovičovčanov v spolupráci s MO Csemadoku besedu s vojnovým novinárom Tvrtkom
Vujitym, reportérom televíznej stanice TV2,
nositeľom Pulitzerovej ceny, udeľovanej maďarským novinárom.
Kongresová sála Inovatechu sa zaplnila do posledného miesta a predali sa lístky i na balkón.
Prítomné obecenstvo strávilo dve nezabudnuteľné hodiny v spoločnosti tohto slávneho reportéra. Spoznali sme tajomstvá Severnej Kórei,
smiešnu diktatúru Turkmenistanu ale i zaujímavé ľudské osudy. Bolo to tak, ako nám to
Tvrtko sľúbil. Po tých dvoch pútavých hodinách
sme sa stali silnejšími a nikdy na toto stretnutie
nezabudneme! Ďakujeme!
Attila Šrejner

Májové oslavy
na letisku
Letecký klub v Sládkovičove aj tento rok
organizoval Prvomájový letecký deň, hoci
tentoraz už bez podpory mesta Sládkovičova.
Vedenie mesta nesúhlasilo s vyberaním
vstupného na toto podujatie a tak sa tento
rok nepodieľalo na jeho organizovaní a ani
neposkytlo finančný príspevok.
Návštevníkov, podľa slov hlavného organizátora pána Štefana Klementa, neubudlo.
Počasie bolo krásne a podujatie sa vydarilo.
Verní milovníci lietadielok prišli a aj vstupné
ochotne zaplatili. Dúfajme, že rozdielnosť názorov organizátora a mesta vo veci vstupného
nepovedie k zániku unikátnej akcie.
ES

Deň Csemadoku 2014
Sládkovičovský Deň Csemadoku je súčasťou celosloveského podujatia, vďaka ktorému máme možnosť privítať v Sládkovičove špičkové
maďarské súbory zo Slovenska i Maďarska. Tento rok program začali
domáci citaráši zo súboru Dióhéj, po nich sa divákom v spoločnom
programovom bloku predstavil ľudový tanečný súbor Cifra Műhely
Egyesület z Győru a folklórny súbor Alba Regia néptáncegyüttes zo
Székesfehérváru, po nich nasledovala citarová skupina z maďarskej
obce Papkeszi a najlepší boli tanečníci zo súboru Pozsony, ktorý pôsobí pri tanečnom súbore Ifjú Szivek, ktorí divákov ohromili úžasným
tanečným programom. Tých najvernejších odmenili krásnou kyticou
maďarských piesní a operetných melódií Zsuzsa Dóka a László Bősi
Szabó. Hoci počasie bolo studené, najvernejší diváci vydržali až do samého konca. Škoda len, že sa program nekonal v kongresovej sále, kde
by diváci i účinkujúci boli v teple, ale predpoveď počasie sľubovala príjemný jarný večer a tak obetaví technici pripravili vonkajšie javisko.
Na záver sa patrí poďakovať sponzorom: Mestu Sládkovičovo,
Ing. Antonovi Szabóovi, Alexandrovi Bendemu, Ing. Viliamovi Kurincovi, Michalovi Pethőovi, Ladislavovi Kádárovi a Technickým službám
Sládkovičovo. 					
ES
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Cena Alfontza Talamona
Udeľovanie literárnych cien Spolku maďarských spisovateľov na Slovensku, ktoré sa už
osem rokov koná v našom meste, tentoraz poznamenalo zlé počasie, ale úprimne povedané, je
veľmi pravdepodobné, že raz za osem rokov nám
musí aj zapršať. Z toho dôvodu sa časť programu, ktorá sa tradične koná pri soche Alfonza
Talamona, zminimalizovala na krátke uvítanie
v podaní Mgr. Silvie Brédovej a jej dcéry Boglárky Brédovej a položenie kvetov. Všetci účastníci sa potom rýchlo presunuli do TI Inovatech,
kde bol pripravený hlavný kultúrny program.
Vystúpila v ňom i poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove Edita Katonová,
ktorá privítala účastníkov na domácej pôde.
Otváraciu reč predniesol predseda Spoločnosti
maďarských spisovateľov na Slovensku Gyula
Hodossy, ukážky z diel ocenených spisovateľov
prečítal Gyula Zakál, ich charakteristiky prečítala pani Erika Nagy, na klarinet hral Andor
Buják a na klavír Zoltán Bohus. Program moderovala Melinda Haizok, členka krúžku mladých spisovateľov a vystúpila v ňom i Boglárka
Brédová, ktorá si pripravila text o Alfonzovi Talamonovi.

