ŽIVOT V SLÁDKOVIČOVE
informačný spravodaj

XXIV. ročník č. 6/2016 vydáva mesto Sládkovičovo

Vianoce 2016
Ľudský mozog je schopný rozpoznať
štruktúry a zákonnosti, ktoré riadia systémy. Sme schopní vytvoriť paralely medzi sebou zdanlivo nesúvisiacimi vecami.
V prírode exitujúce komplikované modely
sa často dajú popísať jednoduchými matematickými pravidlami. Jedna známa paralela je medzi ľudským životom a tým, ako sa
v priebehu roka mení príroda. Súvislosti s
nádejou, že dlhé noci a temnota sa raz skončia často citujeme z Biblie - Pavol, List Rimanom 13, 12 „Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme
sa do výzbroje svetla“. Apoštol Pavol sa
v Liste Rimanom sa venoval trom tematickým okruhom:
V prvej časti je vzťah človeka k moci.
V časti 13.7 píše: „Dávajte každému, čo ste
dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu
clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť,
tomu česť.“
V druhej časti Pavol vyslovil Zákon lásky. V časti 13.8 si môžeme prečítať: „Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby
ste sa navzájom milovali: veď kto miluje
blížneho, vyplnil zákon!“. V časti 13.9 pokračuje :„Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ!
Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek
iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove:
Milovať budeš svojho blížneho ako seba
samého !“
V tretej časti nás Pavol vyzýva k ostražitosti. V časti 13.11 a 13.12 nasleduje tá
časť, ktorú zvykneme citovať „11. Však
viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby
ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám
spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili.
12. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme
teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje
svetla.“
Ako vidíme, citovaná časť zdanlivo
nemá nič spoločné so skracovaním nocí, ale
náš zmysel dokáže vytvoriť synonymum.
Viacerí naši čitatelia nepoznajú Sväté písmo, okrem SMS ich zaujímajú len bežné
veci, riešia iba „každodenné problémy“.
Občas počujem príbehy, po ktorých mám
vážne obavy z budúcnosti. Jedna žena,

takmer päťdesiatnička mi rozprávala, že
išla domov s nákupom autobusom z Galanty. Autobus bol plný, až na jedno sedadlo.
Pri okne sedela 16 ročná dievčina, ktorá sa
hrala so svojim mobilom, a vedľa seba na
tom jedinom voľnom sedadle mala položenú svoju tašku. Na otázku, či je to miesto
voľné, odpovedala bez toho, aby odtrhla
zrak od svojho mobilu, že nie. Chápem, že
táto stredoškoláčka ešte nemala dostatok
času, aby sa niečo o živote všetko naučila. Ale nerozumiem tým ďalším, vyše 40
spolucestujúcim. Nechápem, že sa nenašiel
medzi nimi ani jeden, ktorý by sa ozval
a ktorý by slečnu upozornil na slušnosť.
V poslednom období som svedkom toho, že
sa bojíme tých ktorí porušujú zásady dobrého správania, zdá sa mi, že sa bojíme tých,
ktorí vedome porušujú zákony. Obávame sa
skutočnosti, že ak na to upozorníme, môžeme mať z toho problémy. Chápem vaše
obavy, viacerí z nás máme zlé skúsenosti,
ale takto svet nemôže ďalej fungovať. Je
načase, aby sme postupovali podľa Pavla,
podľa Listu Rimanom 13, 12 „Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky
tmy a oblečme sa do výzbroje svetla“.
Dávno pre ľudí, ktorí boli úzko spojení
s prírodou, bol zimný slnovrat veľmi dôležitou udalosťou. Dnešná generácia ľudí
kalendár a sviatok narodenia Ježiša Krista,
ktorý sa pripadá na zimný slnovrat, registrujú len z nákupnej horúčky. Ani nákupy nie
sú také, aké boli kedysi. Všetko sa zmenilo,
mesto je preplnené autami špeditérskych
firiem, ktoré rozvážajú internetové nákupy.
Zmeny sú prirodzené a normálne, ale základné princípy morálky musia zostať.
Vianoce sa blížia, prežívame obdobie
adventu. Je to obdobie očakávania narodenia Ježiša. Kedysi to bolo tiché obdobie
prípravy na Vianoce, ale ako už vieme a cítime, všetko je už inak. Napriek tomu by
som vás poprosil - spomaľte trochu tempo
a prežijete zázrak týchto krásnych sviatkov
v kruhu svojich najbližších. K tomu Vám
prajem veľa zdravia a požehnania.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

POZVÁNKY
9.1.2017 o 18.00 hod. v Inovatechu

Novoročný galavečer

Budapeštianskeho operetného
divadla
Vstupné: 14,- eur
20.1.2017 o 19.00 hod. v hoteli Tevel

XII. Mestský ples

s hudobnou skupinou BEST
Vstupné: 25,- eur
Predaj vstupeniek na recepcii Inovatechu
28.1.2017 o 19.00 hod. v jedálni VŠ

II. Rodičovský ples ZŠ s MŠ
K. Kuffnera

s DJ Jurajom Turcárom
Vstupné: 18,- eur
Predaj vstupeniek v ZŠ K. Kuffnera, v
MŠ Fučíkova a v MŠ Budovateľská
4.2.2017 o 19.00 hod. v jedálni VŠ

Ples rodičov ZŠ a MŠ Sándora
Petőfiho s VJM

s hudobnou skupinou Tesók
Vstupné: 18,- eur
Predaj vstupeniek v ZŠ S. Petőfiho a u
Andrey Kováč na Hviezdoslavovej ul.
18.2.2017 o 1900 hod. v jedálni VŠ

X. Hasičský bál

s hudobnou skupinou Gin tonic
Vstupné: 25,- eur
Predaj vstupeniek u p. Sablera,
t.č. 0903 214 325
24.2.2017 od 1400 hod. pred Inovatechom
25.2.2017 od 900 hod. pred Inovatechom

X. Medzinárodný klobásový
festival
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18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove, 19.10.2016
Rokovanie 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove otvoril
a viedol primátor mesta Ing. Anton Szabó,
ktorý privítal prítomných a konštatoval, že
MZ je uznášaniaschopné.
Interpelácia poslancov
Poslanec Alexander Bende - k prestavbe bývalého zdravotného strediska.
Na interpeláciu odpovedal primátor
mesta, že v súčasnosti prebieha proces
prípravy zmeny územného plánu mesta.
Poslanec Ing. Boris Brunner - akým
spôsobom bol vysporiadaný nájomný
vzťah medzi mestom a nájomníčkou prevádzky zdravotné potreby v areáli mestskej polikliniky.
Na interpeláciu odpovedal primátor
mesta, že mesto postupovalo v súlade
s podpísanou nájomnou zmluvou z roku
2006.
Poslanec Ing. Gábor Krommer interpeloval v akom stave sú rekonštrukčné
práce na parkovisku na sídl. J. Dalloša,
kde počas dažďov stojí voda a informoval
sa na skutočnosť, či sa uvažuje s opravou
fasády na základnej škole na Abrahámskej
ulici.
Na interpeláciu vo veci rekonštrukcie parkoviska reagoval poslanec Viliam
Brunner, ktorý uviedol, že by sa toto parkovisko malo komplexne doriešiť, budú
vykonané nevyhnutné vysprávky, ale je
potrebné mať na to zabezpečené finančné
prostriedky.
Primátor mesta uviedol, že oprava
fasády školy je skutočne nevyhnutná, nakoľko je vo veľmi zlom stave, práce budú
vykonané a vyfinancované z odpredaja
pozemkov.
Kontrolu plnenia uznesení vykonala
hlavná kontrolórka mesta PhDr. Terézia
Pethőová.
Predmetnú správu o kontrole plnenia
uznesení poslanci MZ vzali na vedomie.
Poslanci schválili:
• 5. úpravu rozpočtu Mesta Sládkovičovo
na r. 2016, a to navýšením výdavkovej
časti
• zrušenie uznesenia č. 74/MZ-2015 zo
dňa 7.10. 2015
• vyplatenie jednorazovej finančnej výpomoci pre sládkovičovských dôchodcov
• odpredaj pozemku parc. č. 1326/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
145 m2
• pridelenie nájomných bytov na sídl.
Stred

