ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
informačný spravodaj

XXV. ročník č. 6/2018 vydáva mesto Sládkovičovo

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018
v meste Sládkovičovo
Voľby do orgánov samosprávy obcí
v roku 2018 sa konali 10. novembra 2018.
Mestská volebná komisia v Sládkovičove
po doručení zápisníc zo všetkých piatich
okrskových volebných komisií zosumarizovala a spracovala zápisnicu mestskej
volebnej komisie o výsledkoch voľby primátora mesta Sládkovičovo a volieb do
mestského zastupiteľstva v Sládkovičove.
Počet volebných obvodov: 1
Počet volebných okrskov: 5
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 4 498
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1 906
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora mesta: 1 873
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do mestského zastupiteľstva: 1 872
Počet zvolených poslancov: 12
Percentuálna účasť voličov: 42,37
Výsledky voľby primátora mesta
Primátorom mesta Sládkovičovo sa
stal Ing. Anton Szabó, nezávislý kandidát,
s počtom platných hlasov 1 058.
Poradie ostatných kandidátov podľa
počtu získaných platných hlasov bolo nasledovné:
2. Ing. Boris Brunner,
MOST-HÍD - 522 hlasov
3. Ing. Gábor Krommer,
nezávislý kandidát - 272 hlasov
4. Ing. Pavol Doval,
nezávislý kandidát - 21 hlasov.
Ing. Pavol Doval sa 2. novembra vzdal
kandidatúry pre voľby primátora mesta, na

čo boli voliči vo volebných miestnostiach
upozornení, jeho údaje však ostali uvedené
na hlasovacom lístku, nakoľko vzdanie sa
uskutočnilo po zaregistrovaní kandidátov.
Počet získaných hlasov však pri konečných
výsledkoch volieb musí byť uvedený.
Výsledky volieb do mestského zastupiteľstva
Vo voľbách do mestského zastupiteľstva v Sládkovičove bolo v jednom volebnom obvode zvolených 12 poslancov.
Za poslancov mestského zastupiteľstva
podľa počtu získaných hlasov boli zvolení
nasledovní kandidáti:
1. Ing. Gábor Krommer,
nezávislý kandidát - 917 hlasov
2. Eva Sudová,
nezávislá kandidátka - 771 hlasov
3. MVDr. Pavol Bartaloš,
nezávislý kandidát - 736 hlasov
4. Ing. Boris Brunner		
MOST – HÍD - 730 hlasov
5. František Ruman
nezávislý kandidát - 722 hlasov
6. Ing. Pavol Doval
nezávislý kandidát - 650 hlasov
7. Koloman Hrdlica
nezávislý kandidát - 649 hlasov
8. Štefan Lauko
nezávislý kandidát - 647 hlasov
9. Mgr. Edita Katonová
MOST – HÍD - 642 hlasov
10. Attila Srejner
Strana maďarskej komunity - 607 hlasov
11. Agáta Zelinková
nezávislá kandidátka - 605 hlasov
12. JUDr. Alexandra Machanová
nezávislá kandidátka - 599 hlasov

Všetkým občanom nášho mesta
prajem radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

POZVÁNKY
29.12.2018 o 10.00 v telocvični SŠ

Stolnotenisový turnaj
Memoriál Emila Dovalovszkého
18.1.2019 o 19.00 v hoteli Tevel

XIV. Mestský ples

so skupinou Piknik
Vstupné: 25,- eur
Predaj vstupeniek na recepcii Inovatechu
19.1.2019 o 16.00 v Inovatechu

Výročná členská schôdza
Csemadoku
26.1.2019 o 19.00 v jedálni VŠ

Rodičovský ples ZŠ S. Petőfiho
so skupinou Nostalgia music
Vstupné: 20,- eur

1.2.2019 o 19.00 v Inovatechu

Novoročný operetný a
muzikálový galavečer

Vstupné: 14,- eur
Predaj vstupeniek na recepcii Inovaatechu
9.2.2019 o 18.00 v Inovatechu
Divadlo na modro - komédia
Vstupné: 5,- eur
Predaj vstupeniek na recepcii Inovatechu
16.2.2019 o 19.00 v Inovatechu

Rada sa vydávam - hudobná
veselohra (Hahota)
Vstupné: 5,- eur

16.2.2019 o 19.00 v jedálni VŠ

Hasičský ples

so skupinou Gin Tonic
Vstupné: 25,- eur
Predaj vstupeniek na t.č. 0903 214 325
22. a 23.2.2019 pred Inovatechom

XII. Medzinárodný klobásový
festival
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Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018
v meste Sládkovičovo
pokračovanie zo str.1
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli
zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov sú nasledovní:
1. Alexander Bende			
nezávislý kandidát - 596 hlasov
2. PhDr. PaedDr. Attila Takács
Strana maďarskej komunity - 594 hlasov
3. Ing. Viliam Kurinec
nezávislý kandidát - 588 hlasov
4. Viliam Brunner			
nezávislý kandidát - 587 hlasov
5. Ing. Ladislav Piši
Strana maďarskej komunity - 578 hlasov

6. Ing. Alexander Karsay
Strana maďarskej komunity - 501 hlasov
7. Mgr. Gabriela Chládeková		
MOST-HÍD - 499 hlasov
8. Imrich Lengyelfalusy
nezávislý kanditát - 437 hlasov
9. Mgr. Elena Wittenbergerová
MOST-HÍD - 426 hlasov
10. Michal Pethő
Strana maďarskej komunity - 416 hlasov
11. Bc. Béla Zsille			
MOST-HÍD - 350 hlasov
12. Štefan Magyarics 			
Strana maďarskej komunity - 337 hlasov

13. Ing. Andrea Brodanská
Strana maďarskej komunity - 295 hlasov
14. Albert Sárközi			
Strana maďarskej komunity - 253 hlasov
Ing. Antonovi Szabóovi, novozvolenému primátorovi mesta, ako aj všetkým zvoleným kandidátom za poslanca Mestského
zastupiteľstva v Sládkovičove prajeme veľa
úspechov v ich práci v orgánoch samosprávy mesta Sládkovičovo.
Ing. Zuzana Sudová
predsedníčka mestskej volebnej komisie

Ustanovujúce zasadnutie MZ v Sládkovičove
Dňa 6. decembra 2018 sa vo veľkej
sále Inovatechu konalo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, v úvode ktorého zaznel valčík
od Jacoba Paczellera, ľudová pieseň Tumbalalajka a Pieseň o rodnej zemi v podaní
pedagógov Základnej umeleckej školy v
Sládkovičove. Program ustanovujúceho
zasadnutia, o ktorom informovala prítomných Mgr. Melinda Srejnerová, začal
oznámením výsledkov voľby primátora

mesta a volieb do mestského zastupiteľstva Ing. Zuzanou Sudovou, predsedníčkou mestskej volebnej komisie, a odovzdaním osvedčení o zvolení primátorovi
a poslancom mestského zastupiteľstva.
Po zložení zákonom predpísaného sľubu
primátora a poslancov mestského zastupiteľstva nasledoval slávnostný príhovor
primátora mesta Ing. Antona Szabóa, v
ktorom zhodnotil svoje doterajšie pôsobenie na poste primátora mesta, poďakoval

bývalým poslancom za ich spoluprácu a
zásluhy na zveľaďovaní mesta a vyjadril
predpoklad, že s novozvolenými poslancami bude dobrá spolupráca v pokračovaní
rozvoja mesta. Potom nasledovala pracovná časť zasadnutia podľa schváleného programu ustanovujúceho zasadnutia
mestského zastupiteľstva.
Ing. Zuzana Červenková
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Zo života ZŠ s MŠ K. Kuffnera
Najsilnejším prostriedkom proti starnutiu je láska.“ (J.S.Mill)
Ňou nás obdarovali naši starí rodičia,
keď náš školský klub detí zorganizoval
pri príležitosti mesiaca úcty k starším milé
posedenie pod názvom „Čítanie so starkými“. Babičky a deduškovia našich detí
si pripravili a prečítali deťom svoje obľúbené rozprávky plné múdrosti, vtipu i ponaučenia. Deti veľmi pozorne počúvali a
zapájali sa otázkami, ktoré často rozprúdili
krátke rozhovory. Niektoré, na oplátku,
prečítali krátku rozprávku. Starí rodičia,
ktorí sa nemohli priamo zúčastniť, poslali
deťom chutné sladké i slané dobroty, ktorými im spestrili počúvanie.

sme na našej škole vyhlásili súťaž o najlepší jablkový koláč. Po celej škole sa šírila vôňa chutných koláčikov našich detí.
Porota hodnotila nielen chuť, ale aj vôňu
a vzhľad koláčikov. Hoci hodnotenie nebolo vôbec ľahké, nakoniec sa zhodli na
víťazoch, ktorí si odniesli pekné vecné
ceny.
K najvýznamnejším motivačným prvkom v systéme školských športových
súťaží na Slovensku patrí celoštátna súťaž pod názvom ŠKOLA ROKA. „Škola
roka“ je akýsi barometer, ktorý ukazuje
úsilie škôl a naplnenie cieľov školského športu. Získavanie detí pre pravidelné
športovanie, vyhľadávanie talentov a prá-

Naši deviataci sa 4. októbra zúčastnili
akcie Študuj dopravu, ktorá sa pod záštitou Ministerstva dopravy konala v Trnave.
V priestoroch železničnej stanice sa stretli
stredné a vysoké školy, ktoré ponúkajú štúdium v odbore dopravy. Súčasťou akcie
bolo aj kariérové poradenstvo pre žiakov
a rôzne aktivity, ako preverenie vedomostí z poskytovania prvej pomoci, prehliadka
priestorov lokomotívy a iné.
Dňa 13.októbra 2018 sa na našom
školskom dvore konala Šarkaniáda. Hoci
vetrík nefúkal ako mal, slniečko prilákalo
mnoho detí a rodičov. Súťažilo sa o najkrajšieho doma vyrobeného šarkana, o
najmilšieho šarkana, o najfarebnejšieho
šarkana a pre rodičov bola pripravená súťaž o najdlhšiu jablkovú šupku. Veríme, že
toto milé podujatie sa každému páčilo a o
rok si ho opäť zopakujeme.
18. októbra prebiehala v priestoroch
Inovatechu veľká udalosť pre našich najmenších žiakov „Pasovanie prvákov.“
Po úvodnom príhovore pani riaditeľky
PaedDr. Slávky Kramárovej nasledoval
program plný básničiek, pesničiek a tancov, ktorý si pripravili prváčikovia spolu
s triednymi pani učiteľkami Mgr. Janou
Majovou a Mgr. Táňou Antalovou. Po
programe a zložení slávnostného sľubu
boli pasovaní za riadnych žiakov našej
školy. Prajeme im veľa úspechov v škole
a mnoho dobrých kamarátov.
V októbri sme si pripomenuli aj Medzinárodný deň jablka. Pri tejto príležitosti

ca s nimi - aj to je výchova detí prostredníctvom športu a spájanie sa pre šport.
Súťaž sa uskutočnila už 15. krát, vyhodnotenie bolo 26. októbra 2018 v Detve.
Tentokrát sa opäť vyhodnocovali telovýchovné aktivity základných škôl na Slovensku. Hodnotila sa účastnícka časť, t.j.
počet účastí na športových podujatiach,

počet akcií vo výchovnej oblasti a výkony- umiestnenie žiakov na športových súťažiach. Spolu súťažilo 148 ZŠ v kategórii
s počtom žiakov nad 300. Naša škola sa
celkovo umiestnila v rámci Slovenska na
21.mieste, v rámci Trnavského kraja sme
skončili zo 17 základných škôl na 4.mieste. Za okres Galanta sme sa umiestnili na
peknom 2. mieste s rovnakým počtom bodov ako prvá škola. Veľká vďaka patrí pedagógom školy, ako aj koordinátorke športových podujatí Mgr. Edite Madarászovej,
ktorí sa snažia neustále zvyšovať športovú

zdatnosť všetkých žiakov školy nielen v
rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
ale aj formou záujmových útvarov v škole.
V tomto školskom roku dosiahli naši
žiaci opäť úspech v rôznych športových
súťažiach. V školskej florbalovej lige Nadácie JOJ získali chlapci 3.miesto. V streleckej súťaži obsadili v kategórii družstiev
2. a 3. miesto a v kategórii jednotlivcov
1. a 3.miesto. Našim žiakom sa darilo aj
v okresnej súťaži v stolnom tenise, kde získali v súťaži družstiev 2.miesto.
100. výročie vzniku ČSR sme si na našej škole pripomenuli rôznymi aktivitami.
Deviataci si pripravili krátky edukačný
program pre mladších spolužiakov. Obliekli sa do kostýmov vojakov a významných osobností a prostredníctvom modernej prezentácie, divadelnej scénky a kvízu
priblížili udalosti tej doby. Žiaci 6.ročníka
pripravili výstavu rôznych historických
predmetov, ktoré nás preniesli do obdobia nášho detstva a pripomenuli nám život
našich starých rodičov počas fungovania
spoločného štátu.
4. november je vyhlásený za Medzinárodný deň materských škôl. Preto sa členovia Žiackeho parlamentu opäť vybrali do
materských škôl, aby sa stretli so svojimi
malými kamarátmi. Pripravili si pre nich
divadielko o Jankovi a Marienke, ale aj
rôzne hry, súťaže a náučné aktivity. Na záver si zaspievali hymnu materských škôl,
pričom ich na akordeóne sprevádzala naša
šikovná žiačka Andrejka Takácsová. Pre
všetkých je toto stretnutie veľkým obohatením a už teraz sa tešíme na ďalší rok.

11. novembra sme si pripomenuli pamiatku padlých vojakov z 1. svetovej vojny. Žiaci 2.A a 3.B spolu s pani učiteľkami vyrobili kvety červených makov ako
symbol vojnových veteránov a uložili ich
k pomníku padlých vojakov.
Na záver sa chceme poďakovať Združeniu rodičov, že z finančného výťažku
Rodičovského plesu ZŠ s MŠ K. Kuffnera zakúpilo nové drevené preliezky, ktoré
krášlia areál školy a zároveň slúžia našim
žiakom na spestrenie chvíľ v ŠKD.
Vedenie školy
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ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s VJM
Správy z našej školy...
Na ZŠ s MŠ SP sa vždy niečo deje.
Pozrime sa späť, čo všetko sa udialo za
posledné obdobie.
V októbri začali svoju činnosť odborné krúžky, na ktorých môžu aktívne prežiť
svoj voľný čas naši žiaci.
5. októbra sme venovali spomienku
aradským mučeníkom a dôležitosti ich
poslania.
10. októbra sa zúčastnili žiaci druhého
stupňa na netradičnej vyučovacej hodine
dejepisu s naším bývalým učiteľom Józsefom Gágyorom. Pán učiteľ im rozprával
o svojom detstve, o rôznych zaujímavostiach jazyka, o vojnových spomienkach,
ako i o kaštieli Esterházyovcov v Tomášikove, ktorý má bohatú históriu a legendu.
Deti so záujmom počúvali historky a zaujímavosti.
11. októbra sme v jedálni VŠ pozdravili našich seniorov. Laura Szilágyi, Linda
Kuki a Michael Román prítomným zaspievali, Lara Varga a Dóra Mayer zarecitovali a žiaci prvého stupňa sa predstavili
prítomným malým tancom Letkiss.
7. októbra boli vybraní žiaci zo 7. 8.
a 9. ročníka na zájazde v maďarskom
Fertőde a Nagycenku.
29. októbra sme navštívili v maďarskom Mosonmagyaróvári Futura Interaktívne prírodovedné centrum.
Týždeň od 12.-16. novembra sa niesol
v znamení zdravia. Hýbali sme sa, jedli
sme viac ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov ako inokedy. Touto cestou by sme
sa chceli poďakovať obchodnému domu
Tesco za nezištnú pomoc a podporu, ktorú
nám poskytli i tento rok. Ďakujeme!
Počas Týždňa zdravia sme boli na viacerých prednáškach, medzi inými aj na
prednáške o zdravom stravovaní, o osobnej hygiene, o pohybe resp. o správnom
stravovaní. Témou bol i obchod s ľuďmi,
rôzne závislosti, ako HIV a AIDS.
V súčasnosti je veľmi rozšírené šikanovanie a jeho rôzne formy.
14. novembra mala prednášku o šikanovaní na internete policajtka Mgr. Kollárová. Ešte v ten deň sme mohli počuť
a vidieť prednášku o drogovej prevencii
v protidrogovom vlaku REVOLUTION
TRAIN.
13. novembra sme mali netradičnú
hodinu zemepisu vďaka Zsoltovi Mártonovi, ktorý nám porozprával svoje zážitky
z ciest po Afrike. Osobné zážitky a fotky
očarili našich žiakov. Ďakujeme pekne
Zsoltovi Mártonovi za hodnotnú prednášku a za obetovanie svojho voľného
času. Vďaka!
20. novembra boli naši deviataci
v Mostovej, na dňoch otvorených dverí
tamojšej strednej školy.