Cena Imreho Forbáta bola udelená charizmatickému básnikovi Károlyovi Fellingerovi, ktorý žije v Jelke a je autorom 14 zväzkov básní pre
deti i pre dospelých, redaktorom Jelčanských
listov. Cenu získal za výber zo svojej tvorby vydaný v roku 2013 Alázat (Pokora).
Cenu Alfonza Talamona dostala mladá spisovateľka Tímea Pénzes, ktorá sa na udeľovanie
nemohla dostaviť z veľmi vážnych dôvodov. Dva
dni pred udeľovaním cien sa jej narodili dvojičky – dcérka a synček. Prajeme šťastnej mamičke i detičkám veľa zdravia a dúfame, že si popri
materských povinnostiach čoskoro nájde čas
aj na ďalšiu literárnu prácu. Autorka dnes žije
v Prahe a je spisovateľkou (kniha Jég ország),
poetkou, prekladateľkou (prekladala do maďarčiny české filmy Jak svět přichází o básníky,
Penzión pro svobodné pány, Rozpustěný a vypuštěný), redaktorkou a podnikateľkou.
Na záver by som chcela zdôrazniť, že je pre
nás cťou, že tieto literárne ceny sa udeľujú práve
v našom meste, lebo je to pre nás jedinečná príležitosť byť súčasťou významnej kultúrnej aktivity a mať kontakt so súčasnými maďarskými
spisovateľmi, ktorí žijú na Slovensku. Máloktoré

mesto sa môže pýšiť tým, že ho za posledných
osem rokov navštívilo toľko maďarských literárnych autorov ako Sládkovičovo a my veríme,
že všetci sa u nás dobre cítili. Je len škoda, že
príležitosť stretnúť sa so známymi literárnymi
osobnosťami nevyužijú žiaci Základnej školy
S. Petőfiho, či stredoškoláci a vysokoškoláci, pre
ktorých by to určite bolo veľkým prínosom.
Podujatie sa konalo s podporou Úradu vlády
Slovenskej republiky.
ES

Tlačová konferencia
v Dome Európy v Bratislave
Dňa 12. mája 2014 sa v Dome Európy
v Bratislave konala tlačová konferencia
s názvom Predstavujeme dotačný program
Európa pre občanov, ktorý médiám prezentovali pán Dušan Chrenek, vedúci ZEK a pani
Želmíra Gerová z Európskeho kontaktného
bodu. V rámci tlačovky boli médiám prezentované i dva veľmi úspešné projekty roku
2013 – projekt My, Európania 4×4, ktorý
realizovalo mesto Sládkovičovo a projekt
Dokumentačného centra holokaustu, ktorý
prezentovala filmárka a divadelníčka pani
Anna Grusková.
Prítomným novinárom sme mali možnosť
prezentovať veľmi podrobný materiál o našom projekte doplnený mnohými dokumentačnými fotografiami. Projekt My, Európania
4×4 novinárov zaujal, lebo bol príkladom dokonalého naplnenia cieľov tohto dotačného
programu. Ocenili i kvalitu materiálov, ktoré

sme v rámci projektu
vydali a vtipne a prehľadne pripravenú
prezentáciu.
Po oficiálnej časti
som odpovedala na
otázky
novinárov
a natočili sme i niekoľko krátkych televíznych
a rozhlasových rozhovorov, čo určite prispelo
k dobrému imagu nášho mesta v slovenských
médiách a prostredníctvom Rady Európy
i v celej Európe. Náš projekt bol publikovaný
v brožúre Európa pre občanov – Úspešné slovenské projekty.
V ďalšom kole dotačného programu Európa
pre občanov sú vyhlásené dve akcie – Akcia
1 Európska pamiatka a Akcia 2 Podpora demokracie a občianskej participácie.
Mesto Sládkovičovo sa v tomto roku môže
uchádzať o ďalšiu dotáciu z tohto dotačného

programu na roky 2015–2017. Vlaňajší projekt, ktorý nám priniesol dotáciu vo výške
17 000 €, bol niektorými poslancami a pracovníkmi mestského úradu kritizovaný za to,
že väčšinu získaných financií takpovediac
„prejedli a prespali“ naši hostia zo zahraničia
a domácim projekt priniesol iba viac organizačnej práce. To je však základný princíp
tohto dotačného programu. Primátor mesta
a poslanci sa musia rozhodnúť, či podáme
ďalšiu žiadosť o dotáciu. Naša pozícia je dobrá, projektom My, Európania 4×4 sme si rozhodne urobili dobré meno.
ES