Upozornenie
pre občanov

Poslanci vzali na vedomie:
• Správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií v zmysle zákona
č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákona
č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
• Správu o výsledku kontroly plnenia
opatrení prijatých na základe výsledkov
kontrol vykonaných v Poliklinike Sládkovičovo, n. o.
Poslanci neschválili:
• odkúpenie časti pozemku KN –C parc.
č. 980/1 zast. plochy a nádvoria vo výmere 22 m2
• zriadenie vecného bremena práva vstupu na pozemok parcely č. 30/1
• odkúpenie pozemku parc. č.992/1, k. ú.
Sládkovičovo, vedeného na LV 1705,
o rozlohe 18 m2 na vybudovanie kontajnerového stojiska, odpredaj predmetného pozemku neodsúhlasili a schválili
bezplatný prenájom pozemku na jeho
vybudovanie.
Diskusia
Poslanec Alexander Bende v diskusii
uviedol, že v meste neustále narastá nelegálne ubytovanie a pohyb cudzincov,
najmä Srbov.
Primátor na tento príspevok reagoval,
že mesto kontaktovalo cudzineckú políciu
i regionálny úrad verejného zdravotníctva,
ktorí vykonanými kontrolami potvrdili
ich ubytovanie v meste. Podľa ich písomného vyjadrenia sa na území Slovenskej
republiky zdržiavajú legálne.
Záver
Primátor mesta Ing. Anton Szabó poďakoval všetkým prítomným za ich účasť
na rokovaní mestského zastupiteľstva a
18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove ukončil.
Mgr. Katarína Štefunková
prednostka MsÚ

UPOZORNENIE
na obmedzenie používania pyrotechnických
výrobkov
V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Sládkovičovo č. 96/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné
účely je z dôvodu ochrany verejného poriadku na území mesta Sládkovičovo zakázané používanie pyrotechnických výrobkov na verejných priestranstvách. Tento zákaz
neplatí na čas určený na deň 31.
december od 18.00 hod. do 02.00
hodiny nasledujúceho kalendárneho dňa, t.j. 1. januára pri splnení príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.
Za priestupok proti verejnému
poriadku možno uložiť pokutu do
33 €. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi za
porušenie tohto nariadenia mesto
uloží pokutu do 6 638 €. Všeobecne
záväzné nariadenie je zverejnené na
www.sladkovicovo.sk.
Mesto Sládkovičovo

Pozvánka
na Mestský ples
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ŠKOLY 3

Zo života ZŠ s MŠ K. Kuffnera
Dňa 8. októbra sa na školskom dvore
ZŠ s MŠ K. Kuffnera konala Šarkaniáda,
ktorú organizovali MOMS a ZŠ s MŠ K.
Kuffnera Sládkovičovo. Príjemné sobotňajšie ráno sa začalo registráciou účastníkov a výstavou doma vyrobených šarkanov. Okrem prehliadky a púšťania šarkanov bola pre rodičov pripravená súťaž
v šúpaní najdlhšej jablkovej šupky. Malí
aj veľkí si mohli zatancovať zumbu s Ninou. Na záver boli deti za tvorivú prácu
a fantáziu odmenené peknými cenami.
26. októbra sa žiaci 2. stupňa zúčastnili výstavy COSMOS Discovery, kde
mali možnosť vidieť vystavené artefakty
z oblasti kozmológie, kozmonautiky a astronómie.
Dňa 29. októbra sa deti z krúžku Dobrodružník zúčastnili výstavy Kocky na
cestách, ktorá sa konala v Bratislave.
Ocitli sa vo svete rozprávok, kde mohli
stretnúť princezné, oheň chŕliacich drakov, jednorožce, ale aj vo svete vesmíru,
kde na nich čakali vesmírne rakety od výmyslu sveta. Po výstave nás čakala návšteva kina a rozprávka Bociany. Spokojní
a plní zážitkov sme sa vrátili domov.
4. november je vyhlásený za Medzinárodný deň materských škôl. Pri tejto
príležitosti navštívili členovia Žiackeho
parlamentu svojich kamarátov v MŠ Budovateľská. Pripravili si pre nich rôzne súťaže, hry a divadielko o Červenej čiapočke. Spolu si tiež zatancovali a zaspievali
hymnu materských škôl. Spoločné dopoludnie strávili naši žiaci aj s kamarátmi
z MŠ Fučíkova, ktorí navštívili základnú
školu. Okrem spevu a tanca zažili zábavu
aj pri púšťaní šarkanov. Spoločné stretnutie žiakov materských škôl a základnej
školy bolo pre všetkých veľkým obohatením. Radosť a úsmev malých škôlkarov
boli pre žiakov najväčšou odmenou.

Dňa 10. novembra 2016 si žiaci prvého stupňa zmerali svoje sily v prírodovednej súťaži „Chránime prírodu“, ktorá
bola zameraná na environmentálnu tému.
Z ôsmich družstiev sa na 1. mieste umiestnila 2.A, na 2. mieste 3.A a 3. miesto
získala 1.A.
11. novembra sme si uctili pamiatku
padlých vojakov z 1. svetovej vojny. Pani

učiteľky so žiakmi 4. a 5. ročníka vyrobili
kvety červených makov, ako symbol vojnových veteránov, ktoré naši žiaci uložili
k pomníku padlým vojakom na miestnom
cintoríne.
Dňa 8. novembra naši žiaci úspešne
reprezentovali školu na Majstrovstvách
okresu v streľbe zo vzduchovej pušky.
Nikola Ochranová sa umiestnila na 2.
mieste v kategórii mladšie žiačky, Damián
Križan sa umiestnil na 2. mieste v kategórii mladší žiaci a družstvo našej školy sa
celkovo umiestnilo na 3. mieste.
Už po tretíkrát sa naša škola zapojila
do česko-slovenského projektu „Záložka
do knihy spája školy“. Žiaci 1.-7.ročníka sa podieľali na tvorbe záložiek, ktoré
následne putovali do partnerskej školy ZŠ

J.A. Komenského v Moste, v Českej republike. Spolupracujeme s nimi tretí rok,
nielen pri tvorbe záložiek, ale aj pri česko-slovenskom dobrodružstve- písaní si
listov s českými kamarátmi.
Spojená škola
- ZŠ s MŠ K. Kuffnera

