ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
informačný spravodaj

XXVI. ročník č. 2/2019 vydáva mesto Sládkovičovo

Návrat k tradíciám
Chceme sa vrátiť k tradíciám športových a pohybových aktivít nedávnej minulosti nášho mesta. 60. a 70. roky minulého storočia v športe neboli významné len z hľadiska futbalu, ale priniesli aj
úspechy ostatných loptových hier. My,
skôr narodení si ešte dobre pamätáme
úspechy hádzanárov, volejbalistov. Hádzanárske ihrisko vedľa mestského parku cez víkend prilákalo veľa divákov,
ktorí sa mohli tešiť víťazstvám sládkovičovských družstiev. Veľké úspechy dosiahli predovšetkým hádzanári.
V roku 1953 bolo založené hádzanárske
družstvo dorasteniek a v roku 1957 sa
staršie dorastenky stali majsterkami
ČSR. Neuveriteľný príbeh s neuveriteľným koncom. Neskoršie v 60-tych
rokoch ženy hrali II. ligu. Hádzanárske
družstvo mužov hralo v krajskej súťaži
a v tabuľke obsadzovali obvykle 1. – 5.
miesto. Tieto údaje boli čerpané z publikácie od autorov Michala Pethőa a
Prisky Vavríkovej „100 rokov organizovaného futbalu v Sládkovičove“, ktorá
bola vydaná v roku 2014.
Ja sa pamätám na to, že návšteva
zápasov sa stala rodinným programom.
Rodičia sa vybrali so svojimi deťmi, aby
spolu držali palce rodinným príslušníkom, priateľom. Nálada týchto zápasov
bola rodinná, podobalo sa to na staré
jarmoky, každý sa chcel ukázať. Málo
miesta na sedenie, výkriky a povzbudenia sprevádzali tieto zápasy. Pamätám
si aj na neopakovateľné chvíle radosti
z víťazstva, ale aj slzy v očiach, keď
sme prehrali. Tieto loptové hry zanikli
v našom meste postupne až potom, keď
tieto hry boli prenesené do športových
hál. Stratili sme časť nášho života. Medzitým nastali veľké spoločenské zmeny. Zmenili sme sa aj my, no napriek
tomu s nostalgiou myslíme na staré
časy. Chceli by sme porozprávať o tom
aké to bolo, ale už niet toho, kto by nás

počúval. Športové a pohybové aktivity
našich detí sú nedostatočné, občas sa
vyhovárame na to, že nám chýbajú ihriská, ale existujúce športové ihriská sú
prázdne.
Minulý rok sme nadviazali kontakt
so Slovenským hádzanárskym zväzom.
V súčasnosti už prebieha so zväzom
spolupráca a v blízkej budúcnosti plánujeme znovu založenie Sládkovičovského hádzanárskeho klubu „Slavoj“. Prvá
oslovená skupina budú deti základných
škôl a žiaci strednej školy v Sládkovičove. Aby sme mohli zahájiť prácu, plánujeme vybudovať nové externé hádzanárske ihrisko podľa pokynov hádzanárskeho zväzu. Čakáme prihlásenie mladých
pedagógov a ľudí, ktorí majú záujem a
skúsenosti s prácou deťmi od 10 do 18
rokov. Verím, že po vybudovaní hádzanárskeho ihriska vznikne aj hádzanárske
družstvo žien a mužov. Na konci celého projektu je okrem fungujúceho hádzanárskeho klubu aj postavenie novej
športovej haly v areáli Vysokej školy na
Richterovej ulici. V nedeľu 14.04.2019
som si bol v Považskej Bystrici pozrieť
medzinárodný kvalifikačný zápas hádzanárov Slovenska s Talianskom. Napriek tomu, že sme prehrali, stretol som
sa tu s vedením hádzanárskeho zväzu
SR, ich povzbudenie a snaha pomôcť
znamená veľkú podporu pre naše mesto.
Tento projekt nie je o mojej osobe,
chcel by som poprosiť mojich oponentov, aby sme odložili všetky spory,
aby sme v tejto veci našli spoločnú reč.
Len spojenie všetkých síl môže priniesť
očakávaný úspech. Založením hádzanárskeho klubu a výstavbou športovej
haly môžeme dosiahnuť, aby sme naše
deti, mládež a dospelých zapojili do
športových aktivít mesta. Za spoluprácu
vám vopred ďakujem!
Ing. Anton Szabó
primátor mesta

POZVÁNKY
26.4.2019 o 18.00 hod. v Inovatechu

La Gioia a Simple Lounge
Quartet - galakoncert
Vstupné: 13,- eur

30.4.2019 o 17.00 hod. pred Inovatechom

Stavanie mája

1.5.2019 o 10.00 hod. na letisku v
Sládkovičove

Otvorenie neba

8.5.2019 o 9.00 hod. na ihrisku FK Slavoj
Sládkovičovo

Futbalový turnaj o pohár
primátora mesta
9.5.2019 o 10.00 hod. pri starom
kultúrnom dome

Pietny akt kladenia vencov
9.5.2019 o 19.00 hod. v Inovatechu
Zenthe Ferenc színház Salgótarján:
Képzelt beteg - divadelné
predstavenie
Vstupné: 14,- eur

Deň matiek v Inovatechu:

13.5.2019 o 16.00 hod. - ZŠ K. Kuffnera
14.5.2019 o 17.00 hod. - MŠ Fučíkova
15.5.2019 o 17.00 hod. - MŠ
Budovateľská a MŠ J. Dalloša
16.5.2019 o 17.00 hod. - ZŠ S. Petőfiho
17.5.2019 od 8.00 hod. v Inovatechu

Celoslovenská klavírna
súťažná prehliadka

31.5.2019 o 17.00 hod. pred Inovatechom

Oslava MDD

1.6.2019 o 10.00 hod. v areáli ZŠ K.
Kuffnera

Bicrossové preteky
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5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, 20.3.2019
Rokovanie 5. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril primátor mesta Ing. Anton Szabó, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že MZ je
uznášaniaschopné.
Interpelácia poslancov
• Mgr. Edita Katonová sa informovala
ohľadom otvorenia veľkej brány na cintoríne. Primátor mesta uviedol, že zmena prevádzkového poriadku cintorína
musí byť upravená všeobecným záväzným nariadením.
• MVDr. Pavol Bartaloš sa informoval
ohľadom psov umiestnených na zbernom dvore venčených dobrovoľníkmi,
ktorí od ľudí pýtajú financie na krmivo. Primátor uviedol, že mesto sa bude
spolupodieľať na úhrade nákladov na
potravu.
• Štefan Lauko tlmočil požiadavku na
zníženie rýchlosti na uliciach Košútska
a Pionierska z dôvodu hustej premávky kamiónov. Primátor mesta požiada o zníženie rýchlosti na uvedených
miestach.
• Koloman Hrdlica poukázal na poškodenú strechu polikliniky, chýbajúce
odpadové nádoby a vrecká na psie exkrementy na sídl. J. Dalloša a požiadal
viac sledovať porušovanie povinností
zo strany psíčkarov. Informoval o výzve
na zhodnotenie biologických odpadov a
tlmočil žiadosť riaditeľky ZŠ S. Petőfiho na zriadenie autobusovej zastávky
pri evanjelickom kostole pre deti dochádzajúce z Malej Mače a Košút. Primátor
uviedol, že stav strechy preverí, ďalej
uviedol, že je potrebné, aby občania
upozorňovali psíčkárov, ktorí nedodržiavajú svoje povinnosti a informoval,
že žiadosť o zriadenie autobusovej zastávky už rieši VÚC Trnava.
Poslanci vzali na vedomie:
• Kontrolu plnenia uznesení 3. a 4. zasadnutia MZ, ktorú vykonala hlavná kontrolórka mesta.
• Správu o výsledku kontroly príjmov
za správne poplatky podľa zákona č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších doplnkov a zmien.
• Správu o kontrole plnenia uznesení MZ
v Sládkovičove za roky 2014-2019, ktoré boli alebo sú v štádiu plnenia a sledovania.
• Správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2018
v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
• Správu o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta k 28.2.2019.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
• Dodatok č. 3/2019 k VZN č. 90/2015
o určení miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách
• Štatút a rokovací poriadok komisií MZ
v Sládkovičove
• Výšku dotácií z rozpočtu mesta na rok
2019 jednotlivým organizáciám na základe návrhu komisie kultúry a komisie
športu pri MZ v Sládkovičove.
• Konateľa spoločnosti Termálne kúpalisko Vincov les, ktorým sa stal Bc. Viktor
Janko
• Zvýšenie základného imania spoločnosti Termálne kúpalisko Vincov les,s.r.o. o
vklad mesta Sládkovičovo vo výške 340
000 €.
• Prijatie úveru na financovanie kapitálových výdavkov mesta vo výške 300 000
€
• Uzavretie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb s JUDr. Ružičom
• Výšku odmien členom Zboru pre občianske záležitosti v Sládkovičove za
účinkovanie na občianskych obradoch a
slávnostiach mesta.
• Zvýšenie mesačnej odmeny hlavnej
kontrolórke mesta.
• Mesačnú odmenu veliteľovi DHZ Sládkovičovo
Diskusia:
• Primátor mesta ozrejmil prítomným
problematiku Dodatku č. 4/2018 k
Územnému plánu mesta, nakoľko sa na
sociálnych sieťach rozprúdila diskusia k
tejto téme. Územie, ktorého sa dodatok
týka, sa nachádza v okrajovej časti mesta, v ktorej môžu byť vytvorené legálne
kapacity na ubytovanie v obmedzenom
rozsahu. V diskusii vystúpili aj zástupcovia firiem Bekaert, Fekollini a AWR,
aby ozrejmili prítomným, že pre nich sú
zahraniční zamestnanci kľúčoví, ľudská
práca je pre ich spoločnosti nenahraditeľná a ubytovacie kapacity pre svojich
ľudí potrebujú.
• JUDr. Alexandra Machanová navrhla
nevytvárať nové zóny, ale hľadať prienik a upraviť ÚP tak, aby v danej lokalite boli zahrnuté len tie nevyhnutné
zóny, zahŕňajúce firmu Fekollini, AWR
a pod.
• Peter Šramo požiadal o rozmiestnenie
košov s vreckami na exkrementy po celom meste nakoľko počet psíčkárov narastá a znečisťujú verejné priestranstvá.
Tiež sa informoval ohľadom plánovaných prác na TK Vincov les. Na vznesené otázky a pripomienky zodpovedal
primátor mesta.
• Eva Sudová sa opäť dožadovala zoznamu nehnuteľného majetku mesta a jeho

využitia, zoznamu dlžníkov mesta, žiadala zorganizovať školenie pre poslancov mestského zastupiteľstva a chcela
ozrejmiť podpísanie zmluvy s FK Slavoj, k čomu sa primátor vyjadril.
Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť
na rokovaní mestského zastupiteľstva
a 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove ukončil.
Plné znenie zápisnice zo zasadnutia je
uverejnené na www.sladkovicovo.sk

Stavanie mája
Mesto Sládkovičovo
vás pozýva na
tradičné STAVANIE MÁJA
dňa 30.4.2019 o 17.00 hod.
pred Inovatechom so sprievodným
programom, v ktorom vystúpia: deti
sládkovičovských základných a materských škôl, ZUŠ, Diócska, spevokol
Klubu seniorov. O zábavu sa postará
skupina Alf.

Otvorenie neba
OZ Templars Slovakia,
Klement & syn, PS Aviation
a Mesto Sládkovičovo vás pozývajú
dňa 1. mája 2019 od 10.00 do 16.00
hod. na OTVORENIE NEBA na
letisku v Sládkovičove.
Program: výsadok parašutistov, turbočmeliak Z-137T, vetroň, ukážka
bombardovania YAK52, letecké hasenie požiaru, prelet stíhačky L29

Otváracie hodiny

zberného dvora od 1.4.2018
Pondelok
Utorok
Streda		
Štvrtok
Piatok		
Sobota
Nedeľa

7.00 - 18.00
7.00 - 15.30
7.00 - 15.30
7.00 - 18.00
7.00 - 15.30
7.00 - 12.00
ZATVORENÉ
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Zo života ZŠ s MŠ K. Kuffnera
Naše úspechy v okresných súťažiach
Naši žiaci sa pravidelne zapájajú do
rôznych okresných predmetových olympiád a súťaží.
Medzi obľúbené matematické súťaže
patrí Pytagoriáda, v ktorej sa úspešnými
riešiteľmi stali M. Kopas, F. Adamkovič,
N. Józsová.
Úspešnými riešiteľkami v biologickej
olympiáde v kategórii C boli V. Weiszová
a K. Bötösová. Tento rok sme sa zapojili
aj do chemickej olympiády, kde sme mali
úspešných riešiteľov D. Tengeriho a K.
Bertóka.
V dekanátnom kole Biblickej olympiády v Šali naši žiaci L. Manek, K. Pavliško, J. Babarík, S. Bardoun obsadili pekné 2. miesto.
K najstarším a najznámejším súťažiam v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy patrí Čaro slova. Vďaka tejto súťaži recitátori svojím repertoárom a
interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne
hodnoty a zoznamujú s nimi užšiu verejnosť. V našej škole sa školské kolo súťaže
Čaro slova uskutočnilo v marci. Zúčastnili sa ho žiaci 1. a 2.stupňa, ktorí súťažili
v troch kategóriách. Najlepší postúpili do
okresného kola, v ktorom S. Rigová získala 3. miesto.
Školské súťaže a aktivity
Fašiangové obdobie by sa nezaobišlo
bez tradičného karnevalu. Ten sa na našej
škole uskutočnil 21. februára a na jeho organizácii sa podieľali pani vychovávateľky, pani učiteľky 1.stupňa a vypomáhali
aj naši šikovní deviataci. Predviedli sa
nám rozprávkové postavičky, zvieratká,
princezné, rytieri a rôzne výtvory fantázie detí a rodičov. Dobrá nálada, usmiate
tváre a žiarivé očká našich žiakov boli pre
nás znamením, že aj tento rok sa karneval
vydaril.
9. marca naši žiaci a pani učiteľky
navštívili SND, kde si pozreli krásnu, napínavú i humornú rozprávku Ľubomíra
Feldeka- Ako sa Lomidrevo stal kráľom.
21. marec je známy ako Svetový deň
Downovho syndrómu. Svoje sympatie a
podporu ľuďom s Downovým syndrómom
vyjadrili aj naši učitelia a žiaci obutím ponožiek rôznych farieb či veľkostí. Okrem
toho naša škola dlhodobo prispieva zbierkou vrchnáčikov 5-ročnému dievčatku s
Downovým syndrómom.
Stalo sa pekným zvykom, že v marci
organizujeme Deň otvorených dverí pre
predškolákov a ich rodičov. Pani učiteľky
1. stupňa aj tento rok pre budúcich školákov pripravili pútavý program. Najprv
si pozreli vystúpenie našich žiakov, ktorí
im predviedli, čo všetko sa v škole učia.
Potom si vyskúšali ozajstné učenie v la-

viciach. A nakoniec si s deviatakmi zasúťažili a zatancovali v telocvični. Hlad si
zahnali obedom v školskej jedálni. Každý
predškolák si odniesol malé darčeky a dúfame, že aj nezabudnuteľné zážitky.
22. marec je označovaný ako Svetový
deň vody. Prvýkrát bol vyhlásený Valným
zhromaždením Organizácie Spojených národov v roku 1992 na konferencii OSN o
životnom prostredí a rozvoji, ktorá sa konala v Rio de Janeiro v Brazílii. Deň vody
si žiaci pripomenuli návštevou výchovno
- naučného programu ECO H2O TOUR,
v ktorom sa dozvedeli o problematike znečistenia našich vodných zdrojov, ako aj
celkového nedostatku pitnej vody na našej planéte. Zaujímavým programom ich
sprevádzali Thomas Puskailer a Ondrej
Antálek.
Bezpečná škola je jednou z priorít
činnosti odboru prevencie kriminality
Ministerstva vnútra SR. Ich snahou je
každoročne prichádzať do škôl s novým
materiálom, ktorý bude pre deti poučný,
ale zároveň zábavný. Našej škole venovali publikáciu a DVD STOJ! POZOR!
CHOĎ! Kniha učí deti hravou formou,
ako si dávať pozor na ceste či na ulici. Nájdu v nej zábavné úlohy, riekanky,
krásne ilustrácie a, samozrejme, kamaráta
Semaforka, ktorého deti poznajú z rovnomennej televíznej relácie.
Pre žiakov 2.stupňa sme zorganizovali besedu o nebezpečenstve šikany na
internete. Ako predchádzať rizikovému
správaniu na internete sa dozvedeli od
preventistky Dáše Kollárovej z Okresného riaditeľstva PZ v Galante. Do popredia
bola v rámci besedy postavená ochrana
osobných údajov ako aj riziko závislosti
na sociálnych sieťach. Žiaci mali možnosť
vidieť krátky príbeh, v ktorom zohrala
hlavnú rolu kyberšikana v triede. Následne v diskusii hovorili o rôznych formách
šikanovania cez elektronické médiá, ako
aj o možnostiach ochrany pred týmto nebezpečenstvom.