21. novembra sa testovali vedomosti
piatakov z maďarčiny a z matematiky.
27. novembra boli žiaci 1.- 4. ročníka a piataci v Dunajskej Strede, kde si
v mestskom kultúrnom stredisku pozreli
rozprávku „Kohútik a jeho diamantový
polgrajciar“.
Mgr. Katalin Balogh
Po stopách našich predkov
Navštívili sme mestá Fertőd a Nagycenk.
Na našej škole zohrávajú čoraz väčšiu úlohu také formy vyučovania, ktoré
sa síce líšia od klasických vyučovacích
hodín dĺžkou, štruktúrou, ale v podstate
ich v plnej miere nahradzujú, sú to napr.
exkurzie, ktoré dávajú priestor na získavanie vedomostí a na využitie získaných
vedomostí. Tým sa výchovno-vzdelávací
proces presúva z vyučovacích hodín na
meniace sa dejiská.
17. októbra 2018 si naši žiaci za pomoci Rolanda Lanza, ktorému ďakujeme,
pozreli kaštieľ Esterházyovcov vo Fertőde
a kaštieľ a mauzóleum Széchényiovcov
v Nagycenku.
Mohli sme nazrieť do života kniežat
a kňažien z rodu Esterházy, ako i do života slúžok a sluhov, pocítili sme na sebe
prísny pohľad panovníčky Márie Terézie,
počuli sme o oddanosti hudobného skladateľa Haydna voči Esterházyovcom.
Vo výstavnej sieni kaštieľa Széchényiovcov v Nagycenku sme si pozreli bohatú výstavu, ktorá nám predstavila život
a dielo rodiny Széchényi a Istvána Széchényiho. Istvána Széchényiho vďaka láske k
svojmu ľudu, obetavosti, silnej vôli, tvorivosti povýšili medzi najväčšie osobnosti
maďarskej histórie. Oprávnene nesie titul
„najväčší Maďar”. Vďaka vynikajúcemu
sprievodcovi nebola skoro sedemdesiat
minútová prechádzka pre deti nudná. Ako
vnímajú túto exkurziu samotní žiaci?
Krisztina Recska, žiačka 9. triedy hovorí takto:
Úprimne môžem povedať, že pre
mňa to bol najlepší a najkrajší výlet.
Najprv sme navštívili kaštieľ Esterhá-

zyovcov. Spomedzi dvoch kaštieľov ma
svojím vonkajším vzhľadom a vnútornými ozdobnými prvkami viac očaril tento
kaštieľ. Jednoducho boli krásne tie sochy,
zrkadlá, obrazy a kvetinové ozdoby na
stenách. Samozrejme sme sa nekochali iba
v krásach kaštieľa, ale sme sa oboznámili
i s históriou kaštieľa a dozvedeli sme sa
veľa zaujímavostí.
Ako druhú, sme navštívili kúriu
Széchényiovcov. Síce tento kaštieľ nebol taký úchvatný, ale mal svoje čaro. Tu
sme sa dozvedeli z histórie oveľa viac. S
trochou sústredenosti a pozornosťou sme
si mohli rozšíriť doterajšie vedomosti a
naše maďarské srdcia mohli byť naozaj
hrdé.
Myšlienky Rity Herczog, žiačky 9. triedy:
Získali sme množstvo informácií. Možem iba odporučiť každému, kto má možnosť, aby navštívil tieto miesta, oplatí sa.
Názor Zsuzsanny Fekula, žiačky 9.
triedy:
Zájazd bol veľmi pekný, veľa zaujímavého sme sa dozvedeli o rodine Esterházyovcov a Széchényiovcov. Na cintoríne
v Nagycenku, v mauzóleu je pochovaných
48 Széchényiovcov, položili sme tu veniec
k hrobu Istvána Széchényiho. I týmto spôsobom sme vyjadrili svoju úctu voči človeku, ktorý tak veľa urobil pre maďarský
národ.
… Musíme poznať svoju minulosť,
aby sme vedeli budovať našu budúcnosť.
Je dôležité poznať činnosť našich predkov
a byť vďačný a dôstojne ochraňovať tie
hodnoty, ktoré pre nás naši predkovia zanechali…				
		
Mgr. Mária Halás
riaditeľka
V znamení vedy...
Ešte počas leta podala ZŠ S. Petőfiho
s MŠ projekt na výzvu spoločnosti Tesco
„Vy rozhodujete, my pomáhame”. Vďaka
nespočetnému množstvu odovzdaných
hlasov, získala naša škola 1. miesto, čo
nám umožnilo, aby sme pre žiakov zabezpečili netradičné hodiny geografie, fyziky
a chémie.
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ZŠ s MŠ S. Petőfiho
s VJM
Na prvej z týchto hodín sme sa boli pozrieť do hvezdárne v Hurbanove. V Planetáriu sme na umelej oblohe sledovali súhvezdia, ich pohyb i umiestnenie planét
vo vesmíre. Pozreli sme si krátky film,
v ktorom sme spoznali minulosť, súčasnosť a činnosť hvezdárne.
Dozvedeli sme sa, že zakladateľom
hvezdárne, stojacej v centre Hurbanova,
ktorá je najstaršou a najznámejšou na Slovensku, je Dr. Mikuláš Konkoly Thege.
V observatóriu sme sa pozreli do veľkého
teleskopu a pozorovali, čo sa deje na oblohe. Pozorne sme počúvali rozprávanie o
tom, ako sa skúma činnosť Slnka, aké sú
aktuálne astronomické udalosti, resp. iné
zmeny.
Koncom októbra sme navštívili v maďarskom Mosonmagyaróvári Futura Interaktívne Prírodovedné Centrum. Získali
sme množstvo vedomostí a skúseností.
Vyskúšali sme visutý most, stacionárny
bicykel produkujúci energiu, v planetáriu
sme boli na virtuálnom kozmickom lete,
videli sme generovanie blesku, dokonca
v chemickom laboratóriu sme si pozreli
i pokusy. Objavili sme vodné živočíchy
a rastliny a mohli si vyskúšať aj vnútorné
vodné ihrisko.
Pohrali sme sa so svetlom, zvukom
a videli sme i optické zaujímavosti. V interaktívnom centre sme zažili krásny deň
plný zážitkov, veď s pokusmi a vecami takéhoto charakteru sa nestretávame každý
deň.
V mene žiakov a pedagógov ZŠ SP sa
chceme ešte raz poďakovať každému, kto
dal svoj hlas v programe „Vy rozhodujete,
my pomáhame” našej škole, vďaka čomu
sme súťaž vyhrali a naše deťúrence sme
mohli obdarovať množstvom úžasných
zážitkov! Ďakujeme!!!
Mgr. Katali Balogh
Futura Interaktívne Prírodovedné
Centrum podľa Dóry Mayer:
29. októbra spolu so svojimi spolužiakmi sme navštívili mnou nepoznaný
Futura park v Mosonmagyaróvári. Tento
zájazd ma obohatil v mnohých veciach.
Hlavne v získaní nových vedomostí, ale
v prvom rade zážitkov, ako napr. poháňanie závodných áut bicyklovým pohonom,
robot, kopírujúci náš pohyb, ale najúžasnejšou vecou bola prechádzka na Mesiaci,
čo som si naozaj užila, pretože je to taká
vec, s ktorou sa človek tak často nestretáva. Čo však veľmi ľutujem, že som nevyskúšala prejsť cez visutý most. Veľmi rada
by som ešte raz navštívila Futura park
a určite by som vyskúšala i visutý most.

Jubilanti oslavovali
Mesto Sládkovičovo a Zbor pre občianske záležitosti v Sládkovičove zorganizovali opäť po roku stretnutie jubilantov.
Dňa 13. októbra 2018 sa v jedálni vysokej
školy zišli šesťdesiatnici a päťdesiatnici,
aby spolu oslávili svoje krásne jubileum.
Po úvodnom príhovore a prednese básní
v podaní Eriky Križanovej a Katky Jonásovej prítomným zaspievala Melinda Srejnerová. Po slávnostnom príhovore primátora mesta Antona Szabóa, v ktorom vy-

zdvihol dôležitosť zachovávania takýchto
milých tradícií, nasledovala osobná gratulácia jubilantom primátorom mesta a
odovzdávanie kvetov a blahoželaní. Po
dobrej večeri sa o zábavu postarala skupina Nostalgia music. Jubilanti tancovali a
výborne sa zabávali v spoločnosti svojich
rovesníkov do skorých ranných hodín.
Zuzana Červenková

Protidrogový vlak v Sládkovičove
Vďaka vedeniu mesta mali žiaci sládkovičovských škôl i verejnosť jedinečnú možnosť navštíviť protidrogový vlak
- Revolution train, ktorý bol dňa 14. novembra 2018 pristavený na železničnej
stanici v Sládkovičove. Organizátori tohto projektu - Nadačný fond Nové Česko
a autor protidrogového vlaku Pavel Tuma
našli zaujímavú formu prezentácie k téme
prevencie drogovej závislosti. Vlakovú súpravu tvorilo 6 vizuálne, zvukovo,
teplotne aj pachovo odlišných vagónov, v
ktorých sa odohrával príbeh o príčinách,
vývoji a dôsledkoch drogovej závislosti.
Návštevníci mali možnosť okrem zhliadnutia sfilmovaného príbehu a výkladu k
téme aj reálne vidieť miesto autohavárie (v
dôsledku užitia drog), vyšetrovaciu miestnosť, väzenie, drogový brloh i liečebňu a
zamyslieť sa na tým, do akého „vlaku“ vo
svojom živote nastúpia a či im všetky tie
následky, ktoré môžu nastať, stoja za to.
Zuzana Červenková
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Vianoce 2018
Milí čitatelia,
po roku k nám znovu prichádzajú Vianoce. Budeme si
pripomínať a tiež aj prežívať
príchod Ježiša Krista na tento
svet. Jeho narodenie.
«Roste, nebesá, zhora, z oblakov nech prší pravda. Otvor sa
zem, nech urodí sa spása a spolu
s ňou nech pučí spravodlivosť :
Ja, Pán som ju stvoril. « Iz : 45,
8, Modlíme sa a spievame tento
verš z knihy proroka Izaiáša v
adventnom období počas ranných sv. omší. Kiež by napadol
aj čerstvý biely sneh a aby bol

aj trochu mráz, hovoríme si, aby
sme mali naozaj také zážitky
ako naši predkovia. Tak trochu
s nostalgiou myslíme na tie staré pekné časy. Veď po dobrom,
pokojnom advente, keď bolo
menej zábavy, hluku, menej
jedla, viacej pokoja a ticha, keď
aj príroda spala, sa prirodzene,
ľudia dobrej vôle tešili z tohoto
veľkého kresťanského sviatku.
Ešte máme na čo spomínať
a ešte má kto spomínať. Je preto
dobré spojiť tieto krásne spomienky s pravdou, ktorú nachádzame vo sv. písme , a to s Bo-

žím Slovom. « Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno
Emanuel /Boh s nami/ ! Mlieko
a med bude jesť, až bude vedieť
opovrhnúť zlým a voliť si dobré.! Iz : 7. 14-15.
Tak sa stane naša dvetisícročná tradícia súčasťou nielen
spomienok ale aj našej prítomnosti. Prítomnosti , ktorá bude
živá a radostná. Prežívanie tejto
prítomnosti živého Boha medzi nami, nám nedovolí ostať
mimo zástupov ľudí na celom
svete, ktorí zo srdca naplneného
bázňou, nehou a úžasom budú

spolu s anjelmi spievať» Sláva
Bohu na výsostiach, a na zemi
pokoj ľuďom dobrej vôle». Toto
je vôla Božia.
Milí čitatelia, počas vianočných sviatkov máme jedinečnú, neopakovateľnú príležitosť
zjednotiť sa s touto Božou vôľou a vstúpiť do radosti nebeského kráľovstva. Prajme si to
navzájom.
Milí čitatelia, prajem vám
radostné, milostiplné vianočné
sviatky a požehnaný Nový Rok
2019.
Václav Ďurčo, farár

Boh si nás zamiloval
„Lebo tak Boh miloval svet,
že svojho jednorodeného Syna
dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v
Neho. “ Ján 3, 16
Znova sú tu sviatky narodenia Božieho Syna a s nimi úžasná atmosféra pokoja, radosti a
lásky v našich domácnostiach.
Syn Boží nám priniesol poklady
Neba. Priniesol nám hodnoty,
v ktorých má svet, každá rodina
svoj zmysel. Svet má svoje radosti aj bolesti. Možno aj teraz
si to ty brat, sestra, ktorý sa zamýšľaš ako zvládnuť svoje ťažkosti s chorobou, s nezamestnanosťou, s deťmi a ich starosťami
v škole, s rozbitými vzťahmi
v nepokojnom manželstve, priateľstve, susedstve a v pokoji si
doplňme, čo je to, čo nám spô-

sobuje bezsenné noci a strach
z budúcnosti. Mám pre teba radostnú správu. Náš Boh vie aj
o tebe. Kvôli nám poslal svojho
Syna Pána Ježiša, aby vstúpil
do tmavých a ošemetných dní
v našom živote a pomohol nám
so všetkým, čo nám spôsobuje
starosti. On je Svetlo, ktoré potrebujeme vidieť a On je istota,
v ktorej môžeme žiť. Prišiel, aby
nám odpustil, aby nám daroval
lásku, aby nás naučil odpúšťať,
aby nám zjavil seba a my, aby
sme uverili v tento dar.
Počas tohto roka sme iste
všetci sledovali spoločenskú situáciu ako vo svete tak i v našej
krajine. Spolucítili sme navzájom so sebou i so svetom, tešili
sa z darov, ktoré prišli plánovane i neplánovane, museli sme sa

tiež vyrovnať s mnohým sklamaním, ktoré prišlo nečakane a
tak sme mali mnoho príležitostí
modliť sa.
Drahí moji, chcela by som
vás povzbudiť k modlitbám,
pretože práve úprimná modlitba
je cesta ako Pánu Bohu poďakovať, ako Ho prosiť za vieru. Je
to cesta ako môžeme Pána Boha
nájsť, ako spoznať a prekonať
seba, ako posunúť našu rodinu
a spoločnosť dopredu. Modlitba
je spôsob ako prežiť tieto Vianoce v ich pravom zmysle – totiž,
že Boh si tak zamiloval svet, že
neváhal svetu dať svojho Syna
za Spasiteľa. Nech nás táto
zvesť nanovo poteší.
Milí bratia a sestry, prajem
a vyprosujem vám nebeský čas
Vianoc plný viery, nádeje i lás-

ky a do Nového roka mnoho takých rozhodnutí a krokov, ktoré
budú dobrom a požehnaním pre
nás i pre ostatných. Božia láska
nech je s nami.
ThDr. Andrea Lukačovská
Evanjelická a.v. farárka
Program Bohoslužieb počas
Vianoc 2018 v Evanjelickom
chráme Božom:
24.12. Štedrý večer 15.30
25.12. 1.slávnosť Vianočná – Božie narodenie 9.00 s Večerou Pánovou
26.12. 2. slávnosť Vianočná 9.00
30.12. Nedeľa po Vianociach 9.00
31.12. Záver občianskeho roka
16.00
1.1.2019 Nový rok 9.00 s Večerou
Pánovou