Pripomienka 102. výročia narodenia
Zoltána Pongrácza
Po veľkých oslavách nedožitej storočnice, ktorú sme si pripomenuli spomienkovým programom v roku 2012,
sme tento rok organizovali iba malú komornú spomienku, ktorá začala položením kvetov k pamätnej tabuli.
V Inovatechu sa potom divákom prihovoril primátor mesta Ing. Anton Szabó a odovzdal kvety bratovi zosnulého skladateľa pánovi Györgyovi Pongráczovi. V ďalšej časti programu si diváci mohli pozrieť veľmi zaujímavý
dokumentárny film o Zoltánovi Pongráczovi, ktorý im priblížil život a tvorbu nášho slávneho rodáka asi viac
ako iné informácie, ktoré sme napríklad uverejnili i v brožúre vydanej pri príležitosti autorovej storočnice.
Je veľmi pekné, keď si mesto pripomína svoje významné osobnosti a za veľký úspech považujem, že sa nám
v posledných rokoch podarilo okrem sochy Alfonza Talamona (tá sa stala novodobým symbolom mesta) osadiť
i pamätné tabule baróna Karla Kuffnera de Diószegh, letca RAF Milana Mikloška (tú dnes nájdete i na anglických i českých webových stránkach venovaných hrdinným letcom II. svetovej vojny) a Zoltána Pongrácza.
Do budúcnosti by sme ešte chceli iniciovať osadenie tabule pripomínajúcej akademického maliara Júliusa
Lőrincza a máme aj ďalšie tipy – matematik Raul Bott, grófka Mária Franziska von und zu Firmian, maliarka
Tamara de Lempicka,... a možno aj ďalší významní vedci a technici, ktorí sa podieľali na úspechoch cukrovaru.
Nemusí to vždy byť drahá bronzová plastika, stačí aj vkusná malá tabuľka, ktorá bude nám občanom i návštevníkom mesta pripomínať osobnosti, ktoré písali dejiny Diószegu / Sládkovičova.
ES

str.  7

• ŽS 3/2014

dopisovatelia

Výstava
Jany Šulecovej-Zemanovej
V máji ste si v TI Inovatech mohli prezrieť výstavu pani Jany
Šulecovej-Zemanovej, ktorá je novou členkou spolku amatérskych
výtvarníkov Galantská paleta. Autorka si na túto výstavu pripravila svoje abstraktné obrazy, ktoré
veľmi vkusne zdobili priestory
Inovatechu počas mnohých májových kultúrnych programov.
Na vernisáži výstavy sa gitarovými skladbami predstavil talentovaný hudobník Filip Botló.
Mgr. Margita Knappová, riaditeľka Galantského osvetového
strediska predstavila autorku
a návštevníci výstavy sa spolu
s autorkou a jej manželom výborne zabavili v milej komornej
atmosfére.
Ak ste výstavu prepásli, máte
možnosť zoznámiť sa s tvorbou
Jany Šulecovej-Zemanovej na
www.janasulecova.com.
ES

Čo robiť v prípade úniku

Záhradnícky trh 2014
Tradičný záhradnícky trh sa konal na námestí pred Inovatechom
v sobotu 12. apríla 2014. V ponuke predajcov boli naozaj krásne balkónovky, trvalky, letničky i celkom pekný výber skalničiek. Ponuka
stromčekov a okrasných kríčkov bola slabšia a hlavne ich ceny boli
vyššie ako v okolitých záhradníctvach a tak sa ich predalo iba zopár. Kupujúcim chýbali v ponuke priesady a aj kedysi veľmi úspešný
sortiment záhradného nábytku, bazénových doplnkov, či záhradnej
techniky. Každý rok sa však nepodarí pozvať veľkého predajcu ako
v roku 2009, keď sme v rámci trhu mali aj veľkú prezentáciu značky
Husqvarna.
Milé pracovníčky Technických služieb Sládkovičovo a Inovatechu
ponúkali zákazníkom výborný chlebík s masťou a cibuľou, čo prispelo k tradičnej atmosfére trhu. Ďalším pekným prekvapením bol veselý
stánok sládkovičovskej keramikárky Kataríny Pethőovej, v ktorom
ste našli milé darčeky pre svojich blízkych, originálne ozdoby do záhradky i krásne nádoby na kvety. Ak potrebujete pekný a originálny
darček, obráťte sa na Katku (0907 277 059) alebo si vyberte na www.
dienakatka.707.cz.
Každý, kto prišiel nakupovať, si rozhodne mal z čoho vybrať
a skrášliť si svoju záhradku či balkón.
ES

Noc múzeí v Galante

biologickej nebezpečnej látky
Bakteriologické (biologické) nebezpečné látky môžu byť použité vo
forme aerosólu (baktérie, vírusy) vytvoreného v ovzduší alebo uzatvorenom priestore priamo alebo prostredníctvom vetracích zariadení,
vypustením infikovaného hmyzu (vši, blchy, muchy a podobne), infikovaním vodných zdrojov, potravín, alebo krmovín. Postihnutý použitie biologických prostriedkov spravidla nezistí ihneď po ich použití.
Pri podozrení ich použitia sa výskyt zisťuje odberom vzoriek a následnou mikrobiologickou analýzou.
Pri podozrení z úniku alebo pri úniku biologickej látky respektíve
pri použití biologických prostriedkov postupujte tak ako pri úniku
nebezpečnej chemickej látky.
Zvlášť treba:
• dôsledne dodržiavať karanténne hygienické, protiepidemické
a protiepizootické opatrenia,
• sledovať informácie o situácii poskytované miestnou samosprávou,
• pravidelne kontrolovať telesnú teplotu,
• hlásiť podozrenie z ochorenia, alebo zvýšený výskyt ochorení osôb
a zvierat orgánom obce alebo spádovému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne orgánom civilnej ochrany,
• obmedzovať pohyb mimo budovu a budovy opúšťať iba na nevyhnutný čas (napríklad nákup základných životných potrieb),
• priebežne uskutočňovať v rámci svojich možností dezinfekciu vo
svojich bytoch a v domoch.
Pri vyhlásení karantény platí zákaz zhromažďovania osôb a zákaz voľného pohybu mimo uzatvorených priestorov bez nasadených
ochranných prostriedkov. 		
Ing. Imrich Kovács