Pri príležitosti 60. výročia otvorenia
budovy ZŠ K. Kuffnera usporiadalo vedenie školy slávnostný program, ktorého
sa v dopoludňajších hodinách zúčastnili pozvaní hostia a v podvečer rodičia i
verejnosť. Dopoludňajší program začal
slávnostným otvorením riaditeľkou školy
Slávkou Kramárovou, privítaním pozvaných hostí, poďakovaním primátorovi
mesta, bývalým i súčasným pedagógom,
pokračoval slávnostnými príhovormi
poslankyne NR SR Magdalény Kuciaňovej a primátora nášho mesta Antona
Szabóa. Ďakovné listy od PaedDr. Slávky Kramárovej prevzali bývalé riaditeľky
školy, pán primátor a súčasné zástupkyne
jednotlivých zložiek školy. Žiaci školy si
pod vedením svojich pedagógov pripravili
milý kultúrny program, ktorým spríjemnili prítomným toto slávnostné predpoludnie. Po ňom nasledovala prehliadka školy
a účasť na otvorených hodinách. Záver
programu patril spoločnému posedeniu s
občerstvením.
Vedenie školy
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Spojená škola Karola Kuffnera v Sládkovičove oslavovala
Na 2. marec 1959 si spomenú už len pamätníci. Sládkovičovo sa konečne dočkalo
novej školskej budovy. Kým
sa však venujeme tomuto významnému výročiu, spomeňme si na obdobie po 2. svetovej vojne.
Po oslobodení sa v máji
1945 začalo vyučovanie v
národnej škole, ktorá mala 5
tried, ktoré navštevovalo 274
žiakov. 1. septembra 1947
bola zriadená meštianska škola, do ktorej postúpili žiaci
z 5. ročníka národnej školy.
V dvoch ročníkoch bolo 171
žiakov. Na oboch školách sa
vyučovalo po slovensky. Žiaci maďarskej národnosti sa
dočkali svojej školy až v roku
1950. Keďže školu v Sládkovičove navštevovali aj žiaci
zo susedných obcí - Košút,
Veľkých Úľan a priľahlých
majerov, Malej Mače a Veľkej Mače, boli triedy preplnené a vyučovalo sa všade, kde
boli čo len trochu vyhovujúce priestory. Vyučovalo sa v
škole na Abrahámskej ulici, v
škole pri pomníku, v dnešnej
materskej škole na Fučíkovej
ulici, triedy boli aj v dnešnom
Krokodíle, v kultúrnom dome,
v požiarnej zbrojnici a vo
Wolnerovom dome. I keď sa
obec usilovala o vybudovanie

novej školy, k jej otvoreniu
prišlo až 2. marca 1959 a to je
to významné výročie, ktoré si
dnes pripomíname.
Na slávnostnom otvorení
boli prítomní okrem žiakov a
ich učiteľov aj občania vtedajšieho Dioseku aj hostia Štefan
Ďurkovič, predseda MNV a
za KNV V. Kališ. Slávnostné
príhovory predniesli okrem
hostí aj riaditelia oboch škôl
Pavol Pelech a František Pintér. Po slávnostnom kultúrnom programe nasledovalo
odovzdanie kľúčov od budovy riaditeľovi slovenskej
vtedy už osemročnej strednej
školy Pavlovi Pelechovi a ria-

diteľovi osemročnej strednej
školy s vyučovacím jazykom
maďarským Františkovi Pintérovi. Program pokračoval
prehliadkou tried a ostatných
priestorov školy. Po rozdelení priestorov školy obsadila
slovenská škola prízemie a 1.
poschodie a maďarská škola
2. poschodie. Hoci mala škola
17 tried, problémy to nevyriešilo. Žiaci 1. stupňa slovenskej
školy mali dvojsmenné vyučovanie v škole pri pomníku
a žiaci maďarskej školy tak
isto dvojsmenné vyučovanie
v škole na Abrahámskej ulici.
Dnes je škola krásne zrenovovaná a učia sa v nej iba

žiaci slovenskej školy, žiaci
maďarskej školy majú vyučovanie v škole na Abrahámskej
ulici a v škole pri pomníku.
Dnes sa všetci môžeme
tešiť z toho, že škola, ktorá
dostala hrdý názov Základná
škola Karola Kuffnera má dostatok priestorov a nadväzuje
na dobré výsledky a tradície z
minulosti.
Prajeme žiakom i učiteľom
pod vedením pani riaditeľky
PaedDr. Slávky Kramárovej
veľa osobných a pracovných
úspechov a dobrých vyučovacích a výchovných výsledkov.
Mgr. Alica Dömötörová

Moderná škola - otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov
Naša škola už 60. rokov
učí, vzdeláva a vychováva.
Dáva základy všetkého, čo
ľudstvo vynašlo, vymyslelo,
vytvorilo. Intenzívne žije plnením svojho poslania. Pripravuje žiakov nielen na ďalšie štúdium, ale aj na uplatnenie sa
v živote. Vďaka tomu patríme
medzi školy dosahujúce veľmi
dobré výsledky.
Meradlom úspešnosti školy
sú v prvom rade pedagógovia.
Obetaví, neúnavní. Od tých,
čo učia prvé písmenká, po
tých, čo pripravujú žiakov na
rôzne druhy olympiád, športové a umelecké súťaže, monitoring a prijímacie skúšky.
Ľudia vážiaci si svoju prácu,
citliví profesionáli s pochopením pre detskú dušu. V dru-

hom rade sú to prevádzkoví
zamestnanci, ktorí sa starajú
o nerušený chod školy. Ďalším nemenej dôležitým meradlom úspešnosti našej školy
sú žiaci, ktorí počas školskej
dochádzky robia svojimi výchovno- vzdelávacími výsledkami a umiestnením v rôznych
súťažiach veľmi dobré meno.
Úspechom všetkých žiakov je
však aj každodenné prekonávanie obyčajných prekážok,
ako sú strach, nevedomosť,
prípadne pasivita.
Škola sa vo výchovno- vzdelávacom procese
riadi
Školským vzdelávacím programom pod názvom
„Moderná škola – otvorené
spoločenstvo žiakov, učiteľov
a rodičov“. Naším cieľom je

dosiahnuť stav, aby bola škola otvoreným spoločenstvom
detí, žiakov, učiteľov a rodičov, aby poskytovala kvalitné
služby v oblasti výchovy a
vzdelávania, aby výchovnovzdelávací proces prinášal
deťom radosť a čo najefektívnejšie rozvíjal ich prirodzený
potenciál, aby si aj v rámci
mimoškolskej činnosti rozvíjali svoje záujmy a schopnosti.
Špecializujeme sa na rozšírenú výučbu predmetov, ako sú
matematika, dejepis a geografia, ako aj na výučbu cudzích
jazykov- učíme anglický jazyk
od prvého ročníka, nemecký
jazyk od piateho ročníka, veľkú pozornosť venujeme počítačovej gramotnosti.
Dôležitou súčasťou je

šport. Ten rozvíjame nielen na
hodinách telesnej výchovy, ale
aj v školskom klube detí a centre voľného času, ktoré sú súčasťou školy.
Na škole pôsobí 13 záujmových útvarov, v rámci CVČ
12 záujmových útvarov. Žiaci
si môžu vybrať zo širokej ponuky a tak tráviť zmysluplne
svoj voľný čas.
Naša škola má pred sebou
ešte dlhé roky plodnej práce.
Preto prajem všetkým pevné
zdravie, úspechy a dobré vzťahy v pokojnej tvorivej atmosfére.
PaedDr. Slávka Kramárová,
riaditeľka školy
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Zo života ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s VJM
Za uplynulé obdobie máme
za sebou množstvo podujatí
a zážitkov. Zapojili sme sa do
nasledujúcich súťaží:
• Szép Magyar Beszéd (Pekná
maďarská reč) – Lara Varga
(Galanta)
• Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny (súťaž
v prednese poézie a prózy)
–Viktória Cződör, Ádám
Krommer, Bettina Tóth,
Ádám Márton, Dóra Mayer,
Lara Varga (Galanta)
• Poznaj slovenskú reč –
Zsuzsanna Fekula (Tomášikovo), postúpila do krajského kola súťaže
• Pytagoriáda – matematická
súťaž – Ádám Katona, skončil spomedzi 58 žiakov na
krásnom 5. mieste (Galanta)
• Klokan – medzinárodná matematická súťaž (Sládkovičovo), žiaci 1.-9. ročníka ZŠ
Vo februári sme sa zabávali na tradičnom maškarnom
plese, súťažili sme na školskej
Valentínskej oslave. Mali sme
netradičné hodiny a zúčastnili
sme sa i na výchovnom koncerte.
Náš tím „Beťári“ si zasúťažil i na XII. ročníku Medzinárodného Klobásového festivalu, kde získal II. miesto vo
výrobe suchých klobás a IV.
miesto vo výrobe surových
klobás.

Tradične sme si zaspomínali na hrdinov Revolúcie a oslobodzovacieho boja
v roku 1848/1849.
17 žiakov reprezentovalo
Základnú školu Sándora Petőfiho v Horných Salibách, kde
si mohli prezrieť súkromnú

knižnú zbierku Bibliotheca
Pro Patria podplukovníka vo
výslužbe Lászlóa Orosa. Knižnica pre čitateľa je ako svätyňa, veď má viac ako 8000 kníh
a vo väčšine z nich je aj venovanie. Zbierku, ktorú spisovateľ zbiera od roku 1970, tvoria
v prvom rade maďarské knihy,
alebo knihy týkajúce sa maďarskej histórie, kultúry a pod.
Počas návštevy im „Laci bácsi“ porozprával o histórii knižnice, o hodnotných publikáciách, listoch, dokumentoch,
časopisoch, ktoré boli vydané
od roku 1918 až do súčasnosti, ako aj o minulosti. Žiaci
si mohli pozrieť pohľadnice,
vydané ešte za Rakúsko-Uhorskej monarchie a pozreli si
i umelecké predmety zberateľa. Na záver každý zo žiakov
dostal do daru knižku, ktorú si
vybral.

Naše stretnutie s Lászlóm
Orosom pokračovalo 15. marca, kedy navštívil našu školu,
pretože nie je iba zberateľom
kníh, ale aj spisovateľom. Venuje sa výskumu regionálnej
histórie. László Oros venoval
školskej knižnici svoje vlastné
knihy. O stretnutí pripravila re-

portáž Mgr. Andrea Szomolai
Horváth a bude publikovaná
na stránkach MAGYAR7.
Obidve stretnutia sa uskutočnili v spolupráci a za pod-

pory Mgr. Rolanda Lancza.
I touto cestou sa mu chceme
poďakovať za nezištnú pomoc.

Úspechy našich žiakov

dobia získala žiačka IX. ročníka Linda Kuki 2. miesto. V 3.
kategórii v téme Móda reformného obdobia obsadila žiačka IX. ročníka Laura Szilágyi
3.miesto. V literárnej súťaži,
ktorej témou bola maďarskosť
obsadila Krisztína Recska 1.
miesto.
Vo vedomostnej súťaži
spomedzi 7 súťažných družstiev skončila naša škola na
1. mieste. Našu školu reprezentovali žiaci: Lara Varga,
Dóra Mayer, Krisztína Recska
a Rita Herczog.
Na vedomostnú súťaž bola
príprava veľmi náročná, žiačky spracovali rozsiahly materiál, ale sa tiež poctivo pripravili, čo malo aj svoj výsledok.
Môžeme byť právom hrdí na
úspechy našich žiakov.

V polovici marca sa naša
škola zúčastnila na I. Dňoch
Dávida Mészárosa, ktoré zorganizovala Základná škola
s Materskou školou Dávida
Mészárosa vo Veľkej Mači.
Zapojili sme sa do výtvarnej, literárnej a vzdelanostnej
súťaže.
Vo výtvarnej súťaži Dedičstvo reformného obdobia
(1825-1848) si mohli žiaci vybrať z nasledovných tém:
1) Významné osobnosti reformného obdobia
2) Széchényiho splnené
sny
3) Móda reformného obdobia
Každá téma bola hodnotená v 3 kategóriách. Do súťaže bolo zaslaných 60 kresieb
zo škôl nášho okresu. Z našej
školy ich bolo zaslaných 5.
V 3. kategórii v téme Významné osobnosti reformného ob-

Mgr. Katalin Balogh

Mgr. Mária Halásová,
riaditeľka školy
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Záhradkári hodnotili uplynulý rok
Výbor MO SZZ Sládkovičovo zvolal na 15.marca 2019 svojich členov, aby
zhodnotili činnosť v uplynulom roku
2018. Úvodom pani Košťányiová, tajomníčka organizácie, privítala všetkých členov ako aj hostí, p. Ing. Ivánkovú, predsedníčku OV SZZ Galanta, p. Ing. Antona
Szabóa, primátora Sládkovičova a p. Martu Budajovú, predsedníčku Klubu seniorov Sládkovičovo, kde sa VČS SZZ uskutočnila. Minútou ticha sme si uctili úmrtie
nášho člena p. Fridricha Reháka, ktorý
naše rady opustil 19.februára 2019. Čo sa
týka hodnotenia stavu členskej základne,
s potešením sme konštatovali, že sa rozrastáme a súčasný stav je 58 členov, z toho
28 žien a 30 mužov. Na VČS sa zúčastnilo
46 členov a mohli sme konštatovať, že rokovanie bolo uznášania schopné. V správach o činnosti za uplynulé obdobie a
o hospodárení bolo konštatované, že plán
práce, ktorý sme si stanovili, sme naplnili v plnom rozsahu, použitie finančných
prostriedkov bolo v súlade s plánovanými úlohami. Na rok 2019 sme si stanovili
nový plán práce ako aj rozpočet, čo VČS
v návrhu uznesenia jednohlasne schválila.
V rámci diskusie p. Ivánková, predsedníčka OV SZZ, poďakovala za našu činnosť
a vyzdvihla našu aktívnu účasť v rámci
akcií organizovaných OV ako aj RV SZZ.
Pán primátor Ing. Szabó taktiež poďakoval za naše aktivity v rámci mesta

a navrhol rozvinúť užšiu spoluprácu so
školami a školopovinnými deťmi v oblasti
pestovania ovocia, zeleniny a spoznávania zákonitostí pestovateľských prác. Po
diskusii a malom občerstvení sa rozpútala neformálna debata a neskôr nasledoval
záver VČS SZZ. Všetkým zúčastneným
ďakujem za hojnú účasť, prajem im veľa
zdravia a elánu v záhradkárskej činnosti,
ďakujem vedeniu klubu za poskytnutie
priestorov a inventáru, hospodárke klubu,
členom výboru a členkám SZZ za organizačné zabezpečenie VČS. Zároveň veľmi
pekne ďakujem v mene MO SZZ Sládko-

vičovo za sponzorské dary v roku 2018,či
už finančné, alebo materiálne, sponzorom
p. Alexandrovi Bendemu, Ing. Borisovi
Brunnerovi, Jaroslavovi Feješovi, Márii
Bendeovej, Ondrejovi Viciánovi, Ing. Ladislavovi Takácsovi. Veľké ďakujem patrí
MsÚ - mestskej samospráve za poskytnutie finančného príspevku na našu činnosť,
z ktorej hradíme náklady na organizáciu
výstavy a ceny pre vystavovateľov. Všetkým veľká VĎAKA.
Ján Németh
predseda
MO SZZ Sládkovičovo