Stretnutie speváckych zborov
20. októbra 2018 sa uskutočnil už štvrtý ročník Stretnutia katolíckych speváckych
zborov Trnavskej arcidiecézy.
Podujatie sa konalo v rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Sládkovičove.
Ďakujeme vdp. Mgr. Ladislavovi Tóthovi, kanonikovi,
biskupskému vikárovi, hlavnému celebrantovi svätej omše,
ako i koncelebrantom Mons.
JCLic. Ladislavovi Šálkovi,
Mgr. Václavovi Ďurčovi a ThLic. Péterovi Nagyovi, že prijali naše pozvanie. Na organe

hral organista Štefan Ternóczky, liturgiu spevom sprevádzal
spevácky zbor Kodály Zoltán
Daloskör z Galanty pod vedením dirigentky Móniky Józsa,
Po svätej omši nasledovali vystúpenia speváckych
zborov – Spevácky zbor Farského kostola Nanebovzatia
Panny Márie, spevácky zbor
Aranyeső Éneklő Csoport
z Veľkých Úľan, Kéknefelejcs Énekkar z Veľkej Mače,
Napsugár Énekkar z Nededu,
spevácky zbor Szkóla farského
kostola Jána Krstiteľa z Jelky,
Zobor HangjaVegyeskar z Ko-

líňan, Kodály Zoltán Daloskör
z Galanty ako i Spevácky zbor
Szent György Kórus z Dunajskej Stredy, ktorí všetkých prítomných potešili svojim krásnym programom. Po programe
obdržali zúčastnené spevácke
zbory pamätné listy.
Podľa ohlasov sa toto podujatie vydarilo. Prítomní odchádzali z nášho kostola plní
duchovných i hudobných zážitkov. Stretnutie speváckych
zborov bolo ukončené agapé
v priestoroch Inovatechu.
Ďakujeme
sponzorom,
bez ktorých by toto stretnutie

speváckych zborov nemohlo
vzniknúť: Trnavskému samosprávnemu kraju, Antonovi
Szabóovi, primátorovi mesta
Sládkovičovo, sládkovičovskému ružencovému spoločenstvu, ako i členom rímskokatolíckej farnosti a v neposlednom rade Katalin Takácsovej,
dirigentke nášho zboru, ktorá
bola autorkou myšlienky založiť stretnutie maďarských katolíckych speváckych zborov.
V mene sládkovičovského
speváckeho zboru
Mária Pisiová
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Adventný čas
Vianoce sú obdobím, keď
si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti.
Pre každého z nás je dôležité,
aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením,
plnením snov. Vianočný čas
má svoje neopísateľné čaro
pre každého, kto sa nepoze-

rá iba očami, ale aj srdcom.
Atmosféra týchto dní je plná
spomienok, ale aj očakávaní,
nič nie je bežné ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok. Aj v Antonius senior
centre sme prežili adventný
čas plný lásky, vďačnosti, priateľstva, dobrých ľudí. Za krásu
a pestrosť nášho žitia v zaria-

Len si pospi miláčik
Len si pospi miláčik je
názov elegantnej dobovej komédie, ktorú si diváci prišli
pozrieť 16. novembra 2018 do
Inovatechu. Toto vypredané
predstavenie o „finte na bokovky“ plné vtipných momentov a
skvelých hereckých výkonov
rozosmialo všetkých divákov
a zanechalo v nich nezabudnuteľný umelecký zážitok. Sme

radi, že sme mohli privítať
aj u nás v Sládkovičove také
herecké osobnosti ako Diana
Mórová, Zuzana Vačková, Jozef Vajda, Ján Koleník, Tomáš
Maštalír a Peter Kadlečík, čo
dodalo predstaveniu punc prvoradej kvality.
Zuzana Červenková

Úspechy citaristov
24. novembra 2018 sa
konalo v Dunajskej Strede
finále súťaže folklórnych speváckych skupín a súborov
„Tavaszi Szél Vizet Áraszt”,
na ktorom sa okrem ďalších
dvoch citarových súborov a 25
speváckych skupín a sólistov
zúčastnil i Citarový súbor Dió
Héj zo Sládkovičova.
Šesť členná porota, ktorej
predsedal etnomuzikológ József Birinyi, nemala ľahkú úlohu, pretože musela zhodnotiť
vystúpenia a vybrať z nich tie
najlepšie.
Podujatie skončilo až vo
večerných hodinách vyhodnotením a odovzdaním cien.
V súťaži Tavaszi szél boli
udelené bronzové, strieborné
a zlaté ocenenia a porota odo-

vzdala vystupujúcim i ocenenia Zväzu maďarských zborov,
hudobných skupín a folklórnych skupín KÓTA. Najlepšie
skupiny a sólisti získali i ocenenie Zlatý páv – Arany páva.
Členovia poroty udelili sedem ocenení Zlatý páv.
Bolo pre nás veľkou poctou, keď sme sa dozvedeli, že
v súťaži KÓTA získal Citarový
súbor Dió Héj ocenenie Zlatý
páv a v súťaži Tavaszi szél zlaté ocenenie.
Tieto ocenenia svedčia
o tom, že vytrvalou, tvrdou
prácou, nadšením a oddanosťou sa dajú uskutočniť veľké
veci.
Marcela Kováč
členka Citarového súboru
Dió Héj

dení pre seniorov ďakujeme aj
všetkým tým, ktorí na nás celý
rok myslia. Ďakujeme mestskej samospráve, inštitúciám,
združeniam, školám, cirkvám,
rodinám, ale aj jednotlivcom.
Všetkým, ktorí ste nás navštevovali, pozývali nás, obdarili
nás, potešili milým slovom,
úsmevom…

Milí priatelia, prajeme vám
všetkým požehnané a príjemné prežitie Vianočných sviatkov, nech ticho svätej noci
všetkých naplní pravým pokojom, radosťou, láskou a zdravím…
Antonius senior centrum
Sládkovičovo

XX. Celoštátne stretnutie citarových
súborov, 27. november 2018
Aj tento rok sa konalo už
tradičné podujatie citarášov
a to XX. Jubilejné celoštátne
stretnutie citarových súborov,
ktoré v Sládkovičove slávnostným príhovorom otvoril primátor Anton Szabó. Citarové
súbory prišli do Sládkovičovského Inovatechu z rôznych
kútov krajiny, aby spoločne
prežili jeden príjemný, hudbou
a zábavou plný deň.
Účastníci stretnutia i diváci
mali možnosť pozrieť si fotografie z jednotlivých predchádzajúcich stretnutí citarášov,
ktoré boli vystavené vo vestibule budovy.
Po tom, čo všetky súbory
šťastne dorazili do Sládkovičova, sa mohlo začať jubilejné
stretnutie citarových súborov,
ktoré moderoval vždy dobre
naladený Jozef Major. Citaráši sa obecenstvu a ostatným
účastníkom predstavili kvalit-

ným programom. Každý súbor
obdržal darček, ktorý pripravilo mesto a organizátori, aby
tento deň zostal pre všetkých
citarášov nezabudnuteľným.
Po vystúpení súborov sa
konalo tradičné odovzdávanie
ceny Patócs Lajos Emlékdíj.
Cenu tento rok získal citarový
súbor Viza z Nesvadov.
Program
tohtoročného
stretnutia ukončil krásnymi
slovami László Huszár, ktorý vyjadril túžbu snáď každého z nás – aby tradícia tohto
stretnutia bola zachovaná ešte
po dlhé roky.
Deň ukončili účastníci a
hostia spoločnou večerou a
narodeninovou tortou. Dúfame, že o rok sa opäť stretneme
v takomto veľkom počte, aby
sme si znova dobre zahrali.
Eszter Blahó

Fialka z Montmartru
Vďaka Miestnej organizácie Csemadoku v Sládkovičove zavítalo opäť do nášho
mesta Divadlo Thália Színház z Košíc. Predstavenie autorov Kálmán Imre – Julius
Brammer – Alfred Grünwald

„Fialka z Montmartru“ mohlo
vidieť obecenstvo 23. novembra 2018. Vďaka vynikajúcemu divadelnému súboru mohli
prežiť milovníci operety krásny piatkový večer.
-szm-
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Festival prekvapení – obrovský úspech Hahoty

XX. ročník celoslovenskej prehliadky divadelných
súborov - XX. Egressy Béni
Országos Színjátszó Fesztivál,
bol naozaj festivalom prekvapení, pre nás určite. Viackrát
sme sa už na tomto festivale
predstavili, ale takýto obrovský úspech sme ešte nikdy nezožali. Naše predstavenie, ktoré nesie názov „Imádok férjhez
menni“ bolo ocenené hlavnou
cenou festivalu. Cenu za najlepší mužský herecký výkon
získal Péter Katona a vďaka
Melinde Srejnerovej je naša i
cena za najlepší ženský herecký výkon. Cenu sme dostali i
za najlepšiu scénu a kostýmy.
Péter Havasi, člen odbornej

poroty, naše predstavenie hodnotil takto:
„Hlavnú cenu si zaslúžil divadelný súbor Hahota zo Sládkovičova, za hudobnú veselohru „Imádok férjehz menni“,
ktorú režíroval Tibor Srejner.
Majú vynikajúcich spevákov,
ktorí by obstáli aj na doskách
profesionálnych divadiel. Mali
vynikajúcu scénu i kostýmy a
bolo vidieť na predstavení, že
ho hrali už jedenástykrát. S
dĺžkou 135 minút patril k najdlhším predstaveniam festivalu. Nie je ľahké na takú dlhú
dobu zaujať divákov, ale im sa
to podarilo.“
Medzi premiérou a festivalom sa nám podarilo odohrať

desať predstavení v okolitých
obciach a tak sa pomaly vycibrila i herecká hra. Vďaka tomu
videlo obecenstvo v Buzite jeden zohratý, sebavedomý tím.
Do Moldavy nad Bodvou chodíme vždy veľmi radi, vraciame sa s krásnymi zážitkami,
priateľstvami, ale festival v
roku 2018 bude mať v našom
srdci výnimočné miesto.
Je to výsledkom množstva práce, 2 skúšok týždenne,
poctivého prístupu a dobrého,
súdržného tímu. Po tvrdej, 25
ročnej práci, keď sme sa vzdali množstva voľného času, si
myslíme, že sme si zaslúžili
toto ocenenie a zároveň sme
dostali ďalší impulz k pokračovaniu v tejto činnosti. K tomu,
aby sme znova vyčarili smiech
a úsmev na tvárach našich divákov, pretože to je hlavným
cieľom našej voľnočasovej aktivity. Často sa zamyslíme nad
tým, že v dnešnom, na peniaze
orientovanom svete, iba málo
mladých ľudí obetuje svoj celý
víkend kvôli tomu, aby zachovával a odovzdával maďarskú
kultúru, ktorá je pokladom nás
všetkých.
Popri práci sa vytvárajú
i silné priateľstvá a tak sme

koncom októbra vyhoveli i
pozvaniu našich maďarských
priateľov. Vystúpili sme v
Gerendási a v Csabacsűde.
Prijali nás s veľkou láskou!
V Csabacsűde sme vystúpili
druhýkrát. Pred dvoma rokmi
to bola hudobná hra „Charley
nénje“, ktorá sa tak zapáčila
10 ročnému dievčatku, že podľa jej mamy si odvtedy pozerá
stále naše video. Pre dievčatko
bolo veľkou radosťou, že sa
mohlo s nami znova stretnúť,
odfotiť sa s nami a mohla objať i „hercov“. Bol to pre nás
úžasný pocit!
V blízkej budúcnosti na
nás čakajú ďalšie vystúpenia s
hrou „Imádok férjhez menni“
v okolitých obciach a chceli
by sme ešte jedno predstavenie
mať i v Sládkovičove, pretože
aj domáce publikum si želá
opakovanie. Na naše predstavenie vás všetkých srdečne
pozývame, veď my sa na každé jedno predstavenie s radosťou a nadšene pripravujeme.
Záverom by som sa chcela
poďakovať všetkým tým, ktorí
nám pomáhajú v našej práci a
vďaka ich pomoci dosahujeme
i úspechy.
Melinda Srejner

Zrkadlenie duší
Príjemný podvečer strávili 22. októbra 2018 milovníci poézie v Inovatechu na
tradičnom podujatí organizovanom Miestnym odborom
Matice slovenskej v Sládkovičove. Zrkadlenie duší bolo
tento rok venované poézií
Milana Rúfusa.10. decembra
by sa jeden z najväčších, ak
nie vôbec najväčší slovensky básnik dožil 90 rokov.
V réžii Anny Pokornej
predstavili členovia súboru
malých javiskových foriem
jeho poslednú zbierku. V nej
totiž básnik, v predtuche neodvratného konca, zanechal
svoj odkaz. Jeho slová nás
nabádajú k dobru, k láske, k
úcte k našej zemi, k vzájomnej
zodpovednosti. Svojou optikou básnika videl viac, ako
my ostatní. Videl, ako sa tento
svet rúti za bezcennými veca-

mi. Vytvoril obrovské hodnoty pre všetkých a pri odchode
do večnosti nám ich zanechal.
Na ilustráciu básnikovej jasnozrivosti nielen poetickej,
ale najmä ľudskej, divákom
priblížili jednu z jeho posledných básnických zbierok Óda
na radosť.V pásme, ktoré nazvali Pocta bardovi Milanovi
Rúfusovi (10. 12. 1928 - 11. 1.
2009) účinkovalo 19 recitátorov a 3 pedagógovia tunajšej
základnej umeleckej školy.
Predstavili sa nám novoobjavené sládkovičovské recitátorské
talenty a milým prekvapením
bolo baletné vystúpenie učiteľky tanca sl. Karolíny Ternóczkej. V závere predseda MOMS
poďakoval účinkujúcim za
prípravu podujatia a zablahoželal p. A. Pokornej k získaniu
výnimočného ocenenia: Cene
za dlhodobé pozoruhodné reci-

tátorské výkony a propagáciu
Vansovej lomničky, ktorú si
prevzala z rúk primátora Mesta Stará Ľubovňa v októbri t.r.
Po oficiálnej časti sa diváci
s účinkujúcimi i s členmi výboru MOMS mohli porozprávať o dojmoch z podujatia pri
malom pohostení, ktoré im pri-

pravili matičiari vo vestibule
Inovatechu. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou
Mesta Sládkovičovo a Okresnej organizácie únie žien Slovenska v Galante. Ďakujeme.
Zuzana Zelinková
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Eduard Sido majstrom sveta
v silovom trojboji
Trnava hostila Majstrovstvá sveta v silovom trojboji,
kde súťažilo viac ako 600 súťažiacich.
V dňoch 15. - 21. októbra
2018 bola Mestská športová
hala v Trnave dejiskom majstrovstiev sveta v silovom
trojboji WUAP. Do „slovenského Ríma“ prišlo súťažiť
viac ako 600 pretekárov z 21
krajín sveta v disciplínach tlak
na lavičke, mŕtvy ťah a silový
trojboj. Zúčastnili sa tu viaceré
svetové esá v tlaku na lavičke
ako napríklad maďar László Mészáros, Richard Buda,
dvojica slovákov Ján Velgos
s Jánom Oroszom, američan
Lonnie Dickinson a mnoho
ďalších. Disciplína tlak na lavičke v superdresoch ukončila
sedemdňový maratón svetové-

Úspech v Békešskej Čabe

ho šampionátu, ktorý sa stretol
u účastníkov s pozitívnymi
ohlasmi. Súťažiaci nadvihli
neskutočné množstvo kilogramov, ktoré sa blížili k tisícke
ton. Medzi súťažiacimi boli
aj „chlapci“ zo Sládkovičova Matej Chovanec a Eduard
Sido, ktorí vo svojich vekových a váhových kategóriách
dosiahli vynikajúce umiestnenia. Matej Chovanec obsadil v kategórii 28/90 open
s úctihodným výkonom 210
kg krásne 3. miesto. S výkonom 257,5 kg obsadil Eduard
Sido 1. miesto a v kategórii
41/110 open sa stal majstrom
sveta. Obidvom „chlapcom“
patrí vďaka a uznanie za takéto
umiestnenie a výkony.