Európsky deň rodičov a škôl

V piatok 14. októbra zorganizovala ZŠ
s MŠ K. Kuffnera 2. ročník Európskeho
dňa rodičov a škôl, kedy otvorila svoje brány rodičom a širokej verejnosti. Deň otvorených dverí začal slávnostným príhovorom pani riaditeľky Slávky Kramárovej a
pána primátora mesta Antona Szabóa, privítaním hostí, krátkym kultúrnym programom v podaní Vivien Fehérovej a Eliáša
Kajana a vyhodnotením súťaže žiakov v
tvorbe prezentácií na PC na tému „Známi
Slováci v Európe“. Všetci prítomní mali
možnosť zúčastniť sa výchovno-vzdelávacieho procesu na otvorených hodinách.
Príjemným prekvapením pre žiakov bola

návšteva hostí rôzneho povolania a diskusia o ich práci. Asi najväčší úspech u detí
mali redaktori TV Markíza a zdravotníci.
Pre učiteľky MŠ a vychovávateľky ŠKD
bol pripravený workshop na tému „ Práca
s literárnym textom tvorivou dramatikou.
Súčasťou programu bolo aj medzinárodné športové stretnutie Spojenej školy Sládkovičovo so ZŠ T.G.Masaryka z
Ivančíc. Žiaci si zmerali sily v rôznych
disciplínach: v behu, skoku do diaľky, v
hode guľou a kriketovou loptičkou. Poobede prišli na rad skupinové športy:
malý futbal, florbal a vybíjaná. Záver Dňa
otvorených dverí patril turnaju vo vybíjanej, v ktorom sa stretli žiaci, pedagógovia
a rodičia. Po napínavej a vyčerpávajúcej
hre sa na 1. mieste umiestnili rodičia, na 2.
mieste skončili pedagógovia a na 3. mieste
žiaci. Získanú cenu rodičia venovali škole. Záverečnou bodkou podujatia bolo príjemné posedenie s občerstvením v jedálni
školy, ktoré zorganizovala Petra Bartalošová, predsedníčka Združenia rodičov.
Zuzana Červenková
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Opäť sa hlásime zo ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s VJM
Žiaci a učitelia Základnej školy Sándora Petőfiho s materskou školou majú za
sebou dva rušné mesiace. Pozrime sa teda,
čo sa udialo v našom zariadení...
1. októbra bola bábkarská skupina
Diócska na vystúpení v Jahodnej, kde sa
naši malí bábkari cítili veľmi dobre.
3. októbra sa zúčastnili všetci žiaci základnej školy akustického koncertu. Malí
i veľkí si užili hudbu Attilu Zsapku a jeho
skupiny.
6. októbra sme si pripomenuli aradských mučeníkov. Žiaci v rámci prezentácie mohli nazrieť do dejín, následne si
minútou ticha uctili ich pamiatku.
8. októbra boli naši bábkari v Maďarsku, na festivale v kultúrnom centre v Zugló, kde sa divákom predstavili dvoma
rozprávkami. Deti sa dobre zabávali a získali množstvo nových zážitkov.
13. októbra sa v jedálni vysokej školy konala slávnosť pri príležitosti mesiaca
úcty k starším. I naši žiaci vystúpili v kultúrnom programe, kde prítomných seniorov pozdravili básňami i piesňami.
14. októbra sme sa zúčastnili na spomienkovej slávnosti na cintoríne, kde sme
položili veniec úcty.
17. októbra sme mali v materskej škole
jesenné tvorivé dielne. Rodičia i škôlkari
si pripravili z jesenných plodov rôzne výtvory.
17.-20. októbra sa žiaci základnej školy mohli vďaka nadácii OTP READY zú-

častniť finančného vzdelávania.
21. októbra bola u našich žiakov hlavnou témou dňa ochrana človeka a prírody.
Porozprávali sme sa o tom, čo treba urobiť v prípade mimoriadnych situácií, ako
sa správne a bezpečne správať v cestnej
premávke, ako poskytnúť prvú pomoc.
26. októbra boli škôlkari a žiaci prvého
stupňa na divadelnom predstavení v Du-

najskej Strede, kde si pozreli rozprávku
Kráľ Drozdia brada.
V týždni od 11. do 18. novembra
hralo hlavnú úlohu na škole zdravie. Na
škole má už tradíciu týždeň zdravého
životného štýlu. Snažíme sa v tomto období stravovať zdravšie, piť veľa tekutín,
hlavne vody a ešte viac sa pohybovať. Aj
v tomto roku – vďaka sládkovičovskému
Tescu – dostali deti veľa zeleniny, ovocia,
mliečnych i pekárenských výrobkov, čo
je pre mladý organizmus veľmi dôležité!
V mene žiakov ďakujeme vedeniu supermarketu Tesco v Sládkovičove za veľkorysosť a podporu!
11. novembra sme privítali Mgr. Krisztínu Vendégh, ktorá pre žiakov druhého
stupňa prednášala o psychickom zdraví,
o závislostiach, o obchodovaní s ľuďmi,
o nebezpečenstve HIV a AIDS. Žiaci si so
záujmom vypočuli prednášku a s novými
poznatkami ukončili tento deň.
21. novembra sme mali štvrťročnú klasifikačnú konferenciu, kde sme vyhodnotili doterajšiu prácu žiakov.
23. novembra mali piataci celoslovenské testovanie z matematiky a z maďarského jazyka.
29. novembra boli žiaci druhého stupňa v divadle v Dunajskej Strede, kde si pozreli divadelné predstavenie pod názvom
Princ a žobrák.
Mgr. Katalin Balogh

Stretnutie speváckych zborov v Sládkovičove
15. októbra 2016 sa uskutočnilo II.
Stretnutie maďarských speváckych zborov a spevokolov Trnavskej arcidiecézy,
ktoré sa i tentokrát konalo v rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Sládkovičove. Na podujatí sa okrem
miestneho speváckeho súboru zúčastnilo ďalších osem súborov a zborov, ktoré
k nám prišli z Farnej, Čiernej Vody, Jelenca, Jelky, Veľkej Mače, Nededu, Kolíňan
a z Dunajskej Stredy. Je pre nás veľkým
potešením, že sme mohli privítať na tomto
stretnutí aj spevácky súbor Animato z družobnej obce Nemesnádudvar. Stretnutie
sa začalo svätou omšou, ktorej hlavným
celebrantom bol biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich vdp. Mgr.
Róbert Kiss kanonik, na organe hral organista Štefan Ternóczky. Myslím si, že toto
povznášajúce podujatie, ktoré sa konalo
pod záštitou Tibora Katonu, zbormajstra
baziliky v Győri, nebolo hudobným a duševným obohatením iba pre prítomných
divákov, ale rozšírilo i širokú paletu kultúrnych podujatí nášho mesta.