Odborný rez – jeden z faktorov dobrej úrody
Vzhľadom k tomu, že úrodnosť významne ovplyvňuje rez ovocných drevín,
výbor MO SZZ Sládkovičovo si dal do
plánu práce usporiadať v miestnej čas-

ti Nový Dvor odbornú praktickú ukážku
rezu pre širokú verejnosť. Garantom odbornosti bol pán prof. Ivan Hričovský,
ktorého sme poprosili, aby nám vysvetlil

a prakticky ukázal, kedy a ako je najvhodnejšie rezať jednotlivé druhy ovocných
drevín. Záujem o túto akciu bol veľký, počasie nám prialo, čo sa odrazilo aj na počte
zúčastnených - 56 občanov domácich ako
aj z okolitých dedín. Celá ukážka aj s odpoveďami na otázky zúčastnených trvala
cca 1 ½ hod. Pevne verím, že všetci zúčastnení boli spokojní s výkladom a ukážkou pána prof. Hričovského a odchádzali
domov obohatení o nové vedomosti, ktoré
môžu zužitkovať vo svojich záhradkách.
Ďakujem zúčastneným za to, že prijali
pozvanie na túto akciu, pánovi prof. Hričovskému za to, že nám venoval svoj čas
a poučil nás o zásadách a technike rezu,
poinformoval nás o nových, kvalitných
odrodách jednotlivých druhov ovocia, pánovi Ing. Antonovi Szabóovi za možnosť
prezentovať túto ukážku v jeho krásnom
sade, ktorý pán prof. Hričovský s veľkým
uznaním ohodnotil veľkou jednotkou.
Ján Németh
predseda MO SZZ Sládkovičovo
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Problematika revitalizácie Cukrovarskej ulice
Mesto Sládkovičovo pripravilo v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR so zameraním na zlepšenie formy bývania pre
obce s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít s prvkami prestupného
bývania projekt rekonštrukcie bytového
domu č. 312 na Cukrovarskej ulici. Bohužiaľ, mestu sa nepodarilo stihnúť prvý
termín na podanie žiadosti, ale primátor
mesta informoval na verejnom zasadnutí MsZ, že rozhodne pripraví projekt do
druhého hodnotiaceho kola, ktoré má uzávierku 1. júla 2019. V rámci projektu by
bolo v tomto dome vybudovaných šesť
bytov II. kategórie (byty 1 + 2 s obytnou
plochou do 60 m2, vykurovaním plynom,
kúpeľňami s WC, sprchou a kuchynskou
linkou), do ktorých by sa mohli presťahovať nájomníci, ktorí spĺňajú podmienky
výzvy.
Po mnohých oprávnených i neoprávnených kritikách situácie v tejto lokalite,
je to prvý krok smerom k zlepšeniu úrovne bývania na Cukrovarskej ulici, ktorá je
naozaj neúnosná. Nájomníci mestských
bytov kritizujú nedostatočné investície
mesta do opráv bytového fondu. Je potrebné si uvedomiť, že v bytoch III. a IV.
kategórie i v „núdzových bytoch“, do ktorých boli presťahovaní notorickí neplatiči,
je regulované nájomné také nízke, že do
fondu opráv sa jednoducho negenerujú financie potrebné na opravy. Musíme pripomenúť aj skutočnosť, že niektorí nájomníci dokážu zdevastovať prenajaté byty
neuveriteľným spôsobom, hoci na druhej
strane väčšina sa o byty stará veľmi dobre.
V rozpočte mesta bolo na opravy bytov na Cukrovarskej ulici vyčlenených
v rokoch 2014–2015 vždy po 3 000,00 €
a v rokoch 2016–2019 sa náklady na opravy zvýšili na 6 000,00 €. Predpokladám,
že táto čiastka je vyššia, ako financie „nasporené“ na fonde opráv, ale aj napriek
tomu to nepostačuje.
Sú iba dve cesty, ako získať financie na
komplexnú rekonštrukciu bytových domov
a to buď projekty alebo úvery. Náklady na
rekonštrukciu jedného bytového domu sa
určite vyšplhajú do státisícov € a preto
je v prvom rade potrebné využiť financie
z Operačného programu MV SR. Obyvatelia tejto lokality si však musia uvedomiť,
že nájomné v rekonštruovaných bytoch
bude primerané ich štandardu. V prípade
úspešnosti projektu, ktorý by bol takou
prvou lastovičkou, bude vedenie mesta logicky zvažovať rekonštrukcie ďalších bytových domov. Treba si však uvedomiť, že
situácia v tejto lokalite nie je zďaleka taká
katastrofálna ako v rómskych osadách na
strednom a východnom Slovensku, ktoré
budú pri posudzovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok riešené prioritne.

Na facebooku sme sa mohli dozvedieť
od autora Amen Romale aké požiadavky majú obyvatelia Cukrovarskej ulice
na vedenie mesta. Mal pravdu v tom, že
opravám bytov sa z vyššie uvedených dôvodov mesto veľmi nevenovalo, ale netreba zabudnúť na to, že na Cukrovarskej sa
vybudovali vodovodné prípojky, kanalizácia, hygienické centrum, detské ihrisko
(nedožilo sa ani konca sezóny) a pravidelne sa tam likvidujú nelegálne skládky
odpadu, napriek tomu, že niektorí z ich
autorov neplatia ani za odvoz TKO. Vybudovalo sa núdzové bývanie a podarilo
sa znížiť astronomické dlžoby na nájomnom a poplatkoch za služby. Skúsenosti
pracovníkov technických služieb, ktoré sú

správcom bytov a usilujú sa udržať v tejto
lokalite aký-taký poriadok, sú zväčša negatívne. V niektorých bytoch sa držia šváby, v uličkách sa špacírujú potkany, deti
majú svrab a vši a ich školská dochádzka
je úbohá,... V tomto neutešenom prostredí
sa ako ostrovy statočne držia udržiavané
domčeky s peknými záhradkami a milými
obyvateľmi, ktorých úprimne obdivujem.   
Revitalizácia Cukrovarskej ulice je
úloha na desiatky rokov, ale ako som povedal na rokovaní komisie MsZ: „Každý
maratón sa začína prvým krokom a je povinnosťou mesta postaviť sa na štart a urobiť ten prvý krok.“
Lóránt Talamon

Čierne a sivé stavby v našom meste
Na jednom zo zasadnutí MsZ som
upozornila na skutočnosť, že viaceré stavby, ktoré boli v meste vybudované v posledných rokoch, nie sú zakreslené v katastrálnych mapách, čo môže znamenať,
že boli postavené bez stavebného povolenia, v rozpore s územným plánom mesta
a ich majitelia za ne neplatia miestne dane.
Predseda Komisie výstavby, dopravy
a životného prostredia MsZ Ing. Štefan
Lauko vyzval vedenie mesta, aby tento
problém zmapovalo a riešilo. Primátor
sa vyjadril, že o tomto probléme vie, ale
pracovníci MsÚ majú tak veľa práce, že
sa tejto oblasti nemôžu venovať. V snahe urýchliť riešenie tohto problému sme
pripravili podklady. Porovnaním ortofotomáp (satelitných snímok) a katastrálnych
máp sme identifikovali niekoľko desiatok
takýchto objektov a v najbližších dňoch
odovzdáme podrobný materiál (ulica,
číslo domu, číslo parcely, druh pozemku,

výmera a majiteľ, fotografia s vyznačením
objektu), ktoré pracovníci mesta a stavebného úrady preskúmajú. Je samozrejme
viacero legálnych dôvodov, prečo niektoré objekty momentálne nie sú zaznačené
v katastri.
Majitelia, ktorí nejako zanedbali svoje
povinnosti, budú vyzvaní, aby si veci dali
do poriadku. Mesto nechce nikoho zbytočne „buzerovať“ ani rozdávať pokuty,
ale ak si väčšina obyvateľov vie splniť
svoje povinnosti a stavať podľa platných
zákonov, nevidíme dôvod tolerovať porušovanie zákonov a predpisov tým, ktorí si
stavajú takpovediac „od buka do buka“.
Chápem, že toto nie je najväčší problém nášho mesta a zvýšený výber daní
rozhodne nespasí mestský rozpočet, ale je
to jeden z mnohých krokov na zlepšenie
stavu mesta.
Eva Sudová
poslankyňa MsZ

Sládkovičovská duna
OZ Ponvagli uzatvorilo v roku 2018
dohodu o spolupráci so Štátnou ochranou
prírody SR pri zabezpečovaní starostlivosti o Prírodnú rezerváciu Sládkovičovská duna a Mačiansky presyp, v rámci
ktorej organizovalo už niekoľko brigád na
udržiavanie priaznivého stavu tejto lokality. Išlo predovšetkým o odstraňovanie
nežiaducej náletovej zelene, ktorú kedysi
spásali kozy a tak udržiavali odkrytý pieskový povrch duny. Podľa plánu schváleného ochranármi už boli vyčistené niektoré časti duny a momentálne čakáme na
pokyny lesákov, ako zlikvidovať vlaňajšie
i tohoročné vysekané stromčeky a kríky.
Boj s náletovou zeleňou je náročný, lebo

príroda pracuje vo dne v noci, ale zatiaľ
sa nám celkom darí a stav duny sa podstatne zlepšil. Ideálne by bolo nasadiť do
boja osvedčené kozy, ale nevieme kto by
sa o ne staral a či by sa rýchlo nedostali
niekomu na jedálny lístok.
V budúcnosti by sme chceli znovu postaviť na dune studňu s vahadlom, ktorá
po roky tvorila typickú prvok tejto časti
diószegského chotára.
Ak máte záujem, zúčastniť sa niektorej
našej brigády, sledujte facebookovú stránku O.i. Sládkovičovo.
Kristián Hollósi    
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Deň učiteľov

Ideálny manžel
Ideálny manžel - je názov
konverzačnej komédie Oscara
Wildea, ktorú si diváci prišli
pozrieť v sobotu 9. februára do
Inovatechu. Napriek tomu, že
sa dej prepletený množstvom
pikantných rozhovorov na
tému vzťahov, politiky, morálky a korupcie odohrával na
konci 19. storočia, témy boli
vysoko aktuálne aj pre dnešnú
dobu. Hereckých úloh sa výborne zhostili zamestnanci
ČSOB združení v ochotníc-

Pri príležitosti Dňa učiteľov usporiadalo Mesto Sládkovičovo v spolupráci so Zborom
pre občianske záležitosti slávnostné posedenie pre všetkých
sádkovičovských pedagógov,
aby si uctilo ich náročnú a
veľmi dôležitú prácu, ktorou
formujú našu mladú generáciu. Úvod posedenia, ktoré sa

konalo dňa 28. marca 2019 v
Hoteli Tevel v Sládkovičove,
patril kultúrnemu programu, v
ktorom prítomným zaspievali
Sabinka Križanová a Martin
Kajan, zarecitovala Lara Vargová a na akordeóne zahrala
Andrejka Takácsová. Slovom
prítomných sprevádzala Erika Križanová. Po kultúrnom
programe sa ujal slova Boris
Brunner, zástupca primátora
mesta, aby sa v mene rodičov poďakoval pedagógom
za ich prácu a za to, čo všetko robia pre naše ratolesti.
Primátor mesta Anton Szabó
v mene mestskej samosprávy
vzdal úctu všetkým sládkovičovským učiteľom, zaželal im
veľa zdravia, sily a trpezlivosti
pri ich neľahkej práci a spolu
s Borisom Brunnerom im odovzdali kvety. Po slávnostnej
večeri prítomní strávili spolu
čas vzájomnou konverzáciou
a vychutnali si túto slávnostnú
atmosféru.
Zuzana Červenková

šiškách, ktoré pripravili členky
Klubu seniorov. Záver tohto
milého podujatia patril tombole s množstvom cien. Výťažok
z tomboly bol venovaný Máriovi Šípošovi. Veľká vďaka
patrí organizátorom podujatia, Žiackemu parlamentu ZŠ
K. Kufffnera, Klubu seniorov
Sládkovičovo a všetkým sponzorom za to, že deťom, mamičkám i babičkám pripravili
milý fašiangový podvečer.
Zuzana Červenková

Zuzana Červenková

Spomienková slávnosť
15. marca 2019 sa pri príležitosti 171. výročia Revolúcie a oslobodzovacieho boja
v roku 1848/1849 konala spomienková slávnosť vo veľkej
sále Inovatechu. Organizátorom slávnosti bola Miestna organizácia Csemadoku v Sládkovičove. V úvode slávnosti
prítomných privítal moderátor večera Jozef Major, ktorý

Karneval
Únia žien Slovenska a
Miestny odbor Matice slovenskej v Sládkovičove zorganizovali v piatok 15. februára
KARNEVAL, kam prišli malí
aj veľkí, starší aj mladší, aby
sa spolu v tomto fašiangovom
období dobre zabavili. Pod taktovkou veselého šaša sa najprv
všetky lienky, víly, zvieratká,
čarodejnice aj bojovníci predstavili, potom si zasúťažili a
spolu si s Mimoňom a Minnie
dobre zatancovali. Neskôr si
všetci pochutili na výborných

kom spolku, ktorý funguje v
Prahe pod názvom Divadlo
namodro. Divákov určite prilákalo aj účinkovanie Sládkovičovčana Michala Mikuša, ktorý nesklamal a podal výborný
herecký výkon napriek tomu,
že predstavenie bolo v češtine.
Skvelé herecké prevedenie hry
spríjemnilo divákom sobotňajší večer, čo ocenili veľkým potleskom.