Detské družstvo Klobáskového klubu Sládkovičovo
19. októbra 2018 súťažilo na
Medzinárodnom klobásovom
festivale v Békešskej Čabe,
kde získalo osobitnú cenu
za najkreatívnejšie družstvo.
Chlapcom Oliverovi a Xaverovi Brunnerovcom a Jankovi
Megovi patrí veľká gratulácia

za dobrú reprezentáciu Sládkovičova a obdiv za to, že sa
museli popasovať s konkurenciou 400 súťažiacich družstiev.
Súťažili pod odborným vedením Borisa Brunnera, Nandiho
Mega a nechýbal samozrejme
ani František Ruman, predseda
Klobáskového klubu.
Zuzana Červenková

E.K.

Memoriál Emila Dovalovszkého
Stolnotenisový oddiel Slavoj Sládkovičovo vás srdečne
pozýva na stolnotenisový turnaj Memoriál Emila Dovalovszkého, ktorý sa uskutoční
dňa 29.12.2018 v telocvični
Spojenej školy Sládkovičovo.
Turnaja sa zúčastnia registrovaní i neregistrovaní hráči

Sládkovičova a pozvaní hráči.
Prezentácia hráčov 9:00 - 9:30
hod.
Losovanie 9:30 - 10:00 hod.
Otvorenie turnaja - 10:00 hod.
Bohuslav Németh, predseda
stolnotenisového oddielu

Pre pamätníkov spomienka - pre mladých inšpirácia
4. časť
Uverejňujeme
pokračovanie zápiskov Štefana Józsu
z futbalového turnaja z rokov
1958/1959 Iskry Verem Sládkovičovo.
Str. 17 - 21
Hráči IVS
Madro (brankár) dosť
dobre chytal. Niekedy chytil
aj také strely, ktoré vyzerali na
gól. Ale často robil aj chyby.
Zelman (pravý obranca)
zo 16 zápasov trafil iba raz do
bránky súpera. Bol mohutnej
postavy, troška slabý v behu,
ale mal dobré oslobodzujúce
odkopy.
Csanaky (stredný obranca)
strelil dokopy 5 gólov. Je dob-

rým bežcom.Bol najdôležitejším členom obrannej trojice.
Józsa I. (ľavý obranca)
strelil som 7 gólov. Bol som
kapitánom mužstva. Nerád
som hral ako obranca, ale ani
jeden z chlapcov to nezobral,
takže som bol nútený na tom
poste hrať ja.
Somogyi (pravý záložník)
strelil 4 góly. Najradšej hral
ako obranca, ale odbehol streliť aj góly.
Laboš (ľavý záložník) gól
nestrelil. Je iba ľavák. Dobre
kľučkuje. Je druhým najmladším členom mužstva. Veľmi rád
hrá futbal. Možno on je jediný,
ktorý odohral všetky zápasy.
Kocsis (pravý útočník) Bol

kráľom strelcov mužstva. Strelil 17 gólov. Dobre beží. Polovicu gólov strelil z priamych
kopov.
Józsa II. (pravý stredopoliar) Strelil 13 gólov. Proti
Slavoju bol v najlepšej forme,
keď strelil 5 gólov. Bol najmladším členom mužstva.
Jónás (stredný útočník)len
raz strelil do siete súpera a to
na zápase proti Slavoju.
Kurucz (ľavý stredopoliar)strelil dokopy 2 góly. Mal
dobré strely.
Nagy (ľavý útočník)strelil 4 góly. Bol najbojovnejším
hráčom mužstva
Mikes (strelil 6 gólov)
Bauman (nestrelil gól)

Zoznam strelcov:
Kocsis: 17
Józsa II. :13
Józsa I.: 7
Somogyi:7
Mikes: 6
Csanaky: 5
Nagy: 4
Kurucz: 2
Zelman:1
Jónás: 1
Madró:				
Laboš:
Bauman:
Strelili sme: 61
Dostali sme: 21
IVS 16 12 2 2 61:21
PhDr. Terézia Pethőová
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Ocenenie „Zlaté srdce“
Združenie zboru pre občianske záležitosti Človek
človeku v SR oslávilo dňa
18.októbra 2018 65.výročie
svojho vzniku. Pri tejto príležitosti bola za Trnavský kraj
ocenená Mgr. Edita Katonová,
predsedníčka ZPOZ v Sládkovičove a zároveň poslankyňa

nášho mesta, za aktívnu prácu
pri napĺňaní humanitno-občianskeho poslania ZPOZ v
SR. Najvyššie ocenenie „Zlaté
srdce“ jej bolo odovzdané vo
veľkej sieni Mestského úradu
v Banskej Bystrici. Srdečne
blahoželáme!
Edita Kyselová
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Spoločenská kronika k 3. 12. 2018
Navždy nás opustili
Alžbeta Chityelová /66/ 12.10.2018,
Oľga Őtvösová /84/ 21.10..2018,
Ľudmila Tóthová /80/ 27.10.2018,
Ján Dubec /65/ - 29.10.2018,
Františka Forrová /65// 30.10.2018,
Ján Majo /77/ - 31.10.2018,
Roman Pailinger /45/ 3.11.2018,

Annamária Mészárosová /60/
- 6.11.2018,
Terézia Bandžuchová /79/ 6.11.2018,
Rozália Krajčovičová /79/ 10.11.2018,
Zuzana Džubinová /36/ 13.11.2018,
Mikuláš Čano /78/ 18.11.2018,
Angela Mészárosová /79/ 20.11.2018,
Ladislav Lakatoš /69/ 24.11.2018

4. Rodičovský ples
ZŠ s MŠ K. Kuffnera
Dobrá zábava, výborné
jedlo, zábavné fotenie, bohatá
tombola, ušľachtilý zámer - to
všetko vystihuje 4. ročník Rodičovského plesu ZŠ s MŠ K.
Kuffnera, ktorý máme úspešne
za sebou. Finančný výťažok,
ktorý opäť poputuje škôlkam
a škole a pozitívne ohlasy na
zvyšujúcu sa úroveň plesu nás
utvrdili v tom, že má zmysel
aj naďalej organizovať tento
rodičovský ples. Bez dôkladnej prípravy, dobrého organi-

začného tímu, ochotných ľudí
pripravených vždy pomôcť
a sponzorov by to nešlo. Je
na mieste, aby sme poďakovali všetkým, ktorí sa podieľali na príprave i samotnom
priebehu plesu, sponzorom a
všetkým, ktorí svojou účasťou na plese podporili dobrú vec a pomohli naplniť náš
ušľachtilý zámer. Ďakujeme!
Za združenie rodičov
Zuzana Červenková

Poďakovanie čitateľom
Aj v tomto roku sa chcem
poďakovať všetkým mojim
verným čitateľom za ich členstvo v našej mestskej knižnici.
V novom roku na vás čaká kopec nových kníh. Dúfam, moji
knihomoli, že vám spravia radosť a spríjemnia voľné chvíle
v tomto uponáhľanom svete a
zabudnete na všetky starosti.

Prajem vám krásne Vianoce a šťastný nový rok!
Katarína Talamonová
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Spomíname
Smútiaca rodina vyjadruje poďakovanie
všetkým, ktorí prišli vyjadriť úctu na poslednej
ceste našej milovanej Františky Forrovej, ktorá
nás opustila vo veku 65 rokov dňa 30. októbra
2018.
Odišla náhle a nečakane, ostali len
spomienky na krásne prežité chvíle, ktoré ostanú
navždy v našich srdciach. Nikdy nezabudneme.
Dňa 9. novembra 2018 uplynulo 15 rokov, čo
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a
syn Peter Talamon.
S láskou a neutíchajúcou bolesťou v srdci
spomína manželka, synovia, matka a celá rodina.
Dňa 18. novembra 2018 uplynul 1 rok, čo nás
navždy opustila naša mama, babka a prababka
Marta Antalová.
S láskou spomínajú deti a vnúčtá.

S hlbokým zármutkom v srdci spomíname na
10. výročie úmrtia Žigmunda Dumanna, ktorý
nás navždy opustil 24. novembra 2008.
S láskou spomínajú manželka Laura a
synovia Zoli a Vili s rodinami.
Čas plynie a nevráti, čo osud vzal,
zostali len spomienky a v srdci žiaľ.
S láskou a úctou spomíname na svokra, deda
a pradeda Karola Szilágyiho, ktorý nás dňa
3. januára 2018 navždy opustil.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí
na neho nezabudli. S láskou spomína nevesta
Helenka, vnuk Peter s manželkou, pravnúčatá
Sebi a Sofia.
Tohto roku si pripomíname 10. výročie
úmrtia našej matky,
Heleny Klačanskej

a 36. výročie úmrtia nášho otca
Františka Klačanského.
Odišli ste tíško, niet vás viacej medzi nami,
s láskou a úctou spomína syn a dcéra s rodinami.

Úsmev na perách, dobrotu v srdci,
lásku v duši.
S láskou spomíname na nášho drahého
manžela, otca, svokra, dedka Ondreja Krišku
pri príležitosti 10. výročia jeho úmrtia. Manželka,
synovia Igor, Ondrej s rodinou, vnúčatá Adamko,
Simonka a Ondrejko.
Čas plynie, život ide vdiaľ,
nám živým na teba zostane len spomienka a žiaľ.
Dňa 17. decembra 2018 uplynulo 5 rokov, čo
nás navždy opustil manžel, otec, dedko a pradedko
Vojtech Nagy.
S láskou spomína celá rodina.
Chýba nám tvoj dotyk, teplo domova,
nech 20. december je dňom spomienky a pokoja
pre všetkých, ktorí ťa poznali.
So žiaľom v srdci si spomíname na nášho
drahého dedka Mikuláša Takácsa, ktorý nás
opustil vlani vo veku 76 rokov.
Manželka Eva, synovia a dcéra s rodinami.
Keď zomrie blízky, bolí srdce,
keď zomrie mama, bolí všetko.
21. decembra 2018 uplynie 15 rokov, kedy od
nás odišla milovaná mama, svokra a stará mama
Veronika Ferenczová.
Čas nezmiernil bolesť, vždy ju budeme nosiť v
srdci. Syn Jozef s rodinou
To, že rana sa zahojí, je len klamné zdanie,
v srdci nám bolesť ostala a tiché spomínanie.
Dňa 13. januára 2019 uplynie rok, čo nás
navždy opustila naša drahá mamička, babka a
prababka Gizela Kariková, rodená Szabová.
S láskou spomína celá rodina.
S láskou v srdci si pripomíname 15. výročie
úmrtia nášho otca
Viliama Molnára

a 10. výročie úmrtia našej mamy
Márie Molnárovej.
S láskou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.
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Úcta k starším
Október je mesiac venovaný úcte k starším. Naša
úcta spočíva v ich prijatí, podpore, v láske k nim,
ale i vo vyjadrení toho, že
sú dôležitými členmi našej spoločnosti a že ich my
všetci potrebujeme. Potrebujeme to množstvo ich
skúseností, múdrosti, ktorými disponujú iba oni, trpezlivosť, s ktorou nás učia,
vychovávajú.
Na znak úcty k starším
každoročne v októbri organizuje Sociálna a bytová
komisia pri MsZ stretnutie
seniorov. 11. októbra prijalo naše pozvanie vyše sto
seniorov, starších ako 70
rokov. Slávnostné stretnutie,
ktoré bolo v jedálni vysokej
školy, otvorili členovia Zboru pre občianske záležitosti,
ku ktorým sa pripojili žiaci
miestnych základných škôl
svojimi básňami, spevom
a tancom. Po nich prítomných pozdravil primátor
mesta Anton Szabó, ktorý sa vo svojom príhovore
poďakoval všetkým starším ľudom za to, čo počas

uplynulých rokov pre naše
mesto urobili a uistil ich, že
sú dôležitou súčasťou našej
spoločnosti a ich životné
skúsenosti a múdrosť budú
pre nás vždy potrebné.
Po oficiálnej časti nasledovalo občerstvenie a pri
hudbe manželov Halásovcov sa prítomní hostia zabávali do večerných hodín. Pri
odchode sa oslávenci poďakovali za krásne popoludnie.
Vedenie mesta ďakuje všetkým tým, ktorí prišli na toto
stretnutie a s úctou myslí na
tých, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli podujatia zúčastniť. Dúfame, že o rok sa
opäť všetci stretneme! Ďakujeme Zboru pre občianske
záležitosti, ako i pedagógom
a žiakom základných škôl
za krásny a pestrý program,
obsluhujúcemu personálu
za pomoc, zamestnancom
školskej jedálne za obed,
ktorým prispeli k úspechu
tejto slávnosti.
Mgr. Silvia Michaleková

Mikulášsky večer
Rozžiarené očká, úsmev
na tvári i radosť vyvolal mikulášsky večer u detí, ktoré
zavítali do Inovatechu na
skvelé predstavenie Smejka

a Tanculienky a na námestie
pred Inovatech, kde ich čakalo rozsvietenie vianočného stromčeka primátorom
mesta Antonom Szabóom,

svietiace balóny a tradičné
stretnutie s Mikulášom, čertom a
anjelom. Aj keď to spočiatku vyzeralo, že Mikuláš nepríde, lebo
čert doplietol miesto stretnutia,

nakoniec šťastne dorazil a deti si
s ním mohli zaspievať aj zatancovať, za čo dostali od Mikuláša
sladkú odmenu.
Zuzana Červenková