Chcela by som sa poďakovať všetkým,
ktorí sa podieľali na úspechu tohto podujatia – členom speváckeho zboru pri aktívnom zapojení sa do organizácie podujatia
i za celoročnú prácu, Antonovi Szabóovi,
primátorovi mesta za pomoc pri organizácii i za finančnú podporu, všetkým veriacim, ktorí so svojimi sladkými a slanými

dobrotami prispeli k pohosteniu zúčastnených v Penzióne Grand. Dúfam, že táto
zomknutosť prinesie budúci rok v októbri
svoje ovocie a naše mesto bude opäť domovom už III. arcidiecézneho stretnutia
speváckych zborov.
Katalin Takács
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Čas adventu
Adventným obdobím, ktoré v preklade znamená „príchod,
prichádza“, začíname prípravu na Vianoce, čiže na príchod Pána
Ježiša Krista. Kresťania na celom svete sa už viac ako dvetisíc
rokov v adventnom období snažia čo najlepšie pripraviť na Vianoce. Advent má dvojaký význam: je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí, a zároveň je to čas, v ktorom sa touto
pripomienkou zameriava ľudská myseľ na očakávanie druhého
Kristovho príchodu na konci vekov. Z týchto dvoch dôvodov je
adventná doba časom nábožného a radostného očakávania. Nedele tohto obdobia sa volajú Prvá, Druhá, Tretia, Štvrtá adventná
nedeľa. Dni od 17. do 24. decembra včítane sú bezprostredne
zamerané na prípravu na Narodenie Pána.
A tak, okrem výročnej slávnosti veľkonočného tajomstva
si Cirkev odpradávna najviac pripomína pamiatku Narodenia
Pána a jeho prvých zjavení. A to sa uskutočňuje vo vianočnom
období. Vianočné obdobie teda začína Svätou Nocou, pokračuje
dňom Narodenia Pána, a sviatkom sv. Štefana, prvého mučeníka.
Najbližšia nedeľa je nedeľou Svätej Rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa. 27. decembra je sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu. 28.
decembra je sviatok svätých Neviniatok. 1. januára je slávnosť
Panny Márie Bohorodičky, pri ktorej sa pripomína aj najsvätejšie meno Ježiš. Zjavenie Pána / troch kráľov/ je vždy 6. januára.
A v nedeľu po Zjavení Pána je sviatok Krstu Krista Pána.
V adventnom i vo vianočnom období sa v posvätnej liturgii a
teda aj v našom živote častejšie stretávame s prorokom Izaiášom,
nazývaným aj piatym evanjelistom, sv. Jánom Krstiteľom, so sv.
Jozefom a zvlášť s Pannou Máriou. Vianočné obdobie je akoby
stálou pripomienkou Božieho panenského a spasiteľného mater-

stva tej, ktorá v neporušenom panenstve porodila svetu Spasiteľa. Keď sa Cirkev na slávnosť narodenia Pána klania Spasiteľovi, uctieva si aj jeho slávnu Matku. Keď na Zjavenie Pána /troch
kráľov/ slávi všeobecné povolanie na spásu, rozjíma o Panne,
pravom Sídle Múdrosti a pravej Matke Kráľa, ktorá predkladá
mudrcom Vykupiteľa všetkých národov, aby sa mu klaňali.
Na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa sa Cirkev
s hlbokou úctou zamýšľa nad svätým životom Ježiša, Božieho
Syna a Syna človeka, jeho Matky Márie a Jozefa, spravodlivého
muža v nazaretskom dome.
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky je podľa dávnych údajov
liturgie mesta Ríma určená na prvého januára, aby sa tak pripomenula a slávila Máriina účasť na tomto tajomstve spásy a aby
sa velebila jedinečná dôstojnosť, ktorej sa z nej dostalo svätej
Matke... skrze ktorú sme dostali pôvodcu života. Táto slávnosť
poskytuje príležitosť pokloniť sa novonarodenému Kniežaťu
pokoja, aby sa znova počula radostná evanjeliová zvesť a aby
sa zároveň vyprosoval od Boha na orodovanie Kráľovnej pokoja veľký dar mieru.
Milí čitatelia, ako vidíme, adventné a vianočné obdobie nám
dáva dobrú príležitosť k tomu, aby sme sa s čistým srdcom a
úprimnou túžbou mohli v radosti a láske stretnúť s Bohom, ktorý
je Láska a Pokoj, s našimi najbližšími v kruhu rodín a so všetkými ľuďmi dobrej vôle.

Vianoce potrebujeme

Zázrak duchovného narodenia

Určité udalosti ľudských dejín sú tak hlboko zapísané, že sa
nedajú obísť a nie je možné na ne zabudnúť. Hoci aj s určitým
odstupom času, stále sa k nim vraciame. Takouto každoročne sa
opakujúcou udalosťou, ktorá je zapísaná v ľudských srdciach
a poznačila životy mnohých generácií, sú Vianoce. Každoročne
priťahujú ľudí od tých najmenších až po najstarších.
Všetci bez rozdielu ich máme radi. Najmenší sa ich nevedia
dočkať a najstarší nabažiť. Sú akoby svedectvom toho, že v živote je čohosi stály nedostatok. Pod akým mocným a vonkajším
ľudským vplyvom budú tohoročné Vianoce? Naše myslenie a
konanie tú „ sviatočnú zmenu “ potrebuje častejšie než len raz
do roka. Vianoce sú pre nás dôkazom toho, že Boh, ktorý stvoril
nebo i zem v dokonalej láske, nezabudol na človeka, lebo keď
prišla plnosť času poslal Boh svojho Syna na svet. My potrebujeme Božie posilnenie a zmocnenie pre život. Keby sme sa mali
zaoberať a prijímať len to, čo je na zemi, nemali by sme skutočný
zmysel života. Vianoce sú časom, v ktorom sa mnohé mení. Napätie, únava, strach, všelijaké zovretie života ustupujú.
Nedá sa ubrániť tomu zvláštnemu pocitu zo vzácneho duchovného daru v Božom Synovi Ježišovi Kristovi. Pre nás ľudí
nastal nový čas. Boh nám pomáha vytvárať v priestore našich
ľudských vzťahov prejavy lásky, pokoja a radosti. Boží Syn Ježiš
Kristus premohol moc hriechu. Nezabúdajme k Nemu pristupovať, lebo u Neho je posilnenie a pravosť života. Prišiel, aby náš
život urobil užitočným, naplneným a použiteľným. Niet vecí vo
svete, v ktorých by sme toto dosiahli. Je to len Boh.
Prajem a vyprosujem nám všetkým, aby tohoročné Vianoce
boli časom, kedy sa nám Boh stane blízkym a v novom roku aby
sme prežili Jeho úžasné vedenie a požehnanie.
			