zároveň pozval na pódium
primátora mesta Antona Szabóa, aby predniesol slávnostný príhovor. Po slávnostnom
príhovore nasledoval kultúrny
program, v ktorom vystúpili
žiaci Základnej školy S. Petőfiho s VJM a hudobná skupina
Arcok z Kráľovho Brodu.
Mária Szabóová
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Osobnosti šiestich národností žijúcich v Sládkovičove/Diószegu
OZ Ponvagli v marci predstavilo verejnosti svoju novú
publikáciu, ktorú vydalo vďaka podpore Fondu na podporu
kultúry národnostných menšín. Výstupom projektu je publikácia s rozsahom 224 strán,
v ktorej je spracovaných 59
medailónov osobností šiestich
národností. Úvod publikácie
zahŕňa stručnú históriu obce a
chronologicky mapuje príchody jednotlivých národnostných
menšín do Diószegu. Osobnosti sú zaradené do kapitol podľa
národností a v tých sú zoradené v abecednom poradí. Ide o
osobnosti miestneho významu
z rôznych odborov (kultúra,
šport, pedagogika, história, samospráva,...), európskeho významu (barón Karl Kuffner de
Diószegh, najväčšia osobnosť
uhorského a neskôr i československého cukrovarníctva a
jeho spolupracovníci na poli

vedy a technického rozvoja
alebo pilot Jan Miklošek) i
svetového významu (secesná
maliarka Tamara de Lempicka,
druhá manželka baróna Raoula Kuffnera de Diószegh). V
závere publikácie je rozsiahle
resume v maďarskom, anglickom a nemeckom jazyku.
Realizácia projektu vyvolala istú zmenu vo vzťahu obyvateľov k histórii mesta. Do
projektu sa zapojilo veľa predovšetkým starších občanov
a ich záujem sa preniesol i na
mladšie vekové skupiny.
Samotná prezentácia bola
veľmi úspešná, prišlo veľa
divákov a napriek „drobným
technickým
nedostatkom“
snáď boli s programom všetci
spokojní. O krásny úvod akcie
sa postaral excelentný klavirista Samo Bednár, vnuk Ladislava Tavaliho, ktorý ma v knihe
tiež svoju kapitolu. Archivárka

Hildegarda Pokreis vysvetlila
dôležitosť regionálnej histórie
a rôzne spôsoby získavania
hodnoverných informácií. Eva
Sudová potom stručne priblížila jednotlivé osobnosti zaujímavými, vtipnými a občas
i pikantnými informáciami,
ktoré čitatelia v knihe nenájdu.
Projekt bude pokračovať
v elektronickej forme a preto
sme v roku 2019 podali žiadosť o dotáciu na projekt Interaktívna história, ktorý modernými prostriedkami (webová
stránka a mobilná aplikácia)
bude ďalej rozširovať informácie o histórii Diószegu / Sládkovičova. V rámci projektu
budú spracované a prezentované ďalšie osobnosti a zároveň
budú ich krátke štvorjazyčné
profily s QR kódmi umiestnené v Galérii osobností v centre
mesta.
Ešte raz chcem poďakovať

všetkým, ktorí sa na realizácii
projektu podieľali, lebo ide
v pravde o kolektívne dielo,
o ktoré sa pričinili nielen autori, ale aj príbuzní niektorých
osobností, prekladatelia a korektori.
Záujemcovia o publikáciu
ju môžu získať na recepcii TI
Inovatech.
ES

Medzinárodný klobásový festival, 22. - 23. 02. 2019
Aj tento rok sme privítali milovníkov dobrého jedla
a pohody na malom priestranstve na námestí pred Inovatechom, kde sme pripravili
gastronomicko-kultúrne podujatie s jedinečnou atmosférou, ktorú umocňovali všade
prítomné dobroty, zabíjačkové špeciality a tradičné šišky,
ktoré každý rok pripravia členovia Senior klubu Sládkovičovo. K festivalu už neodmysliteľne patrí aj farmársky
trh, ktorý ponúkol široký sortiment špecialít. Máme zato,
že naša klobása a zabíjačkové
jedlá sú gastronomickým dedičstvom, ktoré si zaslúži, aby
sme ho zachovali pre ďalšie
generácie. Dôkazom je záujem mladej generácie, ktorá sa
zapojila do III. ročníka súťaže
o najlepšiu vyrobenú klobásu.
Bolo dobrým rozhodnutím,
že sme v tomto roku zorganizovali súťaž detí a dospelých
v jeden deň. Evidentne si to
deti v spoločnosti dospelých
užívali a vytvorili perfektnú
atmosféru, ktorá bola ozdobou
nášho festivalu. Preto by sme
sa radi touto cestou poďakova-

li všetkým súťažiacim. Ďakujeme, boli ste skvelí!
Festival bol sprevádzaný
kultúrnym aj spoločenským
programom. Opäť nám už
tradične dvanásty rok zahrala pre nás legendárna hudobná skupina NOVUM Dušana
Fóku. Spestrením bolo vystúpenie divadelného súboru HAHOTA p. Atilu Srejnera a p.
Melindy Srejnerovej. Veľmi
dobrý ohlas malo vystúpenie
hudobnej skupiny BYSTRÍK
BAND, ktorá na záver vytvorila jedinečnú atmosféru. Z ich
vystúpenia vyžarovala veľmi
pozitívna energia, čoho dôkazom bola reakcia publika,
ktoré si ich vystúpenie užívali
– jednoducho boli skvelí.
V tomto roku prišli navštíviť a podporiť náš festival
hostia z družobných miest a
mediálne osobnosti: primátor
mesta Ivančice - Milan Buček,
primátor mesta Csorvás - Lajos Baráth, starosta obce Pitvaroš - Tibor Radó, podpredseda
TTSK - Jozef Berényi, Patrik
Hermann a Andrea Paulíniová
z TV Markíza, herec Marián
Slovák.

Výsledky súťaží na XII. Medzinárodnom klobásovom
festivale:
Počet družstiev dospelých 18
Počet družstiev detí
6
Súťaž detí:		
1. miesto: GERENDÁS - 207 b.
2. miesto: CSORVÁS - 183 b.
3. miesto: KUFNERČATÁ
(ZŠ Sládkovičovo) - 175 b.
Hlavná súťaž:
1. miesto: CSORVÁS - 253 b.
2. miesto: OROSHÁZA - 251 b.
3. miesto: VOZOKANY - 246 b.
Súťaž suchých klobás:
1. miesto: VEĽKÉ ÚĽANY 138 b.
2. miesto: OROSHÁZA - 115 b.
3. miesto: KOVBOJI SLÁDKOVIČOVO - 113 b.
Osobitné ceny:
Cena Mariána Labudu:
Gerendáš (HU)
Cena Jaroslava Žideka:
Beťári Sládkovičovo
Cena Pierre Baguette:		
Manufaktúra NEDED
Cena primátora mesta
Sládkovičovo: Veľké Úľany
- absolútny víťaz s najvyšším
súčtom bodov za hlavnú súťaž
a súťaž v suchých klobásach.

Víťazom gratulujeme a porazeným? ...takí predsa neboli. Všetci ste boli jednoducho
skvelí.
Ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorí svojou účasťou tiež prispeli k skvelej atmosfére. Veď predsa pre tieto
pekné okamihy toto podujatie
organizujeme!
Stretneme sa 27. – 28. Februára 2020 na XIII. Ročníku.
Hlavní organizátori OZ
Klobáskový klub a Mesto
Sládkovičovo vyslovujú poďakovanie za súčinnosť pri
organizovaní festivalu a to
hlavne kolektívu: Technických služieb Sládkovičovo,
Inovatechu, školskej kuchyni,
dobrovoľným hasičom,Senior
klubu Sládkovičovo, ale tiež
dobrovoľníkom a členom Klobáskového klubu.
Veľké poďakovanie patrí
sponzorom a podporovateľom,
bez ktorých by nebolo možné
zorganizovať toto jedinečné
podujatie.
František Ruman,
predseda OZ Klobáskový klub
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Bude v roku 2024 na olympiáde v Paríži Sládkovičovčan?
Zo Sládkovičova pochádzajú viacerí významní športovci - futbalisti Ladislav Józsa a Ladislav Molnár a tiež
Emil Dovalovszký, ktorý nás
reprezentoval na olympiáde v
stolnom tenise.
Medzi nich sa chce zaradiť
aj atlét Patrik Dömötör, ktorý

na Halových majstrovstvách
Slovenskej republiky v Bratislave získal seniorský titul
Majstra Slovenska v behu na
400 m časom 48,49 s. Patrik
je členom klubu Olympia Galanta, kde ho trénuje pán učiteľ
Jozef Gál, ktorý verí, že mladý
18 ročný Patrik svojou usilov-

nosťou, ktorou získal mládežnícky titul Majstra Slovenska
2019 v behu na 400 m časom
49,64 s. sa na olympiádu v
roku 2024 prebojuje a úspešne
bude reprezentovať naše Slovensko. Patrikovým snom je
zabehnúť 400 m cez prekážky
pod 50 sekúnd a dostať sa na

olympijské hry.
Po zisku seniorského titulu
Majstra Slovenska v behu na
400 m Patrik Dömötör prehlásil: „Tréner ma opäť raz dokonale pripravil na preteky“.
Arpád Dömötör

Spoločenská kronika k 5.4.2019
Navždy nás opustili:

Malý darček putoval
do Antonius senior centra
Fun rádio v marci oslovilo
poslucháčov s otázkou: „Prečo
by ste mali vyhrať darčekový
kôš plný maškŕt, ktorý venovalo Terno?“ a najviac sa im
páčila odpoveď Andrejky zo
Sládkovičova, ktorá napísala,
že by darčekový kôš darovala
babičkám a deduškom do Antonius senior centra v Sládkovičove, kde istý čas žila aj jej
babička.
Dňa 30. marca navštívila
výherkyňa Andrejka Antonius
senior centrum a klientom
odovzdala svoju výhru z Fun
rádia, veľký darčekový kôš.
Aby aj ona niečím prispela,
napiekla ovocnú bublaninu.

Obyvateľom senior centra
vždy urobí radosť, ak na nich
niekto myslí a chce ich potešiť. Andrejka bola v centre
vrele prijatá a jej návšteva
umocnila volebnú atmosféru,
lebo darčekový kôš Fun rádia
doniesla práve v čase, keď do
senior centra dorazila volebná
komisia pre voľby prezidenta
republiky s prenosnou urnou.
Andrejke ďakujeme pekne,
že myslela na ľudí, odkázaných na pomoc iných, že ich
potešila svojou návštevou a za
jej darčeky…
Antonius senior centrum

Kornel Lakatoš /93/ 31.01.2019,
Serafína Grunzová /75/ 07.02.2019,
Fridrich Rehák /78/ 09.02.2019,
Július Linka /57/ 18.02.2019,
Mário Šipoš /15/ 22.02.2019,
Juliana Haniková /68/ 24.02.2019,
Michal Venerčan /59/ 04.03.2019,

Alexander Sudin /85/
- 07.03.2019,
Július Herczog /77/
- 08.03.2019,
Jozef Hatvani /64/
- 10.03.2019,
Anna Štibrányiová /87/
- 26.03.2019
Bývalí občania:
Edmund Kovács /81/
- 03.04..2019
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Spomíname
5. marca 2019 uplynulo 33 rokov, čo nás
navždy opustil náš otec, starý otec František
Baumann.
S láskou a úctou spomínajú deti, vnúčatá a
pravnúčatá s rodinami.

S láskou a úctou spomíname na milovaného
manžela, otecka a dedka Jána Kollárika,
ktorý nás opustil pred 30. rokmi 30. mája 1989.
S láskou spomínajú manželka Mária
a deti: Marian, Iveta, Ján a Miroslav s rodinami.

Od života pre seba nič si nežiadal,
všetko len pre svoje deti a rodinu,
svoje zlaté srdce si nám dal,
večný kľud nech ti dá Boh za odmenu.

So zármutkom v srdci spomíname na nášho
milovaného Júliusa Deáka, ktorý nás opustil pred
štyrmi rokmi dňa 30. mája.
Manželka s rodinou

Dňa 8. marca 2019 nás vo veku 77 rokov
navždy opustil drahý manžel, otec, starý otec
Július Herczog.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí ho prišli odprevadiť na jeho
poslednej ceste. Smútiaca rodina

Prežívame neustále rozlúčku našu,
v diaľke znie len nemý rozhovor,
pravidelné kroky toho času,
ktorý nás pred dvadsiatimi rokmi od seba odtrhol.

Posielam pozdrav do neba,
manžel, ocko, svokor a dedko náš drahý pre teba.
Spomienku tichú dnes poslať ti chceme,
objať ťa a povedať ako veľmi ťa milujeme.
Chýbaš nám...
Dňa 8. marca 2019 uplynuli tri roky, čo nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otecko,
svokor a dedko Viliam Mikeš.
S láskou a vďakou spomínajú manželka, syn a
dcéra s rodinami.
24. marca 2019 uplynul rok, čo nás navždy
opustila naša drahá Alžbeta Hrbánová, rodená
Matušeková.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Katka a
Hana s rodinou.
Čas ubieha a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.
Dňa 14. apríla 2019 sme si pripomenuli 12.
výročie úmrtia našej drahej Márie Bielikovej.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí
nezabudli. S láskou spomínajú nevesta, vnúčatá a
pravnúčatá.
Slza smútku tíško stečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí,
no pekná spomienka ako večný plameň
v našich srdciach zahorí.
Dňa 19. apríla sme si pripomenuli 2. výročie
odvtedy, čo nás náhle opustil náš milovaný
manžel, otec, svokor a dedko Zoltán Hanzel.

So zármutkom v srdci spomíname na nášho
drahého otca, dedka, manžela Jozefa Kakvisza.
Smútiaca rodina
S hlbokým zármutkom si dňa 1. mája 2019
pripomenieme 30. výročie úmrtia nášho otca
Alexandra Krommera

a 26. mája 2019 si pripomenieme 20. výročie
úmrtia našej mamy Márie Krommerovej,
rodenej Miklóšekovej.
S úctou spomína dcéra a syn s rodinou.
S hlbokým zármutkom si pripomenieme 10.
výročie úmrtia bývalej občianky
Oľgy Karnůfkovej, rodenej Horákovej.
S úctou spomína Marika s rodinou.
S hlbokým zármutkom si pripomenieme
4. výročie úmrtia bývalého občana
Alexandra Szilágyiho.
S úctou spomína Marika s rodinou
So zármutkom v srdci s pripomenieme
5. výročie úmrtia Alojza Zelníka, ktorý nás
navždy opustil 5. júna 2014.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Smútiaca manželka a deti.

Uzávierka budúceho čísla je 31.5.2019. 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. 2/2019: 25.4.2019
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Tlač: danish.sk

XII. Medzinárodný klobásový festival

XII. Nemzetközi Kolbász Fesztivál

DÉ 2019/2

OLVASÓINK ÍRTÁK 11

Megemlékezések
Március 5-én volt 33 éve, hogy örökre itt
hagyott minket édesapánk, nagyapánk
František Baumann.
Szeretettel és tisztelettel emlékeznek
gyermekei, unokái és dédunokái családjukkal
„Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet,
Isten áldja meg érte a lelkedet.“
2019. március 8-án, 77 éves korában örökre
itt hagyott minket a szerető férj, édesapa,
nagyapa, Herczog Gyula.
Köszönjük a rokonoknak, barátoknak és
ismerősöknek, hogy elkísérték őt utolsó útján.
A gyászoló család
„Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg,
a nap nevet. Elbúcsúzom, de itt marad belőlem
néhány pillanat.”
2019. március 8-án volt három éve, hogy a
szeretett férj, drága jó édesapa, após és nagyapa,
Mikeš Vilmos örökre itt hagyott minket.
Jóságos, szerető és vidám lényének áldott, szép
emlékét szívünkben örökre megőrizzük.
Szeretettel és hálával gondolnak rá felesége,
fia és lánya családjukkal

Szeretettel és tisztelettel emlékezünk a szeretett
férjre, édesapára és nagyapára Ján Kollárikra,
aki 30 évvel ezelőtt, 1989. május 30-án hagyott
itt minket örökre. Szeretettel emlékeznek felesége
Mária és gyermekei: Marian, Iveta, Ján és
Miroslav családjukkal
Szomorú szívvel emlékezük szerettünkre
Július Deákra, aki 4 évvel ezelőtt,
május 30-án hagyott itt bennünket. Felesége
családjával
„Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek,
a mosoly mögött ott vannak a fájó könnyek.
Gondolatban velünk vagy, bármerre is járunk,
tudjuk, hogy nem jössz, mi mégis visszavárunk.”
Fájó szívvel emlékezünk halálának 20.
évfordulóján a drága édesapára, nagyapára, férjre
Jozef Kakviszra.
A gyászoló család
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk
meg 2019. május 1-jén édesapánk,
Krommer Sándor halálának 30.
évfordulójáról,

2019. március 24-én volt egy éve, hogy
örökre itt hagyott minket szerettünk
Alžbeta Hrbánová, szül. Matušeková.
Tisztelettel és szeretettel gondolnak rá lányai
Katka és Hana csládjukkal

és 2019. május 26-án, édesanyánk,
Krommerné szül. Miklóšek Mária halálának
20. évfordulójáról.
Tisztelettel emlékeznek lánya és fia
családjukkal

Sohasem halványul szívünkben emléked,
Sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.