Tisztelet az időseknek
Október, az idősek hónapja, róluk, az ő tiszteletükről
szól. Tiszteletünk magában
foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és
annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos
tajgai, és mindannyiunknak
nagy szükségünk van rájuk.
Szükségünk van mindarra a sok
élettapasztalatra, arra a higgadt
bölcsességre, amivel csakis ők
rendelkeznek, és a türelemre,
elfogadásra, ahogy tanítanak,
nevelnek bennünket.
Tiszteletünk kifejezéseképpen rendezi meg minden évben a városi képviselőtestület
mellett működő szociális és
lakásügyi bizottság az idősek
találkozóját.
2018. október 11-én, városunk több mint száz 70 évesnél
idősebb polgára jött el a főiskola éttermébe. Az ünnepséget
a Polgári Ügyek Testületének
tagjai nyitották meg ünnepi
köszöntővel, hozzájuk csatlakoztak a helyi alapiskolák tanulói versekkel, dalokkal és
tánccal. Ezután Szabó Antal
polgármester úr köszöntötte az
egybegyűlteket. Megköszönte

nekik mindazt, amit a városunkért tettek az elmúlt évtizedekben. Biztosította őket arról,
hogy társadalmunknak ők még
mindig hasznos tajgai, és mindannyiunknak nagy szüksége
van rájuk. Az ünnepség hivatalos része után a Halás zenekar
zenéje mellett a vendégek elfogyasztották a frissítőt, és az esti
órákig kellemesen szórakoztak.
Búcsúzáskor az ünnepeltek
köszönetüket fejezték ki ezért
a szép délutánért. A város vezetősége köszönetet mond mindazoknak, akik eljöttek erre az
ünnepségre, és tisztelettel gondol azokra, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak részt venni ezen a találkozón. Reméljük, hogy jövőre majd mindannyian újra találkozhatunk.
Köszönet a Polgári Ügyek Testületének, valamint iskoláink
pedagógusainak és tanulóinak
a szép és változatos műsorért,
a felszolgáló személyzetnek a
segítségért, és az iskolai étkezde csapatának a finom ebédért,
mellyel hozzájárultak az ünnepség sikeréhez.
Mgr. Michalek Szilvia

Mikulás-est
Csillogó szemecskék, mosoly és öröm az arcokon - ezt
váltotta ki a Mikulás-est azoknál, akik ellátogattak az Inovatechbe Smejko és Tanculienka
műsorára, illetve az Inovatech

előtti térre, ahol Szabó Antal
polgármester felkapcsolta a karácsonyfa égőit, valamint világító léggömbök és a Mikulással, ördöggel és angyallal való
találkozás várt a gyerekekre.

Annak ellenére, hogy úgy nézett ki, a Mikulás nem jön el,
mert az ördög összekeverte
a találkozó színhelyét, végül
mégis szerencsésen megérkezett, és a gyerekek együtt

énekelhettek és táncolhattak
vele, amiért a Mikulástól
édes jutalmat kaptak.
Zuzana Červenková
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Megemlékezések
A gyászoló család szeretné köszönetét
kifejezni mindazoknak, akik tiszteletüket tették
utolsó útján szerettünk Františka Forrová
előtt, aki 65 éves korában, 2018. október 30-án
hagyott itt minket.
Hirtelen és váratlanul ment el, itt maradtak az
együtt töltött szép pillanatok emlékei, melyeket
szívünkben örökre megőrzünk. Soha nem
feledjük el őt.
2018. november 9-én volt 15 éve, hogy
örökre itt hagyott bennünket a szeretett férj,
édesapa és fiú, Peter Talamon.
Szeretettel és szívünkben soha el nem
múló fájdalommal emlékeznek felesége, fiai,
édesanyja és az egész család
2018. november 18-án volt egy éve, hogy
örökre itt hagyott minket a szerető édesanya,
nagymama és dédnagymama Marta Antalová.
Szeretettel emlékeznek gyermekei és unokái.
Bánatos szívvel emlékezünk meg
Dumann Zsigmond halálának 10.
évfordulójáról. Szerettünk 2008. november 24én hagyott itt minket örökre.
Szeretettel emlékezik felesége Laura és fiai
Zoli és Vili családjukkal.
Az idő múlik, de az emlék és a bánat
megmarad

Mosoly az arcon, jóság a szívben, szeretet
a lélekben.
Szeretettel emlékezünk a drága férjre,
édesapára, apósra, nagyapára, Ondrej Kriškára,
halálának 10. évfordulóján.
Felesége, fiai Igor, Ondrej családjukkal, unokái
Adamko, Simonka és Ondrejko
Az idő múlik, az élet megy tovább, nekünk
élőknek csak az emlékezés és a bánat marad.
2018. december 17-én volt öt éve, hogy örökre
itt hagyott minket a drága férj, édesapa, nagyapa és
dédnagyapa, Nagy Béla.
Szeretettel emlékezik az egész család
Hiányzik az érintésed, az otthon melege,
december 20-a legyen az emlékezés és
a megbékélés napja mindazok számára, akik
ismertek téged.
Bánatos szívvel emlékezünk a szeretett papára,
Takács Miklósra, aki tavaly, 76 éves korában
hagyott itt minket. Felesége Éva, fiai és lánya
családjukkal
Ha valaki közeli hal meg, az ember szíve fáj, ha
az édesanya hal meg, minden fáj.
2018. december 21-én lesz 15 éve, hogy elment
a szeretett édesanya, anyós és nagymama
Veronika Ferenczová. Az idő nem enyhítette
a fájdalmunkat, örökké szívünkben hordozzuk őt.
Fia Jozef családjával

és édesanyánk, Mária Molnárová halálának
10. évfordulójáról.
Szeretettel emlékeznek lányai és fiai
családjukkal

František Klačanský halálának 36.
évfordulójáról.
Csendesen mentetek el, többé nem vagytok
már köztünk. Szeretettel és tisztelettel emlékezik
fia és lánya családjával

Szívünkben nagy szeretettel emlékezünk meg
a drága édesapa, Viliam Molnár halálának 15.
évfordulójáról,

Ebben az évben emlékezünk meg
édesanyánk, Helena Klačanská halálának 10.
évfordulójáról, valamint édesapánk,

Az, hogy a seb begyógyul, csak hiú ábránd.
Szívünkben csak a fájdalom, és a csendes
emlékezés marad.
2019. január 13-án lesz 1 éve, hogy a szeretett
édesanya, nagymama és dédnagymama
Karika Gizella, született Szabó, elhunyt.
Szeretettel emlékezik rá az egész család.

Szeretettel és tisztelettel emlékezünk a drága
apósra, nagyapára és dédnagyapára,
Szilágyi Károlyra, aki 2018. január 3-án
örökre itt hagyott minket. Köszönjük a csendes
emlékezést mindazoknak, akik nem feledték
őt el. Szeretettel emlékezik menye Helenka,
unokája Peter feleségével, és dédunokái Sebi és
Sofia.
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Diószeg, a kiadó azonositószáma (IČO) 00306177, a 6/2018 sz. kiadásának dátuma: 2018. 12. 20.
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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.
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„Aranyszív“ elismerés
A Polgári Ügyek Testületének Ember az emberért nevű
szövetsége 2018. október 18án ünnepelte megalakulásának 65. évfordulóját. Ebből
az alkalomból a Nagyszombati kerületből Katona Edit,
a Diószegi PÜT elnöke, városunk képviselője, a PÜT kül-

detésével összhangban végzett
aktív munkásságáért részesült
elismerésben. A legnagyobb
elismerést, az „Aranyszívet“,
a Besztercebányai Városi Hivatal nagytermében vehette át
a díjazott. Szívből gratulálunk!
Kysela Edit
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Közösségi krónika 2018. 12. 3-án
Elhunytak
Alžbeta Chityelová /66/ 2018.10.12,
Oľga Őtvösová /84/ 2018.10.21.,
Ľudmila Tóthová /80/ 2018.10.27.,
Ján Dubec /65/ - 2018.10.29.,
Františka Forrová /65// 2018.10.30.,
Ján Majo /77/ - 2018.10.31.,
Roman Pailinger /45/ 2018.11.3.,

Annamária Mészárosová /60/
- 2018.11.6.,
Terézia Bandžuchová /79/ 2018.11.6.,
Krajčovič Rozália /79/ 2018.11.10.,
Zuzana Džubinová /36/ 2018.11.13.,
Mikuláš Čano /78/ 2018.11.18.,
Angela Mészárosová /79/ 2018.11.20.,
Ladislav Lakatoš /69/ 2018.11.24.

A Kuffner Károly AI
IV. szülői bálja
A jó szórakozás, kiváló étel
a szórakoztató fényképezkedés, a nemes cél – ez jellemzi
a Kuffner Károly AI IV. Szülői
bálját, amelyet sikeresen magunk mögött tudhatunk. A
pénzbevétel, amely ismét az
óvodához és iskolákhoz vándorol, valamint a bál egyre
emelkedő színvonalát kiemelő
pozitív visszhangok biztosítottak arról, hogy továbbra is van
értelme a bál szervezésének.
Az alapos előkészület, a jó

szervezőbizottság, a mindig
segítőkész személyek és támogatók nélkül ez nem menne.
Helyénvaló, hogy köszönetet
mondjunk mindazoknak, akik
részt vettek az előkészületekben és magának a bálnak a lebonyolításban, a támogatóknak
és mindazoknak, akik a bálon
való részvételükkel egy jó
ügyet támogattak és segítettek
nemes szándékunk teljesítésében. Köszönjük.
A szülői tanács

Köszönet az olvasóknak
Ebben az évben is szeretnék köszönetet mondani
könyvtárunk minden hűséges
olvasójának. Az új évben is
rengeteg új könyv vár rájuk.
Remélem, kedves könyvmolyaim, hogy örömet adnak
majd önöknek, és kellemessé
teszik szabadidejüket ebben
a rohanó világban, és átaluk
picit elfeledkeznek gond-

jaikról. Kellemes karácsonyt
és boldog új évet kívánok
mindannyiuknak!
Katarína Talamonová
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Eduard Sido, WUAP világbajnok
2018. október 15-21-e közt
a nagyszombati városi sportcsarnokban zajlott a WUAP világbajnoksága. A „szlovák Rómába“ több mint 600 versenyző jött el a világ 21 országából,
hogy összemérje erejét fekvenyomásban, felhúzásban, és
erőemelésben. A sportág olyan
jeles személyiségei vettek részt
ezen a versenyen, mint a fekvenyomás mestere, a magyar
Mészáros László, Buda Richárd, a szlovák Ján Velgos és
Ján Orosz, az amerikai Lonnie Dickinson, és sokan mások. A fekvenyomás versenyszáma zárta a világbajnokság
hétnapos maratoni versenysorozatát, amelynek pozitív
visszhangja volt a résztvevők

körében. A versenyzők hatalmas mennyiségű súlyt emeltek fel, ami összeségében
tonnákat jelentett. A versenyzők közt voltak a diószegi
„fiúk“ is – Matej Chovanec és
Eduard Sido, akik saját kor- és
súlycsoportjukban kiváló helyezéseket értek el. Matej Chovanec a 28/90 open kategóriában a 210 kg teljesítményével
a 3. helyen végzett. 257,5 kg
teljesítménnyel a 41/100 open
kategóriában Eduard Sido
az első helyen végzett, és világbajnok lett. Mindkét „fiúnak“ köszönet és elismerés
jár a helyezésért és teljesítményért.
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Békéscsabai siker
A Diószegi Kolbászklub
gyerekcsapata 2018. október
19-én a Békéscsabai Kolbászfesztiválon vett részt, ahol
a „Legkreatívabb csapat” díjat
ítélték oda neki. Oliver és Xaver Brunnernek valamint Janko Megonak nagy köszönet jár
Diószeg kiváló képviseletéért,

valamint csodálat is, hiszen
a 400 versenycsapat közt kellett helytállniuk. Szakmai
vezetőjük Boris Brunner és
Nandi Mego volt, de természetesen nem hiányzott František
Ruman, a kolbászklub elnöke
sem.
Zuzana Červenková

Emília Kariková

Meghívó az Emil Dovalovszkí
Asztalitenisz Emléktornára
A Slavoj Sládkovičovo
asztalitenisz szakosztálya szeretettel meghívja az érdeklődőket az Emil Dovalovszkí
Asztalitenisz Emléktornára,
amelyre 2018. december 29-én
kerül sor a Diószegi Összevont
Iskola tornatermében. A tornán részt vesznek a diószegi
bejegyzett és nem bejegyzett

játékosok, és a meghívott játékosok.
A játékosok regisztrációja 9:00 - 9:30
Sorsolás - 9:30 - 10:00
A torna megnyitója - 10:00
Bohuslav Németh,
az asztalitenisz szakosztály
elnöke

Az idősebbek számára emlék – a fiatalok számára inspiráció
4. rész
Folytatjuk Józsa István
bejegyzéseinek közlését az
Iskra Verem Sládkovičovo
1958/1959-es idényéről
17 – 21 oldal
IVS játékosai
Madró (kapus) a csapathoz képest elég jól védett.
Néha szinte gólnak látott labdákat védett ki. De voltak sokszor hibái is.
Zelman
(jobbhátvéd)
a 16 mérkőzésen csupán csak
egyszer talált az ellenfél hálójába. Nehéztestű játékos, a futása volt egy kicsit gyenge, de
felszabadító rúgásai szoktak
sikerülni.
Csanaky (középhátvéd) 5
gólt rúgott összesen. Jó futó.