Vlastivedné múzeum v Galante sa ani v neľahkej situácii, v ktorej
sa momentálne nachádza (budova múzea prechádza veľkou rekonštrukciou a prístavbou), nevzdalo príležitosti organizovať Noc múzeí
v priestoroch renesančného kaštieľa pri gymnáziu. Pre návštevníkov
pripravilo múzeum bohatý program – prezentáciu historického šermu,
rozprávku divadla Materinky zo Šale, prednášku o Kuffnerovskom
hospodárskom komplexe, harfový koncert Marty Mészáros a ohňovú
show skupiny Fandango.
Nás samozrejme potešilo, že nás galantské múzeum oslovilo, aby
sme pripravili prezentáciu a prednášku o diószegskom cukrovare,
lebo vítame každú príležitosť prezentovať našu snahu o záchranu
sládkovičovského industriálneho dedičstva. Práve v renesančnom
kaštieli je tento rok umiestnená výstava Kuffnerovský hospodársky
komplex, ktorá je súčasťou úspešného projektu, ktorý sme v roku
2012 realizovali s podporou Ministerstva kultúry SR.
Hoci sme od organizátorov dostali naozaj veľký časový priestor,
ukázalo sa, že história cukrovaru a rodiny Kuffnerovcov je tak obsažná a zaujímavá, že sa nám podarilo prezentovať iba jej základ
a niektoré zaujímavé informácie o rodinných vzťahoch, sociálnom
programe, či technickej unikátnosti cukrovaru. Potešil nás veľký záujem poslucháčov (za Sládkovičovčanov nás prišli podporiť manželia
Hrdlicovci, ktorí sú sami amatérskymi múzejníkmi) a usilovali sme sa
zodpovedať všetky ich dotazy.
Noc múzeí bola aj pre nás krásnym zážitkom a ďakujeme organizátorom za pozvanie.
Lóránt Talamon, OZ Ponvagli

Deň narcisov v Sládkovičove
Mesto Sládkovičovo už roky úspešne spolupracuje s Ligou proti rakovine, ktorá každoročne organizuje Deň narcisov. V piatok
11. apríla 2014 sme sa aj my stali súčasťou
veľkého a jedinečného projektu. Deň narcisov vďaka vám všetkým, ktorí ste si pripli narcis, mohol byť skutočne opäť dňom pomoci
a nádeje.
V uliciach miest a obcí Slovenska bolo tento
rok takmer 16 000 dobrovoľníkov. Vyzbierané
peniaze budú opäť použité v prvom rade na
konkrétnu pomoc pacientom, na podporu nemocníc a zdravotníckych zariadení a tiež na
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programy prevencie a osvety pre celú verejnosť, najmä mladých ľudí.
V Sládkovičove sa do tejto krásnej akcie
zapojili šikovné dobrovoľníčky zo Základnej
školy K. Kuffnera a Súkromnej strednej školy Sládkovičovo, ktoré vyzbierali spolu 439 €.
Potešil nás záujem zo strany sládkovičovských firiem, ktoré si naše milé dobrovoľníčky dokonca objednali, aby ich pracovníci
mali možnosť podporiť túto zbierku.
ES
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Návšteva z Rakúska
Nedávno nás prekvapila milá návšteva
pána Richarda Denka z Rakúska, ktorý po
pani Johane Perr, guvernantke Petra a Lilli
Lousiany Kuffner, zdedil dokumenty týkajúce sa rodiny Kuffnerovcov a mobiliár, ktorý
bol podľa darovacej zmluvy pred II. svetovou
vojnou umiestnený v kaštieli v Diószegu. Pán
Richard Denk sa zaujímal o históriu Kuffnerovcov, na internete našiel kontakt na OZ
Ponvagli a prišiel sa osobne pozrieť, kde Kuffnerovci žili a čo vybudovali. Do nášho digitálneho archívu nám daroval kópie viacerých
zaujímavých dokumentov a fotografií, ktoré
nám priblížili súkromný život Kuffnerovcov.
Pán Denk sa zaujímal, či si ešte niekto z našich seniorov pamätá na pani Johanu Perr,
ktorá vychovávala vnúčatá baróna Karla
Kuffnera de Dioszegh.
Ďakujeme pani učiteľke, Andrejke Lovászovej, ktorá nám ochotne celú návštevu
tlmočila.
Lóránt Talamon