Szomorú szívvel emlékezünk volt lakosunkra
Oľga Karnůfková szül. Horákovára,
halálának 10. évfordulóján.
Tisztelettel emlékezik Marika családjával

2019. április 14-én emlékeztünk meg
szerettünk, Mária Bieliková halálának 12.
évfordulójáról.
Köszönjük a csendes emlékezést
mindazoknak, akik nem felejtették őt el.
Szeretettel emlékeznek menye, unokái és
dédunokái
„Az idő múlik, a fájdalom csak nő,
nem hoz enyhülést a múló idő.
Sírodra hiába viszünk virágot, eltemettük veled az
egész világot.”
Áprílis 19-én volt két éve, hogy a szeretett
férj, édesapa, após és nagyapa, Hanzel Zoltán,
hirtelen itt hagyott bennünket.

Mély fájdalommal emlékezünk meg volt
lakosunkról, Szilágyi Sándorról, halálának 4.
évfordulóján.
Tisztelettel emlékezik Marika családjával
Bánatos szívvel emlékezünk halálának 5.
évfordulóján Alojz Zelníkre, aki 2014. június 5-én
hagyott itt minket örökre. Akik ismerték, kérjük,
szenteljenek emlékének egy néma pillanatot.
Gyászoló felesége és gyermekei
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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 2/2019 sz. kiadásának dátuma: 2019. 4. 25.
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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Lesz diószegi résztvevője a 2024-es a párizsi olimpiának?
Több kiemelkedő sportoló
származik Diószegről: Józsa
László és Ladislav Molnár labdarúgók, valamint Emil Dovalosvszkí, aki asztaliteniszben
képviselt minket az olimpián.
Közéjük szeretne tartozni
Patrik Dömötör atléta is, aki
a Pozsonyban megrendezett

Szlovák Fedettpályás Atlétikai Országos Bajnokságon
400 méteres síkfutásban 48,49
mp idővel a felnőttek kategóriájában szlovák bajnok lett.
Patrik a TJ Olympia Galanta
sportklub tagja, ahol Jozef Gál
edző vezetése alatt edz. Edzője bízik abban, hogy a fiatal,

18 éves Patrik szorgalmával,
mellyel 49,64 mp idővel megnyerte a 400 méteres síkfutást
és ifjúsági országos bajnok lett
2019-ben, kiharcolja részvételét a 2024-es olimpián, és sikeresen képviseli majd Szlovákiát. Patrik álma 50 másodperc
alatt teljesíteni a 400 méteres

távot gátfutásban, és kijutni az
olimpiára.
A felnőtt szlovák bajnoki
cím elnyerését követően Patrik
Dömötör kijelentette: „Edzőm
ismét tökéletesen felkészített
a versenyre.”
Arpád Dömötör

Közösségi krónika 2019. április 5-ig
Elhunytak

Ajándék érkezett
az Antonius Szenior Központba
Márciusban a Fun Rádio
egy kérdést intézett a hallgatókhoz: „Miért éppen Önnek kellene megnyernie a Terno által
felajánlott, finomságokkal teli
ajándékkosarat?” A válaszok
közül legjobban a diószegi Andrejka válasza tetszett, aki azt
írta, hogy az ajándékkosarat
a Diószegi Antonius Szenior
Központban lakó nagymamáknak és nagyapáknak ajándékozná, mivel egy ideig itt élt az
ő nagymamája is.
Március 30-án Andrejka
ellátogatott az Antonius Szenior Központba, és a klienseknek átadta a Fun Rádióban
nyert nyereményét, egy nagy
ajándékkosarat. És hogy ő is
valamivel hozzájáruljon az
ajándékhoz: finom gyümölcsös

süteményt sütött. A szenior
központ lakói mindig örülnek
annak, ha valaki gondol rájuk,
és megörvendezteti őket. Andrejkát nagy szeretettel fogadták, és látogatása még inkább
ünnepélyesebbé tette a köztársaságelnök-választás hangulatát, hiszen a Fun Rádióban
nyert ajándékkosarat épp
abban az időben hozta el, amikor a szenior központba megérkeztek a választási bizottság
tagjai a hordozható urnával.
Andrejkának nagyon szépen köszönjük, hogy gondolt
azokra, akik mások segítségére
vannak utalva, hogy megörvendeztette és megajándékozta őket.
Antonius Szenior Központ

Kornel Lakatoš /93/ 2019.01.31.,
Serafína Grunzová /75/2019.02.07.,
Fridrich Rehák /78/ 2019.02.09.,
Linka Gyula /57/ 2019.02.18.,
Mário Šipoš /15/ 2019.02.22,
Juliana Haniková /68/ 2019.02.24.,
Michal Venerčan /59/ 2019.03.04.,

Alexander Sudin /85/ 2019.03.07.,
Herczog Gyula /77/ 2019.03.08.,
Jozef Hatvani /64/ 2019.03.10.,
Anna Štibrányiová /87/ 2019.03.26.
Volt lakosunk
Edmund Kovács /81/ 2019.04.03.
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A Diószegen élő nemzetiségek kiemelkedő személyiségei
A Ponvagli PT márciusban
mutatta be új kiadványát, melyet a Kisebbségi Kulturális
Alapnak köszönhetően adott
ki. A projekt eredménye egy
224 oldalnyi terjedelmű kiadvány, melyben hat nemzetiség
59 kiemelkedő személyiségének rövid életrajza található.
A kiadvány bevezetőjében
a község rövid története olvasható, és időrendi sorrendben
térképezi fel a nemzetiségek
Diószegre érkezésének idejét.
A személyiségek nemzetiségük alapján vannak az egyes
fejezetekbe besorolva ábécé
sorrendben. A társadalmi élet
számtalan területén (kultúra,
sport, pedagógia, történelem,
önkormányzat stb.) tevékenykedő helyi jelentőségű egyénekről van szó. Megtalálhatóak benne európai jelentőségű személyek (báró Karl

Kuffner de Diószegh, a Monarchia, később a csehszlovákiai cukorgyártás legnagyobb
személyisége, és munkatársai;
a tudomány és technikai fejlődés területéről; vagy Jan Miklošk pilóta), továbbá világhírnévnek örvendő egyének (Tamara de Lempicka festőművész, báró Raoul Kuffner de
Diószegh második felesége)
is. A kiadvány végén nagyobb
terjedelmű összefoglaló található magyar, angol, és német
nyelven.
A projekt megvalósítása
bizonyos elmozdulást idézett
elő a lakosságnak a város történelméhez fűződő viszonyában. A projektbe elsősorban az
idősebb lakosok kapcsolódtak
be, és érdeklődésük átterjedt
a fiatalabb korosztályok felé.
Maga a bemutató nagyon
sikeres volt, sok érdeklődő jött

el, és az apró technikai hibák
ellenére, úgy vélem, mindenki
elégedett volt. A rendezvény
Samo Bednár zongorista csodálatos előadásával kezdődött.
Samo Bednár Ladislav Tavali
unokája, akinek szintén van
egy fejezete a könyvben. Pokreis Hildegarda levéltáros,
a regionális történelem fontosságáról, és a megbízható információk szerzésének módjáról
beszélt. Ezt követően Eva Sudová röviden, érdekes, humoros, néha kicsit pikáns információk kíséretében mutatta be
a könyv egyes személyiségeit.
A projekt elektronikus
formában folytatódik tovább,
ezért 2019-ben egy újabb támogatási kérelmet nyújtottunk
be Interaktív történelem cím
alatt, amely modern eszközök
(weboldal és mobilapplikáció)
segítségével további informá-

ciókat fog továbbítani Diószeg
történelméről.
A kezdeményezésen belül
sor kerül további személyiségek bemutatására, és egyúttal
rövid, négynyelvű, QR-kóddal
ellátott profiljuk felkerül a városközpontban található Személyiségek galériájába.
Még egyszer szeretnék
köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek
a projekt megvalósításában,
hiszen valójában egy közös
alkotásról van szó, amelynek létrehozásában nemcsak
a szerzők, de néhány személyiség rokonai, a fordítók és
korrektorok is részt vettek.
Az érdeklődők a kiadványhoz az Inovatech TI recepcióján juthatnak hozzá.
ES

Nemzetközi Kolbászfesztivál – 2019. február 22–23.
Ebben az évben is nagy
szeretettel fogadtuk a jó étkek
kedvelőit az Inovatech előtti
téren, ahol egy különleges hangulatú gasztronómiai-kulturális rendezvényt szerveztünk,
melyet a mindenhol jelenlévő
finomságok, disznótoros különlegességek és a Diószegi Szenior Klub tagjai által készített
hagyományos fánkok tettek
még különlegesebbé. A fesztiválhoz szorosan kapcsolódik
a gazdavásár, amely a specialitások széles választékát kínálta
a látogatóknak. Úgy gondoljuk,
hogy kolbászunk és disznótoros
ételeink olyan gasztronómiai
örökségünk, amely megérdemli, hogy megőrizzük a jövő generációja számára. Ennek ékes
bizonyítéka a fiatalok érdeklődése, hiszen ők is bekapcsolódtak a legjobb kolbászért folyó
verseny III. évfolyamába. Jó
döntés volt, hogy ebben az évben a gyerekek versenyét a felnőttek versenyével egy napon
tartottuk. A gyerekek nagyon
élvezték a felnőttek társaságát,
és kiváló hangulatot teremtettek, amely fesztiválunk dísze
volt. Ezért szeretnénk ezúton is
megköszönni minden versenyzőnek. Köszönjük, tüneménye-

sek voltatok!
A fesztivált kultúrműsor és
közösségi programok kísérték.
Ismét, immáron tizenkettedik
alkalommal a legendás Novum
zenekar – Dušan Fóka zenekara
szolgáltatta a zenét.
A műsort színesebbé tette
a Hahota színjátszócsoport két
tagjának Srejner Attilának és
Srejner Melindának a fellépése. Nagyon jó visszhangja volt
a Bystrík Band zenekar fellépésének, amely a fesztivál végén
igazán fergeteges hangulatot
varázsolt a térre. Fellépésükből
pozitív energia áradt, amit mi
sem bizonyít jobban, mint a nézők reakciója, akik nagyon élvezték a koncertet – szóval kiválóak voltak.
Ebben az évben ellátogattak
hozzánk és támogatták fesztiválunkat a partnertelepülések képviselői, valamint a média képviselői is: Ivančice polgármestere – Milan Buček, Csorvás
polgármestere – Baráth Lajos,
Pitvaros polgármestere – Radó
Tibor, a Nagyszonbati Kerületi
Önkormányzat alelnöke – Berényi József, valamint Patrik
Hermann és Andrea Paulíniová
a TV Markíza munkatársai és
Marián Slovák színész.

A XII. Nemzetközi KolA győzteseknek gratulábászfesztivál eredményei:
lunk és a veszteseknek? ....
A felnőtt csapatok száma: 18
de hiszen ilyenek nem voltak.
A gyerek csapatok száma: 6
Mindenki egyszerűen fantaszGyerekek versenye:		
tikus volt!
1. hely: GERENDÁS -207 p.
Köszönjük a látogatóknak,
2. hely: CSORVÁS - 183 p.
hogy részvételükkel hozzájá3. hely: K U F N E R Č A T Á rultak a fesztivál kiváló hangu(diószegi AI) - 175 p.
latához. Hiszen ezekért a szép
Főverseny:			 pillanatokért szervezzük az
1. hely: CSORVÁS - 253 p.
egész rendezvényt!
2. hely: OROSHÁZA - 251 p.
Találkozunk 2020. február
3. hely: VEZEKÉNY - 246 p.
27–28-án a XIII. fesztiválon.
Szárazkolbász verseny:
A főszervezők – a Kolbász1. hely: NAGYFÖDÉMES klub PT és Diószeg városa –
138 p.
köszönetüket fejezik ki a fesz2. hely: OROSHÁZA
tivál szervezéshez nyújtott
-115 p.
segítségért és az együttműkö3. hely: KOVBOJI SLÁD- désért a Diószegi Technikai
KOVIČOVO -113 p.
Szolgáltató, az Inovatech, az
Különdíjak:
iskolai étkezde munkatársaiMarián Labuda Díj: Geren- nak, az önkéntes tűzoltóknak,
dás (HU)
a Diószegi Szenior Klubnak,
Jaroslav Židek Díj: Betyárok de a kolbászklub önkénteseiDiószeg
nek és tagjainak is.
Pierre Baguette Díj: ManuNagy köszönet illeti a táfaktúra NEDED
mogatókat, akik nélkül nem
Diószeg Város Polgármes- jöhetett volna létre ez az
terének Díja: Nagyfödémes egyedülálló rendezvény!
(a verseny abszolút győztese)
a fő versenyben és a szárazkolFrantišek Ruman,
bász versenyben elért összesía Kolbászklub PT elnöke
tett pontszámok alapján

8

DÉ 2019/2

OLVASÓINK ÍRTÁK/KULTÚRA

Pedagógusnap

Eszményi férj
Eszményi férj – ez volt
Oscar Wilde vígjátékának
címe, melyet a közönség február 9-én láthatott az Inovatechben. Annak ellenére, hogy
a cselekmény, amely tele volt
pikáns párkapcsolatot, politikát, erkölcsöt és korrupciót
érintő párbeszédekkel, a 19.
század végén játszódik, a témák ma is nagyon időszerűek.
A színészi feladatokat a ČSOB
bank amatőr színjátszó társulásába tömörülő alkalmazottai

A Pedagógusnap alkalmából Diószeg városa a Polgári
Ügyek Testületével együttműködve találkozót szervezett
a város pedagógusai számára,
amellyel tiszteletét szerette
volna kifejezni azért a nehéz
és fontos munkáért, mellyel
ifjú generációnkat formálják. A Hotel Tevelben, 2019.
március 28-án megtartott ta-

lálkozó rövid kultúrműsorral
kezdődött, melyben Sabinka
Križanová és Martin Kajan
énekelt, Varga Lara szavalt,
és Andrejka Takácsová harmonikán játszott. A műsorvezető Erika Križanová volt.
A műsort követően Boris
Brunner – alpolgármester –
szólt a jelenlévőkhöz, hogy
a szülők nevében köszönetét
fejezi ki a pedagógusoknak
munkájukért, és azért, amit
gyermekeinkért tesznek. Szabó Antal polgármester úr a városi önkormányzat nevében
fejezte ki tiszteletét a diószegi
tanítók előtt, sok egészséget,
erőt és türelmet kívánt nekik
e nemes, de nehéz munkához,
és Boris Brunnerrel közösön
átadták a köszönet jelképeit.
Az ünnepi vacsorát követően
a jelenlévők kellemes és kötetlen beszélgetéssel töltötték
el az estét, kiélvezve az ünnep
hangulatát.
Zuzana Červenková