A hátvédhármas fő embere
volt.
Józsa I. (balhátvéd) 7 gólt
lőttem. A csapat kapitánya
voltam. Nem szerettem hátvédet játszani, de egy fiú sem
vállalta, hát így kénytelen voltam én.
Somogyi (jobb half) 4 gólt
lőtt. Többnyire védekezni szeretett, de azért elment előre
gólt is lőni.
Laboš (bal half) Gólt nem
lőtt. Csupán bal lábas. Jól
cselez. A csapat másik legfiatalabb játékosa. Futballozni
nagyon szeret. Lehethogy ő
volt az egyedüli, aki minden
mérkőzésen ott volt.
Kocsis (jobbszélső) ő volt
a csapat gólkirálya. 17 gólt lőtt

összesen. Jól fut. Góljainak felét szabadrúgásból lőtte.
Józsa II. (jobbösszekötő)
13 gólt rúgott. A Slavoj ellen
volt legjobb formában, amikor
5 gólt lőtt. A csapat legfiatalabb játékosa volt.
Jónás (középcsatár) Csak
1-szer talált az ellenfél hálójába a Slavoj elleni mérkőzésen.
Kurucz (balösszekötő) 2
gólt rúgott összesen. Jó lövései voltak.
Nagy (balszélső) 4 gólt
lőtt. A csapat legharciasabb
embere volt.
Mikes (6 gólt lőtt)
Bauman (nem rúgott gólt)
Góllövő lista:
Kocsis: 17

Józsa II. :13
Józsa I.: 7
Somogyi:7
Mikes: 6
Csanaky: 5
Nagy: 4
Kurucz: 2
Zelman:1
Jónás: 1
Madró:				
Laboš:
Bauman:
Madró:				
Rúgtunk: 61
Kaptunk: 21
IVS 16 12 2 2 61:21
PhDr. Pethő Terézia
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A meglepetések fesztiválja - avagy tarolt a Hahota

A XX. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál
valóban a meglepetések fesztiválja volt, számunkra mindenképpen. Több alkalommal
is megmérettettük magunkat
a fesztiválon, de ilyen hatalmas
sikerekkel még nem tudtunk
büszkélkedni. Az Imádok férjhez menni című zenés vígjátékunk elnyerte a fesztivál fődíját. A legjobb férfi szereplő díját
Katona Péternek ítélték oda, és
miénk lett a seregszemle legjobb női alakítás díja, Srejner
Melindának köszönhetően. A
legjobb színpadképért és jelmezekért járó díj is minket illet.
Havasi Péter, a szakmai
zsűri egyik tagja, így értékelte
az előadást:

„A fődíjat a diószegi Hahota
Színjátszó csoport érdemelte ki
az Imádok férjhez menni című
zenés vígjátékáért, amelyet Srejner Tibor rendezett. Egészen kiváló képességű énekeseik vannak, akik profi színházainkban
is megállnák a helyüket. Remek
jelmezeik és díszletük volt,
és az is látszott az előadáson,
hogy már tizenegyedik alkalommal játszották. A maga 135
perces időtartamával ez volt
a fesztivál leghosszabb produkciója. Nem könnyű ennyi ideig
lekötni a közönséget, de nekik
sikerült.“
A bemutató és fesztivál
között tíz előadást sikerült
szerveznünk a környező falvakban, így szépen lassan

csiszolódott a színészi játék,
és így Buzita színpadán egy
egységes, magabiztos csapatot
láthatott a közönség. Mindig
nagy örömmel járunk Szepsibe, egy életre szóló élményekkel, barátságokkal térünk
haza, de úgy érezzük, hogy ez
a 2018-as fesztivál különös helyet fog elfoglalni szívünkben.
Ez a sok munka, a heti két
próba, a becsületes hozzáállás
és egy jó, összetartó csapatnak
az eredménye. A szabadidőnket 25 éves kemény munkának
áldoztuk fel, ezek után úgy
érezzük, csoportunk megérdemelte ezt az elismerést, és egy
újabb löketet kaptunk munkánk
folytatásához. Ahhoz, hogy újra
megnevettessük és mosolyt
csaljunk nézőink arcára, mert
szabadidői
tevékenységünk
mellett ez a fő célunk. Sokszor
elgondolkodunk azon, hogy
a mai pénzközpontú világunkban kevés fiatal áldozná fel
szinte az egész hétvégéjét azért,
hogy önkéntesen ápolja és tovább vigye a magyar kultúrát,
amely mindannyiunk kincse.
A sok munka mellett erős
barátságok is kötődnek, hiszen
október végén eleget tettünk magyarországi barátaink

meghívásának. Felléptünk Gerendáson és Csabacsűdön. Nagy
szeretettel fogadtak bennünket!
Csabacsűdön másodízben léptünk fel, két éve a Charley nénje
című zenés előadásunk elnyerte
egy 10 éves kislány tetszését,
aki anyukája elmondása szerint
azóta is a videófelvételünket
nézi. A kislány számára nagy
öröm volt, hogy újra találkozhatott velünk, és talán még nagyobb, hogy közös fényképet
készítettünk és megölelhette a
„színészeket“. Nagyszerű érzés
volt ez számunkra is!
A jövőben még fellépések
sora vár ránk az Imádok férjhez menni című zenés vígjátékkal a környező falvakban,
illetve Diószegen is szeretnénk
újra bemutatni a darabot, mivel nagy örömünkre a hazai
közönség is igényli az ismétlést. Előadásainkon mindenkit
szeretettel várunk, hiszen mi
mindig szívesen és lelkesen készülünk minden egyes előadásra. Végül, ezúton is szeretnénk
megköszönni mindenkinek, aki
bármi módon is segíti munkánkat, sikereinket.
Srejner Melinda

Lelkek tükröződése
Kellemes késődélutánt tölthettek el 2018. november 22én az Inovatechben a versek
szerelmesei a Matica slovenská Diószegi Helyi Szervezete által szervezett hagyományos rendezvényén. A Lelkek
tükröződése ebben az évben
Milan Rúfus költői munkásságának állított emléket. December 10-én lett volna 90 éves
az egyik legnagyobb, ha nem
a legnagyobb, szlovák költő.
Anna Pokorná rendezésében a versmondó csoport tagjai
a költő utolsó verseskötetét
mutatták be. Ebben a kötetben
a költő, érezvén a vég közeledtét, hagyta hátra üzenetét.
Szavai a jóra, a szeretetre,
a haza tiszteletére, a kölcsönös
felelősségre
ösztönöznek.
Optikáján keresztül a költő
sokkal többet látott, mint mi
mindannyian. Látta, miként

rohan a világ az értéktelen
dolgok felé. Hatalmas értéket hozott létre számunkra, és
az örökkévalóságba való távozása után ezeket itt hagyta
nekünk. A költő jövőbe látását
nemcsak a költőit, de az emberit is, a versmondók az utolsó,
az Öröm ódája címet viselő
verseskötet által mutatták be
a nézőknek. A műsorban, mely
a „Tisztelet Milan Rúfusnak,
a bárdnak (1928.12. 10. –
2009. 1. 11.)“ címet viselte,
19 versmondó, és a művészeti
alapiskola 3 pedagógusa lépett
fel. Új, diószegi versmondó tehetségek is bemutatkoztak, és
kellemes meglepetés volt Karolína Ternóczka tánctanár balett fellépése is. A műsor végén
a MS HSz elnöke köszönetet
mondott a fellépőknek a rendezvény
megszervezéséért,
és gratulált Anna Pokornának

egy különleges elismerés odaítéléséért: a Vansovej Lomničkán való hosszú évek óta tartó
versmondói teljesítményért és
a rendezvény népszerűsítéséért
odaítélt díj, melyet idén októberben vehetett át Ólubló város polgármesterétől.
A műsort követően a nézők egy kis frissítő mellett
oszthatták meg benyomásai-

kat a szereplőkkel és a MS
HSz-nek tagjaival, akik a már
említett frissítőt készítették elő
az Inovatech aulájában. A rendezvény Diószeg Város és a
Szlovákiai Nők Uniója Galántai Járási Szervezetének anyagi támogatásával valósult meg.
Köszönjük!
Zuzana Zelinková

DÉ 2018/5

Adventi idő
A karácsony az év azon
időszaka, amikor tudatosítjuk
a barátság, a szeretet, a tisztelet és az áldozatkészség erejét.
Mindannyiunk számára fontos,
hogy napjaink megelégedéssel, emberi együvé tartozással,
személyes érvényesüléssel, az
álmok teljesítésével teljenek
meg. A karácsonyi időszaknak leírhatatlan varázsa van
mindannyiunk számára, akik
nemcsak a szemükkel látnak,
de a szívükkel is.
Ezek a napok telve vannak
sok-sok emlékkel, de várakozással is, semmi se hétköznapi
és megszokott, annak ellenére,
hogy minden évben van karácsony.
Az Antonius Szenior Központban is egy szeretettel,
hálával, barátsággal, és jó
emberek közt eltöltött adven-

ti időszakot éltünk át. A szenior központban élők életét
szebbé és színesebbé tevőknek
köszönjük, hogy egész évben gondolnak ránk. Köszönjük a városi önkormányzatnak, az intézményeknek,
társulásoknak,
iskoláknak,
egyházaknak, családoknak, de
az egyéneknek is. Mindazoknak, akik ellátogattak hozzánk,
meghívtak és megajándékoztak
minket, kedves szóval, mosolylyal örvendeztettek meg...
Kedves barátaink, mindannyiuknak áldott és kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk.
Kívánjuk, hogy a szenteste
csendje töltse el békességgel,
örömmel, szeretettel és egészséggel mindannyiukat.
Antonius Szenior Központ
Diószeg

A Montmartre-i ibolya
A Csemadok Diószegi
Helyi Szervezetének köszönhetően ismét ellátogatott
hozzánk a Kassai Thália Színház. Kálmán Imre – Julius
Brammer – Alfred Grünwald:
„A Montmartre-i ibolya“ című

előadást 2018. november 23án láthatta a helyi közönség.
Az operett-kedvelők egy kellemes estét tölthettek el a kiváló társulaatnak köszönhetően.
-szm-
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XX. Országos Citeratalálkozó
- Diószeg , 2018. 10. 27.
Idén is sor került a citerások hagyományos rendezvényére, mégpedig a XX. Országos Jubileumi Citeratalálkozóra Diószegen, amelyet a
város polgármestere, Szabó
Antal nyitott meg ünnepi beszédével. A citerazenekarok az
ország különböző városaiból
érkeztek a diószegi Inovatech
épületébe, hogy egy kellemes,
zenéléssel és szórakozással teli
napot töltsenek el együtt.
A citeratalálkozó résztvevőinek és a kedves közönségnek lehetősége volt megtekinteni az eddigi megrendezésre került citeratalálkozók
megörökített pillanatait az előtérben egy képkiállítás keretén
belül.
Miután az összes citerazenekar szerencsésen megérkezett Diószegre, kezdetét
vehette a jubileumi citeratalálkozó műsora, amelyet a
mindig jókedvű Major József
konferált. A citerások most is
színvonalas előadással ked-

veskedtek a közönségnek és
a többi résztvevőnek. Minden
zenekar ajándékban részesült,
melyet a város és a rendezők
készítettek, hogy ez a nap felejthetetlen maradjon minden
citerás számára.
A zenekarok fellépése után
sor került a hagyományos
Patócs Lajos emlékdíj átadására. A díjat idén a naszvadi Viza
citerazenekar vihette haza.
Huszár László kedves szavaival fejeződött be az idei
citeratalálkozó műsora, aki
kifejezte talán mindannyiunk
óhaját – ez a hagyományos
rendezvény maradjon még
meg sok-sok éven át.
A napot egy közös vacsorával és egy szülinapi tortával
zárták le a citeratalálkozó résztvevői és vendégei. Reméljük,
hogy jövőre is sikerül ilyen
szép számban összejönnünk,
hogy együtt megint egy jót zenéljünk.
Blahó Eszter
a Dió Héj Citerazenekar tagja

Színházi előadás
2018. november 16-án az
Inovatechben tekinthette meg
a diószegi közönség a „Len
si pospi miláčik“ (magyarul:
A Ribadier-rendszer) című
vígjátékot. Ez a humoros jelenetekkel és kiváló színészi teljesítményekkel teli, a
„félrelépések cseleiről” szóló teltházas előadás megnevettette a jelenlévő nézőket,
és felejthetetlen élményeket

hagyott bennük. Nagy öröm
számunkra, hogy itt, Diószegen köszönthettük az olyan
jeles művészeket, mint Diana
Mórová, Zuzana Vačková, Jozef Vajda, Ján Koleník, Tomáš
Maštalír és Peter Kadlečík. Az
ő játékuk tette az előadást elsőrendűvé.
Zuzana Červenková

Tavaszi szél vizet áraszt...
2018. november 24-én
került sor Dunaszerdahelyen
a Tavaszi szél vizet áraszt
című népdal – és népzenei
vetélkedő döntőjére, amelyen
két másik citerazenekar, valamint 25 népdalkör és szólista
mellett a diószegi Dió Héj Citerazenekar is megmérettette
magát.
A hattagú zsűrinek, Birinyi
József népzenekutatóval az
élen, nem volt könnyű dolga,

hiszen 28 produkciót kellett
figyelemmel kísérnie, és kiválasztani közülük a legjobbnak
minősülőket.
Az egész estébe hajló rendezvény a zsűri értékelésével
és a díjátadóval ért véget.
Tavaszi szél minősítésben
bronz, ezüst és arany fokozatokat lehetett elérni, valamint a bírák a magyarországi
KÓTA, vagyis a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népze-

nei Együttesek Szövetsége
minősítésében is részesítették
a fellépőket. A legjobbnak
minősülő csoportok és szólisták Arany páva fokozatot
érhettek el.
A bíráló bizottság tagjai
hét Arany páva díjat osztottak
ki.
Nagy megtiszteltetés ért
bennünket, mikor megtudtuk,
hogy KÓTA versenyben a Dió
Héj Citerazenekar Arany páva

fokozatban részesült, valamit
a Tavaszi szél minősítésben
arany fokozatot értünk el.
Ez is bizonyítja, hogy kitartó, kemény munkával, lelkesedéssel és odaadással nagy
dolgokat lehet véghezvinni.
Kováč Marcela
a Dió Héj Citerazenekar tagja
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Karácsony 2018
Kedves Olvasók,
egy év elteltével ismét itt
a karácsony. Jézus Krisztus világra jövetelét éljük át, és erre
emlékezünk. Az Ő születésére.
„Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és ti, felhők, hullassatok győzelmet! Nyíljék
meg a föld és teremjen üdvösséget, és sarjadjon vele szabadulás is. Én, az Úr hozom ezt
létre, mind.“ (Iz: 45,8), imádkozzuk és énekeljük ezt a verset Izajás próféta könyvéből az
adventi időszak hajnali miséin.
Bárcsak friss, fehér hó hullana,
és egy picit fagyna, mondo-

gatjuk, hogy olyan legyen az
élményünk, mint amit elődeink
éltek át. Egy picit nosztalgiával gondolunk vissza a régi
szép időkre. Hiszen a jó, békés
advent után, amikor kevesebb
volt a szórakozás, a zaj, az étel,
több volt a békesség és a csend,
amikor a természet is álomba
szenderült, a jóakaratú emberek
örültek ennek a nagy keresztény
ünnepnek.
Még van mire emlékeznünk,
és még van, aki emlékezzen.
Ezért jó összekötni ezeket
a szép emlékeket az igazsággal,
melyet a Szentírásban találunk,

éspedig Isten szavával. „Íme, a
szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el. Vaj és méz
lesz a tápláléka, míg meg nem
tanulja elvetni, ami gonosz, és
a jót választani.“ (Iz : 7. 14-15.)
Így válik a mi kétezer éves
hagyományunk nemcsak az
emlékek részévé, de a jelenünké is. A jelené, amely élő és
örömteli. Az élő Isten jelenléte
köztünk nem engedi meg, hogy
kimaradjunk a világ azon embereinek sorából, akik félelemmel, gyengédséggel teli szívvel,
és bámulattal éneklik majd az
angyalokkal: „Dicsőség a ma-

gasságban Istennek, és a földön
békesség a jóakaratú embereknek“. Ez az Isten akarata.
Kedves Olvasók, a karácsonyi ünnepek alatt egyedülálló,
megismételhetetlen lehetőségünk nyílik arra, hogy ezzel az
isteni akarattal egyesüljünk, és
belépjünk a mennyei királyság
örömébe. Kölcsönösen ezt kívánjuk egymásnak.
Kedves Olvasók, boldog,
kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket, és áldott új évet kívánok Önöknek.
Václav Ďurčo
plébános