Více zeleniny
a ovoce pracujícím
Na našu výzvu na hľadanie historických informácií o Sládkovičove sa nám prihlásila rodina Barcuchovcov, ktorá v rodinnom archíve
uchováva časopis Květy z roku 1953, v ktorom
je veľký dvojstranový článok redaktorky Růženy Zahrádkovej a fotografa Martinovského
o cukrovarskom záhradníctve, ktoré v tom
čase riadil František Barcuch, vedúci skupinár zeleninárskej a ovocinárskej skupiny poľnohospodárskej výroby cukrovaru.
Článok je doplnený krásnymi fotografiami
viacerých pracovníkov a uvádza mnoho zaujímavých údajov o produkcii tejto skupiny, ktorá
pestovala zeleninu na 79 ha. Hneď na jar dodali
na trh 15 000 ranných šalátov, 8 200 zväzkov
reďkovky, 500 kalerábov,... V zeleninárskej skupine pestovali aj papriku, paradajky, kapustu,
špenát, karfiol, uhorky, kel a špargľu, ktoré sa predpestovávali v pareniskách v Kertészkerte. Ovocinárska časť mala 33 ha čerešňový sad, v ktorom sa urodili dva vagóny čerešní, v roku 1952 pozbierali 28 q malín a pestovali tu dokonca mandľovníky (pravdepodobne ešte z čias Kuffnerovcov,
lebo pani grófka pestovala v záhradách nielen ovocie a zeleninu, ale aj kvety a exotické rastliny).
Dnes kupujeme zeleninu a ovocie z Egypta, Španieska (je pravda, že je na pultoch v zime aj
v lete) a na úrodnej zemi, kde naši dedovia a pradedovia vypestovali tony a tony kvalitného ovocia
i zeleniny na trh a aj pre konzervárenské spracovanie, dnes rastie repka, z ktorej sa vyrába bionafta. Už za čias Kuffnerovcov, za čias spoločnosti Georgia a ako vidno ešte aj za čias socializmu,
bol Diószeg / Sládkovičovo vďaka odborníkom ako František Barcuch a šikovným robotníčkam
a robotníkom veľkým producentom ovocia a zeleniny.
Spolu s rádiom Jerevan teda môžeme konštatovať: „U nás už lepšie bolo.“
Ďakujeme Františkovi Rumanovi (vnukovi pána Barcucha) za krásny príspevok do archívu
mesta a vyzývame ďalších, ktorí po šuplíkoch schovávajú zaujímavé historické fotografie a dokumenty, aby sa nám s dôverou ozvali. My si všetky materiály iba skopírujeme a originály im hneď
vrátime.
							
ES

Klub seniorov
Sládkovičovo
Tak ako každý rok, tak aj tentoraz sme sa aktívne zúčastnili Medzinárodného klobáskového festivalu, kde sme
aj predávali naše vynikajúce šišky, ktoré návštevníci milujú.
Na koniec Fašiangov sme pripravili šiškové posedenie,
na ktoré sme pozvali aj členov klubu Tulipán z Veľkej
Mače.
Členovia nášho klubu sú zároveň aj členmi Klubu úctyhodných, ktorý združuje seniorov z okresu Galanta. Tento
klub organizuje jednodňové kultúrno-vzdelávacie zájazdy,
na ktoré každý účastník prispieva určitou čiastkou.
Zúčastňujeme sa na všetkých kultúrno-spoločenských
podujatiach a spolupracujeme s rôznymi organizáciami
v meste a členovia nášho klubu využívajú možnosť raz
týždenne relaxovať na termálnom kúpalisku Vincov les.
V máji sme na vysokej škole spolu s vedením mesta
organizovali milé posedenie pri príležitosti Dňa matiek.
Účasť bola hojná, nálada výborná, do tanca i spevu nám
hral pán Ladislav Gál.
Úprimne ďakujeme vedeniu mesta za výbornú spoluprácu a za vytváranie dobrých podmienok na plynulý chod
klubu,
vedenie Klubu seniorov Sládkovičovo