Emlékünnepség
2019. március 15-én tartotta meg az Inovatech nagytermében
a
Csemadok
Diószegi Helyi Szervezete
az 1848/1849-es forradalom
és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából rendezett
emlékünnepséget. Az ünnepség kezdetén Major József
köszöntötte az egybegyűlteket,

Karnevál
A Szlovák Nőszövetség és
a Matica slovenská Diószegi
HSz február 15-én, pénteken
karnevált rendezett, ahol a kicsik és nagyok, idősek és fiatalok találkozhattak abból a célból, hogy közösen egy jót szórakozzanak a farsangi időszakban. A vidám bohóc vezénylete
alatt először a katicabogarak,
tündérek, állatok, varázslók és
harcosok mutatkoztak be, majd
a résztvevők versenyeztek, végül Minionnal és Minnievel
keltek táncra. Később mindenki megkóstolta a finom sza-

lagfánkot, amit a szenior klub
tagjai készítettek.
E kedves rendezvény végén következett sok-sok díjjal
a tombola. A tombolából származó bevételt Mário Šípošnak
adományozták. Köszönet jár
a rendezvény szervezőinek,
a Kuffner K. AI Diákparlamentjének, a Diószegi Szenior
Klubnak és minden támogatónak azért, hogy a gyerekeknek,
anyukáknak és nagymamáknak
egy kedves farsangi délutánt
szerveztek.
Zuzana Červenková

látták el, akik Prágában a Divadlo na modro elnevezés alatt
működnek. A nézőket egész
biztosan a diószegi Michal Mikuš szereplése is bevonzotta,
aki nem okozott csalódást, és
kiváló színészi teljesítményt
nyújtott, annak ellenére, hogy
az előadás cseh nyelvű volt.
A mű kiváló előadása kellemessé tette a nézők szombat
estéjét, amit nagy tapssal jutalmaztak.
Zuzana Červenková

és felkérte Szabó Antal polgármester urat, hogy tartsa meg
ünnepi beszédét. Az ünnepi
beszédet követő kultúrműsorban felléptek a Petőfi Sándor
MTNy Alapiskola tanulói, valamint a királyrévi Arcok énekegyüttes.
Szabó Mária
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A Cukorgyári utca revitalizációjának problémája
Diószeg városa a SzK Belügyminisztériumának kiírására reagálva, mely azon
települések lakhatási feltételeinek javítására irányul, ahol jelen vannak a marginális roma közösségek, a Cukorgyári utca
312 sz. lakóházának felújítására készített
projektet. Sajnos a városnak nem sikerült
benyújtania az első határidőig a pályázatot, de a város polgármestere a képviselő-testület nyilvános ülésén arról tájokoztatott, hogy a második értékelőkörig,
melynek benyújtási határideje 2019. július
1-je, elkészíti a projektet.
A projekt keretén belül ebben
a lakóházban hat, II. kategóriás (1 +
2, max. 60 m2 lakóterület, gázfűtés,
fürdőszoba zuhanyozóval+WC, konyhabútor) lakás lenne kialakítva, ahová azok
a bérlők költözhetnének át, akik teljesítik
a kiírás feltételeit.
A területet ért sok jogos és jogtalan
kritika után ez az első lépés a lakhatás
minőségének javítására a Cukorgyári utcában, ahol a helyzet tarthatatlan.
A városi lakások bérlői a városnak a
lakások javítására szánt nem kielégítő beruházásait kritizálják. Tudatosítani kell,
hogy a III. és IV. kategóriás lakásokban,
illetve a „kényszerlakásokban”, ahová
a nem fizetők lettek átköltöztetve, olyan
alacsony a bérleti díj, hogy a javítási
alapba nem jut pénz a felújításokra. További tény, hogy néhány bérlő hihetetlen
módon tönkre tudja tenni a bérelt lakásokat, a másik oldalon azonban a többség
becsületesen törődik a lakásokkal.
A város költségvetésében a Cukorgyári utca lakásaira 2014–2015-ben
3 000 euró, 2016–2019-ben már 6 000
eurót különítettek el. Feltételezem, ez az
összeg nagyobb, mint a javítási alapban
összegyűlt pénz, ennek ellenére ez kevés.
Csak két út lehetséges, hogyan szerezzünk pénzt a lakóházak komplex felújítására: vagy a projektek, vagy a hitelek által. Egy lakóház felújítási költségei
egész biztosan több százezer euróra rúgnak, és ezért elsősorban a SzK Belügyminisztériuma által kiírt felhívásokat kell
kihasználni. A településrész lakosainak
azonban tudatosítaniuk kell, hogy a felújított lakások bérleti díja arányos lesz azok
minőségével. Abban az esetben, ha ez az
első projekt sikeres lesz, a város vezetése
fontolóra veszi további lakóházak rekonstrukcióját. Azonban tudatosítani kell azt
is, hogy a helyzet ebben a városrészben
messziről sem olyan katasztrofális, mint
a közép- illetve kelet-szlovákiai romatelepeken, melyek a nem visszatérítendő
anyagi támogatások esetében elsőbbséget
élveznek.
A közösségi hálón az Amen Romale
név alatt publikáló szerzőtől megtudhat-

tuk, mit szeretnének a Cukorgyári utcán lakók a város vezetésétől. Igaza volt
abban, hogy a város az említett okok miatt
nem nagyon foglalkozott a lakások felújításával. Nem szabad azonban elfelejteni,
hogy a Cukorgyári utcán kiépült a vízvezeték, a csatornahálózat, a higiéniai központ, a játszótér (ami nem érte meg az
idény végét), és rendszeresen eltávolításra kerül a hulladék, annak ellenére, hogy
a hulladéktermelők nem is fizetnek a hulladék elszállításáért. Kialakításra kerültek
a kényszerlakások, és sikerült csökkenti
a hatalmas bérletidíj-tartozásokat, illetve
a szolgáltatásidíj-tartozásokat. A technikai szolgáltató alkalmazottainak tapasztalatai – mivel ők a lakások kezelői, és

igyekeznek ezen a területen rendet tartani
– többnyire negatívak. Némelyik lakásban
svábbogarak vannak, az utcán patkányok
sétálnak, a gyerekek rühesek és tetvesek,
az iskolalátogatásuk siralmas... Ebben a
kilátástalannak mondható környezetben
szigetként tartják magukat a karbantartott,
szép, kertes házak, kedves lakóikkal, akiket őszintén csak csodálni tudok.
A cukorgyári utca revitalizációja évtizedekre szóló feladat, de ahogy mondtam
a VÖ ülésén: „Minden maratonfutás az
első lépéssel kezdődik, és a város kötelessége a rajtra állni, és megcsinálni az első
lépést.“
Talamon Lóránt

Fekete és szürke építmények városunkban
A VÖ egyik ülésen felhívtam a figyelmet arra, hogy a városban az utóbbi években a felépült épületek közül több nincs
a kataszteri térképen bejelölve, ami azt
jelentheti, hogy építkezési engedély nélkül épültek fel, a város területrendezési
tervével ellentétesen, és tulajdonosaik nem
fizetnek adót.
Štefan Lauko mérnök, a VÖ Építési,
Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottságának elnöke felszólította a város vezetését, hogy mérje fel a helyzetet és orvosolja
azt. A polgármester úgy nyilatkozott, hogy
a problémát ismeri, de a VH munkatársainak annyi munkaköri feladatuk van, hogy
nem tudnak ezzel a területtel foglalkozni.
Az ortofotó-térképek (légifelvételek) és
a kataszteri térképek összehasonításával
több tíz ilyen objektumot azonosítottunk,
és a közeljövőben egy részletes anyagot
(utca, házszám, parcellaszám, telekfajta,
területnagyság, tulajdonos) ellenőrzésre

átadunk a város és az építési hivatal munkatársainak. Természetesen több olyan
törvényes oka lehet annak, miért nincs néhány építmény bejelölve a kataszteri térképen.
Azokat a tulajdonosokat, akik nem teljesítették kötelességüket felszólítják, hogy
dolgaikat tegyék rendbe. A város nem szeretne senkit sem fölöslegesen „zaklatni”
és büntetéseket osztani, de ha a lakosság
többsége teljesíteni tudja kötelességét, és
az érvényes törvények alapján építkezik,
nem látjuk okát a törvénysértések és az
előírások megszegésének tolerálására azok
részéről, akik csak úgy, önkényesen „építgetnek”.
Megértem, hogy nem ez városunk legnagyobb gondja, és a megnövekedett
adóbeszedés nem váltja meg a város költségvetését, de ez is egy lépés a sok közül
afelé, hogy javuljon városunk állapota.
Eva Sudová, önkormányzati képviselő

Diószegi dűne
A Ponvagli PT 2018-ban együttműködésről szóló megállapodást kötött a SzK
Állami Természetvédelmi Hivatalával
a Diószeg dűne természetvédelmi terület
és a Mácsédi buckák gondozásáról. Ennek
keretén belül már több alkalommal szervezett társadalmi munkát a terület kedvező
állapotának fenntartására. Elsősorban
a nem kívánatos cserjék és bozót eltávolításáról van szó, amit régen a kecskék legeltek le, így tartották fedetlenül a dűnék homokos felszínét. A környezetvédők tervei
alapján már sor került a dűne egy részének
megtisztítására, jelenleg pedig az erdészek
útmutatására várunk, azzal kapcsolatban,
miként távolítsuk el a tavaly és idén kivá-

gott fákat, bokrokat. A bozóttal való harc
nagyon nehéz, hiszen a természet éjjel-nappal dolgozik, de eddig egészen sikeresek
vagyunk, a dűne állapota jelentősen javult.
Ideális az lenne, ha a harcba újra bevonhatnánk a kecskéket, de nem tudjuk, ki
gondozná őket, és esetleg nem kerülnének
e valakinek a tányérjára.
A jövőben szeretnénk a dűnén újra
felépíteni a gémeskutat, amely sokáig
a diószegi határ egyik jellegzetes eleme
volt.
Ha részt szeretne venne valamelyik aktivitásunkon, figyelje oldalunkat a közösségi hálón – O.i. Sládkovičovo.
Kristián Hollósi    
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A kertészek a tavalyi évet értékelték
A Szlovákiai Kiskertészek Diószegi
Helyi Szervezetének vezetősége 2019.
március 15-re hívta össze tagjait, hogy
kiértékelje a 2018-as év tevékenységét.
A bevezetőben a helyi szervezet titkára,
Košťányiová asszony köszöntötte a tagokat és a vendégeket: Anna Ivánkovát,
a járási szervezet elnöknőjét, Szabó Antal
mérnök urat, Diószeg város polgármesterét, és Buday Mártát, a Diószegi Szenior
Klub elnöknőjét. A taggyűlésnek ebben az
évben is a szenior klub adott helyet. Egy
perc néma csenddel adóztunk volt tagunk,
Fridrich Rehák emlékének, aki 2019. február 19-én hagyta el sorainkat. Ami a szervezet taglétszámát illeti, örömmel állapíthatjuk meg, hogy taglétszámunk tovább
bővült. Jelenleg 58 tagunk van, ebből 28
nő és 30 férfi. Az évzáróra 46 tag jött el, és
megállapíthattuk, hogy a taggyűlés határozatképes volt. Az elmúlt év tevékenységi és gazdasági beszámolójából kifolyólag
megállapítható, hogy az elfogadott munkatervet teljes mértékben teljesítettük, és
az anyagi eszközöket is a tervezett feladatokkal összhangban használtuk fel. A
2019-es évre új munkatervet és költségvetést állítottunk össze, amit a jelenlévő tagok egyhangúlag jóváhagytak. A vitában
Ivánková asszony, a járási szervezet elnöke megköszönte munkánkat, és kiemelte aktív részvételünket a járási, illetve
regionális szervezet által szervezett ren-

dezvényeken.
Szabó polgármester úr szintén köszönetét fejezte ki a városban végzett tevékenységünkért, és javaslatot tett az iskolákkal és az iskolaköteles tanulókkal
való szorosabb együttműködésre, amely
a gyümölcs és, zöldség termesztésére,
illetve a termesztési munkák megismerésére irányulna. A vitát és a frissítőt
követően kötetlen beszélgetésre került
sor, végül pedig a taggyűlés hivatalos befejezésére. Minden résztvevőnek
köszönöm, hogy eljött, sok egészséget
és lelkesedést kívánok a kertészeti munkákhoz, köszönöm a klub vezetőségének,
hogy helyet adott összejövetelünknek,
a klub gazdasszonyának, a vezetőség
tagjainak és szervezetünk hölgytagjainak

az évzáró taggyűlés megszervezéséhez
nyújtott segítségért. Egyúttal szeretném
megköszönni a kiskertészek diószegi szervezetének nevében a 2018-ban kapott támogatói ajándékokat, akár pénzbeli, akár
tárgyi adományt. Támogatóink a következők voltak: Bende Sándor, Ing. Boris
Brunner, Jaroslav Feješ, Bende Mária,
Ondrej Vicián, Ing. Takács László. Nagy
köszönet jár a városi hivatalnak is – a városi önkormányzatnak a támogatásért –,
mellyel szervezetünk működéséhez járulnak hozzá, ebből a támogatásból finanszírozzuk a kiállítás szervezését és a kiállítók
díjait. Mindenkinek köszönöm.
Ján Németh
a SzKK Diószegi HSz elnöke

A szakszerű metszés – a jó termés egyik feltétele
Tekintettel arra, hogy a gyümölcsfák
termését nagymértékben befolyásolja
a helyes metszés, a Szlovákiai Kiskertészek Diószegi HSZ munkatervébe sorolta egy szakszerű metszés bemutatóját,

amelyre Újhelyen került sor. A szakszerű
bemutató védnöke prof. Ivan Hričovský
volt, akit felkértünk arra, hogy magyarázza el, és a gyakorlatban mutassa meg,
mikor és milyen módon a legjobb meg-

metszeni a gyümölcsfákat és bokrokat.
A rendezvény iránt nagy volt az érdeklődés, az időjárás is kedvező volt, ami
meglátszott a résztvevők számán is – 56
hazai és környékbeli falvakból érkező lakos jelent meg. A bemutató a feltett kérdésekre adott válaszokkal együtt kb. másfél
óráig tartott. Remélem, minden résztvevő
elégedett volt prof. Hričovský szakmai
előadásával és a metszés bemutatásával,
és új ismeretekkel térhetett haza, melyeket majd saját kertjében is felhasználhat.
Köszönöm a résztvevőknek, hogy
elfogadták meghívásunkat erre a rendezvényre, Hričovský professzor úrnak, hogy
időt szánt arra, hogy bemutassa a metszés
elveit és technikáját, tájékoztasson az
új, jó minőségű fajtákról, Szabó Antal
mérnök úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a bemutató erejéig saját,
gyönyörű gyümölcsösét, amit Hričovský
úr nagy elismeréssel egy nagy egyesre értékelt.
Ján Németh
A SzKK DHSz elnöke
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A Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda életéből...
Az elmúlt időszakban sok
eseményt és élményt tudhatunk magunk mögött. Bekapcsolódtunk a következő versenyekbe, járási szinten:
• Szép Magyar Beszéd – Varga Lara (Galánta)
• Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny – Cződör
Viktória, Krommer Ádám,
Tóth Bettina, Márton Ádám,
Mayer Dóra, Varga Lara
(Galánta)
• Szlovák nyelvi vetélkedő/
Poznaj slovenskú reč – Fekula Zsuzsanna (Tallós), továbbjutás a verseny kerületi
fordulójára
• Pitagoriász – matematikai
verseny Katona Ádám 5. helyen végzett az 58 tanulóból
(Galánta)
• Kenguru – nemzetközi matematikai verseny (Diószeg),
az AI 1.-9. évfolyamainak
tanulói
Február folyamán mulattunk a hagyományos álarcosbálon, versenyeztünk a Bálint-napi suli-bulin. Rendhagyó óráink is voltak, illetve
nevelési koncerten is részt
vettünk.
Iskolánk kis csapata, a
„Betyárok“
megmérettette
magát a XII. Nemzetközi Kolbászfesztiválon is, II.helyezést
ért el szárazkolbász készítésében, illetve IV. helyezést
a nyerskolbász előállításában.

des Bibliotheca Pro Patria
magán-könyvgyűjteményébe
nyert betekintést. A könyvtár
az olvasó ember számára valódi szentély, hiszen több mint
8000 kötetet tartalmaz, nagy
részük költői ajánlásokkal.
A gyűjtemény elsősorban
magyar nyelvű- és vonatkozású könyvekből áll, melyeket az
író az 1970-es évektől gyűjti.
Ottlétük idején „Laci bácsi“
elmesélte a könyvtár történetét, mesélt a könyvekről is,
amik elsősorban 1918-tól napjainkig megjelent magyar értékes kiadványok, levelezések,
dokumentumok, folyóiratok.
Sokat beszélt a múltról, a tanulók képeslapokat láttak az
Osztrák-Magyar Monarchia
idejéből, megtekinthették a
gyűjtő kiállított műtárgyait is.
Végezetül minden diákot megajándékozott az általuk kiválasztott könyvekkel.