Andrea Lukačovská, evanj. farárka

V týchto vianočných dňoch budeme opäť veľa počuť o pánovi Ježišovi. Ľudia budú opäť prichádzať do kostolov a chrámov.
Chcú vidieť jasličky a vypočuť si vianočné piesne. Možno aj
niektorý poďakuje Pánu Bohu za narodenie spasiteľa. Krátko po
vianočných dňoch sa však opäť všetko vráti do všedného života
ako každý rok.
Ani meno Ježiš už nebude aktuálne, lebo nás opäť pohltia
každodenné starosti. Ale meno Ježiš je nad každé meno, pred
ktorým sa raz skloní každé koleno a každý raz vyzná, že Ježiš je
Pán na slávu Boha Otca.
Jemu a len jemu je daná každá moc na nebi i na zemi . (Ev.
Skat. 28,18). Preto, aby sme sa stali občanmi nebeského kráľovstva musíme sa znova narodiť ako to pán Ježiš prikázal Nikodémovi (Ev. Jána 3 kap.). Skúsime sa narodiť z Boha. Skúsime
ho prijať do nášho života. V Ev. Jána 1,12-13 čítame: «Ale tím,
ktorí ho prijali, dal právo a moc sa stať deťmi Božími tým, ktorí
veria v Jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi ani z tela a z vôle
muža, ale z Boha».
Zázrak duchovného narodenia prežívame až vtedy, keď uveríme v Ježiša Krista a podriadime mu svoj život, aby On žil v nás.
Práve tieto Vianoce môžu byť pre Teba zvlášť radostné. Pán
Ježiš čaká na Tvoje rozhodnutie a je pripravený konať zmeny v
Tvojom živote. Duchovným narodením sa staneš občanom Božieho Kráľovstva. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, ktorí sa
rozhodli pre život s ním: Radujte sa, vaše mená sú zapísané v nebesiach. Pána Ježiša môžeš pozvať do svojho života kedykoľvek,
hoci aj v tejto chvíli.

Milí čitatelia, prajem vám to s úprimného srdca.
Václav Ďurčo, farár

Želám vám požehnané Vianoce.

Vojtech Nagy
Kresťanské spoločenstvo: El-Šaddaj
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Chanuka 5777
Určite ste si všimli číslo v nadpise
článku Chanuka 5777, ale niektorí naši
občania nevedia, čo to číslo znamená.
Takže 5777 znamená pre príslušníkov židovského národa aktuálny rok, ktorý sa
každoročne začína v mesiaci september
alebo október. To znamená, že kresťania
majú rok 2016 a Židia 5777.
Židia si na sviatok Chanuka každoročne pripomínajú znovuzasvätenie Jeruzalemského chrámu. Postupne počas
ôsmych večerov zapaľujú sviečky na
osemramennom svietniku chanukija pomocou deviatej sviečky zvanej šames.
Najprv sa zapáli šames sviečka a jej
plameňom chanukové sviečky postupne
po jednej každý deň počas trvania sviatku, to znamená 8 dní.
Pri chanukových sviečkach sa nemá
pracovať, ani ženy nemajú vykonávať
domáce práce, kým tieto sviečky nedohoria. Veľmi dôležité sú aj modlitby na
Chanuku.
Sviatočnú náladu chanukových večerov spestrujú veselé pesničky a typické
jedlá pripravované na oleji , deti dostávajú drobné darčeky a sladkosti.

Lampiónový sprievod

Vo štvrtok 27. októbra sme sa zúčastnili lampiónového sprievodu, ktorý už
po 4. krát zorganizovalo Mesto Sládko-

vičovo v spolupráci so ZŠ K. Kuffnera.
Deti s lampiónmi, ich rodičia, strigy, strašidlá, čarodejnice, upíri, zombíci a kostry
sa zišli v doteraz najväčšom počte pred
budovou ZŠ K. Kuffnera, odkiaľ prešli
v sprievode celým mestom ku kaštieľu
a späť k Inovatechu. Pod moderátorskou
taktovkou Veroniky Macekovej za účasti zástupcov MÚ nasledovalo vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu halloweensku
tekvicu a odovzdávanie diplomov a cien.
Pre všetky deti bol pripravený teplý čaj
a sladkosti. Záver tejto vydarenej akcie s hojnou účasťou patril diskotéke.
Zuzana Červenková

Prajem šťastnú Chanuku!
Hanukkach Sameach!
Roland LANZ
predseda OZ ATID

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu tekvicu
Do našej súťaže za zapojilo 23 účastníkov so svojimi nádhernými, nápaditými
a vtipnými výtvormi. 10 členná hodnotiaca komisia pozostávajúca zo zástupcov
škôl, žiackeho parlamentu, zástupcov
mestského úradu a náhodných okoloidúcich mala ťažkú úlohu, nakoľko boli
všetky tekvice veľmi pekné a detailne prepracované. Keďže sa do súťaže zapojili
skupiny aj jednotlivci, vyhodnotili sme a
ocenili súťažiacich v dvoch kategóriách.
V kategórii skupín sa stala víťazom Praktická škola so svojím „Halloweenskym
drakom“, 2. miesto získal 2. stupeň Špeciálnej ZŠ so „Sliepkou“ a 3.miesto získala ŠKD pri Špeciálnej ZŠ so „Snehulienkou a 7 trpaslíkmi“. Gratulujeme!
V kategórii jednotlivcov sme ocenili prvých 6 miest. Najväčší počet bodov získali Alek, Samko a Dávidko Bartalošoví
so svojim „Domom hrôzy“, čím získali 1.
miesto, na 2. mieste sa umiestnil Ádám
Márton s „krátkozrakou tekvicou s okuliarmi“, na 3. mieste sme mali 2 účastníkov:
Bianku Bilickú s „Mimoňmi“ a Filipa
Adamkoviča so „Sládkovičovským stra-

šidelným domom“. 4. miesto získala
Elizabeth Viskupičová s „rozprávkovým
kočom“, na 5. mieste sa umiestnil Tamás Márton s „ mačacou tekvicou“ a 6.
miesto získal Alex Baďo s „tekvicou s

jablkom v zuboch“ a Veronika Csanakyová so „sovičkami“. Umiestneným
srdečne gratulujeme a všetkým prajeme
veľa nápadov pri ich ďalšom tvorení.
Zuzana Červenková

ŽS 6/2016

PRÍSPEVKY 7

Z výstavy ovocia a zeleniny v Trenčíne
Október je mesiac, v ktorom sa už tradične organizuje
v Expo aréne Trenčín výstava ovocia a zeleniny spojená
so súťažou o najkrajšie jablko roka. Nebolo tomu inak
ani tento rok. Sládkovičovskí
záhradkári spolu s kolegami
z Galanty, Šoporne, Serede
a Gáňu 21.10.2016 navštívili
túto výstavu, kde boli v ponuke okrem iného i odborné knižky a kalendár na rok 2017 so
záhradkárskou tematikou. Na
svoje si prišli aj včelári, ktorých zaujal široký sortiment
potrieb pre včelárov. Výstava
bola veľmi zaujímavá a pestrá, no treba povedať, že čo
do počtu exponátov, aj tu sa

prejavil dôsledok nepriaznivého ovocinárskeho roku. No
napriek tomu tam bolo veľa
krásnych exponátov a odrôd.
Medzi ocenenými odrodami
boli na 1. mieste Evelina, na 2.
Topaz a na 3.mieste Fuji Kiku.
Po prehliadke výstavy sme sa
na spiatočnej ceste zastavili v
dedinke Podolie v Parku miniatúr, kde sme si pozreli miniatúry hradov a zámkov. Ďakujem zúčastneným záhradkárom zo Sládkovičova za účasť
na tomto zájazde a za dôsledné
dodržiavanie časového harmonogramu zájazdu.
Ján Németh
predseda MO SZZ