Úspech
v Gerendáši
Klobásový festival v maďarskej obci Gerendás má už 14
ročnú tradíciu a v posledných
rokoch sú naši chlapci a dievčatá pravidelnými účastníkmi tejto
chýrečnej súťaže. Tento rok nás
reprezentovalo družstvo v zložení
kapitán Vladimír Feješ, členovia – Koloman Hrdlica, Dionýz
Szabo, Tibor Ondrejkovič,
Tibor Macsali, Tibor Chudý,
Martinka Chudá a hlavý manažér tímu František Ruman. Dôkladná domáca príprava priniesla ovocie v podobe
víťazstva a po vlaňajšom víťazstve našich dievčat to bol ďalší veľký úspech šikovných majstrov z OZ Klobáskový klub.
Nič sa nedá robiť – sládkovičovské klobásky majú naozaj svetovú kvalitu a náš
tím má vždy výbornú prezentáciu a umelecké duo Ondrejkovič + Macsali sú zárukou dobrej nálady, ktorá sa určite tiež boduje.
Veselá zábava sa zo súťaže plynulo preniesla na Slovenský majáles, ktorý organizovala Slovenská samospráva v Gerendási.
Ďakujeme našim milým priateľom z Gerendášu za pozvanie, veľmi sa nám u nich
páčilo a dúfame, že ich nabudúce zasa my privítame v Sládkovičove.
ES
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Turisti DO Fénix
Otvorenie letnej turistickej sezóny
Tradičným turistickým pochodom zo Serede na Kaskády otvorili turisti nášho okresu
svoju tohtoročnú sezónu. Organizátorom podujatia bola naša TJ Junior Sládkovičovo. Na
štarte pochodu sme privítali rekordný počet
162 účastníkov zo Sládkovičova, Galanty,
Šintavy, Šale a Trnovca nad Váhom.
Za príjemného, takmer letného počasia absolvovali účastníci svojich prvých 12 kilometrov okolo vodného diela Kráľová na Kaskády.
V cieli boli pre všetkých pripravené ohníky,
pretože opekačka na turistike nemôže chýbať.
Kto prišiel, prežil príjemný deň v jarnej prírode spolu so svojimi kamarátmi.

Rybárske preteky na Štrkovisku Vincov les
Písal sa dátum 3. máj 2014. Deň, kedy miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
v Sládkovičove usporiadala tradičné rybárske preteky pre dospelých na štrkovisku Vincov les.
Počasie pretekárom zrána veľmi neprialo, ale neskôr sa umúdrilo a vyšlo aj túžobne očakávané
slniečko. Pretekov sa zúčastnilo 60 pretekárov zo Sládkovičova a širokého okolia. Okrem našich
členov sa zúčastnilo aj trojčlenné družstvo z Maďarska, družobného mesta Csorvás. Každý pretekár sa snažil uloviť toho najväčšieho kapra alebo amura a získať tak hlavnú cenu: 200 € + pohár
a 3 kg pelety Pelzer.
Celkovo bolo v štartovných lístkoch zapísaných a ulovených 82 ks kapra, pričom sa však odhaduje, že celkovo bolo ulovených cca 200 ks kapra rybničného, pretože mnohí rybári ihneď po
zdolaní úlovku tento pustili späť do jazera (bez zapísania do štartovného lístka). O 13.00 hod. boli
preteky ukončené a po sčítaní výsledkov nasledovalo vyhodnotenie, pričom ocenení boli prví piati
rybári s najťažšou ulovenou rybou. Ceny získali títo rybári:
1. Ľudovít Mrakova, Sládkovičovo – kapor 3,94 kg
2. Ivan Rovenský, Košúty – kapor 3,92 kg,
3. Marcel Kráľovič Pusté Úľany – kapor 3.78 kg,
4. Juraj Doményi ml., Sládkovičovo – kapor 3,66 kg,
5. Marek Lošonský, Sládkovičovo – kapor 3,64 kg.
Na záver patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní rybárskych pretekov a samozrejme našim sponzorom, ktorí sa vo veľkej miere podieľali na atraktívnych cenách. Ďakujeme sponzorom: Alexander Bende, Gabriel Weis, Stanislav Kráľovič, Peter
Bartaloš – rybárske potreby Galanta, Dušan Ryba – rybárske potreby Trnava, Rybárske potreby
Sládkovičovo, Bekaert Sládkovičovo, Vaďo – veľkoobchod s rybárskymi potrebami – Nové Zámky,
Poľovnícke združenie Duna Sládkovičovo.
		
Viliam Mikeš, predseda MO SRZ

Okuliare pre Afriku
Organizácia Fénix celý vlaňajší rok robila zbierku dioptrických okuliarov. Spoločne
s prispením našich spoluobčanov, MsÚ,
Klubom dôchodcov, Optikou v Sládkovičove
a v Galante, OÚ v Malej Mači sme vyzbierali vyše 300 kusov okuliarov. Zbierku sme
robili spolu s českou organizáciou Pionýr.
Vyzbierané okuliare, optická firma vyčistila,
premerala, označila a boli zaslané do africkej
Kene. Veríme, že našou zbierkou sme prispeli k dobrej veci. Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa zbierky akokoľvek zúčastnili.
Mgr. Pavol Macura, DO Fénix

Rastie nám nový talent
V našom meste sa objavil nový športový talent – Patrik Dömötör,
žiak 7. triedy športovej školy na sídlisku SNP v Galante, sa aktívne
venuje atletike, hlavne bežeckým disciplínam. Na Majstrovstvách západoslovenského kraja v Trnave zabehol 300 m prekážkový beh za
43,98 s a stal sa majstrom kraja a nominoval sa na Majstrovstvá
Slovenska. Na svojom konte má aj ďalšie cenné trofeje, čo je prísľubom
toho, že o jeho športových úspechoch ešte budeme počuť.
Arpád Dömötör
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Rybárske preteky detí
do 15 rokov
Vincov les, nedeľa 29. júna
2014, 8.00 hod. registrácia, 8.30 –
9.00 hod. príprava a zakŕmenie,
9.00 –11.00 hod. preteky, 11.00 –
12.00 hod. váženie, vyhodnotenie a vyhlásenia víťazov