Szokásunkhoz híven megemlékeztünk az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc
hőseiről.
Iskolánk 17 tanulója képviselte a Petőfi Sándor Alapiskolát Felsőszeliben, ahol Oros
László, nyugalmazott alezre-

Találkozásunk Oros Lászlóval március 15-én folytatódott, amikor ellátogatott
iskolánkba. Hiszen ő nemcsak gyűjti a könyveket, de
könyvírással is foglalkozik,
elsősorban helytörténeti kutatással. Oros László az iskola

könyvtárának könyveket adományozott, melyeket ő maga
írt. A találkozóról riport is
készült, melyet Mgr. Horváth
Szomolai Andrea készített, és
a MAGYAR 7 hasábjain olvasható.

Gyermekeink remekeltek
Március közepén iskolánk
részt vett a nagymácsédi Mészáros Dávid Alapiskola és
Óvoda által meghirdetett I. Mészáros Dávid Napokon. Bekapcsolódtunk a rajz- és irodalmi
versenybe, illetve a műveltségi
vetélkedőbe is.
A reformkor öröksége rajzversenybe a következő témakörökbe nevezhettek be tanulóink:
1) A reformkor híres személyiségei
2) Széchenyi megvalósított
álmai
3)A reformkor divatja.
Minden témakör 3 kategóriában volt értékelve. A versenybe 60 rajz érkezett járásunk
iskoláiból.
A mi iskolánk is 5 rajzzal
nevezett be. A reformkor híres
személyiségei 3. kategóriájában Kuki Linda, IX. osztályos

Mindkét találkozó Mgr.
Lanz Roland közreműködésével és támogatásával
jött létre. Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani önzetlen
segítségéért.
Mgr. Balogh Katalin

tanuló 2. helyezést ért el.
A reformkor divatja 3. kategóriájában Szilágyi Laura,
IX. osztályos tanuló 3. helyezést ért el.
Az irodalmi pályázatban,
melynek témája a magyarság, 1. helyezést ért el Recska
Krisztína, IX. osztályos tanulónk.
A műveltségi vetélkedőbe
bekapcsolódó 7 csapat közül
iskolánk az 1. helyen végzett.
Az iskolánkat képviselő tanulók Varga Lara, Mayer Dóra,
Recska Krisztína és Herczog
Rita voltak.
A műveltségi vetélkedőre
a felkészülés igényes volt, nagy
terjedelmű anyagot dolgoztak
fel, de diákjaink becsületesen
készültek, aminek meg is lett
az eredménye. Méltán lehetünk
büszkék tanulóink sikereire.
		
Mgr. Halás Mária,
igazgatónő

4

DÉ 2019/2

ISKOLÁINK

Ünnepelt a diószegi Kuffner Károly Alapiskola
1959. március 2-ra már
csak az idősebbek emlékeznek. Diószeg végre új iskolaépületet kapott. Amíg majd
e jeles évfordulóhoz érünk,
emlékezzünk vissza a II. világháborút követő időszakra.
A felszabadulást követően
1945 májusában megkezdődött
a tanítás a népiskolában, amelynek 5 osztálya volt, és 274
tanuló látogatta. 1947. szeptember 1-jén nyílt meg a polgári iskola, ahol a népiskola 5. évfolyamának tanulói
folytathatták tanulmányaikat.
A két évfolyamban 171 tanuló
volt. Mindkét iskolában szlovák nyelven folyt a tanítás.
A magyar nemzetiségű tanulók
számára 1950-ben nyílt meg
az iskola. Mivel a diószegi
iskolába jártak a szomszédos
települések – Kosút, Nagyfödémes és a környező majorok,
Kismácséd és Nagymácséd
tanulói, az osztályok túlzsúfoltak voltak, és a tanítás minden
olyan helyen zajlott, ami egy
kicsit is megfelelt e célnak.
Tanítás folyt az Ábrahámi úton, az emlékműnél lévő
iskolában, a jelenlegi Fučík
utcai óvoda épületében, osztályok voltak a mai Krokodíl
vendéglőben, a kultúrházban,

a tűzoltószertárban és a Wollner házon.
Annak ellenére, hogy
a község igyekezett az új iskolaépületet felépíteni, annak
átadására csak 1959. március
2-án került sor, és ez a jeles
esemény az, amelyre most
emlékezünk.
Az ünnepélyes átadáson
a tanulókon és a tanítókon kívül részt vettek Diószeg lakói,
és a vendégek is – Štefan Ďurkovič, a helyi nemzeti bizottság elnöke, a kerületi nemzeti bizottság képviseletében
pedig V. Kališ. A vendégek
ünnepi beszédén kívül, beszédet mondtak mindkét iskola igazgatói – Pavol Pelech és
Pintér Ferenc. Az ünnepi kultúrműsort követően került sor
az épület kulcsainak átadására,
melyeket a két iskolaigazgató
Pavol Pelech, az akkor már
nyolcéves szlovák középiskola, és Pintér Ferenc, a magyar
iskola igazgatója vehetett át.
Az esemény az osztályok és
az iskola egyéb helyiségeinek
megtekintésével folytatódott.
Az iskola helyiségeinek szétosztását követően a szlovák
iskola a földszintet és 1. emeletet foglalta el, míg a magyar
iskola az épület második eme-

letét. Annak ellenére, hogy az
iskolának 17 tanterme volt,
a gondok nem oldódtak meg.
Kétműszakos tanítás folyt az
emlékműnél lévő iskolában,
ahová a szlovák iskola alsó
tagozatának tanulói jártak, és
ugyanígy kétműszakos tanítás
volt az Ábrahám úti iskolában
is, ahova pedig a magyar alsó
tagozatosok jártak.
Ma az iskola gyönyörűen
fel van újítva, és csak a szlovák iskola tanulói látogatják, a
magyar iskolások az Ábrahám
úti épületben és az emlékműnél lévő iskolában tanulnak.

Mindannyian örülhetünk
annak, hogy az iskolának,
mely a büszke Kuffner Károly Alapiskola címet viseli,
megfelelő mennyiségű tanterme és helyisége van, és kötődik a múltban elért kimagasló
eredményekhez és hagyományokhoz.
Minden tanulónak, valamint a Slávka Kramárová
igazgatónő vezette pedagógusoknak sok sikert és jó nevelési-oktatási eredményeket
kívánunk.
Mgr. Alica Dömötörová

Modern iskola – a tanulók, tanítók és szülők nyitott közössége
Iskolánk már 60 éve tanít, oktat és nevel. Alapot ad
mindahhoz, amit az emberiség
feltalált, kitalált, megalkotott.
Intenzíven foglalkozik küldetésének teljesítésével. Nemcsak a továbbtanulásra készíti
fel a tanulókat, de az életben
való érvényesülésre is. Ennek
köszönhetően iskolánk a jó
eredményeket elérő intézmények közé tartozik.
Az iskola sikerességének
fokmérői elsősorban a pedagógusok, akik áldozatkészek,
fáradhatatlanok.
Azoktól
kezdve, akik az első betűket
tanítják, egészen azokig, akik
a tanulókat a különböző olimpiászokra, sport- és művészeti
versenyekre, a Monitorra és
felvételikre készítik fel. Hivatásuknak élő, érzékeny szak-

emberek, értői a gyermeki léleknek. Másodsorban az iskola
nem pedagógiai alkalmazottai, akik az iskola zavartalan
működését biztosítják. Iskolánk sikerességének következő
fokmérői a tanulók, akik iskolalátogatásuk alatt eredményeikkel és a versenyeken elért helyezéseikkel iskolánk jó
hírnevét öregbítik. A tanulók
sikereihez tartoznak azonban
a mindennapi akadályok, úgy,
mint a félelem, a tudatlanság,
esetleg a passzivitás legyőzése
is. Az iskola az oktatási-nevelési folyamatban a „Modern
iskola – a tanulók, tanítók
és szülők nyitott közössége”
megnevezést viselő iskolai oktatási program alapján működik. Célunk, elérni egy olyan
szintre, hogy az iskola nyitott

közössége legyen a gyerekeknek, tanulóknak, tanítóknak
és szülőknek, hogy megfelelő
szintű szolgáltatást nyújtson
a nevelés és oktatás területén,
és hogy az oktatási-nevelési folyamat a gyerekeknek
örömet adjon, hogy hatékonyan
bővüljön potenciálja, hogy
az iskolán kívüli tevékenységük során is fejlesszék képességeiket és érdeklődésüket.
Nagy hangsúlyt fektetünk
az olyan tantárgyak, mint
a matematika, történelem és
földrajz, valamint az idegen
nyelvek – az angol nyelvet az
első osztálytól, a német nyelvet az ötödik osztálytól kezdve
oktatjuk – bővített oktatására,
illetve figyelmet szentelünk
a számítógépes ismeretek elsajátításának is.

Fontos része iskolánk
életének a sport. Nemcsak
a testnevelési órákon, de az
iskola részét képező iskolai
klubban-napköziben és a szabadidőközpontban is foglalkozunk vele.
Az iskolában 13 szakkör
működik, a szabadidőközpontban 12. A tanulók a széles kínálatból választhatnak, és így
értelmesen tölthetik el szabadidejüket.
Iskolánk előtt még sok-sok
évnyi termékeny munka áll.
Ezért mindenkinek jó egészséget, sok sikert, és jó kapcsolatokat kívánok egy békés
alkotói légkörben.
PaedDr. Slávka Kramárová,
iskolaigazgató
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A Diószegi Kuffner Károly AI és Óvoda életéből
Sikereink a járási versenyeken
Tanulóink rendszeresen bekapcsolódnak a különböző járási tantárgyi olimpiászokba és versenyekbe. A kedvenc matematikai versenyek közé tartozik a Pitagoriász, melyen sikeres megoldónk lett M.
Kopas, F. Adamkovič, N. Józsová.
A biológiai olimpiász C kategóriájában sikeres megoldóink voltak V. Weiszová és K. Bötösová. Ebben az évben
a kémiai olimpiász versenyeibe is bekapcsolódtunk, sikeres megoldóink voltak D.
Tengeri és K. Bertók.
A bibliai olimpiász Vágsellyén
megrendezett esperesi kerületi versenyén
tanulóink L. Manek, K. Pavliško, J. Babarík, S. Bardoun a szép 2. helyen végeztek.
A legrégebbi és legismertebb versés prózamondó versenyek közé tartozik
a Čaro slova (A szó varázsa) elnevezésű verseny. A versenynek köszönhetően
a versmondók jobban megismerik az irodalom értékeit, illetve tolmácsolni tudják
a közönségnek. Iskolánkon a versenyre
márciusban került sor. Az alsó és felső tagozat tanulói vettek részt rajta, akik a 3.
kategóriában versenyeztek. A legjobbak
továbbjutottak a járási fordulóba, ahol S.
Rigová a 3. helyet szerezte meg.
Iskolai versenyek és tevékenységek
A farsangi időszak nem lehet meg
a hagyományos karnevál nélkül. Erre iskolánkban február 21-én került sor, és
szervezésében a nevelőnők, az alsó tagozatos tanítónők, valamint ügyes kilencedikeseink vettek részt. A karneválon mesebeli alakok, állatok, hercegkisasszonyok,
vitézek és a gyermekek és szüleik képzeletének szülöttei vonultak fel. A jó hangulat, a gyerekek mosolygós arca és csillogó
szeme azt jelezte, hogy az idei karnevál is
sikeres volt.
Március 9-én a tanulók és tanítónőik
ellátogattak a Szlovák Nemzeti Színházba, ahol megnézték Ľubomír Feldek
érdekes és humoros mesejátékát.
Március 21-e a Down-szindróma világnapja. A Down-szindrómásokkal való
szimpátiánkat és támogatásunkat tanítóink
és tanulóink különböző színű és nagyságú
zokni viselésével nyilvánították ki. Ezen
kívül iskolánk már hosszabb ideje gyűjti
a műanyag flakonok kupakját, ezzel támogatva egy 5 éves Down-szindrómával élő
kislányt.
Szép hagyománnyá vált, hogy márciusban az iskolakötelesek és szüleik részére nyílt napokat tartunk. Az alsó tagozat tanítónői ebben az évben is a leendő elsősök részére érdekes programot állítottak
össze. Először megnézhették tanulóink
fellépését, melyben láthatták, mi mindent
tanulnak az iskolában. Majd kipróbálták

az igazi tanulást a padokban ülve. Végül
a kilencedikesekkel versenyezhettek és
táncolhattak a tornateremben. Éhségüket egy ebéddel csillapították az iskola
étkezdéjében. Minden leendő elsős apró
ajándékot kapott, s reméljük, hogy sok felejthetetlen élményt is.
Március 22-e a víz világnapja. A világnapot 1992-ben, a Rio de Janeiróban,
Brazíliában tartott Nemzetközi Környezet
és Fejlődés Konferenciát követően kezdeményezte az ENSZ közgyűlése. A tanulók
a víz napját az ECO H2O TOUR címet
viselő oktató programon való részvétellel ünnepelték meg, melyen megismerkedtek vízforrásaink szennyezettségének
problémájával, illetve a bolygónkat érintő
vízhiánnyal. Az érdekes műsort Thomas
Puskailer és Ondrej Antálek vezették.
A biztonságos iskola projekt a SzK
Belügyminisztériuma
bűnmegelőzési
szakosztályának egyik fontos tevékenységéhez kapcsolódik. Céljuk minden évben olyan új anyagot adni az iskoláknak,
amely a gyerekek részére tanulságos,
egyúttal szórakoztató is lesz. Iskolánk az
ÁLLJ! VIGYÁZZ! MENJ! című kiadványt és DVD-t kapta meg. A könyv játékos módon tanítja a gyerekeket, hogyan
vigyázzanak az úton vagy az utcán. Találhatóak benne feladatok, mondókák, szép
illusztrációk, és természetesen ott van
Semaforko, akit a gyerekek az azonos címet viselő televíziós műsorból ismernek.
A felső tagozatos tanulók részére az internetes zaklatásokkal kapcsolatban szerveztünk egy beszélgetést. Az interneten
való veszélyes viselkedéssel kapcsolatban
Dáša Kollárovától, a Galántai Járási Rendőkapitányság bűnmegelőzési munkatársától kaptak a gyerekek tájékoztatást. A fő
hangsúly a beszélgetés során a személyi
adatok védelmére illetve a közösségi hálótól való függőségre került. A tanulók
egy rövid történetet láthattak, amelyben
a főszerepet egy, az osztályban játszódó internetes zaklatás játszotta. A filmet
követő beszélgetésben az elektronikus
médián keresztül történő zaklatás külön-