Kultúra bez bariér
Dňa 10. októbra sa v
priestoroch Inovatechu uskutočnila vernisáž výstavy „Kultúra bez bariér“, na ktorej boli
prezentované aktivity ľudí so
zdravotným postihnutím z Antonius senior centra v Sládkovičove, z Domova sociálnych
služieb pre dospelých v Košútoch a z Domova sociálnych
služieb pre deti a dospelých v
Šintave.
Atmosféru
návštevníkom spríjemnila pani Alica
Dömötörová umeleckým prednesom a Korča Piťo interpretáciou známych piesní.
Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante, hlavný organizátor podujatia Kultúra bez
bariér, sa týmto snaží začleniť
do kultúrneho života nášho

Sústredenie zvončekárov
Sviatok   17. novembra
a nasledujúci deň voľna bol
pre mnohých žiakov Základnej
školy Karola Kuffnera v znamení  oddychu, pohody. Avšak
pre členov DFS Zvončeky a
dospelákov FS Zvončekárky
boli tieto dni nabité nácvikom na vianočné vystúpenie,
zážitkov a spoločne stráveným časom v kruhu svojich
kamarátov. Hneď po príchode do rekreačného strediska
Zoška v Modre Piesky sa na
vychádzke do blízkeho okolia
tešili z prvého snehu. Zdolávali úskalia lesa Malých Karpát,

Kajmana klínohlavého, Levíka zlatohlavého či najmenšie opičky na svete Kosmáča
trpasličieho.
Nepovšimnuté
neostali ani krokodíly a korytnačky. Po náročnom dni ich
čakala zaslúžená odmena v podobe „pyžamovej párty“.
Druhý deň nezaháľali
a opäť nacvičovali, preukazovali svoju šikovnosť a všetkým dospelým spravili radosť
z dobre odvedenej „práce“.
Podľa ich slov „... sústredenie
sme si užili výborne a veselo.“  Čo viac si mohli organizátori priať. Podujatie sa mohlo

pocítili chladné jesenné počasie v krásnom prostredí. Vrátili
sa premoknutí, ale s úsmevom
na tvári a peknými zážitkami z túry. Zohriali sa, najedli a plní energie pokračovali
v tancovaní, spievaní a samotnom nácviku ako i vo voľných
aktivitách. V miestnej malej
ZOO zažili atmosféru tropického pralesa, obdivovali unikátne druhy zvierat ako napr.

uskutočniť vďaka finančnej
podpore mesta Sládkovičovo
formou schváleného projektu.
Za celú prípravu, organizáciu, priebeh ako aj za trpezlivosť, oddanosť a vedenie našich dietok k ľudovému umeniu, tradíciám, patrí organizátorom a vedúcej súboru Bc. M.
Slahúčkovej veľké ďakujem.

regiónu ľudí so zdravotným
postihnutím, ktorí sa venujú
určitému druhu umenia.
Zuzana Červenková

Marcela Antalezová

8 PRÍSPEVKY

ŽS 6/2016

Úcta našim seniorom
Október je mesiacom úcty k starším. Je zvykom, že raz do
roka, takto na jeseň, sa zídeme, aby sme prejavili vďaku, úctu
a lásku tým, ktorí si po dlhých rokoch práce užívajú svoj zaslúžený odpočinok na dôchodku.
Symbolom tejto úcty voči starším je každoročné stretnutie
seniorov, ktoré organizuje Sociálna a bytová komisia pri MsZ
v Sládkovičove.
Vo štvrtok, 13. októbra 2016, sa zišlo v jedálni vysokej školy
zhruba sto občanov nášho mesta, starších ako 70 rokov.
Slávnosť otvorili členovia Zboru pre občianske záležitosti,
ku ktorým sa pripojili básňami a spevom žiaci miestnych základných škôl. Po programe nasledoval príhovor primátora mesta
Antona Szabóa. Poďakoval sa za všetko, čo naši seniori spravili
pre naše mesto v uplynulých desaťročiach. Uistil ich, že sú dôležitou súčasťou nášho spoločenstva, že ich potrebujeme. Potrebujeme všetku tú životnú skúsenosť, rozvážnu múdrosť, ktorou
disponujú iba oni, trpezlivosť, ktorej nás učia, vychovávajú.
Po príhovore primátora mesta sa v mene prítomných seniorov
poďakoval vedeniu mesta pán Nagy, ktoré každý rok myslí na
svojich seniorov a uctí si ich. Po oficiálnej časti stretnutia si pri
hudbe skupiny Halásovcov hostia vychutnali občerstvenie a do
večerných hodín sa príjemne zabávali. Pri rozlúčke sa oslávenci
poďakovali za krásne popoludnie.
Vedenie mesta ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto
stretnutia a s úctou myslí na tých, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť tejto slávnosti. Dúfame, že o rok sa opäť stretneme. Vďaka patrí i členom Zboru pre občianske záležitosti, pedagógom a žiakom základných škôl za krásny program, obsluhe za
pomoc a personálu školskej jedálne za vynikajúci obed, ktorým
i oni prispeli k úspechu tohto stretnutia.
Mgr. Silvia Michaleková

Kultúrne podujatie Antonius senior centra
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším zorganizovalo Antonius senior centrum v Sládkovičove v sobotu 15. októbra kultúrne podujatie pre seniorov, ktoré otvorila pani riaditeľka ASC Milena Poláková a zaželala všetkým prítomným príjemný zážitok.
V programe sa seniorom najprv prihovorili deti Základnej školy
K. Kuffnera, ktorí babičkám a deduškom vzdali úctu krásnymi
básničkami, pesničkami a tancom. Dojímavú „Báseň o starenke“
predniesla 86 ročná pani Mária Gáliková, klientka ASC, ktorej
prednes diváci ocenili veľkým potleskom. Obdivuhodné bolo aj
vystúpenie 93 ročnej pani Eleonóry Olachovej, ktorá prítomným
zahrala na klavíri a zožala obrovský aplauz. V programe nechýbal ani cirkevný spevácky zbor, ktorý svojimi piesňami pohladil
dušu všetkých prítomných.
Deti Základnej umeleckej školy v Sládkovičove predviedli
svoj talent - hru na klavíri Martin Matejdes a hru na akordeóne
Vivien Fehérová s doprovodom pána učiteľa Michala Matejčíka. Energiu a dobrú náladu priniesla publiku dobre známa Gizka
Oňová, ktorej koncert bol príjemným vyvrcholením popoludnia
pre seniorov. Kultúrnym programom sprevádzali Gabika Chládeková a Ervin Červenka, ktorí prítomných oboznámili s činnosťou
Antonius senior centra. Spomenuli aj prácu samotných zamestnancov, ktorí denne riešia osudy jednotlivcov aj rodín, stretávajú
sa s náročnými diagnózami, starajú sa o čo najlepšie podmienky
a pohodlie života klientov, a to všetko robia s pokorou, láskou,
úctou, disciplínou a úsmevom.
Zuzana Červenková
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Zrkadlenie duší
Členovia Súboru malých javiskových
foriem pri MO Matice slovenskej sú obyčajní ľudia rôznych vekových kategórií,
rôznych povolaní, ale jedno majú spoločné. Spája ich láska k umeleckému slovu.
Niektorí si čítajú poéziu len tak, pre radosť, iní sa zúčastňujú rôznych recitačných súťaží.

príznačným názvom - Zrkadlenie duší.
Okrem recitátorov v programe účinkovali
aj pedagógovia ZUŠ v Sládkovičove. Tak
medzi jednotlivými blokmi zneli podmanivé tóny klavíra v podaní Mgr.art. Štefana Ternóczkeho a saxofónu p. Ladislava
Bangu.
V prvom bloku si diváci mohli vypočuť pásmo na motívy balady Janka Kráľa
Povesť, pod režijným vedením p. Anny
Pokornej. Pásmo obohatili aj členky folklórnej skupiny Zvončekárky a mladý nádejný akordeonista Lukáš Horváth.