Az Úr szeret minket
„Mert úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát
adta, hogy aki hisz őbenne, el
ne vesszen, hanem örök élete
legyen.“ (Jn 3,16)
Ismét itt van az Istengyermek születésének ünnepe,
és vele együtt családunkban
a béke, az öröm és a szeretet csodálatos érzése. Az Isten
Fia elhozta a Menny kincseit.
Azokat az értékeket, melyekben
van értelme a világnak, a családoknak. A világnak megvannak
az örömei és a fájdalmai.
Talán most te vagy az bátyám, nővérem, aki azon gondolkodsz, miként győzd le a betegséggel, munkanélküliséggel,
a gyerekek iskolai gondjaival,
a nyugtalan házasság megtört

kapcsolataival, a barátsággal,
szomszéddal kapcsolatos nehézségeket, és mindezt nyugodtan
kiegészíthetjük azzal, mi az, mi
álmatlan éjszakákat, és a jövővel
kapcsolatos félelmet okoz neked. Van számodra egy örömhírem. Az Isten tud rólad. Miattad
küldte el Fiát, az Úr Jézust, hogy
belépjen életünk sötét és hamis
napjaiba, és segítsen mindannak
megoldásában, ami gondot okoz
számunkra. Ő a Világosság,
amit látnunk kell, Ő a biztonság,
amelyben élhetünk. Eljött, hogy
megbocsásson nekünk, hogy
szeretetet adjon, hogy megtanítson a megbocsátásra, hogy megmutassa magát, és mi higgyünk
ez ajándékban.
Az év folyamán biztosan

mindannyian a világban és az
idehaza zajló társadalmi események megfigyelői voltunk.
Együtt érzők voltunk magunkkal és a világgal szemben is,
örültünk a kapott ajándékoknak,
melyeket tervezetten vagy váratlanul kaptunk, de el kellett
viselnünk számos csalódást is,
ami váratlanul ért minket, mindez együtt sok lehetőséget adott
az imára.
Kedveseim, buzdítani szeretnélek benneteket az imára,
mert az őszinte ima jelenti az
utat ahhoz, hogy köszönetet
mondjunk az Úr Jézusnak, hogy
hitünkért kérjük Őt. Ez által az
út által találjuk meg az Úr Jézust, ismerjük meg és győzzük
le önmagunkat, visszük előbbre

családunkat és a társadalmat. Az
ima egy formája annak, hogy
éljük át a karácsonyt, annak valós értelmében – vagyis, hogy
az Isten úgy szerette a világot,
hogy nem félt neki adni Fiát,
hogy Megváltója legyen. Ez az
örömhír tegyen minket ismét
boldoggá.
Kedves testvéreim, kívánom
és könyörgök azért, hogy a karácsony varázslatos ideje legyen
hittel, reménységgel és szeretettel teli, és az új évben sok olyan
döntést és lépést kívánok, melyek jók és áldást hozók lesznek
számunkra és mások számára
is. Az Isten szeretete legyen
velünk.
ThDr. Andrea Lukačovská
evangélikus lelkésznő

Kórustalálkozó
2018. október 20-án immár
negyedik alkalommal került
megrendezésre a Nagyszombati Főegyházmegye Katolikus
Egyházzenei Kórustalákozója.
Ennek az eseménynek már
hagyományosan a Diószegi
Nagyboldogasszony
Római
Katolikus Plébániatemplom
adott otthont.
Köszönetet mondunk Ft.
Mgr. Tóth László kanonok,
püspöki helynök atyának az
ünnepi szentmise főcelebránsának, valamint a szentmisét
koncelebráló atyáknak, Mons.
JCLic. Šálka László esperes,
Mgr. Ďurčo Václav és ThLic.

Nagy Péter atyáknak, akik
elfogadták meghívásunkat. Orgonán kísért Ternóczky István
orgonaművész, kinek játéka és
a Józsa Mónika karnagy vezette galántai Kodály Zoltán
Daloskör közreműködése tette
még magasztosabbá a szentmisét.
Ezt követően a kórusok
bemutatkozására került sor
– a diószegi Nagyboldogaszszony Plébániatemplom énekkara, a nagyfödémesi Aranyeső Éneklő Csoport, a nagymácsédi Kéknefelejcs Énekkar,
a negyedi Napsugár Énekkar,
a jókai Keresztelő Szent János

Plébániatemplom
Szkólája,
a koloni Zobor Hangja Vegyeskar, a galántai Kodály Zoltán
Daloskör, valamint a dunaszerdahelyi Szent György Kórus
örvendeztették meg előadásukkal a jelenlevőket.
A műsor végeztével a résztvevő kórusok emléklapokat
vehettek át.
A visszajelzések szerint
nagyon jól sikerült ez a rendezvény is. A jelenlevők lelki
és zenei élménnyel gazdagodva hagyták el templomunkat.
A kórustalálkozó szeretetlakomával ért véget az Inovatech
épületében.

Köszönetünket
fejezzük
ki támogatóinknak, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez
a kórustalálkozó: a Nagyszombati Kerületi Hivatalnak,
Szabó Antal Diószeg város
polgármesterének, a Diószegi Rózsafüzér Társulatnak,
a Diószegi Római Katolikus
Egyházközösség tagjainak, és
nem utolsó sorban Takács Katalinnak, a diószegi énekkar
karnagyának, aki megálmodója
volt a Katolikus Egyházzenei
Kórustalálkozónak.
Adiószegi énekkar nevében
Pisi Mária

DÉ 2018/5

A Petőfi S. MTNy AI
és Óvoda életéből
A rendhagyó órák közül először a Csillagvizsgálót vettük górcső alá Ógyallán.
A Planetáriumban a mesterséges égbolton
megtekintettük a csillagképeket, azok mozgását, illetve a bolygók elhelyezkedését
a világűrben. Ezután egy kisfilmet néztünk
meg, melyben a Csillagvizsgáló múltja, jelene és tevékenykedése volt bemutatva.
Többek között azt is megtudtuk, hogy
az Ógyalla központjában álló Csillagvizsgáló a legrégebbi és legismertebb Szlovákiában, melyet Dr. Konkoly – Thege
Miklós ajándékozott az államnak. Az Obszervatóriumban belenéztünk a nagy teleszkópba is, és figyeltük, mi történik az
égbolton. Figyelmesen végighallgattuk,
hogyan vizsgálják a Nap tevékenységét, az
aktuális asztronómiai eseményeket, illetve
az egyéb változásokat.
Október végén látogatást tettünk
a Futura Interaktív és Természettudományi Központban, Mosonmagyaróváron.
Rengeteg új ismerettel és tapasztalattal
gazdagodtunk. Kipróbáltuk a függőhidat,
az áramot termelő szobabiciklit, virtuális
űrutazáson is részt vettünk a Planetáriumban, villám-generálást is láttunk, sőt a kémiai laboratóriumban megnéztünk a kísérleteket is. Felfedeztük a vízi élőlényeket
és növényeket, a kicsik pedig a beltéri
vizes játszóteret próbálták ki. Szórakoztunk a fénnyel, a hanggal, illetve optikai
érdekességeket is láthattunk. Az interaktív
központban egy élménydús napot tudhattunk magunk mögött, hiszen ilyen jellegű
kísérletekkel és dolgokkal nem találkozunk
minden nap.
A PSAI tanulói és pedagógusai nevében még egyszer szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki szavazott,
hogy az „Ön dönt, mi segítünk!” pályázatot megnyertük, és gyerkőceinket ilyen
nem mindennapi élményben részesítettük!
Köszönjük!!!!
Mgr. Balogh Katalin
A Futura Interaktív és természettudományi központ Mayer Dóra szerint:
Október 29-én iskolatársaimmal együtt
ellátogattunk az eddig általam még nem ismert Futura parkba, Mosonmagyaróvárra.
Ez a kirándulás sok mindenben gazdagított.
Tudásban és főként élményekben, mint például: biciklipedál tekerésével versenyző
autók, az általunk használt mozgásokat
követő robot, és a kedvencem a holdséta,
amit én nagyon élveztem, mivel ez egy
olyan dolog, amivel az ember nem túl gyakran találkozik. Viszont a függőhídon való
átmenést nem próbáltam ki, amit nagyon
bánok azóta is. Nagyon szívesen elmennék
még egyszer a Futura parkba, és akkor biztos kipróbálnám a függőhidat is.
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Jubilánsaink ünnepeltek
Diószeg városa és a Diószegi Polgári
Ügyek Testülete egy év elteltével ismét
megrendezte a jubilánsok találkozóját.
2018. október 13-án a főiskola étkezdéjében találkoztak a hatvan- és az ötvenévesek, hogy együtt ünnepeljék meg jubileumukat. A bevezető beszédet és verseket
követően, melyek Erika Križanová és
Jonás Katalin előadásában hangzottak el,
Srejner Melinda énekelt a jelenlévőknek.
Szabó Antal polgármester ünnepi beszé-

dét követően, melyben kiemelte az ilyen
kedves hagyományok megtartásának
fontosságát, a személyes gratuláció, és
a virágok és emléklapok átadása következett. A finom vacsora után a szórakozásról
a Nostalgia music zenekar gondoskodott.
A jubilánsok kortársaik körében kora hajnalig táncoltak és szórakoztak.
Zuzana Červenková

Drogellenes vonat Diószegen
A város vezetésének köszönhetően
a diószegi iskolások és a nyilvánosság
is lehetőséget kapott arra, hogy megtekintse a drogellenes vonatot – a Revolution traint, amely 2018. november 14-én
a diószegi vasútállomáson is megállt.
A projekt szervezői – a Nadačný fond
Nové Česko alap és a drogellenes vonat alkotója, Pavel Tuma, a drogfüggőség megelőzésének témájához a prezentáció egy
érdekes formáját találta ki. A vonatszerelvényt 6, vizuálisan, hangilag, hőérzetre és
szagérzetre teljesen eltérő vagon alkotta,
melyekben a drogfüggőség okairól, a kifejlődéséről, és a következményeiről szóló történet játszódott le. A látogatóknak
lehetőségük nyílt a megfilmesített történet
megtekintésén, és a témáról szóló előadás
meghallgatásán kívül arra is, hogy lássák
egy autóbaleset helyszínét (melyet a drog
használat okozott), a vizsgálati helyiséget,
a börtönt, a drogbarlangot, illetve a drogelvonót, és elgondolkodjanak azon, hogy
életükben melyik „vonatra” szállnak majd
fel, és hogy minden következmény, amit
ez magával hoz, megéri-e.
Zuzana Červenková
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A Petőfi Sándor MTNy Alapiskola és Óvoda életéből
Tudósítás...
A PS AI és Óvoda falain belül zajlik az
élet. Tekintsünk vissza, mi minden történt
velünk az elmúlt időszakban.
Októbertől megkezdték működésüket
iskolánkon a szakkörök, ahol tanulóink
hasznosan tölthetik el szabadidejüket.
Október 5-én megemlékeztünk az Aradi vértanúkról, és küldetésük fontosságáról.
Október 10-én Gágyor József volt pedagógusunk tartott a felső tagozatnak egy
rendhagyó történelem órát. A tanító bá-csi
sokat mesélt a gyermekkoráról, nyelvi érdekességekről, háborús élményekről, illetve a tallósi Esterházy-kastélyról is, melynek igencsak sokrétű a történelme és története. Gyerkőceink érdeklődve hallgatták
a történeteket, érdekességeket.
Október 11-én az időseket köszöntöttük
a diószegi főiskola éttermében. Szilágyi
Laura, Kuki Linda és Román Michael dallal köszöntötték a résztvevőket, míg Varga
Lara és Mayer Dóra verssel, illetve az alsó
tagozatosok a Let kiss című táncos összeállítással kedveskedtek a résztvevőknek.
Október 15-én Ógyallán jártunk a Csillagvizsgálóban.
Október 17-én az AI 7., 8. és 9. osztályok kiválasztott tanulói Fertődön és Nagycenken jártak.
Október 29-én látogatást tettünk a Futura Interaktív- és Természettudományi
Központban Mosonmagyaróváron.
November 12.-16. az egészség jegyében
telt. Mozogtunk, több gyümölcsöt, zöldséget és tejterméket fogyasztottunk, mint általában. Ezúton szeretnénk megköszönni
a Tesco áruháznak az önzetlen segítséget,
hogy idén is támogatták iskolánk diákjait.
Köszönet érte!
Az „egészség-héten” több előadáson is
részt vettünk, többek között az egészséges
táplálkozásról, a tisztálkodásról, a mozgásról, illetve a helyes étkezésről. Téma volt
még az emberkereskedelem, a különféle
függőségek, illetve a HIV és az AIDS is.
Napjainkban nagyon elterjedt a zaklatás, és annak különféle formái.
November 14-én az internetes zaklatásról tartott előadást Mgr. Kollárová, rendőrnő. Majd aznap a drogmegelőzésről is
hallhattunk-láthattunk interaktív előadást
a Revolution-train - drogellenes vonaton.
November 13-án rendhagyó földrajz
órán vehettünk részt Márton Zsolt jóvoltából, aki tartalmas előadással kápráztatta
el tanulóinkat Afrikáról. A személyes élmények és a fotók teljesen elvarázsolták
tanulóinkat. Köszönjük szépen Márton
Zsoltnak a tartalmas élménybeszámolót,
és hogy szabadidejét nem sajnálva, mesélt
a gyermekeknek. Köszönet érte!
November 20-án 9. osztályos tanulóink
részt vettek Hidaskürtön, a Nyitott kapuk

napján, ahol betekintést nyerhettek a szakközépiskola működésébe.
November 21-én 5. osztályosainkat
tesztelték magyar nyelvből és matematikából.
November 27-én az alapiskola 1.-4.
évfolyama és az 5. osztályosok Dunaszerdahelyen jártak, ahol a Városi Művelődési
Központban megtekintették a „Kiskakas
gyémánt félkrajcárja” c. mesejátékot.
				
		
Mgr. Balogh Katalin
Elődeink nyomában...		
Fertődön és Nagycenken jártunk
Iskolánkon egyre nagyobb szerepet
kapnak a tanítási óráktól időtartamban,
strukturáltságban eltérő, de lényegében
tanítási órákat helyettesítő szervezeti formák, mint például a tanulmányi kirándulás, mely az ismeretszerzésnek és az ismeretek alkalmazásának ad lehetőséget. Így
az oktatási és nevelési folyamat nemcsak
a tanítási órán zajlik, hanem változó színtereken is.
2018. 10. 17-én tanulóink Lanz Roland hathatós segítségével – köszönet értemeglátogatták a fertődi Esterházy kastélyt
és a nagycenki Széchenyi kastélyt a Mauzóleummal együtt. Bepillantást kaptunk az
Esterházy hercegek és hercegnők, szolgálók és inasok életébe, magunkon éreztük az
uralkodónő, Mária Terézia szigorú pillantását, a híres zenész Haydn Esterházyakhoz
való elkötelezettségét.
A nagycenki Széchenyi kastély kiállítótermeiben a Széchenyi család és Széchenyi István életét, munkásságát bemutató
gazdag anyaggal ismerkedhettünk meg.
Széchenyi Istvánt népének szeretete, áldozatkészsége, akaratereje, alkotó szenvedélye a magyar történet nagyjai sorába emeli.
Méltán viseli a „legnagyobb magyar” nevet. A kiváló tárlatvezető nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a közel hetvenperces séta
ne fulladjon méla unalomba. Hogyan vélekednek a látottakról maguk a gyerekek?
Recska Krisztína, 9.osztályos tanuló
így nyilatkozott a tanulmányi útról:

Őszintén kimondhatom azt, hogy számomra ez volt az egyik legélvezetesebb és
legszebb kirándulás. Elsőként az Esterházy kastélyt látogattuk meg. A két kastély
közül ez volt az, ami külsejével és belső
díszítő elemeivel jobban elkápráztatott.
Egyszerűen gyönyörűek voltak a szobrok, tükrök, festmények és a falat díszítő
virágfüzérek is. Természetesen nemcsak a
szemünket legeltettük a pompán, hanem
megtudtuk a kastély történetét és néhány
érdekességet. Másodikként a Széchenyi
kúriába látogattunk el. Igaz, ez a kastély
nem volt annyira lenyűgöző, de megvolt a
maga varázsa. Itt sokkal többet tudhattunk
meg a történelemből. Egy kis koncentrációval és odafigyeléssel sok tudással bővíthettük eddigi tudásunk, és magyar szívünk
igazán büszke lehetett.
Herczog Rita, 9.osztályos tanuló gondolatai a kirándulásról:
Rengeteg információhoz jutottunk.
Mindenkinek ajánlom, ha teheti, látogasson el a kastélyokba, nagyon megéri.
Fekula Zsuzsanna, 9. osztályos tanuló
véleménye:
A kirándulás nagyon szép volt, érdekes dolgokat tudtunk meg az Esterházy és
Széchenyi családról. Nagycenk temetőjében a Mauzóleumban, ahol 48 Széchenyi
van eltemetve, megkoszorúztuk Széchenyi
István sírját, ezzel fejeztük ki tiszteletünket
ennek a nagy embernek, aki olyan sokat
tett a magyar nemzetért.
….Múltunkat ismernünk kell, hogy
építeni tudjuk jövőnket, fontos ismerni elődeink munkásságát, és hálásnak kell lennünk az értékekért, és méltón őrizni azokat,
amelyeket őseink ránk hagytak…
				