spoločenská kronika

Kronika mesta 						
Zosobášili sa
Mgr. Miloš Potocký (Tekovská Breznica)
a Mgr. Martina Frantová (Sládkovičovo)
Michal Bodzsár (Ipeľské Úľany)
a Veronika Horváthová (Sládkovičovo)
Peter Gollvitzer (Kráľov Brod)
a Mgr. Miroslava Mészárosová (Sládkovičovo)
Pavol Takács (Nový Život)
a Judita Táncošová (Sládkovičovo)
Veľa šťastia na spoločnej ceste životom
Narodili sa
Sebastián Bujko, nar. 27. apríla 2014

Leia Stano, nar. 30. apríla 2014
Kevin Tarnai, nar. 7. mája 2014
Kristína Tésiová, nar. 13. mája 2014
Samuel Švec, nar. 16. mája 2014
Gréta Danková, nar. 28. mája 2014
Samuel Vymětal, nar. 29. mája 2014
Peter Manczal, nar. 3. júna 2014
Zdravie a šťastie na štarte do života.
Navždy nás opustili
Mária Zelmanová (86), 19. apríla 2014
Michal Švihran (67), 27. apríla 2014
Marta Rášová (62), 6. mája 2014

Doc. RNDr. Štefan Malina, CSc. (95), 6. mája 2014
Alexander Sebök (67), 24. mája 2014
Marta Pethöová (83), 25. mája 2014
Mária Linková (69), 3. júna 2014
Grunza Ľudovít (70), 5. júna 2014
Mária Popluhárová (64), 6. júna 2014
Bývalí občania mesta:
Jozef Korený (70), 4. apríla 2014
Martin Vörös (61), 16. apríla 2014
Jozef Pivko (57), 19. apríla 2014
Andrej Buday (73), 2. júna 2014
Nech odpočívajú v pokoji…

Spomíname						
So smútkom v srdci si pripomíname 1. výročie úmrtia
manžela, otca, dedka a pradedka
Františka Lenárta, ktorý nás navždy opustil 19. júna 2013.
S láskou spomíname.
manželka a synovia s rodinami
So smútkom v srdciach si pripomíname prvé výročie
úmrtia mamy, babičky a prababičky
Heleny Barciovej,
ktorá nás navždy opustila dňa 23. júna 2013. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú spomienku.
dcéry Helena a Eva s rodinami a svatka Zuzana
S hlbokým zármutkom a láskou spomíname na
Annu Kadašovú, rodenú Zaťkovú
pri 2. výročí úmrtia. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
syn Miroslav, Majka a vnúčik Maxíček
Nezabudli sme, len sa učíme žiť s tým,
že už nie si medzi nami...
Margita Bondorová † 28. júla 2013
Je to rok, čo si nás navždy opustila. Kto Ťa poznal, nech si
spomenie s nami.
dcéry, syn a nevesta s rodinami
Dňa 1. júla 2014 uplynie päť rokov, čo nás navždy opustil
milovaný otec, starý otec a prastarý otec
Ján Molnár. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú
spomienku. S láskou spomína dcéra Ildikó a zať Milan
s rodinou, dcéra Marika a syn Arpi s rodinami.
So smútkom v srdciach si pripomíname piate výročie
úmrtia milovaného manžela, otca, deda
Štefana Csanakyho,
ktorý nás navždy opustil 22. mája 2009.
smútiaca rodina
So smútkom v srdciach si pripomíname 10. výročie
úmrtia milovanej mamičky, babičky a prababičky
Terézie Józsovej,
ktorá nás navždy opustila 29. júna 2004. S láskou
spomínajú syn s rodinou a nevesta s rodinou

Odišiel tam, odkiaľ už niet návratu,
ale jeho láska je stále s nami.
S hlbokým zármutkom spomíname na
Alexandra Bendeho, ktorý nás navždy opustil
pred desiatimi rokmi dňa 14. mája 2004.
manželka, syn a dcéra s rodinami
So smútkom v srdciach si dňa 30. júna 2014
pripomenieme 10. výročie úmrtia milovaného manžela, otca,
deda a pradeda Otta Szalayho. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
manželka, dcéry a syn s rodinami
Dňa 9. júna 2014 uplynulo 30 rokov od smrti nášho
drahého manžela, otca, svokra a dedka
Fridricha Jaleca, ktorý nás opustil vo veku 50 rokov. Osud
Ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš
stále žiť. S láskou spomínajú manželka, synovia, nevesty
a vnúčatá.
S láskou a žiaľom v srdci si spomíname na drahého
manžela, otca, dedka, brata a švagra
Andreja Varjúho, ktorý nás 20. júna 1984 nečakane
opustil. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku
v deň 30. výročia jeho úmrtia.
S hlbokým smútkom spomína celá rodina.
Ospravedlňujeme sa dotknutým rodinám za chyby v minulom čísle
a uvádzame smútočné oznamy v správnom znení:
So smutným srdcom spomíname na milujúceho manžela,
otca a deda Imricha Csanakyho, ktorý nás 16. marca 2013
navždy opustil. Prosím venujte minútu ticha na jeho spomienku pri príležitosti prvého výročia jeho úmrtia.
smútiaca manželka, synovia, nevesty a vnuci
S láskou a úctou si spomíname na našich
blízkych,
rodičov a starých rodičov
Viliama Augustína,
Oľgu Augustínovú
a tetu Angelu Čanakyovú.
Kto ste ich poznali, spomeňte si s nami.
syn Ján s manželkou a vnuci Marián a Ivan
s rodinami