V ďalších blokoch sa predstavili svojimi súťažnými i nesúťažnými ukážkami
ostatné recitátorky. Prekvapili aj najmladší recitátor piatak Miško a najstaršia recitátorka, pani Mária Gáliková z Antonius
senior centra.
Po milom programe pozvala predsedníčka MO MS všetkých prítomných na
malé občerstvenie, ktoré s láskou organizátori pripravili. Podujatie sa uskutočnilo
v spolupráci s OO UŽS a podpory Mesta
Sládkovičovo.
Zuzana Zelinková

Mirandolína, ty drahá

Chlieb s maslom

Keď padajú listy zo stromov, zmocňuje sa nás akýsi zvláštny pocit, nazvime to
nostalgia. Skončilo leto, máme za sebou
rôzne zážitky, ktoré sa už nevrátia. No
máme čosi aj pred sebou, na čo sa môžeme tešiť - advent, Vianoce.
To je práve ten čas, keď recitátori súboru bilancujú a predstavujú sa verejnosti
svojím programom. Tak aj tento rok 15.
novembra prišli do Inovatechu priaznivci súboru a milovníci vážnej hudby, aby
si vychutnali čaro slova a čaro hudby pod

Ach, Júlia!
V piatok 14. októbra sme si spríjemnili večer bláznivou komédiou s názvom
Ach, Júlia! Vychutnali sme si príbeh
Rómea a Júlie po 30 rokoch v typickom
manželskom chomúte, ktorí sa snažili pochopiť svoju 14-ročnú dcéru, no nič im
nevychádzalo tak, ako kedysi plánovali.
A William Shakespeare sa už na to nedokázal pozerať, tak vstal z hrobu...V tejto
skvelej komédii plnej zvratov, prevlekov,
vtipných situácií, príjemných pesničiek,
ale aj trpko-smutných spomienok na slávnu mladosť milencov nám predviedli svoj
herecký talent Zuzana Mauréry, Csongor
Kassai a Juraj Hrčka.
Zuzana Červenková

Vďaka Miestnej organizácii Csemadoku v Sládkovičove sme si mohli pozrieť
dňa 17. novembra 2016 ďalšie predstavenie Košického divadla Thália, ktoré sa nám
predstavilo obľúbenou komédiou Carla
Goldoniho „Mirandolina, ty drahá“. Bola
to hra o šarmantnej, samostatnej a múdrej
žene, ktorá pevnou rukou, sebavedome
vedie svoj obľúbený, stále plný hostinec
a, o srdce ktorej sa bije muž bohatý, s hodnosťou, ale i obyčajný sluha. Otázkou je,
koho si z nich napokon Mirandolina vyberie. Či peniaze, hodnosť alebo lásku. Diváci dostali na túto otázku odpoveď po veľmi
veselom, príjemnom predstavení. Divadlo
Thália nás opäť nesklamalo. Ďakujeme
MO Csemadoku za krásny zážitok.
Mária Szabóová

„Ženy sa skrátka k mužom nehodia“
Tak znel podtitul súčasnej hry, v ktorej sme
18. novembra videli Dominiku Žiaranovú,
Juraja Loja, Branislava Deáka a Martina
Mňahončáka. Toto výborné herecké obsadenie bolo zárukou kvalitne podaných
hereckých výkonov, prostredníctvom ktorých nám páni umožnili nahliadnuť do
mužského sveta a riešiť spolu s nimi zmysel partnerských vzťahov. Striedanie pocitu šťastia a beznádeje „slobodného muža“,
na druhej strane lákavý svet lásky a istoty
boli hlavnou dilemou ich mužského sveta.
Bolo treba počítať so všetkým... aj s tým
dobrým... a aj s hrozbou, že skončíte „ o
chlebe s maslom“...
Zuzana Červenková
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Slávnostné stretnutie 50 a 60 ročných jubilantov
meste nebývajú, aby sa spoločne mohli
stretnúť, porozprávať sa, zaspomínať si a
zabaviť sa. Na druhej strane nás mrzí, že
tí, čo žijú v našom meste si nedajú námahu, aby sa stretli s bývalými spolužiakmi,
či priateľmi.
Všetkým jubilantom prajeme do ďalších rokov dobré zdravie, lebo je najvzácnejšie a šťastie, lebo je potrebné k životu.
Edita Kyselová, matrikárka

Stalo sa tradíciou, že v priestoroch jedálne VŠ v Sládkovičove raz ročne spoločne slávime významné medzníky v živote človeka ako sú životné jubileá - 50
a 60 rokov.
Mesto Sládkovičovo a Zbor pre občianske záležitosti zorganizovalo dňa
22.10.2016 slávnostné stretnutie týchto
jubilantov. Vždy nás poteší, keď okrem
jubilantov, ktorí žijú v našom meste, príjmu pozvanie aj tí, ktorí už roky v rodnom

Zosobášili sa
Dominik Strýček /Sládkovičovo/
a Barbora Víghová /Dolný Chotár/,
Jozef Petrovič /Sládkovičovo/
a Priska Erika Šerešová /Vlčany/,
Tomáš Sabatovič /Sládkovičovo/
a Irena Pilová /Sládrkovičovo/,
Zaher Hessou /Sládkovičovo/
a Mgr. Gabriela Szabóová /Košice/.
Narodili sa
Theo Kuki,
Patrik Bittó,
Filip Hrdlica,
Alžbeta Bobálová,
Adam Astaloš,
Rebecca Padmé Stano,
Marcela Polakovičová,
Viktória Šimeková,
Jozef Sárközi

Vek nás spája...
Je pozitívne pre nás konštatovať, že
záujem starších ľudí o poznávanie a informovanosť má stúpajúcu tendenciu a dá sa
predpokladať, že tento trend bude naďalej
pokračovať.
Členovia klubu SENIOR si uvedomujú, že slobodnejších ich robí vo všeobecnosti informovanosť, ktorá upevňuje
vlastné sebavedomie, nezávislosť a samostatnosť. Prínos sa prejavuje v aktívnejšom spôsobe života starších ľudí...
Vedenie klubu sa zaujíma aj o sekundárne potreby svojich členov, medzi ktoré
patrí potreba poznávania, komunikácie,
sebarealizácie, spoločenského kontaktu,
vytvárania nových spoločenských väzieb
i pocit spoločenskej užitočnosti.
Klub SENIOR je ako stvorený pre aktívnych ľudí, ktorí majú záujem rozširovať
si obzory, napriek narastajúcemu veku.
Zorganizovali sme poznávacie výlety,
napr. „Zber levandule“ na poloostrove Tihany (Maďarsko) ako i prehliadku Levického hradu spojenú s historickou informáciou a návštevou jarmoku.