böző formáiról, módjairól, illetve ennek
a veszélynek az elhárításáról esett szó.
A Kuffner Károly AI épülete átadásának 60. évfordulója alkalmából az iskola vezetősége ünnepi műsort szervezett,
melyen a délelőtti órákban a meghívott
vendégek, a késő délutáni órákban pedig a szülők és a nyilvánosság vett részt.
A délelőtti műsor Slávka Kramárová, iskolaigazgató beszédével kezdődött, melyben köszöntötte a meghívott vendégeket,
köszönetet mondott a város polgármesterének, a volt és jelenlegi pedagógusoknak. Őt követően a SzK NT képviselője,
Magdaléna Kuciaňová, majd Szabó Antal
polgármester mondott ünnepi beszédet.
Slávka Kramárovától köszönőleveleket
vehettek át az iskola volt igazgatónői,
a polgármester úr, és az iskola egyes szervezeti egységeinek jelenlegi vezetői.
Az iskola tanulói tanítóik vezetése alatt
egy kedves kultúrműsort állítottak össze,
mellyel még ünnepélyesebbé varázsolták
a jelenlévők részére ezt a délelőttöt. Ezt
követően került sor az iskola megtekintésére, és a nyitott órákon való részvételre.
Az esemény egy közös ünnepléssel zárult,
ahonnan nem hiányzott a frissítő sem.
Az iskola vezetése
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VÁROSI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató a Diószegi Városi Képviselő-testület
2019. március 20-án megtartott 5. üléséről
A Diószegi Városi Képviselő-testület
5. ülését Szabó Antal polgármester nyitotta meg és vezette le, aki köszöntötte a
megjelenteket, és megállapította, hogy a
VÖ határozatképes.

beadott panaszok és petíciók intézésének ellenőrzéséről szóló éves jelentést.
• A város adósságának helyzetét és annak alakulását felmérő ellenőrzésről
szóló jelentést 2019.2.28-i dátummal.

Képviselői interpellációk
• Mgr. Katona Edit a temető nagy kapujának nyitva tartásával kapcsolatban
interpellált. A polgármester elmondta, hogy a temető rendjét általános
érvényű rendelettel kell szabályozni.
• MVDr. Pavol Bartaloš a gyűjtőudvarban elhelyezett, és önkéntesek által
sétáltatott kutyákkal kapcsolatban tett
fel kérdést, melyek etetésére az önkéntesek pénzt kérnek az emberektől,
A polgármester elmondta, hogy a város
részt vállal az élelem biztosításában.
• Štefan Lauko a Kosúti és Úttörő utcai sűrű kamion forgalom miatt sebességkorlátozási igényt tolmácsolt
az adott szakaszon. A város polgármestere kérvényezni fogja a sebességkorlátozást az említett utcákon.
• Koloman Hrdlica az egészségügyi központ sérült tetőjére, a J. Dalloš lakótelepen hiányzó szemetesládákra és a kutyapiszok zacskók hiányára mutatott
rá, továbbá kérte a kutyatulajdonosok
gyakoribb ellenőrzését a kötelességeiknek megszegése céljából. Tájékoztatott
a biológiai hulladék hasznosítására kiírt
felhívásról, valamint tolmácsolta a Petőfi S. Alapiskola igazgatónőjének azon
kérését, hogy a Kismácsédról és Kosútról bejáró tanulók miatt létesítsenek egy
buszmegállót az evangélikus templomnál. A polgármester az interpellációra
válaszolva elmondta, hogy felméri a
tető állapotát, továbbá hogy fontos lenne, hogy a polgárok is figyelmeztessék
a kutyatulajdonosokat kötelességeik
betartására, valamint tájékoztatott arról,
hogy a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat már megoldást keres a buszmegálló létrehozásával kapcsolatban.

A városi képviselő-testület jóváhagyta:
• Diószeg város 90/2015 sz., a gyerekek
alapiskolai beíratásának helyéről és
idejéről szóló ÁÉR 3/2019 sz. Kiegészítését
• A Diószegi VÖ bizottságainak alapszabályzatát és tanácskozási rendjét.
• A VÖ mellett működő kulturális és sport
bizottság javaslata alapján a város 2019es évi költségvetéséből származó támogatások összegét az egyes intézmények
részére.
• A Vince-erdei Termálfürdő társaság
ügyvezetőjét, aki Bc. Viktor Janko lett.
• A Vince-erdei Termálfürdő Kft. alaptőkéjének megemelését, Diószeg városhozzájárulása 340 000 euró.
• Hitel felvételét a város tőkekiadásainak
finanszírozására 300 000 euró összegben.
• Szerződés megkötését JUDr. Ružič ügyvéddel, jogi szolgáltatások nyújtása céljából.
• A Diószegi Polgári Ügyek Testülete
tagjainak jutalmát a polgári szertartásokon és a város ünnepi eseményein való
közreműködésükért.
• A város főellenőre havi jutalmának
emelését.
• A Diószegi Önkéntes Tűzoltó Testület
parancsnokának havi jutalmát.

A képviselők tudomásul vették:
• A 3. és a 4. ülés határozatainak teljesítéséről szóló jelentést, melyet a város
főellenőre végzett el.
• A Tt. 145/1995 sz., a közigazgatási illetékekről szóló törvénye és annak módosításai alapján szerzett bevételek ellenőrzéséről szóló jelentést.
• A Diószegi VÖ által, a 2014–2019-es
időszakban elfogadott azon határozatok
teljesítéséről szóló jelentést, melyek teljesítése folyamatban volt, illetve van,
valamint melyek számon vannak tartva.
• A Tt. 9/2010 sz., a panasztételről, valamint a Tt. 85/1990 sz., a petíciós jogról
szóló törvények értelmében 2018-ban

Vita:
• A város polgármestere a jelenlévőknek
elmagyarázta a Város Területrendezési Terve 4/2018 sz. Kiegészítésének
problematikáját, mivel a közösségi hálón élénk vita alakult ki ezzel a témával
kapcsolatban. A terület, melyre az adott
kiegészítés vonatkozik, a város külső
részén található, ahol korlátozott nagyságban alakíthatók ki szálláslehetőségek. A vitában felszólaltak a Bekaert,
Fekollini és az AWR cégek képviselői,
hogy a jelenlévőknek elmondják, cégük
számára a külföldi alkalmazottak kulcsfontosságúak, az emberi munkaerő
társaságaik számára pótolhatatlan, és
szükségük van alkalmazottaik elszállásolására.
• JUDr. Alexandra Machanová javasolta,
hogy ne legyenek új övezetek kialakítva,
de találni kell egy köztes megoldást, és
a területrendezési tervet úgy átalakítani,
hogy az adott területen csak a legszükségesebb zónák legyenek bevonva, ahol
a Fekollini, AWR, stb. Cégek vannak.
• Peter Šramo kérte, hogy az egész város

területén legyenek kihelyezve hulladéktároló edények és kutyapiszok zacskók,
mivel egyre nagyobb a kutyatartók száma és szennyezik a közterületeket. Érdeklődött továbbá a Vince-erdei TF-n
tervezett munkálatok iránt is. A feltett
kérdésekre és észrevételekre a város
polgármestere válaszolt.
• Eva Sudová ismételten kérte a város
ingatlanjainak jegyzékét és azok kihasználását, illetve az adósok jegyzékét, kérte egy iskolázás biztosítását
a város képviselői számára, és magyarázatot kért az FK Slavojjal aláírt
szerződéssel kapcsolatban. A hozzászólásra a polgármester adott választ.
Befejezés
Szabó Antal polgármester az ülés végén megköszönte a jelenlévőknek az ülésen való részvételt, és berekesztette a képviselőtestület 5 ülését.
Az ülés jegyzőkönyve teljes terjedelmében megtalálható a www.sladkovicovo.
sk címen.

Májusfaállítás
Diószeg városa
meghívja önöket a hagyományos
májusfa-állításra,
melyre 2019. április 30-án,
17.00 órakor
kerül sor az Inovatech előtti téren.
A műsorban fellépnek a diószegi iskolások és óvodások, a művészeti alapiskola,
a Diócska és a Szenior Klub énekkara.
A szórakozásról az Alf együttes gondoskodik.

Szezonnyitó repülőnap
A Templars Slovakia PT,
Klement&syn, a PS Aviation és
Diószeg városa
meghívja Önöket
2019. május 1-jén a 10.00 órától 16.00
óráig tartó
Szezonnyitó repülőnapra, amely
a diószegi repülőtéren lesz.
Műsor: ejtőernyősök bemutatója, a
Z-137T mezőgazdasági repülőgép, vitorlázó repülőgép, a YAK52 bombázó
repülőgép bemutatója, légi tűzoltás, az
L29 vadászrepülőgép átrepülése

DIÓSZEGI ÉLET
tájékoztató lap

XXVI. évfolyam 2019/2. szám, kiadja Diószeg városa

Vissza a gyökerekhez
Szeretnénk
visszatérni
azokhoz
a gyökerekhez, amelyek a diószegi sport
elmúlt században elért sikereihez kötődnek. A 20. század 50-es és 60-as éveiben
a futball mellett több olyan labdajáték hozott sikert városunknak, amelyet sajnos,
városunkban már régen nem játszanak.
Mi, akik egy kicsit korábban születtünk,
még emlékezünk a diószegi kézilabdások
és röplabdások sikereire. A park mellett
most gazzal benőtt, régen szebb időket látott pálya volt a sikerek helyszíne.
Különösen a kézilabda hozott azóta sem
látott elismerést városunknak. 1953-ban
alakult meg a serdülő lányok kézilabda
csapata, amely 1957-ben Csehszlovák
Bajnokságot nyert. Később a 60-as években ugyanők II. ligát játszottak. A férfi
kézilabda csapat a kerületi bajnokságban
jeleskedett, ahol hagyományosan az 1. –
5. hely valamelyikén zárt. Ezeket az adatokat Pethő Mihály, Vavrík Piroska által
írt kiadványból merítettem, amelyet 2014ben a diószegi futball megalakulásának
100. évfordulójára adtak ki.
A mérkőzések hangulata családi jellegű volt. A szülők kézen fogták gyermekeiket, hogy közösen szurkoljanak. A pályán
és annak szélén a légkör a régi törzsi ünnepekre hasonlított, vagy a század eleji vásárokéra. Itt akarta mindenki megmutatni
magát. Kevés ülőhely, izgalom és megismételhetetlen hangulat volt a jellemző
ezekre a mérkőzésekre. Itt ismertem meg
a győzelem mámorát és azokat a könynyeket, amelyeket a vereség csalt szemembe. Ezek a labdajátékok fokozatosan
megszűntek, úgy ahogy azok helyszíne
is a sportcsarnokokba költözött. Megszűnésükkel elvesztettük életünk egy részét.
Mi is megváltoztunk, most nosztalgiával
gondolunk a régi időkre. Még szeretnénk
róla beszélni, hogy milyen is volt, de már
nincs, aki végig hallgatna. Közben nagy
társadalmi változások törölték el a régi
világot. Gyermekeink sport és szabadidős
tevékenysége egyre csökken. Néha arra

beszéljük ki magunkat, hogy nincs elég
sportpálya, miközben a sportpályák konganak az ürességtől.
A múlt évben felvettük a kapcsolatot
a Szlovák Kézilabda Szövetséggel. Ennek a mai napig tartó együttműködésnek
az eredménye, hogy a közeljövőben elkezdődik a Diószegi Slavoj Kézilabda
Klub újra alakítása. Az első célcsoportot
az alapiskola, és a diószegi középiskola tanulói alkotják. Tervezzük egy kinti
(nem fedett) kézilabdapálya megépítését
a szövetség ajánlásai szerint. Várjuk azon
pedagógusok és szakemberek jelentkezését, akiknek tapasztalatuk és képesítésük
van a 10 – 18 éves gyerekekkel való munkához. Remélem, hogy az új kézilabdapálya megépítésével megalakul majd a férfi
és női kézilabda szakosztály is. Ennek
az elképzelésnek a célja, egy diószegi
kézilabda szakosztály működése mellett
egy sportcsarnok megépítése is a diószegi főiskola Richter utcai épülete mellett.
Vasárnap, 2019. április 14 - én Vágbesztercén jártam, ahol megtekintettem a Szlovákia – Olaszország férfi kézilabda Európa-bajnoki selejtező mérkőzést, ahol találkoztam a Szlovák Kézilabda Szövetség
vezetőségével, akik újból biztosítottak
szakmai segítségükről és támogatásukról.
Az ő ösztönzésük és támogatásuk nagy
segítséget jelent városunknak.
Ez az elképzelés nem rólam szól, szeretnék megkérni mindenkit, hogy tekintettel a fent vázolt célokra tegyük félre eddigi vitáinkat, mert csak közös fellépéssel
érhetünk célt. Csak mindnyájunk összefogása hozhatja meg a várt sikert. A kézilabda szakosztály újra alapításával, és egy
városi sportcsarnok építésével érhetjük el
azt, hogy fellendül a városi sportélet, és reményeink szerint sikerül gyermekeinket,
az ifjúságot és a felnőtteket bekapcsolni
városunk sportéletébe. Előre is köszönöm
segítségüket!
Szabó Antal, polgármester

MEGHÍVÓK
2019. 4. 26., 18.00 órakor az Inovatech

La Gioia és a Simple Lounge
Quartet - gálakoncert
Belépti díj 13,- euró

2019. 4. 30., 17.00 órakor az Inovatech előtt

Májusfaállítás

2019. 5. 1., 10.00 órától a diószegi
repülőtéren

Szezonnyitó repülőnap

2019. 5. 8., 9.00 órától az FK Slavoj
pályáján

Labdarúgótorna
a polgármester serlegéért
2019. 5. 9., 10.00 órakor a régi kultúrház
előtti téren

Ünnepi koszorúzás

2019. 5. 9., 19.00 órakor az Inovatechben
Zenthe Ferenc Színház Salgótarján:
Képzelt beteg - színházi előadás
Belépti díj 14,- euró

Anyák napja az Inovatechben
2019. 5. 13., 16.00 órától
2019. 5. 14., 17.00 órától
2019. 5. 15., 17.00 órától
Dalloš lktp. óvoda
2019. 5. 16., 17.00 órától
Óvoda

Kuffner K. AI
Fučík u. óvoda
Építő u. és
Petőfi S. AI és

2019. 5. 17., 18.00 órától az Inovatechben

Országos zongoraverseny

2019. 5. 31., 17.00 órától az Inovatech
előtt

Gyermeknap

2019. 6. 1., 10.00 órától Kuffner K. AI
sportpályáján

Bicross verseny