Uzávierka budúceho čísla je 31. júla 2014 ● Svoje články, oznamy a inzeráty pošlite e-mail: evasudova@gmail.com alebo ich
odovzdajte v knižnici v Inovatechu. ● kontakt: 0905 863 495
Informačný spravodajca občanov, dvojmesačník, EV 3995/10, vydáva mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 00306177,
dátum vydania č. 3/2014: 15. jún 2014 Redakčná rada: predseda – PhDr. Terézia Pethőová, Eva Sudová, Mária Szabóová, PaedDr. Eva Bodová, Mgr. Melinda Srejnerová, Arpád Dömötör, Mgr. Zuzana Kovácsová, tajomníčka – Mária Pišiová. Adresa: Život v Sládkovičove, Mestský úrad, 925 21 Sládkovičovo, tel:
031/784 28 35, e-mail: evasudova@gmail.com, zapísané: OÚ Galanta 7/1992. Redakcia si vyhradzuje právo redakčne skracovať a upravovať príspevky
dopisovateľov. Názory dopisovateľov v príspevkoch nemusia odrážať mienku redakcie.
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Mestské oslavy MDD
Myšlienka organizovať mestskú oslavu Medzinárodného dňa deti odznela na zasadnutí
Komisie rozvoja vzdelávania mládeže pri MsZ
Sládkovičovo z úst Mgr. Adriany Slovákovej,
ktorá navrhovala urobiť akciu pre všetky deti,
aby sa spoločne zabavili deti zo všetkých škôl.
Zvažovali sme rôzne formy tejto akcie a nakoniec sme pozvali skúsených domácich animátorov z firmy StepUp, aby na námestí pred
Inovatechom pripravili deťom parádnu oslavu. Počasie nám vcelku vyšlo a tak prišlo veľa
detí a aj rodičov. Deti si zadarmo vyskúšali
všetky atrakcie, nadšene súťažili v rôznych
disciplínach a za odmenu dostali kopu maškrtiek, cukrovú vatu, hromadu kornútikov
ľadovej drte a dostali aj farebné balóniky,...
Všetci nadšene skákali na trampolíne, strieľali z luku, hádzali loptičky na šaša, bojovali
v rozprávkovom lese a naháňali sa na autíčkach. Deti šantili a rodičia, prarodičia i praprarodičia spokojne posedávali pri bufetoch
a diskutovali. Veľmi nás potešili veľké rodinné
výpravy, pre ktoré bolo MDD príležitosťou na
spoločné rodinné posedenie. Najlepšia však
bola záverečná diskotéka s Máriom a Ninkou,
na ktorej sa deti (a aj rodičia) naozaj rozparádili a tancovali ako na konkurze tanečnej
súťaže.
Ako každá premiéra, aj táto mala drobné
nedostatky, ale tie na rok vychytáme a sľubujeme, že zasa zorganizujeme veľký mestský
MDD pre všetky deti mesta.
Veľký obdiv zožal úžasný maskot – ľadový
medveď, ktorý s deťmi statočne pretancoval
celú oslavu. Heslo dňa bolo: Kto nemá fotku
s medveďom, nie je IN! 		
ES

Futbalový turnaj
O pohár primátora mesta
Tohoročný turnaj sa konal tradične 8. mája na ihrisku FK Slavoj
a zúčastnilo sa ho šesť mužstiev – Juniori, Starí páni, Bekaert, SSOŠ,
Nový Dvor a UNICEF, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Hoci ráno
sa začalo bezgólovým zápasom, neskôr sa tempo zrýchlilo a gólov bolo
dosť (spolu 34), čomu sa radovali hlavne diváci, lebo ako vieme, futbalový zápas nevyhráva ten, kto hrá krajší a technickejší futbal, ale
jednoducho ten, kto dá viac gólov. Najlepším strelcom sa tentoraz stal
Plameň Michev internacionál v drese Bekaert, ale výborne si viedol
aj Dávid Pilo z mužstva Juniorov, ktorí síce mali slabší začiatok, ale
nakoniec sa stali prekvapením turnaja a odniesli si putovný pohár primátora mesta. Na druhom mieste sa umiestnili Starí páni a bronzový
pohár si odniesli futbalisti Bekaertu.
ES