Spoločenská kronika
k 1. 12. 2016

Nabádame našich členov, aby napriek
vyššiemu veku a rastúcim zdravotným
problémom upevňovali priateľské kontakty návštevou klubových dní a všetkých
súvisiacich akcií.
Roky plynú, život prebieha v bežných
koľajách. Je mimoriadne dôležité dokázať
naďalej žiť obyčajný život s jeho každodennými úskaliami.
Príjemné prostredie chaty a kúpaliska
Vincov les v trvaní 5 dní bolo obohatením
nielen relaxačne, ale i ľudsky. Vytvorené boli podmienky na utuženie zdravia
a priateľských vzťahov s klubom „Zlatý
dážď“ z Veľkých Úľan.
Súhrn aktivít blahodarne pôsobil na
všetkých účastníkov letného pobytu.
Obsahové zameranie činnosti budeme
i v nastávajúcom období realizovať v súlade s potrebami a záujmami našich súčasných ako i nových členov.
Všetkým obyvateľom nášho mesta
prajeme veľa síl a pevné zdravie počas celého roka 2017.
Výbor klubu Senior

Navždy nás opustili
Anna Šimeková /81/ - 4.10.2016,
Hana Benčičová /66/ - 7.10.2016,
Ján Lipka /60/ - 23.10.2016,
Koloman Matejka /64/ - 6.11.2016,
Mária Farkasová /56/ - 11.11.2016,
Mária Szolgová /82/ - 30.11.2016
Bývalí občania:
Jozef Benkovský /93/ - 30.9.2016

Novoročný darček
pre čitateľov
Blíži sa koniec roka a s ním najkrajšie
sviatky - vianočné i novoročné. Ďakujem
všetkým čitateľom za ich členstvo v mestskej knižnici a dúfam, že nám aj v novom
roku ostanú verní. Čaká na nich množstvo
nových kníh, ktoré sme pre nich pripravili
ako novoročný darček.
Prajem vám príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie
v novom roku.
Katarína Talamonová

Uzávierka budúceho čísla je 31.01.2017. Svoje články, oznamy a inzeráty posielajte e-mailom na zuzana.cervenkova@sladkovicovo.sk
alebo ich odovzdajte na recepcii Inovatechu. Kontakt: 0901 704 410
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Spomíname

Pamiatka zosnulých

S úctou a láskou si pripomíname
15. výročie úmrtia nášho drahého otecka,
svokra, dedka a pradedka Pavla Hajna, ktorý
nás navždy opustil 18. novembra 2001.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým,
ktorí naňho nezabudli a spomínajú s nami.
Dcéry a syn s rodinami.
Dňa 24.novembra uplynulo 30 rokov, čo
nás navždy opustil náš milovaný otec
Ľudovít Uhlík.
S úctou na nášho otca spomíname.
Dcéry a synovia s rodinami.
S láskou a úctou spomíname na otca, dedka
a pradedka Antona Ondrejkoviča, ktorý nás
navždy opustil 12. decembra 1995.
Dcéry s rodinami.

S láskou spomíname na Alajosa Katonu
dňa 15. decembra 2016 pri príležitosti 110.
výročia jeho narodenia.
Syn s rodinou.

S láskou spomíname na Mártona Gersitza
(Malá Mača) dňa 16. decembra 2016 pri
príležitosti 20. výročia jeho úmrtia.
Dcéry s rodinami

S láskou a úctou spomíname 2. decembra
pri príležitosti 11. výročia úmrtia nášho
drahého otca Karola Kovácsa
a dňa 17. decembra pri príležitosti 25.
výročia úmrtia našej drahej mamičky
Heleny Kovácsovej.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku.
Dcéry a syn s rodinami.

Života kniha zavrela sa.
Písaná srdcom krvou zo žíl.
Zápis v nej zlatým písmom hlása,
že otec čestne život dožil.
V pamäti našej žiariť bude
pamiatka jeho stále živá.
V našich smutných srdciach
nám ťa stále pripomína.
Dňa 12. februára 2002 vo veku 72 rokov
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec,
deduško a pradeduško Viliam Hollósy.
S hlbokým zármutkom v srdci naňho
spomíname. Manželka, syn a dcéry s rodinami.

„Spomienky, tie vždy ostanú a večné sú,
aj keď občas slzu na tvári nám prinesú.
Ak treba, nebráňme sa, slzu bôľu vyroňme,
postojme, na spoločné chvíle si spomeňme.“
Dňa 30. októbra 2016 sme v Dome smútku v Sládkovičove spoločne spomínali na našich príbuzných, blízkych, kolegov
a priateľov, ktorí nás navždy opustili pred piatimi a desiatimi rokmi, ale i na všetkých našich zosnulých. Spomienkové podujatie
pri príležitosti Pamiatky zosnulých zorganizovalo Mesto Sládkovičovo a Zbor pre občianske záležitosti.
Na dôstojnom pietnom spomienkovom obrade sme spoločne
položili sviečky na znak úcty a vďaky zosnulým v dome smútku
a v spomienkach sme pokračovali pri hroboch našich blízkych.
			
Edita Kyselová, matrikárka

Stretnutie s Mikulášom
4. decembra 2016 sme sa
zišli pred Inovatechom, aby
sme privítali Mikuláša, ktorý prišiel spolu s anjelom a
nezbednou čerticou na koči.
Všetky smelé deti, ktoré Mikulášovi zarecitovali alebo
zaspievali odchádzali so sladkou odmenou. Čertica sa stále
snažila lákať všetkých nezbedníkov do pekla, no nepodarilo
sa jej to. Tí radšej sľubovali
na Mikulášovu palicu, že už
budú poslúchať. Deti, kto-

Ľadové kráľovstvo

ré dorecitovali a dospievali,
využili príležitosť povoziť sa
na koči. Dospelí si vychutnali mikulášsky punč a varené
víno, deti zase čaj. Nechýbali
lokše, grilovaný oštiepok a iné
dobroty. Záver podujatia patril
primátorovi mesta Antonovi
Szabóovi, ktorý sa všetkým
prítomným prihovoril, poďakoval za účasť a slávnostne
rozsvietil vianočný stromček.
Zuzana Červenková
V Inovatechu nám mrzlo a
snežilo!!! Presne 27. novembra sa veľká sála zmenila na
ľadové kráľovstvo, do ktorého zavítali deti, aby sa stretli s
Elzou, Annou a Olafom a stali
sa tak súčasťou obľúbeného
príbehu o láske a obetavosti.
Keď zazneli prvé tóny
známych piesní z filmu Ľadové kráľovstvo v podaní
skvelých muzikálových herečiek Andrey Somorovskej a
Lucie Bugalovej, všetci mali
zimomriavky a deťom i dospelým doslova behal mráz po
chrbte z nádhernej atmosféry.

Hneď nám bolo jasné, prečo
sa predstavenie vypredalo za
3 dni a museli sme objednať
ďalšie, aby sme neukrátili deti
o túto krásnu muzikálovú rozprávku. Keďže sme zistili, že
záujem o detské predstavenia
v Sládkovičove je veľký, predbežne sme sa dohodli s rovnakou agentúrou na detskom
predstavení Cililing, ktoré sme
naplánovali na február. Sledujte našu FB stránku Život v
Sládkovičove, aby ste sa včas
dozvedeli o predstaveniach.
Zuzana Červenková