Mgr. Halás Mária, igazgatónő
A tudomány jegyében...
Még a nyár folyamán a PSAI és Ó megpályázta a TESCO áruház felhívását, az „Ön
dönt, mi segítünk!”. A sok-sok szavazatnak
hála, iskolánk megszerezte az 1.helyet, így
biztosítani tudtuk tanulóinknak a rendhagyó
geográfia, fizika és kémia órákat.
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A Kuffner Károly AI életéből

döntöttek a győztesekről, akik jutalmul
szép tárgyi ajándékot kaptak.
A szlovákiai iskolák sportversenyeinek rendszerében a legjelentősebb motivációs elem az Év iskolája megnevezést
viselő országos verseny. „Az év iskolája“ mintegy barométerként mutatja meg
az iskolák azon igyekezetét, mely az iskolai sporttevékenység céljainak megvalósítására irányul. A gyerekek megnyerése a rendszeres sporttevékenységre,
a tehetségek felkutatása és a velük való
foglalkozás – ez is a gyermekek neveléséhez tartozik a sport és a sporttal való
kapcsolat által. A verseny már 15. alkalommal került megrendezésre, a kiértékelés október 26-án volt Gyetvában. Most
is a szlovákiai alapiskolák testnevelési
tevékenységét értékelték ki. Értékelték
a részvételi arányt, vagyis a sportrendezvényeken való részvételek számát,
a rendezvények számát az adott nevelési
területen és a teljesítményt – a tanulók
helyezését a sportversenyeken. Összesen
148, 300 tanulói létszám feletti alapiskola versenyzett. Iskolánk országos szinten
a 21. helyen, a Nagyszombati Kerület

Kilencedikeseink október 4-én Nagyszombatban jártak, ahol a közlekedésügyi minisztérium védnöksége alatt zajlott a Tanulj közlekedést! elnevezésű rendezvény. A vasútállomás helyiségeiben
találkoztak a közlekedési szakon való
tanulmányokat kínáló közép- és főiskolák. A rendezvény részét képezte a karrier
tanácsadás is, illetve egyéb aktivitások,
mint például az elsősegélynyújtással kapcsolatos ismeretek felmérése, a mozdony
belső tereinek megtekintése stb.
2018. október 13-án az iskola udvarán sárkányreptetés zajlott. Ugyan a szél
nem úgy fújt, ahogy kellett volna, a napocska sok gyereket és szülőt vonzott ide.
Versenyezni a legszebb otthon készített,
kedves és legszínesebb sárkány címért
lehetett, a szülők pedig a leghosszabb almahéj versenyben mérték össze erejüket.
Reméljük, hogy ez a kedves rendezvény
mindenkinek tetszett, és jövőre újra megismételjük.
Október 18-án az Inovatechben nagy
esemény zajlott, mégpedig az elsősök
avatása. A iskola igazgatónőjének, Slávka Kramárovának bevezetőjét követően

került sor a versekkel, dalokkal és táncokkal teli műsorra, melyet az elsősök
osztályfőnökeikkel Jana Majovával
és Táňa Antalovával készítettek elő.
A műsor és a fogadalomtétel után következett maga az avatás, amelyet követően
a kis elsősök már iskolánk igazi tanulóivá
váltak. Sok sikert, és sok jó barátot kívánunk mindannyiuknak.
Októberben az alma nemzetközi napjára emlékeztünk. Ebből az alkalomból
iskolánkon meghirdettük a legjobb almás
sütemény versenyt. Az egész iskolában
a gyerekek által készített almás sütemények illata keringett. A zsűri a sütemények ízén kívül azok illatát és formáját
is értékelte. Annak ellenére, hogy az értékelés egyáltalán nem volt könnyű, végül

„ Az öregség leghatásosabb ellenszere
a szeretet“ (J. S. Mill)
Vele ajándékoztak meg nagyszüleink,
amikor az iskolai klub az idősek iránti tisztelet hónapja alkalmából kedves
rendezvényt rendezett meg „Olvasás
nagyszüleinkkel“ elnevezéssel. Gyermekeink nagymamái és nagyapái kedvenc,
bölcsességgel, humorral és tanulsággal
teli meséjüket olvasták fel a gyerekeknek. A gyerekek figyelmesen hallgattak,
és kérdéseikkel rövid beszélgetést kezdeményeztek a meseolvasás közben. Volt,
aki viszonzásul rövid mesét olvasott fel.
A nagyszülők, akik nem tudtak részt venni a találkozón, a gyerekeknek édes és sós
finomságokkal kedveskedtek, így színesítve a mesehallgatást.

szintjén a 17 alapiskola közül a 4. helyen
végzett. A Galántai járásban a 2. helyen
végeztünk, az első helyezett alapiskolával azonos pontszámmal. Nagy köszönet
jár az iskola pedagógusainak, valamint
a sportrendezvények koordinátorának,
Edita Madarászovának, akik célja a tanulók sportrátermettségének növelése,
nemcsak a nevelés-oktatási folyamaton
belül, de az iskolai érdektevékenység
keretén belül is. Ebben az évben tanulóink ismét sikeresek volt a különböző
sportversenyeken.
A Nadácia JOJ alapiskolai floorball
bajnokságán a fiúk a 3. helyet szerezték
meg. A lövészversenyen a csapatok kategóriájában a 2. és 3. helyet szerezték
meg, egyéniben pedig az 1. és 3 helyet.
Tanulóink sikeresek voltak a járási asztalitenisz versenyen is, ahol a csapatversenyben a 2. helyen végeztek.
Csehszlovákia
megalakulásnak
100. évfordulója alkalmából iskolánkon különböző rendezvények zajlottak.
A kilencedikesek rövid műsort készítettek a fiatalabb iskolatársaik részére.
Katonák és jeles személyiségek ruháit
öltötték magukra, és a modern prezentáció eszközeinek, rövid jelenetek és kvízek segítségével hozták közelebb a kor
eseményeit. A 6. évfolyam tanulói különböző történelmi tárgyakból készítettek
kiállítást, melyek gyermekkorunkba repítettek vissza, és a közös államban élt
nagyszüleink életét mutatták be általuk.
November 4-e az óvodák nemzetközi napja. Ezért a diákparlament tagjai
ismét ellátogattak az óvodákba, hogy
találkozzanak kis barátaikkal. A Janko
és Marienkáról szóló rövid kis jelenetet
adták nekik elő, de különböző játékokkal,
versenyekkel és oktató tevékenységgel
szórakoztatták el őket. Végezetül elénekelték az óvodák himnuszát is, harmonikán tanulónk, Andrejka Takácsová kísérte őket. Mindenki számára ez a találkozó
óriási örömet ad, és már most örömmel
várjuk a jövő évi találkozót.
November 11-én az I. világháborúban
elesett katonákra emlékeztünk. A 2.A és
a 3.B osztály tanulói tanítónőikkel piros
mákvirágokat készítettek, melyek a háborús veteránokat jelképezik, és amelyeket az elesett katonák emlékművénél
helyeztek el.
Végezetül szeretnénk köszönetet
mondani a szülői tanácsnak, hogy a Kuffner K. AI szülői báljából származó pénzből új, famászókákat vásárolt, amelyek
szebbé teszik iskolánk környezetét, és
egyúttal az iskolai klubba járó tanulók
szórakoztatására is szolgálnak.
Az iskola vezetése
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A 2018-as önkormányzati választások eredménye Diószeg városában
Pótképviselők – azok a jelöltek, akiket nem választottak meg képviselővé az
elért érvényes szavazatok alapján a következők:
1. Alexander Bende			
független jelölt - 596 szavazat
2. PhDr. PaedDr. Attila Takács
Magyar Közösség Pártja - 594 szavazat
3. Ing. Viliam Kurinec
független jelölt - 588 szavazat
4. Viliam Brunner			
független jelölt - 587 szavazat
5. Ing. Ladislav Piši			
Magyar Közösség Pártja - 578 szavazat

6. Ing. Alexander Karsay
Magyar Közösség Pártja - 501 szavazat
7. Mgr. Gabriela Chládeková		
MOST-HÍD - 499 szavazat
8. Imrich Lengyelfalusy
független jelölt - 437 szavazat
9. Mgr. Elena Wittenbergerová
MOST-HÍD - 426 szavazat
10. Michal Pethő
Magyar Közösség Pártja - 416 szavazat
11. Bc. Béla Zsille			
MOST-HÍD - 350 szavazat
12. Štefan Magyarics
Magyar Közösség Pártja - 337 szavazat

13. Ing. Andrea Brodanská
Magyar Közösség Pártja - 295 szavazat
14. Albert Sárközi			
Magyar Közösség Pártja - 253 szavazat
Szabó Antalnak, a város újonnan
megválasztott polgármesterének, valamint
a Diószegi Városi Önkormányzat minden
megválasztott képviselőjének sok sikert
kívánunk a diószegi önkormányzatban
végzett munkájához.
Ing. Zuzana Sudová
a városi választási bizottság elnöke

A Diószegi Képviselő-testület alakuló ülése
2018. december 6-án az Inovatech
nagytermében tartotta meg alakuló ülését a Diószegi Képviselő-testület. Az
ülés kezdetén a diószegi művészeti alapiskola pedagógusainak előadásában Jacob Paczeller keringője, a Tumbalalajka
című népdal és a szülőföldről szóló dal
hangzott el. Az alakuló ülés, melynek
napirendi pontjait Srejner Melinda ismertette a megjelentekkel, a polgármester és
képviselő választások eredményeinek is-

mertetésével kezdődött. Az eredményeket
a városi választási bizottság elnöke, Zuzana Sudová mérnöknő ismertette, majd sor
került a polgármesterré és képviselővé
választást igazoló tanúsítvány átadására.
A törvény által előírt polgármesteri és
képviselői eskü letétele után Szabó Antal mérnök, polgármester ünnepi beszéde
következett, melyben értékelte eddigi polgármesteri tevékenységét, megköszönte
a volt képviselőknek az együttműködést

és a város fejlesztése érdekében kifejtett
munkájukat, és kifejezte abbéli reményét,
hogy az új képviselőkkel is jó lesz az
együttműködés a város további fejlesztése területén. Ezt követően az ülés az elfogadott napirendi pontok szerint folytatódott tovább.
Ing. Zuzana Červenková

DIÓSZEGI ÉLET
tájékoztató lap

XXV. évfolyam 2018/6. szám, kiadja Diószeg városa

A 2018-as önkormányzati választások eredménye
Diószeg városában
A 2018-as önkormányzati választások 2018. november 10-én zajlottak.
A Diószegi Városi Választási Bizottság
az öt szavazókör jegyzőkönyvének kézbesítése után, összesítette és feldolgozta
a városi választási bizottságnak a Diószegi választások eredményéről szóló jegyzőkönyvét.
Választási körzet: 1
Szavazókör száma: 5
A szavazópolgárok jegyzékébe bejegyzett
választók száma: 4 498
A szavazáson résztvevő választók száma:
1 906
A polgármester-választáson leadott érvényes szavazatok száma: 1 873
A képviselő-választáson leadott érvényes
szavazatok száma: 1 872
A megválasztott képviselők száma: 12
A választók részvételi aránya: 42,37
A polgármester-választás eredményei:
Diószeg város polgármestere Szabó
Antal mérnök, független jelölt lett, 1 058
érvényes szavazattal.
A többi polgármester-jelölt sorrendje
a leadott érvényes szavazatok alapján a
következő:
2. Ing. Boris Brunner			
MOST-HÍD - 522 szavazat
3. Ing. Gábor Krommer
független jelölt - 272 szavazat
4. Ing. Pavol Doval			
független jelölt - 21 szavazat.
Ing. Pavol Doval november 2-án
visszavonta polgármester-jelöltségét. Erre
a tényre minden választópolgárnak a vá-

lasztási helyiségben felhívták a figyelmét.
Adatai ennek ellenére fenn maradtak a
jelöltlistán, mivel a jelöltség visszavonására már csak a jelöltek bejegyzése után
került sor. A kapott szavazatokat a választások végeredményénél fel kell tüntetni.
A képviselő-testületi választások eredménye:
A Diószegi Városi Képviselő-testületbe egy választási körzetben 12 képviselőt
választottak meg. A leadott érvényes szavazatok alapján a következő jelölteket választották meg képviselőnek:
1. Ing. Gábor Krommer
független jelölt - 917 szavazat
2. Eva Sudová
független jelölt - 771 szavazat
3. MVDr. Pavol Bartaloš
független jelölt - 736 szavazat
4. Ing. Boris Brunner		
MOST – HÍD - 730 szavazat
5. František Ruman
független jelölt - 722 szavazat
6. Ing. Pavol Doval			
független jelölt - 650 szavazat
7. Koloman Hrdlica			
független jelölt - 649 szavazat
8. Štefan Lauko
független jelölt - 647 szavazat
9. Mgr. Edita Katonová
MOST – HÍD - 642 h szavazat
10. Attila Srejner
Magyar Közösség Pártja - 607 szavazat
11. Agáta Zelinková			
független jelölt - 605 szavazat
12. JUDr. Alexandra Machanová
független jelölt - 599 szavazat

Városunk minden polgárának békés és boldog
karácsonyi ünnepeket kívánok
Szabó Antal, polgármester

MEGHÍVÓK
2018.12.29., 10.00 - az ÖI tornatermében

Emil Dovalovszkí Asztalitenisz
Emléktorna
2018.1.18., 19.00 - a Hotel Tevelben

XIV. Városi Bál

a Piknik zenekarral
Belépti díj: 25,- euró
Jegyelővétel az Inovatech recepcióján
2019.1.19., 16.00 - az Inovatechben

Csemadok évzáró taggyűlés
2019.1.26., 19.00 - a főiskola étkezdéjében

a Petőfi S. AI Szülői Bálja
a Nostalgia Music zenekarral
Belépti díj: 20,- euró

2019.2.1., 19.00 - az Inovatechben

Újévi Operett és Musical Gála

Belépti díj: 14,- euró
Jegyelővétel az Inovatech recepcióján
2019.2.9., 18.00 - az Inovatechben
Divadlo na modro – vígjáték
Belépti díj: 5,- euró
Jegyelővétel az Inovatech recepcióján
2019.2.16., 19.00 - az Inovatechben

Imádok férjhez menni – zenés
vígjáték (Hahota)
Belépti díj: 5,- euró

2019.2.16.,19.00 - a főiskola étkezdéjében

Tűzoltó Bál

a Gin Tonic zenekarral
Belépti díj: 25,- euró
Jegyelővétel a 0903 214 325
telefonszámon
2019.2. 22. és 23. - az Inovatech
előtt

XII. Nemzetközi Kolbászfesztivál

