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Cena mesta Sered' 

Menovaný sa 16. septembra t.r. dožil v pevnom zdraví a tvorivom eláne 73 rokov. 
Jeho záujmovou činfiosfou bola a aj je kultúrna oblasť, kde ešte ako zamestnanec 
Niklovej hute pri závodfiom klube aktívne účinkoval ako člen estrádneho krúžku, 
ktorú skutočnosť môže dosvedčiť" aj občan mesta Sereď, byvaly riaditeľ p. Ján Beňo. 

Po nástupe do štátnej služby nastalo u neho určité obdobie kultúrneho tltlmu, 
nakoľko sa musel plne venovať služobnym povinnostiam, kde ako vyšetrovateľ KS v 
Bratislave a neskôr aj ako veliteľ OOPZ v Seredi bojoval svojou organizátorskou a 
riadiacou činnosfou proti protispoločenským živlom, hlavne pri ochrane zdravia , 
života, majetku občanov a zabezpečovaní Verejného poriadku. 

Po nástupe n-a dôchodok sa zdokonalil v hre na ľudový nástroj, Heli-gónku a na 
pozvania organizátorov až do súčasnej doby sa zúčastňuje jednotlivých podujatí po 
SR a zahraničí, ČR a Poľsko. Na tychto podujatiach vždy z hrdosťou ako občan 
mesta Sereď', propaguje samotné mesto Sereď, ako aj jeho kulttlrne tradície. 

V roku 2-007 pri Dome kultúry založil klub heligónky, kde zabezpečuje výučbu 
hry na tento nástroj. Do súčasnej doby celkom slušne naučil hraf 14 záujemcov 
pochádzajúcich z Trnavského a Nitri-anskeho okresu a aj obyvateľov Serede ako p. 
Nyitraiho a Holbíka. 
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V roku 2008 zorganizoval pri Kultúrnom dome kultúrne podujatie pod názvom 
„ Heligónka moja láska" . Na toto podujatie pozval ľudových umelcov zo šiestich 
regiónov SR, Moravy a Čiech. V danom prípade zúčastnení umelci sa radia k 
popredným interpretom svojho regiónu a zároveň musia vystupovať vo svojich 
regionálnych krojoch. Tak nie len krásnu hru na samotnom nástroji a regionálne 
ľudové piesne ale aj rázovité slovenské kroje prezentujú pozvaní umelci. 

Táto akcia mala u občanov mesta Sereď veľký úspech a ocenenie čo sa 
odzrkadlilo v množstve poďakovaní navrhovanému ak priamym stykom s občanmi , 
tak i prostredníctvom internetovej komunikácie. Tento kladný postoj občanov k akcii 
podnietil jeho iniciatívu a pravidelne každý rok poriada uvedenú akciu, ktorá sa 
podľa znalcov tejto oblasti radi medzi najlepšie na Slovenku čo do kvality 
zúčastnených účinkujúcich, choreografie a vôbec celej organizácie, ktorú výlučne 

zabezpečuje sám navrhovaný. 
Toho roku t.j. 22. apríla 2017 sa konal už jubilejný 10. ročník tohto kultúrneho 

podujatia a to len vďaka usilovnosti, húževnatosti a kultúrnemu zanieteniu 
navrhovaného. Všetkých IO ročníkov organizoval bez akéhokoľvek nároku na 
odmenu, resp. poďakovanie, robil to vo svojom osobnom volne a aj dosť svojich 
finančných prostriedkov vložil do jednotlivých akcií. Samozrejme po ukončením 
akcie jednotlivých ročníkoch vyvíjal aktivitu navrhovaný ďalej, a to tým že celé 
podujatie sú zverejnené na internete kde tieto podujatia zhliadlo doposiaľ viac ako 
100000 ľudí z celého sveta. Snažil sa vždy a vždy to aj zabezpečil, že na jednotlivých 
podujatiach vystupovali pozvaní hostia ako : folklórny súbor Rozsutec zo Žiliny, 
významní Detviansky fujaristi, účastník majstrovstiev sveta v hre na heligónku a 
samozrejme umožnil aj vystúpenie Seredského folklórneho súboru K vetoňka a to vo 
všetkých jeho kategóriach. Nemožno nespomenúť, že na naše podujatie prichádzajú 
ľudia aj z ďalekého okolia a to : Bratislava, Myjava, Komárno, Nitra , B.Bystrica, 
Zlaté Moravce a pod. 

JUDr. Ladislav Skubeň sa všetkými zorganizovanými akciami počas celých l O 
ročníkov ako aj svojím vystupovaním po Slovensku a zahraničí významnou mierou 
podieľa na oživovaní a udržiavaní ľudových tradícii a popularizácii mesta Sereď,. Je 
mu veľkou vďakou zato, že do nášho mesta Sereď k našim občanom doniesol 
kultúrne zvyky z celého Slovenska , čím obohatil kultúrne dianie v meste Sereď, a 
poznanie a zachovávanie krásnych tradícii našich predkov. 1 ked' mesto Sereď žije 
bohatým kultúrnym životom tak takéto podujatie tu nebolo organizované nikdy 
nikým. 

Dovolím si zakončiť môj návrh slovami p. viceprimátora mesta Sereď, ktorý na 
10. ročníku pred celým auditóriom poďakoval navrhovanému za jeho činnosf a 
poprial mu veľa zdravia a tvorivého elánu do ďalších 1 O ročníkov. 
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